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 ٓ سان �دمت �ه ىش �
  دی؟

  

موده وړاندي کلھ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني احمدزی او پھ پالوي کې د مالیې وزیر  افغانستان تھ اسان خدمت �ن�ھ مخھ کړه؟

ولسمشر محمداشرف . �اغلی اکلیل حکیمي، مل ؤ اذربایجان تھ پھ سفر الړل، د دې ھیواد د ولسمشر پھ �ډون یې لھ ��و چارواکو سره وکتل

یستمونو ھم د دې لھ پاره و�ر�ٻدل چې د خپل جن� �پلي ھیواد لھ پاره یوه نوې غني او �اغلي اکلیل حکیمي، د دې ھیواد پھ �ینو ادارې س

  .تجربھ، یو نو�ت او د نړۍ لھ مجربو سیستمونو �خھ یو �ھ راوړي

  

م کال پھ اذربایجان کې د یوې بنس�یزې پروژې پھ ب�ھ  ٢٠١٢نوموړی سیستم لومړی �ل پھ 

د و�ړو لھ لوري یې تود ھرکلی وشو، سره لھ دې چې دا سیستم  ورغٻده، چې د دې ھیواد

. �ھ خدمتونھ ورتھ وړاندي کوي ھی� ډول مانع یې پھ مخ کې نشتھ چې د وخت ضیاع وشي

سلنھ و�ړي د اسان  ٩٨د اذربایجان دولت د یوې �ٻړنې لھ مخې ویلي، تر اوسھ پوري 

ھم د خدمتونو د وړاندی کولو ��ې دا سیستم بھ پھ افغانستان کې . خدمت لھ کړنو خوښ دي

ادارې تر خپل واک الندي راولي او پھ یوه غږ بھ ��ې چارې پھ یوه  او لنډ مھال پر مخ 

د �اغلي اکلیل حکیمي، لھ قولھ چې د اسان خدمت د تړون د السلیک پرمھال یې . وړي

، د اسان خدمت کولی شي، چې پاسپورټ، نکاح خط، د مو�ر چلونې اسناد: کولې، وویل

مو�رو جواز سیر، پلٻټ نمبر، د زٻږٻدنې سند، د لوړو زده کړو سند، سوانح او �ڼ نور 

الزمې  دولتي اسنادونھ پھ لږه موده کې بې لھ کومې ستونزې او وخت ل�ولو الس تھ 

   .راوړئ

افغانستان تھ اسان خدمت �ن�ھ مخھ کړه؟ موده وړاندي کلھ چې افغان ولسمشر محمد 

او پھ پالوي کې د مالیې وزیر �اغلی اکلیل حکیمي، مل ؤ اذربایجان اشرف غني احمدزی 

ولسمشر . تھ پھ سفر الړل، د دې ھیواد د ولسمشر پھ �ډون یې لھ ��و چارواکو سره وکتل

محمداشرف غني او �اغلي اکلیل حکیمي، د دې ھیواد پھ �ینو ادارې سیستمونو ھم د دې لھ 

د لھ پاره یوه نوې تجربھ، یو نو�ت او د نړۍ لھ پاره و�ر�ٻدل چې د خپل جن� �پلي ھیوا

  .مجربو سیستمونو �خھ یو �ھ راوړي

نوموړي پھ اذربایجان کې د اسان خدمت سیستم ولید چې د دې ھیواد خلکو او ولس تھ یې 

��ې اسانتیاوې را من� تھ کړي، د بې �ایھ کار مخھ یې نیولي، د ساعتونو کار پھ دقیقو کې 

دغھ تجربھ افغانستان تھ را . من�ھ وړی او ولس یې خوښ ساتلی خالصوي، فساد یې لھ

انتقال شوه چې پھ ترڅ کې د افغانستان اسالمي جمھوریت د مالیې وزیر �اغلي اکلیل 

حکیمي او د اذربایجان د عامھ او �ولنیزو خدمتونو د مشر �اغلي انام کریموف ترمن� پھ 

و پر وړاندي یو تړون السلیک شو چې ولسمشرۍ ما�� کې د ��و دولتي لوړ پوړو چارواک

  .اسان خدمت پھ افغانستان کې پلی کړي

پھ دې سیستم کې بھ اداري خدمتونھ لھ پاشلو خدمتونو �خھ چې پھ ھره اداره کې تر سره 

کٻږي او زیاد وخت ضایع کوي مخنیوی وشي او �ول خدمات بھ پھ یوه کړئ سره تړلي 

ھ یو کارکوونکی د استازي پھ تو�ھ شتون ولري ھمدارن�ھ بھ لھ ھرې یوې ادارې �خ. وي

پھ دې سیستم کې تر �ولو . چې پھ نوموړي سیستم کې د خپلې ادارې چارې پر مخ بوزي

غوره خبره داده چې پھ کلکھ بھ د فساد مخھ ونیول شي، د کمٻشنکارانو چې لھ خلکو بھ یې 

ت ورکولو خالص شي د پھ زر�ونو افغان� تر السھ کولې السونھ لنډ شي، خلک بھ لھ رشو

ولس او دولت تر مین� بھ اړیکې پیاوړې شي بیا بھ چا تھ د شکایت وخت پھ الس نھ ور�ي 

د مالیې وزارت لھ فساد سره د مخھ . او نھ بھ ھم پھ اسنادو کې کوم جعل تھ الره ھوارٻږي

ي لھ ډب پھ برخھ کې دا یو بل �ام  مخ پر وړاندی اخلي، د مالیې وزیر �اغلي اکلیل حکیم

ملت او نړیوالي �ولنې سره ژمنھ کړي وه چې د �و الس تھ راوړنو تر�ن� بھ د خلکو 

د دې مرکز د ما�� جوړٻدو چارې پیل شوي او د کابل پھ بٻالبٻلو . باور الس تھ راوړي

   سیمو کې بھ �لور مرکزونھ ولري،

د السلیک پر  لھ ھمدې سره د اذربایجان د عامھ خدمتونو مشر �اغلي انام کریموف د تړون

مھال، �اغلي اکلیل حکیمي تھ پھ ډاډ سره وویل چې موږ بھ د اسان خدمت د پلې کٻدو لھ 

پاره د تخنیکې برخې �ول ل��ت پرغاړه واخلو، د دې سیستم لھ پاره بھ �ڼ شمٻر افغان 

�وانو کدرونو او کارکوونکو تھ زده کړې ورکړي، تر�و پھ مسلکي تو�ھ کارونھ پرمخ 

خدمت چې د مالیې وزارت لھ نو�تونو �خھ ��ل کٻږي، لکھ د تٻرو مودو د اسان . بوزي

کار �نډ بھ لھ من�ھ یوسي، د باور فضا بھ را من� تھ کړي، افغانان بھ پھ خپل حکومت 

د خو�� خبر دا دی چې لھ نږدې مودې را پدیخوا د بنس�یزو کارونو تر�ن� . باوري شي

چې دا بھ د پرمخت� پھ پرخھ کې پراخھ ونډه پرمختللي سیستمونھ ھیواد کې ازمایل کې 

   .ولري

لھ دې وړاندي د افغانستان بانک او د متحده ایاالتو لھ پراختیایي ادارې سره یو تړون 

تر�و د . السلیک شو چې پر مټ بھ یې ھر سودا�ر خپلھ مالیھ د بانکونو لھ الري ورکوي

ې پھ خو�� سره د مالي کال پھ مالیو د تٻ�تې کچھ را �ی�ھ او د دولت عواید لوړ شي، چ

سلنھ لوړٻدو خبر ھم ورکړل شوی، نړیوالې  ٣۶کې د عوایدو د ) ربعھ(لومړۍ �لورمھ 

ھمدا راز ؤ چې د مالیې وزیر �اغلی اکلیل حکیمي، د متحده . مرستې پر�ای ل�ٻدلې

  .ایاالتونو د ولسمشر بارک اوباما او �اغلي محمداشرف غني لھ لوري وستایل شو
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