1

ﻟﯿﮑﻨﮫ :ﻣﺤﻤﺪ
اﺑﺮاھﯿﻢ ﮔﺮان

ٓﺳﺎن ﺪﻣﺖ ﻪ ﳽ
دی؟
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﮫ اﺳﺎن ﺧدﻣت ﻧ ﮫ ﻣﺧﮫ ﮐړه؟ ﻣوده وړاﻧدي ﮐﻠﮫ ﭼﯥ اﻓﻐﺎن وﻟﺳﻣﺷر ﻣﺣﻣد اﺷرف ﻏﻧﻲ اﺣﻣدزی او ﭘﮫ ﭘﻼوي ﮐﯥ د ﻣﺎﻟﯾﯥ وزﯾر
ﺎﻏﻠﯽ اﮐﻠﯾل ﺣﮑﯾﻣﻲ ،ﻣل ؤ اذرﺑﺎﯾﺟﺎن ﺗﮫ ﭘﮫ ﺳﻔر ﻻړل ،د دې ھﯾواد د وﻟﺳﻣﺷر ﭘﮫ ډون ﯾﯥ ﻟﮫ و ﭼﺎرواﮐو ﺳره وﮐﺗل .وﻟﺳﻣﺷر ﻣﺣﻣداﺷرف
ﭘﻠﻲ ھﯾواد ﻟﮫ ﭘﺎره ﯾوه ﻧوې
ﻏﻧﻲ او ﺎﻏﻠﻲ اﮐﻠﯾل ﺣﮑﯾﻣﻲ ،د دې ھﯾواد ﭘﮫ ﯾﻧو ادارې ﺳﯾﺳﺗﻣوﻧو ھم د دې ﻟﮫ ﭘﺎره و ر ﭔدل ﭼﯥ د ﺧﭘل ﺟﻧ
ﺗﺟرﺑﮫ ،ﯾو ﻧو ت او د ﻧړۍ ﻟﮫ ﻣﺟرﺑو ﺳﯾﺳﺗﻣوﻧو ﺧﮫ ﯾو ﮫ راوړي.

ﻧوﻣوړی ﺳﯾﺳﺗم ﻟوﻣړی ل ﭘﮫ  ٢٠١٢م ﮐﺎل ﭘﮫ اذرﺑﺎﯾﺟﺎن ﮐﯥ د ﯾوې ﺑﻧﺳ ﯾزې ﭘروژې ﭘﮫ ﺑ ﮫ
ورﻏﭔده ،ﭼﯥ د دې ھﯾواد د و ړو ﻟﮫ ﻟوري ﯾﯥ ﺗود ھرﮐﻠﯽ وﺷو ،ﺳره ﻟﮫ دې ﭼﯥ دا ﺳﯾﺳﺗم

ﮫ ﺧدﻣﺗوﻧﮫ ورﺗﮫ وړاﻧدي ﮐوي ھﯾ ډول ﻣﺎﻧﻊ ﯾﯥ ﭘﮫ ﻣﺦ ﮐﯥ ﻧﺷﺗﮫ ﭼﯥ د وﺧت ﺿﯾﺎع وﺷﻲ.
د اذرﺑﺎﯾﺟﺎن دوﻟت د ﯾوې ﭔړﻧﯥ ﻟﮫ ﻣﺧﯥ وﯾﻠﻲ ،ﺗر اوﺳﮫ ﭘوري  ٩٨ﺳﻠﻧﮫ و ړي د اﺳﺎن
ﺧدﻣت ﻟﮫ ﮐړﻧو ﺧوښ دي .دا ﺳﯾﺳﺗم ﺑﮫ ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﯥ ھم د ﺧدﻣﺗوﻧو د وړاﻧدی ﮐوﻟو ﯥ
ادارې ﺗر ﺧﭘل واک ﻻﻧدي راوﻟﻲ او ﭘﮫ ﯾوه ﻏږ ﺑﮫ ﯥ ﭼﺎرې ﭘﮫ ﯾوه او ﻟﻧډ ﻣﮭﺎل ﭘر ﻣﺦ
وړي .د ﺎﻏﻠﻲ اﮐﻠﯾل ﺣﮑﯾﻣﻲ ،ﻟﮫ ﻗوﻟﮫ ﭼﯥ د اﺳﺎن ﺧدﻣت د ﺗړون د ﻻﺳﻠﯾﮏ ﭘرﻣﮭﺎل ﯾﯥ
ﮐوﻟﯥ ،ووﯾل :اﺳﺎن ﺧدﻣت ﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ،ﭼﯥ ﭘﺎﺳﭘورټ ،ﻧﮑﺎح ﺧط ،د ﻣو ر ﭼﻠوﻧﯥ اﺳﻧﺎد ،د
ﻣو رو ﺟواز ﺳﯾر ،ﭘﻠﭔټ ﻧﻣﺑر ،د زﭔږﭔدﻧﯥ ﺳﻧد ،د ﻟوړو زده ﮐړو ﺳﻧد ،ﺳواﻧﺢ او ڼ ﻧور
ﻻزﻣﯥ دوﻟﺗﻲ اﺳﻧﺎدوﻧﮫ ﭘﮫ ﻟږه ﻣوده ﮐﯥ ﺑﯥ ﻟﮫ ﮐوﻣﯥ ﺳﺗوﻧزې او وﺧت ﻟ وﻟو ﻻس ﺗﮫ
راوړئ.
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﮫ اﺳﺎن ﺧدﻣت ﻧ ﮫ ﻣﺧﮫ ﮐړه؟ ﻣوده وړاﻧدي ﮐﻠﮫ ﭼﯥ اﻓﻐﺎن وﻟﺳﻣﺷر ﻣﺣﻣد
اﺷرف ﻏﻧﻲ اﺣﻣدزی او ﭘﮫ ﭘﻼوي ﮐﯥ د ﻣﺎﻟﯾﯥ وزﯾر ﺎﻏﻠﯽ اﮐﻠﯾل ﺣﮑﯾﻣﻲ ،ﻣل ؤ اذرﺑﺎﯾﺟﺎن
ﺗﮫ ﭘﮫ ﺳﻔر ﻻړل ،د دې ھﯾواد د وﻟﺳﻣﺷر ﭘﮫ ډون ﯾﯥ ﻟﮫ و ﭼﺎرواﮐو ﺳره وﮐﺗل .وﻟﺳﻣﺷر
ﻣﺣﻣداﺷرف ﻏﻧﻲ او ﺎﻏﻠﻲ اﮐﻠﯾل ﺣﮑﯾﻣﻲ ،د دې ھﯾواد ﭘﮫ ﯾﻧو ادارې ﺳﯾﺳﺗﻣوﻧو ھم د دې ﻟﮫ
ﭘﻠﻲ ھﯾواد ﻟﮫ ﭘﺎره ﯾوه ﻧوې ﺗﺟرﺑﮫ ،ﯾو ﻧو ت او د ﻧړۍ ﻟﮫ
ﭘﺎره و ر ﭔدل ﭼﯥ د ﺧﭘل ﺟﻧ
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
ﺧﻼﺻوي ،ﻓﺳﺎد ﯾﯥ ﻟﮫ ﻣﻧ ﮫ وړی او وﻟس ﯾﯥ ﺧوښ ﺳﺎﺗﻠﯽ .دﻏﮫ ﺗﺟرﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﮫ را
اﻧﺗﻘﺎل ﺷوه ﭼﯥ ﭘﮫ ﺗرڅ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻣﮭورﯾت د ﻣﺎﻟﯾﯥ وزﯾر ﺎﻏﻠﻲ اﮐﻠﯾل
ﺣﮑﯾﻣﻲ او د اذرﺑﺎﯾﺟﺎن د ﻋﺎﻣﮫ او وﻟﻧﯾزو ﺧدﻣﺗوﻧو د ﻣﺷر ﺎﻏﻠﻲ اﻧﺎم ﮐرﯾﻣوف ﺗرﻣﻧ ﭘﮫ
وﻟﺳﻣﺷرۍ ﻣﺎ ﮐﯥ د و دوﻟﺗﻲ ﻟوړ ﭘوړو ﭼﺎرواﮐو ﭘر وړاﻧدي ﯾو ﺗړون ﻻﺳﻠﯾﮏ ﺷو ﭼﯥ
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

وي .ھﻣدارﻧ ﮫ ﺑﮫ ﻟﮫ ھرې ﯾوې ادارې ﺧﮫ ﯾو ﮐﺎرﮐووﻧﮑﯽ د اﺳﺗﺎزي ﭘﮫ ﺗو ﮫ ﺷﺗون وﻟري
ﭼﯥ ﭘﮫ ﻧوﻣوړي ﺳﯾﺳﺗم ﮐﯥ د ﺧﭘﻠﯥ ادارې ﭼﺎرې ﭘر ﻣﺦ ﺑوزي .ﭘﮫ دې ﺳﯾﺳﺗم ﮐﯥ ﺗر وﻟو
ﻏوره ﺧﺑره داده ﭼﯥ ﭘﮫ ﮐﻠﮑﮫ ﺑﮫ د ﻓﺳﺎد ﻣﺧﮫ وﻧﯾول ﺷﻲ ،د ﮐﻣﭔﺷﻧﮑﺎراﻧو ﭼﯥ ﻟﮫ ﺧﻠﮑو ﺑﮫ ﯾﯥ
ﭘﮫ زر وﻧو اﻓﻐﺎﻧ ﺗر ﻻﺳﮫ ﮐوﻟﯥ ﻻﺳوﻧﮫ ﻟﻧډ ﺷﻲ ،ﺧﻠﮏ ﺑﮫ ﻟﮫ رﺷوت ورﮐوﻟو ﺧﻼص ﺷﻲ د
وﻟس او دوﻟت ﺗر ﻣﯾﻧ ﺑﮫ اړﯾﮑﯥ ﭘﯾﺎوړې ﺷﻲ ﺑﯾﺎ ﺑﮫ ﭼﺎ ﺗﮫ د ﺷﮑﺎﯾت وﺧت ﭘﮫ ﻻس ﻧﮫ ور ﻲ
او ﻧﮫ ﺑﮫ ھم ﭘﮫ اﺳﻧﺎدو ﮐﯥ ﮐوم ﺟﻌل ﺗﮫ ﻻره ھوارﭔږي .د ﻣﺎﻟﯾﯥ وزارت ﻟﮫ ﻓﺳﺎد ﺳره د ﻣﺧﮫ
ډب ﭘﮫ ﺑرﺧﮫ ﮐﯥ دا ﯾو ﺑل ﺎم ﻣﺦ ﭘر وړاﻧدی اﺧﻠﻲ ،د ﻣﺎﻟﯾﯥ وزﯾر ﺎﻏﻠﻲ اﮐﻠﯾل ﺣﮑﯾﻣﻲ ﻟﮫ
ﻣﻠت او ﻧړﯾواﻟﻲ وﻟﻧﯥ ﺳره ژﻣﻧﮫ ﮐړي وه ﭼﯥ د و ﻻس ﺗﮫ راوړﻧو ﺗر ﻧ ﺑﮫ د ﺧﻠﮑو
ﺑﺎور ﻻس ﺗﮫ راوړي .د دې ﻣرﮐز د ﻣﺎ ﺟوړﭔدو ﭼﺎرې ﭘﯾل ﺷوي او د ﮐﺎﺑل ﭘﮫ ﺑﭔﻼﺑﭔﻠو
ﺳﯾﻣو ﮐﯥ ﺑﮫ ﻠور ﻣرﮐزوﻧﮫ وﻟري،
ﻟﮫ ھﻣدې ﺳره د اذرﺑﺎﯾﺟﺎن د ﻋﺎﻣﮫ ﺧدﻣﺗوﻧو ﻣﺷر ﺎﻏﻠﻲ اﻧﺎم ﮐرﯾﻣوف د ﺗړون د ﻻﺳﻠﯾﮏ ﭘر
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
ﺑوزي .اﺳﺎن ﺧدﻣت ﭼﯥ د ﻣﺎﻟﯾﯥ وزارت ﻟﮫ ﻧو ﺗوﻧو ﺧﮫ ل ﮐﭔږي ،ﻟﮑﮫ د ﺗﭔرو ﻣودو د
ﮐﺎر ﻧډ ﺑﮫ ﻟﮫ ﻣﻧ ﮫ ﯾوﺳﻲ ،د ﺑﺎور ﻓﺿﺎ ﺑﮫ را ﻣﻧ ﺗﮫ ﮐړي ،اﻓﻐﺎﻧﺎن ﺑﮫ ﭘﮫ ﺧﭘل ﺣﮑوﻣت
ﺑﺎوري ﺷﻲ .د ﺧو ﺧﺑر دا دی ﭼﯥ ﻟﮫ ﻧږدې ﻣودې را ﭘدﯾﺧوا د ﺑﻧﺳ ﯾزو ﮐﺎروﻧو ﺗر ﻧ
ﭘرﻣﺧﺗﻠﻠﻲ ﺳﯾﺳﺗﻣوﻧﮫ ھﯾواد ﮐﯥ ازﻣﺎﯾل ﮐﯥ ﭼﯥ دا ﺑﮫ د ﭘرﻣﺧﺗ ﭘﮫ ﭘرﺧﮫ ﮐﯥ ﭘراﺧﮫ وﻧډه
وﻟري.
ﻟﮫ دې وړاﻧدي د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﻧﮏ او د ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو ﻟﮫ ﭘراﺧﺗﯾﺎﯾﻲ ادارې ﺳره ﯾو ﺗړون
ﻻﺳﻠﯾﮏ ﺷو ﭼﯥ ﭘر ﻣټ ﺑﮫ ﯾﯥ ھر ﺳودا ر ﺧﭘﻠﮫ ﻣﺎﻟﯾﮫ د ﺑﺎﻧﮑوﻧو ﻟﮫ ﻻري ورﮐوي .ﺗر و د

ﻣﺎﻟﯾو د ﺗﭔ ﺗﯥ ﮐﭼﮫ را ﯾ ﮫ او د دوﻟت ﻋواﯾد ﻟوړ ﺷﻲ ،ﭼﯥ ﭘﮫ ﺧو ﺳره د ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل ﭘﮫ
ﻟوﻣړۍ ﻠورﻣﮫ )رﺑﻌﮫ( ﮐﯥ د ﻋواﯾدو د  ٣۶ﺳﻠﻧﮫ ﻟوړﭔدو ﺧﺑر ھم ورﮐړل ﺷوی ،ﻧړﯾواﻟﯥ
ﻣرﺳﺗﯥ ﭘر ﺎی ﻟ ﭔدﻟﯥ .ھﻣدا راز ؤ ﭼﯥ د ﻣﺎﻟﯾﯥ وزﯾر ﺎﻏﻠﯽ اﮐﻠﯾل ﺣﮑﯾﻣﻲ ،د ﻣﺗﺣده
اﯾﺎﻻﺗوﻧو د وﻟﺳﻣﺷر ﺑﺎرک اوﺑﺎﻣﺎ او ﺎﻏﻠﻲ ﻣﺣﻣداﺷرف ﻏﻧﻲ ﻟﮫ ﻟوري وﺳﺗﺎﯾل ﺷو.

