د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﺧﺒﺮی ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ

د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻣﺮﺳﺘﯽ ﭘﻼوی ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯽ
د وﻳﺎﻧﺪ دﻓﺘﺮ
ﮐﺎﺑﻞ – اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺕﻴﻠﻴﻔﻮن٠٠٣٩ ٠٨٣١ ٢۴ ۶١٢١ – ٠٠٩٣ ٢٠ ٢٩٧ ۶١٢١ :
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻝﻴﮏspokesperson-unama@un.org :
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.unama-afg.org :

رﺳﻨﻴﺰ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ )ﮐﺎﺏﻮ ټﮑﯽ ﭘﻪ ټﮑﯽ(
ﺁﻏﻠﯽ رﻧﺠﻨﺎ ﻣﮑﺮﺟﯽ د ﻧړﻳﻮال ﺏﺎﻧﮏ د دوﻟﺘﯽ ﭼﺎرو د ﺏﺮﺧﯽ ﺟګﭙﻮړی ﺳﻼﮐﺎرﻩ
ﺁﻏﻠﯽ ﻣﺮﻳﻢ ﺷﻴﺮﻣﻦ د ﻧړﻳﻮال ﺏﺎﻧﮏ ﻣﺸﺮﻩ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯽ او
داﮐﺘﺮ ﻧﻈﻴﻒ اﷲ ﺳﺎﻻرزی د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د وﻳﺎﻧﺪ د دﻓﺘﺮ څﺨﻪ

ﮐﺎﺑﻞ -د ﺟﻮن د ﻣﻴﺎﺷﺘﯽ ﺷﭙﺎړﻟﺴﻤﻪ ﻧﻴټﻪ ﮐﺎل ٢٠٠٨
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ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ :ﺁﻏﻠﻮ او ښﺎﻏﻠﻮ ﺳﻬﺎر ﻣﻮ ﻧﻴﮑﻤﺮﻏﻪ ،زﻩ ﻧﻈﻴﻒ اﷲ ﺳﺎﻻرزی د یﻮﻧﺎﻣﺎ د ویﺎﻧﺪ ﻝﻪ دﻓﺘﺮ څﺨﻪ یﻢ .زﻣﻮږ ﺳﺮﻩ
ﻣﻴﻠﻤﺎﻧﻪ دي هﺮ یﻮ ﺁﻏﻠﯽ رﻧﺠﻨﺎ ﻣﮑﺮﺟﯽ د ﻧړیﻮال ﺑﺎﻧﮏ د دوﻟﺘﯽ ﭼﺎرو د ﺑﺮﺧﯽ ﺟګﭙﻮړی ﺱﻼﮐﺎرﻩ اوﺁﻏﻠﯽ ﻣﺮیﻢ
ﺷﻴﺮﻣﻦ د ﻧړیﻮال ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺸﺮﻩ پﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯽ ﭼﯽ دوي ﺑﻪ ﺕﺎﺱﻮ ﺕﻪ د ﻧړیﻮال ﺑﺎﻧﮏ یﻮ ﻧﻮي رپﻮټ وړاﻧﺪی
ﮐړي .ﺥﻮ ﻣﺨﮑﯽ ﺕﺮهﻐﻪ یﻮ څﻮ ﻝﻨډ رﭘﻮټﻮﻧﻮ ﺕﺎﺳﻮ ﺕﻪ وړاﻧﺪی ﮐﻮوم او وروﺳﺘﻪ ﺕﺮهﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺥﻮښﻲ ﺳﺮﻩ ﺳﺘﺎﺳﻮ
ﭘﻮښﺘﻨﻮ ﺕﻪ ځﻮاب ووایﻮ.
د ﭘﺎرﻳﺲ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺡﮑﻮﻣﺖ او ﻧړیﻮاﻝﯥ ټﻮﻝﻨﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻼﺕړ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﭘﻪ یﻮﻩ ﻧړیﻮال ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮐﯥ د  ٢٠٠٨ﮐﺎل د
ﺟﻮن د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ  ١٢ﻧﯧټﻪ ﭘﻪ ﭘﺎریﺲ ﮐﯥ ګډون وﮐړ ،د دې ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ګډﻩ ﻣﺸﺮي د وﻝﺴﻤﺸﺮ ﮐﺮزی ،وﻝﺴﻤﺸﺮ
ﺳﺮﮐﻮزی او د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻨﺸﻲ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﻣﻮن ﻝﻪ ﺥﻮا څﺨﻪ وﺷﻮﻩ.
ﭘﻪ دې ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮐﯥ ﭘﻪ یﻮﻩ ﻧﻮي ﺕﻌﻬﺪ هﻮﮐړﻩ وﺷﻮﻩ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎن ﻣﺸﺮﺕﺎﺑﻪ ﻻﻧﺪې د ﻻ ﻧږدي هﻤﮑﺎرۍ ﭘﻪ ﺳﺮ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮاﺥﺘﻴﺎیﯽ ﺳﺘﺮاﺕﻴﮋۍ ﻝﭙﺎرﻩ ﻣﻼﺕړ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻲ .ﭘﻪ دې ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮐﯥ روښﺎن ﻝﻮﻣړیﺘﻮﺑﻮﻧﻪ ،د
ﺡﮑﻮﻣﺖ د ادارو د ﭘﻴﺎوړﺕﻴﺎ ،اﻗﺘﺼﺎدي ودې ﭘﻪ ﺥﺎص ډول د ﮐﺮﻧﯥ او اﻧﺮژۍ د ﺳﮑﺘﻮروﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﻮل .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺡﮑﻮﻣﺖ د ﺳﻴﺎﺳﻲ او اﻗﺘﺼﺎدي اﺹﻼﺡﺎﺕﻮ د ﺕﻌﻘﻴﺒﻮﻝﻮ ﻣﺴﻠﻲ ﺕﻪ ځﺎن ژﻣﻦ ګڼﻠﻲ .ﻧړیﻮاﻝﯥ ټﻮﻝﻨﯥ
ژﻣﻨﻪ ﮐړې ﭼﯥ زیﺎﺕﯥ ﺳﺮﭼﻴﻨﯥ ﺑﺮاﺑﺮې ﮐړي او ﭘﻪ ښﻪ ﺕﻮګﻪ یﯥ وﮐﺎروي .ټﻮﻝﻮ ﺷﺮیﮑﺎﻧﻮ ژﻣﻨﻪ ﮐړې ﭼﯥ د
زیﺎﺕﯥ هﻤﻐږۍ ﻝﻪ ﻻرې د یﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﮐﺎر وﮐړي.
یﻮﻧﺎﻣﺎ د ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ د ﭘﺎیﻠﻮ ﺳﺘﺎیﻨﻪ ﮐﻮي او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺡﮑﻮﻣﺖ او ﻧړیﻮاﻝﯥ ټﻮﻝﻨﯥ ﺳﺮﻩ د یﻮﻩ ﭘﻴﺎوړی ﺷﺮاﮐﺖ
ﭼﯥ ﺑﻨﺴټ یﯥ ﭘﺮ اﻓﻐﺎن ﻣﺸﺮﺕﺎﺑﻪ یﻌﻨﯽ د ﻣﻨﻞ ﺷﻮیﻮ ﻝﻮﻣړیﺘﻮﺑﻮﻧﻮ او دوﻩ اړﺥﻴﺰو ژﻣﻨﻮ ﭘﻪ یﻮﻩ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وﻻړ ،ﺑﻴﺎ
ټﻴﻨګﺎر ﮐﻮي ،ﭼﯥ د یﻮﻩ دیﻤﻮﮐﺮاﺕﻴﮑﻪ ،ﺳﻮﻝﻪ یﻴﺰ ،ﭘﻠﻮراﻝﺴﺘﻴﮏ او ﺳﻮﮐﺎﻝﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺕﺼﻮر د ﺟﻮړوﻝﻮ ﻝﭙﺎرﻩ
ﮐﺎر وﮐړي.
د اداري ﻓﺴﺎد ﭘﺮ ﺿﺪ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻣﻴﺜﺎق ﭘﻪ هﮑﻠﻪ د ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اړﺕﻴﺎوو ورﮐﺸﺎپ
د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﭘﺮاﺥﻴﺘﺎیﻲ ﭘﺮوګﺮام ،د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻧﺸﻪ یﻲ ﺕﻮﮐﻮ او ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﺿﺪ دﻓﺘﺮ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺡﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ ګډﻩ د اداري ﻓﺴﺎد ﭘﺮ ﺿﺪ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻣﻴﺜﺎق ﭘﻪ هﮑﻠﻪ د ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اړﺕﻴﺎوو یﻮ ورﮐﺸﺎپ ﻻرې ﺕﻪ
اﭼﻮي .ﭘﻪ دې ورﮐﺸﺎپ ﮐﯥ ﺑﻪ د ﺟﻮن د ﻣﻴﺎﺷﺖ د  ١۵ﻧﻪ ﺕﺮ  ١٧ﻧﯧټﯥ ﭘﻮرې د ﺡﮑﻮﻣﺖ او ﻧړیﻮاﻝﯥ ټﻮﻝﻨﯥ ﻝﻪ
اړﺥﻪ ﮐﺎرﭘﻮهﺎن ګډون وﮐړي.
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ  ٢٠٠۴ﮐﺎل ﮐﯥ د اداري ﻓﺴﺎد ﭘﺮ ﺿﺪ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻣﻴﺜﺎق ﻻﺳﻠﻴﮏ ﮐړ .د اداري ﻓﺴﺎد ﭘﺮ ﺿﺪ د
یﻮﻩ ﭘﺮاخ ﻣﻼﺕړ ﭘﻪ ﺡﻴﺚ ،د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﭘﺮاﺥﺘﻴﺎیﻲ ﭘﺮوګﺮام او د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻧﺸﻪ یﻲ ﺕﻮﮐﻮ او ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﭘﺮ
ﺿﺪ دﻓﺘﺮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺡﮑﻮﻣﺖ ﺳﺮﻩ ددې ﻣﻴﺜﺎق د ﻣﻘﺮراﺕﻮ د ﭘﻠﯽ ﮐﻮﻝﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺥﻪ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي.
د ﺡﮑﻮﻣﺖ ﻝﻪ ﺥﻮا د ﻣﻴﺜﺎق د ﭘﻠﯽ ﮐﻮﻝﻮ د یﻮﻩ ﻝﻮﻣړی ګﺎم ﭘﻪ ﺡﻴﺚ ،د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﭘﺮاﺥﺘﻴﺎیﻲ ﭘﺮوګﺮام دﻓﺘﺮ یﻮﻩ
ارزوﻧﻪ ﺕﻴﺎرﻩ ﮐړې او د هﻐﻪ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ د اداري ﻓﺴﺎد ﭘﺮ ﺿﺪ د اوﺳﻨﯽ ﻣﻠﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮړوﻧﯥ ﺕﺸﯥ ﺕﺤﻠﻴﻠﻮي او د
ﻋﻤﻞ د ﭘﻼن ﺟﻮړوﻝﻮ او د ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮړوﻝﻮ د ﺑﻴﺎ ﮐﺘﻠﻮ او ﻣﺴﻮدې د ﺟﻮړوﻝﻮ ﻝﭙﺎرﻩ وړاﻧﺪیﺰوﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮوي.
دا ورﮐﺸﺎپ ﺑﻪ د دې ارزوﻧﯥ ﭘﻪ ﻻس ﺕﻪ راوړﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﮐﺘﻨﻪ وﮐړي او د ﻋﻤﻞ د ﭘﻼن د ﺟﻮړوﻝﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺥﻪ ﮐﯥ د ﭘﻴﻞ
د یﻮې ﻧﻘﻄﯽ ﭘﻪ ﺡﻴﺚ ﻋﻤﻞ وﮐړي ﭼﯥ د هﻐﻮ ﺕﺸﻮ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ د ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮړوﻝﻮ ﭘﻪ دې ﭘﺮوﺳﻪ ﮐﯥ څﺮګﻨﺪې ﺷﻮي،
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ وﮐړي.
ﻣﻠګﺮي ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د هﺮات ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ د ﺕﻴﺎﺕﺮ ﻣﻼﺕړ ﮐﻮي
د ﺟﻮن د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ  ١٨د ﭼﻬﺎر ﺷﻨﺒﯥ ﭘﻪ ورځ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮ د ﺡﻘﻮﻧﻮ ﺥﭙﻠﻮاک ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن او ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ
د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻣﺮﺳﺘﻨﺪویﻪ ﭘﻼوی )یﻮﻧﺎﻣﺎ( ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ د اﻓﻐﺎﻧﻲ ﺕﻴﺎﺕﺮ یﻮ ﻧﻨﺪارﺕﻮن د هﺮات ښﺎر ﺕﻪ ﺑﻪ و
ورﺳﻴږي .دا ﻧﻨﺪارﻩ ﺑﻪ د ﺑﺸﺮي ﺡﻘﻮﻧﻮ د ﺕﻴﺮو ﺳﺮﻏړوﻧﻮ د ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺳﺮﻩ د ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻮﻝﻮ ﭘﻪ اړﺕﻴﺎ ﭼﯥ هﻴﻮاد د ﺕﻴﺮو
دریﻮ ﻝﺴﺰیﺰو ﺳﺮﻩ ورﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ دی ،رڼﺎ واﭼﻮي .ﻣﻮږ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻧﻦ ﭘﻪ دې هﮑﻠﻪ ډﻝﻪ یﻴﺰو رﺳﻨﻴﻮ ﺕﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ورﮐړو.
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د ﻧړﻳﻮال ﺑﺎﻧﮏ د ﺑﺤﺚ ټکﻲ
ﺕﻴﺮﻩ اوﻧۍ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﻝﭙﺎرﻩ ډیﺮﻩ ﻣﻬﻤﻪ وﻩ .ﭘﻪ ﭘﺎریﺲ ﮐﯥ ﺡﮑﻮﻣﺖ او ﻣﺮﺳﺘﻨﺪویﻪ هﻤﮑﺎراﻧﻮ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ وداﻧﻮﻝﻮ ﻝﻮﻣړیﺘﻮﺑﻮﻧﻪ او د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎیﻲ اﺟﻨﺪا د ﺕﻤﻮیﻞ د ﻻرو د ﻣﻴﻨﺪﻝﻮ ﭘﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕﻮ ﺥﺒﺮې
وﮐړي .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎیﻲ ﺳﺘﺮاﺕﻴﮋي ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎریﺲ ﮐﯥ وړاﻧﺪې ﺷﻮﻩ ګڼ ﺷﻴﺎن ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﻮي ﭼﯥ د
ﻣﻠﮑﻲ ﺥﺪﻣﺘﻮﻧﻮ دوړاﻧﺪې ﮐﻮﻝﻮ ﻝﭙﺎرﻩ یﯥ ﺳﺮﺕﻪ رﺳﻮل اړیﻦ دي .دا ځﮑﻪ ﭼﯥ د ﺑﻨﺴټﻴﺰو ﺥﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺕﺮ ﻻﺳﻪ ﮐﻮل د
ﺡﮑﻮﻣﺖ څﺨﻪ د اﻣﻨﻴﺖ او د ﮐﺎر د اﻣﮑﺎﻧﺎﺕﻮ د ﺕﺮ ﻻﺳﻪ ﮐﻮﻝﻮ ﻝﭙﺎرﻩ ﻏټﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻪ دﻩ.
ﺥﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎیﻲ ﺳﺘﺮاﺕﻴﮋۍ د ﻣﻮﺥﻮ د ﺕﺮ ﻻﺳﻪ ﮐﻮﻝﻮ او ﺥﻠﮑﻮ ﺕﻪ د ﺑﻨﺴټﻴﺰو ﺥﺪﻣﺘﻮﻧﻮ رﺳﻮل د
ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ د ﻣﻘﺪار د ﮐﻤښﺖ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ زیﺎﺕﻪ اﻧﺪازﻩ ﭘﻪ دې ﭘﻮرې اړﻩ ﻝﺮي ﭼﯥ د ﺡﮑﻮﻣﺖ ﺳﻴﺴﺘﻤﻮﻧﻪ ﭘﻪ څﻮﻣﺮﻩ
ځﻮاﮐﻨﻤﻨﺘﻴﺎ ﺳﺮﻩ ﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ وﻝﺮي ،ﭘﻪ دې ﻣﺎﻧﺎ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دوﻝﺘﻲ ﻋﺎﻣﻪ ادارې د اﺹﻼﺡﺎﺕﻮ ﺳﺮﻩ
ﺕړاو ﻝﺮي .دا ﮐﻴﺪای ﺷﻲ ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﯽ ﺥﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ځﻮاﮐﻤﻨﺘﻴﺎ ﺳﺮﻩ یﻮ ځﺎی وي .ﺥﻮ د ښﻮ ﺥﺪﻣﺘﻮﻧﻮ رﺳﻮل ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ
ﮐﯥ د ځﻮاﮐﻤﻨﯥ ﻣﺮﮐﺰې ﺑﻴﺮوﮐﺮاﺳۍ د ﺟﻮړوﻝﻮ څﺨﻪ زیﺎت څﻪ ﺕﻪ اړﺕﻴﺎ ﻝﺮي .ﻧړیﻮال ﺑﺎﻧﮏ  ١٨ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ د
ﺡﮑﻮﻣﺖ د ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﺑﺮﺥﻮ دوﻧﺮاﻧﻮ او ﻣﺮﺳﺘﻨﺪویﺎﻧﻮ هﻤﮑﺎراﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﮐﺎر ﮐﻮي ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ادارې د اﺹﻼﺡﺎﺕﻮ هﻐﻪ
ﺑﺮﺥﯥ ﺕﺸﺨﻴﺺ ﮐړي ﭼﯥ د ﺥﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د رﺳﻮﻝﻮ ﻝﭙﺎرﻩ ﻧﻴﻎ ﭘﻪ ﻧﻴﻐﻪ اړﺕﻴﺎ ﻝﺮي .د راﺕﻠﻮﻧﮑﻮ هﻠﻮ ځﻠﻮ ﻝﭙﺎرﻩ ﺑﺎیﺪ
ﺳﮑﺘﻮري اړوﻧﺪ وزارﺕﻮﻧﻪ ﺑﺎیﺪ وﻻیﺎﺕﻮﻧﻮ او وﻝﺴﻮاﻝﻴﻮ ﺕﻪ دواک ﭘﻪ ﻝﻴږد ﮐﯥ د ﻋﺪم ﺕﻤﺮﮐﺰ د ﻻرې رﺳﻴﺪﻧﻪ
وﻝﺮي،د ﻇﺮﻓﻴﺖ د ښﻪ واﻝﯽ او د ﺡﮑﻮﻣﺘﻲ ﻓﻌﺎﻝﻴﺘﻮﻧﻮ د هﻤﻐږۍ ﻝﭙﺎرﻩ ﭘﻪ وﻻیﺘﻲ ﮐﭽﻪ ﮐﺎر وﺷﻲ .ﺥﻮ ﺡﺘﯽ اﻏﻴﺰﻣﻦ
او ﭘﻪ ښﻪ ﺕﻮګﻪ ﺕﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮی ﺥﺪﻣﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰي او وﻻیﺘﻲ ﮐﭽﻮ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻪ دي او دا ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﭼﯥ ﮐﺎرﻣﻨﺪان د
دې ﭘﺮ ځﺎی ﭼﯥ د وګړو ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻣﺴﻮول وي ځﺎﻧﺘﻪ ﺥﺪﻣﺖ ﮐﻮي .ﺡﮑﻮﻣﺘﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ د اداري او ښﻮ ﺥﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د
ﻻرې ﭼﯥ د ټﻮل ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ،د ﻣﺪﻧﯥ ټﻮﻝﻨﯥ د ډﻝﻮ ،د رﺳﻨﻴﻮ و ﻏﻴﺮﻩ د ﻻرې یﯥ څﺮګﻨﺪوﻧﻪ ﺷﻮې دﻩ د اﻓﻐﺎﻧﻲ
وګړو د ﻏﻮښﺘﻨﯥ د ﻻرې ﻣﺘﺤﺮک ﺷﻲ .ﭼﯥ د دې ﺳﺮﻩ هﻐﻪ څﺎرﻧﯥ او اﻧډول ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ د څﺎر او ﻣﺮاﻗﺒﺖ
د ﻣﻮﺳﺴﻮد ﻻرې) ﻝﮑﻪ ﻣﻠﻲ ﺷﻮرا ،ﻋﺪﻝﯽ او ﻗﻀﺎیﻲ ادارو د ﻻرې ﺡﮑﻮﻣﺖ د ﺡﺴﺎب ورﮐﻮﻝﻮ ﭼﺎرې ﺕﻪ اړ
ﺑﺎﺳﻲ(.
دﻏﻪ رﭘﻮټ ﭼﯥ ﺕﺎﺳﻮ یﯥ ﻧﻦ ګﻮرئ ﭼﯥ ﭘﻪ اﻧګﻠﻴﺴﻲ ﮐﯥ یﯥ ﻣﺘﻦ اوږد او ﭘﻪ دری ﮐﯥ ﻝﻨډ دی ،دا د دې ﻝﻨډیﺰ دی
ﭼﯥ زﻣﻮږ د ﮐﺎر د ﭘﺮوګﺮام څﺨﻪ څﻪ راوځﻲ .دا د دې ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ د ﻋﻤﻞ ﻝﭙﺎرﻩ یﻮﻩ اﺟﻨډا ﺟﻮړﻩ ﺷﻲ.
دا ﭘﺮ ﺡﮑﻮﻣﺖ  ،ﻣﺮﺳﺘﻨﺪویﺎن او هﻤﮑﺎران دې ﺕﻪ راﺑﻮﻝﻲ ﭼﯥ د ﻋﺎﻣﻪ ادارې د اﺹﻼﺡﺎﺕﻮ ﭼﺎرﻩ د اوږدې ﻣﻮدې
ﮐﺎر وګڼﻲ ﭼﯥ هﻐﻪ ځﻮاﮐﻤﻦ ﻣﺸﺮﺕﺎﺑﻪ او د ﺡﮑﻮﻣﺖ او د دوﻧﺮاﻧﻮ د ﻣﻮﺳﺴﻮ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ اﻏﻴﺰﻣﻨﯥ هﻤﻐږۍ ﺕﻪ اﺕﻴﺎ
ﻝﺮي .دا د ﺡﮑﻮﻣﺖ ﻝﭙﺎرﻩ ډیﺮﻩ ﻣﻬﻤﻪ دﻩ ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ادارې د اﺹﻼﺡﺎﺕﻮ ﻝﻮﻣړیﺘﻮﺑﻮﻧﻪ ﻋﺎﻣﻪ ﻧﻈﺮ ﺕﻪ وړاﻧﺪې او
هﻐﻪ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪویﺎن ﭼﯥ د ﺡﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﭼﻮﮐﺎټ ﮐﯥ ﮐﺎر ﮐﻮي ور څﺨﻪ ﺥﺒﺮ وﺳﺎﺕﻲ .د ﻣﻠﮑﻲ اداري اﺹﻼﺡﺎﺕﻮ ﭼﺎرﻩ
ﺑﺎیﺪ د ﭘﻮرﺕﻪ څﺨﻪ وي،ﮐﺎﺑﻴﻨﻪ ﺑﺎیﺪ ﭘﺮدې ﺑﺤﺚ وﻝﺮي او د اﺹﻼﺡﺎﺕﻮ ټﻮل ﺳﺘﺮ وړاﻧﺪیﺰوﻧﻪ ﻻﺳﻠﻴﮏ ﮐړي.
ﭘﻪ دې وروﺳﺘﻴﻮ ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﻣﺎﻣﻮریﻨﻮ ﻝﭙﺎرﻩ د ﺕﻨﺨﻮاګﺎﻧﻮ ﻧﻮې ﻻیﺤﻪ ﻣﻨﻈﻮرﻩ ﮐړﻝﻪ .د زیﺎﺕﻮ ﺕﻨﺨﻮاګﺎﻧﻮ د ﻻرې د
ﻣﻠﮑﻲ ﺥﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ډګﺮ ﮐﯥ د ﻣﺎهﺮو وګړو د ﺟﺬب ﻝﭙﺎرﻩ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاﺑﺮیږي .ﺥﻮ ﭘﻪ ﺑﺮیﺎﻝۍ ﺕﻮګﻪ د دې ﭘﻠﯽ ﮐﻮل ګڼ
ﺷﻤﻴﺮ ﺕﺪﺑﻴﺮوﻧﻮ ﺕﻪ اړﺕﻴﺎ ﻝﺮي :د ﻣﻮﺟﻮدو ﺑﺴﺘﻮﻧﻮ او ﻣﻘﺎﻣﻮﻧﻮ د وړﺕﻴﺎ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ د ﭘﻮﺳﺘﻮﻧﻮ ډﮐﻮل او د هﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ
ﻝﭙﺎرﻩ د ﺳﺘﺮاﺕﻴﮋۍ ﺷﺘﻮن ﭼﯥ د وړﺕﻴﺎ ﭘﻪ ازﻣﻮیﻨﻪ ﮐﯥ ﭘﺎﺕﯥ راﻏﻠﯥ دي او د دې اﺟﺮااﺕﻮ او د ﻣﻘﺎﻣﺎﺕﻮ د ﻣﺮاﺕﺒﻮ د
ﺳﻠﺴﻠﯥ ﺕﺮ ﻣﻨځ اړیﮑﻪ ﭘﻪ ﮐﯥ وي  .دوﻧﺮان ﺑﺎیﺪ ﭘﻪ دې اړوﻧﺪ ﺥﭙﻞ دﺳﭙﻠﻴﻦ او ﮐﻨﺘﺮول وښﺎیﻲ .ﮐﻪ ﭼﻴﺮې هﻐﻮي
هﻐﻪ ﭼﺎ ﺕﻪ اﺿﺎﻓﻲ ﭘﻴﺴﯥ ورﮐﻮي ﭼﯥ د دوي د ﺥﭙﻠﻮ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺕړاو ﻝﺮي ﻧﻮ ﭘﻪ دې ﺹﻮرت ﻧﻮي ﻝﻮړې
درﺟﯥ )ﺑﺴﺘﻮﻧﻪ( ﺑﻪ ﻻ هﻢ د دې ﻝﭙﺎرﻩ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻪ وي ﭼﯥ د ﺡﮑﻮﻣﺖ ﻝﻮړ ﻣﻘﺎﻣﻮﻧﻪ ور ﺑﺎﻧﺪې ډک ﺷﻲ.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﺳﺘﺮاﺕﻴﮋې د ﻣﺤﻠﻲ ارګﺎﻧﻮﻧﻮ ﺥﭙﻠﻮاک ریﺎﺳﺖ ﺕﻪ ﻣﺴﻮﻝﻴﺖ ورﮐړی دی ﭼﯥ د وﻻیﺘﻲ
ﺡﮑﻮﻣﺖ ﮐﻮﻝﻮ ﭘﺎﻝﻴﺴۍ ﺕﻪ ﭘﺮاﺥﺘﻴﺎ ورﮐړي ،ﻣﺤﻠﻲ ادارې ﻃﺮﺡﻪ او ﭘﻪ دﻏﻮ ﺳﻄﺤﻮ ﮐﯥ د ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻝﻮړوﻝﻮ ﮐﺎر ﭘﺮ
ﻣﺦ ﺑﻮځﻲ .د ﻣﺤﻠﻲ ارګﺎﻧﻮﻧﻮ ﺥﭙﻠﻮاک ریﺎﺳﺖ ﺥﭙﻞ ﭘﻼن ﺟﻮړ ﮐړی دی ،ﺥﻮ دﻏﻪ ﭘﻼن ﺑﺎیﺪ یﻮ ﺷﻤﻴﺮ د ﻝﻮریﻮ
ټﺎﮐﻨﯥ او ﻝﻮﻣړیﺘﻮﺑﻮﻧﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﻮﻝﻮ ﺕﻪ اړﺕﻴﺎ وﻝﺮي او هﻤﺪارﻧګﻪ د ﻻزﻣﯥ ﺕﺨﻨﻴﮑﻲ وﻧډې ﻝﭙﺎرﻩ واﻗﻊ ﺑﻴﻨﺎﻧﻪ
دوﺳﺘﻮروﻧﻮ ﺕﻪ .دﻏﻪ ارګﺎن ﺑﻪ هﻤﺪارﻧګﻪ دې ﺕﻪ اړﺕﻴﺎ وﻝﺮي ﭼﯥ ﺥﭙﻞ ﻣﻮﻗﻒ د ﻧﻮرو ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې
څﺮګﻨﺪ ﮐړي ،ﻝﮑﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ ﺥﭙﻠﻮاک ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن او د ځﻤﮑﯥ د ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕﻮ ﭘﻪ ﺑﺎرﻩ ﮐﯥ د ﮐﺮﻧﯥ ،اوﺑﻮ ﻝګﻮﻝﻮ او
ﻣﺎﻝﺪارۍ وزارت .د ﻣﺎﻝﻴﯥ د وزارت د وﻻیﺘﻲ ﺑﻮدﺟﯥ ﺕﺎﻣﻴﻨﻮﻝﻮ ﭘﻪ ﺑﺎرﻩ ﮐﯥ د ﻣﺎﻝﻴﯥ ﻝﻪ وزارت او داﺳﯥ ﻧﻮرو
ﺳﺮﻩ.
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١۶/۶/٢٠٠٨
د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﺧﺒﺮی ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ

ﻣﺎ د ﺥﻠﮑﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د اﺟﺮایﻲ ﻗﻮیﯥ ﺡﺴﺎب ورﮐﻮﻝﻮ اړﺕﻴﺎ یﺎدﻩ ﮐړﻩ.ﭘﻪ داﺳﯥ ﺡﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ رﺳﻨۍ او د ﻣﺪﻧﯥ
ټﻮﻝﻨﯥ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻪ ﻣﻨځ ﺕﻪ راوړل ﺷﻮي دي ﭼﯥ هﻐﻮي ﮐﻮﻻی ﺷﻲ د دوﻝﺖ د ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ او ﮐﺎر ﮐړﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺎرﻩ
ﮐﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﻏﻮاړي ،دوﻝﺖ دې ﺕﻪ اړﺕﻴﺎ ﻝﺮي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻓﻌﺎﻝﻪ ﺕﻮګﻪ د ﺥﭙﻠﻮ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺎرﻩ ﮐﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ورﮐړی او دوﻝﺘﻲ ﭘﺮوﺳﯥ د ﻋﺎﻣﻪ اﻣﻨﻴﺖ او ﺑﺮﺥﻪ اﺥﻴﺴﺘﻨﯥ ﻝﭙﺎرﻩ ﭘﺮاﻧﻴﺰي .زﻣﻮږ رﭘﻮټ وړاﻧﺪیﺰ ﮐﻮي ﭼﯥ دوﻝﺖ
دې د اداري ﻓﺴﺎد ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﻣﺒﺎرزې ﮐﻮﻝﻮ ﺥﭙﻠﻪ ارادﻩ وښﻴﯥ .د ﻝﻨډ ﻣﻬﺎﻝﻪ ﻓﺴﺎد ﺿﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﺥﭙﻞ
ﭘﺎم ﭘﻪ یﻮ څﻮ ایﺠﻨﺴﻴﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐړي ﭼﯥ هﻠﺘﻪ ﻋﺎﻣﻪ ﺥﻠﮏ ډیﺮ زیﺎت د ﺥﺪﻣﺖ ﭼﻤﺘﻮﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺳﺮﻩ یﻮ ﻝﻪ ﺑﻠﻪ
ﻋﻤﻞ ﻝﺮي.
زﻣﻮږ یﻮ ﮐﺎر ددی راﭘﻮر څﺨﻪ ﻣﺨﮑﯽ د ﻓﺴﺎد ﭘﻪ وړاﻧﺪی د ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﺴﻠﻪ وﻩ .ﻣﻮږ ﺑﺎیﺪ هﻤﻴﺸﻪ ﺥﭙﻞ ﻣﻮﺥﯽ د ﻣﻠﯽ
ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎیﯽ اﺳﺘﺮاﺕﻴﮋی ﺳﺮﻩ وارزوو .ﭘﻪ ﭘﺎی ﮐﯥ دا ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻪ دﻩ ﭼﯥ یﻮازې ریﻔﻮرﻣﻮﻧﻪ ﭘﻠﯽ ﮐړای ﺷﻲ ،ﻣﻮږ
وړاﻧﺪیﺰ ﮐړی دی ،ﭼﯥ دوﻝﺖ او ﻣﺮﺳﺘﻨﺪویﯥ ﺷﺮیﮑﺎن ﺑﺎیﺪ ﺟﺪي هڅﯥ د ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻧﻈﺎرت ﮐﻮﻝﻮ ﺕﻪ وﻗﻒ ﮐړي او
د اﺹﻼﺡﺎﺕﻮ ﭘﻪ ﺑﺎرﻩ ﮐﯥ ﻝﻪ ﺳﺮﻩ ﻓﮑﺮ وﮐړي ﮐﻠﻪ ﭼﯥ دﻏﻪ ریﻔﻮرﻣﻮﻧﻪ ﺥﭙﻠﻮ اهﺪاﻓﻮ ﺕﻪ ﻧﻪ رﺳﻴږي.
ﭘﻮښﺘﻨﯥ او ځﻮاﺏﻮﻧﻪ
ﺏﯽ ﺏﯽ ﺳﯽ :ﻝﻮﻣړۍ ﭘﻮښﺘﻨﻪ ،ﻝﮑﻪ څﻨګﻪ ﭼﯥ ﻧړیﻮاﻝﻪ ټﻮﻝﻨﻪ د اداري ﻓﺴﺎد ﭘﺮ ﺿﺪ اﻧﺪیښﻨﯥ ﻝﺮي ،ﺁیﺎ ﺕﺎﺳﻮ د
ﺡﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ د ﻧﻨﻪ ﮐﯥ د اداري ﻓﺴﺎد د ﮐﭽﯥ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﮐﻮم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻝﺮئ؟
ﻧړﻳﻮال ﺏﺎﻧﮏ :ﻣﻮږ د اداري ﻓﺴﺎد ﭘﻪ هﮑﻠﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺥﭙﻠﻪ اﻧﺪیښﻨﻪ ﺷﺮیﮑﻪ و ،د اداري ﻓﺴﺎد د درک ﮐﭽﻪ د
ﻋﺎﻣﻪ وګړو ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐﯽ ﭘﻪ هﻴﻮاد ﮐﯥ ﻝﻮړﻩ دﻩ .ﮐﻮ ﺕﺎﺳﻮ ﭼﻴﺮی د ﻧړیﻮال ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﺕﻪ ﻧﻈﺮ واﭼﻮي ﻧﻮ
هﻐﻮی ﺑﻪ ﺕﺎﺳﻮ ﺕﻪ د دی ﮐﭽﻪ ﺑﻴﺎن ﮐړي .ﺥﻮ زﻩ ﻓﮑﺮ ﮐﻮم ﭼﯥ د اداري ﻓﺴﺎد هﻐﻪ ﺑﻞ اړخ ﺕﻪ هﻢ ﺑﺎیﺪ وﮐﺘﻞ ﺷﻲ.
ﻣﻮږ ﭘﻪ ﻧړیﻮال ﺑﺎﻧﮏ ﮐﯥ ﺥﭙﻠﯥ ټﻮﻝﯥ ﻣﺎﻝﻲ ﻣﺮﺳﺘﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺡﮑﻮﻣﺖ ﺕﻪ ورﮐﻮو ،ﻧﻦ دا ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻧږدې ١٫۶
ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ ډاﻝﺮﻩ دي .د دې ﺳﺮﺑﻴﺮﻩ ،ﻣﻮږ د ﻧﻮرو ﺕﻤﻮیﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻝﭙﺎرﻩ ﻧږدې  ٢٫۴ﻣﻴﻠﻴﺎردﻩ ډاﻝﺮ ﺕﻨﻈﻴﻢ ﮐړي ﭼﯥ
هﻤﺪا ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺑﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺡﮑﻮﻣﺖ ﻝﻪ ﻃﺮیﻘﻪ وﻝګﻮل ﺷﻲ .د دې ﻣﺎﻝﻲ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻝﻪ ﻻری ،ﻣﻮږ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ
ژوﻧﺪ ﮐﯥ ﻣﺜﺒﺘﯥ ﭘﺎیﻠﯥ ګﻮرو ،دﻝﺘﻪ ﮐﻴﺪای ﺷﻲ د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮوګﺮام ﻣﺜﺎل ورﮐړو ﭼﯥ د هﻴﻮاد ﭘﻪ ﮐﭽﻪ د
ﺡﮑﻮﻣﺖ ﻝﻪ ﻻرې د ﺑﻮدﺟﯥ ﻝﻪ ﻃﺮیﻘﻪ ﺕﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮې .ﺑﻞ ﻣﻬﻢ ټﮑﯽ دا دی ﭼﯥ ﻣﻮږ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺡﮑﻮﻣﺖ ﺳﺮﻩ د
ﭘﻴﺴﻮ د ﺕﻤﻮیﻞ د ﺕﻨﻈﻴﻢ ﮐﻮﻝﻮ د ﭼﺎرو ﭘﻪ ښﻪ واﻝﯽ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮ .د ﺕﺪارﮐﺎﺕﻮ او ﻣﺎﻝﻴﺎﺕﻮ د ﺕﻨﻈﻴﻢ او د ﭘﻴﺴﻮ د
ﻣﻌﻠﻮﻣﻮﻝﻮ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ زیﺎت ﮐﺎر روان دي او ﭘﻪ رښﺘﻴﺎ ﺳﺮﻩ د ﺕﻴﺮو څﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺕﺮڅ ﮐﯥ زیﺎت ښﻪ واﻝﯽ راﻣﻨځ ﺕﻪ
ﺷﻮی.
ﮐﻠﻴﺪ راډﻳﻮ :ﺕﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﺥﺪﻣﺎﺕﻮ ﮐﯥ د ﮐﺎرﭘﻮهﺎﻧﻮ د راﺟﺬﺑﻮﻝﻮ او ګﻤﺎرﻝﻮ ﺥﺒﺮﻩ وﮐړﻩ .ﺥﻠﮏ دا اﻧﺪیښﻨﻪ ﻝﺮي
ﭼﯥ دا ﮐﺎر ﭘﻪ ﺕﻴﺮو ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺷﻮي دی ﺥﻮ د دوﻝﺖ ﭘﻪ ﻣﻮﺙﺮیﺖ ﮐﯥ یﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻧﻪ دﻩ ﮐړې .ﺁیﺎ ﮐﻮم ﺕﻀﻤﻴﻦ ﺷﺘﻪ
ﭼﯥ دا ﮐﺎر ﺑﻪ د دوﻝﺖ د ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﻪ ﻝﻮړوﻝﻮ ﮐﯥ د راﺕﻠﻮﻧﮑﯽ ﻝﭙﺎرﻩ ﮐﻮم ځﺎی و ﻧﻴﺴﻲ؟
ﻧړﻳﻮال ﺏﺎﻧﮏ :ایﺎ ﺕﺎﺳﯥ د ﻧړیﻮاﻝﻮ ﮐﺎرﭘﻮهﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺎرﻩ ﮐﯥ ﺥﺒﺮې ﮐﻮي او ﮐﻪ د داﺥﻠﻲ؟
هﻮ یﻮ ﺳﺘﺮ ﺷﻤﻴﺮ ﻧړیﻮال ﺳﻼﮐﺎران ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﮐﺎر ﮐﻮي او دا ﭘﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﮐﯥ د دوﻝﺖ یﻮ ﻝﻮﻣړیﺘﻮب دی،
ﭼﯥ دﻏﻪ ﺷﻤﻴﺮﻩ ﺑﻪ د وﺥﺖ ﭘﻪ ﺕﻴﺮیﺪو ﺳﺮﻩ ﺑﻪ راﮐﻤﻪ ﮐړي .ﭘﻪ دې وﺥﺖ ﮐﯥ دا ﻧﺎ ﻣﻤﮑﻨﻪ دﻩ ﭼﯥ دﻏﻪ ﺥﻠﮏ ﭘﻪ
ﺑﺸﭙړﻩ ﺕﻮګﻪ ﻝﻪ ﻣﻨځﻪ یﻮړل ﺷﻲ ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړی ډول ﭘﻪ ﺳﺘﺮو زیﺮﺑﻨﺎیﻲ ﭘﺮوژو ﮐﯥ ﭼﯥ هﻠﺘﻪ د اﺳﺘﻌﺪادوﻧﻮ ﻝﭙﺎرﻩ د
ﻝﻨډې ﻣﻮدې اړﺕﻴﺎ دﻩ ،دﻏﻪ ﮐﺴﺎن ﭘﻪ ریښﺘﻴﺎ ﭼﯽ ﺿﺮوري دي .ﭘﻪ دا ﺑﻞ ډول ﮐﺎرﭘﻮهﺎن ﭼﯥ د دوﻝﺖ ﭘﻪ ﻋﺎدي
ﮐﺎروﻧﻮ ﮐﯥ ﮐﺎر ﮐﻮي یﻌﻨﯥ هﻐﻪ څﻪ ﮐﺎر ﮐﻮي ﭼﯥ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺎرﻣﻨﺪان یﯥ ﮐﻮي دا هﻐﻪ ﮐﺴﺎن دي ﭼﯥ ﻣﻮږ یﯥ د
اوږدې ﻣﻮدې ﻝﭙﺎرﻩ وﻝﺮو .ﻧﻮ ﻝﻪ دې ﮐﺒﻠﻪ ﻣﻮږ وړاﻧﺪیﺰ ﮐړی دی ﭼﯥ ﭘﻪ داﺳﯥ ﺡﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪویﺎن ﻋﺎﺟﻠﻪ
ﻣﺮﺳﺘﻪ ورﮐﻮي هﻐﻮي ﺑﺎیﺪ ﭘﻪ ﻋﻴﻨﯥ وﺥﺖ ﮐﯥ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﻮ ﺕﻪ روزﻧﻪ او ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ورﮐړي ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﺕﺮﺕﻴﺮ
هﻐﻮي وﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﭘﻪ ﺑﻴړﻩ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﮐﺎروﻧﻮ ﭘﻴﻞ وﮐړي او هﻤﺪارﻧګﻪ د اوږدې ﻣﻮدې ﭘﻪ ﮐﺎروﻧﻮ ﮐﯥ ﻝﮑﻪ د
ﭘﻮهﻨﺘﻮﻧﻮﻧﻮ ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﻞ ،د روزﻧﯥ د اﻧﺴﺘﻴﺘﻮﻧﻮ ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﻞ ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﺕﺮﺕﻴﺐ ﺑﻪ ﻝﻪ ﻧﻦ څﺨﻪ ﻝﺲ ﮐﺎﻝﻪ وروﺳﺘﻪ د
اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ یﻮ ښﻪ ﺷﻤﻴﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮد وي ﭼﯥ ﻣﻠﮑﻲ ﺥﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺕﻪ ور داﺥﻞ ﺷﻲ.
ﺁزاد ژورﻧﺎﻟﻴﺴﺖ :زﻣﺎ ﭘﻮښﺘﻨﻪ د ﺡﺴﺎب ورﮐﻮﻝﻮ او ﻏﻴﺮ ﻣﺮﮐﺰیﺖ ﭘﻪ ﺑﺎرﻩ ﮐﯥ دﻩ .ﭘﻪ داﺳﯥ ﺡﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ ﻧړیﻮاﻝﻪ
ټﻮﻝﻨﻪ ﭘﻪ زیﺎﺕﻴﺪوﻧﮑﯥ ﺕﻮګﻪ د اداري ﻣﺮﮐﺰیﺖ د ﺥﭙﺮیﺪو ﭘﻪ ﺑﺎب ﺥﺒﺮې ﮐﻮي .ﮐﻪ ﺕﺎﺳﻮ وﻻیﺘﻲ ﺷﻮراګﺎﻧﻮ ﺕﻪ
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١۶/۶/٢٠٠٨
د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﺧﺒﺮی ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ

وګﻮرئ هﻐﻮي ﺥﭙﻞ رول ﻝﺮي او ﮐﻪ ﻣﻠﻲ ﺷﻮرا ﺕﻪ وګﻮرئ هﻐﻪ د دوﻝﺖ ﻝﻪ ﺥﻮا ﭘﻪ ﻣﻮﺙﺮﻩ ﺕﻮګﻪ ﭘﻪ ﺕﺼﻤﻴﻢ ﻧﻴﻮﻝﻮ
ﮐﯥ څﻨګ ﺕﻪ وهﻞ ﮐﻴږي د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﺳﺘﺮاﺕﻴﮋۍ ﭘﻪ ګډون .ﺁیﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ رﭘﻮټ ﮐﯥ ﮐﻮم داﺳﯥ وړاﻧﺪیﺰوﻧﻪ
ﺷﺘﻪ ﭼﯥ دﻏﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ارګﺎﻧﻮﻧﻪ ﭘﻴﺎوړي ﮐړي؟ دوهﻤﻪ د دﺕﺨﻨﻴﮑﻲ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻣﻮﺿﻮع دﻩ ،ﺁیﺎ ﻧړیﻮال ﺑﺎﻧﮏ څﻮﻣﺮﻩ
ﺕﻮاﻧﻴﺪﻝﯽ دی ﭼﯥ هﻐﻪ څﻪ ﭘﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﯥ ﭘﻠﻲ ﮐړي ﭼﯥ د هﻐﻪ ﭘﻪ ﺑﺎرﻩ ﮐﯥ ﺥﺒﺮې ﮐﻮي او هﻐﻪ دا دی ﭼﯥ ﺑﻬﺮﻧۍ
ﺕﺨﻨﻴﮑﯽ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﮐﻤﻮﻝﯽ دي ﭼﯥ ور څﺨﻪ ﮐﺎر اﺥﻠﻲ؟
ﻧړﻳﻮال ﺏﺎﻧﮏ :ﭘﻪ ﻧړیﻮال ﺑﺎﻧﮏ ﮐﯥ د ﺕﺨﻨﻴﮑﻲ ﻣﺮﺳﺘﯥ د ﮐﻤﻮﻝﻮ د ﺳﻮال د اﻗﺪاﻣﺎﺕﻮ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ :هﻮ ﻣﻮږ هڅﻪ ﮐﻮو
ﭼﯥ ﭘﻪ هﺮﻩ ﻣﺮﺡﻠﻪ ﮐﯥ دا ﮐﺎر وﮐړو .د ﺳﺎری ﭘﻪ ﺕﻮګﻪ ﻣﻮږ د ﻣﻠﮑﻲ ﺥﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﭘﻴﺎوړي ﮐﻮﻝﻮ ﻝﭙﺎرﻩ
یﻮﻩ  ٢٣یﺎ  ٢۴ﻣﻴﻠﻴﻮن ډاﻝﺮﻩ ﭘﺮوژﻩ ﻝﺮو او ټﻮﻝﻪ هﻐﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﭼﯥ ﻣﻮږ یﯥ دﻏﯥ ﭘﺮوژې ﺕﻪ ورﮐﻮو رﭘﻮټ یﯥ
دوﻝﺖ ﺕﻪ ورﮐﻮل ﮐﻴږي .ﭘﻪ ﺡﻘﻴﻘﺖ ﮐﯥ دا ﭘﻪ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﮐﯥ ﭘﻪ ژورﻩ ﺕﻮګﻪ ﮐﻴﻨﻮل ﺷﻮې دﻩ او ﭘﻪ ﺑﺸﭙړﻩ ﺕﻮګﻪ
ﺡﮑﻮﻣﺖ او ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن رﭘﻮټ ورﮐﻮي ﻧﻪ ﻣﻮږ ﺕﻪ.
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ :داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﺱﺎﺱﯽ ﻗﺎﻧﻮن پﺮ ﺑﻨﺴټ اﺟﺮایﻴﻪ او ﻣﻘﻨﻨﻪ ﻗﻮﻩ ﺧﭙﻞ ﺟﻼ او ځﺎﻧګړی دﻧﺪي ﻟﺮی او یﻮﻧﺎﻣﺎ
ﺕﻞ داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﺕﻪ درﻧﺎوی او دهﻐﻪ ﻣﻼﺕړ یﯽ ﮐړی دی .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮاﺥﺘﻴﺎ ﺳﺘﺮاﺕﻴﮋي یﻮ ډیﺮ هﺮ
اړﺥﻴﺰ ﺳﻨﺪ دی ﭼﯥ د ﭘﺎریﺲ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺕﻪ وړاﻧﺪې ﺷﻮ او د ﻧړیﻮاﻝﯥ ټﻮﻝﻨﯥ ﻝﻪ ﺥﻮا یﯥ د راﺕﻠﻮﻧﮑﻮ ﭘﻨځﻮ ﻝﭙﺎرﻩ د
ﺳړک د ﻧﻘﺸﯥ ﭘﻪ څﻴﺮ ﻣﻼﺕړ وﺷﻮ.
ﻃﻠﻮع ﺕﻠﻮﻳﺰﻳﻮن :ویﻞ ﮐﻴږي ﭼﯥ د ﻧړیﻮاﻝﯥ ټﻮﻝﻨﯥ ﻝﻪ ﺥﻮا ﺕﻤﻮیﻞ ﺷﻮې ﭘﻴﺴﯥ ﺑﯥ ځﺎیﻪ ﻝګﻮل ﺷﻮي یﺎ هﻢ ﻧړیﻮاﻝﻮ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﺕﻪ ﺕﻠﻲ .ﺁیﺎ ﺕﺎﺳﻮ دا ﻣﺴﻠﻪ ﭘﻪ ﺥﭙﻞ رﭘﻮټ ﮐﯥ ﻣﻨﻌﮑﺴﻪ ﮐړې دﻩ؟
ﻧړﻳﻮال ﺏﺎﻧﮏ :دا د یﻮﻩ ﺑﻴﻞ رﭘﻮټ ﻣﻮﺿﻮع دﻩ او ﭘﻪ دې اړﻩ ﭘﻪ ﭘﺎریﺲ ﮐﯥ ﺥﺒﺮې ﺷﻮي دي .د ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻣﻮﺙﺮﻩ
ﮐﺎروﻧﻪ زﻣﻮږ ﺟﺪي اﻧﺪیښﻨﻪ دﻩ او ﭘﻪ دې اړﻩ ﻣﻮږ ﺥﭙﻞ وړاﻧﺪیﺰوﻧﻪ وړاﻧﺪې ﮐړي .ﻣﻮږ ﻏﻮاړو ﭼﯥ د ﺡﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ
وړﺕﻴﺎ ﮐﯥ ښﻪ واﻝﯽ راﺷﻲ او وﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺕﻨﻈﻴﻢ ﮐړي ،ﻣﻮږ هﻤﺪارﻧګﻪ ﻏﻮاړو ﭼﯥ ﻧړیﻮاﻝﻪ ټﻮﻝﻨﻪ دې ﺕﻪ
ﭼﻤﺘﻮ ﺷﻲ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺡﮑﻮﻣﺖ ﻝﻪ ﻻرې ﺥﭙﻠﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺕﻪ دوام ورﮐړي.
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ :زﻩ ﻏﻮاړم ﭘﻪ دې هﮑﻠﻪ څﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﺿﺎﻓﻪ ﮐړم .ﻝﻪ دې وروﺳﺘﻪ هﻐﻪ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﭼﯥ د ﻧړیﻮاﻝﯥ ټﻮﻝﻨﯥ ﻝﻪ
ﺥﻮا څﺨﻪ ﺑﺮاﺑﺮیږي ﺑﺎیﺪ ﭘﻪ ﻣﻮﺙﺮﻩ ﺕﻮګﻪ وﻝګﻮل ﺷﻲ .او دا ﻣﺴﻠﻪ د ﭘﺎریﺲ د ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ یﻮﻩ ﻣﻬﻤﻪ ﺑﺮﺥﻪ د ﺥﺒﺮو او
اﺕﺮو ﻝﭙﺎرﻩ وﻩ.
ﺁزادۍ راډﻳﻮ :ﻝﮑﻪ ﭼﯥ ﺕﺎﺳﻮ ﭘﻮهﻴږئ ﺕﻴﺮﻩ ورځ وﻝﺴﻤﺸﺮ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺡﮑﻮﻣﺖ ﺕﻪ د دې ﺥﺒﺮداري ورﮐړ ﭼﯥ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﻮﻝﻮ څﺨﻪ د ﺑﺎﻧﺪې د وﺳﻠﻪ واﻝﻮ ﻋﻨﺎﺹﺮو ﺳﺮﻩ د ﻣﻘﺎﺑﻠﯥ ﻝﭙﺎرﻩ ﭘﻮځﻴﺎن ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺕﻪ اﺳﺘﻮي .ﺁیﺎ ﺕﺎﺳﻮ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دې ﭘﺮیﮑړې ﻣﻼﺕړ ﮐﻮئ؟
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ :یﻮﻧﺎﻣﺎ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ټﻮل ګﺎوﻧډیﺎن ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺳﻮﻝﯥ او ټﻴﮑﺎو د ﭘﺮوﺳﯥ ﻝﭙﺎرﻩ د ﺥﭙﻠﻮ هﻤﮑﺎراﻧﻮ ﭘﻪ
ﺕﻮګﻪ ﻣﻨﻲ .ﻣﻮږ دا ﭘﻪ څﺮګﻨﺪﻩ ﺳﺮﻩ ویﻠﯥ دي ﭼﯥ ﻏﻮاړو اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن یﻮ ﻝﻪ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ د ﻧږدې څﺨﻪ ﮐﺎر
وﮐړي ﭼﯥ د یﺎﻏﻴﺘﻮب د ګډې ﻧﻨګﻮﻧﯥ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ وﮐړي .د دواړو هﻴﻮادوﻧﻮ ټﻴﮑﺎو یﻮ ﻝﻪ ﺑﻠﻪ ﺳﺮﻩ ﺕړﻝﯽ دی .اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
او ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن یﻮ ﻝﻪ ﺑﻠﻪ ﺳﺮﻩ د هﻐﯥ ﺳﺘﻮﻧﺰې د ﺡﻞ ﻝﭙﺎرﻩ د ګډ ﺥﻮځښﺖ ﺳﺮﻩ ډیﺮﻩ زیﺎﺕﻪ ﻝﻴﻮاﻝﺘﻴﺎ ﻝﺮي ﭼﯥ دواړو
ﺑﺎﻧﺪې اﻏﻴﺰ ﻝﺮي او د دواړو دوﻝﺘﻮﻧﻮ ﺡﺎﮐﻤﻴﺖ ﺕﻪ ﺕﺎوان رﺳﻮي.
د ﺁﻳﻨﯽ ﺕﻠﻮﻳﺰﻳﻮن :یﻮﻩ ﻝﻪ هﻐﻮ ﺳﺎﺡﻮ څﺨﻪ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺡﮑﻮﻣﺖ ﭘﺮې د ﭘﺎریﺲ ﭘﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮐﯥ ټﻴﻨګﺎر وﮐړﻩ
ﭘﻪ راﺕﻠﻮﻧﮑﻮ ﭘﻨځﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺕﻪ د ﻣﺮﺳﺘﯥ د اﻧﺴﺠﺎم ﻣﻮﺿﻮع وﻩ .دا یﻮﻩ ﻣﻬﻤﻪ ﻣﻮﺿﻮع وﻩ او د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﻝﺖ ﻏﻮاړي ﭼﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮاﺥﺘﻴﺎ د ﺳﺘﺮاﺕﻴﮋۍ ﺳﺮﻩ ﺳﻤﻪ وﻝګﻴږي .ﻧړیﻮال ﺑﺎﻧﮏ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮﻩ د ﻣﺮﺳﺘﻮ د یﻮ ﺳﺘﺮ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪویﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺡﻴﺚ ،ﺁیﺎ ﺕﺎﺳﯥ څﻮﻣﺮﻩ ډاډﻣﻦ یﺎﺳﺖ ﭼﯥ دﻏﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﻠﻲ ﭘﺮاﺥﺘﻴﺎ د ﺳﺘﺮاﺕﻴﮋۍ د ﻝﻮﻣړیﺘﻮﺑﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻤﻪ وﻝګﻴږي؟
ﻧړﻳﻮال ﺏﺎﻧﮏ :ﺕﺎﺳﻮ د ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻮې هﻤﻐږۍ ﭘﻪ ﺑﺎرﻩ ﮐﯥ یﻮ ډیﺮ ښﻪ ټﮑﯽ یﺎد ﮐړ ،هﻐﻪ دا دﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧړیﻮاﻝﻪ ټﻮﻝﻨﻪ
ﮐﯥ د ﭘﺎریﺲ ﭘﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮐﯥ هﺮ ﭼﺎ دﻏﻪ ژﻣﻨﺘﻮب وﮐړ .ﻣﻮږ ﺑﺎور ﻝﺮو ﭼﯥ د دوﻝﺖ ﺑﻮدﺟﻪ د هﻤﻐږي ﮐﻮﻝﻮ یﻮﻩ
ډیﺮﻩ ښﻪ وﺳﻴﻠﻪ دﻩ ،ﭼﯥ د ﻝګښﺖ ﮐﻮﻝﻮ ﻝﭙﺎرﻩ ﻝﻮﻣړیﺘﻮﺑﻮﻧﻪ ټﺎﮐﻲ .ﻧﻮ ﻝﻪ دې ﮐﺒﻠﻪ زﻣﻮږ ټﻮﻝﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د
دوﻝﺖ ﺑﻮدﺟﯥ او ﻝﻮﻣړیﺘﻮﺑﻮﻧﻮ ﺕﻪ ﻝﻪ دﻏﻪ دوﻝﺖ ﻝﻪ ﻻرې وړاﻧﺪې ﮐﻮو.
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١۶/۶/٢٠٠٨
د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﺧﺒﺮی ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ

ﺁل اﻧډﻳﺎ راډﻳﻮ :ﺕﺎﺳﻮ وویﻞ ﭼﯥ د ﺡﮑﻮﻣﺖ ﺑﻮدﺟﻪ د هﻤﻐږۍ یﻮﻩ ګټﻮرﻩ وﺳﻴﻠﻪ دﻩ ،ﺥﻮ ځﻴﻨﯥ وزارﺕﻮﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد
دي د ﺑﻴﻠګﯥ ﭘﻪ ډول د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺥﺘﻴﺎ وزارت ﭼﯥ و ﻧﻪ ﺕﻮاﻧﻴﺪ ﭼﯥ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺟﺬب ﮐړي ،ځﮑﻪ ﭼﯥ
ﭘﻪ دې وزارت ﮐﯥ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﻪ دی ﻣﻮﺟﻮد ،رﭘﻮټﻮﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد دي ﭼﯥ هﻐﻮي ﻧﻪ دي ﺕﻮاﻧﻴﺪﻝﯽ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺟﻠﺐ ﮐړي،
ځﮑﻪ ﭼﯥ هﻐﻮي ﻧﻪ ﺷﻲ ﮐﻮﻻی دا ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺥﻠﮑﻮ ﺕﻪ ورﺳﻮي ،ﺕﺎﺳﻮ څﻨګﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﭼﯥ دﻏﻪ ﭘﻴﺴﯥ ﺑﻪ ﭘﻪ
ﺳﻤﻪ ﺕﻮګﻪ د دﻏﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻝﻪ ﻻرې ﺕﻨﻈﻴﻢ ﺷﻲ؟
ﻧړﻳﻮال ﺏﺎﻧﮏ :د ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺤﺪود واﻝﯽ یﻮﻩ ﺳﺘﻮﻧﺰﻩ دﻩ او ﻝﻪ دې ﮐﺒﻠﻪ ﻣﻮږ د زیﺎت ښﻪ واﻝﯽ ﭘﻪ اړﻩ ﺥﺒﺮې ﮐﻮ ﭼﯥ
ﺑﺎیﺪ ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻪ ﺥﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺕﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ .ﺥﻮ زﻩ ﭘﻪ رښﺘﻴﺎ ﺳﺮﻩ د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺥﺘﻴﺎ د وزارت ﭘﻪ هﮑﻠﻪ
ﭼﯥ ﺕﺎﺳﻮ یﯥ یﺎدوﻧﻪ وﮐړﻩ ،ﺡﻴﺮان ﺷﻮم ،ﺥﻮ ﭘﻪ رښﺘﻴﺎ ﺳﺮﻩ دا یﻮ ﻓﻌﺎل وزارت دی ﭼﯥ د هﻴﻮاد ﭘﻪ ﮐﭽﻪ زیﺎﺕﯥ
ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺕﻨﻈﻴﻢ ﮐﻮي ﮐﻪ ﭼﻴﺮې ﺕﺎﺳﻮ د ﺡﮑﻮﻣﺖ ټﻮﻝﻨﻴﺰ ﻣﺼﺮف ﺕﻪ وګﻮري ،ﺡﮑﻮﻣﺖ یﯥ ﭘﻪ ﺥﭙﻠﻮ ﭘﺮاﺥﺘﻴﺎیﻲ
ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﻝګﻮي ،ﭘﻪ  ١٣٨۶ﮐﺎل ﮐﯥ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺥﻴﺎل د ﺡﮑﻮﻣﺖ ﭘﺮاﺥﺘﻴﺎیﻲ ﺑﻮدﺟﻪ د ﺕﻴﺮو دوو ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺕﻠﻪ دوﻩ
ﺑﺮاﺑﺮﻩ ﺷﻮې ﺕﺎﺳﻮ ﮐﻮﻻی ﺷﻲ د ﻣﺎﻝﻴﯥ د وزارت ﺳﺮﻩ دا ﺷﻤﻴﺮﻧﯥ ﺑﻴﺎ ﮐﻨﺘﺮول ﮐړي ،ﺥﻮ زﻩ ﻓﮑﺮ ﮐﻮم ﭼﯥ ﻣﻮږ ﭘﻪ
رښﺘﻴﺎ ﺳﺮﻩ د ﭘﻴﺴﻮ د ﺟﺬب او ﻝګښﺖ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ د ښﻪ واﻝﯽ ﺷﺎهﺪ یﻮ.
ﻧﻮرﻳﻦ ﺕﻠﻮﻳﺰﻳﻮن :ﺳﺘﺎﺳﯥ دﻝﻮﻣړﻧﻴﻮ یﺎدووﻧﻮ ﻝﻪ ﻣﺨﯥ ﭼﯥ ځﻴﻨﻮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺕﺸﻮ او ﺥﻼ ګﺎﻧﻮ ﺕﻪ ﻣﻮ اﺷﺎرﻩ وﮐړﻩ ،ﺁیﺎ
ﺕﺎﺳﻮ ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ډول ﻣﻮږ ﺕﻪ د هﻐﻮ ﭘﻪ اړﻩ ویﻼی ﺷﺊ ،او د دې د ﺡﻞ ﻝﭙﺎرﻩ ﺕﺎﺳﻮ ﮐﻮم دﻗﻴﻖ ﺕﺪﺑﻴﺮوﻧﻪ وړاﻧﺪې
ﮐﻮئ؟
ﻧړﻳﻮال ﺏﺎﻧﮏ :اﺟﺎزﻩ راﮐړئ زﻩ هﻐﻪ ﻣﺜﺎل را واﺥﻠﻢ ﭼﯥ د هﻐﻪ ﻧﻮی ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ اړﻩ ﻣﯥ ورﮐړ ﭼﯥ د ﭘﺎرﻝﻤﺎن ﻝﻪ
ﺥﻮا ﺕﺼﻮیﺐ ﺷﻮی دی ،دﻏﻪ د ﻣﻠﮑﯽ ﻣﺎﻣﻮریﻨﻮ ﻧﻮی ﻗﺎﻧﻮن دی ﭼﯥ ﻣﻠﮑﯽ ﻣﺎﻣﻮریﻨﻮ ﺕﻪ د ﻣﻴﺎﺷﺘﻨۍ ﺕﻨﺨﻮا اﻧﺪازﻩ
ټﺎﮐﻲ .ﻝﮑﻪ ﭼﯥ ﻣﺎ وویﻞ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﻮې اﻧﺪازې ﺕﻨﺨﻮا ورﮐﻮل ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻪ دي ،د دې ﺳﺮﻩ ﻧﻮر زیﺎت ﻧﻮر ﺕﺪﺑﻴﺮوﻧﻪ یﻮ
ځﺎی ﺑﺎیﺪ اوﺳﻲ او دا ﺑﺎیﺪ ﭘﻪ ﻃﺮزاﻝﻌﻤﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ وي ﭼﯥ څﻮک ﺑﺎیﺪ ﭘﻪ ﻧﻮی اﻧﺪازﻩ ﻣﻌﺎش واﺥﻠﻲ او د ﻣﻬﺎرت د
زیﺎﺕﻮﻝﻮ ﻝﭙﺎرﻩ څﻪ ﺑﺎیﺪ وﺷﻲ او داﺳﯥ ﻧﻮر .دا ﻧﻮی ﻃﺮزاﻝﻌﻤﻠﻮﻧﻪ ﻏﻮاړي او یﻮ ﺷﻤﻴﺮ یﯥ ﻻ ﺕﺮ ﻣﺨﻪ ﭼﻤﺘﻮ ﺷﻮي
دي ،هﻤﺪا اوس یﻮ او یﺎ دوﻩ یﯥ وروﺳﺘﻨﻴﻮ ﭘړاوﻧﻮ ﮐﯥ دي ،دا ﺑﻪ ﮐﺎﺑﻴﻨﯥ ﺕﻪ د ﻣﻨﻈﻮرۍ ﻝﭙﺎرﻩ ځﻲ ،او دا هﻐﻪ څﻪ
دي ﭼﯥ ﻧړیﻮال ﺑﺎﻧﮏ یﯥ ډیﺮ زیﺎت ﻣﻼﺕړ ﮐﻮي.
وﻳﺎﻧﺪ :ﺕﺎﺳﻮ ټﻮﻝﻮ څﺨﻪ ډیﺮﻩ ﻣﻨﻨﻪ.
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