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 مخکينۍ خبرې 
د دولت او مدني دې هيواد  د افغانستان امنيتي حالت مخ په ښه کيدو دى، ولې اوس هم په داسې حال کې چې د

 افغانستان د له روانو جګړو او ناامنيو سره سره د. ښکاري ناوکړکيچ منټولنې دسياسي ثبات بهير ډير ستونز
ې لرلې، چې په هغو نکتنې وړ برياوې او السته راوړ دولت په بيالبيلو برخو، په ځانګړې توګه سياسي ډګر کې د

دې ټاکنو مشروعيت په يونه يو  سره له دې چې د دټاکنې  د رودوو دو جمهوري رياست د کې دپارلماني او د
ودې په حال کې د رسنيزو مرکزونو او نادولتي مؤسسو رامينځته  او همدارنګه د) ډول له پوښتنې سره مخامخ دى

رامينځته کولو په ډګرونو کې ډيرې زياتې برياوې ترالسه  تشکيالتو د نظام د په اقتصادي او د. کيدل شامل دي
سيمو په  ملي پروګرامو نو پرمختيا او پراختيا، د روغتيا او پوهنې په برخو کې د ي، چې په هغو کې دشوي د
يو ډاډمن  مالي چارو د خدمتونو وړاندې کول شامل دي او همدارنګه د حکومتدارۍ رامنيځته کول، او د کچه د

 ۱۳۰ميالدي کال کې له  ۲۰۰۲راټولونه په مالياتو  هغو په نتيجه کې د سيستم رامينځته کول، چې د مديريت د
خالص  ميليادردو ډالرو ته زياتوالى موندلى دى، کلني نا ۱،٥ميليونه ډالرو څخه په دې وروستيو وختونو کې 

کتنې وړ ښه والى راغلى  شاخصونو کې هم دپه  بشري پرمختيا  دې هيواد د عوايد دوه برابره زيات شوي او د
نتيجې چې په بنسټيزه او اساسي توګه له هيڅ څخه پيل شوې وې، په زياترو مواردو  ه راوړنې اوالستدغه . دى

دره توکو قاچاق او سوداګرۍ، مالي او سياسي فساد او ټولنيزې خم ناوړه امنيتي حالتونو، شخړو، د کې د
 ۲۰۱۱په  نړيوال بانک پرمختيا يې رپوټ، چې د. اغيزو الندې راغلې او له پامه غورځيدلې دي تر نابرابرۍ

امنۍ او بې ثباتۍ ترخې تجربې يې  جګړې، فقر او غربت، نا ميالدي کال کې په يو شمير هيوادونو کې، چې د
جګړې امنيت او  هغوى د څو برابره ښو او غوره شرايطو کې واقع دي، د خونن سبا په پريښې دي، ترشا

وښتنه دلته ده چې دغو هيوادونو کومې الزمې پ. پرمختيا بيالبيل اړخونه يې ترتحليل او ارزونې الندې نيولي دي
 کړنې او اقدامات په سمه توګه عملي کړي وو؟ 

 
او يا دا چې نور هيوادونه بايد څه درسونه او تجربې زده کړي؟ مرستندويه هيوادونه او مؤسسې هغه ملي 

نړيوالې  ان په اړه دافغانست مونه، چې اميد بخښونکي دي، څه ډول ترمرستې او مالتړ الندې ونيسي؟ دګراپرو
 :رپوټ زياتره موندنې مستقيمې اړيکې لري پرمختيا د

  
هغوجګړو او شخړو حل وفصل چې اوږد تاريخ ولري، ډيروخت ته اړتيا لري، او په دغه الر اوچار  د •

 . کې بايد زياتره له ځان تيريدنې او عقب نشينۍ څه کار واخيستل شي
ه ترامينځ ثبات او ټينګښت د تمويلي سرچينو موندنه د هغو دوام او د په پرمختيايي پروګرامونو تکيه او د •

 .کولو بنسټيز ارکان دي
پلي کيدو او تطبيق له نشتوالي څخه مينځته راغلي وي،  ، چې کيداى  شي دعدالت دتاوتريخوالي کمښت د •

او پرمختيا  و او چاپيلایر کې ودهطو شرايمخاصتدا په دې معنا دى چې په جګړه ييزو او م. ضروري دي
 .ممکنه نه ده

سياسي نظام  جوړښت او نظام رامينځته کيدل بې عدالتيو ته درسيدنې له پاره يو ضروري کار دى، او د د •
 .مل ګرځيالمالتړ  مشروعيت او ګډو هڅو او هلو ځلو څخه د د

البته هغه ځواکمنو ادارو او تشکيالتو رامينځته کول ډير وخت نيسي، ان دا چې يو نسل وخت غواړي،  د •
 . لسو کلونو کې نشي کيداى په پنځو يا

کارکسب او شغلي  مهالو د لنډ مهالو او اوږد تامين او ټينګښت له پاره د امنيت او ثبات د د •
 .فرصتونورامينځته کول ډير الزمي دي

 
پروسې په لړ دې  انتقال بهير او پروسه، چې د افغانستان دولت او نړيوالې ټولنې د ميالدي کال کې د ۲۰۱۰ په

ميالدي ۲۰۱٤افغانستان دولت ته د  رهبرۍ مسووليت له نړيوالې ټولنې څخه د امنيتي او پرمختيايي چارو د کې د
لومړيتوب لرونکي  ۲۲افغانستان دولت  په پرمختيايي برخو کې د. کال ترپاى پورې ورسپارل کيږي، پيل کړه

هغوى   د ۸۰لږه په سلو کې  تر کړه کړي ده، ترڅو لږسره يې هو  ولوونکويپروګرامونه په نښه کړي او له تم
مرستې په دغو ټاکلو ساحو اوبرخو کې ترتمويل او مالتړ الندې ونيسي، سره له دې چې کيداى شي هغوى 

له دې ژمنو سره سره په دې هيواد کې اقتصادي شاليد او . يل نه کړيولومړيتوب لرونکي ملي پروګرامونه تم
نړيوالې ټولنې ډيرو مرستو او همدارنګه  افغانسان دولت اوس هم د نکي نه ده، ځکه چې ديره اميد بخښوډدورنما 

 پلي کيدو په بهير کې د پروسې دبيالبيلو پړاوونو د انتقال د د. کورنيو عوايدو دراټولونويو سرچينو ته اړتيا لري د



خپلو مشرانو او رهبرانو او  و اعتماد دخلکو باور ا افغانستان د دولت کړنې او اقدامات، بې له شکه دافغانستان د
په . ه پرځان متکي وي، پورې تړاو لريتچې کولى شي له دې پروسې وروس ،ځواکونو په هکله دې هيواد د د

هغوى ژمنې  ي مرستې او په دې موده کې ديهغوى پرمختيا لو نظام ځواکونو په شمير او داوينړ عين وخت کې د
انتقال له پروسې څخه وروسته په راتلونکي لس پنځلس کلونو کې پرسياسي او اقتصادي السته راوړنو مستقيمې  د

امني جريان لري،  له دې امله چې په افغانستان کې شرايط ګونګ او مبهم دي او په دې هيواد کې نا . اغيزې لري
مؤقتې  بلکې د تګالرې په چوکاټ کې، ارۍ دهمک هيوادونو د چې د نه دا ه،خپلو مرستو تګالر نړيوال بانک د

شرايطو او د نظر  یيوسند په چوکاټ کې ځاى کړى دي، ترڅو وي چې دغه مرست د) ستراتيژۍ(تګالرې 
 .بدلونونو ته تغير او بدلون ومومي او داړتياوو څرګندوى وي

 
دې څرګندوى  ندې نيولي دي، دبهير اړخونه يې ترتحليل او ارزونې ال انتقال د نړيوال بانک يو رپوټ ، چې د د

دې هيواد اقتصاد،  د. ميالدي کال وروسته له ستونزو او ننګونو سره مخامخ کيږي ۲۰۱٤دي، چې افغانستان تر 
ټولنې پرمرستو تکيه  ېنړيوال وده مومي، ترډيره په زياتو نظامي لګښتونو او د۹په سلو کې  کې په کالچې اوس 

 .راکمه شي ته پنځه يا شپږو په سلو دغه وده په کال کې اقتصاد لري او په پام کې دي چې د
 

کسر ) منابعو(زياتوالي له وړاندوينو سره سره دمالي سرچينو  انديښنې وړ ټکي په کورنيو عوايدو کې  د يو بل د
دغه کمښت . مالي مالتړ له الرې برابر شي، بايد په راتلونکو  لسو کلونو کې رفع شي تمويلوونکو د ايد دبچې 

بايد چې په ) ناخالص عوايد جوړوي ۲٥ميالدي کال کې په کال کې په سلو کې  ۲۰۱۲ه په ګتو يپه اټکل(
پرمختيايي  دولت او تمويلوونکو د واقعبينانه تګالرې د ستراتيژۍ پربنسټ د افغانستان د راتلونکو کلونو کې د

کانونو سکټور  حال کې دي چې د اسېددا په . څرنګوالي په هکله ترسره شي امنيتي لګښتونو او عادي بوديجې د
 کړکۍ د مالي سرچينو او پايښت لرونکي اقتصادي ودې د مهالى او منځ مهالى کې د نډلکيداى شي چې په 

 .رامينځته کولو له پاره يو انتخاب او غوراوى وي همغږۍ د
 

لومړيتوب  مالتړوکړي؟ دنوبيا نړيوال بانک بايد څرنګه په دغه حساس پړاو کې دافغانستان د دولت مرسته او 
 انتقال د رپوټ تجربې او د نړيوالې پرمختيا د لرونکو مهمو ملي پروګرامونو له تطبيق او پلي کيدو څخه مالتړ، د

ګندې او وړانديز ر نړيوال بانک تحليلي  رپوټ يو لړ کړنې څ هکله د بيالبيلو اقتصادي اړخونو په پروسې د
افغانستان د دولت او نورو پرمختيايي  چې د اتګالرې سند نه يوازې د بانک د نړيوال افغانستان له پاره د د. کوي

اړيکو څرنګوالى تصريح کوي، بلکې په هغې کې محدوديتونو او احتمالي خطرونو ته په  همکارانو ترمينځ د
دغه . شوى ديه اساسي پرنسيپونه هم تسجيل او په ګوته رڅرنګوالى له پا عملي کولو د دغو فعاليتونو د پاملرنه د

نظرياتو او وړانديزونو په رڼا کې  سند د دولتي مسوولينو، تمويلوونکو، نړيوالې ټولنې او خصوصي سکټور د
 .ترتيب شوى دى

 
ميالدي کلونو کې په دې الندې ساحو کې، چې په يونه يو ډول يو  ۲۰۱٤ -۲۰۱۲رامونه په ګنړيوال بانک پرو د

 :په چوکاټ کې تنظيم شوي دينوې تګالرې  له بل سره اړيکي لري، د
 
لو اهميت ونظام جوړ افغانستان دولت د د :مشروعيت رامينځته کول ظرفيت لوړتيا او د کومتي ادارو دح د •

نړيوال بانک په . پروګرامونو کې ځاى کړى دى په دقيقه توګه درک کړى او هغه يې په لومړيتوب لرونکو
 مرکز په ت ته دعيدولت مشرو پراختيا له پاره، چې باالخره درامينځته کولو او  دې ادارې د دې الره کې د

دې موخې او هدف ته . لو مرستو او همکاريو ته دوام ورکويپکچه او هم په سيمو کې ټينګښت بخښې خ
افغانستان دولت په  حال کې دې چې د هڅو اوهلو ځلو ته اړتيا لري، دا په داسې ومهال رسيدنه اوږد

خو په ځينو  ،کتنې وړ برياليتوبونه لرلي او ملي پيوستون کې  د) معارف(پوهنه  روغتيا،: ځينوساحو، لکه
مناسبو  ودې او پرمختيا له پاره د خصوصي سکټور د دعدالت تطبيق او پلي کولو، د: نورو ساحو، لکه

ادارو او  نړيوال بانک د. شرايطو رامينځته کولو کې نورو ډيرو زياتو هڅو او هلوځلو ته اړتيا لري
شفافو اړوندو پروسو او ډاډمن او  دولتي ادارو پياوړتيا د د) الف: (نسټونو د جوړولو په دريو برخوب

 منظور د په رسولو اساسي خدمتونو د ټول هيواد ته د) ب(مالي چارو له مديريت سره يو ځاى  ځواکمن
ونو، په امرګپرولومړيتوب لرونکو ملي  د) ج(ه ښه والى ورکول او تکليدي وزارتونو کړنو او هڅو

جامع  دملي پيوستون له الرې ، چې دکليوالى ثبات له پاره مهم فاکټور ګنل کيږي، د ځانګړى توګه



همدارنګه  په دغه چوکاټ کې. جوړښتونو او بنسټونو رامينځته کول تر همکارۍ او مالتړ الندې نيسي
دى، چې دولت يې استخراجي  نړيوال بانک د دولت له هغو هڅو او هلو ځلو څخه دمرستې او مالتړ ژمن

شفافيت دزياتوالى له  اداره کې د تطبيق او همدارنګه په مالي چارو په پونو ديصنايعو کې دشفافيت دپرنس
 .پاره ترسره کوي

 
ترسره کولو  په هغو هڅو او هلو ځلو دپايښت لرونکي ثبات کلي د دولت  د :متوازنو خدمتونوبرابرول د •

ه، چې هغه په ررامونو درامينځته کولو له پاګجوړښتونو يا بنسټونو اوملي پروملي  پورې تړاو لري، چې د
مني څخه ا ټول هيواد کې په ځانګړي توګه په هغو ځايونوکې چې اوس هم پکې له بې عدالتۍ او له نا

 ليلونو څخه يوهم د امنۍ له الملونو او د جنګ او نا کې د په افغانستان .شتون لري، متمرکزې دي انديښنې
انډوله ويش دى،  مرستو نا رسولو او د خدمتونو د ارونو، کليو او بانډو ترمينځ دښواليتونو، مذهبي فرقو، 

نړيوال  او نتيجې، چې دې ارزيابۍ پايل اندازې د فقر اوغربت د په تيرو لسو کلونو کې په افغانستان کې د
افغانستان په سويل او  مرستې زياتره وختونه ددې څرګندوى دى، چې  بانک له خوا ترسره شوي دي، د

ختيځ کې، په هغو ځايونو کې ترسره شوي چې له نورو ځايونو څخه پکې څوبرابره فقر اوغربت کم دى، دا 
 نو په همدې اساس د. ډيرو مواردو شاهدې وې امنيو د نا د جګړو اوپه داسې حال کې دي چې دغه سيمې 

 ټونهمالتړ  له پاره، چې دولتي بنس دولت له هڅواو هلو ځلو څخه د کول دمرستو پياوړي   نړيوال بانک د
او جوړښتونه رامينځته او په ټول هيواد کې افغانانو ته خدمتونو ته يو ډول الس رسى برابر کړي او خپل 
ملي پروګرامونه تطبيق او په عمل کې پلي کړي، ډير ضروري دى دغه هلې ځلې او هڅې بايد په عين 

داسې تنظيم شي، چې له هغوڅخه ناوړه استفاده او پکې درغلي ناشونې وي او په نهايي توګه  زمان کې
ملي  مرستو دوام او پراختيا د صندوق د بيارغونې د افغانستان د نړيوال بانک او د د. سراسري بڼه ولري

شبکو نوې  و داوبو لګول کليو او بانډو وصل کول، د پوهنه، د روغتيايي خدمتونه،: پروګرامونو، لکه
پورونو برابرول او داسې  اتو له پاره دثکوچنيو او منځنيو تشب جوړوونه او بيا رغونه، کوچني پورونه او د

عناصرو څخه  ومرستې او مالتړ له مهم نړيوال بانک د افغانستان له پاره د نورو تمويل په دغه برخه کې د
 .دى

 
الرو  ودې اوکار کسب د اقتصادي د: چارورامينځته کولفرصتونو اوالرو  کار کسب د هر اړخيزه وده او د •

ی ځا مرستو او نظامي مرستو د نړيوالې ټولنې د ينو پيژندنه دچرسکولو له پاره دعايداتي  چارو رامينځته
افغانستان دولت خپل  داسې هيله او توقع کيږي چې د. ناستې له پاره ډير مهم ممکنه انتخابونه او غوراوي دي

اقتصادي ودې له پاره په سمه توګه  نکي پروګرامونه داسې متمرکز کړي چې پانګه اچونې دلومړيتوب لرو
 وکرنيزو ا نړيوال بانک هم په دې الره کې خپلې مرستې د. وکارول شي او ورڅخه ګټه واخيستل شي

و له پاره الزم زياتره کليوالو استوګنو افغانان مرستې او مالتړ له پاره، چې د اوبولګولو له پروګرامونو څخه د
خصوصي سکټور وده او پرمختيا  افغانستان د دولت له پاره کليوالي زيربناوې او د خدمتونه برابروي، د

افغانستان  اوږد مهالې اقتصادي ودې له پاره بسنه نه کوي، د افغانستان د خو دغه مرستې د. برابروي
ې هغه زغو کانونو استخراج او پرمختيا يواد يوازينۍ هيله او اميد ګڼل کيږي، دسرچينې  پريمانه طبيعي 

نورو  وخت مرستندويه واقع کيږي، چې پروسه په جامع او شفافه توګه په ګډه داسې پرمخ يوړل شي، چې د
ه کيدو المل او سبب ترامينح کاري فرصتونو او الرو چارو د سکټورونو مرسته او مالتړ وکړي،  د

څخه زيات  ٥۰دې هيواد په سلو کې له  چې ده انداز فقراوغربت د يجه کېاو دهغه په پايله او نت. وګرځي
سرچينو اومنابعودهليزونو  همکاريو اصل د نړيوال بانک د دا کار د. وي او ګواښي، راکمه کړييدوګړي تهد

کار  د ورامينځته کولو او پياوړتيا په برخه کې، چې په پام کې دي طبيعي سرچينې، زيربناوې، سيمې ا د
په داسې ډول مالتړ کوي چې ) صنعت پرمختيا ساختمان او د يعنې کرنه،(پيداکولو سکټورونه  کسب د

کانونو پرسکټور سربيره رامينځته  الرو چارو او فرصتونو رامينځته کيدل د کار کسب د صادي وده او دقتا
همدارنګه . بب وګرځيرامينځته کيدو المل او س ارتباطي پل د افغانستان او نړيوال بازار ترمينځ د شي او د

اوپه نتيجه کې به دغه . دخيل کيدوالمل کيږي خلکو د پرمختيا په پروسه کې د طبيعي کانونو د دغه پروسه د
کار به ا همدارنګه د. امنيت دتامين او ټولنيز عدالت سبب وګرځي اصل په دوامداره او پايښت لرونکې توګه د

پرمختيا په وړاندې خنډ  صنعت د هم وګرځي، چې هغه د رسيدنې المل او سبب ځينو هغومحدويدتونو ته د
ينو، شرايطواو مقرراتي چاپيلایر په شمول، چې چلږو سر بريښنا د کمزوري مالي سکټور، د کيږي او د

نړيوال بانک دمهمو سيمه ييزو همکاريو، دترانزيت او . ګډوډيو اويا هم اداري فساد سبب ګرځيد زياتره 



ډيو سره دافغانستان دعنعنوي اړيکو دټينګښت او پراختيا، دبريښنا دانرژۍ او دسوداګرۍ په ډګر کې ګاون
 .لو ته دوام ورکويځداوبو دسرچينو دمديريت په ساحو کې دمرستې او مالتړ له پاره خپلو هڅو او هلو 

 
واقعيتونو  کې نړيوال بانک هڅه او کوښښ کوي چې خپلو مرستو ته د "شخړه او دانتقال پروسه" په دې چوکاټ

 انتقال پروسه په افغانستان کې د کيداى شي د درک سره چې دې حقيقت په د. او اړتياوو پربنسټ سازمان ورکړي
جندر  زياتوالي په دليل، بلکې په هغه صورت کې چې سياسي هلې ځلې د ناامنۍ د ندې نه يوازې داښځو په قشر ب

رامينځته کيدو المل شي، نو په دې دليل هم  حدوديتونو دځينو م ځنډ او خنډ سبب وګرځي، د پرمختګ په اړه د د
رحه طنړيوال بانک هرتمويلي پروګرام داسې  د. ځانګړې پاملرنه شوې ده تهپه نوې تګالره کې دې موضوعاتو

انتقال له پروسې څخه په يونه يو ډول مالتړ وکړي، په ځانګړې توګه ځينې  چې د ،ي کيږيلاو په عمل پ
فرصتونو او الرو چارو رامينځته کول او جندر په هر  کار کسب د د ،دولت مشروعيتموضوعات، لکه د 

دولت او نړيوالې ټولنې  افغانستان د چټکتيا په هکله د پروسې د انتقال او ليږد د د. توګه په پام کې ونيسي زهاړخي
او پرمختيا باندې مستقيمې  يسرچينو په زياتوال مرستو د صندوق له الرې د د بيارغونې افغانستان د تصميمونه د
کتنې وړ  نړيوالې ټولنې په مرستو کې د ان دا چې په هغو شرايطو کې چې له افغانستان سره د. اغيزې لري

نړيوالې ټولنې  نړيوال صندوق له الرې د افغانستان له پاره د چې د ،کمښت راشي، داسې هيله او توقع کيږي
ملي  چې د ،هشوې د هليږد او انتقال له پروسې څخه وروسته ژمن دمرستې زياتې شي، ځکه چې نړيواله ټولنه 

 امنيتي چارو د احتمالي خطرونو د الزمو نورمونو او سټندرډونو او د کار د دا. بودجې له الرې مرستې زياتوي
 پاره الزمه ده چې د ګډو موخو او هدفونو ته درسيدو له. توازن غوښتنه  کوي مديريت کارکوونکو ترمينځ د

نړيوال  د. شيې افغانستان دولت اوتمويلوونکوترمينځ اړيکې په واقعبينانه او متحرکه توګه ټينګ د نړيوال بانک،
 :يو لړ کړنو پراساس، چې په الندې ډول بيانيږي، تر اجراء الندې ونيسي ونه دګرامپه خپل پرو به بانک ګروپ

 
 نړيوال بانک ګروپ دراتيژۍ په اساس د نوې ست ميالدي کلونو ترمينځ د ۲۰۱٤او  ۲۰۱۲افغانستان د  •

ميليونه ډالرو وړيا مرستو يوازينې استفاده کوونکي او ترالسه  ٤۳۰شاوخوا  دنړيوالې پرمختيا ادارې 
وړيا مرستو کمښت دى،  تدريجي وتلوله امله د ې المل يې له دې هيواد څخه دينکوونکي دى، چې يواز

بريالي تطبيق او  پروګرامونو د ي اقتصادي پاليسۍ جوړولو ددغو وړيا مرستو يوه برخه دکل کيداى شي د
 افغانستان د به د له پاتې نورو وړيا مرستوڅخه غرض پلي کيدو له پاره د دولت هڅواوهلوځلو دتمويل په

نړيوال  چې په دې ترتيب د صندوق له مالي سرچينو سره په نږدې همغږۍ ګټه واخيستل شي، بيارغونې د
 .پراخ پروګرامونه تمويلوي سره په ګډه صندوقله بيارغونې  افغانستان د ادارې مرستې دي يپرمختيا بانک د

 
 د دغه صندوق  له خوا يې اداره او مديريت کيږي، د نړيوال بانک چې دبيارغونې صندوق،  افغانستان د د •

په  دولت افغانستان د ډيرې غوروې سناريو له مخې او د برابرولو د مالي سرچينو د مالي تمويلوونکو د
 د) ستراتيژى(دې تګالرې شي د له مخې ښايي وکړاى توان او ځواک جذب د دغو سرچينو د واسطه د

افغانستان   په دې ترتيب به د. ميليونه ډالره وړيا مرسته برابره کړي ۸۰۰هر کال شاوخوا  تطبيق په موده کې
 د. ادارې له مرستو څخه شپږ برابره زياتې شيپرمختيايي  نړيوال بانک د صندوق مرستې د نې دوبيارغ د

پالن  د(درې کلنې تمويلي تګالرې له مخې  دې صندوق د صندوق مالي سرچينې د بيارغونې د افغانستان د
افغانستان دولت له خوا پرهغې احتمالي  تمويلوونکو او د دې صندوق د چې د) شوي تخصيص سره سم

: تمويل دوه الرې او ميتودونه لري يارغونې صندوق دب تان دافغانس د. ييږبرابر موافقه ترسره شوې،
 وړيا مرستو له الرې د د(پانګې  اچونې کړکۍ  د) : ب(تمويل کړکۍ  عادي بودجې د دولت د د ):الف(

هڅوونکي او تشويقي پروګرام له  تمويل زياته برخه د عادي بودجې د په اوس وخت کې د). پروګرام تمويل
افغانستان د دولت له خوا ديو لړ شاخصونو او اصالحي پروګرامونو تطبيق  چې اساس او بنسټ يې د ،ېالر

پرمختيايي  نړيوال، بانک د صندوق ټول فعاليتونه د بيارغونې د افغانستان د د .اوپلي کيدل دي، جوړوي
نړيوال بانک ه پردې سربير. تخنيکي مالي، او نظارتي پروسيجرونو سره سم تطبيق او عملي کيږي ادارې د

ملي بودجې له الرې خپلو مرستو  ماليې وزارت سره يوځاى د صندوق له الرې د بيارغونې د افغانستان د د
تمويلوونکي په هڅونې او همغږي کولو کې مهمه ونډه او نقش ترسره  لومړيتوب ورکولو له پاره د ته د
 .کوي

 



 مرستو او پاليسۍ مشورې ډيرې زياتې ضروري دي، دي کتخني په يوداسې چاپيلایر او شرايطو کې چې د •
واقعبينانه تصميم نيولو په الرو  افغانستان له دولت او تمويلوونکو سره د دتحليلي رپوټونه نړيوال بانک 

ينې ځافغانستان دولت ته په مشخصو ساحو او  په پام کې دي چې نړيوال بانک د. چارو کې مرسته کوي
له  لومشورو برابرو جوړولو د پاليسى اړوندو سکټورونو او تحليلي مطالعاتو کې د وختونه په بيالبيلواو سره

، هپروسې اقتصادي اړخون انتقال دد نړيوال بانک تحليلي مطالعات  د .پاره خپل کليدي نقش ته دوام ورکړي
افغانستان حالت له ارزونې او تحليل سره يوځاى په بيالبيلو برخوکې د سرچينو دکړکيو دفقر او غربت د د

د دغو تحليلی . او نړيوالې ټولنې د تصميم نيولو په برخه کې ارزښتناکه ونډه او نقش ترسره کوي دولت
ترتيب او چمتو کول په افغانستان کې دنړيوال بانک دکاري ټيم ، چې کولى شي په بيال بيلوسکټورو  مطالعاتو

وټ دخپرولو موخه او پاليسسي ې او هلې ځلې وکړي، ځواک او توان څرګندوي، چې ددې رپڅکې ه
ملي پيوستون، دپوهنې   :دځينو پروګرامونو،لکه. پخپل وخت وړاندې کول مناسب ديجوړونکو ته دهغه 

تيا او سرک جوړول داغيزو ارزونه ، چې دنړيوال بانک او دافغانستان دبيارغونې غدکيفيت ښه والى، رو
دوامداره توګه په دصندوق له خوا تمويليږي، ددې اساسي خدمتونو دبرابرولو دښه والي له پاره ورڅخه 

ۍ لو کې ددولت په ځواک او توانمندومونو په تطبيق او عملي کارګاستفاده کيږي او په عين وخت کې دپرو
 .باندې دتمويلوونکو دباوري کولو له پاره دي

 
ميليونه ډالر په افغانستان ۹۰مالتړ  تراوسه پورې ټول خپل دنړيوالې مالي ادارې او  روپنړيوال بانک ګ د •

چې  ،نو دا اداره نشي کولى ،کې دپانګه اچونې او مشورې ورکولو دمرستې له الرې برابرې کړي دي
 پانګه اچونې، د په هرحال نړيواله مالي اداره غواړي په افغانستان کې د. ورکړيپانګه اچونو ته پراختيا خپلو

 خصوصي سکټور پرمختيايي پروګرامونو سره د نړيوال بانک د خدمتونو او همدارنګه د مشورې ورکولو د
والي له ښه  شرايطو او چاپيلایر د د سوداګرۍ ۍ له الرې په دغه هيواد کې دمالي سکټور او دږتفاهم او همغ

پانګې  دتضمين ادارې  اچونې د څو اړخيزه پانګې نړيوال بانک ګروپ د د .پاره خپل شتون ته دوام ورکړي
افغانستان د  اچونې يو محدود شمير بيمې برابرې کړي دي او په راتلونکي کې به هم دغه ډول بيمې، چې د

پانګه اچونې په  سکټور د د ووزيربنا پاملرنې وړ دي، په ځانګړې توګه د دولت او خصوصي سکټور د
 .برخه کې برابرې کړي

 
مالي چارو په مديريت باندې  مناسبو شرايطو او چاپيلایر غوښتنه کوي د څرنګوالى دفعاليتونو  نړيوال بانک د د

ځواکونو او ظرفيتونو د رامينځته کولو او  تطبيق او پلي کيدو څارنه، افغانانو د پروګرامونود ، دزډير تمرک
 د. پام کې نيول کيږي لو تصميمونو کې پهونړيوال بانک په ټ الره کې مالتړ، په دوامداره توګه د لوړولو په

رامينځته  ځايونو د دفترونو او استوګنې د کار کوونکو د يوازينۍ او مهمې اړتيا په توګه د کارکوونکو مصؤنيت د
 که شرايطو دنا ليدلو له پاره دامن و دامونرپروګ داړتيا وړ سرچينو سره يو ځاى او همدارنګه  کولو له پاره د

. قع دىاکې و زمحراق او مرک پاملرنې په فعاليتونو د نړيوال بانک د اسانتياوو برابرول په افغانستان کې تل د
ه رښې څارنې او نظارت له پا پروګرام د پخپل وخت دسربيره پردې نړيوال بانک نورې اغيزناکې الرې چارې 

لس ګونو افغاني انجينرانو په ګډون په ټول  د ادولتي مؤسسې له خو يوې نړيوالې نا نيولي، چې د ترالس الندې
هيواد په ډيرو لرو پرتو سيمو کې واقع دي، هرکال  په شمير فرعي پروژې، چې ځينې يې د ۱٥۰۰هيواد کې د 

 .څرنګوالي څيړنه او ارزونه کوي پروګرام د هغو د پخپل وخت ګوري او د
 

 نړيوال بانک د. ډيرې زياتې اړينې او ضروري دي له نورو پرمختيايي شريکانو سرهې او هلې ځلې ګډې هڅ
نړيوالى  ي همکارانو څخه يو دى، په هغه چاپيلایر کې چې نور مهم پرمختيايي همکاران ديافغانستان له پرمختيا

 افغانستان د  .دا هم حضور لريټولنې، تمويلوونکو هيوادونو او تمويلوونکوسازمانونو په شمول شتون لري، 
مرستو له سترو  بريتانيا او استراليا په ګډون، د ،نومتحده ايالتو امريکا د ه، درنورو ډيرو هيوادونو له پا

همکارۍ او امنيت ځواکونه  د. پيداکوونکو څخه دي او له ډيرو مهمو سياسي ماموريتونو څخه يې ګڼل کيږي 
په  ملتونه ملګري. دا چې له امنيتي سکټور څخه بهر فعاليت او همکاري کوي و ساحو کې، انلپه بيالبي) ايساف(

. سياسي، بشري او پرمختيايي موخو او هدفونو په ګډون، ستره ونډه او نقش ترسره کوي د بيالبيلو برخو کې،
ه همغږي همکارۍ په افغانستان کې خپل فعاليتون ېپيسو له نړيوال صندوق سره په ګد نړيوال بانک همدارنګه د

دولتي، ملي او نړيوالو مؤسسو  پرمختيايي شبکې او نورو نا آغا خان د د) نهادونه(مدني ټولنې بنسټونه  د. کوي
 بيا رغونې د افغانستان د ختيايي ادارې او دمپر نړيوال بانک  ګروپ د د(خدمتونو په برابرولو کې  په ګډون د



هيواد په ډيرو ناوړه اوستونزمنو شرايطو کې خپله ارزښتناکه  آن دا چې د) تمويلي پروګرامونو په شمول صندق د
 .ونډه او نقش ترسره کوي

 
مرستو له برابرولو څخه  نړيوال بانک ګروپ د ه درافغانستان له پا چې کيداى شي د زيات احتمالي خطرونه،

ډيرې زياتې امنيتي ستونزې او تهديدونه شته  .رامينځته شي، بايد چې هغه وپيژندل شي او سم مديريت يې وشي
ه روروسته له پا م کال او له هغې څخه د۲۰۱٤دي، ځکه چې شورشيان او مخالفين هڅه کوي چې خپل ځان د 

افغانستان له  چې امنيتي حالت به له دې څخه نور نه کړکيچن کيږي او د ،نړيوال بانک فکر کوي .چمتو کړي
امنيتي  چيرې که په هغه صورت کې چې .ويلوونکي خپلې ژمنه کړي منابع ورکويصندوق تم بيارغونې د پاره د

کړکيچنتيا خواته والړ شي، نړيوال بانک خپلې مرستې په ډيرو مهموملي پروګرامونو  حالت نور ستونزمن او د
فغانان او تطبيق په بهير کې سياسي خطرونه ډير زيات دي، ځکه چې هم ا پروسې د انتقال اوليږد د د. متمرکزوې

 کړنو او د رسيدنې له پاره د دولت د حکومتدارۍ، مالي او امنيتي ستونزو او چيلنجونو ته د هم نړيواله ټولنه د
 چې نه يوازې د ،خطر راڅرګنديدل مواردو د فساد او درغلۍ د همدارنګه د. څرنګوالي شاهدان دي ځواب ويلو د

ت له پوښتنې سره مخامخ کړى دي، بلکې په عين وخت کې مشروعيت په نسب دخپل دولت  افغانانو قضاوت يې د
 .مرستو اندازه او څرنګوالى هم ترخپلو وړانګو الندې راولي نکو دوولتموي ون دډنړيوال بانک په ګ به د

 
په پاى کې نړيوال بانک دافغانستان دولت دټولو مهمولومړيتوب لرونکو پروګرامونو په برخه کې، داسې چې 

رامينځته کيدو المل وګرځي، ترمرستې او مالتړ  مشروعو دولتي ادارو او جوړښتونو د ځلې دټولې هڅې او هلې 
اوږد مهاله پرمختيا بهير په نسبتاً ستونزمنو او کړکيچنو امنيتي شرايطو کې  دې ته په پاملرنه چې د. الندې نيسي

و ورسيږو واقعبين واوسو، له بايد هغو موخو ته، چې کولى ش. ډک ويڅخه  )چلينجونو(له ستونزو او ننګونو 
رامينځته کولو په  ثباته اوسمسور افغانستان دبا سوکاله،  دې ټولو سره سره بيا هم هيله من يو چې نړيوال بانک د

 .کړي، مرستندوى او اغيزناک تمام شي الره کې، چې وکړاى شي افغانانو ته الزم خدمتونه او اسانتياوې برابرې


