
  الرو مرستې ژمنه امریکايي  ومیلیارد ۱۳د ه باندې  د جینوا کنفرانس له افغانستان سره
پر الره  ۲۴ – ۲۳ لهزېدیز کال د نوامبر میاشتې  ۲۰۲۰چې د بلل شوې غونه د جینوا له افغانستان سره د مرستو لپاره 

له مشروطې ژمنې الرو  امریکایي میلیاردو ۱۳د راتلونکو لورو کلونو لپاره د ه باندې  له افغانستان سره ،اچول شوې وه
  .سېدهسره پای ته ور

غونې ونوالو له افغانستان سره د مالي د یادې ون په سازمانونو استازو  ۳۵هېوادونو او ندې  ۷۰ د نۍ او سیمې د
 ن یو او د سراسري بهیر لهسولې په افغانستان کې د تلپاتې مرستې ترالو قوانینو اوربند او د ملکي کسانو لپاره د ن

تنه وکهمراعتولو غو.  
دیز  ۲۰۲۱د  د معلوماتو پر بنسه باندې درې میلیارده زې الره مرسته اعالن شوهامریکایي کال لپاره  دغه مرستې که او

  .رسېيوالرو ته  امریکایي ومیلیارد ۱۳لپاره ه باندې  کلونود لورو دا مرسته به ، په پوره روڼتیا سره ولولې شي
او  کويپرمختونو ته په کتلو سره تر سره کې رامنته کېدونکو افغانستان  پهیاده مرسته مرسته کوونکي هېوادونه 

افغان دولت هه کوي چې د مرسته کوونکو هېوادونو او سازمانونو  .پرمختونو ته په کتلو سره به په کې زیاتوالی راولي
  .له لوري ول واندې شوي شرطونه پوره کي

په له افغان دولت سره د نیوالو مرستې په ه ول نه دي لول شوې، خو نیوکې دا وې چې که ه هم له دې واندې 
له هغه ژمنې تازه کېي چې د دې مرستو د پر ای لولو لپاره د افغان دولت له لوري  له افغانستان سره دې کنفرانس کې

  .شوې وېسره مرسته کوونکو هېوادونو 
سره د  تېره اونۍ له اداري فساد په چارو کې د ال زیاتې روڼتیا د رامنته کېدو لپارهافغان دولت  ،همدې کي ته په کتو

له اداري فساد سره په مبارزه کې له خپلې  په هېواد کې به غو یې لوه وکه چېرامنته ک او هم مبارزې کمېسیون 
ستونزمنه کاري، خو دا په وته هم دا چاره که ه  .مخنیوی به یې کويکلک او کار اخلي او پوره واکه  ولې انرژۍ

نکي هېوادونه په افغانستان پرېدي چې مرسته کووکوي چې افغان دولت د اداري فساد په مخنیوي کې جدي دی او نه 
  .هم کمې کيیې د اداري فساد له کبله خپلې مرستې بندې او یا کې 

هغو هېوادونو او سازمانونو شرطونه چې د افغانستان لپاره یې د مرستې لپاره اکلي د د نیوالې ولنې په تېره بیا له بل لوري 
  .افغان دولت سره مرسته کويد یادو مرستو په لولو کې له روڼتیا  په پوره ،دي

 ۹۰۰افغانستان سره د له لپاره  کلونوسیایي پراختیایي بانک د راتلونکو لورو آپه شویو مرستو کې شي چې باید وویل 
  .مرسته اعالن که یورومیلیارد  یو اعشاریه دوهله افغانستان سره اروپایي ولنې هم . میلیونه الرو مرسته اعالن که

میلیونه  ۴۳۰میلیونه امریکایي الره، جرمني  ۶۰۰میلیارده امریکایي الره، امریکا  ۳هند  له افغانستان سرهتوه په همدې 
، الره يیکایامر ونهیلیم ۱۸۰، جاپان الره يیکایامر ونهیلیم ۱۷، ناروې امریکایي الره میلیونه ۲۰۰استرالیا امریکایي الره، 

پونو  ونهیلیم ۱۵۵او برېتانیا  الره يیکایامر ونهیلیم ۲۰۰، کاناا یورو ونهیلیم ۲۰۰، هالن الره يیکایامر ونهیلیم ۶۴نمارک 
ې پای ته رسولو لپاره د  دغه. مرستې اعالن وکالیا افغانستان کې د جيیکایامر ونهیلیم ۳۵راز ای مرستې ژمنه  الره

  . وکه
په ن سره خپلې مرستې اعالن کې چې واندې کولو سره له افغانستاهمدارنه یو شمېر نورو هېوادونو هم د شرایطو په 

  . میلیارد امریکایي الرو اوي ۱۳ول کې د دې مرستو کچه د راتلونکو لورو کلونو لپاره له 
د  په خپل هېواد کې په پوره شفافیت او روڼتیا سره د یادو مرستو د لت په برخه کې ته په کار ده چېافغان دولت اوس 

که  .مرسته کوونکو هېوادونو له لوري واندې شوي شرطونه پوره کي او له دې الرې د یادو هېوادونو باور تر السه کي



 ، رېتنې او غوههېوادونو کې د دې شرطونو پوره کول ستونزمن کار دی، خو ینهد نۍ د افغانستان په شان هم ه 
  .ند کول د واندې شویو شرطونو په پوره کولو کې مرسته کوالی شياراده او له اداري فساد کوونکو سره قانوني چل

  :سرچینې
  ژمنه وشوه ېمرست الرو اردهیلیم ۱۳ېباند هافغانستان سره د  د؛ېته ورس یکنفرانس پا وایجن/ بي بي سي پتو ویب پاڼه. ۱

  پتو ‐  BBC Newsمیلیارده الرو مرستې ژمنه وشوه ۱۳جنیوا کنفرانس پای ته ورسېد؛ افغانستان سره د ه باندې 
  کال په کنفرانس کې له افغانستان خه قوي مالت ۲۰۲۰د / د مالیې وزارت. ۲

https://mof.gov.af/dr  
  
 


