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  د وړاندې تګ لپاره ښه الر : افغانستان او د هغه مالتړي

  
وزير عمر  د ماليی کای آيده او د افغانستان، و ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازیپه افغانستان کې د ملګر

  زاخيلوال ليکنه
  

 د لوړپوړو مشاورانو په ګډون د دا اونۍ د امريکا د متحده اياالتو، افغانستان او پاکستان ولسمشران د هغوي
دوهم ځل لپاره درې اړخيز مشورې په واشنګټن کې پيل کوي چې د سيمه ييز امنيت او اقتصادي پرمختيا پر 

 څخه ٨٠دا د افغانستان په اړه په هاګ کې د بريالي نړيوال کنفرانس چې په کې د نړۍ له . مسالو غور وکړي
 ګډون درلود او هلته يې د افغان وګړو د ښې راتلونکې لپاره د خپلو اوږد زياتو هيوادونو او نړيوالو سازمانونو

  . مهاله ژمنو بيا تاييد وکړ، پنځه اونۍ وروسته غونډه ده
  

د دې څخه لږ وړاندې ولسمشر اوباما د افغانستان لپاره نوې ستراتيژي وړاندې کړه چې د پخوا په پرتله په دې 
 کې په اقتصادي پرمختيا، ښې حکومتدارۍ او سيمه ييزې همکارۍ په دې ستراتيژي. کې زيات تعادل شته

موږ چې دلته په افغانستان کې يو د څه وخته . باندې چې د برياليتوب لپاره کليدي عناصر دي تاکيد شوي دی
راته دا څرګنده شوې ده چې يوازې د زيات نظامي عمل سره د جګړې د پای ته رسولو لپاره پايښت لرونکې 

که څه هم دا يوازې يو ضروري لومړنی . د امريکا د متحده آياالتو نوې ستراتيژي سم غبرګون دی. حل نه شته
. د نوې ستراتيژۍ تفصيالت او دا چې هغه به څنګه پلې شي د برياليتوب لپاره خورا زيات اهميت لري. ګام دی

نتيا او مولديت سره مصرف دې باور تر السه کړو چې نړيوالې مرستې بايد په ډيره اغيزم اوس موږ بايد د
دا لکه چې نن ده هيڅکله دومره حاده مسله نه وه، کله چې نړيوال اقتصادي بحران په ټولو دولتونو باندې . شي

ورکوونکو او هم افغان وګړو ماليه افغان حکومت او دونران بايد هم نړيوالو . واردويشار ډير زيات مالي ف
  . څو دغه مرستې په اغيزمنتيا سره ولګويدواړو ته مسوول او حساب ورکوونکي وي 

  
وړانديز وکړ چې افغانستان ته په سلګونو " ملکي کسانو په زياتوالی"تر ټولو د مخه ولسمشر اوباما د 

افغان حکومت د ملګرو . کارپوهان راواستوي چې د افغان ظرفيت او موسساتو په جوړولو کې ونډه واخلي
چې د دغو هلو ځلو الرښوونه وکړي او په دې توګه پراخه نړيواله ټولنه ملتونو سره يو ځای يو پالن طرح کړ 

دې باور تر السه شي چې کارپوهان د افغانستان د  دې پالن بنسټيزه موخه دا ده څو د د. په دې کې راګډه کړي
وسساتو له دغه زياتوالی استقامت بايد ملي م د. اړتياوو له مخې دي او نه دا چې د بهر څه يو ډول برابرونه وي

 خوا وي چيرته چې دغه ملکي متخصصان د مرستې لپاره ګومارل کيږي او دا چې هغوي د دولت ظرفيت د
دا بايد د پام وړ، د . دې لپاره پورته کړې چې وکړای شي د افغانستان خلکو ته ضروري خدمتونه ورسوي

د ظرفيت جوړونې لپاره د کوي مشری احساس وړ او په واقعي ډول پر افغاني موسسو او هغو کسانو چې 
دا بايد جوته وي چې که څه هم اکثره وخت داسې . دې لپاره يو بديل وي اندازې وړ اغيزه ولري اونه دا چې د

دې   مليارده ډالره د تخنيکي مرستو لپاره لګيدلی دي خو د٢ کال را په دې خوا نږدې ٢٠٠٢د . نه کيږي

   معاونت ملل متحد در افغانستانهيئت 
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په پايله . له ځکه چې دا د پورتنيو کليدي اصولو سره سم نه ووتاثيرات د هغو څخه ډير لږ دي چې هيله يې کيد
  . کې موږ ډير با ارزښته وخت دافغانستان د خپلو ظرفيتونو او موسسو د جوړولو په برخه کې له السه ورکړ

  
 د. دوهمه، ځينې ملی پرمختيايې پروګرامونه لکه د ملي پيوستون پروګرام په برياليتوب سره علمی شوی دي

 دې باور شوی دی چې زيرمې په کار  واليتونو کې پر کليوالو ټولنو باندې د٣۴وګرام د الرې په دغه پر
نوی ملي پروګرامونه اوس د . واچوي او د خپلو پرمختيايې پروژو د سرته رسولو لپاره پخپله مسووليت ولري

يات کړي، د خصوصي افغان دولت له خوا پر الره اچول شوی دی چې د کرنې د ډګر محصوالت او مولديت ز
سکتور پرمختيا تقويه او سميه ييزه سوداګري پراخه او په دې توګه پخپله د افغانستان ظرفيت د عوايدو د تر 

 فيصدو څخه لږې يې افغانستان ته راځي ٢٠سره له دې چې د اقتصادي مرستو د . السه کولو لپاره لوړ کړي
 ملياردو ډالرو مرستې څخه ٣٢د نږدې . مصرف شيچې په دغو او نورو ملي پرمختيايې پروګرامونو کې 

په دې مانا چې د ( په سلو کې يې د باندې وه ٧٩ افغانستان ته ورکړای شوې ده  چیچې په تيرو اوو کلونو کې
  . چې مختلطې نتيجې يې درلودې) افغانستان د دولتي بودجې څخه د باندې

  
 ته رسيږي نو ډيره ضروري ده چې اقتصادي دوام کې اوسنۍ شخړه پای" پاکستان"دريم، که په افغانستان 

چې وکوالی شي محتاجو شته سکتور ته ضرورت خصوصی د دې لپاره يو قوي . لرونکې ودې ته پام وکړو
افغانانو ته د اقتصادي پياوړتيا له الرې د خپل هيواد په راتلونکې کې ونډه ورکړي او په دې ډول دوي د 

 د سوداګرۍ لپاره ډير بنسټيز شرايط يا نشته او يا په ډيره کمه کچه باندې .یتندروانو له منګولو څخه وژغور
خصوصی پرمختيايې کارونه بايد د يو داسې چاپيريال په رامنځته کولو باندې زور واچوي، چې . موجود دي

سره د دې چې شرايط ډير سخت دي بيا هم . انګه اچونه راجلب کړي او محلي سوداګرۍ ته وده ورکړيپ
محلي سوداګري په دې وتوانيدله چې پرمختګ وکړي او کوالی شي چې د هيواد د بيا ودانولو لپاره يو لړ 

 د اړتيا څخه زيات ضروري خدمتونه او توکي برابر کړي، خو بيا هم نړيواله ټولنه نظامي او ملکي ټولنې
له افغانستان سره مرستې په اقتصادي ډول هغه مهال اغيزناکې ثابتيږي چې ډير خلک . هيواد ته واردویتوکی 

  . سکتور تقويه کړي او د کار نوي امکانات پيدا کړيخصوصی افغاني توکي او خدمتونه راونيسي، محلي 
  

په داسې حال کې افغان . ې نورې هم اغيزمنې کړيڅلورم، له فساد سره مبارزه او هڅې کوالی شي چې مرست
حکومت بايد د فساد په وړاندې وجنګيږي په هر ځای کې چې دا بدغونې پيښه سر راپورته کوي او د نړيوالو 
ماليه ورکوونکو او د افغانانو په وړاندې حساب ورکونې ته په داسې ډول حاضر وي، چې د مرستو د لګښت 

 بايد دا مسووليت ومني او داسې الرې چارې خپلې کړي چې په پايله کې يې د حساب ورکړي، تمويلونکې هم
افغان حکومت دې ته ژمن دي چې دغې مبارزې ته زور ورکړي، خو په دې الر کې . فساد ذاتي ګواښ کم شي

د حکومت ځينې برخې چې تر شک الندې دي، لکه د ماليې او داخله . د نړيوالې ټولنې مرستې ته اړ دی
نو ال د مخې داسې پاليسي غوره کړي دي چې د فساد سره په ټولو کچو مبارزه وکړي او په داخل کې د وزارتو

نور ډير وزراتونو به هم دغه الر تعقيب کړي، خو افغان . کنترول او پلټنې ادارې له سرې تقويه او نوې کوي
ساد لوی الملونه له منځه يوسو موږ بايد د ف. حکومت نه شي کوالی په يوازې ډول له فساد سره مقابله وکړي

. چې هغه د افغان حکومت له ولکې څخه بهر دي، د دې په ګډون چې مرستې په کوم ډول افغانستان ته رسيږي
تيره اونۍ ولسمشر کرزی د افغانستان لپاره د امريکا د ځانګړی پلټونکی جنرال ارنورډ فيلدز څخه غوښتنه 

کو سره کار وکړي څو د افغان حکومت ظرفيت لوړ شي او فساد وکړه، چې په مستقيم ډول له افغان چاروا
  . تعقيب او کشف کړي

  
همکاري بايد تقويه شي چې د سيمه ايزه دې استازيتوب کوي چې  ونډې دغپنځم، د دې اونۍ دری اړخيزه 

ادي  اقتصسيمه ايزڅو ورځې وروسته به په اسالم آباد کې د . افغانستان او پاکستان وګړو ته سوله راوړي
ښه بنيادي . همکارۍ کې ډير زيات قوت موجود دیسيمه ايز په دې . همکاري يو کنفرانس جوړ شي

 هکوالی شي چې د افغانستان اقتصادي ودې لپاره زيات) سرکونه، د ريل پټلۍ او بريښنا مزي(ساختارونه 
ستو څخه بې نيازه شي په دې ډول به افغانستان له هغو مر. وکړي او دغه هيواد پر خپلو پښو ودرويمرسته 

د محلي کارپوهانو په کار اچول چې د افغانستان له . چې نن ورځ يې د نړيوالې ټولنې له خوا تر السه کوي
کلتور، ژبو او اقليم سره اشنايې لري په داسې مهمو سکتورونو کې لکه کرنه کوالی شي د افغانستان د ظرفيت 

ګښت غواړي او زيات پايښت لرونکې دي تر هغو کارپوهانو د دوي مرستې ليږ ل. په لوړولو کې مرسته وکړي
  . څخه چې د ليرې ځايه څخه افغانستان ته راځي او ددې هيواد په اړتياوو پوره خبر نه دي

موږ اوس د نړيوالې ټولنې څخه غوښتنه . افغان حکومت د ولسمشر اوباما ستراتيژي ته ډير چټک ځواب ووايه
 . ې پالن په طرح او تطبيق کې مرسته وکړيکوو چې له افغان حکومت سره دد


