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زموږ سره . زه نظيف اهللا ساالرزی د یوناما د ویاند له دفتر څخه یمآغلو او ښاغلو سهار مو نيکمرغه،  :يوناما
آغلی مریم اوآغلی رنجنا مکرجی د نړیوال بانک د دولتی چارو د برخی جګپوړی سالکاره  هر یوي ه دانميلم

نستان کی چی دوي به تاسو ته د نړیوال بانک یو نوي رپوټ وړاندی ال بانک مشره په افغاشيرمن د نړیو
خو مخکی ترهغه یو څو لنډ رپوټونو تاسو ته وړاندی کووم او وروسته ترهغه به په خوښي سره ستاسو . کړي

  . پوښتنو ته ځواب ووایو
  

  د پاريس کنفرانس
 کال د ٢٠٠٨ په یوه نړیوال کنفرانس کې د د افغانستان حکومت او نړیوالې ټولنې د افغانستان د مالتړ په هکله

 نېټه په پاریس کې ګډون وکړ، د دې کنفرانس ګډه مشري د ولسمشر کرزی، ولسمشر ١٢جون د مياشتې په 
  . سرکوزی او د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بانکي مون له خوا څخه وشوه

  
به الندې د ال نږدي همکارۍ په سر د په دې کنفرانس کې په یوه نوي تعهد هوکړه وشوه چې د افغان مشرتا

په دې کنفرانس کې روښان لومړیتوبونه، د . افغانستان د ملي پراختيایی ستراتيژۍ لپاره مالتړ برابر شي
حکومت د ادارو د پياوړتيا، اقتصادي ودې په خاص ډول د کرنې او انرژۍ د سکتورونو په شمول مشخص 

نړیوالې ټولنې . ادي اصالحاتو د تعقيبولو مسلي ته ځان ژمن ګڼليد افغانستان حکومت د سياسي او اقتص. شول
ټولو شریکانو ژمنه کړې چې د . ژمنه کړې چې زیاتې سرچينې برابرې کړي او په ښه توګه یې وکاروي

  . زیاتې همغږۍ له الرې د یو بل سره کار وکړي
  

 شراکت پياوړییوالې ټولنې سره د یوه یوناما د کنفرانس د پایلو ستاینه کوي او د افغانستان د حکومت او نړ
چې بنسټ یې پر افغان مشرتابه یعنی د منل شویو لومړیتوبونو او دوه اړخيزو ژمنو په یوه مجموعه والړ، بيا 

کوي، چې د یوه دیموکراتيکه، سوله یيز، پلورالستيک او سوکاله افغانستان د تصور د جوړولو لپاره ټينګار 
  . کار وکړي

  
  پر ضد د ملګرو ملتونو د ميثاق په هکله د قانوني اړتياوو ورکشاپ د اداري فساد 

د ملګرو ملتونو پراخيتایي پروګرام، د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو پر ضد دفتر او د افغانستان 
ته حکومت په ګډه د اداري فساد پر ضد د ملګرو ملتونو د ميثاق په هکله د قانوني اړتياوو یو ورکشاپ الرې 

 نېټې پورې د حکومت او نړیوالې ټولنې له ١٧ نه تر ١۵په دې ورکشاپ کې به د جون د مياشت د . اچوي
  . اړخه کارپوهان ګډون وکړي

  
د اداري فساد پر ضد د .  کال کې د اداري فساد پر ضد د ملګرو ملتونو ميثاق السليک کړ٢٠٠۴افغانستان په 

پراختيایي پروګرام او د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو پر یوه پراخ مالتړ په حيث، د ملګرو ملتونو 
  . 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 

نه تياره کړې او د هغه په مرسته د اداري فساد پر ضد د اوسنی ملي قانون جوړونې تشې تحليلوي او د ارزو
  . عمل د پالن جوړولو او د قانون جوړولو د بيا کتلو او مسودې د جوړولو لپاره وړاندیزونه برابروي

د جوړولو په برخه کې د پيل دا ورکشاپ به د دې ارزونې په الس ته راوړنو بيا کتنه وکړي او د عمل د پالن 
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 واليت کې د تياتر مالتړ کوي 
يسيون او په افغانستان کې  د چهار شنبې په ورځ د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کم١٨د جون د مياشتې په 

و به په مرسته د افغاني تياتر یو نندارتون د هرات ښار ته ) یوناما(د ملګرو ملتونو د مرستندویه پالوی 
دا ننداره به د بشري حقونو د تيرو سرغړونو د معافيت سره د معامله کولو په اړتيا چې هيواد د تيرو . ورسيږي

ته معلومات  په دې هکله ډله یيزو رسنيو ننموږ به په . ڼا واچويدریو لسزیزو سره ورسره مخامخ دی، ر
  . ورکړو
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  د نړيوال بانک د بحث ټکي
په پاریس کې حکومت او مرستندویه همکارانو د . تيره اونۍ د افغانستان د پرمختيا لپاره ډیره مهمه وه

الرو د ميندلو پر موضوعاتو خبرې افغانستان د بيا ودانولو لومړیتوبونه او د پرمختيایي اجندا د تمویل د 
د افغانستان ملي پرمختيایي ستراتيژي چې په پاریس کې وړاندې شوه ګڼ شيان فهرست کوي چې د . وکړي

دا ځکه چې د بنسټيزو خدمتونو تر السه کول د . ملکي خدمتونو دوړاندې کولو لپاره یې سرته رسول اړین دي
  .  تر السه کولو لپاره غټه غوښتنه دهکومت څخه د امنيت او د کار د امکاناتو دح
  

خو د افغانستان د ملي پرمختيایي ستراتيژۍ د موخو د تر السه 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 

 اصالحاتو سره دعاليت ولري، په دې مانا چې د افغانستان د دولتي عامه ادارې ځواکنمنتيا سره کوالی شي ف
خو د ښو خدمتونو رسول په کابل . دا کيدای شي چې د ملکی خدمتونو د ځواکمنتيا سره یو ځای وي. تړاو لري

 مياشتې د ١٨نړیوال بانک . کې د ځواکمنې مرکزې بيروکراسۍ د جوړولو څخه زیات څه ته اړتيا لري
و او مرستندویانو همکارانو سره کار کوي چې د ملکي ادارې د اصالحاتو هغه انحکومت د مختلفو برخو دونر

د راتلونکو هلو ځلو لپاره باید . اره نيغ په نيغه اړتيا لريپبرخې تشخيص کړي چې د خدمتونو د رسولو ل
د عدم تمرکز د الرې رسيدنه کې   ليږد په سکتوري اړوند وزارتونه باید والیاتونو او ولسواليو ته دواک

خو حتی اغيزمن . ولري،د ظرفيت د ښه والی او د حکومتي فعاليتونو د همغږۍ لپاره په والیتي کچه کار وشي
او په ښه توګه تنظيم شوی خدمتونه په مرکزي او والیتي کچو کافی نه دي او دا په دې وجه چې کارمندان د 

حکومتي سيستم د اداري او ښو خدمتونو د .  وي ځانته خدمت کويلدې پر ځای چې د وګړو پر وړاندې مسوو
الرې چې د ټول ټاکنو پر مهال، د مدنې ټولنې د ډلو، د رسنيو و غيره د الرې یې څرګندونه شوې ده د افغاني 

چې د دې سره هغه څارنې او انډول مرسته کوي چې د څار او مراقبت . وګړو د غوښتنې د الرې متحرک شي
 لکه ملي شورا، عدلی او قضایي ادارو د الرې  حکومت د حساب ورکولو چارې ته اړ (الرېد موسسود 

   ).باسي
  

  دیدغه رپوټ چې تاسو یې نن ګورئ چې په انګليسي کې یې متن اوږد او په دری کې لنډ دی، دا د دې لنډیز
. ره یوه اجنډا جوړه شي مرسته کوي چې د عمل لپا سره دا د دې. چې زموږ د کار د پروګرام څخه څه راوځي

 همکاران دې ته رابولي چې د عامه ادارې د اصالحاتو چاره د اوږدې مودې  او مرستندویان،دا پر حکومت 
کار وګڼي چې هغه ځواکمن مشرتابه او د حکومت او د دونرانو د موسسو په کچه اغيزمنې همغږۍ ته اتيا 

رې د اصالحاتو لومړیتوبونه عامه نظر ته وړاندې او  ډیره مهمه ده چې د ملکي اداهدا د حکومت لپار. لري
د ملکي اداري اصالحاتو چاره . هغه مرستندویان چې د حکومت په چوکاټ کې کار کوي ور څخه خبر وساتي

  . کابينه باید پردې بحث ولري او د اصالحاتو ټول ستر وړاندیزونه السليک کړي،ته څخه ويرباید د پو
  

د زیاتو تنخواګانو د الرې د . مامورینو لپاره د تنخواګانو نوې الیحه منظوره کړلهپه دې وروستيو کې د ملکي 
خو په بریالۍ توګه د دې پلی کول ګڼ . ملکي خدمتونو په ډګر کې د ماهرو وګړو د جذب لپاره زمينه برابریږي

 ډکول او د هغو کسانو  د پوستونو د موجودو بستونو او مقامونو د وړتيا پر بنسټ: شمير تدبيرونو ته اړتيا لري
لپاره د ستراتيژۍ شتون چې د وړتيا په ازموینه کې پاتې راغلې دي او د دې اجرااتو او د مقاماتو د مراتبو د 

که چيرې هغوي . دونران باید په دې اړوند خپل دسپلين او کنترول وښایي.  په کې وي سلسلې تر منځ اړیکه
پلو پروګرامونو سره تړاو لري نو په دې صورت نوي لوړې ي پيسې ورکوي چې د دوي د خفهغه چا ته اضا

  . به ال هم د دې لپاره کافی نه وي چې د حکومت لوړ مقامونه ور باندې ډک شي) بستونه(درجې 
  

ختيا ستراتيژې د محلي ارګانونو خپلواک ریاست ته مسوليت ورکړی دی چې د والیتي مد افغانستان د ملي پر
ختيا ورکړي، محلي ادارې طرحه او په دغو سطحو کې د ظرفيت لوړولو کار پر حکومت کولو پاليسۍ ته پرا

د محلي ارګانونو خپلواک ریاست خپل پالن جوړ کړی دی، خو دغه پالن باید یو شمير د لوریو . مخ بوځي
ټاکنې او لومړیتوبونو معلومولو ته اړتيا ولري او همدارنګه د الزمې تخنيکي ونډې لپاره واقع بينانه 

دغه ارګان به همدارنګه دې ته اړتيا ولري چې خپل موقف د نورو سازمانونو په وړاندې . ستورونو تهدو
څرګند کړي، لکه د ټاکنو خپلواک کميسيون او د ځمکې د موضوعاتو په باره کې د کرنې، اوبو لګولو او 

له وزارت او داسې نورو د ماليې د وزارت د والیتي بودجې تامينولو په باره کې د ماليې . مالدارۍ وزارت
  . سره

  



١۶/۶/٢٠٠٨ 
 د يوناما خبری کنفرانس

3                                                                                                                                 www.unama-afg.org                                  

په داسې حال کې چې رسنۍ او د مدنې .ما د خلکو په وړاندې د اجرایي قویې حساب ورکولو اړتيا یاده کړه
ړنو په باره ټولنې سازمانونه منځ ته راوړل شوي دي چې هغوي کوالی شي د دولت د پروګرامونو او کار ک

کې معلومات وغواړي، دولت دې ته اړتيا لري چې په فعاله توګه د خپلو پروګرامونو په باره کې معلومات 
زموږ رپوټ وړاندیز کوي چې دولت . ورکړی او دولتي پروسې د عامه امنيت او برخه اخيستنې لپاره پرانيزي

د لنډ مهاله فساد ضد اقدامات کوالی شي خپل . دې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې کولو خپله اراده وښيې
پام په یو څو ایجنسيو باندې متمرکز کړي چې هلته عامه خلک ډیر زیات د خدمت چمتوکوونکو سره یو له بله 

  . عمل لري
  
 ملید ی خمو پلخه شهمياید ب ږوم . وههلمسه زمبار دندی ړاه و پسادفد ی خکمه څخ پورا ردیر دکایو  ږموز

په پای کې دا کافی نه ده چې یوازې ریفورمونه پلی کړای شي، موږ  .وزوراو رهی سژاتيسترایی ياختپرم
ید جدي هڅې د پرمختګ نظارت کولو ته وقف کړي او وړاندیز کړی دی، چې دولت او مرستندویې شریکان با

  . د اصالحاتو په باره کې له سره فکر وکړي کله چې دغه ریفورمونه خپلو اهدافو ته نه رسيږي
 

  پوښتنې او ځوابونه 
  

 لومړۍ پوښتنه، لکه څنګه چې نړیواله ټولنه د اداري فساد پر ضد اندیښنې لري، آیا تاسو د :بی بی سی
  نه کې د اداري فساد د کچې په هکله کوم معلومات لرئ؟ حکومت په د ن

  
موږ د اداري فساد په هکله د افغانانو سره خپله اندیښنه شریکه و، د اداري فساد د درک کچه د : نړيوال بانک

کو تاسو چيری د نړیوال شفافيت معيارونو ته نظر واچوي نو . عامه وګړو په منځ کی په هيواد کې لوړه ده
. خو زه فکر کوم چې د اداري فساد هغه بل اړخ ته هم باید وکتل شي. اسو ته د دی کچه بيان کړيهغوی به ت

 ١٫۶موږ په نړیوال بانک کې خپلې ټولې مالي مرستې د افغانستان حکومت ته ورکوو، نن دا مرستې نږدې 
ه ډالر تنظيم کړي چې  ميليارد٢٫۴د دې سربيره، موږ د نورو تمویل کوونکو لپاره نږدې . ميليونه ډالره دي

د دې مالي مرستو له الری، موږ د افغانانو په . همدا مرستې به د افغانستان د حکومت له طریقه ولګول شي
ژوند کې مثبتې پایلې ګورو، دلته کيدای شي د ملي پيوستون د پروګرام مثال ورکړو چې د هيواد په کچه د 

مهم ټکی دا دی چې موږ د افغانستان د حکومت سره د بل . حکومت له الرې د بودجې له طریقه تنظيم شوې
د تدارکاتو او مالياتو د تنظيم او د پيسو د . پيسو د تمویل د تنظيم کولو د چارو په ښه والی کې مرسته کو

معلومولو په هکله زیات کار روان دي او په رښتيا سره د تيرو څو کلونو په ترڅ کې زیات ښه والی رامنځ ته 
  . شوی

 
خلک دا اندیښنه لري .  تاسو په ملکي خدماتو کې د کارپوهانو د راجذبولو او ګمارلو خبره وکړه:راډيوکليد 

آیا کوم تضمين شته . چې دا کار په تيرو کلونو کې شوي دی خو د دولت په موثریت کې یې مرسته نه ده کړې
  نيسي؟ چې دا کار به د دولت د ظرفيت په لوړولو کې د راتلونکی لپاره کوم ځای و 

  
  ایا تاسې د نړیوالو کارپوهانو په باره کې خبرې کوي او که د داخلي؟ : نړيوال بانک

  
دولت یو لومړیتوب دی،  هو یو ستر شمير نړیوال سالکاران په افغانستان کې کار کوي او دا په واقعيت کې د

نه ده چې دغه خلک په په دې وخت کې دا نا ممک.  کړيشميره به د وخت په تيریدو سره به راکمهچې دغه 
بشپړه توګه له منځه یوړل شي، په ځانګړی ډول په سترو زیربنایي پروژو کې چې هلته د استعدادونو لپاره د 

په دا بل ډول کارپوهان چې د دولت په عادي .  ضروري دينډې مودې اړتيا ده، دغه کسان په ریښتيا چیل
ارمندان یې کوي دا هغه کسان دي چې موږ یې د کارونو کې کار کوي یعنې هغه څه کار کوي چې ملکي ک

نو له دې کبله موږ وړاندیز کړی دی چې په داسې حال کې چې مرستندویان عاجله . اوږدې مودې لپاره ولرو
مرسته ورکوي هغوي باید په عينې وخت کې ملکي کارمندانو ته روزنه او پرمختيا ورکړي چې په دې ترتير 

په کارونو پيل وکړي او همدارنګه د اوږدې مودې په کارونو کې لکه د هغوي وکوالی شي په بيړه سره 
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
  

په داسې حال کې چې نړیواله .  ورکولو او غير مرکزیت په باره کې ده زما پوښتنه د حساب:آزاد ژورناليست
که تاسو والیتي شوراګانو ته .  په باب خبرې کوي د خپریدوټولنه په زیاتيدونکې توګه د اداري مرکزیت
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وګورئ هغوي خپل رول لري او که ملي شورا ته وګورئ هغه د دولت له خوا په موثره توګه په تصميم نيولو 
آیا ستاسو په رپوټ کې کوم داسې وړاندیزونه . کيږي د ملي پرمختيا د ستراتيژۍ په ګډونهل  ته وکې څنګ

شته چې دغه سياسي ارګانونه پياوړي کړي؟ دوهمه د دتخنيکي مرستې موضوع ده، آیا نړیوال بانک څومره 
دا دی چې بهرنۍ توانيدلی دی چې هغه څه په عمل کې پلي کړي چې د هغه په باره کې خبرې کوي او هغه 

  تخنيکی مرستې کمولی دي چې ور څخه کار اخلي؟ 
  

هو موږ هڅه کوو : په نړیوال بانک کې د تخنيکي مرستې د کمولو د سوال د اقداماتو په هکله: نړيوال بانک
د ساری په توګه موږ د ملکي خدمتونو د کميسيون د پياوړي کولو لپاره . چې په هره مرحله کې دا کار وکړو

 ميليون ډالره پروژه لرو او ټوله هغه مرسته چې موږ یې دغې پروژې ته ورکوو رپوټ یې ٢۴ یا ٢٣یوه 
په حقيقت کې دا په کميسيون کې په ژوره توګه کينول شوې ده او په بشپړه توګه . دولت ته ورکول کيږي

  . حکومت او کميسيون رپوټ ورکوي نه موږ ته
  

بنسټ اجرایيه او مقننه قوه خپل جال او ځانګړی دندي لری او یوناما دافغانستان د اساسی قانون پر   :يوناما
د افغانستان د ملي پراختيا ستراتيژي یو ډیر هر . تل دافغانستان قانون ته درناوی او دهغه مالتړ یی کړی دی

ره د اړخيز سند دی چې د پاریس کنفرانس ته وړاندې شو او د نړیوالې ټولنې له خوا یې د راتلونکو پنځو لپا
 . سړک د نقشې په څير مالتړ وشو

 
 ویل کيږي چې د نړیوالې ټولنې له خوا تمویل شوې پيسې بې ځایه لګول شوي یا هم نړیوالو :طلوع تلويزيون
  آیا تاسو دا مسله په خپل رپوټ کې منعکسه کړې ده؟ . سازمانونو ته تلي

  
د مرستو موثره . اریس کې خبرې شوي ديدا د یوه بيل رپوټ موضوع ده او په دې اړه په پ: نړيوال بانک

موږ غواړو چې د حکومت په . کارونه زموږ جدي اندیښنه ده او په دې اړه موږ خپل وړاندیزونه وړاندې کړي
وړتيا کې ښه والی راشي او وکوالی شي مرستې تنظيم کړي، موږ همدارنګه غواړو چې نړیواله ټولنه دې ته 

  . ه الرې خپلو مرستو ته دوام ورکړيچمتو شي چې د افغانستان د حکومت ل
  

له دې وروسته هغه مرستې چې د نړیوالې ټولنې له .  زه غواړم په دې هکله څه معلومات اضافه کړم:يوناما
او دا مسله د پاریس د کنفرانس یوه مهمه برخه د خبرو او . خوا څخه برابریږي باید په موثره توګه ولګول شي

  .اترو لپاره وه
  

 لکه چې تاسو پوهيږئ تيره ورځ ولسمشر د پاکستان حکومت ته د دې خبرداري ورکړ چې د :وآزادۍ راډي
آیا تاسو د . ه د باندې د وسله والو عناصرو سره د مقابلې لپاره پوځيان پاکستان ته استويڅخافغانستان د پولو 

  افغانستان د دې پریکړې مالتړ کوئ؟ 
  

ن په افغانستان کې د سولې او ټيکاو د پروسې لپاره د خپلو همکارانو په  یوناما د افغانستان ټول ګاونډیا:يوناما
موږ دا په څرګنده سره ویلې دي چې غواړو افغانستان او پاکستان یو له بل سره د نږدې څخه کار . توګه مني

غانستان اف. د دواړو هيوادونو ټيکاو یو له بله سره تړلی دی. وکړي چې د یاغيتوب د ګډې ننګونې مقابله وکړي
 دواړو چې د ګډ خوځښت سره ډیره زیاته ليوالتيا لري هارپې د حل لزاو پاکستان یو له بله سره د هغې ستون

  . باندې اغيز لري او د دواړو دولتونو حاکميت ته تاوان رسوي
  
ړه  یوه له هغو ساحو څخه چې د افغانستان حکومت پرې د پاریس په کنفرانس کې ټينګار وک: تلويزيونينیآد 

دا یوه مهمه موضوع وه او د . په راتلونکو پنځو کلونو کې افغانستان ته د مرستې د انسجام موضوع وه
نړیوال بانک د . افغانستان دولت غواړي چې مرسته د افغانستان د ملي پراختيا د ستراتيژۍ سره سمه ولګيږي

ه ډاډمن یاست چې دغه مرسته به په افغانستان سره د مرستو د یو ستر مرستندویانو په حيث، آیا تاسې څومر
  افغانستان کې د ملي پراختيا د ستراتيژۍ د لومړیتوبونو سره سمه ولګيږي؟ 

  
تاسو د بهتر شوې همغږۍ په باره کې یو ډیر ښه ټکی یاد کړ، هغه دا ده چې په نړیواله ټولنه : نړيوال بانک

لرو چې د دولت بودجه د همغږي کولو یوه موږ باور . کې د پاریس په کنفرانس کې هر چا دغه ژمنتوب وکړ
نو له دې کبله زموږ ټوله مرسته د افغانستان د . ډیره ښه وسيله ده، چې د لګښت کولو لپاره لومړیتوبونه ټاکي

  . دولت بودجې او لومړیتوبونو ته له دغه دولت له الرې وړاندې کوو
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ګټوره وسيله ده، خو ځينې وزارتونه موجود  تاسو وویل چې د حکومت بودجه د همغږۍ یوه :آل انډيا راډيو

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، 

لکو ته ورسوي، تاسو څنګه فکر کوالی شي چې دغه پيسې به په ځکه چې هغوي نه شي کوالی دا مرستې خ
  سمه توګه د دغو مرستو له الرې تنظيم شي؟ 

  
د ظرفيت محدود والی یوه ستونزه ده او له دې کبله موږ د زیات ښه والی په اړه خبرې کو چې : نړيوال بانک

يا رغونې او پراختيا د وزارت په هکله خو زه په رښتيا سره د کليو د ب. باید په عامه خدمتونو کې ترسره شي
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 

خيال د حکومت پراختيایي بودجه د تيرو دوو کلونو په پرتله دوه  کال کې زما په ١٣٨۶پروګرامونه لګوي، په 
برابره شوې تاسو کوالی 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
  
  

 مخې چې ځينو قانوني تشو او خال ګانو ته مو اشاره وکړه، آیا ستاسې دلومړنيو یادوونو له: نورين تلويزيون
 تاسو کوم دقيق تدبيرونه وړاندې هتاسو په ځانګړي ډول موږ ته د هغو په اړه ویالی شئ، او د دې د حل لپار

  کوئ؟
  

ه  ورکړ چې د پارلمان ل مېاجازه راکړئ زه هغه مثال را واخلم چې د هغه نوی قانون په اړه: نړيوال بانک
خوا تصویب شوی دی، دغه د ملکی مامورینو نوی قانون دی چې ملکی مامورینو ته د مياشتنۍ تنخوا اندازه 

لکه چې ما وویل چې په نوې اندازې تنخوا ورکول کافی نه دي، د دې سره نور زیات نور تدبيرونه یو . ټاکي
 اندازه معاش واخلي او د مهارت د  او دا باید په طرزالعملونو کې وي چې څوک باید په نوی باید اوسيځای

دا نوی طرزالعملونه غواړي او یو شمير یې ال تر مخه چمتو شوي .  څه باید وشي او داسې نورهزیاتولو لپار
 ځي، او دا هغه څه هارپدي، همدا اوس یو او یا دوه یې وروستنيو پړاونو کې دي، دا به کابينې ته د منظورۍ ل

 . ات مالتړ کويدي چې نړیوال بانک یې ډیر زی
  
  

 . یره مننهډتاسو ټولو څخه  :وياند
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