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  آقا خان در کنفرانس بروکسل در مورد افغانستانکریم بیانیۀ واال حضرت 

  2016اکتوبر،  05: تاریخ

  شھر بروکسل، بلجیم: مکان

  نوروز علی ثابتی: برگردان بھ دری

  

برای انکشاف افغانستان در نظر گرفتن چھار در این برھھ ای از زمان،  ،واال حضرت آقا خان بھ نظرِ 
) 3تقویت جامعۀ مدنی، ) 2نیروی انسانی و اجتماعی، بلند بردن ظرفیت ) 1: می باشد چیز ضروری 

برای . ساحوی چندین بُعدی در نظر گرفتن شیوۀ کاری انکشافِ ) 4مرزی،  فعالیت ھای ساحوی و فرا
  .معلومات بیشتر، بیانیھ ایشان را در زیر بخوانید

  :ھینایب نِ تم 

  

﷽  

  )1( و، ؛جاللت مآب ِفدریکا موگرینی

  )2( ربانی، جاللت مآب صالح الدین

 ی جنابان، خانم ھا و آقایانالع

. می باشمسپاسگذار ] در اینجا[ یا برای گردھمایی جامعھ بین المللاتحادیھ اروپ از من از دولت افغانستان و
از حضور برای افغانستان دارند،  دوامدار یبکھ انکشافی آقا خان تعھدامامت اسماعیلی و شاز آنجا کھ 

  .دارمداشتن در اینجا مسّرت 

را ک بیلیون دالر ز ی، شبکھ انکشافی آقا خان و شرکاء کاری اش بیشتر ابھ این طرف 2001] سالِ [از 
حال در . ت زندگی افغان ھا، بھ جریان انداختھ اندکیفیبھبود بخشیدن و بخاطر ازدیاد بخشیدن خود کفایی 

میراث ] بخش ھایِ [در  سرمایھ گذاری ھای مشابھی را ، شبکھ انکشافی آقا خان2020] سالِ [تا و حاضر 
 .پالنگزاری می کند کاھش فقرفرھنگی، تعلیم و تربیھ، انرژی، صحت، و 

 افغانستان، میل دارم سھ ساحھ را برجستھ سازم کھ انکشافِ ملی و  صلحِ  در مورد حمایت از چھار چوبِ 
  .مھم ھستند افغانستان ما باورمند ھستیم برای موفقیتِ 

                                                            
1   Federica Mogherini 
2    Salahuddin Rabbani 



2 
 

نیروی بشری و اجتماعی سعی ِی  انکشاف سرمایھبات ساختن و ثبا  این نیاز مبرم است کھ بخاطرِ ، نخست
، شبکھ انکشافی آقا خان پالن راھبردی ملی وزارت معارف افغانستان را رمنظو نیدب. صورت گیردبلیغ 

 – دولتیدر بخش صحت، ھمکاری ھای . کندمکتب و مراکز تعلیمی حمایت می  850در بیشتر از 
ھ است، و بیشتر از ساختمیلیون افغان را فراھم  1.6ز تداوی بیشتر ا ،خصوصی ِی شبکھ انکشافی آقا خان

بھ ، ِی خویش کاری شرکاءِ  ھمراهِ  ام. ستداکتر، پرستار، و کارکنان صحی را آموزش داده ا 13000
در بامیان جدید والیتی  خش مادران و اطفال را در انستیتوت طبی فرانسوی در کابل و شفاخانۀبزودی 

 .افتتاح خواھیم نمود

ست کھ جامعۀ چندین دھھ بھ ما یاد داده ا ۀتجرب. ضروری می باشد] امرِ [، حمایت از جامعھ مدنی یک دوم
از انکشافی کھ  حاصل نمودننیادی بوده و برای اطمینان یک چیز ب پایدار پیشرفت مدنی مؤثر برای 

از طیف گسترده را  استعداد ھاِی سازندهجامعھ مدنی می تواند . رسانداست، کمک می ی تکمشارفراگیر و 
کھ می بینیم این  ما خوشحال ھستیم .رھا سازد ]قیداز [ سازمان ھا و افراد، بھ شمول سکتور خصوصی

کھ ھفتھ گذشتھ توسط دولت است انعکاس یافتھ  )میثاق شھروندی(منشور شھروندی  ] برنامۀ[اصول در 
 .درسیتصویب ھ ب] افغانستان[

اجتماعی و  ینان داشتن از پیشرفت ھای دوامداراطم. رار گیرد، انکشاف ساحوی باید مورد حمایت قسوم
پامیر انرژی می باشد،  ،یکی از مثال ھای امید بخش. نیاز دارد فرا مرزی  اقتصادی، اغلباً بھ کار کردنِ 

 خان برای انکشاف اقتصادیمالی آقا  قودنص] ادارۀ[خصوصی بین  –کھ یک ھمکاری دولتی 
(AKFED)  کنون،  برق فرا مرزی را صادر می کند، کھ تا  2008از سال کھ  اجیکستان استو دولت ت

  .افغان از آن مستفید می شوند، و بیشتر از این ھم امکان دارد 35000تقریباً 

 چندی بُعدی دراز مدت، و پایدار، انکشافِ  باور اساسی من در نیرویِ  ،ر می کنم کھتکراھم ، باز ریخادر 
 پیمانھمان این . حاصل شودِی ایشان بھبود دگی کیفیت زندر سازد تا می افراد و جوامع را توانا  کھ تسا

ن دوباره مورد ینده افغانستاآ این نشست حمایت می کنم و تعھد خود را برای از ،بخاطر آناست کھ من 
  .متأیید قرار میدھ

  تشکر
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در سایت   Tashna Batista بَتیستا شاناتَ   تصویر از(بروکسل برای افغانستان نمایندگان در نشست 
  )اتحادیھ اروپا
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در کنفرانس  جمھوری اسالمی افغانستاننی رئیس جمھور دولت دکتر اشرف غحضرت آقا خان و واال 
 AKDN)در سایت  Anya Campbellتصویر از آنیا کـَمبِل (بروکسل در مورد افغانستان 

 

 

 

افغانستان در دولت جمھوری اسالمی واال حضرت آقا خان و صالح الدین ربّانی، وزیر امور خارجھ 
 AKDN)در سایت  Anya Campbellتصویر از آنیا کـَمبِل (کنفرانس بروکسل در مورد افغانستان 
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در کنفرانس  بدهللا، رئیس اجرائیھ دولت جمھوری اسالمی افغانستانداکتر عبد هللا عحضرت آقا خان و واال 
 AKDN)در سایت  Anya Campbellتصویر از آنیا کـَمبِل (بروکسل در مورد افغانستان 

 

  : منبع و مأخذ

  :موجود در (AKDN)تارنمای انترنتی شبکھ انکشافی آقا خان 

http://www.akdn.org/speech/his-highness-aga-khan/brussels-conference-
afghanistan 
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