
په  همکاريواد ترمنځ یاو د جاپان ه د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام 

 کوي غښتلېافغانستان کې ډيموکراسي 

 میلیونه امريکايي ډالره مرسته ۷.۶۱د جاپان د دولت لخوا د رأيه پاڼو او نورو ټاکنیزو توکو د چمتو کولو لپاره 

سره  د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام  وادهی جاپاند د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په مرکزي دفتر کې،  نن –  ۱۷/۸۰/۷۹۳۱کابل، 

په مالتړ کې د څخه ډيموکراسۍ  پیاوړيټاکنو او د  باوريد آزادو، شفافه او میلیونه ډالرو د هوکړه لیک په السلیک کولو سره  ۷.۶۱د 

 . وکړهبالعوضه نغدي مرسته  سرهخپلواک کمیسیون له افغانستان د ټاکنو 

ترمنځ  ښاغلي الوارو رودريګز واد سفیر محترم هیروشي تکاهاشي او د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام د عمومي رئیسد جاپان هی

ياددښتونه د يوې غونډې په ترڅ کې په داسې حال کې سره تبادله شول چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیس جاللتمآب يوسف نورستانی او د 

 ټاکنو د خپلواک کمیسیون د داراالنشاء رئیس ښاغلی ضیاءالحق امرخیل هم پکې ګډون درلود. 

، لکه رأيه د توکوبه د رأيه اچونې  مرستې واد وروستي لپاره د جاپان هی ، کټ پروژېايلید  ،د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام

ږد او د ټاکنو د ې له الرې د رأيه اچونې د توکو د لیواد کې د ځمکنګ او د رأيه اچونې د محلونو بستو، او په ټول هیپاڼې، نه لېرې کېدونکی ر

دغه مرستې د جاپان د هیواد لخوا د وړاندې شوو پخوانیو  . د لګښتونو دپاره کارول کیږي موادو د انتقال دکچه ه نړيوالپه توکو د رانیولو لپاره 

 مرستو يوه لړۍ ده چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د پیاوړي کولو په برخه کې يې تر اوسه کړيده. 

د هیواد د جاپان د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ”د السلیک په مراسمو کې د وينا پر مهال جاللتمآب نورستاني وويل چې لیک د هوکړه 

هرکلی  ومشرۍ او واليتي شوراګانو د ټاکنو د ترسره کولو په موخه په پرله پسې توګه د چمتو کړای شوې مرستسکال د ول ل۷۱۳۱د  لخوا

کلونو کې د  ۷۱۳۱او  ۷۱۳۳په  په داسې حال کې کیږي چې  نوموړي هېواد مرسته ومیلیونه ډالر ۷.۶۱لخوا د د جاپان هېواد “ ”وي.ک

باوري او شفافه ټاکنو  تر رهبرۍ الندې دد ټاکنو خپلواک کمیسیون د افغانانو  مرسته کړې وه. میلیونو ډالرو ۳۷۶۱ په ترڅ کې ومرستوټاکنیز

 د هیواد لخوا دغه مرستې به په دغه برخه کې يو ډير مهم رول ولوبوي. او د جاپانترسره کولو ته ژمن دی. 

سره مرستې کړي  بهیرکال راهیسې په افغانستان کې د ټاکنو له  ل ۷۱۳۱جاپان هېواد له د د جاپان سفیر محترم هیروشي تکاهاشي وويل چې 

ټاکنو په ترسره کولو او د ټاکنو  پیاوړيله لري چې دا ونډه به د اهمیت لري. جاپان هی خورا دا ټاکنې د افغانستان په سیاسي لېږد کې”دي. 

د نوموړي کمیسیون پراخه ډيموکراتیک )ولسي ګډون( ته په وده ورکولو او د عامه باور د زياتولو د خپل هدف په به خپلواک کمیسیون سره 

 .السته راوړلو کې مرسته وکړي

د جاپان او افغانستان هېوادونو ترمنځ دغه تازه ”رئیس ښاغلي الوارو رودريګز وويل چې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام عمومي 

“. هوډ ښکارندوی دی د دولت او د نړېوالې ټولې د ټینګد افغانستان په هکله  د پیاوړتیاپه افغانستان کې ديموکراتیکي حکومتدارۍ ملګرتوب 

ونډه ولري تر څو د ټاکنو خپلواک کمیسیون  ستره پراختیايي پروګرام د هڅو په پیاوړې کولو کېد جاپان هېواد مرسته به د ملګرو ملتونو د ”

  ته وده ورکړي.برخه کې مرسته وکړي چې د خلکو باور سره د هغو ټاکنیزو پروسو په 

 معلومات:نیولو د اړيکو 

 ټینګه کړئ:په النديني ادرسونو اړيکه مهربانی وکړی د الزياتو معلوماتو لپاره 



  د اطالعاتو او بهرنیو اړيکو رياست: 

 . د موبايل شمېره: ، په افغانستان کې د جاپان سفارتد پروګرام د برخې مسؤلهوسیمه محمدی، 

 سید فرهاد زلمی، د ارتباطاتو واحد، د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام، افغانستان. د موبايل شمېره: 
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