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  ې غړېکاري ډلد د اجير سرتيرو د کارونې په اړه د ملګرو ملتونو، ديسامادا بې ناوي
  

   ی غړیې په اړه د ملګرو ملتونو کاري ډلد اجير سرتيرو د کارونالکساندر نيکيتين 
  

  دان مکنارتن، د يوناما د وياند د دفتر څخه، 
  

 ٢٠٠٩، کال نيټهاپريل د مياشتی نهمه   د-کابل
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  . د ډيرې خوشالۍ ځای دی چې تاسو نن سهار دلته تشريف راوړ.  سهار مو نيکمرغه سالم عليکم،:يوناما
  

دوه کارکوونکي  کارې ډلې څخه  خپلواکی نن موږ د اجيرو سرتيرو د کارونې په هکله د ملګرو ملتونو د
  . پيرس له ځانه سره لروديس کيتن او آغلې امادا بې ناويښاغلی الکساندر ني

  
هغوي دواړه په دې موخه افغانستان ته راغلي چې د موجودو نړيوالو خصوصي امنيتي شرکتونو، د هغوي د 

  .  فعاليتونو اغيزې وارزويدهغو فعاليتونو او همدارنګه په افغان وګړو د 
  

و زه ، نئکه چيرې تاسو د يوناما او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د نورو نمايندګيو په اړه کومې پوښتنې لر
نس او د يوناما د مطبوعاتي کنفرانس غړي به ستاسو د پوښتنو ځوابويلو ته هرکلی ووايو، او همدارنګه د کنفرا

  . په پای کې مرکو ته چمتو يو
  

زه د خبرو وار ښاغلی الکساندر ته ورکوم، نوموړی به په دې هکله لنډه معرفې وړاندې کړي او بيا به ښاغلی 
  . ستاسو پوښتنو ته ځوابونه ووايېنيت کين او آغلې بې ناويډسن 

  
  ، الکساندر نيکيتين د اجير سرتيرو د کارونې په اړه د ملګرو ملتونو کاري ډله

  
زه به پدې اړه يوه لنډه تبصره . تاسو ته ښه راغالست وايم، دې کنفرانس ته ستاسو له راتګ څخه مننه کوم

. هم تاسو ته وړاندې کړېد مطبوعاتي پاڼې يوه کاپی مو . وړاندې کړم او بيا به ستاسو پوښتنې ځواب کړو
 ۵ امادا بې ناويډسن او زه الکسانډر نيک تين د اجيرو سرتيرو د کارونې په اړه د ملګرو ملتونو د کاري ډلې د

  .غړيو له جملې څخه دوه غړي يو
  

د اجيرو سرتيرو د عنعنوي مسلې سربيره، کاري ډله همدارنګه اختيار لري چې د خصوصي پوځي او امنيتي 
کاري ډلې دا جوته کړې . د هغوي اغيزې نظارت او مطالعه کړيشرکتونو فعاليتونه او د بشري حقونو په اړه 

چې په هيواد کې د خصوصي شرکتونو شتون او څرګنديدنه د افغانستان د حکومت، نړيوالې ټولنې او ملګرو 
  . ملتونو په شمول د خونديتوب او امنيتي اړتياوو سره مطابقت کوي

  
ولو په خاطر کار کوي چې د قانون په تشه کې فعاليت کارې ډله د امنيتي خصوصي شرکتونو څخه د ډاډ حاصل

ترسره نه کړي او همدانګه ډاډ حاصل کړي چې د نظارت، روڼوالی او حساب ورکونې سم ميکانيزمونه ځای 
  . ې په موخه د يوه خوندي چاپيريال څخه ډاډ حاصل کړای شينپر ځای کړي څو د بشري حقونو د بشپړې سات

  
موږ فرصت تر السه کړ . ې اونۍ څخه کم وخت تير کړ خو دا وخت ډير ګټور وهموږ په افغانستان کې د يو

 د افغانستان د حکومتي چارواکو، وزيرانو، پارلمان  سره ليدنی کتني ترسره کړو لکهچې د يو شمير زياتو
غړو، د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کميسيون له دوو غړو، مدنې ټولنې، ملګرو ملتونو، او خصوصي 

  .  ديپلوماتيکې ټولنې د استازو سرهشرکتونو او همدارنګه د
  

  .  له جالل آباد څخه هم ليدنه وکړه، هلته مو د والې او واليتي چارواکو سره هم وليدلموږ
  

بشپړ راپور به د بشري حقونو شورا ته . زموږ د لومړنيو موندنو په باب څو خبرې وکړمئ اجازه راکړ
لومړی، . يوړاندې شي او عمومي اسمبلې ته په راپور کې به هم راشي چې د دې کال په مني کې وړاندې کيږ

افغانستان له څو ملکونو څخه يو دی چې دا مخصوص قانون يې رامنځ ته کړی دی چې د ملي او نړيوالو 
 کال په فبروري کې په افغانستان ٢٠٠٨دغه قانون د . شخصي امنيتي شرکتونو فعاليتونه تر نظم الندې راولي

 کار اجازه ليکونه ورکړل شول او د دوي  افغاني او بهرنيو شرکتونو ته د٣٩کې تصويب شو، او له امله يې 
  . پرسونل او سالوې ثبتې شوې او دغو شرکتونو تقريبا په منظم ډول خپل راپورونه ورکړي دی

  
کاري . اوس، درۍ ورځې پخوا د عدليې وزارت پارلمان ته د شخصي امنيتي شرکتونو د قانون مسوده وليږله

 نه دی راوړي او موږ هيله من يو چې د ډيرو ايجنسيو او ډله تر اوسه پورې د دې مسودې کوم نقل په الس
وزارتونو د بحثونو په نتيجه کې به په مسوده کې بدلونونه او تبصرې اضافه شي، خو کارې ډله په عموم ډول 
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په دې نظر ده چې يو قانون چې د شخصي امنيتي شرکتونو په فعاليتونو باندې او دغه راز د دوې له خوا په 
  .  باندې د دولت له پلوه څارنه او کتنه تضمينوي، يو مثبت ګام دیحساب ورکونې

  
دغه راز دغه قانون بايد د بشري حقونو په بشپړه توګه ساتنه وکړي او قربانيانو ته د اغيزمنې تالفې حق 

موږ هيله من يو چې نوی قانون به له پراخو سال مشورو او له پوره پوهاوې څخه وروسته تصويب . ورکړي
  .  په مناسبه توګه د هغه تطبيق تضمين شي او درناوې يې وشيشي څو

  
.  په استعمال باندې کنترول ولريځواکدويم، موږ غواړو په دې بنيادې اصل تاکيد وکړو چې دولت بايد د 

دولت بايد د قوې په مشروع استعمال باندې نظارت او کنترول وساتي او پرينږدې چې نا دولتي فعالين وسلې 
  . په هغوي هيڅ ډول مناسب کنترول و نه لريولري او دولت 

  
په دې ارتباط کاري ډله د افغانستان د حکومت د دې ارادې هر کلی کوي چې په تدريجې ډول د خپلو وسله 
واله قواوو، پوليسو او امنيتي قواوو ظرفيت لوړوي او هغوي ته روزنه ورکوي چې د خپلو خلکو او د دوي به 

امنيت يقينې کړي او په عين حال کې د قانون حاکميت او بشري حقونه هم تضمين خاوره کې د نړيوالې ټولنې 
  . کړي

  
په پای کې، غواړو تاسې ته خبر در کړو چې کاري ډله د شخصي امنيتي او نظامي شرکتونو د فعاليتونو د 

ې يوه لويه او د دې تړون تيارول به د حکومتونو په منځ ک. تنظيم لپاره په يوه نړيوال ټړون باندې کار کوي
اوږده پروسه وي او کاري ډله به د افغانستان له تجربې څخه ګټه واخلي چې داسې يوه مسوده وړاندې کړي 
چې عينې شرايطو ته انعکاس ورکړي او ددې صنعت او د دوې د مشتريانو د ګټو او هغو اړتياوو په منځ کې 

  . ترمنځ شتهيوه موازنه پيدا کړي چې د شفافيت، حساب ورکونې او څارنې 
  

له افغان حکومت څخه مننه وکړم چې دې کاري ډلې ته يې بلنه ورکړه چې له افغانستان څخه ئ اجازه راکړ
 . کتنه وکړي او له ټولو همکارانو څخه د دوې د ګټورو خبرو او همکاريو له امله مننه کوو

 
  پوښتنې او ځوابونه 

  
. امنيو کې ښکيل بللېافغان چارواکو په وار وار خصوصي امنيتي شرکتونه په هيواد کې په نا :افغانستان ټايمز

آيا تاسو د خپل سفر پر مهال ځينو نتيجو ته رسيدلې ياست، په هيواد کې د موجوده نا امني په پام کې نيولو 
  يا ليدل کيږي؟ سره، آيا د خصوصي امنيتي شرکتونو دومره زيات شمير ته څه اړت

  
 له افغانستان څخه زموږ د ليدنې پرمهال، موږ د يو شمير بيال بيلو فعالينو لکه مدنې ټولنی، :ديسامادا بې ناوي

زموږ نظر دا دی چې د . حکومت، پارلمان او د نورو تر څنګ د بشري حقونو د خپلواک کميسيون سره وکتل
يا ليدل کيږي چې د غونډو څخه دا خبره روښانه شوه چې افغانستان د يوه ستونزمن حالت څخه تيريږي، اړت

موږ باور لرو چې اړتياووې بايد موقتې وي . ملکي وګړو د ساتنې لپاره خصوصي امنيتي شرکتونه موجود دي
او د قوې کارونه بايد تر ممکنه حده پورې د حکومت له خوا وکارول شي څو ملکي وګړو ته ساتنه برابره 

  . شي
  

نه لتی ځواکول دوهر ښه ډول چی تاسو خپپه . موږ د دی دواړو مسلو ترمنځ اړيکي وينو :نيکيتين الکسانډر
  . دا کار وخت ته ضرورت لريخو . ی امنيتی شرکتونوته اړتيا کمه ليدل کيږيغښتلی کړي په هم هغه اندازه د

  
 په عين وخت کې موږ اړتيا لرو چې د دغو شرکتونو له خوا د زياتې قوې د کارولو په :ديسامادا بې ناوي

سونل او هغه وسلې چې د هغوي له موخه د کنترول څخه کار واخلو، موږ بايد دواړه، د شرکتونو امنيتي پر
  . خوا کارول کيږي، کنترول کړو

  
 تاسو په دې هکله چې دغه امنيتي شرکتونه د هيواد په نا امنيو کې ښکيل :ې برخهپسه پرلد افغانستان ټايمز 

  دی او که نه کومه تبصره و نه کړه؟ 
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په رښتيا سره بايد حکومت داسې تدبيرونه معرفې کړي چې خصوصي پوځي او امنيتي : ديسامادا بې ناوي
موږ نه شو کوالی ووايو چې دا شرکتونه تر دمګړۍ . شرکتونه د قانون د دايرې نه د باندې فعاليت و نه کړي

خو دا ډيره روښانه ده چې حکومت بايد د دغو شرکتونو فعاليتونه کنترول کړي . کومې اندازې فعاليت وکړي
  .مناسبه توګه ددی کارول په کارويکه چيرې په 

  
.  نه لري د خصوصي امنيتي شرکتونو د کنترول په موخه کافي تدبيرونه دولت ښکاري چې:تمدن تلويزيوند 

  آيا تاسو په دې اړه فکر کړي چې په هيواد کې به نا امني زياته شي؟ 
  

 له هر څه لومړی، کنترول يو څو اړخيزه پروسه ده، د کنترول ځينې طرز العملونه بايد د :نيکيتين الکسانډر
خوا و وزارتونو له خوا پلې شي خو کنترول کيدای شي د مدنې ټولنې، انجوګانو او حتی د ډله ييزه رسنيو له 

دا زموږ لپاره د پام وړ وه څو وګورو چې د لوې څارنوال دفتر دغه مسله تعقيب کړي او د . کارول شي
ستونزو په هکله د خصوصي امنيتي شرکتونو په اړه د ستونزو اوږد لست تيار کړي او د دغو دوسيو څيړنه د 

کې قرار لري، خو ښکاري چې په دې هغوي د څيړنو په بيال بيلو مرحلو . ځايې چارواکو له خوا ترسره کيږي
موجود ، افغان حکومت په هغو ستونزو کار کوي چې د ځينو شرکتونو سره  اړه کوم ايډيالستيک روش نه دی

  . د کار کولو په ترڅ کې راپيدا شوې دي
  

موږ د دې لپاره دلته نو يو راغلې . وګوری چی دا سيستم پيل کيږيراغلې څو د دی لپاره  يئتهزموږ په څير 
ژبو نه پوهيږو، موږ هغه توان نه لرو هغو ځايونو ته والړ شو چيرې په د دی ځای  و څيړو، موږ ی دوسېچې

چې ستونزې موجودې دي، خو موږ د هغو دفترونو د کومو څخه چې ليدنه کړې ځينې نتيجې تر السه کړی، 
په دری ژبه ليکل شوې او موږ د بيال بيلو دوسيو د غټو ټکو څرګندونه کړې، خو د دغو دوسيو زياتره برخه 

  . موږ بايد دا د کار او څيړنې په موخه وژباړو
  
آيا . دې ستونزې د حل لپاره کومه ډيره غوره الر نشته  دا وويل شو چې په افغانستان کې د: تلويزيونطلوعد 

لري چې په غوره توګه دغه ستونزه حل کړي؟ او د دغو  وتوانچې د افغانستان دولت به د دې ئ  کوتاسو فکر
خصوصي کمپنيو ډيرې يې دلته په افغانستان کې په زور واکانو پورې اړه لري او حکومت په وار، وار دا 

خپل سفر او کتنو پر مهال آيا تاسو د . منلې ده چې په تيښتوونو کې د ځينو امنيتي خصوصي کمپنيو الس دی
  دغه ډول نتيجو ته رسيدلې ياست؟ 

  
 موږ د ډيرو فعالو کسانو سره وليدل لکه چې دا مو ياده کړه موږ د دغو ډول قضيو په اړه :ديسامادا بې ناوي

دا به په واقعيت سره مرسته . معلومات تر السه کړي دي، له بده مرغه دې کې سندونه او مدرکونه کم دي
چې هغه د ئ چې هغه زموږ سره شريک کړئ ړي که چيرې تاسو د رسنيو استازی کوم خاص معلومات لروک

منفردو قضيو په اړه وي او موږ به دغه تفصيالت دلته د يوناما د دفترونو د همکارانو سره شريک کړو او دا 
  . هم په هغه صورت کې چې دغه معلومات انتقال شي

  
  و په اړه؟ او زورواکانو په اړه؟  د ميکانيزمون: پر له پسی پوښتنهطلوع تلويزيوند 
  

 ٣٩ تير کال همدا مهال دولت په دې وتوانيدلو چې يو سيستم رامنځته کړي چې هر يوه د :نيالکساندر نيکيت
کمپنيو څخه چې جواز لري بايد د کورنيو چارو د وزارت د الرې د خپلو فعاليتونو په اړه ډير ژر د پرسونل د 

حکومت هغو قراردادونو ته الس رسی نه لري .  په اړه معلومات ورکړيتغير، د وسلو د شميرې او نوعيت
چې د کمپنيو او بهرنيو قراردادي نمايندګيو تر منځ شوي دي، خو داسې جوتيږي چې هغوي بايد داسې يو 

پر يو . ميکانيزم ولري چې د هغه له مخې د سترو کمپنيو اصلې فعاليتونه تر څارنې او نظارت الندې راشي
بايد دغه راپورونه ډير جدي و نيسو، دا په عمومي صورت سره وي او د تخلف ستونزې د لويې وخت نه 

څارنوالۍ او محلي څارنواالنو له خوا تر تفتيش الندې نيول شوې دي چې د کورنيو چارو د وزارت له خوا 
  . ورته استول شوې دي

  
 کال په فبرورۍ کې نافذ شوي دي موقتې ٢٠٠٨ موږ په دې پوهيږو چې دغه مقررات د :ديسامادا بې ناوي

اوس چې قانون پارلمان ته استول شوي دي نو اوس د دې ښه فرصت دی څو ټولې هغه تشې د پراخو . دي
بحثونو د الرې ډکې شي چې په دغو مقرراتو کې شته ښکاره ده چې په دې کې د مدنې ټولنې سره مشاورت هم 

  . ول اشتباهات چې پخوا موجود وو اوس اصالح شيشامل دي څو ددې باور تر السه شي چې هر ډ
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 تاسو وويل چې دغه قانون پارلمان ته استول شوې دي او همدارنګه مو وويل چې د هغه :نګاه تلويزيوند 
چې دغه قانون يو ګټور قانون دي او دا چې ئ تاسو څنګه کوالی شي د دې قضاوت وکړ. کاپي مو نه ده ليدلې

  ه سم دي او که نه؟ او ستاسې وړانديزونه د افغانستان دولت ته څه دی؟ هغه د نړيوالو معيارونو سر
  

 تر هر څه د مخه موږ وليدل چې د قانون کاپی په دری وه او د عدليې په وزارت کې موږ :نيالکساندر نيکيت
ته وويل شول چې يو شمير مادې بشپړې دي او د موضوعاتو عمومي فهرست ورسره دي، نو موږ دا امکان 

ددغو ميکانيزمونو څخه ډير يې د هغو .  چې په مشخص ميکانيزم باندې وغږيږو چې هلته وودرلود
  . ميکانيزمونو سره متوازې دي چې يو کال وړاندې يې د اجراييه قوې له خوا تصويب شوی وو

  
اړه پرته له  موږ نه غواړو داسې تصور وړاندې کړو چې موږ په پټو سترګو د يو قانون په :ديسناوي امادا بې

. هغه څه چې موږ يې ويل غواړو هغه دا دي چې موږ پر مقرراتو تاکيد کوو. غږيږودې چې مو لوستلی وي و
دغه ډول مقراتو لپاره اړتيا ده او دا چې اوس قانون پارلمان ته استول شوي دي نو موږ باوري يو چې  دلته د

 وشي چې په تير قانون کې دې نو په دې توګه دغه پر هغه به پراخه بحثونه وشي او په ټولو هغو تشو به بحث
  . ټوله موضوع تر پوښښ الندې راځي

  
 تاسو دلته پنځه ورځې تيرې کړې دي او دا مو يو اغيزمن سفر وبللو، تاسو په جدي ډول د :آزاد ژورنالست

صوصي امنيتي خو يوه مرکزي مسله ده هغه د دغو اجيرو سربازانو او د خ. قانوني چوکاټ په اړه وغږيدلي
 تاسو به دې اړه د تبصرې څخه ډډه وکړه، آيا تاسو د دې -کمپنيو په اړه د بشري حقونو د رعايت په اړه ده

؟ خصوصي کمپنيو د اغيزو په اړه چې د ملکي وګړو پر ژوندې لري او د ئستونزې په اړه انديښنه نه لر
  ؟ ئبشري حقونو د رعايت په اړه څه لر

  
دلته د بهرنيو کمپنيو په اړه چې په افغانستان کې فعالې دي او د .خونه لري دغه مسله څو اړ:نيکيتينالکساندر 

کله چې د مدنې ټولنې او غير دولتي موسسو سره او حتی د . هغو لړ کمپنيو تر منځ چې افغاني دي توپير شته
صي ځينو وزارتونو او واليتي چارواکو سره غږيدلو موږدې نتيجې ته ورسيدلو چې ځينې مقاومتونه د خصو

دغو  نو دلته داسې احساس شته چې افغان حکومت بايد د. کمپنيو په اړه چې امنيت د ساتنې لپاره دي موجود وو
موږ ته مشخص ريفرنسونه راکړل شول چې د محلي افغانانو له خوا چې دغه . کمپنيو پر فعاليت نظر ولري

ه ډول اکثره وخت د افغانی د مثال پ. کمپنيو استخدام کړي دي د بشري حقونو څخه سرغړونې شوې دي
کارکوونکو سره د فرعي قراردادونو لپاره هغوي ډير کمې پيسې تر هغه اندازې چې د لومړنۍ تنخاه په توګه د 

 کمپنيو شمير ۶٠موږ ته د . دغه ستونزه  پراخه ده. بهرنی قرارداد له مخې اختصاص شوې دي تر السه کوي
 ٢٣٠٠٠هم وسه  را ټيټه شوې ده، خو ال تر ا٣٩ې شميره تر راکړل شول چې فعالې دي، اوس د جواز لرونک

 سره د د ناسمو اړيکوټول ا  د.او ډيرې يې بهرنيان نه ديراجستر شوي دي کسان په دغو کمپنيو کې دي، چې 
  . ، مخامخ ديه چا له خوا چی په ګمارل شوي ديد هغ
 او د دی چی په بهرنيو وګړو پوری اړه لري د خپل کار په ترڅ کی د هغه ستونزو سره هم مخامخ شوموږ 
چيری يو افغان په دی شرکتونو کی د کار په ترڅ کی تيری کوي او بلی خوا ته کو . ونو سره کار کويشرکت

د افغانستان کورنې مسله ده او موږ ا د. کړای شئهم افغان هم وی نو دا کار بايد د افغان چارواکو له خوا هوار 
  . کی دخالت کوود دی په اړه نه څيړنه کوو او نه په 

ستونزه دا ده چی هغه بهرنی وګړي چی په دی شرکتونو کی کار کوی او د يو افغان يا افغانانو سره يی ه بل
هغه خبره دا ده چی شرکتونو کله چی جواز الس ته راوړی نو بايد چی هم مهمه . ستونزه را منځ ته کيږي

 نو چارواکي مهمه ده کو چيری يو تيری تر سره کيږیا د. استفاده نشئ لپاره کلونوجواز، پرسونل او وسلي د 
د کمپنيو د اتحاديی سره هم خبري وکړي چی هغوی موږ . بايد د سند په شتون کی په چټکتيا سره عمل وکړي

او . وويل چی دولت دا حق لری چی يو وګړی د خپل خاوری څخه خو چيری يو تيری تر سره کوي، اوباسي
تيری تر سره کوي نو د ځانګړو او مشخصو ه خاوره کی پدا مهمه ده چی کو چيری يو بهرنی د  افغانستان 

چيری د څارنی سيستم کو .  په ده پوه شي چی د افغان حکومت هغه ويستلی شيسندونو په شتون کی کمپنی بايد
  . په ښه ډول کار وکړي نو دا بايد يو نورمال کار شی

  
زموږ د خبرو په نتيجه کې چې د افغانستان د حکومت سره وشوې موږ وويل چې امنيت يو  :ديسامادا بې ناوي

همدارنګه هر ډول . برخمنه او بله نه ويبشرې حق دي او دا کوم استثنايې حق نه دي چې يو ډله ور څخه 
دلته بايد د قانون حاکميت وي چې د دغو حقونو څخه سمه ګټه واخيستل . حقونه چې د قانون په چوکاټ کې دي

  . شي
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زه يوازې غواړم دا معلومه کړم آيا کوالی شی چی د کمپنيو د پرسونل په اړه معلومات راکړي او  :زويټرر
  چې د هغو څومره يې غير قانوني او پرته له جوازه کار کوي؟ 

  
موږ د موندنو له مخې چې دلته موږ پر . چې ځينې شميرې يادې کړمئ  هوکې، اجازه راکړ:نييتالکساندر نيک

 شرکتونه فعاليت ۶٠دلته په مارکيټ کې . هغو معلوماتو تکيه کوو چې د چارواکو له خوا راکړل شوې دي
 يې پر خپل وخت مناسب سندونه د خپلو ٣٩تير کال کله چې دغه مقرره اعالن شوه يوازې د هغو څخه . کوي

دغه سندونه ډير . ه درلودلکارکوونکو او د وسلو د نوعيت په اړه چې ورڅخه کار اخلي او نور اړوند سندون
 څخه زيات ٢٠د . زيات وو، ځينې وختونه هغه په زرګونو پاڼو ته رسيږي چې هر شرکت يې وړاندې کوي

. شرکتونو ثبت رد کړای شو ځکه چې هغوي مناسب معلومات وړاندې نه کړای شو او يا هم په ټاکلې موده کې
هرې کمپنۍ لپاره د کميت او شمير په لحاظ محدوديت او د .  کمپنيو يو چتر شته چې جواز لري٣٩نو اوس د 

  .  رسيږي په يو شرکت کی تنو ته۵٠٠، نو په دې توګه ټول يې شته 
  
ندې نه کړای شو  وړاچې هغه کمپنۍ چې مناسب معلومات يېئ  آيا تاسو پوهيږ:پسې پوښتنهه پرل زويټررد 

  سرنوشت يې څه شو؟
  

 دا ښه پوښتنه ده، دا چې بايد موږ هغه ومومو موږ دې نتيجې ته رسيږو چې د قانوني :نييتالکساندر نيک
او د هغوي حالت د هغو ګروپونو او ډلو په څير دي . لحاظه نورې کمپنۍ چې جواز نه لري، غير قانوني دي

د دې سره هغه مقررات چې د . ي چې د غير قانوني ډلو بې وسلې کول ديچې د ډايا ګ د پروګرام الندې راځ
 کمپنۍ تثبيت شوې هغوي قانوني دي، هغه نظر چې د افغان چارواکو له خوا وړاندې شو هغه ٣٩کومو الندې 

دا و چې دغه ټوله پروسه يو ځل بيا د قانون پر اساس ترسره شي او هغه هم هغه وخت چې قانون تصويب 
تر دغه مهاله زه فکر کوم چې هغه کمپنيو چې .  کړای شير دې سره به يو ځل بيا جوازونه صادشي، چې د

  . سندونه يې نه دي وړاندې کړې نو تر دې فشار الندې به نه وي چې ژر تر ژر منحل شي
  

ئ تاسې فکر نه کو.  خپلو خلکو ته د امنيت برابرول د هر منتخب حکومت بنيادي مسووليت دی:آل انډيا راډيو
رکتونو ته مشروعيت ورکول به د افغان منتخب حکومت اعتبار ته زيان و نه چې دغو شخصي امنيتي ش

  رسوي؟ هغه ضمانتونه کوم دي چې له مخې به يې دغه شرکتونه د حکومت اعتبار ته زيان نه رسوي؟ 
  

 دغه خبره موږ له حکومت سره مطرح کړه او داسې نظر موجود و چې دغه موقت اقدامات :ديسامادا بې ناوي
مګر موږ خپل نظر څرګند کړی چې دولت .  نا امنی او ګډوډي موجوده ده کیځکه چې په ملکضروري وو 

  .  په استعمال باندې خپل مناسب کنترول وساتيځواکبايد د امکان تر حده پورې د 
  

دوي داسې شرکتونه د دولتي . ئ يو يل وضاحت، تاسې شتمنو پر مخ تللو ملکونو ته وګور:نيالکساندر نيکتي
 نه ګماري، ځکه چې نظامي قوتونه او پوليس په کافي ډول قوت لري، خو دغه شرکتونه اجازه وظيفو لپاره

لري چې د بانکونو، کمپنيو او انفرادي اشخاصو له خوا د ټيټې درجې کارونو لپاره اجاره شي، خو د شخصي 
  . کارونو لپاره

  
 غرض استخداميږي، ځکه چې د دولتي مهمه ستونزه دا ده چې دغه شرکتونه د دولت له خوا د دولتي امنيت په

 نه کړای نو يووړانديز دا دی چې دغه امنيتي قوتونه په فيزيکي ډول ايسته. امنتي قوتونه ډير کمزوري دي
د قوي پوليسي او . ، بلکه د دوي په وظيفو او هغه سکټورونو کې بدلون راځي چې دوي فعاليت په کې کويشي

وديت کې دغه شرکتونه کيدای شي چې خصوصي سکتور ته امنيتي قوتونو او قوي محلي چارواکو په موج
  . والړ شي چې بيا به هم تر دولتي کنترول الندې وي

  
 په اخير کې زه فقط دوه خبرې لرم، چې زه فکر کوم چې د سپارښتنو په څير دي ځکه :ديسامادا بې ناوي

له من يو چې دغه قانون په ژر دې غوښتنه وکړه، لمړۍ خبره په مطبوعاتي بيانيه کې راغلې ده موږ هي تاسې د
  . تصويب شي مګر د پراخو سال مشور له الرې

  
دويمه خبره ليږ څه د انديښنې خبره ده او هغه دا چې يو زيات شمير مختلفې قواوې چې د نظم او قانون 
ي ساتونکې دي او يو شمير دې ته ورته نور قوتونه راپيدا شول، کيدای شي چې دغه قوتونه بې نظمي او ګډوډ

  . ايجاد کړي
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له هغو سره نه ده چې شخصي شرکتونه بلل ستونزه يوازی : زه غواړم يو څه اضافه کړم :نيالکساندر نيکيت
د . په افغانستان کې ډير نور ډولونه د وسله واله قوتونو شته چې د شرکت حد يا سويې ته نه دي رسيدلې. کيږي

 د دی زيات کسانڅخه پنځه يا له هغو ول کيږي مثال په ډول، هغه تعريف چې د داخله وزارت له خوا کار
هر ګروپ چې له څلورو څخه کم وي په دې قانون کې نه شي راتالی، د دې مانا دا ده  .قانون تر الندی راځي

ه چې د کمپنيو د تنظيمولو څخه ها خوا نور قوانين بايد موجود وي چې د داياګ په شان نوې پروسې سرت
  . ورسوي او غير قانوني ډلې چې د شرکتونو حيثيت نه لري منحلې کړي

  
 په پای کې، زه غواړم ووايم چې د نړيوال تړون ګټه دا ده چې هره هغه تشه ډکوالی شي :ديسامادا بې ناوي

چې په ملي قوانينو کې موجوده وي او دغه قانون او موږ ټول د يوه هدف لپاره کار کوو او هغه دا دی چې د 
  .اتباعو حقونه وساتل شي


