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 3 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

             ۲۷۱۲/  ۷۰/  ۱۱                                                    سرلوڅ مرادزی

 د نړیوالو مرستې او د مدیریت نویتوب ته اړتیا

په ګډون « بانک او د اسیا د پراختیا بانکنړیوال » هیوادونه اوسازمانونه د  ۸۷مه، د نړۍ  ۸د روان کال د جوالی په 

کال روسته کله چې د امریکا په مشرۍ ناټو له افغانستان څخه وځي، دې  ۲۷۱۲په توکیو کې سره جرګه شول چې د 

 هیواد سره د مرستو د رقم او د هغو د څرنګوالي په اړه خبرې اترې او پریکړې وکړي. 

ستان سره د مرستو ژمنه وکړه . ټولټال به افغانستان سره یوازې په ملکې د توکیوکنفرانس نږدې ټولو ګډونوالو، افغان

په ملکی میلیارده ډالره مرسته کیږي.  ۲میلیاره ډالره یانې د هرکال لپاره  ۱۱برخه کې د راتلونکو څلورو کلنو لپاره 

تیره می میاشت کی یی د ملیارد کلنی مرستی سربیره ده چی په  ۲.۱برخه کی دغه څلور ملیارډه کلنی مرسته د هغه 

 . وه شوېشیکاګو د ناټو په کنفرانس کی ژمنه 

وویل چی  . په غوڼده کې جاپاني چارواکوجاپان دوهم ستر هیواد دیپه مرسته ورکوونکو هیوادو کې له امریکا روسته 

د بیا رغوونی همدارنګه جرمنی اعالن وکړ چی . مرسته وکړی ډالرو ملیاردو ۳کال پوری تر دریو  ۲۷۱۱دوی به تر 

 ملیونه ډالره ولګوی. ۶۳۱د پخوا په شان هر کال  کال پورې ۲۷۱۱تر  او پراختیا په برخه کی به

کال روسته  ۲۷۱۲د توکیو د کنفرانس په درشل کې د ملګرو ملتو سرمنشی بان کې مون هم ویلي وو : که چیری له 

ی تاوانونه به بېځایه او هډر الړ شي . نوموړي د افغانستان سره مرستې ونه شی، د بهرنیو هیوادونو ځاني او مال

 افغانانو د ډاډ لپاره دا هم ویلي دي:

''موږ باید د افغانستان خلکو ته د اوږدمهالې راتلونکې لپاره لوری وټاکو. موږ ټول د حکومت پر هغو ژمنو چې د 

. دغه اندېښنې باید د افغانانو په نې لرویو لړ اندېښمسؤولیت منلو، د انتقال د بهیر او ښې حکومتولۍ په اړه یې کوي، 

 ګټه حل شي. زه د توکیو د دوه اړخیزه مسوولیت منلو هرکلی کوم.

دغه نوښت باید افغانانو او هم مرسته کوونکو هېوادونو ته ډاډ ورکړي، هغه ژمنې چې دوی کړي او نن یې کوي، باید 

 و څارل شي.

کال روسته د  ۲۷۱۲ې دغه سازمان به د نړیوالې ټولنې ترڅنګ له د ملګرو ملتونو سرمنشي په دې هم ټینګار وکړ چ

 نومول شوې، خپلې مرستې روانې وساتي. بدلون لسیزه لسو کلونو لپاره چې د

خو د توکیو په کنفرانس او له هغې روسته د مرستګړو هیوادونو د څرګندونو د انځور بل مخ ښۍ چې دا هیوادونه ټول 

وې مرستې باید پرځای ولګیږي او د هغو په لګښت کې باید د حساب ورکړه او په دې ټینګار کوي چې ژمنه ش

 روڼوالی موجود وي. 

غونډې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیرې، هیلرې کلنټن چې له کابله تازه توکیو ته رسیدلې وه وویل، د ولسمشر حامد 

 کلی کوي.کرزي د ښې حکومتولۍ او د ادراي فساد پرضد د مبارزې د ژمنو هر 
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''زه د ولسمشر کرزي د هغو څرګندنو هرکلی کوم چې د افغانستان د راتلونکې اقتصادي ښیرازۍ لپاره یې نن وکړي. 

د افغانستان د راتلونکي اقتصاد لپاره باید، ښه حکومتولي رامنځته شي، د فساد پر ضد مبارزه وشي او اقتصادي 

السرسی ولري. موږ دافغان حکومت د اصالحاتو او د نړیوالو فرصتونو ته ټول خلک په ځانګړی ډول ښځې یو ډول 

 ژمنو پلیتوب ته چې دافغانستان د اقتصادي ښیرازۍ لپاره شوي دي، په تمه یوو.''

کال روسته، افغانستان سره د  ۲۷۱۲همدارنګه د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی وستروله وایی چې برلین له 

 پورې تړلې ده. جرمني د مرستو ژمنه په شرطونو 

د ګران افغانستان د خبر له مخې برلین، د مرستو دا شرطونه په افغانستان کې ښه حکومتولي ، بنسټیز سمونونه، ادارۍ 

فساد سره مبارزه او د پرانیستې ټولنې پراختیا ګڼلي دي . وستروله وایی افغانستان سره د جرمني مرستې، په دې هیواد 

 نونو په څرنګوالي پورې اړه لري. کې د په الره اچول شویو سمو

بلخوا د توکیوکنفرانس بري او تر توقع د زیاتو مرستو جلب، په هغو ژمنو پورې هم اړه لري چې د توکیوکنفرانس په 

درشل او بهیر کې افغان دولت له مرستندویه هیوادونو سره کړي دی. ددې مرستو د جلب په تړاو توکیو کنفرانس ته په 

ما ژمنه کړې، چې زما د واکمنۍ د پاتې دوو کلنو پر مهال به ښه حکومتولي، له »  کرزی وایي خبرو کې ولسمشر 

 «فساد سره کلکه مبارزه او د مرستو اغیزمنتیا په اړه به کار کوم. 

د افغان دولت په مشرۍ کرزي دا هم وایی ، بې له شکه دغه کار موږ په یوازې سر ستاسې له بشپړ پوهای او 

نه شو کوالی. زه دارنګه له خپلو نړیوالو ملګرو غواړم چې د مرستو د اغېزمنتیا لپاره دې هغه څه همکارۍ پرته 

وکړي چې ورته اړتیا ده. زه د هغه نوښت هر کلی کوم چې د دوه اړخیزه مسؤولیت د منلو په چوکاټ کار وکړو او په 

 راتلونکې لسیزه کې به پر دغه کار زموږ پام ورټول وي.  

پوري مالي مرستو ته  ۲۷۱۰بریتانیا ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به په اوسنۍ کچه تر ه کنفرانس کې همدارنګه پ

دوه کاله وروسته به د افغانستان د پرمختیاوو د څېړنې په هدف د وزیرانو په سویه د نړیوال دوام ورکړي او 

 . کنفرانس کوربه شي

دلی او د کنفرانس له ګډونوالو د افغان دولت غوښتنې او هیلې ترسره اوس چې د توکیو کنفرانس په بری سره پایته رسی

د نړیوالې ټولنې سخاوتمندانه مرستې د افغانستان هیلې  »شوې او په دې اړه له کنفرانس روسته ولسمشر کرزی ویلي : 

 «غوړولي او دی یې هڅولی دي. 

ونه د کرزي په مشرۍ د دولت په مدیریت پورې نو له کنفرانس روسته ، د نړیوالو مرستو جلب او د هغو پرځای لګ

 اړه پیداکوي او د افغان دولت دنده او مسولیت ګڼل کیږي.

افغان ولس اصالحات او سمون غواړي، نړیواله ټولنه خپلې مرستې په اصالحاتو پورې تړلې ګڼي او اصالحات ترټولو 

، د اداري فساد له منځه وړل، د بشري حقونو او د لومړی د مدیریت نویتوب ته اړتیا لري. اقتصادي او اداري سمونونه

هغې په لړ کې د ښځو د حقوقو خوندیتوب ، چې د کرزي په مشرۍ یي افغان دولت نړیوالو او افغانانو ته ژمنه 
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ورکوي، د زاړه مدیریت او ناوړه ادارې په مټ نه ترسره کیږي . دولتي ادارې څخه د لوټمارانو ، لنډه غرو او جهادي 

 له شړلو او څنډلو پرته ، نړیوالو او افغانانو سره د دولت هیڅ ډول ژمنه ځای نه نیسي. مافیا 

د تغییر او بدلون لسیزه باید د زاړه مدیریت د ناوړه مصلحتونو او بېځایه سازشونو په پایته رسیدو، د کاري او 

 تخصصې ادارې په رامنځته کېدو او د مدیریت په نویتوب سره پیل شي.

 پای

 
 


