ﭘﻪ ﺎن ﺴ ﯿﺎ ﮐ و!
ﭘﻪ دې ﻣﻮدﻩ ﮐﯥ د دوﻟﺖ ﻋﻮاﯾﺪ  ۲۱ﺳﻠﻨﻪ ﻟﻮړ ﺷﻮي دا د ﻫﻐﻪ ﻣﺎﱄ ﻧﻈﺎم د اﺻﻼ ﺎﺗﻮ ﭘﺎﯾ دﻩ ﯥ دوﻟﺖ او ﻣﺎﻟﯿ ﯥ وزارت ﯾ ﯥ ژﻣ ﻪ ﮐ ي وﻩ .ﻓﺴﺎد ﴎﻩ د دې وزارت ﻣ ﺎرزﻩ ﻧﺪۍ
ﺷﻮﻩ ،د دوﻟﺖ د  ۹۵ﺳﻠﻨﻪ ﻟﻮړ ﭘﻮړو ﺎروا ﻮ ﺷ ﳣﻨ ﺛ ﺖ ﺷﻮې ،ﭘﻪ دوﻟﺖ ﮐﯥ ﻫﻐﻪ  ۲۵ﺳﻠﻨﻪ ﰷر ﻮو ﲄ ﯥ د ﻓﺴﺎد ر ﯥ ﭘﻪ ﮐﯥ ﻐﻠﭕﺪﻟﯥ وې
ﺳﺗرې ﺳﺗرې ھﯾﻠﯥ ﻣو ﻟرﻟﯥ ﭼﯥ ﭘﮫ ﺧﭘل ھﯾواد ﮐﯥ داﺳﻲ ﯾو ﻏږ واورو ﭼﯥ د ﮐﻠوﻧو ﺟﻧ وﻧو
او ﻧﺎ ﺧواﻟو ﺗوره ﭘرده ﻟﮫ ﻣزي وﮐﺎږي او ﭘر ﺎی ﯾﯥ ﯾو ﯾو د ﺎن ﺑﺳﯾﺎﯾﻧﯥ ﺧﺑر وﭘﭔﯾل ﺷﻲ،
ﮐﮫ ﮫ ھم ﻧﺎﺧواﻟﻲ اوس ھم ﺷﺗﮫ ﺧو ھﻐو ھﯾﻠو ﺗﮫ ورو ورو ﭘل ور اﺧﻠو .ﭘﮫ ھﯾواد ﮐﯥ
ﺑﻧﺳ ﯾز ﮐﺎروﻧﮫ ﭘﯾل ﺷول ،ﻟﮫ ﻓﺳﺎد ﺳره ﻣﺑﺎرزه ړﻧدۍ ﺷوه ،ﻋواﯾد ﻣﺦ ﭘﮫ ﻟوړه روان دي،
ﻣﺎﻟﻲ ﻧظﺎم اﺻﻼح ﮐﭔږي ،ﻣرﮐوﻧﮫ ﻣﻌﯾﺎري ﮐﭔږي ،د ﻓﺳﺎد ﺟرړې ﺧﭔژي ،وړ ﮐﺳﺎن د ﻣﺎﻟﯾﯥ
وزﯾر ﻟﮫ ﻟوري وﺳﺗﺎﯾل ﺷول.

ﭼﯥ ﭘﮫ را ﮫ ډول او ھم د وﻟﺳﻣﺷر ﺗر ﺳﯾوري ﻻﻧدي راﻏﻠﻲ دی ﭼﯥ د ﺑډې رک ﭘﮫ ﮐﯥ
ﻧﺳﮑور ﮑﺎري.
د ﺎﭘﻲ او ﮐﺎﺳﺎ زر ﭘروژه ﭼﯥ ﻟﮫ ﺗﺎﺟﮑﺳﺗﺎن ﺧﮫ ﺑﮫ د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن او ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻟﮫ ﻻرې ھﻧد ﺗﮫ
د ﺎزو ﻧل ﻟﯾﮑﮫ ﺗﭔرﭔږي او ﮐﺎﺳﺎ  ١٠٠٠ﭼﯥ ﻟﮫ ﻗرﻏزﯾﺳﺗﺎن ﺧﮫ ﺑﮫ د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻟﮫ ﻻرې
 ١٣٠٠ﻣﯾ ﺎوا ﮫ ﺑرﭔ ﻧﺎ وﻟﭔږدوي ،ﭘﮫ ھﯾواد ﮐﯥ د ﭘﯾﺳو ﻧل ﻟﯾﮑﮫ او ﻣزی ﺑﺎﯾد و ل ﺷﻲ ﭼﯥ
ھم ﻋﺎﯾد ﺗرې ﺗر ﻻﺳﮫ ﮐﭔږي او ھم ﭘﮫ زر وﻧو واﻧﺎﻧو ﺗﮫ ﭘﮫ ﮐﯥ د ﮐﺎر زﻣﯾﻧﮫ ﺑراﺑرﭔږي.
ﭘﮫ دې وروﺳﺗﯾو ﮐﯥ د ﭼﺎﺑﮭﺎر ﺑﻧدر ﭼﯥ ﻟﮫ اﯾران او ھﻧد ﺳره ﭘرې د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن د ﺳودا رۍ د
ډون ﺗړون ﻻﺳﻠﯾﮏ وﺷو او اﻓﻐﺎن ﺳودا ر ﮐوﻟﯽ ﺷﻲ وﻟﯥ ﻣﻧ ﻧ اﺳﯾﺎ او ھﻧد ﺗﮫ ﻟﮫ ھﻣدې
ﺑﻧدره ﺧﭘﻠﮫ ﺳودا ري وﻏ وي ﯾو ﮫ زﭔری دی .د دې ﺗر ﻧ اوس ﻣﻠ ری ھﯾواد ھﻧد
ﻏواړي ﭼﯥ دﻏﮫ ﺑﻧدر ھم ﭘﮫ ﻣﻌﯾﺎري ﺑ ﮫ ﺟوړ او ھم د ھﻣدې ﺑﻧدر ﻟﮫ ﻻرې ﭘﮫ اﯾران او
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﻧدي ﻟﮫ ﭼﯾن ﺳره د اوﺳﭘﻧﯥ ﭘ ﻠ وﻏ وي ﭼﯥ دا ﭘﮫ ﺳودا رۍ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎن دوﻟت
ﯾوه ﺳﺗره ﻻس ﺗﮫ راوړﻧﮫ او ھﻣدارﻧ ﮫ د ھﻧد او ﻧورو ﻣرﮐزي اﺳﯾﺎ ھﯾوادوﻧو د ﺳودا رﯾزي
ﻣﻠ رﺗﯾﺎ ﮫ ﻻر ده.
د ﺳﻠﻣﺎ ﺑﻧد ﭘﮫ ھﯾواد ﮐﯥ د ﺑﺧت ﻐر وﻏوړاوه ،د اﻓﻐﺎن – ھﻧد د ﻣﻠ رﺗﯾﺎ ﺑﻧد ﭼﯥ ﮫ ﺑﺎﻧدي
 ٣٠٠ﻣﯾﻠﯾوﻧﮫ اﻣرﯾﮑﺎﯾﻲ ډاﻟره ﻟ ت ﭘرې راﻏﯽ د ھﻧد ﻟﮫ ﺧوا ﺟوړ او  ۴٢ﻣﯾ ﺎوا ﮫ ﺑرﭔ ﻧﺎ
ﺑﮫ ﺟوړه وي .ﻟﮫ دې ﺳره ﻧوﻣوړی دوﺳت ھﯾواد ﻏواړي ﭼﯥ د ﮐﺎﺑل ﭘر ﺳﯾﻧد ﺗر دووﻟﺳو
ﭘوري ﺑرﭔ ﻧﺎ ﮐو وﻧﮫ وﺗړي .ﭘﮫ ﺑﻠﮫ ﮐﯥ ﭘﮫ ﻓراه وﻻﯾت ﮐﯥ د ﺑﺧش اﺑﺎد ﺑﻧد ﺗړون د وﻟﺳﻣﺷر
ﭘر وړاﻧدي د اوﺑو اوﺑرﭔ ﻧﺎ وزﯾر او ﯾوه اﯾ ﺎﻟوي ﺷرﮐت ﺗرﻣﻧ ﻻﺳﻠﯾﮏ ﺷو .د دې ﺑﻧد
ﺑرﭔ ﻧﺎﯾﻲ ظرﻓﯾت  ٢٨ﻣﭔ ﺎوا ﮫ ١٠۴ ،زره ھﮑﺗﺎره ﻣﮑﮫ اوﺑوي او ﭘﮫ ﻣﯾﻠﯾوﻧو ډاﻟر ﯾﯥ ﭘﮫ
ﺟوړﭔدو ﻟ ﭔږي.

ھﻐﮫ ﮐﺳﺎن ﭼﯥ وړﺗﯾﺎ ﯾﯥ ﻟرﻟﮫ ﭘﮫ ﻣﮭﻣو ﭘوﺳﺗوﻧو و ﻣﺎرل ﺷول او دې ﺗﮫ ورﺗﮫ ﯥ ﻻس ﺗﮫ
راوړﻧﯥ ﺷﺗﮫ ﭼﯥ د ﻣﺎﻟﯾﯥ وزارت ﮫ رھﺑري ﭘﮫ ډا ﮫ ﮐوي.
د ﻣﺎﻟﯾﯥ وزﯾر ﺎﻏﻠﯽ اﮐﻠﯾل ﺣﮑﯾﻣﻲ ،د ﺧﭘﻠﯥ ﮐﺎرې ﻣودې ﻟﮫ ﭘﯾﻠﮫ ﺗر اوﺳﮫ ڼ ﺑﮭرﻧﯽ ﺳﻔروﻧﮫ
ﮐړي ﺑﮭرﻧ ﻣرﺳﺗﯥ ﯾﯥ ھﯾواد ﺗﮫ را ﺟﻠب ﮐړي ،ﭘﮫ وزارت ،ﻣرﮐوﻧو او ﻣﺳﺗوﻓﯾﺗوﻧو ﮐﯥ ﯾﯥ
ﯥ ﺳﻣوﻧﯥ او اﺻﻼﺣت را ﻣﻧ ﺗﮫ ﮐړي ،ﻧړﯾواﻟﻲ ﻣرﺳﺗﯥ ﺗر اوﺳﮫ ﭘوری ﭘﮫ را ﮫ ډول
ﻟ ﭔدﻟﯥ .ﻟﮑﮫ ﻧ ﮫ ﭼﯥ  IMFورﺗﮫ د ﻋواﯾدو د را وﻟوﻟو ھدف ﺎﮐﻠﯽ ؤ د ﻣﺎﻟﯾﯥ وزارت
وﮐوﻟﯽ ﺷول ﭼﯥ ﭘﮫ  ٢٠١۴ﮐﺎل ﮐﯥ ﺗر ﺎﮐﻠﻲ ھدف  ٢١ﺳﻠﻧﮫ ﻟوړ ﻻړ ﺷﻲ او ھﻣدارﻧ ﮫ د
ﻧوﻣوړې ادارې ﻟﮫ ﺧوا ﻟﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳره ﭘﮫ ﻣﯾﻠﯾﻧوﻧو ډاﻟره ﻣرﺳﺗﮫ د دې ﻟﮫ ﭘﺎره وﺷوه ﭼﯥ
اړوﻧدې ادارې ﻧورې ھم وھ ول ﺷﻲ.

ﺳږﮐﺎل ﯾﺎ ﭘﮫ  ٢٠١۵م ﮐﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ د ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل دوھﻣﮫ رﺑﻌﮫ ده ﭘﮫ ﻋواﯾدو ﮐﯥ ٣١۵ﻣﯾﻠﯾوﻧﮫ
اﻓﻐﺎﻧ ډﭔرواﻟﯽ راﻏﻠﯽ ﭼﯥ  ٢١ﺳﻠﻧﮫ ﻟوړواﻟﯽ ﯾﻲ .ﭘﮫ وروﺳﺗﯾو ﮐﯥ د ﻣﺎﻟﯾﯥ وزارت،
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﻧﮏ او د ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو د ﭘراﺧﺗﯾﺎﯾﯽ ادارې ﭘﮫ ﻣرﺳﺗﮫ ﺑﮫ د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘﮫ ﻣرﮐوﻧو
ﮐﯥ  E-Payﯾﺎ ﺑرﭔ ﻧﺎﯾﻲ ورﮐړه ﺳﯾﺳﺗم ،ورﻏﭔږي ﭼﯥ ول ﺳودا ر ﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﺧﭘل ﻣرﮐﻲ
ﻣﺣﺻول د وﻟو دوﻟﺗﻲ او ﺧﺻوﺻﻲ ﺑﺎﻧﮑوﻧو ﻟﮫ ﻻرې وﺳﭘﺎري ،ﭘﮫ دې ﮐﯥ د ﻓﺳﺎد ﻣﺧﻧﯾوی

ھﻐﮫ ﮫ ﭼﯥ د ﻋواﯾدو ،ﺳﻣوﻧﯥ او اﺻﻼﺣﺎﺗو ﭘﮫ ﺑرﺧﮫ ﮐﯥ د ﻧړﯾواﻟﯥ وﻟﻧﯥ ﺗﻣﮫ وه ﺗر ﺳره
ﺷوه او ورﺳره دا ﭼﯥ ﻧوﻣوړې وﻟﻧﯥ د اﻓﻐﺎن دوﻟت ﭘﮫ ﮐړﻧو دوﻣره رﺿﺎﯾت و ود ،دا ﯾﯥ
ﭘﮫ ډا ﮫ ﮐړه ﭼﯥ ﮐﮫ ﭼﭔرﺗﮫ ﺑﮭرﻧ ﻣرﺳﺗﯥ اﻓﻐﺎن دوﻟت ﺗﮫ ورﮐړل ﺷﻲ دوی ﯾﯥ ﭘﮫ ﮫ او را
ﮫ ﺗو ﮫ ﻟ وﻟﯽ ﺷﻲ .د ﺎﮐﻧو ﭘﮫ ﻣوده ﮐﯥ ﮐوﻣﯥ ژﻣﻧﯥ ﭼﯥ وﻟﺳﻣﺷر ﮐړې وې اوس ﯾﯥ رﻧ
راوړی ،ھﻐﮫ ﺧﻠﮏ ﭼﯥ ﻣﺦ ﯾﯥ ﭘﮫ ﺑﻠﮫ اړوﻟﯽ ؤ ﺑﭔرﺗﮫ د ﺧو ﭘﮫ ﻟوري را ﺳﺗﺎﻧﮫ ﺷول.
ﭘﮫ ﻧږدې ﻣوده ﮐﯥ د دوﻟت ﻋواﯾد  ٢١ﺳﻠﻧﮫ ﻟوړ ﺷوي دا د ھﻐﮫ ﻣﺎﻟﻲ ﻧظﺎم د اﺻﻼﺣﺎﺗو ﭘﺎﯾﻠﮫ
ده ﭼﯥ دوﻟت او ﻣﺎﻟﯾﯥ وزارت ﯾﯥ ژﻣﻧﮫ ﮐړي وه .ﻟﮫ ﻓﺳﺎد ﺳره د دې وزارت ﻣﺑﺎرزه ړﻧدۍ
ﺷوه ،د دوﻟت د  ٩۵ﺳﻠﻧﮫ ﻟوړ ﭘوړو ﭼﺎرواﮐو ﺷﺗﻣﻧ ﺛﺑت ﺷوې ،ﭘﮫ دوﻟت ﮐﯥ ھﻐﮫ  ٢۵ﺳﻠﻧﮫ
ﮐﺎر ﮐووﻧﮑﻲ ﭼﯥ د ﻓﺳﺎد رﯾ ﯥ ﭘﮫ ﮐﯥ ﻐﻠﭔدﻟﯥ وې ﻟﮫ دﻧدو و ﮫ ﮐړای ﺷول .د ﻋواﯾدو
ﺗوﭘﯾر دوﻣره ؤ ﭼﯥ ﭘﮫ  ٢٠٠٢ﮐﺎل ﮐﯥ زﻣوږ ﻋواﯾد  ۴٢۵ﻣﯾﻠﯾوﻧﮫ اﻣرﮐﺎﯾﻲ ډاﻟره ؤ او ﭘﮫ
 ٢٠١۵ﻣﯾﻼدي ﮐﺎل ﮐﯥ زﻣوږ ﻋواﯾد  ١،٩ﻣﯾﻠﯾﺎرده اﻣرﯾﮑﺎي ډاﻟرو ﺗﮫ ﻟوړ ﺷول.
ﭘﮫ دوﻟت ﮐﯥ د ﻣﻠﻲ ﺗدارﮐﺎﺗو ﮐﻣﭔﺳﯾون ﺟوړ ﺷو ﭼﯥ ﺗر اوﺳﮫ ﭘوري ﯾﯥ ڼ ﻗراردادوﻧﮫ ﻟﮫ
ﺑﭔﻼﺑﭔﻠو ﺷرﮐﺗوﻧو ﺳره ﻻﺳﻠﯾﮏ ﮐړي ،دﻏﮫ ﻗراردادوﻧﮫ ول ﭘﮫ را ﮫ ﺑ ﮫ دي او د ﻣﯾﻠﯾﻧوﻧو
ډاﻟرو د ورﮐﭔدو ﻣﺧﮫ ﯾﯥ وﻧﯾوﻟﮫ .وروﺳﺗﻧﯽ ھﻐﮫ ﯾﯥ د ۵۴٢ﻣﯾﻠﯾوﻧﮫ اﻓﻐﺎﻧﯾو ﭘﮫ ارز ت دی،

ﮐﭔږي ،ﭘﯾﺳﯥ ﭘﮫ اﺳﺎﻧﮫ ورﮐول ﮐﭔږي او د ﻋواﯾدو ﭘﮫ ډﭔرواﻟﻲ ﮐﯥ رﻏﻧده رول ﻟوﺑوي.

