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              او نړيواله ټولنهافغانستان 
 

کرھنی  د  له کبله د ھغه ھيواد  او دوامداره  وچکاليو د ورښت د نه وريدوتير کال  د سوريی په عربی  ھيواد کی 
بران پخاطر ونو د ج وچکاليو د زيانچاپريال له  يو جدی خطرسره مخامخ شو،  د سوريی چارواکو  د سکتور او د ژوند 
 ٣۵(  د  ته  ھيوادونو شتمنو  د نړياړونده ارګانونو غوښتنه  وکړه  د ملګروملتو  عاجلی مرستی د څخهد نړيوالی ټولنی 

ه  پدی و ن او سوريی  چارواکي  مياشتو په تيرودو سره  د ملګرو ملتونو ډالرو  مرستی اپيل  وکړ، د څلورو مليو)
 مليونه  )٢٧(د   ډيرو ھلو ځلو نه وروسته  يوازی  او د   مرسته  تر Mسه کړيليونه  ډالره توانيدل چی  پنځه ديرش م

.ھيوادو څخه   تر Mسه شومحدودو  مرستی وعده د څو ډالره  
مليونه  ډالره مرسته  د نړيوالی ټولنی نه Mس ته راوړي  ) ٣۵( د ھيواد حالت چی پدی بريالی نشو  د سوريی  اوسکه 
 د يو د څو مياشتو  پر له پسی غوښتنو نه وروسته د ملګرو ملتو د ټولنی ھغه ھم  مرسته مليونه ډالره  )٢٧( د   يوازی او

 و بليونونو ډالر د  ټولنېد نړيوالېتيرو اوو کلونو کی په  زموږ ھيواد  سره  چی ژمنه وشوه څو محدودو ھيوادونو لخو ا 
 ال  د سپتامبر د مياشتی د  ک٢٠٠١په امريکی کی د   نو جوته به شي  چۍ  سره پرتله کړوسخاوتمندانه مرستو بيدريغه 

د څلورو  د ھيواد چارواکو ، د سوريیراوښتۍ دی  بی څارۍ توجه  ټولنۍ زموږ ھيواد ته  د نړيوالۍ حملی نه وروسته 
 غانستان سره  يوازی په تيرو  څلوروافچی  دا حالتر Mسه کړی  مليونه ډالره مرسته   ) ٣۵( شو  مياشتو کی ونکرای 

 مليونه ٢٧يونيسف    (  مليونه  ډالرو  په  شاوخوا کی  د مرستی ژمنه شوۍ  ) ١٩٢(  د  )  ٢٠٠٩فبروري  (  اونيو کی
د بيا  مليونه ډالره د مزارشريف د ھوائی ډګر ۴۵ډالره   د روغتيا وزارت   سره، جرمنی او عربی اماراتو ھيوادونه  

)  مليونه ډالره٧٠( مليونه پونډه  ۵٠ مليونه ډالره د غزني د ښار  ودانولو سره ، انګلستان ۵٠راغا ونی  سره ،  امريکا  
بی  بی سی)  .... د ھلمند وMيت  او کجکی بند پروژی سره    

ه ھم  د نړيوالی ټولنی  د  نه زما موخه يوازی د دی خبری  وضاحت  دی چی زموږ ھيواد  تر اوسد دی مثالو د راوړلو
پام  وړ  ھيواد دی  ھر ځلی  چی د ملګرو ملتو  او افغان چارواکو لخوا افغانستان سره د مرستۍ  اپيل شويدی دی  د 

اروپائی  اتحاديی اپان نه نيولی بيا تر استراليا نړي  زياد شميرو ھيوادونو دی غوښتنی ته  مثبت  ځواب  ورکړۍ او  د چ
ۍ  زموږ د ھيواد د بيا ودانولو ، مخدره توکو سره  د مبارزيواد د خپلۍ وسۍ تر اندازۍ پوری وری ھر ھاو امريکی  پ

افغانستان سره   د و خلکو د ماليی او تکس پيسی يی او د خپل  د يادولو وړ مرسته کړی او د دولت نورو سکتورونو سره 
.مرستی لپاره ځانګړی کړيدي   

  بين المللي ١۵ ھيوادونو او ۶۵د نړي د  ١٢ کال  د جون د مياشتی په ٢٠٠٨ی چی د   د پاريس په کنفرانس  ک
سازمانونو په ګډون  سره  د پاريس ښار کی  جوړه  او په ھغه کنفرانس کی  د نړي بيmبيلو ھيوادونو او نړيوالو  

  بليونه ډالرو مرسته  ٢۵يره په ھغو سازمانونو افغانستان سره  د شلو بيلونو ډالرو  مرستی  ژمنه وکړه  دا مرسته سرب
 کال راپديخوا افغانستان سره د مرستی  ژمنه  شوی ، د ٢٠٠٢ده  چی د نړي مختلفو ھيوادونو او سازمانونو  لخوا د 

مليونه   ) ۵۵٠( بليونه ډالره ،جاپان ) ١،١(  بليونه ډالره، نړيوال بانک   ) ١٠،۵( پاريس په کنفرانس کی  امريکا  
مليون  ) ٧۵٠(مليونه ډالره ، ھند  ) ٧٧٠( اروپائی  اتحاديه )  بليونه ډالره١،١( مليونه پونډه  ) ۶٠٠(  انګستان  ډالره ،

بليونه ډالره او ھمدارنګه  د نړی ډيرو نورو ھيوادونو   ھر ھيواد د خپلی اقتصادی وسی تر    ) ١،٩( ډالره  ، کانادا  
   » ١«  ...  کړی  اندازی  افغانستان  سره د مرستی ژمنه  

 
بی له شکه که دا ټولی  نړيوالی مرستی په شفافه  اوموثره  توګه  د افغانستان  په بيا ودانولو کی  پکار شوای وای   اوس 

بدلون  راغلی وای او  يا کم تر کمه د ژوند   به   د افغانستان  د خلکو په اقتصادی او اجتماعی  ژوند کی   د پام وړ مثبت
سانتياوی  به زموږ خلکو ته  برابر شوي وای خو په ډير تاسف  چی د دی مرستو زياته برخه   د اداري فساد ضروری آ

په  وجه په مختلفو Mرو  ضايع  شوي او تر اوسه زموږ ھيواد  وال  د نړيوالی ټولنی د بليونونو ډالر و مرستو سره سره 
.  ھماغسی د فقر او بيوسی کی ژوند کوي  
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غيردولتی ټولنه  چی مرکز يی په انګلستان کی دی  په خپل يو رپوړت  کی  افغانستان  سره  د  نړيوالی  د اوکسفام  
افغانستان سره د نړيوالی ټولنی  د مرستو زياته اندازه  د  خارجی مشاورينو  په  :  باره کی ليکي ټولنۍ د  مرستو په 

جيګو معاشونو ، لوکسوګاډو او نقليه وسايلو   په  رانيولو د دفترونو په سينګارولو، او نورو غير ضروری  لګښتونو کی 
 المللی ټولنی مرستی افغانان  M ھماغسی  تر لګول شوي دي ،   د اوکسفام د راپور پر اساس سره د بيلونونو ډالرو  د بين

 اوسه  په فقرا و بيوزلی کی ژوند کوي که سړی د اوکسفام د ټولنی راپور ته ځير شي  واقعا  د ډيری خواشينۍ خبره ده 
 پور چی موږ  ونکړای شو افغانستان  ته د دی  استثنائی  حالت نه   ھغسی چۍ Mزمه  ده  د خپل وطن د آبادي لپاره ګټه 

 چی ھغه  په  موثره   توګه  د په عوض نړيوالو نه د مرستی  غوښتنه کوو خو بيا چی مرسته وشي د دی  موږ  ته کړو 
خپل ويجاړ وطن په بيا ودانولو او د خپلو بيوزلو وطنوالو  ته د ضروری  آ سانياوو په برابرولو ولګوو  د مرستو شوو 

ار  ډالرۍ معاشونو او وروستۍ ماډل ګاډو په اخستلو لګوو چۍ  دا حالت نور د پيسو زياته برخه  مشاورينو ته  د بوجۍ و
. د زغملو وړ نده افغانستان  مظلوم ملت ته   

 
ږي   د دولت  په  ارګانونو کی د  ھمغنده  ده  ھغه موږ ھيواد کی  د  ډيروستونزو  زيږبل عمده  Mمل  چی  ز

په مختلو شکلونو د  چارو دپرمختګ  په Mره کی خنډ ګرزيدلی ، د وسه  تر ااو ھمکارۍ  نشتوالی  ده چی )  ھماھنګی(
مثال په توګه   د  کابل  ښاروالی  د چارواکواو  د ښاری پراختيا د وزارت  او د ابو او بريښنا د وزارت  تر منځ  د 

اتی کيدو  پړه  اچول  د دی  Mمل کارونو د  نه ھمغږی  او يو بل سره  د  ناندريو  او يو په  بل  باندی د کارونو د بيرته پ
. کابل ښاريان  حتی د ډيرو ضروري  ښاري  آسانتياو نه تر اوسه بی برخی پاتی ويشوۍ  چی   

ترمنځ د ھمغږي او ھمکاری   نشتوالی په تيرو دريو کلونو )   حکومت ( او  اجرائيه قوۍ  )  پارلمان  ( د مقننه قوۍ   
اد شمير وکيmن  تر اوسه   د باندنيو چارو وزير د ولسی  جرګی له خوا بی باوره  کی   د ډيرو ستنوزو سبب شوی   زي

 د حکومت او ولسی جرګی تر منځ  ناندري ،شوۍ   وزير بولي   ھمدا رنګه د محلی ارګانونو د نوی اداری  په سر د 
اخستل په خپله  د ته  رايی بير باندنيو چارو، مھاجرينو د چارو، او سوداګرۍ د وزيرانو نه د ولسی جرګۍ  د  باور د

.مقننه او اجرائيه قواوو تر منځ د  نه ھمغږۍ او بی باورۍ  څرګندۍ نښی دي  
 

  بلکه  افغانستان کی  د  نړيوالی ټولنی  د استازو   د ھمغږۍ  نشتوالی نه يوازی د دولت   په  د ننه   مختلفوارګانونو کی
شی  بان کی مون  ، نومول شوي  استازی  ښاغلۍ پډي اشډون  چی د سره ھم  ليدل کيږي ، د  ملګرو ملتو د سرمن

  دولت له  مخالفت سره مخامخ  او له خپلی  نوی دندی نه Mس په سر شو   پخپله د دی خبری يو ثبوت دۍ  د ستان دافغان
لو پداسی حال کی   مخالفت څو اونۍ د داخلی او نړيوالو رسنيو د خبرو نو په سر کی ځای دردی اشډون  سره ښاغلی  پ

ي لخوا پدی  دندی  ونومول شي  د ملګرو ملتونو  اشدون  د ملګرو ملتو د سر منش ښاغلی  مخکی له ھغه نه چی چی  
، په تيرو څوکلونو کی  ډير داسی  پيښۍ  ليدل شوي چی  د دولتی   شوای وای   خبری بايد پدی ھکلهچارواکو سره  

.تر منځ د ھمغږۍ  د نه شتون څرګندوی ديچارواکو او ملګرو ملتو د مامورينو   
 

افغان ملکی وګړو   د دولت د امنيتي ارګانونو او نړيوالو  ځواکونه سره   د چارو د نه  ھمغږۍ  په نتيجه کی او باMخره  
نونکي   زړه بوګشيندند ، عزيز آباد ، لغمان  ته   نه جبيره کيدونکي  ځانۍ او مالي  زيانونه رسيدلی  چی  مثال يی د 

او بين  څارندوۍکه د ملی اردو .  ملکي انسانانو د وژلو سبب ګرزيدلی دی   بيګناه ل ھاوو زموږ  د سپيښۍ دي چی
المللی ځواکونو تر منځ  په عملياتو کی ھماھنګي او ھمغږي   موجود واۍ  ھيڅ کله به ھم داسی خونړي  پيښی منځ ته نه 

.وراغلي  
  کوچنۍ اداری نه  چی په ھغه کی څو کارکونکي  يوبل تر څنګ خپل کارونه مخته دا يو څرګند حقيقت  دی چی د  يوی

امنيتی ، د يوه ھيواد بيايی   بيا تر  يو ی لوی اداری، وزارت او باMخره  د  دولتي دستګاه   تر سطحی  پورۍ چی  
 تر منځ ھمغږی ، ھمکارۍ  او چارۍ مسئوليت  په غاړه  لري  که  د  اړوندو ارګانو فرھنګی  اقتصادی ، سياسی  او 

تفاھم موجود  نوي ھيڅکله به ھم   ھغه  اداره   پدی   ونه  توانيږی چی  د ستونزو په حلولو  بريالی شي ، يو ښه  اداره 
 ارګانونو  تر منځ د چارو د  پرمختګ او سمون څنګ  د خپل ادارۍ د غړو او اړوندچي  ھغه ده چی  د نورو صفاتو تر 

وسmم.  او ھمغږي  منځ ته راوړي تفاھم ي پخاطر  ھمکار  
 او داخلی  مطبوعاتو نه ريس د کنفرانس د اسنادو د بی بی سی ، نړيوالد دی ليکنی په برابرولو کی د پا: يادونه ) ١ (

.استفاده شوی  
 


