
 
 

  !په �ان �س�یا ک��و
� فساد رسه د دې وزارت م�ارزه ��ندۍ . اصال�اتو پای� ده �ې دولت او مالی�ې وزارت ی�ې ژم�ه ک�ي وهسلنه لوړ شوي دا د هغه مايل نظام د  ۲۱په ��دې موده کې د دولت عواید 

  سلنه اكر �وو�يك �ې د فساد ر��ې په کې �غلٻدلې وې ۲۵سلنه لوړ پوړو �اروا�و ش�متن� ث�ت شوې، په دولت کې هغه  ۹۵شوه، د دولت د 

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، 

پھ ھیواد کې . کھ �ھ ھم ناخوالي اوس ھم شتھ خو ھغو ھیلو تھ ورو ورو پل ور اخلو

لھ فساد سره مبارزه �ړندۍ شوه، عواید مخ پھ لوړه روان دي،  بنس�یز کارونھ پیل شول،

مالي نظام اصالح کٻږي، �مرکونھ معیاري کٻږي، د فساد جرړې خٻژي، وړ کسان د مالیې 

  . وزیر لھ لوري وستایل شول

ھغھ کسان چې وړتیا یې لرلھ پھ مھمو پوستونو و�مارل شول او دې تھ ورتھ �ې الس تھ 

  .یې وزارت �ھ رھبري پھ ډا�ھ کويراوړنې شتھ چې د مال

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 

ا�ھ ډول ��ې سمونې او اصالحت را من� تھ کړي، نړیوالي مرستې تر اوسھ پوری پھ ر

ورتھ د عوایدو د را �ولولو ھدف �اکلی ؤ  د مالیې وزارت  IMFلکھ �ن�ھ چې . ل�ٻدلې

سلنھ لوړ الړ شي او ھمدارن�ھ د  ٢١کال کې تر �اکلي ھدف  ٢٠١۴وکولی شول چې پھ 

نوموړې ادارې لھ خوا لھ افغانستان سره پھ میلینونو ډالره مرستھ د دې لھ پاره وشوه چې 

  .رې ھم وھ�ول شياړوندې ادارې نو

ھغھ �ھ چې د عوایدو، سمونې او اصالحاتو 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 

د �اکنو پھ موده کې کومې ژمنې چې ولسمشر کړې وې اوس یې رن� . ھ ل�ولی شي�ھ تو�

  .راوړی، ھغھ خلک چې مخ یې پھ بلھ اړولی ؤ بٻرتھ د خو�� پھ لوري را ستانھ شول

سلنھ لوړ شوي دا د ھغھ مالي نظام د اصالحاتو پایلھ  ٢١پھ نږدې موده کې د دولت عواید 

لھ فساد سره د دې وزارت مبارزه �ړندۍ . ھ کړي وهده چې دولت او مالیې وزارت یې ژمن

سلنھ  ٢۵سلنھ لوړ پوړو چارواکو شتمن� ثبت شوې، پھ دولت کې ھغھ  ٩۵شوه، د دولت د 

د عوایدو . کار کوونکي چې د فساد ری�ې پھ کې �غلٻدلې وې لھ دندو �و�ھ کړای شول

کایي ډالره ؤ او پھ میلیونھ امر ۴٢۵کال کې زموږ عواید  ٢٠٠٢توپیر دومره ؤ چې پھ 

  .میلیارده امریکاي ډالرو تھ لوړ شول ١،٩میالدي کال کې زموږ عواید  ٢٠١۵

پھ دولت کې د ملي تدارکاتو کمٻسیون جوړ شو چې تر اوسھ پوري یې �ڼ قراردادونھ لھ 

بٻالبٻلو شرکتونو سره السلیک کړي، دغھ قراردادونھ �ول پھ را�ھ ب�ھ دي او د میلینونو 

میلیونھ افغانیو پھ ارز�ت دی،  ۵۴٢وروستنی ھغھ یې د. کٻدو مخھ یې ونیولھډالرو د ور

چې پھ را �ھ ډول او ھم د ولسمشر تر سیوري الندي 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 الرې ھند تھ 

چې لھ قرغزیستان �خھ بھ د افغانستان لھ الرې  ١٠٠٠ٻرٻږي او کاسا د �ازو نل لیکھ ت

می�اوا�ھ برٻ�نا ولٻږدوي، پھ ھیواد کې د پیسو نل لیکھ او مزی باید و��ل شي چې  ١٣٠٠

  .ھم عاید ترې تر السھ کٻږي او ھم پھ زر�ونو �وانانو تھ پھ کې د کار زمینھ برابرٻږي

لھ ایران او ھند سره پرې د افغانستان د سودا�رۍ د پھ دې وروستیو کې د چابھار بندر چې 

�ډون تړون السلیک وشو او افغان سودا�ر کولی شي �ولې من�ن� اسیا او ھند تھ لھ ھمدې 

د دې تر �ن� اوس مل�ری ھیواد ھند .  بندره خپلھ سودا�ري وغ�وي یو �ھ زٻری دی

لھ الرې پھ ایران او  غواړي چې دغھ بندر ھم پھ معیاري ب�ھ جوړ او ھم د ھمدې بندر

افغانستان باندي لھ چین سره د اوسپنې پ�ل� وغ�وي چې دا پھ سودا�رۍ کې د  افغان دولت 

یوه ستره الس تھ راوړنھ او ھمدارن�ھ د ھند او نورو مرکزي اسیا ھیوادونو د سودا�ریزي 

  .مل�رتیا �ھ الر ده

د د مل�رتیا بند چې �ھ باندي ھن –د سلما بند پھ ھیواد کې د بخت �غر وغوړاوه، د افغان 

می�اوا�ھ برٻ�نا  ۴٢میلیونھ امریکایي ډالره ل��ت پرې راغی د ھند لھ خوا جوړ او  ٣٠٠

لھ دې سره نوموړی دوست ھیواد غواړي چې د کابل پر سیند تر دوولسو . بھ جوړه وي

ولسمشر پھ بلھ کې پھ فراه والیت کې د بخش اباد بند تړون د . پوري برٻ�نا کو�ونھ وتړي

د دې بند . پر وړاندي د اوبو اوبرٻ�نا وزیر او یوه ای�الوي شرکت ترمن� السلیک شو

زره ھکتاره �مکھ اوبوي او پھ میلیونو ډالر یې پھ  ١٠۴مٻ�اوا�ھ،  ٢٨برٻ�نایي ظرفیت 

  .جوړٻدو ل�ٻږي

ھ میلیون  ٣١۵م کال کې چې د مالي کال دوھمھ ربعھ ده پھ عوایدو کې ٢٠١۵سږکال یا پھ  

پھ وروستیو کې د مالیې وزارت، . سلنھ لوړوالی �یي ٢١افغان� ډٻروالی راغلی چې 

افغانستان بانک او د متحده ایاالتو د پراختیایی ادارې پھ مرستھ بھ د افغانستان پھ �مرکونو 

یا برٻ�نایي ورکړه سیستم، ورغٻږي چې �ول سودا�ر کولی شي خپل �مرکي  E-Payکې 

و خصوصي بانکونو لھ الرې وسپاري، پھ دې کې د فساد مخنیوی محصول د �ولو دولتي ا

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

  




