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نتایج سفر رئیسجمهور غنی به استرالیا
برای ما افتخار است که این هفته از رئیس جمهور اشرف غنی به استرالیا ،به عنوان نخستین دیدار رئیس جمهور افغانستان از ملت ما ،استقبال نمودیم.
بازدید رئیس جمهور غنی روابط پایدار و قوی میان مردم افغانستان و استرالیا را برجسته نمود ،شامل خدمات مردان و زنان نیروهای دفاعی استرالیا،
دیپلوماتها و افراد ملکی.
همچنان این سفر تاریخی ،گسترش همکاری میان هردو ملت را مورد تاکید قرار داد و یک فرصت ارزشمند برای بحث روی وضعیت جاری امنیت و
همکاری توسعهیی را بهمیان آورد.
از سال  2001بدینسو ما افغانستان را در امر مبارزه با تروریزم و ساختن یک ملت قوی و پویا کمک نمودهایم.
درین مدت در افغانستان یک پیشرفتواقعی بهمیان آمده است ،بهویژه جهت بهبود زندگی روزانه هرافغان در بخش آموزش و پرورش ،صحت،
تقویتزنان و حقوق بشر.
بهعنوان عضو ائتالف بینالمللی ،ما به تعهدات خود در قبال افغانستان از طریق پرسونل نیروهای دفاعی استرالیا به حمایت آموزش ،مشورهدهی ،و
کمک ماموریت حمایت قاطع ناتو ادامه میدهیم .این کمکها شامل حمایت ساالنه نیروهای ملی امنیتی و دفاعی افغانستان میشود.
تا کنون ما در حدود  360میلیون دالر آمریکایی را به منظور تجهیز و حفاظت اردوی ملی افغان تمویل نموده ایم .این حمایت ادامه مییابد ،برعالوه
کمک ساالنه  80میلیون دالر امریکایی تا سال  .2020در کنار جامعه جهانی ،استرالیا تعهداتش را در سال  2016در نشست سران ناتو در وارسا تجدید
نمود.
در بخش دفاعی همکاری دوامدار میان هردو ملت وجود دارد .خرسندم اعالم نمایم که استرالیا به برنامه موفقانه Redwing Counter Improvised
 Explosive Deviceمتعهد باقی میماند و به کمکهای خود به ترمیم هلیکوپترهای  Mi-17افغان ادامه میدهد .برای نخستین بار ،دفاع استرالیا دو
محصل افسر نظامی را برای حضور در کالج نظامی شاهی دنترون سپانسر مینماید.
سفر رئیس جمهور غنی پرثمر و اوج بهبود همکاری در پهنای چندین بخش بوده است.
در جریان این سفر ،دولت ما تفاهمنامه همکاری توسعهیی میان افغانستان و استرالیا از سال  320( 2020 – 2017میلیون دالر امریکایی در جریان 4
سال )2020 - 2017 ،را به امضا رساند ،تایید مجدد تعهدات تمویل استرالیا که در کانفرانس بروکسل دربارۀ افغانستان (اکتوبر  )2016به تعهد سپرده
شده بود.
مطابق این همکاری ،ما موافقت کردیم که ساحات جدید همکاری را ایجاد کنیم ،مشمول تسهیالت مشورتی زیربنای اقتصادی به منظور توسعه زیربنای
اقتصادی بحرانی در همکاری با بانکهای توسعهیی بینالمللی .برعالوه ما اقدامات گوناگون را برای تقویت زنان و دختران ،بهبود تولیدات کشاورزی،
و تنظیم آب ،آموزش کارمندان خدمات ملکلی ،و حمایت از ابتکارات ضد فساد موافقت کردیم.
و ما تفاهمنامه جدیدی را میان علوم زمینشناسی استرالیا و وزارت معادن افغانستان برای تقویت همکاریهای علمی و تخنیکی در علوم زمین شناسی
به امضا رساند تا به مدیریت پایدار منابع انرژی ،منرال و آب افغانستان کمک نماید.
استرالیا مفتخر است که با افغانستان کار نماید چون این کشور میکوشد تا آباد ،ایمن و خود کفا گردد.
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