د مسودې په هکله مطبوعاتي اعالمیه
آقاخان د افغانانو پر وړاندې د یوه سولهییز او پلورلېسټیک (ګڼ کلتوري) افغانستان په
برخه کې پر خپله ژمنه بیاځلي ټینګار کوي

د  ۲۰۲۰کال د نومبر ۲۴مه نېټه ،جنیوا ،سویس
د احترام وړ شخصیت ښاغلي آقاخان د اسماعلیه فرقې د امامت او آقاخان د پرمختیایي شبکې ) (AKDNپه استازیتوب
نن یو ځل بیا د یوه سولهییز او پلورلیسټیک (ګڼ کلتوري) افغانستان پر وړاندې خپله همېشنۍ ژمنه تازه او پر هغې یې
ټینګار وکړ.
د شیعه مسلمانانو د اسماعلیه فرقې  ۴۹امام علیحضرت آقاخان او د آقاخان د پرمختیایي شبکې ) (AKDNبنسټګر او
مشر په خپله هغه وینا کې چې په افغانستان کې د آقاخان د پرمختیایي شبکې ) (AKDNد ډیپلوماټیک استازي شهرزاد
هیرجی لخوا په  ۲۰۲۰کال کې د افغانستان د کانفرانس تر عنوان الندې په آنالین بڼه دایر شوی ؤ وویل ،په داسې حال
کې چې نوموړۍ هېواد یوې نوې انتقالي مرحلې ته داخلیږي ،دا هېواد به د خپلو ټولو خلکو همکاریو ته اړتیا ولري ،ترڅو
د بېوزلۍ د کچې د لوړېدو ،اقلیمي بدلون او کوېډ ۱۹-وبا په څېر ټولنیزو نارغیو په څېر خپلې عمومي ننګوونې په ګوته
کړي.
آقاخان زیاته کړه چې "دا کار به د یوې هراړخیزې او جامع راتلونکې د رامنځ ته کولو په موخه د دوی د استعدادونو د
اړتیا ترڅنګ ډېرو فرصتونو ،ډېرو زده کړو ،ډېرې پوهې او ډېرو شخصي نوښتونو ته اړتیا ولري .د آقاخان پرمختیایي
شبکه یوه له هغو ادارو څه ده چې په دغو هڅو کې د یوه نه بدلېدونکي او ثابت شریک په توګه خپلو ژمنو ته ژمن دی
او ژمن به پاتې شي" ،او ټینګار کوي چې د آقاخان پرمختیایي شبکه به د ښوونې او روزنې ،روغتیایي مراقبت او
کلتوري احیا ترڅنګ د ټولو سېکټورونو په ګډون د اقتصادی پرمختګ په چارو کې هم په پراخه کچه خپلو فعالیتونو ته
دوام ورکړي.
نوموړي وویل چې " په افغانستان کې د خپل پنځه ویشت کلن خدمت په ترڅ کې د آقاخان پرمختیایي شبکه د هغه اساسي
عقیدې او باور پر اساس رهبري شوي چې په یوه فعال ،وړتیا پر اساس والړ ،پلورلېسټیک (ګڼ کلتوري) مدني ټولنې
ترڅنګ د افغانانو ترمنځ او هغو اوږدمهاله ادارو کې د هېواد د راتلونکې کلي ګڼل کیږي چې د عامه هوساینې لپاره
خپلې مرستې او همکارۍ ځانګړې کوي".
سږنۍ کانفرانس د افغان او فنلنډ دولتونو او ملګرو ملتونو د سازمان لخوا ترتیب او د  ۲۰۲۰کال د نومبر میاشتې په ۲۳
او ۲۴مه نېټه په آنالین ډول دایر شو .د یادونې وړ ده چې په دغه کانفرانس کې له  ۷۰ډېر هېوادونه ،نړیوال سازمانونه
او ادارې ګډون کوي ،ترڅو هغه څه ترالسه کړي چې په اړه یې په  ۲۰۱۶کال په بروکسل او  ۲۰۱۲کال په ټوکیو کې
مخکې هم کانفرانسونه جوړ شوي وو .د دغه کانفرانس د جوړېدو اساسي هدف د  ۲۴-۲۰۲۱کلونو لپاره مشترکو
پرمختیایي اهدافو ته د افغان دولت او نړیوالې ټولنې ژمن پاتې کېدل دي.
د آقاخان پرمختیایي شبکې ) (AKDNد دغه دوه ورځني کانفرانس په جریان کې په دوو اړخیزو پروګرامونو کې ګډون
کړی دی.
د نومبر په ۲۳مه نېټه د منصفه پالوي په یوه بحث کې چې د افغانستان اقتصادي لومړیتوبونو او مرستو آغېزمنتیا ته
ځانکړی شوی ؤ د آقاخان بنسټ ) (AKFعمومي مدیر میشل کوچر د اتصال ،څو اړخیزو پرمختیایي مالوماتو ،ثابته
1

څارنهه او نظارت ،او بشري پانګې اړوند هغو څلورو برخو کې د رغونې په ارتباط د نوموړي هېواد د پانګوونو په
برخه کې یو د لومړنیو پانګه والو په توګه خپل هغه نظریات د نورو سره شریک کړل چې د دغه هېواد ،په ځانګړي
ډول هغو ځوانانو سره مرسته کوالی شي چې د هېواد راتلونکي ته هیلهمن دي.
د اونۍ په پیل کې "په کلیدي زېربناوو کې د پانګوونو په موخه د عامه خصوصي مشارکتونو له الرې د سولې او
نېکمرغۍ د مالتړ" تر عنوان الندې د اروپایي اتحادیې ) (EUاو آسیا پراختیایي بانک ) (ADBلخوا تنظیم شوې یو
اړخیزې ناستې په ترڅ کې د بدخشان د انرژۍ شبکې مشر ښاغلي دلېر جمعه یوف د بریالیو عامه خصوصي مشارکتونو
په پرمختګ کې د آقاخان د پرمختیایي شبکې تجربه او سولې په ټینګښت او هوساینه کې د دغو مشارکتونو د رول
اهمیت د نورو سره شریک کړ.
د یادونې وړ ده چې په دغه هېواد کې د کورنیو جګړو پرمهال پر خلکو د خوراکي توکو د وېش د پیل له مهاله د آقاخان
د پرمختیایي شبکې ) (AKDNد مشارکت لړۍ آن  ۱۹۹۶کلونو ته رسیږي .خو د  ۲۰۰۲کال څخه را په دېخوا د آقاخان
پرختیایي شبکې او شریکانو یې د دغه هېواد سره په پرمختیایي مرستو کې د یو ملیارډ امریکایي ډالرو مالي مرستې ژمنه
کړې ده .نوموړې شبکې هغه روش بشپړ کړی چې له مخې یې اقتصادي ،ټولنیز ،او کلتوري مالومات په یو ترکیبي چوکاټ
کې ځای پر ځای کیږي .د دغې شبکې د اقتصادي پروژو لمن د هېواد په  ۳۴والیتونو کې له  ۲۴۰ښارونو او ښارګوټیو
هم اوړي ،په داسې حال کې چې د ټولنیز پرمختګ او بشري مرستو فعالیتونه یې په مستقیم ډول اته والیتونه او  ۱۹نور
والیتونه بی ا د نورو شرکتونو د اتیالف او شریکانو له الرې تر پوښښ الندې راولي ،چې ټولټال نږدې څلور ملیونه کسان
له دغو ذکر شویو مرستو څخه برخمن کیږي .همدارنګه نوموړې شبکه د صحتمندۍ د پروګرام په چوکاټ کې د بامیانو
او بدخشان والیتونو لپاره د روغتیایي مراقبت خدمتونه مدیریت کوي او د خپلو کلتوري پروګرامونو په لړ کې یې چې په
کابل ،هرات ،بلخ او بدخشان کې فعالیت کوي له  ۱۵۰ډېر تاریخي ځایونه بېرته رغولي دي.
دغه ژمنه د کلونو په اوږدو کې د افغان دولت سره د رسمي مشارکتونو ،په افغان شرکتونو کې د پام وړ مشترکې پانګوونې
او نړیوالو فع الینو او مرستندویه هېوادونو او ټولنو سره په مشارکت کې د ملي او سیمهییزو پرمختیایي پروګرامونو له
الرې پیاوړي شوې ده.

د ال ډېرو مالوماتو لپاره لطفا ً د الندې ارتباطي شخص سره اړیکه ټینګه کړئ:
سونا کامجو
د ارتباطاتو آمر
د آقاخان پرمختیایي شبکه ،افغانستان
ایمیلsona.kamjo@akdn.org :
https://www.akdn.org/where-we-work/central-asia/afghanistan
د افغانستان په هکله د  ۲۰۲۰کال کانفرانس
https://um.fi/afghanistan-conference-2020
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