د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﯥ او ارزوﻧﯥ اداره
د ﺗﻮﺿﻴﺢ ﭘﺎﻧﻮ د ﺧﭙﺮوﻧﯥ ﻟړۍ

 1386د ﻏﻮﻳﯥ ﻣﻴﺎﺷﺖ

ﻫﻴﻤﺶ ﻧﻴﻜﺴﻦ

دوﻟﺖ ﺗﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ؟ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ﻣﺮﺳﺘﯥ
او د دوﻟﺖ ﺟﻮړوﻧﯥ ﺗﻮﭘﻴﺮوﻧﻪ )ﺗﻨﺎﻗﺾ(
ﻟﻨډﻳﺰ
ﻣﺤﺘﻮا
داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻟﻨډﻣﻬﺎﻟﯥ ادارې ﺑﻬﻴﺮ ﭼﯥ ﭘﻪ  2001ﻛﺎل ﻛﯥ د ﺑﻦ د ﭘﺮﯦﻜړو ﭘﻪ
.1

ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﻮل او اوﺳﻨۍ ﻛړﻛﯧﭻ

.2

د دوﻟﺖ ﺟﻮړوﻧﯥ ﺗﻨﺎﻗﺾ

ﺑﻨﺴټ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮي وود ﻳﻮې اوږدې ﻣﻮدې ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ﭼﻮﻛﺎټ ﭘﻪ ﻟﻮر ﭼﯥ د

 .3د ښﻪ واﻟﻲ ﻟﭙﺎره ﺗﻐﻴﻴﺮوﻧﻪ راوړل؟ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ د ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋۍ
او ﭘﺮﯦﻜړه ﻟﻴﻚ د ﭼﻮﻛﺎټ ارزوﻧﻪ

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺗړوﻧﻠﻴﻚ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ د ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋى د
ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ﭘﻪ ﺑﻬﻴﺮ ﻛﯥ ﭘﻪ ډاګﻪ ﺷﻮى و ،ګﺎم ږدي .ﭘﻪ دﻏﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻧﺎﻛﺮارﻳﻮ ﻟﻪ ﺳﺨﺘﻮ ګﻮاښﻮﻧﻮ ،ﺗﺮﻳﺎك او ﭘﻪ ﻣﻠﻲ ﻛﭽﻪ ﻟﻪ
ﻧﺎﺧﻮښﻴﻮ ﺳﺮه ﻣﺦ دى .د دﻏﻮ ګﻮاښﻮﻧﻮ د ﻣﻘﺎﺑﻠﯥ ﻟﭙﺎره ﻟﻨډﻣﻬﺎﻟﻮ ګﺎﻣﻮﻧﻮ ﺗﻪ

 .4ﻫﻐﻪ ﻻرې ﭼﺎرې ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﺦ ﻛﯥ دي
اړﺗﻴﺎ ده .ﭘﺪاﺳﯥ ﺣﺎل ﻛﯥ ﭼﯥ ،د ﺣﻞ اوږدﻣﻬﺎﻟﯥ ﻻرې د ﭘﺮاﺧﻮ اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ او
ﻫﻴﻤﺶ ﻧﻴﻜﺴﻦ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﯧړﻧﯥ او

د ﻳﻮه ځﻮاﻛﻤﻦ دوﻟﺖ د ﺟﻮړوﻟﻮ ﻟﭙﺎره دي .ﭘﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ او

ارزوﻧﯥ اداره ) (AREUﻛﯥ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ځﯧړوﻧﻜﻰ

دوﻟﺖ ﺟﻮړوﻧﯥ ﺗﺮ ﻣﻨڅ اړﻳﻜﯥ ﭘﯧﭽﻠﻲ دي ځﻜﻪ ﭼﯥ ﻟﻨډﻣﻬﺎﻟﻪ ګﺎﻣﻮﻧﻪ او ﻫﻤﺪا

دى .دﻏﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﭘﺎڼﻪ د دﻏﻰ ادارى د رواﻧﯥ

ﺷﺎن ډﯦﺮو ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎﻧﺪې ډډه ﻛﻮل د دوﻟﺖ ﺟﻮړوﻧﯥ د اوږدﻣﻬﺎﻟﻮ

څﯧړﻧﯥ او د ﻫﯧﻨﺮﻳﭻ ﺑﻮﻳﻞ د ﻣﻮﺳﺴﯥ ﻟﺨﻮا

ﺑﻬﻴﺮوﻧﻮ د ﭘﺮﻣﺨﺘګ د ﺧﻨډ ﻻﻣﻞ ﻛﯧﺪاى ﺷﻲ .د ﻣﺮﺳﺘﻮ او د اوږدﻣﻬﺎﻟﻮ

ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺷﻮى ﻳﻮى ﭘﺎڼﻰ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﺑﺮاﺑﺮه ﺷﻮى او

ګﺎﻣﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ اوﺳﻨﻲ اړﻳﻜﯥ ﻟﻪ ﻳﻮې ﺧﻮا او ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻮ ډډه ﻛﻮل او ﻟﻨډﻣﻬﺎل

ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ځﺎﻧګړﺗﻴﺎوو ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛﯧﺪاى ﺷﻲ:

ګﺎﻣﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮا ﭘﻪ ”دوﻟﺖ ﺟﻮړوﻧﻪ ﻛﯥ د ﺗﻨﺎﻗﺾ“ ﻻﻣﻞ ﻛﯧږي.

ﻫﻴﻤﺶ ﻧﻴﻜﺴﻦ ،ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ﻣﺮﺳﺘﯥ او ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻪ
ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎﻧﺪې ډډه ،د ﻟګښﺘﻮﻧﻮ دﺑﺮاﺑﺮووﻧﻜﻮ ﭘﻪ ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ ﺑﺎﻧﺪې د دوﻟﺖ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ ،د ﻫﯧﻨﺮﻳﭻ ﺑﻮﻳﻞ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻛﺎﺑﻞ/
ﺑﺮﻟﻴﻦ  .2007د  www.boell-afghanistan.orgﺗﻪ

ﻟږه څﺎرﻧﻪ او د ﺑﻮدﺟﻮي ﻣﺮﺳﺘﻮ دواړه ډوﻟﻮﻧﻪ ﻛﻮرﻧﻲ او ﺑﻬﺮﻧﻲ ،د اوږدﻣﻬﺎﻟﯥ
دوﻟﺖ ﺟﻮړوﻧﯥ د ﺑﺮﺧﻮ ښﻮدوﻧﻜﻲ دي .ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﭼﻲ د دوﻟﺖ د

ﻣﺨﻪ وﻛړئ .د دﻏﻰ څﭙﺮوﻧﻰ ﻟﻴﻜﻮوﻧﻜﻰ د دﻏﻰ
وړﺗﻴﺎ د ښﻪ واﻟﻲ او ځﻮاﻛﻤﻦ ﻛﯧﺪو ﭘﻪ ﻟټﻪ ﻛﯥ دي د اﻣﻨﻴﺖ ،د ﻋﺎﻣﻪ ادارې
څﻴړﻧﻴﺰه ادارى ﻟﻪ ﻫﻤﻜﺎراﻧﻮ او ﻧﺎﭘﯧﮋﻧﺪل ﺷﻮو
ﺳﻤﻮن او د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻮ ﻛﯥ ﻳﯥ زﻳﺎﻧﻤﻨﯥ ﭘﺎﻳﻠﯥ را ﻣﻨځﺘﻪ ﻛړي
ﻧﻴﻮوﻧﻜﻮ څﺨﻪ ددوى د ګټﻮرو وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻮ ﻟﭙﺎره
دي او د ﭘﻪ زړه ﭘﻮرو ﭘﺎﻳﻠﻮ د ﻻس ﺗﻪ راوړﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﺎﺗﯥ واﻟﻰ ﺗﺮ ﻳﻮې اﻧﺪازې د
د دﻏﻰ ﭘﺎڼﻰ د ﻟﻮﻣړﻧۍ ﻣﺴﻮدى ﭘﻪ ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﻛﯥ
ﻣﻨﻨﻪ ﻛﻮي.

ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻟﻨډﻣﻬﺎﻟﻮ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ او د دوﻟﺖ ﺟﻮړوﻧﯥ د اوږدﻣﻬﺎﻟﻮ ﺑﻬﻴﺮوﻧﻮ ﺗﺮ
ﻣﻨځ د اوﺳﻨﻴﻮ ﺗﻮﭘﻴﺮوﻧﻮ څﺨﻪ ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ اﺧﻠﻲ.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﯥ او ارزوﻧﯥ اداره

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋى د ﺗړون ﻟﻴﻚ ﭼﻮﻛﺎټ د

•

ﭘﻪ دﻏﻪ ﺑﻬﻴﺮ ﻛﯥ د ﻳﻮه ﻣﻼﺗړ ﭘﻪ ﺣﻴﺚ ،ﺑﺎﻳﺪ ﭼﯥ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ

اﻣﻨﻴﺖ ،ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ او ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻟﭙﺎره د ﻳﻮه ﭘﺮاخ

ورﻛﻮﻧﻲ د ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋﻳﻮ ﭘﻪ ﻛﺎروﻟﻮ ﺳﺮه د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ

ﺑﻨﺴټﻪ او ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋﻳﻚ ﭘﺮوګﺮام د وړاﻧﺪې ﭘﻪ ﻟﻮر ګﺎم اﻳښﺊ دي ..دﻏﻪ

ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋى ) (ANDSﺗﻪ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب ورﻛﻮﻧﯥ ﺑﺎﻧﺪې

ﭼﻮﻛﺎټ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﻟﺖ اړ ﺑﺎﺳﻲ ﭼﯥ د ډﯦﺮو ﺗﻮﺿﯧﺤﺎﺗﻮ ﭘﻪ

ټﻴﻨګﺎر وﻛړي.

وړاﻧﺪې ﻛﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﺧﭙﻞ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻟﻪ دﻏﻪ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ﺑﻬﻴﺮ څﺨﻪ زﻳﺎت

•

د ﻣﻠﻲ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋي او ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻳﯥ ﺑﺎﻳﺪ ورو ورو روښﺎﻧﻪ

ﻛړي .ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮوﻧﻜﻲ ﻛﻮﻻى ﺷﻲ ﻟﻪ ﺑﻮدﺟﯥ او دوﻟﺘﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﻮﻧﻮ
او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ورﻛړي.
څﺨﻪ ﭘﻪ ﻣﻼﺗړ او د ﻣﺮﺳﺘﻮ د ﻻ زﻳﺎت ﻫﻤﻐږي او ﻳﻮاﻟﻲ ﻟﭙﺎره ﺧﭙﻠﻪ
وﻧډه ﭘﻪ دﻏﻪ ﺑﻬﻴﺮ ﻛﯥ ﻻ ښﻪ ﻛړي ،ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ ﭼﯥ د اﺻﻠﻲ ﺑﻮدﺟﯥ د

•

د اړﻳﻜﻮ ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋى ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻢ د دوﻟﺖ ﭘﻪ دﻧﻨﻪ او ﻫﻢ د دوﻟﺖ او د
ﺧﻠګﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﭘﻴﺎوړي ﻛړي.

ﻣﻼﺗړ ﭘﻪ ﻟﻮري د ﺗګﻼرې ﺑﺸﭙړ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻪ ﺷﻮﻧۍ او ﻧﻪ ﻫﻢ د
ﺳﭙﺎرښﺘﻨﯥ وړ ده.

د ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮوﻧﻜﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ګﺎﻣﻮﻧﻪ )اﻗﺪاﻣﺎت( ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ دې ﻻﻧﺪې

ټﻮل ﺳﻜﺘﻮروﻧﻪ ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ﺗﻮﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ:

ﻣﻮﺿﻮع ګﺎﻧﻮ ﻛﯥ ﺷﺎﻣﻞ وي:

•

ﺧﭙﻠﯥ ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋي د دوﻟﺖ ﺟﻮړوﻧﯥ ﻟﻪ ﻳﻮه ﻋﻴﻨﻲ او اوږدﻣﻬﺎل
ﭘﺮوګﺮام ﺳﺮه ﭘﻪ ﻛﻮم ﻛﯥ ﭼﯥ ډﻳﺮه ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﻣﺎﻟﻲ دوام او د

ﻟﻮړوﻟﻮ ﻛﯥ وﻧډه واﺧﻠﻲ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ ﺟﻮړوﻧﯥ د وﺟﻬﻲ

ﻟﻨډﻣﻬﺎﻟﻮ او اوږدﻣﻬﺎﻟﻮ ګﺎﻣﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ټﻜﺮوﻧﻮ ﺗﻪ ﻛﯧږي ﺗﻨﻈﻴﻢ

ﺻﻨﺪوق ) (ARTFﻣﺘﻐﻴﻴﺮ رول ﺗﻪ ﭘﺎم وﻛړي.
•

ﻛړي.
•

•

د دې ﭘﻪ ﺗﺸﺨﻴﺼﻮﻟﻮ ﭼﻲ د ﻛﻮﻣﻮ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻮ ﻫﻤﻐږي او

د ﻛﻮرﻧﻴﻮ او ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﺑﻮدﺟﻮي ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ د ﺗﻨﺎﺳﺐ او اﻧډوﻟﻴﺰې ﭘﻪ

ﻳﻮواﻟﻰ ﻻ ډﯦﺮ اﻏﯧﺰﻣﻦ او ﺳﺎده وي ،د ښﻪ رﻳﭙﻮټ ورﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ

اړه د ﺳﺮﺗﺎﺳﺮي ﺗﻮﻛﻮ ﭘﻪ ﺗﺎﻣﻴﻨﻮﻟﻮ او ﭼﻮﭘړ ﺑﺎﻧﺪې ټﻴﻨګﺎر وﻛړي.

وﺳﻴﻠﻪ د ﺑﻬﺮﻧۍ ﺑﻮدﺟﯥ د ﻣﻼﺗړ ﻛﭽﻪ ﻟﻮړه ﻛړي.

د ﺗﺸﺨﻴﺺ ،ﻣﻨځﺘﻪ راوړو او د اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻮ د ﻟﯧږد اړوﻧﺪه

•

د ﺧﭙﻠﻮ ﻛړﻧﻼرو د ارزوﻧﯥ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ او ﻫﻢ د څﻮ اړﺧﻴﺰو ﺷﺒﻜﻮ
ﻛﺎرول ﻟﻜﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ ﺟﻮړوﻧﯥ وﺟﻬﻲ ﺻﻨﺪوق ،ﭼﯥ د

ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ښﻪ واﻟﻰ ورﻛړي
•

•

د ﻛﻮرﻧﻰ ﺑﻮدﺟﯥ ﻣﻼﺗړ ﺑﺎﻳﺪ زﻳﺎت ﺷﻲ او د دوﻟﺖ د ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﻪ

اوږدو ﻛﻠﻮﻧﻮ د ژﻣﻨﻮ د زﻳﺎﺗﻮاﻟﻲ ﻻرې ﭼﺎرې وﻣﻮﻣﻲ.
ټﻮﻟﻨﻴﺰ ځﻮاب ورﻛﻮﻧﯥ ﺗﻪ ښﻪ واﻟﻰ وﻛړي.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دوﻟﺖ ګﺎﻣﻮﻧﻪ ]اﻗﺪاﻣﺎت[ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﻣﻮﺿﻮع ګﺎﻧﻮ
ﻛﯥ ﺷﺎﻣﻞ وي:

 .1ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﻮل او اوﺳﻨﻰ ﻛړﻛﻴﭻ
د  2007ﻛﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻳﻮﻛﯥ) ﭘﻪ ﺑﻦ ﻛﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎره د اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ

ﭘﺪې ﻣﻨځ ﻛﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﻟﻨډﻣﻬﺎﻟﻪ ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋى او د

ﺳﻴﺎﺳﻲ ﭼﻮﻛﺎټ ﻟﻪ ﻣﻘﺮرﯦﺪو څﺨﻪ ﭘﻨځﻪ ﻛﺎﻟﻪ وروﺳﺘﻪ( ﻫﯧﻮاد ﭘﻪ ﻳﻮې

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ټړوﻧﻠﻴﻚ ﭼﯥ ﭘﻪ 2006م ﻛﺎل د ﻟﻨﺪن ﭘﻪ ﻏﻮﻧډه ﻛﯥ ﭘﻪ ﻻره

دوې ﻻرې ﻛﯥ دى ،ﭘﻪ  2006ﻛﺎل ﻛﯥ ﻣﻮږ د دوﻟﺖ ﭘﻪ ﺿﺪ د ﻧﺎﻛﺮارﻳﻮ او

اﭼﻮل ﺷﻮي و ،د ﻳﻮې ﻧﻮې ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋى ﭼﻮﻛﺎټ ﻳﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﻟﺖ

ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ،د ﺗﺮﻳﺎﻛﻮ د ﻛﺮﻛﯧﻠﯥ د زﻳﺎﺗﻮاﻟﻲ او د ﭘﺮاﺧﯥ ﻛﭽﯥ

او ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﺗﻪ د ګډو ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره وړاﻧﺪې ﻛړ .دﻏﻪ ﭼﻮﻛﺎټ

ﻧﺎﺧﻮښﻴﻮڅﺨﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ واﻗﻌﻲ او ﻣﺸﻬﻮد ډول د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د ژوﻧﺪاﻧﻪ ﭘﻪ

د ﻋﺪاﻟﺖ ،ﺑﻬﻴﺮوﻧﻪ او دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻜﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ او ﻫﻤﺪا ﺷﺎن د

ښﻪ واﻟﻲ ﻛﯥ د دوﻟﺖ ﭘﺎﺗﯥ راﺗﻠﻞ ،ﻟﻪ ﻓﺴﺎد او ﻧﺎﻛﺎﻣﻴﻮ څﺨﻪ راﭘﻮرﺗﻪ

ﺑﯧﻮزﻟﻲ د ﻛﭽﯥ د راټﻴټﻮﻟﻮ او د ﻋﺎدﻻﻧﻪ او ﭘﺮاﺧﯥ اﻗﺘﺼﺎدي ودې د

ﺷﻮي و ،ﺷﺎﻫﺪان و .دﻏﻪ درې ګﻮاښﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻧﺎﻛﺮارﻳﻮ ،ﺗﺮﻳﺎك او ﻟﻪ

ﺳﻤﺴﻮرﺗﻴﺎ ﻟﻪ ﻻرې د ﺳﻮﻟﯥ او ﺛﺒﺎت ﭘﻴﺎوړﺗﻴﺎ ﻟﭙﺎره وﭘﯧﮋﻧﺪل ﺷﻮ ،
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ټﻮﻟﻴﺰو ﻧﺎﺧﻮښﻴﻮ څﺨﻪ راﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮي د ﭘﺮﻣﺨﺘګ د ﺑﻬﻴﺮ د ﻟړزوﻟﻮ او
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﻧﺎاﻣﻨﻰ د ﻛﭽﯥ د زﻳﺎﺗﻮاﻟﻲ ﻟﭙﺎره دي.
1د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ د  2006ﻛﺎل ﺟﻨﻮري ،اﺟﺮاﻳﻲ ﻟﻨډﻳﺰ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ
ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﻟﻨډﻣﻬﺎﻟﻪ ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋي.
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دوﻟﺖ ﺗﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ؟ ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ﻣﺮﺳﺘﯥ او د دوﻟﺖ ﺟﻮړوﻧﯥ ﭘﻪ ﺑﻬﻴﺮ ﻛﻲ ﺗﻮﭘﻴﺮوﻧﻪ

ﺧﻮ ﻟﻪ دې ﺳﺮه ﺳﺮه دﻏﻪ ګﺎم ﭼﯥ د ﻳﻮه ﭘﺮاخ ﺗﻮﺳﻌﻮي ﭼﻮﻛﺎټ ﻟﻮر ﺗﻪ

د ﺑﯧﻮزﻟﻲ ﭘﻪ ﻛﻤﻮﻟﻮ ﻛﯥ ﺣﻜﻮﻣﺖ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭘﻪ اﻏﯧﺰﻣﻨﺘﻮب

ﺗګ دى ﻻ ډاډﻣﻨﻪ ﻧﺪه او د ﻫﻐﻪ د ﺑﺸﭙړﯦﺪو ﻟﭙﺎره اوږده ﻻره ﭘﻪ ﻣﺦ ﻛﯥ

ﻛﯥ ﻳﻮ ﻣﻬﻢ ﻻﻣﻞ دى؛ ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ﻣﻬﻤﻪ دا ده ﭼﯥ د ﺑﻴﺎ ﺟﻮړوﻧﯥ او

ده.

ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ د ﺣﻜﻮﻣﺖ د ټﻮﻟﻴﺰ ښﻪ واﻟﻲ ﭘﻪ ﭼﻮﻛﺎټ
ﻛﯥ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﻲ .دوﻟﺖ ﺟﻮړوﻧﻪ ﻫﻤﺪا ﺷﺎن د ﺳﻤﻮﻧﯥ د ﺑﻬﻴﺮ او د
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د ﻳﻮه ﺗﻞ ﭘﺎﺗﯥ ،ﻣﺸﺮوع او اﻏﯧﺰﻣﻦ دوﻟﺖ ﺟﻮړول ،ﻫﻢ ﻳﻮه اوږدﻣﻬﺎل
دوﻟﺘﻲ ﻣﻮﺳﺴﻮ څﺨﻪ د ﻣﻼﺗړ ﭘﻪ ﺣﻴﺚ ﭘﺮ ﻫﻐﻮ ګﻮاښﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﭼﯥ د
ﻟﺮﻟﻴﺪ ﺗﻪ د رﺳﯧﺪو ﻟﭙﺎره ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ د ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋى
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﭘﺮاﺗﻪ دي ﻳﻮ ﻣﻬﻢ ﻻﻣﻞ دى.
او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺗړوﻧﻠﻴﻚ ﻛﯥ وړاﻧﺪې ﺷﻮي او ﻫﻢ ﭘﻪ اوﺳﻨﻲ
ﻛړﻛﯧﭻ ﺑﺎﻧﺪې د ﺑﺮﻳﺎ د ﻻﺳﻪ راوړﻟﻮ ﻟﭙﺎره اﺻﻠﻲ ﻻﻣﻞ دى .ﺳﺨﺘﯥ
ﻧﺎﻛﺮارى ﻧﻪ دا ﭼﯥ دوﻟﺖ ﻳﯥ د ﻛﻮرﻧﻲ اﻣﻨﻴﺖ ﭘﻪ ﺗﺎﻣﻴﻨﻮﻟﻮ او د ﭘﻮﻟﻮ ﭘﻪ
څﺎرﻧﻪ ﻛﯥ ﺑﯥ وﺳﻪ ﻛړئ ﺑﻠﻜﻪ د ﻧﻪ ﺑﻴﺎ ﺟﻮړوﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﺳﺮه ﻫﻢ
اړﻳﻜﯥ ﻟﺮي د ﺗﺮﻳﺎﻛﻮ د ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻪ ﻛﭽﻪ ﻛﯥ ﻧﺎڅﺎﭘﻪ وروﺳﺘﻰ زﻳﺎﺗﻮاﻟﻰ،
د ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ د ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ د څﺎرﻧﯥ او د ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻮﻧﻮ د ﺗﺎﻣﻴﻨﻮﻟﻮ ﻫﻤﻐږي
ﻟﻜﻪ د اﻋﺘﺒﺎر وړ ﺳﺮﭼﻴﻨﻲ او ډاډﻣﻨﯥ او ﺗﻠﭙﺎﺗﯥ ﻣﻼﺗړ او د ﻛﺮﻧﻴﺰو
ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻮ اﻧډول دي  ،ﺑﻠﻜﯥ ﺳﺮ ﺑﯧﺮه ﭘﺮ دې د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺿﻌﻒ،
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ﻓﺴﺎد او د ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻧﻪ ﺷﺘﻮن د ﻋﺎﻣﻪ ﭼﻮﭘړ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻛﻮﻟﻮ ﻛﯥ ﭘﺨﭙﻞ
وار د ټﻮﻟﻴﺰې ﻧﺎﺧﻮښﻰ ﭘﻪ ﻣﻨځﺘﻪ راوړﻟﻮ ﻛﯥ ډﯦﺮه اﻏﯧﺰه ﻟﺮي

ﺣﻜﻮﻣﺖ :دټﻮﻟﻴﺰو ﭘﺮﯦﻜړو ﻛﻮﻟﻮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻪ وﻳﻞ ﻛﯧږي ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻟړ ﻋﺎﻣﻪ او ﻧﻴﻤﻪ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﻮﺿﻮع ګﺎﻧﻮ ﻟﻜﻪ اﻣﻨﻴﺖ ،ښﻮوﻧﻪ او
روزﻧﻪ ،اﻗﺘﺼﺎد او ﺑﻨﺴټﻴﺰ ارزښﺘﻮﻧﻪ ﻟﻜﻪ ﻋﺪاﻟﺖ او ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﻛﯥ ﺷﺎﻣﻠﯧږي .ﭘﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺗﻮګﻪ دوﻟﺖ ﭘﻪ ﻣﻠﻲ ﻛﭽﻪ د ټﻮﻟﻴﺰو ﭘﺮﯦﻜړو د
ﻧﻴﻮﻟﻮ او ﭘﻠﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاﺑﺮوي ﭼﯥ ﻟږ ﺗﺮ ﻟږه اﻣﻨﻴﺖ ،څﺎرﻧﻪ او ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﻛﻨټﺮول او د ټﻮﻟﻴﺰو آرﻣﺎﻧﻮﻧﻮ د ﺑﻴﺎﻧﻮﻟﻮ ﻻرې ﭼﺎرې دي.
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﻣﺮﺳﺘﻮ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﻟﭙﺎره د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﺎﻣﻞ د دوﻟﺖ ،ﻧړﻳﻮال ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﺎن ،د ﺑﻴﺎ ﺟﻮړوﻧﯥ وﻻﻳﺘﻲ
ټﻴﻤﻮﻧﻪ ،ﻧﺎدوﻟﺘﻲ ﺳﻮداګﺮﻳﺰې ﻣﻮﺳﺴﯥ ،ﻧﺎدوﻟﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻪ  NGOsاو ﺣﺘﺎ ﻧﺎرﺳﻤﻲ ﻣﻮﺳﺴﯥ ﭼﯥ ټﻮل د ﻟږ ﺷﺎﻧﺘﻪ ځﻮاك او د ګډو
ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ اړﻳﻜﻮ درﻟﻮدوﻧﻜﻲ دي ،ﺷﺎﻣﻠﯧږي.
دوﻟﺖ ﺟﻮړوﻧﻪ :د ﺳﻤﻮن ،ﺟﻮړوﻟﻮ او د دوﻟﺘﻲ ادارو د ﻣﻼﺗړ او د ﻳﺎد ﺷﻮو ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻮﻛﻮ د ﺗﻮﻟﻴﺪ د ﻻ اﻏﯧﺰﻣﻨﺘﻮب د ﻣﻮﺧﻮ ﻟﭙﺎره
ﻫڅﯥ دي .دوﻟﺖ ﺟﻮړوﻧﻪ ﻫﻤﺪا ﺷﺎن د ځﻮاك د زﻳﺎﺗﻮاﻟﻲ او د ﻣﺮﺳﺘﻮ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ د ﻛﻨټﺮول او ﺗﻤﺮﻛﺰ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ د دوﻟﺖ ﻫڅﯥ دي.

2ﻛﺮﻳﺴﺘﻮﻓﺮ وارد ] [Christopher Wardاو وﻳﻠﻴﺎم ﺑﯧﺮد ] ،2004 [William Byrد
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺗﺮﻳﺎﻛﻮ اﻗﺘﺼﺎد ،ﻧړﻳﻮال ﺑﺎﻧﻚ واﺷﻨګﺘﻦ دي ﺳﻲ :او دﻳﻮﻳﺪ ﻣﻨﺴﻔﻴﻠﺪ David

3د ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ﺑﺮﺧﯥ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ

 ،2001 ، DFIDﺑﯧﻮزﻟﻮ ﺗﻪ د ﻛﺎر ﻟﭙﺎره د دوﻟﺖ اړ اﻳﺴﺘﻞ DFID

 Mansfieldاو آدم ﭘﻴﻦ  2005 Adam Painﺣﻘﻴﻘﺖ ﻳﺎ ﺷﻌﺎر؟ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﯥ او

ﻟﻨﺪن ﻧړﻳﻮال ﺑﺎﻧﻚ، 2004 ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،دوﻟﺖ ﺟﻮړوﻧﻪ ،دواﻣﺪاره وده او رﻏﻮﻧﻪ ،او د

ارزوﻧﯥ اداره ،ﻛﺎﺑﻞ.

ﺑﯧﻮزﻟﻲ ﻛﻤﻮل ،واﺷﻨګﺘﻦ دي ﺳﻲ
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﯥ او ارزوﻧﯥ اداره

 .2د دوﻟﺖ ﺟﻮړوﻧﯥ ﺗﻮﭘﻴﺮوﻧﻪ )ﺗﻨﺎﻗﺾ(

د دوﻟﺖ ﺟﻮړوﻧﯥ ﺑﻬﻴﺮ ﺟګړه ځﭙﻠﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﺗﻪ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ د ﻧﻮرو

ﭘﺮ ﺧﻼف ﭼﯥ ﻟﻪ  14ﻣﻴﻠﻴﺎردو څﺨﻪ د زﻳﺎﺗﻮ اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ډاﻟﺮو وړاﻧﺪﻳﻨﻪ

ډوﻟﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎم ﻛﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ د ﺑﻴﺎ ﺟﻮړوﻧﯥ ﭘﻪ

ﺷﻮې وه ،د  5،2ﻣﻴﻠﻴﺎرډه اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ډاﻟﺮو ژﻣﻨﯥ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ د

ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﯧﻞ ﻛﯥ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻟﺮي .ﭘﺪاﺳﯥ ﺣﺎل ﻛﯥ ﭼﯥ د ﺑﻴﺎ ﺟﻮړوﻧﯥ ﻧﻮر

ﭘﻨځﻪ ﻛﻠﻦ ﻏﻴﺮ ﭘﻮځﻲ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭘﻪ ﻟړ ﻛﯥ وﺷﻮې د ﺑﺮﻟﻴﻦ ﻏﻮﻧډه ﭼﯥ د

ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ د ځﺎﻧګړو اړﺗﻴﺎوو د ﺣﻞ ﻟﭙﺎره د ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ ﭘﻪ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻛﯥ

 2004ﭘﻪ اﭘﺮﯦﻞ ﻛﯥ ﺟﻮړه ﺷﻮه د ]اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ[  27,5ﻣﻠﻴﺎرډو ډاﻟﺮو د
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ﺷﺎﻣﻠﯧږي .د دوﻟﺖ ﺟﻮړوﻧﯥ ﺑﻬﻴﺮ د ټﻮﻟﻴﺰو ﻣﻮﺧﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪه ﭘﺮﯦﻜړو
اووه ﻛﻠﻨﯥ ﻃﺮﺣﯥ ﭘﺮ ﺧﻼف ﭼﯥ ]د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د راﺗﻠﻮﻧﻜﯥ ﺗﺎﻣﻴﻦ[ ﺗﺮ
ﻛﯥ راﻧﻐښﺘﻲ دي او د دې ﻟﭙﺎره ﭼﯥ اﻏﯧﺰﻣﻦ او ګټﻮر وي ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺨﭙﻠﻪ
ﻧﺎﻣﻪ ﻻﻧﺪې د ﻣﺮﺳﺘﻮ د راټﻮﻟﻮﻟﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﭘﻪ ﻳﻮه ﻣﻬﻢ دوﻟﺘﻲ ﺳﻨﺪ ﻛﯥ
د ټﻮﻟﻨﯥ ]ﭼﯧﺮﺗﻪ ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺟﻮړوﻧﯥ ﺑﻬﻴﺮ ﭘﻜﯥ ﺗﺮ ﺳﺮه ﻛﯧږي[ ﭘﻪ
ﺑﻴﺎن ﺷﻮى و ،ﭘﺎﻳﻠﻪ ﻳﯥ د  8،2ﻣﻴﻠﻴﺎرډو اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ډاﻟﺮو ژﻣﻨﻪ ﺷﻮه .ﭘﻪ
ﻻس ﻳﯥ ﻻرښﻮوﻧﻪ وﺷﻲ .د اﺿﻄﺮاري ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻟﻪ ﭘﯧﻞ څﺨﻪ د
دواﻣﺪارې ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﻟﻮري ﺗګ ،ﭘﻪ ﻳﻮه ﺿﻌﻴﻔﻪ دوﻟﺖ ﻛﯥ د ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ

ﭘﺎﻳﻠﻪ ﻛﯥ ﻫﻐﻪ ژﻣﻨﯥ ﭼﯥ ﺷﻮي دي ﻟﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﺳﻨﺠﻮل ﺷﻮو اړﺗﻴﺎوې

ﻛﻮﻟﻮ ﻧﻪ د ﻳﻮه ځﻮاﻛﻤﻦ دوﻟﺖ ﺳﺮه ﻳﺎ دﻧﻨﻪ ﭘﻪ دوﻟﺖ ﻛﯥ د ﻛﺎرﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ

ﻳﯥ ﺑﺸﭙړﻧﺸﻮاى ﻛړاى ..ﭘﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،دﻏﻪ ژﻣﻨﯥ ،ﻫﻐﻪ ﭘﻴﺴﯥ ]ﻳﺎ

ﻣﺎﻧﺎ ده.

ﻣﺮﺳﺘﯥ[ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﯥ ﻻس ﺗﻪ راﻏﻠﻲ ﻳﺎ ﻟګﯧﺪﻟﻲ دي ﻧﻪ
ﻣﻨﻌﻜﺴﻮي.
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ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﯥ ﺣﺪه ډډه ﻛﻮل د دوﻟﺖ ﺟﻮړوﻧﯥ ﺑﻬﯧﺮ ﻟړزوﻟﺊ ﺷﻲ.
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د داﺳﯥ ګﻮاښﻮﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻟﻜﻪ ﻧﺎﻛﺮاري ،ﺗﺮﻳﺎك

د  1381او  [2002-2005] 1383ﻛﻠﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﻳﻮاځﯥ  3،3ﻣﻴﻠﻴﺎرډه

او ټﻮﻟﻴﺰه ﻧﺎﺧﻮښۍ ،ﭼﯥ ﻣﻮﺧﻪ ﻳﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ د ټﻮﻟﻴﺰ

ډاﻟﺮه ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ ﭘﺮوژو ﺑﺎﻧﺪې وﻟګﯧﺪو او د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭘﻪ اوږدو

ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ د ﺟﻮړوﻟﻮ ﻣﺨﻨﻴﻮى دى ﺳﺨﺖ او ﻟﻨډﻣﻬﺎل ﻏﺒﺮګﻮن ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ،
ﻛﯥ د ﭘﺮوژو ﺗﺮ ﻳﻮ ﻣﻴﻠﻴﺎرډ ډاﻟﺮو څﺨﻪ ﻟږه ﻛﭽﻪ ﺑﺸﭙړه ﺷﻮه .دﻏﯥ
ﭘﻪ ﻏﺎﻟﺒﻪ ﺗﻮګﻪ د اوږدﻣﻬﺎﻟﯥ دوﻟﺖ ﺟﻮړوﻧﯥ د ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﺧﻨډ ګﺮځﻲ .د
وﺿﻌﯥ ﭘﻪ  [2005] 1384ﻛﯥ ښﻪ واﻟﻰ وﻣﻮﻧﺪ .ﻛﻠﻪ ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺮ
ﻣﺮﺳﺘﻮ او اوږدﻣﻬﺎﻟﻮ ګﺎﻣﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ اړﻳﻜﯥ ﻟﻪ ﻳﻮې ﺧﻮا او ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻮ
 2،2ﻣﻴﻠﻴﺎرډو ډاﻟﺮو زﻳﺎﺗﯥ ﭘﻴﺴﯥ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛړې . .د ﻟﻨﺪن ﭘﻪ ﻏﻮﻧډه ﻛﯥ
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ډډه ﻛﻮل او ﻟﻨډﻣﻬﺎل ګﺎﻣﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮا ﭘﻪ دوﻟﺖ ﺟﻮړوﻧﻪ ﻛﯥ د ﻳﻮه
ﭼﯥ د  2006م ﻛﺎل ﭘﻪ ﺟﻨﻮري ﻛﯥ ﺟﻮړه ﺷﻮه ،ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮوﻧﻜﻮ ژﻣﻨﻪ
ﺗﻮﭘﻴﺮ ]ﺗﻨﺎﻗﺾ[ د ﺟﻮړﯦﺪو ﻻﻣﻞ ﻛﯧږي.
وﻛړه ﭼﯥ  10،4ﻣﻴﻠﻴﺎرډه اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ډاﻟﺮه ﻫﻐﻪ ﭘﻨځﻪ ﻛﻠﻦ ﭘﺮوګﺮام ﺗﻪ
ﭘﺪې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ،ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د دوﻟﺖ ﺟﻮړوﻧﯥ او ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ
ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ د ﻟﻨډﻣﻬﺎﻟﯥ ﺳﺘﺮاﺗﻨﯧﮋۍ او د
ﺗﺮ ﻣﻨځ اړﻳﻜﯥ ﻟﻪ درﻳﻮ ﺧﻮاوو ﺗﺮ ﺑﺤﺚ ﻻﻧﺪې ﻧﻴﻮل ﻛﯧږي.
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺗړون ﻟﻴﻚ ﻛﯥ ﺑﻴﺎن ﺷﻮي و ،ورﻛړي .داﺳﯥ ښﻜﺎري
•

د دوﻟﺖ ﺟﻮړوﻧﯥ ﭘﻪ اړوﻧﺪ د ﻣﺮﺳﺘﻮ د اﻧﺪازې اﻏﯧﺰې.

•

د دوﻟﺖ ﺟﻮړوﻧﯥ ﭘﻪ اړوﻧﺪ د ﻣﺮﺳﺘﻮ د وړاﻧﺪې ﻛﻮﻟﻮ اﻏﯧﺰې او

•

د دوﻟﺖ ﺟﻮړوﻧﯥ د ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ ﻛﯥ د ﻣﺮﺳﺘﻮ
اﻏﯧﺰﻣﻨﺘﻮب.

ﭼﯥ د ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻛﭽﻪ ﻟﻮړه ﺷﻲ او ښﺎﻳﻲ ﭼﯥ د ﻛﻠﻨﻴﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻛﭽﻪ ﭘﻪ ﻫﺮ

4د ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻛﻮوﻧﻜﻮ د ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ زﻳﺮﻣﻪ ] ،[Databaseﭘﻪ روﺑﻴﺖ ﺑﺎرﻧﻴټ ﻛﯥ
ﺷﺮح ،ﻫﻤﺎﻳﻮن ﺣﺎﻣﺪزاده او اﺑﻲ ﺳﺘﻮدارد  ،2005وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ] :ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎى ﺛﺒﺎت
ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ[ د ﻫﻤﻨﺪ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ اړﻳﻜﻮ اﻧﺴﺘﻴﺘﻴﻮت د ﻫﺎګ ښﺎر  5-60د ټﻮﻟﻮ رﻗﻤﻮﻧﻮ ﻳﻮوﻧﻪ

 .1د ﻣﺮﺳﺘﻮ اﻧﺪازې او دوﻟﺖ ﺟﻮړوﻧﻪ

اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ډاﻟﺮ دي
5دﻏﻪ ﺧﻼ ﻛﻴﺪاى ﺷﻰ ﭼﯥ څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ ﻟﻮى ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮوﻧﻜﯥ ﻟﻜﻪ د اﻣﺮﻳﻜﯥ ﻣﺘﺤﺪه اﻳﻼت

د ﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﻟﭙﺎره د وړاﻧﺪې ﺷﻮو ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭘﻪ ﻛﭽﻪ ﻛﯥ د ﻳﻮه

د څﻮ ﻛﻠﻮﻧﻮ ﭘﺮ ځﺎي ﻛﺎل ﭘﻪ ﻛﺎل ﻏﻮښﺘﻨﻰ ورﻛﻮى .ﺑﺮ ﺳﻴﺮه ﭘﺮ دى ،زﻣﻨﻰ ﭘﻪ دى ﻣﺎﻧﺎ دى ﭼﯥ
دﻏﻪ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﺨﺘﻪ او ﻣﺘﺮاﻛﻢ دول ورﺳﺮه ﭼﻠﻨﺪ وﺷﻰ

ﻗﻄﻌﻲ رﻗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻮل ﻧﺎ ﺷﻮﻧﻰ دى .د ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮوﻧﻜﻮ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﻏﻮﻧډه
6د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ او اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻤﻜﺎرۍ ﺳﺎزﻣﺎن ،د ﭘﺎرﻳﺲ د اﻋﻼﻣﻴﯥ اړوﻧﺪ څﺎرﻧﻴﺰ

ﻛﯥ ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ راﻧﺴﻜﻮرﯦﺪو څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ 2002م ﻛﺎل ﭘﻪ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ،د  2006د اﻛﺘﻮﺑﺮ 6ﻣﻪ ﻧﻴټﻪ ﻛﯥ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮي .د ډﯦﺮو ﻟږو ﻣﺮﺳﺘﻮ اټﻜﻞ ﺷﻮى و ﭘﺪې

ﺗﻮﻛﻴﻮ ﻛﯥ ﺟﻮړه ﺷﻮه ،د ﺑﯧړﻧﻴﻮ او ﻟﻮﻣړﻧﻴﻮ اړﺗﻴﺎوو د ﺗﺎﻣﻴﻦ د زﯦﺮﻣﻮ

ﭼﯥ ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮوﻧﻜﻮ ﺳﺮوې ګﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻟﻪ ځﻮاب ورﻛﻮﻟﻮ او د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻟﻪ وړاﻧﺪې
ﻛﻮﻟﻮ څﺨﻪ ﭘﺪاﺳﯥ ﺣﺎل ﻛﯥ ﭼﯥ ﻛﻪ ﻟګښﺘﻮﻧﻪ د ﻛﺎل ﭘﻪ اوږدو ﻛﯥ وروﺳﺘﻪ زﻳﺎﺗﻮاﻟﻰ وﻣﻮﻣﻲ
ډډه وﻛړه .ځﻴﻨﻮ ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ د  2004او  [1383] 2005ﻛﻠﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ د ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻛﭽﻪ ﻳﯥ 3
اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ډاﻟﺮو ﺗﻪ ﻧږدې اټﻜﻞ ﻛړئ و.
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دوﻟﺖ ﺗﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ؟ ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ﻣﺮﺳﺘﯥ او د دوﻟﺖ ﺟﻮړوﻧﯥ ﭘﻪ ﺑﻬﻴﺮ ﻛﻲ ﺗﻮﭘﻴﺮوﻧﻪ

ﻛﺎل ﻛﯥ د  3ﻣﻴﻠﻴﺎرډو اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ډاﻟﺮو ﻛﯥ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﻲ .دﻏﻪ رﻗﻢ ﭘﻪ

ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ څﺨﻪ  9ﺑﺮاﺑﺮه زﻳﺎﺗﯥ دي ﻛﻮم ﭼﯥ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ اﻗﺘﺼﺎد څﺨﻪ ﻳﯥ

ﭘﺮاﺧﻪ ﻛﭽﻪ د  [2006-2008] 1385-1386د ﺑﻮدﺟﯥ ﻟﻪ اړوﻧﺪه ارﻗﺎﻣﻮ

ﻻس ﺗﻪ راوړي .ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎﻧﺪې داﺳﯥ ﺳﺨﺘﻪ ډډه ﻛﻮل ،ښﺎﻳﻲ ﭼﯥ د

او ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﻋﻮاﻳﺪو ﺳﺮه ﺳﻤﻮن ﺧﻮري.

دوﻟﺖ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ زﻳﺎﻧﻤﻦ ﻛړي او د ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د دوﻟﺖ د
ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﻟړزول د دوﻟﺖ ﺟﻮړوﻧﯥ ﭘﺮ ﺑﻬﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ اﻏﯧﺰ ﻛﻮي.
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د دﻏﻮ ارﻗﺎﻣﻮ ﭘﻪ اړه ﺑﯧﻼﺑﯧﻞ ﺗﻌﺒﻴﺮوﻧﻪ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ ﻳﯥ دادى ﭼﯥ،
د ]ډﯦﺮو زﻳﺎﺗﻮ[ ﻣﺮﺳﺘﻮ د ﻣﺴﺌﻠﯥ ځﻴﻨﯥ ﻣﻴﻨﻪ وال ادﻋﺎ ﻛﻮي ﭼﯥ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ډﯦﺮې ﻟږې ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛړي دي دﻏﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ د ژﻣﻨﻪ
ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎﻧﺪې ډﯦﺮه ډډه ﻛﻮل ﻫﻤﺪا ﺷﺎن د ﻧﺎ دوﻟﺘﻲ ځﻮاﻛﻤﻨﻮ ﻋﺎﻣﻠﻴﻨﻮ
ﺷﻮو ﻳﺎ ورﻛړل ﺷﻮو ﻣﺮﺳﺘﻮ د ﺳﻨﺠﻮل ﺷﻮو اړﺗﻴﺎوو ﻳﺎ ﻟګښﺘﻲ
ﺳﺮه ﭘﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻛﯥ د دوﻟﺖ د وړﺗﻴﺎ د ﺿﻌﻒ ﻻﻣﻞ ﻛﯧږي او دﻏﻪ
ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻟﻪ ﭘﺮﺗﻠﯥ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻧﻮرو ﺟګړه ځﭙﻠﻮ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﻛﯥ اړه ﻟﺮي .د
ﻣﻮﺿﻮع د دوﻟﺖ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﻻ ﻧﻮر ﻟړزوي ځﻜﻪ ﭼﯥ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ
ﻳﻮې ﻣﻄﺎﻟﻌﯥ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﭼﯥ څﻮ څﻮ ځﻠﻪ ورﺑﺎﻧﺪې ټﻴﻨګﺎر ﺷﻮى دى،

راﺗﻠﻮﻧﻜﻲ ﺑﻬﻴﺮوﻧﻪ ﻗﻄﻌﻲ ﻧﺪي .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺗﺮﻳﺎك د اﻗﺘﺼﺎد ﭘﻪ

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دوو ﻟﻮﻣړﻳﻮ ﻛﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﻛﯥ د ﻫﺮ وګړي ﭘﻪ ﺳﺮ 57

ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ،دﻏﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰه ﭼﯥ د ﻋﻮاﻳﺪو ﻳﻮه ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ او دﻏﻮ ﻋﺎﻣﻠﻴﻨﻮ ﺗﻪ

ډاﻟﺮه ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛړي دي ﭘﺪاﺳﯥ ﺣﺎل ﻛﯥ ﭼﯥ دﻏﻪ رﻗﻢ ﭘﻪ ﺑﻮﺳﻨﻴﺎ ﻛﯥ

ځﺎى ﻧﺎﺳﺖ ]ﺑﺪﻳﻞ[ ځﻮاك ﺑﺮاﺑﺮوي ﻻ ﻧﻮره ﺳﺨﺘﻮي.

 679ډاﻟﺮه ،ﺧﺘﻴځ ﺗﯧﻤﻮر  233او ﭘﻪ ﻫﺎﻳټﻲ ﻛﯥ  73اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ډاﻟﺮه
ﭘﻪ ﭘﺎى ﻛﯥ ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻛﻮﻻى ﺷﻲ د دوﻟﺖ ﺟﻮړوﻧﯥ ﭘﻪ ﺑﻬﻴﺮ
7

و .ﻟﻪ دي ﻣﺨﯥ د ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻛﭽﻪ د ﻟﻮﻳﻮ ﻧﻨګﻮﻧﻮ د ﺷﺘﻮن ﭘﻪ ﺣﻞ ﻛﯥ ډﯦﺮ ﻟږ

ﺑﺎﻧﺪې ﻧﺎوړه او ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﯥ اﻏﯧﺰې وﻛړي .ﻟﻪ ﻳﻮې ﺧﻮا ښﺎﻳﻲ

دي ﭼﯥ ﭘﺨﭙﻞ وار د ﺳﻮﻟﯥ د ﺗﺎﻣﻴﻦ او د دوﻟﺖ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د اوﺳﻨﻲ

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ د ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺷﻮې ﻟګښﺘﻲ ﺑﻮدﺟﯥ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻟږه اﻧﺪازه د

ﻛړﻛﯧﭻ د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻟﭙﺎره ،د دوﻟﺖ ﭘﻪ ﭘﺎﺗﯥ واﻟﻲ ﻛﯥ اﻏﯧﺰﻣﻦ دي .د

ﺧﻠګﻮ د اړﺗﻴﺎوو ځﻮاب وﻧﺸﻲ وﻳﻼى ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﺗﺮ

]ډﯦﺮې ﻟږې[ د ﻣﺴﺌﻠﯥ ﺧﻮښﻮوﻧﻜﻲ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دوﻟﺖ ژﻣﻨﻮ ﻟﭙﺎره

ﭘﻮښﺘﻨﯥ ﻻﻧﺪې راوﻟﻲ .ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮا ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﻟﺖ او د ﻫﻐﻪ
ﻧړﻳﻮال دوﺳﺘﺎن د دوﻟﺖ ﺟﻮړوﻧﯥ ﭘﻪ ﺑﻬﻴﺮ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺳﺨﺖ ډډه

د ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺷﺘﻮن ﺗﻪ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د زرﻳﺰې اوږدﻣﻬﺎﻟﻮ ﻣﻮﺧﻮ د
ﻛﻮﻟﻮ ﻧﺎوړه اﻏﯧﺰې او ځﻮاب ورﻛﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ ﭘﺎم وﻛړي.
ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﭘﻪ اړوﻧﺪﭼﯥ د ﻫﻐﻮى ﭘﻠﻲ ﻛﻮل زﻳﺎﺗﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي
ګﻮﺗﻪ ﻧﻴﺴﻲ.

 .2د ﻣﺮﺳﺘﻮ وﯦﺶ او دوﻟﺖ ﺟﻮړوﻧﻪ

دﻏﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ د ډﯦﺮې زﻳﺎﺗﯥ اﻧﺪازې ﻣﺮﺳﺘﻪ ،د دوﻟﺖ ﺟﻮړوﻧﯥ ﺑﻬﻴﺮ ﺗﻪ

د دوﻟﺖ ﺟﻮړوﻧﯥ ﺗﻨﺎﻗﺾ د ﻣﺮﺳﺘﻮ د وﯦﺶ او ﺳﺎزﻣﺎن ورﻛﻮﻟﻮ د

دزﻳﺎن ﻻﻣﻞ ﺑﻮﻟﻲ .ﻫﯧﻮاد ﺗﻪ ﻟﻪ دﺑﺎﻧﺪې څﺨﻪ د ﭘﻴﺴﻮ راﺗﻠﻞ د ﺑﻴﺮﺗﻪ

ﺗګﻼرې ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﻫﻢ ﺟﻮړﯦﺪاى ﺷﻲ .د ﻣﺮﺳﺘﻮ د وﻳﺶ ځﻴﻨﯥ ﺗګﻼري،

ﺣﺴﺎب ورﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﺎﻧﺎ ده .ﭘﻪ ﻛﺎل  [2004-2005] 1383ﻛﯥ ،ﻧړﻳﻮاﻟﻮ

د وړ او ﻣﺸﺮوع دوﻟﺖ د ﺑﻨﺴټﻴﺰې ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﺑﻬﻴﺮ ﺑﺎﻧﺪې اﻏﯧﺰه ﻛﻮي.

ﻣﺮﺳﺘﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻛﻮرﻧﻲ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻟﻪ  40٪څﺨﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﺑﺮﺧﻪ
د ﻏﻮښﺘﻨﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺗﻪ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ورﻛړل ﺷﻮى دى د ﻣﺮﺳﺘﻮ
ﺟﻮړوﻟﻪ ،ﭘﺪاﺳﯥ ﺣﺎل ﻛﯥ ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﻛﻮرﻧﻲ ﻋﻮاﻳﺪ د ﻧﺎ ﺧﺎﻟﺺ
ﻛﭽﻪ او د ﻫﻐﻮى د ﻛﺎروﻟﻮ ﻻرښﻮد ﭘﻪ ﭘﺮاخ ډول ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن څﺨﻪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻮاځﯥ  5٪ﺑﺮﺧﻪ ﺟﻮړوﻟﻪ -ﭘﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ﻛﭽﯥ ډﯦﺮ ټﻴټ ﺗﻨﺎﺳﺐ
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ﺑﻬﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮي دي ﭼﯥ د ﻫﯧﻮاد وړﺗﻴﺎ د ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮﺑﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺟﻮﺗﻪ ﻛﻮﻟﻮ
دي .د ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﻋﻮاﻳﺪو ﻟﻪ زﻳﺎﺗﻮاﻟﻲ ﺳﺮه ﺳﺮه ﭘﻪ ﻛﺎل 2006-] 1385
ﻛﯥ ﻣﺤﺪودوي .ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮوﻧﻜﻲ د ﻣﺮﺳﺘﻮ وړاﻧﺪې ﻛﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﭼﻤﺘﻮ
 [2007ﻛﯥ ،ټﻮﻟﻴﺰ ﻟګښﺖ ﺗﻪ د ﻣﺮﺳﺘﯥ د ﻛﭽﯥ ﭘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﯥ ﻛﻮم ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻛﯧږي ﺧﻮ د ﻣﺮﺳﺘﯥ د ﻟګﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﻣﺮﺳﺘﯥ د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛﻮوﻧﻜﻲ
ﻧﻪ راﻣﻨځﺘﻪ ﻛﯧږي ،ﭘﻪ ﺑﻠﻪ ﻣﺎﻧﺎ ﻫﻐﻪ ﺳﺮﭼﻴﻨﯥ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﻟﺖ
اﻧګﯧﺰه د ﻫﻐﻪ د ﺗﺎﻣﻴﻦ د ﻛﭽﯥ ﭘﻪ ﻗﻴﺎس ﻟږ وي .داﺳﯥ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻮﻻى
ﻳﯥ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﺮﺳﺘﻪ رﺳﻮوﻧﻜﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﻻس ﺗﻪ راوړي ﻟﻪ ﻫﻐﻮ
ﺷﻲ د دوﻟﺖ ﻫڅﯥ د ﻋﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ د ﺳﻤﻮن ﭘﻪ ﻻر ﻛﯥ ګډوډ ﻛړي
او د ﻧﺎﻣﺸﺮوع ځﻮاﻛﻤﻨﻮ ﭘﻪ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ ﻛﯥ د دوﻟﺖ ﻣﺨﻪ ﻧﻴﺴﻲ .ﭘﻪ
10

ﺟﻤﺰ داﺑﻴﻨﺰ  James Dobbinsﺳﻴﺖ ﺟﻲ ﺟﻮﻧﺰ  ،Seth G Jonesﻛﻴﺖ ﻛﺮان Keith

7

 ،Craneاﻧﺪرﻳﻮ راﺗﻤﻞ  ، Andrew Rathmellﺑﺮت ﺳﺘﻴﻞ  ، Brett Steeleرﻳﭽﺎرد
ﺗﻠﻴﺴﭽﻚ  Richard Telschikاو آﻧګﺎ ﺗﻴﻤﻴﻞ ﺳﻴﻨﺎ  2005 Anga Timilsinaﭘﻪ دوﻟﺖ
ﺟﻮړوﻧﻪ ﻛﯥ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ رول :ﻟﻪ ﻛﺎﻧګﻮ ﻧﻪ ﻋﺮاق ﺗﻪ ،د  Randﻫﻤﻜﺎري :ﺳﻨﺘﺎ ﻣﻮﻧﻴﻜﺎ
 ،Santa Monikaﺳﻲ ،آى ،دې ﻣﺴﺌﻠﯥ ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻏﻮر ﺳﺮه وﻛﺘﻞ ﺷﻲ ،ﭘﺪې ﭼﯥ د

9اﺳﺘﺮي ﺳﻮرﻛﯥ  ،2006 ، Astri Suhrkeﻛﻠﻪ ﭼﯥ ډﯦﺮ ﻫﻢ ﻟږ وي :ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ دوﻟﺖ
ﺟﻮړوﻧﯥ ﺗﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ Foundation Par alas relaciones internacionalies y el
 Dialogo Exteriorﻣﺎدرﻳﺪ ،د ﻣﺎﻟﻴﯥ وزارت ارﻗﺎم  www.mof.gov.afاﻛﺘﻮﺑﺮ.

ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ او ﻟﻪ ﺟګړې ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ د دوﻟﺖ ﺟﻮړوﻧﯥ د ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب ﺗﺮ ﻣﻨځ ﻫﯧڅ ډول ارﺗﺒﺎﻃﻲ
ﻟﻴﻜﻪ ﻧﺸﺘﻪ.
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 . -ﻧړﻳﻮال ﺑﺎﻧﻚ ،2005 ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن :ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ﻋﺎﻣﻪ ﺷﺘﻮ ﺑﺎﻧﺪې څﺎر ،ﻧړﻳﻮال ﺑﺎﻧﻚ

واﺷﻨګﺘﻦ دي ﺳﻲ viii

10اﻟﻴﻨﻮر اﺳﺘﺮوم  ، Elinor Ostrumﻛﻼرك ګﺒﺴﻮن  ، Klark Gibsonﺳﻮﺟﺎى ﺷﻴﻮا ﻛﻤﺎر
 Sujia Shivakumarاو ﻛﺮﻳﺴﺘﺮ اﻧﺪرﺳﻮن  ،2001 . Crister Andarsonﻣﺮﺳﺘﻪ ،اﻧګﯧﺰې
او دوام ،د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ﻫﻤﻜﺎرۍ د ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻠﻴﻞ  SIDAﺳﺘﺎﻛﻬﻠﻢ  :4 ،ﺟﻮﻧﺎﺗﻮن ګﻮدﻫﻨﺪ

5

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﯥ او ارزوﻧﯥ اداره

ﻟﻮﻣړى ﺟﺪول .د  1385او  86ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻛﺎل اﺻﻠﻰ او ﺑﻬﺮﻧۍ ﺑﻮدﺟﻪ
 1385ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻛﺎر
د ﻣﻴﻠﻴﻮن ډاﻟﺮو ﭘﻪ ﻛﭽﻪ
اﺻﻠﻰ ﺑﻮدﺟﻪ

 1386ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻛﺎل
د ﻣﻴﻠﻴﻮن ډاﻟﺮو ﭘﻪ ﻛﭽﻪ

ﻓﻴﺼﺪى

ﻓﻴﺼﺪى

2205

60,73

2550

69,88

ﻋﺎدى ﺑﻮدﺟﻪ

884

24,35

1072

29,38

اﻧﻜﺸﺎﻓﻰ ﺑﻮدﺟﻪ

1321

36,38

1478

40,50

ﺑﻬﺮﻧۍ ﺑﻮدﺟﻪ

1426

39,27

1099

30,12

ډوﻟﻪ

3631

100

3649

100

542

14,93

716

19,62

ﻛﻮرﻧﻰ ﻋﺎﻳﺪ
ﻟﻪ ﻋﺎﻳﺪ څﺨﻪ د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻮى ﻋﺎدى ﺑﻮدﺟﻪ ﻓﻴﺼﺪى

66,79

61,31

ﻣﻨﺒﻊ :د ﻣﺎﻟﻰ وزارت د ﺑﻮﺟﻰ ﻓﺮﻣﺎن.

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ ﻣﻮږ ﻟﻪ دې واﻗﻌﻴﺖ ﺳﺮه ﻣﺦ ﻳﻮ ﭼﯥ ﭘﺪاﺳﯥ ﺣﺎل ﻛﯥ

ﻣﻌﻤﻮل ﻛﺎر و ﺧﻮ دﻏﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻟﻜﻪ څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﻳﻲ ﺧﺒﺮې
11

ﭼﯥ د ﺑﻦ د ﻏﻮﻧډې ډﯦﺮى ﻣﻬﻢ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻪ ﭘﻠﻲ ﺷﻮل ،ﻧﻮر ﻣﻬﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮوﻧﻪ

وﺷﻮې د دوﻟﺖ ﺟﻮړوﻧﯥ ﭘﺮ ﺑﻬﻴﺮ ﻧﺎوړه اﻏﯧﺰې ﻛﻮي.

ﻟﻜﻪ ﻟﻪ دوﻟﺖ څﺨﻪ د ﻓﺎﺳﺪو ﻟﻮړ ﭘﻮړو ﭼﺎرواﻛﻴﻮ اﻳﺴﺘﻞ ﻳﺎ د ﻣﻬﻤﻮ
ﭘﻮرﺗﻨﻲ ﺟﺪول ﺗﻪ ﭘﻪ ﻛﺘﻨﯥ ﺳﺮه  [2006-2007] 1385او 2007-] 1386
وزارﺗﻮﻧﻮ رﻳښﺘﻴﻨﯥ ﺳﻤﻮن وﻧﺸﻮ.
 [2008ﻛﻠﻮﻧﻪ ،ﭘﻪ ﻣﻠﻲ ﺑﻮدﺟﻮ ﻛﯥ زﻳﺎﺗﻮاﻟۍ ،د ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﺑﻮدﺟﻮ ژﻣﻨﯥ
ﭘﻪ ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ ﺑﺎﻧﺪې د دوﻟﺖ ﻣﺤﺪوده څﺎرﻧﻪ د ﻣﺮﺳﺘﻮ وﻳﺶ د

ﻣﻌﺎدل دي ﭘﻪ  2،2ﻣﻠﻴﺎرډه اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ډاﻟﺮو او  2،5ﻣﻠﻴﺎرډه اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دوﻟﺖ ﻟﻪ ﻛﻨټﺮول او څﺎرﻧﯥ ځﺨﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﺷﻮي دي .ﭘﻪ 2004

ډاﻟﺮه د ﻛﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ښﻴﻲ .ﭘﻪ ﻛﺎل  [2006-2007] 1385ﻛﯥ ﺑﻬﺮﻧۍ

ﻛﺎل ﻛﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﻟﺖ د ﺧﭙﻠﯥ ﺑﻮدﺟﯥ د رﻳﭙﻮرټ ورﻛﻮﻟﻮ

ﺑﻮدﺟﻪ ﻟﻪ  1،4ﻣﻠﻴﺎرډه اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ډاﻟﺮو څﺨﻪ  1،1ﻣﻠﻴﺎرډ اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻪ ﻧﻮي ﺟﻮړ ﻛړ .ﻳﻮ ﻛﻮرﻧﻰ ﺑﻮدﺟﻮي ﺳﻴﺴﺘﻢ د ﻫﻐﻮ ﺑﻮدﺟﻮ

ډاﻟﺮو ﺗﻪ راټﻴټﻪ ﺷﻮه .ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﺗﺮﺗﻴﺐ ،د ﻫﻐﻪ څﻪ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﭼﯥ ورﻗﯥ

ﻟﭙﺎره ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دوﻟﺖ د ﺧﺰاﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ورﻛﻮل

او اﺳﻨﺎدوﻧﻪ ﻳﯥ ښﻴﻲ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣﻜﻮﻣﺖ د ﺧﺰاﻧﯥ ﻟﻪ ﻻرې د

ﻛﯧږي او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دوﻟﺖ ﻟﻪ ﭼﻮﻛﺎټ څﺨﻪ ﺑﻬﺮ ﭘﻪ ﭘﺎم ﻛﯥ ﻧﻴﻮل

ﻻس ﺗﻪ راﻏﻠﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ ټﻮﻟﻴﺰ ﺗﻨﺎﺳﺐ ،ﻳﺎدښﺖ ﺷﻮو ﺑﻮدﺟﻮ ﺗﻪ ﻛﺎﺑﻮ 70٪

ﺷﻮى دى وړاﻧﺪې ﻛﯧږي .ﻛﻮرﻧﻲ ﺑﻮدﺟﻪ ﻟﻪ ]ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ[ او ]ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ[

زﻳﺎﺗﯧږي ﻟﻪ دې ﺳﺮه ﺳﺮه ،د ﻛﻮرﻧۍ ﺑﻮدﺟﯥ د ﻧﺎ ﺑﺸﭙړه ﻣﺼﺮف ﻟﭙﺎره

ﺑﻮدﺟﯥ څﺨﻪ ﺟﻮړﯦږي .ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻮدﺟﻪ ﻟﻪ ﺗﻜﺮاري ﻫﺰﻳﻨﻮ څﺨﻪ ﻟﻜﻪ

او د ﺑﻬﺮﻧۍ ﺑﻮدﺟﯥ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ د ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺷﺘﻮن ﭘﻮرﺗﻨﻲ ارﻗﺎم ﺗﺮ ﻳﻮې

ﻣﻌﺎش ،ﻛړﻧﯥ او ﺳﺎﺗﻨﻪ ]او څﻮ ﻧﻮر اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ ﺣﺎﻟﺘﻮﻧﻪ[ ﺗﺮ ﭘﻮښښ

اﻧﺪازې ﺗﺤﺮﻳﻒ ﻛﻮﻧﻜﻮوﻛﻲ دي .د ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺑﻮدﺟﻮ د ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ

ﻻﻧﺪې راوړي ،ﭘﺪاﺳﯥ ﺣﺎل ﻛﯥ ﭼﯥ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ﺑﻮدﺟﻪ د ﻧﻮو ﭘﺎﻧګﻪ

اړوﻧﺪ ،د ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮوﻧﻜﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻧﺎﺑﺸﭙړ او ﺑﯥ وﺧﺘﻪ رﻳﭙﻮرټ

اﭼﻮوﻧﻮ ﻟﭙﺎره ځﺎﻧګړي ﻛﯧږي .ﭘﻪ ﻛﺎل  [2004-2005] 1383ﻛﯥ ﻫﻐﻪ

ورﻛﻮل ،د ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻮدﺟﻮ د ډﯦﺮ ﻟږ رﻳﭙﻮرټ ورﻛﻮﻧﯥ ﻻﻣﻞ ﻛﯧږي.

ﺑﻮدﺟﯥ ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﭘﻪ ﻛﻨټﺮول ﻛﯥ ﻧﻪ دي ﻛﺎﺑﻮ  75٪او ﻳﺎ 2،5

ﻫﻤﺪا ﺳﺘﻮﻧﺰه د ﺑﻬﺮﻧۍ ﺑﻮدﺟﯥ د ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ ﭘﻴﺴﻮ د ﻣﺼﺮف ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ

ﻣﻴﻠﻴﺎرډه د ﻣﺮﺳﺘﻮ ټﻮﻟﻴﺰه ﺟﻮړوﻟﻪ .ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ ﻟﻪ ﺟګړې وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ

ﻛﯥ ﻣﺨﺘﻪ ﻛﯧږي .ﭘﻪ ﻛﺎل  2006ﻛﯥ د څﺎرﻧﯥ او ﻫﻤﻐږۍ ګډ ﻫﻴﺌﺖ

ﻟﻮﻣړﻳﻮﺷﺮاﻳﻄﻮ ﻛﯥ د ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ زﻳﺎﺗﻮ ﻧﺎ ﻣﻨﻈﻤﻮ ﺑﻮدﺟﻮ ﺷﺘﻮن ،ﻳﻮ

) (JCMBﻟﻪ رﺳﻤﻲ ﻏﻮښﺘﻨﻮ ﺳﺮه ﺳﺮه ،ﻳﻮازې  7ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮوﻧﻜﻮ
ﻣﻮﺳﺴﻮ ﭼﯥ د ﻫﻐﻮى ﻣﺮﺳﺘﻮ د ژﻣﻨﻪ ﺷﻮو ﭘﻴﺴﻮ  23٪ﺟﻮړول ،د ﺧﭙﻠﻮ

 Jonathon Goodhandاو ﻣﺎرك ﺳﺪرا  ،2006 ، Mark Sedraﭘﺮ ﺳﻮﻟﯥ ﭘﺮﯦﻜړه ﻟﻴﻜﻮﻧﻪ؟
ﻣﺮﺳﺘﻪ ،ﺣﺎﻻت او ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ ﺑﻴﺎ ﺟﻮړوﻧﻪ ،د ﻫﺎﻟﻨﺪ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ اړﻳﻜﻮ اﻧﺴﺘﻴﺘﻴﻮت  :د
ﻫﺎګ ښﺎر.
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11د ﻣﺎﻟﻰ وزارت د ﺑﻮدﺟﻰ اﺣﻜﺎم ،زﻳﺎت ﻛﻠﻮﻧﻪwww.mof.gov,af ،

دوﻟﺖ ﺗﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ؟ ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ﻣﺮﺳﺘﯥ او د دوﻟﺖ ﺟﻮړوﻧﯥ ﭘﻪ ﺑﻬﻴﺮ ﻛﻲ ﺗﻮﭘﻴﺮوﻧﻪ

ﻟﻮﻣړى ﺷﻜﻞ :د اړوﻧﺪه وزارت ﻟﺨﻮا د اﻧﻜﺸﺎﻓﻰ ﺑﻮدﺟﻰ ﺑﺸﭙړوﻧﻪ ) 1384ﻛﺎل(
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ﻟګښﺘﻮﻧﻮ رﻳﭙﻮرټ ﻳﯥ ﭘﻪ ټﺎﻛﻠﻲ وﺧﺖ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺎﻟﻴﯥ وزارت
ﺗﻪ وﺳﭙﺎره.

30٪
30%

ﻛﻮرﻧﻲ ﺑﻮدﺟﯥ ) (Core Budgetﺳﺮه د زﻳﺎﺗﯧﺪو ﭘﻪ ﺣﺎل ﻛﯥ ده .دواړه د
ﻣﺜﺒﺘﯥ ودې ﺧﻮا ﺗﻪ دروﻣﻲ.

ﭘﻪ ﻛﺎل  [2007-2008] 1386ﺗﻤﻪ ﻛﯧږې ﭼﯥ ﻛﻮرﻧﻲ ﻋﻮاﻳﺪ  716ﻣﻠﻴﻮﻧﻮ

ﭘﺪې وروﺳﺘﻴﻮ ﻛﯥ ،درې ډوﻟﻪ اﺧﺘﻼﻓﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺗﻜﺮار د زﻳﺎﺗﻮ ﭘﻴﺴﻮ د

اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﯥ ډاﻟﺮو ﺗﻪ ورﺳﯧږي او دﻏﻪ ﻣﺒﻠﻎ د ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻮدﺟﯥ ﻛﺎﺑﻮ

ﺟﺬب او ﻣﻼﺗړ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ،د ﻛﻮرﻧۍ ﺑﻮدﺟﯥ ﻟﻪ ﻻرې وړاﻧﺪې ﻛﯧږي.

 67٪ﺟﻮړوي او ډﯦﺮى دوﻟﺘﻲ ﻣﻌﺎﺷﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﭘﻮښښ ﻻﻧﺪې ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺗﻪ



د ﻫﻐﻮ ﺑﻮدﺟﻮ ﺗﺨﺼﻴﺼﻮل ﭼﯥ د ﻛﻮرﻧۍ ﺑﻮدﺟﯥ ﻟﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ

ﭘﻮره ﺑﺮﯦښﻲ] .ځﻴﻨﯥ ﻣﻌﺎﺷﻮﻧﻪ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ښﺎﻳﻲ د ﺑﻬﺮﻧﻲ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ
څﺨﻪ دﺑﺎﻧﺪې ﻣﺼﺮﻓﯧږي ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻨﻪ ده ،ﭘﺪې ﭘﻮﻫﯧﺪل ﭼﯥ
ﺑﻮدﺟﻮ ﻟﻪ ﻻرې ورﻛړل ﺷﻲ[.
څﻮﻣﺮه ﭘﻴﺴﯥ او د ﻛﻮﻣﻮ ﻣﻮﺧﻮ ﻟﭙﺎره ﻣﺼﺮﻓﯧږي ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻨﻪ ده.
د دﻏﻮ رﻗﻤﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎم ﻛﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﻣﻮږ ﭘﺮﯦﻜړه ﻧﺸﻮ ﻛﻮﻻى ﭼﯥ د

ﺣﺘﺎ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺑﻮدﺟﯥ او ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ]ﭘﻼﻧﻮﻧﻪ[ رﻳﭙﻮرټ

ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ ﭘﺮ ټﻮﻟﻮ ډوﻟﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﺣﻜﻮﻣﺖ او دوﻟﺖ څﺎرﻧﻪ ﻣﺦ ﭘﻪ

ﻛﯧږي ،د ﻟګښﺖ څﺮﻧګﻮاﻟۍ ښﺎﻳﻲ رﻳﭙﻮرټ ﻧﺸﻲ .د

زﻳﺎﺗﯧﺪو ده ﻳﺎ د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ د ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﻋﻮاﻳﺪو

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﻧﻪ ﺷﺘﻮن ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ،د ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﻫﻤﻐږي ﻛﻮل

ﻣﺮﺳﺘﯥ د ودې ﭘﻪ ﺣﺎل ﻛﯥ دي ﺧﻮ ﻫﻐﻪ څﻪ ﭼﯥ ﻣﻮږ ﻛﻮﻻى ﺷﻮ دﻟﺘﻪ

ښﺎﻳﻲ ډﯦﺮه ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻨﻪ وي.

ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺮې واﺧﻠﻮ ﻫﻐﻪ دا ده ﭼﯥ ډﯦﺮى ﻣﺮﺳﺘﯥ د دوﻟﺖ د ﺧﺰاﻧﻮ ﻟﻪ



د ﻛﻮرﻧۍ ﺑﻮدﺟﯥ د ﺟﻮړښﺖ څﺨﻪ دﺑﺎﻧﺪې د ﭘﻴﺴﻮ ﻣﺼﺮف ،د

ﻻرې ﻻس ﺗﻪ راڅﻲ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دوﻟﺖ د اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻟﻪ
ﺑﻮدﺟﯥ ﺳﻤﻮن د دوﻟﺖ ﭘﻪ ادارو ﻛﯥ د ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮﺑﻮﻧﻮ اﺟﻨﺪا
ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻨﻪ ﻛﻮي.


د ﻛﻮرﻧۍ ﺑﻮدﺟﯥ ﻟﻪ ﻻرې د ډﯦﺮو ﭘﻴﺴﻮ ﺟﺬﺑﻮل د ﻣﺎﻟﻲ

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺎﻟﻴﯥ وزارت ﻟﺨﻮا د ﻣﺮﺳﺘﻮ د اﻏﯧﺰﻣﻨﺘﻮب ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ د ﭘﺮﻣﺨﺘګ رﻳﭙﻮرټ
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د څﺎرﻧﯥ/ارزوﻧﯥ ]ﻣﺎټﺮﻳﻜﺲ[ او د ﺑﻬﺮﻧۍ ﺑﻮدﺟﯥ ﻟګښﺘﻮﻧﻪ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺎﻟﻴﯥ

ﺗﺨﺼﻴﺼﻮﻧﻮ د ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ د دوﻟﺖ ﭘﻪ وړﺗﻴﺎ ﻛﯥ

وزارت 2007 ،م ﻛﺎل ،د څﺎرﻧﯥ او ﻫﻤﻐږۍ ګډ ﻫﻴﺌﺖ  JCMBﻛﺎﺑﻞ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،د

زﻳﺎﺗﻮاﻟۍ راوړي.

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺎﻟﻴﯥ وزارت ﻛﺎر د ﻣﻨﻈﻢ رﻳﭙﻮرټ ورﻛﻮﻟﻮ د ﺟﻮړښﺖ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ د ﺑﺴﭙﻨﻪ
ورﻛﻮﻧﻜﻮ ادارو ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭼﯥ د ]څﺎرﻧﯥ او ﻫﻤﻐږۍ ګډ ﻫﻴﺌﺖ[ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻏﻮښﺘﻞ ﺷﻮي دي ،ﭘﻪ

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ ﺟﻮړوﻧﯥ وﺟﻬﻲ ﺻﻨﺪوق ) (ARTFد ﺑﻮدﺟﯥ ﻟﻪ

ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب ﭘﺮ ﻣﺦ ځﻲ ،ﺧﻮ ځﻴﻨﯥ ﺑﺴﭙﻨﻪ ورﻛﻮوﻧﻜﯥ ادارې ﺧﭙﻠﯥ اﻧﺪﯦښﻨﯥ د اﺿﺎﻓﻲ ﻫڅﻮ

ﻻرې ،د ﻣﺮﺳﺘﻮ د وﯦﺶ او ﺟﺬب ﻟﭙﺎره ﻳﻮ ﻟﻪ ډﯦﺮو ﻣﻬﻤﻮ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻮ

ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﭼﯥ د رﻳﭙﻮرټﻮﻧﻮ د ﻣﻨځﭙﺎﻧګﻮ ﻟﭙﺎره وړاﻧﺪﻳﺰ ﺷﻮي و ﺑﻴﺎﻧﻮي.

7

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﯥ او ارزوﻧﯥ اداره

څﺨﻪ دى .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ ﺟﻮړوﻧﯥ وﺟﻬﻲ ﺻﻨﺪوق ﭘﻪ ګډه د ﻧړﻳﻮال

ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮى ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻨځﺘﻪ راځﻲ د دﻏﻪ ﺻﻨﺪوق ﻣﺼﺮﻓﻲ اﻧډول ﻟﻪ

ﺑﺎﻧﻚ ،د اﺳﻼﻣﻲ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﺑﺎﻧﻚ ) (IDBد آﺳﻴﺎﻳﻲ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﺑﺎﻧﻚ

ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻮدﺟﯥ څﺨﻪ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ﺑﻮدﺟﯥ ﭘﻪ ﻟﻮر ﺗﻐﻴﻴﺮ د اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ

) (ADBاو د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ ﭘﺮوګﺮام ) (UNDPڅﺨﻪ اداره

ﻛﻮي.

ﻛﯧږي .ﭘﻪ ﻛﺎل  [2006-2007] 1385ﻛﯥ د  403ﻣﻠﻴﻮﻧﻮ اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ډاﻟﺮو
ټﻴټ او ﻧﺎ ﻣﻨﻈﻢ دوﻟﺘﻲ ﻟګښﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻛﺎل  [2005-2006] 1384ﻛﯥ د
ﭘﻪ ﻣﻌﺎدل ﻣﺎﻟﻲ ﺗﺨﺼﻴﺺ ]وﺟﻪ[ د ﻛﻮرﻧۍ ﺑﻮدﺟﯥ د ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻟﻪ
داﺧﻠﻲ ﺑﻮدﺟﯥ ﻳﻮاځﯥ  62٪ﺑﺮﺧﻪ ﻟګﻴﺪﻟﯥ وه ،دا ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﻛﯥ ده
ﻻرې ﻛﺎرول ﺷﻮي و .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﻰ وﺟﻬﻰ ﺻﻨﺪوق د ﻳﻮه
ﭼﯥ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﻪ اﻏﯧﺰﻣﻨﻪ ﺗﻮګﻪ ﻟګﯧﺪﻟﯥ وه او وﻳﻼى ﺷﻮ
دوﻟﺘﻲ اﺑﺰار ﺗﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﻻﻧﺪې د ﺑﯧﺮﺗﻪ راګﺮځﯧﺪوﻧﻜﻮ ﺗﺨﺼﻴﺼﻮﻧﻮ د
ﭼﯥ د ړوﻣﺒﻨﻴﻮ ﻛﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻜﯥ د ﻣﻌﺎﺷﻮﻧﻮ د اﺟﺮا ﻛﻮﻟﻮ ﺑﻬﻴﺮ
ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﺟﻮړ ﺷﻮى ،ﭼﯥ ﭘﻪ ورﺗﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ د داﺧﻠﻲ ﺑﻮدﺟﯥ
ﭘڅ ﻳﺎ ﻧﺎﻗﺺ و ،د ﭘﺎم وړ ښﻪ واﻟۍ ﭘﻜﯥ راﻏﻠﺊ دئ .داﺳﯥ ﻧﺘﻴﺠﻪ
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اړوﻧﺪ ﻣﻼﺗړ ]ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ[ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﭼﯥ ﻟﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ اﻣﺎﻧﺘﻲ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ
اﺧﻴﺴﺘﻼى ﺷﻮ ﭼﯥ د ﻛﻮرﻧۍ ﺑﻮدﺟﯥ د ﻣﺼﺮف د ﻛﭽﯥ ټﻴټﻮاﻟۍ د
ﺳﺮه ﻳﯥ ﺳﻤﻮن ﻻره د ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮوﻧﻜﻮ ﭘﻪ ﻻس ورﻛړل ﺷﻮل .دﻏﻪ
ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ﺑﻮدﺟﯥ ﻟﻪ ټﻴټ ﻣﺼﺮف څﺨﻪ راﭘﻮرﺗﻪ ﻛﯧږي .د ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﻮو
ﺻﻨﺪوق د ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻛﻮوﻧﻜﻮ ﺗﻪ اﺧﺘﻴﺎر ورﻛﻮي ﭼﯥ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ

ﺟﺰﺋﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :د ﻳﻮې ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ ﺗﺮاډې ]ﺗﻨګﻨﺎ[ ﭘﯧﮋﻧﺪﻧﻪ:
د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮوګﺮام ) ،(NSPﻳﻮ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ﻣﻠﻲ ﭘﺮوګﺮام دى ،ﭼﯥ د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰو ټﻮﻟﻨﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﺮ ﻣﺦ ﺑﻴﻮل ﻛﯧږي .دﻏﻪ ﭘﺮوګﺮام د ﻛﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎ ﺟﻮړوﻧﯥ او
ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ وزارت ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻴﻞ ﺷﻮى دى ﭼﯥ ﺑﻮدﺟﻪ ﻳﯥ د ﺑﯧﻼ ﺑﯧﻠﻮ دوه اړﺧﻴﺰه او څﻮ اړﺧﻴﺰه ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا او ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ د ) (ARTFﻟﻪ ﺧﻮا
ﺗﺎﻣﻴﻨﯧږي.
د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮوګﺮام د څﻮ ﻧﺎ دوﻟﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﻤﻮﻳﻠﯧږي ﭼﯥ دﻏﻪ ارګﺎﻧﻮﻧﻪ د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰې ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ د ﺷﻮراګﺎﻧﻮ د ټﺎﻛﻠﻮ ﺑﻬﻴﺮ آﺳﺎن او ﻟﻪ
ﺷﻮراګﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮي ﭼﯥ ﻟﻪ ټﻮﻟﻨﻴﺰ-ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ﭘﺮوژو ﺳﺮه ﭘﯧﮋﻧﺪګﻠﻮى ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛړي .دﻏﻪ ﭘﺮوژې د دواﻣﺪارو ﺑﺴﻤﻨﻮ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ او ﭘﻪ درﻳﻮ
ﻗﺴﻄﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺷﻮي دي .ﭘﻪ ﻛﺎل  [2005-2006] 1384ﻛﯥ د دواﻣﺪارو ﺑﺴﭙﻨﻮ د ورﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﻬﻴﺮ ﻛﯥ ﺳﺘﻮﻧﺰې راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮې .ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ ﻫﻐﻪ څﻴړﻧﻪ
ﭼﯥ ﭘﻪ ګډه د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﯧړﻧﯥ او ارزﻳﺎﺑﻲ ادارى او د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ﺷﻮرا ګﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ  5وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﺗﺮ ﺳﺮه ﺷﻮه ،دﻏﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻳﯥ ﭼﯥ دﻏﻮ
ﺷﻮرا ګﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﭘﻴﺴﻮ ورﻛﻮل ﭘﻪ ډﯦﺮى وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﻛﺎﺑﻮ ﺷﭙږ ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ځﻨډﯦﺪﻟﻲ و ،روښﺎﻧﻪ ﻛړه .ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ د ﻧﻮﻣﻮړې ﺑﺴﻤﻨﯥ دوﻳﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﭼﯥ د
ټﻮﻟﻴﺰې ﺑﻴﻌﯥ ]ﻗﻴﻤﺖ[  40٪ﻳﯥ ﺟﻮړوﻟﻪ ،ﻟﻪ ډﯦﺮه ځﻨډه وروﺳﺘﻪ ورﻛړل ﺷﻮي و .ﭘﺪې ﭼﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﺳﺘﺮګﯥ ﭘﻪ ﻻره وې ﭼﯥ د اړﺗﻴﺎ وړ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﺨﺼﻴﺼﻮﻧﻪ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ
ﻛړي ،د ځﻴﻨﻮ ﭘﺮوژو ﻛﺎر ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﺴﺒﯥ ﺗﻮﻛﻪ روان و ،د ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﭽﻪ ﻳﯥ وﻟﻮﯦﺪﻟﻪ او د ﻫﻐﻮى ﺷﻚ او ګﻤﺎن د دﻏﻮ ﺳﺮاﺳﺮي ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ د ﺑﺴﻤﻨﯥ د ورﻛړې
ﭘﻪ ﻧﺴﺒﺖ زﻳﺎت ﺷﻮ .د ﻫﻐﻮى ځﻴﻨﯥ ]ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ ﺧﻠﻚ[ ﻧﺎ دوﻟﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻪ ﻳﯥ د ﭘﻴﺴﻮ ﭘﻪ ﻏﻼ ﺗﻮرن ﻛړل ،ځﻴﻨﯥ ﻧﻮر ﺧﻮاﺑﺪي ﺷﻮي و او ﺧﭙﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻳﯥ د
ﻛﻠﻴﻮ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ او ﺑﻴﺎ ﺟﻮړوﻧﯥ او د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﻪ ﭘﺮوګﺮام ﺑﺎﻧﺪې څﺎرګﺮو ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﻛړئ و .ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ځﺎﻳﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ
ﺑﺎﻧﺪې ډاډ ﺿﻌﻴﻒ ﺷﻮى و ،ﺗﻞ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﻧﺎوړه ﻛړﻧﻮ ﺗﻪ ګﻮﺗﻪ ﻧﻴﻮل ﻛﯧﺪﻟﻪ .ﻫﻤﺪا ﻻﻣﻞ و ﭼﯥ ځﻴﻨﯥ واړه ﺣﻜﻮﻣﺘﻰ ﺷﺮﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻪ اړ ﺷﻮل
ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺘﻮﻧﻪ وځﻨډوي.
د دﻏﻮ ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻠﻮ ﻻﻣﻠﻮﻧﻮ ﺗﺮﻛﻴﺐ د ﻣﺮﺳﺘﻮ د ورﻛړې ﭘﻪ ځﻨډ ﻛﯥ اﻏﯧﺰﻣﻦ و .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﻰ وﺟﻬﻰ ﺻﻨﺪوق ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮوﻧﻜﻮ د ﺧﭙﻠﻮ ژﻣﻨﻮ ﭘﻪ ﭘﻠﻲ
ﻛﻮﻟﻮ ﻛﯥ ﻧﺎﻏﯧړي وﻛړﻟﻪ او دﻏﻮ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﺗﻪ د ﻣﺮﺳﺘﻮ د وﯦﺶ او د ﻟﯧږد ﺑﻬﻴﺮوﻧﻪ ﭼﯥ د ﻣﺎﻟﻴﯥ وزارت ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻠﻲ ﻛﯧﺪل ﭘڅ روان و .د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د
ﭘﺮوګﺮام د رواﻧﻮ ﻧﻘﺪي اړﺗﻴﺎوو ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ،د ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮوﻧﻜﻮ د ﻧﻘﺪي ﺳﭙﻤﺎوو ﻃﺮﺣﯥ ﻳﯥ ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻨﯥ ﻛړې .ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﻣﻬﻤﻪ دا ﭼﯥ ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺳﺘﻪ
ﻛﻮوﻧﻜﻲ ﻛﻮﻻى ﺷﻲ د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﻪ ﭘﺮوګﺮام ﻛﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﻰ د وﺟﻬﻰ ﺻﻨﺪوق ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺗﻪ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛړي ﺧﻮ د ﺑﻮدﺟﯥ د ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻟﻪ
ﻣﻘﺮراﺗﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ ،ﻟﻮﻣړى ﺑﺎﻳﺪ د دوﻟﺖ ﺑﯧﺮﺗﻪ راﺳﺘﻨﯧﺪوﻧﻜﻲ ﺗﺨﺼﻴﺼﻮﻧﻪ ورﻛړل ﺷﻲ .ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ،د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮوګﺮام ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﻛﯥ ﻧﻴﻮل ﺷﻮې ﭘﻴﺴﯥ
ﭘﻪ راﺳﺘﻨﯧﺪوﻧﻜﻮ ﺗﺨﺼﻴﺼﻮﻧﻮ ﻛﯥ د ﺷﺘﻮ ﺧﻼوو ﭘﻪ ډﻛﻮﻟﻮ ﺷﻮل او ﻧﻮرو ﭘﺮوژو ﺗﻪ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺷﻮې ﭘﻴﺴﯥ ﻫﻢ وﻧﺸﻮاى ﻛړاى ﭼﯥ دﻏﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺟﺒﺮان ﻛړي .د
ﺑﻮدﺟﯥ د ﻛﻤﻮاﻟﻲ ﭘﻪ دﻟﻴﻞ ،ځﻴﻨﻮ ﺷﻮرا ګﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﺑﺴﻤﻨﯥ د دوﻳﻢ ﻗﺴﻂ ورﻛړه وځﻨډﯦﺪه ﭼﯥ دوى وﻛړاى ﺷﻲ د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮوګﺮام ﭘﻪ ﻧﻮرو ټﻮﻟﻨﻮ ﻛﯥ ﻫﻢ
ﭘﻜﺎر واﭼﻮي .دﻏﻪ ﻛﺎر د زړوﻧﻮ د ﺳړښﺖ او ﻧﺎﺧﻮښﻴﻮ ﻻﻣﻞ ﺷﻮ ﭼﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ،ﻧﺎ دوﻟﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻪ ،دوﻟﺖ او ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮوﻧﻜﻲ ﺗﺮ ﺧﭙﻠﯥ اﻏﯧﺰې ﻻﻧﺪې راوﻟﻲ.
ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ :د ﻣﺎﻟﻴﯥ وزارت ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﻰ او ارزوﻧﻰ د ادارى ﻣﺮﻛﯥ ﻟﻪ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ﺷﻮرا ﻛﺎﻧﻮ او د  2006م ﻛﺎل ﭘﻪ اوږدو ﻛﯥ ﻧﺎ دوﻟﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ.

ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮﺑﻮﻧﻪ روښﺎﻧﻪ ﻛړي ،ﺧﻮ د دوﻟﺘﻲ ﺑﯧﺮﺗﻪ
راګﺮځﯧﺪوﻧﻜﻮ ﻋﻮاﻳﺪو ﺗﺨﺼﻴﺼﻮﻧﻪ ﺗﺮ ﻫﻐﻮى ﻟﻮړ ]ﻣﻘﺪم[ دي .ﭘﻪ
13د ﭘﺮﻣﺨﺘګﻮﻧﻮ ارزوﻧﻪ :ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ ادارى ﭘﻪ ﺑﺎب ﻧﻮى راﭘﻮر ،آن اﻳﻮاﻧﺰ

ﻫﻤﺪې ﺗﻮګﻪ ﭼﯥ د زﻳﺎت ﺷﻮو ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺧﻮا ﺗﻪ ،ﻟﻪ ﻛﻮرﻧۍ ﺑﻮدﺟﯥ څﺨﻪ
او ﻳﺎﺳﻴﻦ ﻋﺜﻤﺎﻧﻲ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﯥ او اروﻧﯥ اداره -ﻧړﻳﻮال ﺑﺎﻧﻚ – ﻛﺎﺑﻞ 3-1
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دوﻟﺖ ﺗﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ؟ ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ﻣﺮﺳﺘﯥ او د دوﻟﺖ ﺟﻮړوﻧﯥ ﭘﻪ ﺑﻬﻴﺮ ﻛﻲ ﺗﻮﭘﻴﺮوﻧﻪ

ﭘﻴﺴﻮ رﻳښﺘﻴﻨﯥ ﻛﭽﻪ د ﻧﻮې ﭘﺎﻧګﯥ اﭼﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﻛﺎل 1384

ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ د ﺑﻮدﺟﯥ ﭘﻪ ﭘﻠﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﻛﯥ ،ﭘﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺑﺎﻧﺪې د ﺑﺮﻳﺎ ﻣﻬﻢ

] [2005-2006ﻛﯥ ﻳﻮاځﯥ  44٪ده .اﻧګﯧﺮل ﻛﯧږي ﭼﯥ دﻏﻪ رﻗﻢ ﺑﻪ ﭘﻪ

ﺳﻴﺎﺳﺘﻮﻧﻪ دي.

ﻛﺎل  [2006-2007] 1385ﻛﺎﺑﻮ ﺗﺮ  55-60٪ﻟﻮړ ﺷﻲ .څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ
د ﺑﻬﺮﻧۍ ﺑﻮدﺟﯥ ﻧﺎﭼڼ ،ﺑﯥ اﻏﯧﺰې او ﻣﻀﺮې ﻣﺮﺳﺘﯥ د ﻛﻮرﻧۍ
ﻟﻮﻣړي ﺷﻜﻞ ﻛﯥ ﻟﻴﺪﻻى ﺷﺊ ،ﭘﻪ وزارﺗﻮﻧﻮ ﻛﯥ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ﺑﻮدﺟﯥ
ﺑﻮدﺟﯥ ﭘﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﯥ د ﺟﺪي ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺷﺘﻮن ﭘﺪې ﻣﺎﻧﺎ ﻧﺪه ﭼﯥ د
ﻣﺼﺮف ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻪ اﻧﺪازه ﻳﻮ ﻟﻪ ﺑﻞ څﺨﻪ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻟﺮي.
ﺑﻬﺮﻧۍ ﺑﻮدﺟﯥ ﭘﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﯥ ﻣﻨځﺘﻪ ﻧﻪ راځﻲ .ﻫﻐﻪ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ
د ﺑﻮدﺟﯥ د ټﻴټ ﻣﺼﺮف ځﻴﻨﻲ ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﺳﻜﺘﻮروﻧﻮ ﻛﯥ ﻟﻜﻪ،

ﻟګښﺘﻮﻧﻪ ﭼﯥ د دوﻟﺘﻲ ﻣﻮﺳﺴﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﻛﯧږي ،د ﻣﺴﻠﻜﻲ او د

ﺳﺘﻮﻧﺰې ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻛړﻛﯧﭽﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﯥ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ

ﺷﺮاﻳﻄﻮ د ﻟﺮوﻧﻜﻮ ﻛﺎرﻛﻮوﻧﻜﻮ ﭘﻪ ﺳﺎﺗﻨﻪ او د اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﭘﻠﻲ ﻛﻮﻟﻮ

ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ او ﺟﻮړوﻟﻮ ﻛﯥ اوﺳﻨﻲ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺗﻪ ورﺗﻪ دي.

ﻛﯥ ﻛﯥ د دوﻟﺖ وړﺗﻴﺎ ﺿﻌﻴﻔﻮي .دﻏﻪ ﻟګښﺘﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﭼﯧﺮې ﭘﻪ ﻫﻐﻮ
16

ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ﺑﻮدﺟﻪ ﻟﻪ داﺳﯥ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺳﺮه ﻟﻜﻪ ،ﻟﻪ اﻧﺪازې څﺨﻪ ډﯦﺮ

ﺑﺮﺧﻮ ﻛﯥ ﭼﯥ ښﺎﻳﻲ د دوﻟﺖ د ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﻪ ډګﺮ ﻛﯥ ګډ او ﭘﻠﻲ ﺷﻲ

اټﻜﻞ ،ﺳﺮه ﻣﺦ ده ﭼﯥ ﻟﻪ ﻟﻮړو ﺧﻴﺎﻟﻲ ]ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮوازاﻧﻪ[ ﻣﻮﺧﻮ ،ﺑﯧﻼﺑﯧﻞ

ﻛﻮﻻى ﺷﻲ د ﻟﻮړو )ﻣﺘﻮرم( ﻣﻌﺎﺷﻮﻧﻮ د ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻟﻮړو ﺧﻴﺎﻟﻮﻧﻮ ]ﺑﻠﻨﺪ

ﻣﺎﻟﯥ ﻛﻠﻮﻧﻪ ،د څﻮ اړﺧﻴﺰه ﺑﺴﭙﻨﻪ ورﻛﻮﻧﻜﻮ ادارو ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ د دوه

ﭘﺮوازاﻧﻪ[ ﭘﺮګﺮاﻣﻮﻧﻮ د ﺟﻮړﯦﺪوﻻﻣﻞ ﺷﻲ .دﻏﻪ ﻛﺎر اوږدﻣﻬﺎل ﻣﺎﻟﻲ

ﻧﻮﺑﺘﻲ رﻳﭙﻮرټﻮﻧﻮ وړاﻧﺪې ﻛﻮل او د ﭘﺮوﺳږﻛﺎل د ﻧﻪ ﻟګښﺖ ﺷﻮو ﻣﺎﻟﻲ

دوام ګﻮاښﻮي.

ﺗﺨﺼﻴﺼﻮﻧﻮ ﻟﯧږد وروﺳﺘﻲ ﻛﺎل ﺗﻪ راﭘﻮرﺗﻪ ﻛﯧږي .ځﻴﻨﯥ ﻧﻮر
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د ﺑﻬﺮﻧۍ ﺑﻮدﺟﯥ ﻟﻪ ﻻرې ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ﭘﺮوژې ښﺎﻳﻲ ﭼﯥ د ﭘﻨځﻮ
ځﺎﻧګړې او ﭘﯧﭽﻠﯥ ﺳﺘﻮﻧﺰې ﺷﺘﻪ ﭼﯥ د څﻮ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﻻﻣﻠﻮﻧﻮ ﻟﻪ
ﻗﺮاردادي ﻣﺮﺣﻠﻮ درﻟﻮدوﻧﻜﻲ وي .دﻏﻪ راز ﭘﺮوژې د اﻧګﯧﺰو ﭘﻪ
ﺗﺮﻛﻴﺐ څﺨﻪ راﭘﻮرﺗﻪ ﻛﯧږي] .د ﭼﻮګﺎټ د ﻣﻨځ ﻣﺘﻦ وﻟﻮﻟﺊ[ ﭘﻪ
ﻛﻤﻮﻟﻮ ﺳﺮه ،ﻟﻮړو ارګﺎﻧﻮﻧﻮ ﺗﻪ د ﺳﻬﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﻟﯧږد او ﻣﺮﺳﺘﻪ
وزارﺗﻮﻧﻮ ﻛﯥ د ﺑﯧﻼ ﺑﯧﻠﻮ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻛﭽﻮ ﭘﻪ ﭘﺎم ﻛﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮه ،د
ﻛﻮوﻧﻜﻮ ﺗﻪ د ځﻮاب ورﻛﻮﻟﻮ ﺑﻬﻴﺮ ﺿﻌﻴﻔﻮي .ﻏﺎﻟﺒﺎ ،ﻫﻤګټﻮ ﺗﻪ د
ﺑﻮدﺟﻮ د ﭘﻠﻲ ﻛﻮﻟﻮ ځﻴﻨﯥ ﺳﺘﻮﻧﺰې د ﻳﻮه ﺧﺎص ﺳﻜﺘﻮر ځﺎﻧګړﻧﻪ ده .د
ځﻮاب ورﻛﻮﻧﯥ ﻧﺰوﻟﻲ ﺑﻬﻴﺮ ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ د ﺑﯧﺨﺒﻨﺎﻳﻲ ﭘﺮوژو ﭘﻪ
ﭘﺮوګﺮام ﺟﻮړوﻟﻮ او د ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮﺑﻮﻧﻮ د ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻟﻪ ﭘﻠﻮه د وزارﺗﻮﻧﻮ
ﭘﺎم ﻛﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﻛﭽﻪ د رﺳﻨﻴﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﺧﭙﺮﯦږي ﻳﻮه
وړﺗﻴﺎ ،د ﻣﺎﻟﻴﯥ د وزارت ﻟﺨﻮا د ﻏﻮښﺘﻨﻠﻴﻜﻮﻧﻮ د ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﺳﻨﺪوﻧﻪ،
ﻟﻮﻳﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﻤﯧﺮل ﻛﯧږي .د ﭘﺮوګﺮام ﺑﺮاﺑﺮول ښﺎﻳﻲ ﭼﯥ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ
د ﺗﺪارﻛﺎﺗﻮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ او د ﭘﺮوژو څﺎرﻧﻪ او ﭘﻠﻲ ﻛﻮل ﻳﻮ ﻟﻪ ﺑﻞ څﺨﻪ ډﯦﺮ
ﻋﺎﻣﻠﻴﻨﻮ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭘﻪ ﭼټﻜﻲ ﺗﺮ ﺳﺮه ﺷﻲ ﺧﻮ ﻏﺎﻟﺒﺎ او د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ
ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻟﺮي... .
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د ځﻴﻨﻮ دﻓﺘﺮوﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا داﺳﯥ ﻧﻪ وي او ﻛﻪ ﭼﯧﺮې ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﭘﻪ
ﻟﻪ دې ﻣﺨﯥ ،ﭘﺪاﺳﯥ ﺣﺎل ﻛﯥ ﭼﯥ ډﯦﺮ ګﺘﻮر ﺑﺤﺜﻮﻧﻪ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ

ﭼټﻜﻲ ﺳﺮه ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻲ د ﻫﻐﻮى ﺗﺨﺼﻴﺼﻮﻧﻪ ډﯦﺮ زﻳﺎت وي :د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ

ﺑﻮدﺟﻮ د ﻻس ﺗﻪ راوړﻟﻮ ﻟﭙﺎره د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣﻜﻮﻣﺖ د ﻛﻮرﻧۍ

ﺗﻮګﻪ ،د ) (USAIDاﺟﺎره داران ﻛﻮﻻى ﺷﻲ ځﻴﻨﯥ ﺳﺮﭼﻴﻨﯥ او د ﻟﻮړ

ﺑﻮدﺟﯥ ﻟﻪ ﻻرې ﻛﯧږي ﺧﻮ ،ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻻ ﻟﻪ دې واﻗﻌﻴﺖ ﺳﺮه ﻣﺦ ﻳﻮ ﺟﯥ

ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻟﺮوﻧﻜﻲ وﺳﺎﻳﻞ ﭘﻪ ﭼټﻜﻲ ﺳﺮه راټﻮل ﻛړي .ﺧﻮ د ﻫﻐﻮى

ښﺎﻳﻲ ﺷﻮه زﻳﺎﺗﻪ اﻧﺪازه اﻫﺪا ﺷﻮې ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻧﻪ وي ﻟګﯧﺪﻟﻲ .د ټﻮﻟﻴﺰو

ﺗﺨﺼﻴﺼﻮﻧﻪ د ﻧﻮرو اﺟﺮاﺋﻴﻮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ډﯦﺮ زﻳﺎت وي .ﻟﻪ

ﻧﺎﺧﻮښﻴﻮ ﭘﻪ ﭘﺎم ﻛﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮه د ﺑﻴﺎ ﺟﻮړوﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ د ﻳﻮه ﻋﻴﻨﻲ

ﺑﻠﯥ ﺧﻮا دﻏﻪ ﻗﻀﻴﻪ ،ځﻴﻨﯥ ﻧړﻳﻮال ﻧﺎ دوﻟﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻪ ﻟﻜﻪ اﻛﺴﻔﺎم

ﺑﻬﻴﺮ د ﻧﻪ ﺷﺘﻮن ﭘﻪ اړوﻧﺪ ،دﻏﯥ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺤﺚ ډﯦﺮ اړﻳﻦ دى .د

ﻳﺎ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ د ﺷﺒﻜﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ښﺎﻳﻲ د ﺧﭙﻞ ﻏړﻳﺘﻮب ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ د ﺣﻘﻴﻘﻲ

ﺑﻮدﺟﯥ د اﺟﺮا ﻛﻮﻟﻮ ﻛﯥ ځﻴﻨﯥ ﺧﻨډوﻧﻪ ﻫﻤﺪا اوس ﻳﺎد ﺷﻮي او ﭘﻪ

ﻣﺮﺳﺘﻮ د وړاﻧﺪې ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﻬﻴﺮ ﻛﯥ ،ﭼﯥ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﺑﻬﻴﺮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻮ

ﻧﺴﺒﻲ ډول ﻧﻮﻣﻮل ﺷﻮي دي .د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ،د ﺑﻮدﺟﯥ د ﺗﺨﺼﻴﺺ

ﻛﯥ د ﻧﺎدوﻟﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﻟﻪ رول څﺨﻪ د ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴﯥ ﻧﻴﻮﻛﻮ ﭘﻪ ﭘﺎم ﻛﯥ

ﻣﻮده ﻟﻪ  3څﺨﻪ  9ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﺗﻪ اوږده ﺷﻮې ده او د ﭘﺮوژو د ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ

ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮه -ګډون ﻳﯥ ﻛړئ وي.
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ﻟﭙﺎره وزارﺗﻮﻧﻮ ﺗﻪ ډﯦﺮ وﺧﺖ ورﻛړل ﺷﻮى دى ﭼﯥ د ﺑﻮدﺟﯥ د ﺗﺮﺗﻴﺒﻮﻟﻮ
ﻟﭙﺎره ډﯦﺮې ﻫڅﯥ وﺷﻲ.
دﻏﻪ ﭘﺮﻣﺨﺘګﻮﻧﻪ او ﻫﻤﺪا ﺷﺎن د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ
ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋى ) (ANDSد ﺑﻬﻴﺮ ﭘﻪ ﭼﻮﻛﺎټ ﻛﯥ د ﺳﻜﺘﻮري ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋۍ

16د ځﻮاك د ﻧﻪ ﺷﺘﻮن ﺧﺘﻤﻮل -د دوﻟﺖ ﺟﻮړوﻧﯥ ﺗګﻼره ،ﺑﻬﺮﻧۍ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ اﻧﺴﺘﻴﺘﻴﻮت،
اﺷﺮف ﻏﻨﻲ ،ﻛﻠﻴﺮ ﻟﻮك ﻫﺎرت او ﻣﺎﻳﻜﻞ ﻛﺎرﻧﻬﺎن ﻛﺎل 2005م
17ﻟﻪ ﻳﻮه ﺑﺎﺻﻼﺣﻴﺘﻪ وزﻳﺮ ﺳﺮه د ﺧﺒﺮو اﺗﺮو ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ،داﻛټﺮ اﺷﺮف ﻏﻨﻲ اټﻜﻞ ﻛړئ و ﭼﯥ د
 USAIDد ﻗْﺮاردادﻳﻮ ﻟﻪ ﻻرې د ﻳﻮه اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ډاﻟﺮ ورﻛړه ﻣﻌﺎدل ده ﻟﻪ  5اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ډاﻟﺮو
ﺳﺮه ﭼﯥ د  ARTFﻟﻪ ﻻرې ﭘﻪ ﻫﺮاړﺧﻴﺰه ﺗﻮګﻪ ورﻛﻮل ﻛﯧږي .ﺛﺒﺎت ،دوﻟﺖ ﺟﻮړوﻧﻪ او
ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ﻣﺮﺳﺘﯥ .د ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺖ ﭘﻪ اړه د ﭘﺮﻳﻨﺴﺘﻮن ﭘﺮوژه ،6-7 ،ډاﻛټﺮ اﺷﺮف ﻏﻨﻲ،

14د ﻟﻴﻜﻮﻧﻜﻲ ﻣﺮﻛﯥ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺎﻟﻴﯥ وزارت ﺳﻨﺪوﻧﻪ ،د  OECDﻣﺴﻮده ،د
اﻛﺘﻮﺑﺮ  6ﻣﻪ ﻧﻴټﻪ 2006م ﻛﺎل.
15د ﻣﺎﻟﻰ وزارت اﺳﻨﺎد ،ﻟﻪ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺮﻛﯥ ،د  2006ﻛﺎل د اﻛټﻮﺑﺮ ﻣﻴﺎﺷﺖ.

ﻣﺎﻳﻜﻞ ﻛﺎرﻧﺎﻫﺎن او ﻛﻠﻴﺮ ﻛﻮك ﻫﺎرټ ﻛﺎل 2006م
18

 -ﻧﻴﻚ ﭘﺎوﻧﺪز ،2006 ،ﭘﻴﺴﯥ ﭼﯧﺮﺗﻪ ځﻲ؟ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﺎدوﻟﺘﻰ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻪ ﺗﻪ د ﻣﺮﺳﺘﻮ د

ﺑﻬﻴﺮ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﻳﻮه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ د اﻛﺒﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ  ،ﻛﺎﺑﻞ16 ،م ﻣﺦ.

9

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﯥ او ارزوﻧﯥ اداره

د ډﯦﺮو ﺷﻨﻨﻮ ﭘﻪ ﻛﻮﻟﻮ ﺳﺮه دا ﺟﻮﺗﻪ ﻛﯧږي ﭼﯥ ﻛﻮم ډول ﺑﻬﺮﻧۍ ﺑﻮدﺟﻪ د

د ﻋﺎﻣﻪ ادارې ﭘﻪ ﺳﻤﻮن ﻛﯥ ﭘڅ ﭘﺮﻣﺨﺘګ .د ﻋﺎﻣﻪ ادارې د ﺳﻤﻮن ﭘﻪ

اﻏﯧﺰﻣﻨﺘﻮب ټﻴﺘﻪ ﻛﭽﻪ ﻟﺮي او ﻛﻪ ﭼﯧﺮې د ﻛﻮرﻧۍ ﺑﻮدﺟﯥ ﻛﺎرول ﺗﺮ

ﻧﺸﺘﻮاﻟﻲ ﻛﯥ ،د ﺗﺨﺼﻴﺺ د ﻳﻮې ﺧﺎﺻﯥ ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋۍ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ،ﺟﺬب

ټﻮﻟﻮ زﻳﺎﺗﻪ ﻧﻨګﻮﻧﻪ راﻣﻨځﺘﻪ ﻛﻮي ،د دﻏﻮ ﺑﻮدﺟﻮ ﻛﻮم ډول ﻛﺎروﻻى

ﺷﻮې ﺑﻮدﺟﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻟﻪ ﻻرې ﻧﺪه ورﻛړل ﺷﻮې ﻳﺎ ﭘﻪ

ﺷﻮ؟ ﭘﻪ ﺧﻮاﺷﻴﻨۍ ﺳﺮه ،د ﻫﻐﻮ ﺷﺮاﻳﻄﻮ د ﭘﺮاﺧﻮاﻟﻲ ﻛﭽﻪ ﭼﯥ د ﻫﻐﻮى

اﻏﯧﺰﻣﻨﻪ ﺗﻮګﻪ وﻳﺸﻞ ﺷﻮې ﻧﺪه .د ﺗﺮ ﺳﺮه ﺷﻮو ﺳﻤﻮﻧﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﺳﺮه د

اﺟﺮا د ﺑﻬﺮﻧۍ ﺑﻮدﺟﯥ ﻟﻪ ﻻرې د ډﯦﺮو ﭘﻴﺴﻮ ﻟګﻮﻟﻮ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي د

دوﻟﺖ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﻧﺪه زﻳﺎت ﺷﻮى او اوس ﻫﻢ ﻻ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﻟﺖ ﺗﻪ

ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮوﻧﻜﻮ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﻼزﻣﯧﻴﻨﻮ ﻛﯥ وﺿﻊ ﻛﯧږي .ﺗﺪارﻛﺎت،

د ﻳﻮه ﻓﺎﺳﺪ ،ﻧﺎﻛﺎره او د ډﻟﻪ ﻳﻴﺰو ﺳﻴﺎﻟﻴﻮ د ﻣﻼﺗړ دوﻟﺖ ﭘﻪ ﺳﺘﺮګﻪ

د ﻣﻮﺧﻮ ﭘﻠﻲ ﻛﻮل ،ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺖ او ﭼڼﺘﻮب د دﻏﻮ ﺷﺮاﻳﻄﻮ د اﺟﺮا ﻟﭙﺎره

ورﺗﻪ ﻛﺘﻞ ﻛﯧږي .ﻫﻐﻪ ﻫڅﯥ ﭼﯥ د وزارﺗﻮﻧﻮ او ادارو د ﺑﻴﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻟﭙﺎره

اړﻳﻦ دي ،ﻧﻪ دا ﭼﯥ د ﻣﺮﺳﺘﻮ اﻏﯧﺰﻣﻨﺘﻮب او د دوﻟﺖ ﺟﻮړوﻧﯥ ﺑﻬﻴﺮ.

ﺷﻮې دي ،ﺗﺮ ډﯦﺮه ﺣﺪه ]ﭘﻪ ﭘﯧﺮودل ﺷﻮو ﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻮ[ ﺑﺎﻧﺪې وﻻړ ﻧﻪ و

ﺗﺮ ﻫﻐﻮ ﭘﻮرې ﭼﯥ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻪ ﻣﻨﻮﻧﻜﻲ ﺧﻨډوﻧﻪ ﭼﯥ د ﻛﻮرﻧۍ ﺑﻮدﺟﯥ د

ﭘﻪ ]ﺟﻮړ ﺷﻮو ﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻮ[ ﺑﺎﻧﺪې .د ﻣﺮﺳﺘﻮ د ټﻮﻟﻴﺰې ﻛﭽﯥ ﻳﻮ ﭘﺮ

ﻣﻼﺗړ ﭘﻪ ﻛﺎر ﻛﯥ ﺧﻨډوﻧﻪ ﻣﻨځﺘﻪ راوړي ،ﭘﺮ ﺧﭙﻞ ځﺎى ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻲ .د

څﻠﻮرﻣﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﭘﻪ ﻛﺎل  [2005-2006] 1385ﻛﯥ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭘﻪ

دوﻟﺖ ﺟﻮړوﻧﯥ ﭘﺮ ﺑﻬﻴﺮ ﺑﺎﻧﺪې د ﻣﻨﻔﻲ اﻏﯧﺰو ﻛﭽﻪ ﭼﯥ د ﺑﻬﺮﻧۍ

ﺗﺨﻨﻴﻜﻲ او ﻣﺴﻠﻜﻲ ﺑﺮﺧﻮ ﺑﺎﻧﺪې وﻟګﯧﺪې ﭘﺪاﺳﯥ ﺣﺎل ﻛﯥ ﭼﯥ

ﺑﻮدﺟﯥ ﻟﻪ ﻟګﻮﻟﻮ څﺨﻪ راﭘﻮرﺗﻪ ﻛﯧږي ،ﻫﻢ ﻛﯧﺪاى ﺷﻲ ﭼﯥ د

ﻳﻮازې  11٪د ﻫﻤﻬﻐﻪ ﻛﺎل ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺑﯧﻼ ﺑﯧﻠﻮ دوﻟﺘﻲ ﺳﻜﺘﻮروﻧﻮ ﺗﻪ

ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠﯥ رﻳﭙﻮرټ ورﻛﻮﻟﻮ  ،زﻳﺎﺗﯥ ﺷﻮې څﻮ ﻛﻠﻨﯥ ژﻣﻨﯥ او د

ﻫﻤﻐږي ﺷﻮل ﭼﯥ د دې ﻛﺎر ﭘﺎﻳﻠﻪ ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﺳﻜﺘﻮروﻧﻮ ﻛﯥ ﻟﻪ ﻣﺮﺳﺘﻮ

ﺳﻜﺘﻮري ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋو د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﻟﻪ ﻻرې ﻫﻢ ﻛﻤښﺖ ﻣﻮﻧﺪﻻى ﺷﻲ.

څﺨﻪ ﻧﺎوړه ګټﯥ اﺧﻴﺴﺘﻨﯥ ﺷﻮه. .

 .3د دوﻟﺖ ﺟﻮړوﻧﯥ ﭘﻪ ﺑﻬﻴﺮ ﻛﯥ د وړاﻧﺪې ﺷﻮو ﻣﺮﺳﺘﻮ

ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﻟګښﺘﻮﻧﻪ .ﻟﻪ ﻣﻌﺎش څﺨﻪ ﭘﺮﺗﻪ د ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻮدﺟﯥ

ﺷﻨﻨﻪ

ډﯦﺮه ﻟږه اﻧﺪازه ﻟﻪ ﻛﺎﺑﻞ څﺨﻪ دﺑﺎﻧﺪې ﭘﻜﺎرول ﺷﻮې ده ﭘﺪې ﻣﺎﻧﺎ ﭼﯥ
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دوﻟﺘﻲ ﻣﺎﻣﻮرﻳﻨﻮ ﺗﻪ د وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ او وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﭘﻪ ﻛﭽﻪ ﭘﻪ ډﯦﺮو ﺑﺮﺧﻮ
ﻟﻪ  2001م ﻛﺎل څﺨﻪ راﭘﺪﯦﺨﻮا ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﭘﺮوژوي او

ﻛﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﻛﺎروﻧﻮ د اﺟﺮا ﻟﭙﺎره ﺣﺘﺎ د ﺑﺨﺎرﻳﻮ او د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻮټﺮوﻧﻮ د

ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﺷﺎﻫﺪ و ﭼﯥ د دوﻟﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ د ﺳﻤﻮن او د

ﺳﻮﻧﺪ ﻣﻮادو د ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻟﭙﺎره ﭘﻮره ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﺪه ورﻛړل ﺷﻮې  .دﻏﻪ ﻛﺎر د

ﻇﺮﻓﻴﺖ د ﻟﻮړوﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﺷﻮې و .ﭘﻪ ټﻮﻟﻴﺰه ﺗﻮګﻪ ،د دوﻟﺖ ﺟﻮړوﻧﯥ دﻏﻪ

دې ﻻﻣﻞ ﺷﻮ ﭼﯥ د دوﻟﺘﻲ ﻛﺎرﻛﻮوﻧﻜﻮ او د ﻛﻠﻴﻮاﻟﻲ ﺳﻴﻤﻮ

ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ،ﭘﻪ څﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ ﻛﻪ ﭼﯧﺮې د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭘﻪ

اوﺳﯧﺪوﻧﻜﻲ ﺗﺮ ﻣﻨځ د ﺣﻜﻮﻣﺖ د ﻣﺎﻟﻲ ﻛﭽﯥ ﻣﻼﺗړ ﻛښﺘﻪ ﺷﻲ .ﺳﺮ

ﻛﻨﺘﺮول ﻛﯥ د دوﻟﺖ ﻣﺦ ﭘﻪ زﻳﺎﺗﯧﺪوﻧﻜﻲ ﺗﻤﺮﻛﺰ او ځﻮاك ﭘﻪ ﭘﺎم ﻛﯥ

ﺑﯧﺮه ﭘﺮ دې ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﯥ د ډﯦﺮو ﺑﻮدﺟﻮ ﺗﻤﺮﻛﺰ  ،د وﻻﻳﺘﻲ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ

وﻧﻴﺴﻮ ،ﭼﻨﺪان وړ ﭘﺎﻳﻠﯥ ﻳﯥ ﻧﻠﺮﻟﯥ .د وړ ﭘﺎﻳﻠﻮ ﻧﺸﺘﻮاﻟۍ ﺗﺮ ﻳﻮې

ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ اړوﻧﺪه ﻫڅﯥ د ټﺎﻛﻞ ﺷﻮو ﺷﻮرا ګﺎﻧﻮ او وﻻﻳﺘﻲ

اﻧﺪازې د څﻠﻮرو ځﺎﻧګړﺗﻴﺎوو ﻟﻪ ﻫڅﻮ څﺨﻪ راﭘﻮرﺗﻪ ﻛﯧږي ﭼﯥ ﺗﺮ

ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ﻛﻮﻣﻴټﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﭘﯧﭽﻠﯥ ﻛﯧږي .د وﻻﻳﺘﻲ ﻣﻮﺳﺴﻮ او د

اوﺳﻪ د دوﻟﺖ ﺟﻮړوﻧﯥ ﺑﻬﻴﺮ ﺗﻪ ﺷﻮي دي.

ﺑﻮدﺟﯥ د ﺑﻬﻴﺮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﻫﯧڅ ډول ﭘﻴﺎوړې اړﻳﻜﻪ ﻧﺸﺘﻪ ،ﭘﺪې ﭼﯥ د

د اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺳﻜﺘﻮر د ارﻛﺎن ﭘﺮ ﺳﻤﻮن ﺑﺎﻧﺪې ﻟﻪ وﺧﺖ څﺨﻪ ﻣﺨﻜﯥ

دوﻟﺘﻲ ﺳﻜﺘﻮروﻧﻮ د ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب د ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻧﻌﻜﺎس د ﻫﯧﻮاد د

ډډه ﻛﻮل د ﺑﻴﺎ ﺟﻮړوﻧﯥ اړوﻧﺪو ﻫڅﻮ ﭘﻪ ﭘﻴﻞ ﻛﯥ ،ﺑﯧﻼ ﺑﯧﻠﻮ

ﻣﺮﻛﺰوﻧﻮ د ﺑﻮدﺟﯥ د ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﻪ ﺑﻬﻴﺮ ﻛﯥ اړﻳﻦ ﻧﺪي  .ﭘﻪ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﻛﯥ د
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ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﺗﻪ دا ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ورﺳﭙﺎرل ﺷﻮى و ﭼﯥ ﺑﯧﻼ ﺑﯧﻞ
ﺳﻜﺘﻮروﻧﻪ اﺻﻼح ﻛړي .د ﺟﺮﻣﻨﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ،د
20د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ او اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻤﻜﺎرﻳﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ،د ﭘﺎرﻳﺲ د اﻋﻼﻣﻴﯥ ﭘﻪ اړوﻧﺪ څﺎرګﺮ

اﻣﺮﻳﻜﯥ د ﻣﺘﺤﺪو اﻳﺎﻻﺗﻮ ﺣﻜﻮﻣﺖ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﻮځ د ﺳﻤﻮن
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻳﯥ د اﻛﺘﻮﺑﺮ ﭘﻪ ﺷﭙږﻣﻪ ﻛﺎل 2006م ﻛﯥ ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮي دي.

او رﻓﻮرم ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ،د اﻧګﻠﺴﺘﺎن ﻫﯧﻮاد د ﻣﺨﺪره ﺗﻮﻛﻮ اړوﻧﺪ د
ﺳﻜﺘﻮروﻧﻮ د ﺳﻤﻮن ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ او د اﻳټﺎﻟﻴﯥ ﻫﯧﻮاد د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د

21ﻣﺦ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺣﺮﻛﺖ ؟ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﻋﺎﻣﻪ ادارو ﺳﻤﻮن ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﯥ او
ارزوﻧﯥ اداره .ﺳﺎرا ﻟﻴﺴټﺮ ،د  2006م ﻛﺎل ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ

ﻗﻀﺎﻳﻲ او ﻋﺪﻟﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ .دﻏﻪ ﻛړﻧﻼره ﺗﺮ ﻳﻮې اﻧﺪازې د

22د ﺷﭙږو وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ دوﻟﺘﻲ ،وﻻﻳﺘﻲ او ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰو ﻛﺎرﻛﻮوﻧﻜﻮ ﺳﺮه د ﻟﻴﻜﻮﻧﻜﻲ ﻣﺮﻛﯥ.

ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻮﺿﻮع ګﺎﻧﻮ د ﺷﺘﻮن او د ﺳﻜﺘﻮروﻧﻮ ﻧږدﯦﻮاﻟۍ ﭘﻪ ﻋﻠﺖ ﭘڅ و

د  2005ﻛﺎل د ﺟﻮﻻى ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ څﺨﻪ د  2006ﻛﺎل ﺗﺮ اﻛﺘﻮﺑﺮ ﭘﻮرې ،ﭘﻪ ﻛﺎل  1383ﻛﯥ ﻳﻮاځﯥ
 30٪ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻟګښﺘﻮﻧﻪ ]ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﻣﻌﺎﺷﻮﻧﻮ څﺨﻪ[ د ﻛﺎﺑﻞ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﻛﯥ ﻧﻴﻮل ﺷﻮي دي.

او اوس دﻏﻪ ﺑﻬﻴﺮ ﺗﺮ زﻳﺎﺗﯥ ﻛﭽﯥ ﭘﻪ ټﭙﻪ وﻻړ ده.
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اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن :د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﻟﭙﺎره د ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ،ﻟﻮﻣړى ﻓﺼﻞ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﻴﺰ او
ارزوﻧﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺧﭙﻮر ﺷﻮى .ﻟﻪ دې ﺳﺮه ﺳﺮه ،ﭘﻮرﺗﻨﻲ وړاﻧﺪې ﺷﻮي ارﻗﺎم ځﻴﻨﯥ ﻟګښﺘﻮﻧﻪ
ﭼﯥ د ﻣﺮﻛﺰ ﻟﻪ ﻻرې وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺧﭙﺎره ﺷﻮي ډﯦﺮ واﻗﻌﻴﺖ ﻧﻪ ښﻴﻲ.
19د ﺑﻦ د ﭘﺮﯦﻜړه ﻟﻴﻚ څﺨﻪ ﻫﺎﺧﻮا :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﺮ ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ﻣﻬﺎدې ﻳﻮه ﻛﺘﻨﻪ ،ﻣﺎرك
ﺳﺎﻧﺪارا او ﭘﻴﺘﺮ ﻣﻴﺪل ﺑﺮوك ،ﻛﺎل 2005م

10

23ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د وﻻﻳﺘﻲ ﺣﻜﻮﻣﺘﻮﻧﻮ ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻪ ،ﻟﻪ ګډوډي ﺗﺮ ژوره ﻓﻜﺮه ،د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ځﻴړﻧﯥ او اروزﻧﯥ اداره ،ﻛﺎﺑﻞ ،ﺳﺎرا ﻟﻴﺴټﺮ ،او ﻫﻴﻤﺶ ﻧﻴﻜﺴﻦ ،ﻛﺎل .2006

دوﻟﺖ ﺗﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ؟ ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ﻣﺮﺳﺘﯥ او د دوﻟﺖ ﺟﻮړوﻧﯥ ﭘﻪ ﺑﻬﻴﺮ ﻛﻲ ﺗﻮﭘﻴﺮوﻧﻪ

اﺟﺮا ﭘﻪ ﺣﺎل ﻛﯥ آزﻣﺎﻳښﺘﻲ ﺑﻮدﺟﻮي ﭘﺮوژې ﻟﻪ دې ﻣﻮﺿﻮع څﺨﻪ ﺧﺒﺮ
دي ،ﺧﻮ ښﺎﻳﻲ ﻻ ﻫﻢ ﭘﺪې وﻧﺘﻮاﻧﯧږي ﭼﯥ د وﻻﻳﺘﻲ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ د
اﺟﺮا ﻟﭙﺎره ﻳﻮه رڼﻪ ﺗګﻼره ﺑﺮاﺑﺮه ﻛړي ﭼﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﯥ ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋۍ ﺳﺮه ﭼﯥ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ د ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋۍ د ﺑﻬﻴﺮ ﻟﻪ ﻻرې ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ
ﻣﻮﻣﻲ ورګډ ﺷﻲ .دا ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﻛﯥ ده ﭼﯥ د ﺑﻮدﺟﻮ ﭘﻪ ﻧﻪ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻛﯥ
ﺣﺘﻴﺎط ﻛﻮل ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﺮﯦښﻲ .ټﺎﻛﻞ ﺷﻮي وﻻﻳﺘﻲ ﻣﻮﺳﺴﯥ ﭼﯥ د
ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ زﯦﺮﻣﯥ ﻳﺎ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻧﻠﺮي دوى ﻫﯧڅ ډول ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ دې ﭼﯥ ﺗﻤﻪ وﻛړي ﭘﻪ ﻏﺎړه ﻧﻪ اﺧﻠﻲ.

ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﯥ ﻟﻨډﻣﻬﺎﻟﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﭘﺮورګﺮاﻣﻮﻧﻪ او د دوﻟﺖ ﺟﻮړوﻧﯥ
اوږدﻣﻬﺎل ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ .زﻣﻮږ ﭘﻪ ﻫﯧﻮاد ﻛﯥ ﺗﻞ د دوﻟﺖ
ﺟﻮړوﻧﯥ اوږدﻣﻬﺎﻟﻮ ﻣﻮﺧﻮ او د ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻟﻨډﻣﻬﺎﻟﻮ اړﺗﻴﺎوو ﺗﺮ ﻣﻨځ د
ﻣﺨﺪره ﺗﻮﻛﻮ ،ﺗﺮﺧګﺮي او ﻧﺎﻛﺮارﻳﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﻣﺒﺎرزې ﺗﺮ ﻣﻨځ ﻳﻮ
ﺑﯧﻠﺘﻮن وي .ﻣﻠﻴﺸﻮ او دوﻟﺖ ﭘﻠﻮه وﻻﻳﺘﻲ ﺣﻜﻤﺮاﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ وﺧﺖ ﻧﺎ وﺧﺖ
د ﭘﻴﺴﻮ ورﻛړه د وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ او ﭘﻼزﻣﻴﻨﯥ ﺗﺮ ﻣﻨځ د ځﻮاب ورﻛﻮﻟﻮ
اﻧډول ﻳﯥ ﺿﻌﻴﻒ ﻛړئ دئ او ﺑﺰګﺮاﻧﻮ ﺗﻪ د ﺑﺪﻳﻞ ﻣﻌﻴﺸﺖ د ﺟﻮړوﻟﻮ
24

څﺨﻪ ﻣﺨﻜﯥ د ﺗﺮﻳﺎﻛﻮ د ﻛﺮﻧﻴﺰو ځﻤﻜﻮ اړوﻟﻮ د دوﻟﺖ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د
ﻧﺎﺧﻮښﻴﻮ ﻛﭽﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ او وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﻛﯥ زﻳﺎﺗﻪ ﻛړې ده .ﻫﻤﺪا
ﺷﺎن ،ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰو اﻣﺪادي ځﻮاﻛﻮﻧﻮ ﺗﻪ د ﭘﻴﺴﻮ د ورﻛﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻻرې د
اﺿﻄﺮاري اﻣﻨﻴﺘﻲ اړﺗﻴﺎوو د ﻣﺴﺌﻠﯥ وړاﻧﺪې ﻛﻮل ﻛﻮﻻى ﺷﻲ د ﻳﻮه ﺑﺎ
دواﻣﻪ دوﻟﺘﻲ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺳﻜﺘﻮر د ﺟﻮړوﻟﻮ اوږدﻣﻬﺎﻟﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﭘﻪ ﻧﺎوړه
ﺗﻮګﻪ ﺗﺮ اﻏﯧﺰې ﻻﻧﺪې راوﻟﻲ.
داﺳﯥ اﻗﺪاﻣﺎت ،دﻏﻪ ﺷﺎن ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻮﺗﻪ ﺷﺪت ورﻛﻮي ﭼﯥ واﻳﻲ،
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻋﺒﺎرت دى ﻟﻪ ﻳﻮه ﺣﻤﺎﻳﻮي ﻣﺎﺷﻴﻦ څﺨﻪ ﭼﯥ ﺧﻠګﻮ ﺗﻪ د ﭼﻮﻟړ
د وړاﻧﺪې ﻛﻮﻟﻮ او د ﻓﺴﺎد د ﭘﺎﻛﻮﻟﻮ ﭘﺮ ځﺎى ﻟﯧﻮال دى ﭼﯥ ﻧﺎﻣﺸﺮوع
ځﻮاﻛﻤﻨﺎﻧﻮ ﺗﻪ د دوﻟﺖ ﭘﻪ ﺟﻮړښﺖ ﻛﯥ ځﺎى ورﻛړي .ﻳﻮه اﻣﻨﻴﺘﻲ
ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋۍ ﭼﯥ ﭘﻪ اﺻﻞ ﻛﯥ ﭘﻪ ﻟﻨډﻣﻬﺎل ﻣﻼﺗړ او ﺗﺎواﻧﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ډډه
ﻛﻮي ﻧﻪ ﻳﻮاځﯥ دا ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﺗﺮ ﭘﻮښﺘﻨﯥ ﻻﻧﺪې وړي
ﺑﻠﻜﯥ د ﻣﺸﺮوع ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ د ﻧﻪ ﺗﺮ اﺧﺘﻴﺎر ﻻﻧﺪې ﻟﺮﻟﻮ ﭘﻪ ﻋﻠﺖ،
ﭘﻪ ﭘﺎى ﻛﯥ ﺑﻪ د اﻣﻨﻴﺘﻲ اړﺗﻴﺎوو ﭘﻪ ﺣﻞ ﻛﯥ ﭘﺎﺗﯥ راﺷﻲ.
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24د ﺑﺸﺮى ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺧﭙﻠﻮاك ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻟﻪ ﻣﻘﺎم ﺳﺮه د دﻏﻪ څﺒﺮوﻧﻰ د ﻟﻴﻜﻮﻧﻜﻰ ﻣﺮﻛﻪ )د
 2006ﻛﺎل د ﺟﻮن ﻣﻴﺎﺷﺖ(.
25د څﻮ ﻛﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﻛﯥ ﻟﻪ ﺗﺮﻳﺎﻛﻮ څﺨﻪ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﺷړي ﻋﻮاﻳﺪ ،ﻟﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ څﺨﻪ دوه
ﺑﺮاﺑﺮه زﻳﺎت اټﻜﻞ ﺷﻮي دي او ﭘﻪ ﻛﺎل  2006م ﻛﯥ دﻏﻪ رﻗﻢ  7ﻣﻴﻠﻴﺎرډه ډاﻟﺮو ﺗﻪ ورﺳﻴﺪ:
روﺑﻴﻦ ،ﺣﻤﻴﺪزاده او اﺳﺘﻮدارد ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن 2006 ،او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ62 ،؛ ،UNODC
 ،2006ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺮﻳﺎﻛﻮ ﺳﺮوې :اﺟﺮاﻳﻰ ﻟﻨډﻳﺰ /UNODC ،د ﻣﺨﺪره ﺗﻮﻛﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د
ﻣﺒﺎرزې وزارت :ﻛﺎﺑﻞ
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﯥ او ارزوﻧﯥ اداره

 .3د ښﻪ واﻟﻲ ﻟﭙﺎره ﺗﻐﻴﻴﺮات؟ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋۍ د ﺗړون
ﻟﻴﻚ د ﻛﺎرى ﭼﻮﻛﺎټ ارزوﻧﻪ

ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ او د اﻗﺘﺼﺎدي ودې ﻟﭙﺎره ﭼﯥ دوﻟﺖ ﻟﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﺳﺮه

ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ او د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ

ﻧښﻠﻮي ﭘﺎﺗﯥ ﻛﯧږي 26.ﻫﻐﻪ ﭘﺮاخ اﺻﻮل ﭼﯥ د ﻫﻐﻮى ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ دﻏﻪ ﭼﻮﻛﺎټ

ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ د ﻟﻨډﻣﻬﺎﻟﯥ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋۍ د ﺑﻨﺴټ ډﺑﺮه.

ﻋﻤﻞ ﻛﻮي دا دي :د دوﻟﺖ د ځﻮاك او ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ زﻳﺎﺗﻮﻧﻪ ،د ﻣﺮﺳﺘﻪ
ﻛﻮوﻧﻜﻮ او د دوﻟﺖ د ﻛړﻧﻼرو ﻫﻤﻐږي ﻛﻮل ،د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ﻻس ﺗﻪ راوړﻧﻮ

د ﭘﻴﺴﻮ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ
ښﻪ واﻟۍ او د ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺟﻮړﻟﻮ ﻟﻪ ﻻرې د ﭼﻮﭘړ وړاﻧﺪې ﻛﻮل ،د ﭘﻮﻫﺎوي
ورﻛﻮﻟﻮ او د ﻫﻤﻐږي د ﻛﭽﯥ ﻟﻮړول او ګډ ځﻮاب ورﻛﻮﻧﻪ.
د  2006ﻛﺎل د ﺟﻨﻮري د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ د ﻟﻨﺪن ﭘﻪ ﻏﻮﻧډه ﻛﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗړوﻧﻠﻴﻚ ﻟﻨډﻣﻬﺎل او اوږدﻣﻬﺎل ﻣﻌﻴﺎروﻧﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛړي دي
ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ د ﻟﻨډﻣﻬﺎﻟﯥ ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋۍ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺗړون ﻟﻴﻚ د ﭘﻠﻲ ﻛﻮﻟﻮ
ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﻟﺖ او ﺷﺮﻳﻜﺎن ﻳﯥ دﻏﻮ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﺗﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د
ﭘﻴﻞ ،اوږدﻣﻬﺎل ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺗﻪ ﻳﯥ ﭼﯥ د 2001م ﭘﻪ دﺳﻤﺒﺮ ﻛﯥ د ﺑﻦ ﭘﻪ ﺗړون
ﻣﻠﻲ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﻟﻨډﻣﻬﺎﻟﯥ ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋۍ ﻛﯥ ځﺎى ﻛړاى ﺷﻮو ﻣﻮﺧﻮ ﭘﻪ
ﻟﻴﻚ ﻛﯥ ﻣﻘﺮر ﺷﻮئ و د ﭘﺎى ټﻜۍ ﻛښﯧښﻮد .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻻس ﺑﺮى وﻟﺮي .ﻫﻐﻪ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻪ ﭼﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮوﻧﻜﻮ ﺗﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﻟﻨډﻣﻬﺎﻟﻪ ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋۍ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اوږدﻣﻬﺎﻟﯥ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﻟﭙﺎره
ﺷﻮي دي ﻫﻐﻪ دا دي :د ﻫﻐﻮ ﭘﻴﺴﻮ د اﻧﺪازې زﻳﺎﺗﻮاﻟۍ ﭼﯥ د ﻛﻮرﻧۍ
ﭘﻪ ټﻮﻟﻴﺰه ﺗﻮګﻪ ﻳﻮه ﭘﻨځﻪ ﻛﻠﻨﻪ ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋۍ ده او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗړون ﻟﻴﻚ د
ﺑﻮدﺟﯥ ﻟﻪ ﻻرې ﺟﺬﺑﯧږي ،زﻳﺎﺗﯥ ﺷﻮې څﻮ ﻛﻠﻨﯥ ژﻣﻨﯥ ،د ﺑﻬﺮﻧۍ ﺑﻮدﺟﯥ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣﻜﻮﻣﺖ او ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﺗﺮ ﻣﻨځ د دﻏﯥ ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋۍ د ﭘﻠﻲ
ﻟګﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت او دواﻣﺪاره ﻣﻮﺳﺴﻮ ﺳﺮه
ﻛﻮﻟﻮ او ﺗﻤﻮﻳﻠﻮﻟﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﻳﻮه ژﻣﻨﻪ ده .د ﻟﻮﻣړﻧﻴﻮ ﻫڅﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ځﻴﻨﯥ
ﻣﺮﺳﺘﯥ .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دوﻟﺖ ژﻣﻨﯥ ﭘﻪ دﻏﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﻛﯥ ﺷﺎﻣﻠﯧږي :د ﻛﻮرﻧﻲ
ﻋﻨﺎﺻﺮ د ﻳﻮې ټﻮﻟﻴﺰې ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋۍ د اﺟﺮا ﻟﭙﺎره او ﻫﻤﺪا ﺷﺎن د
ﻋﺎﻳﺪاﺗﻮ زﻳﺎﺗﯧﺪل ،ﻟﻪ ﻓﺴﺎد ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې ﭘﻪ اړوﻧﺪ د اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ رواﺟﻮل
ﻣﻠﻲ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﭘﺮوګﺮام ﭘﻪ دﻏﻪ ﻧﻮي ﭘﺮوګﺮام ﻛﯥ ځﺎى ﻛړاى ﺷﻮي دي.
او د ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﻮړوﻧﯥ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﺗﻪ ﻻس ﺑﺮۍ ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ځﺎى
ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ د ﻣﻠﻲ اﻧﻜﺸﺎف ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋۍ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗړون ﻟﻴﻚ

ﻛړاى ﺷﻮي او ﻫﻢ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﻟﻨډﻣﻬﺎﻟﻪ ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋۍ او

ﻳﻮ ﻟﻪ ﺑﻠﻪ ﺳﺮه ﻧښﺘﻲ دي ﺧﻮ ﭘﻪ اﺻﻞ ﻛﯥ ﺳﺮه ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻟﺮي .د ﻣﻠﻲ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ

ﺑﺸﭙړه ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋۍ ﻛﯥ د ﻫﻐﻮى ځﺎى ﻧﺎﺳﺘﻲ.

ﻟﻨډﻣﻬﺎﻟﻪ ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋۍ د 2005ﻛﺎل ﭘﻪ دوﻳﻤﻪ ﻧﻴﻤﺎﻳﻲ ﻛﯥ ]د ﺑﯧﻮزﻟﻲ د ﻟﻪ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ د ﻟﻨډﻣﻬﺎﻟﯥ ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋۍ ﭘﺮﻣﺨﺘګ د ﻳﻮې
ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ د ﻟﻨډﻣﻬﺎﻟﯥ ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋۍ ﺳﻨﺪ[ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮ .دﻏﻪ
ﺑﺸﭙړې ﻣﻠﻲ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋۍ ﭘﻪ ﻟﻮر د  2008ﻛﺎل ﺗﺮ ﻧﻴﻤﺎﻳﻲ ﭘﻮرې د
ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋۍ ﻳﻮه وﺳﻴﻠﻪ ده ﭼﯥ ﻧړﻳﻮال ﺑﺎﻧﻚ ﺑﯧﻮزﻟﻮ او ډﯦﺮ ﭘﻮروړي
ﻣﺸﻮرﺗﻲ ډﻟﻮ د ﻳﻮه ﺳﻴﺴﺘﻢ او د ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻛﺎري ډﻟﻮ ﭘﻪ
ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﺗﻪ د ﻣﺮﺳﺘﯥ د وړاﻧﺪې ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻫﻐﻪ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي او د 2008
وﺳﻴﻠﻪ ﭘﺮ ﻣﺦ ﺑﻴﻮل ﻛﯧږي .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺗړون ﻟﻴﻚ ﭘﻠﻲ ﻛﻮل او د
ﺗﺮ ﻧﻴﻤﺎﻳﻲ ﭘﻮرې د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋۍ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ﺑﻬﻴﺮ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ د ﺑﺸﭙړې ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋۍ اﻏﯧﺰﻣﻦ ﭘﺮﻣﺦ ﺑﻴﻮل د ﻳﻮه
ﻟﻪ ﻻرې د ﺑﯧﻮزﻟﻲ د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ ﻳﻮې ﭘﻮره ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋۍ ﺗﻪ ﺑﻪ واوړي .ﻟﻪ
ګډ څﺎرﻧﻴﺰ او ﻫﻤﻐږۍ ﻫﻴﺌﺖ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﺮﻣﺦ ﺑﻴﻮل ﻛﯧږي .دﻏﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻳﻮه
ﺑﻠﯥ ﺧﻮا ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗړون ﻟﻴﻚ د ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮوﻧﻜﻮ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﻟﻪ
ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ده ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣﻜﻮﻣﺖ د ﺑﯧﻼ ﺑﯧﻠﻮ ادارو ﻟﻪ
ﻧﻮښﺘﻮﻧﻮ څﺨﻪ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣﻜﻮﻣﺖ ژﻣﻨﯥ د زرﻳﺰې د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ د
ﻟﻮړﭘﻮړو ﻛﺎرﻛﻮوﻧﻜﻮ څﺨﻪ ﺟﻮړ ﺷﻮى دى .ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ دﻏﻪ ﻛﺎر د ﭘﻠﻲ ﻛﻮﻟﻮ
ﻣﻮﺧﻮ ﻟﻪ ﺑﻬﻴﺮ څﺨﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ  2002ﻛﺎل ﻛﯥ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د زرﻳﺰې ﭘﻪ
ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻧﻴﻮ ﭘړاووﻧﻮ ﻛﯥ دى د ]ګډ ﻫﻤﻐږى او څﺎرﻧﻴﺰ ﻫﻴﺌﺖ[ د درﻳﻢ ﻓﺼﻞ
ﻏﻮﻧډه ﻛﯥ ﻣﻘﺮره ﺷﻮه ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ اﺧﻠﻲ .د ﺗړون ﻟﻴﻚ ﻫﺮ ﻣﻌﻴﺎر د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻧﺎﺳﺘﻪ ﭼﯥ د  2006ﭘﻪ ﻧﻮﻣﺒﺮ ﻛﯥ ﺟﻮړه ﺷﻮې وه ﭘﺪې ټﻜﯥ ﭘﻮه ﺷﻮل ﭼﯥ دﻏﻪ
د ﻣﻠﻲ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ د ﻟﻨډﻣﻬﺎﻟﯥ ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋۍ د ﻳﻮې ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋﻳﻜﯥ ﻣﻮﺧﯥ ﭘﻪ
ﭘﺮﻣﺨﺘګﻮﻧﻪ ﻳﻮاځﯥ د دﻏﻪ ﺗړون ﻟﻴﻚ د ﻟﻨډﻣﻬﺎﻟﻮ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﭘﻪ 11ﻣﻪ ﺑﺮﺧﻪ
ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﯧږي.
ﻛﯥ د ﻗﻨﺎﻋﺖ وړ وو ﺧﻮ ﭘﻪ دﻏﯥ ﻧﺎﺳﺘﻪ ﻛﯥ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮي رﻳﭙﻮرټ د اﻣﻨﻴﺘﻲ
اوس ،دﻏﻪ دوه ﺳﻨﺪوﻧﻪ ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﻮړوﻧﻪ ﻛﯥ د ﻫﻤﻐږي ﭼﻮﻛﺎټ،
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ او ﺑﻮدﺟﻮي ﻫﻤﻐږي ﺟﻮړوي او د ﻳﻮه ﺷﺮاﻛﺘﻲ ﭼﻮﻛﺎټ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ
26

 26د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﻼﻣﯥ ﺟﻤﻬﻤﻮرﻳﺖ] ،د ﻣﻠﻲ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﻟﻨډﻣﻬﺎﻟﻪ ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋۍ[ ﻟﻮﻣړى ﺗﻮك

ﭼﯥ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ د ﻋﻤﻠﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﭘﺎم ﻛﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮه د ﺑﯧﻮزﻟﻲ د ﻟﻪ

ﻣﺦ  .179د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﺮﯦﻜړه ﻟﻴﻚ او د ﻣﻠﻲ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ د ﻟﻨډ ﻣﻬﺎﻟﯥ ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋۍ ﺳﻨﺪ[ د
اﻧﺘﺮﻧﺖ ﭘﻪ وﯦﺐ ﭘﺎڼﻪ ﻛﯥ  www.ands.gov.afﻟﻮﺳﺘﻮﻧﻜﻮ ﺗﻪ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛﯧﺪاى ﺷﻲ.
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دوﻟﺖ ﺗﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ؟ ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ﻣﺮﺳﺘﯥ او د دوﻟﺖ ﺟﻮړوﻧﯥ ﭘﻪ ﺑﻬﻴﺮ ﻛﻲ ﺗﻮﭘﻴﺮوﻧﻪ

دوﻳﻢ ﺷﻜﻞ :د ﻣﻠﻲ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ د ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋۍ ﺟﻮړښﺖ
ﻟﻮﻣړي رﻛﻦ

دوﻳﻢ رﻛﻦ

اﻣﻨﻴﺖ

د دوﻟﺖ ﻋﺎﻣﻞ  ،د ﻗﺎﻧﻮن

درﻳﻢ رﻛﻦ
ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ او د ﺑﺸﺮ ﺣﻘﻮق

اﻗﺘﺼﺎدى او ټﻮﻟﻨﻴﺰه ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ
ﻟﻮﻣړى ﺳﻜﺘﻮر

دوﻳﻢ ﺳﻜﺘﻮر

درﻳﻢ ﺳﻜﺘﻮر

څﻠﻮرم ﺳﻜﺘﻮر

اﻣﻨﻴﺖ

دﺣﻜﻮﻣﺖ  ،ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ،ﻗﺎﻧﻮن

زﻳﺮﺑﻨﺎاو د ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ

د ښﻮوﻧﯥ او روزﻧﯥ

او د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻗﻮ ﺳﻜﺘﻮر

ﺳﻜﺘﻮر

ﺳﻜﺘﻮر

ﺷﭙږم ﺳﻜﺘﻮر
ﭘﻨځﻢ ﺳﻜﺘﻮر

اﺗﻢ ﺳﻜﺘﻮر
اووم ﺳﻜﺘﻮر

د ﻛﺮﻧﯥ او د ﻛﻠﻴﻮ د
د روﻏﺘﻴﺎ

د ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻗﺘﺼﺎد او د
ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﻣﻼﺗړ

ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﺳﻜﺘﻮر

ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺳﻜﺘﻮر ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ

ﺳﻜﺘﻮر

ﺟﻨﺴﻴﺘﻰ ﺑﺮاﺑﺮى )ﺳﻴﺨﻪ ﻟﻮﻣړى ﻣﺴﺎﻟﻪ(
ﻟﻪ ﻧﺸﻪ ﻳﯥ ﺗﻮﻛﻮ ﭘﺮ ﺿﺪ ﻣﺒﺎرزه )ﺳﻴﺨﻪ دوﻳﻤﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ(
ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﻫﻤﻜﺎرى )درﻳﻤﻪ ﺳﻴﺨﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ(
د ﻓﺴﺎد ﭘﺮ ﺿﺪ ﻣﺒﺎرزه )څﻠﻮرﻣﻪ ﺳﻴﺨﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ(
د ژوﻧﺪاﻧﻪ ﭼﺎﭘﯧﺮﻳﺎل )ﭘﻨځﻤﻪ ﺳﻴﺨﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ(

ﻣﺴﺌﻠﻮ ،دوﻟﺖ ﺟﻮړوﻧﯥ او ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻮ ﻛﯥ ﭘﻪ ﭘڅ ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﺑﺎﻧﺪې

او د ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﺗﻤﻪ ﺑﺮاﺑﺮه ﻛړي ﻳﺎ ﻧﻮرو ﺗﻮﺿﯧﺤﺎﺗﻮ ﻳﺎ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ ﺗﻪ

ﻳﯥ ټﻴﻨګﺎر ﻛړئ دئ.

اړﺗﻴﺎ وﻟﺮي.

ﺗړون ﻟﻴﻚ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﻟﻨډﻣﻬﺎﻟﻪ ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋۍ او ﻫﻤﺪا

د دوﻟﺖ ﻛﻨﺘﺮول او ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ډﯦﺮ ﻟږ ده .د ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻻس ﺗﻪ راوړﻧﻜﻲ

ﺷﺎن د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﺑﺸﭙړې ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋۍ ﺗﻪ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ﺑﻬﻴﺮ

ﻫﯧﻮاد د ﻛﻨﺘﺮول ﻳﺎ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ اﺻﻞ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ د

د درﻳﻮ رﻛﻨﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﺟﻮړﯦږي .(1 :اﻣﻨﻴﺖ  .(2ﺣﻜﻮﻣﺖ  .(3د ﺑﺸﺮ

ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋۍ ﭘﻪ ﭼﻮﻛﺎټ ﻛﯥ ځﺎى ﻛړاى ﺷﻮي دي داﺳﯥ ﻧﻪ ښﻜﺎري ﭼﯥ ﭘﻪ

ﺣﻘﻮق او د ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ،اﻗﺘﺼﺎد او ټﻮﻟﻨﻴﺰه ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ .دﻏﻪ درې

ﺑﺸﭙړه ﺗﻮګﻪ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻳﺎ وﭘﯧﮋاﻧﺪل ﺷﻲ .ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ دې ﺗﻪ واﻳﻲ ﭼﯥ د ﻣﺮﺳﺘﻮ

رﻛﻨﻮﻧﻪ ﭘﻪ  8ﺳﻜﺘﻮروﻧﻮ وﻳﺸﻞ ﻛﯧږي او د دﻏﻮ رﻛﻨﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﻣﻨځ ﭘﻨځﻪ

ﻻﺳﻪ راوړوﻧﻜۍ ﻫﯧﻮاد د ﻛړﻧﻼرو ﭘﻪ ﭘﻠﻲ ﻛﻮﻟﻮ او ﺟﻮړوﻟﻮ ﻛﯥ ګډون

ګډې ﻣﺴﺌﻠﯥ ﭘﺮﺗﯥ دي) .دوﻳﻢ ﺷﻜﻞ ﺗﻪ وګﻮرئ(:

وﻟﺮي .ﺗﺮ اوﺳﻪ دﻏﻪ ګډون ﻳﻮازې د ]ﭘﻮﻫﻮ ﻣﺸﻮرﺗﻲ او ﻣﺴﻠﻜﻲ ﻛﺎري

ﭘﻪ اوس وﺧﺖ ﻛﯥ د ﻣﻠﻲ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ د ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋۍ ﺑﻬﻴﺮ د وزارﺗﻲ ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋﻳﻮ

ډﻟﻮ[ د ټﺎﻛﻠﻮ ﭘﻪ ﺑﻬﻴﺮ ﻛﯥ ﻣﺤﺪودﯦږي .ﺣﺘﺎ ﭘﻪ دﻏﻪ ﺑﻬﻴﺮ ﻛﯥ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ټﻮﻟﻨﻪ

ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻮﺧﺖ دي ﭼﯥ ﺑﺎﻳﺪ د ﺳﻜﺘﻮري ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋﻳﻮ او

ﻫﻢ ﺑﻨﺴټﻴﺰ رول ﻟﺮي .د ټﻮﻟﻨﻮ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﻠګﻮ ګډون ﻫﻢ د

ﻟﻨډﻣﻬﺎﻟﻮ ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋﻳﻮ ﺳﺮه ګډ ﺷﻲ او د ﻣﻠﻲ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ د ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋۍ ﻟﻪ

ورﻛﺸﺎﭘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې او ﻫﻐﻪ ﻧﺎﺳﺘﯥ ﭼﯥ د ﻟږو ﭘﺮﯦﻜړه ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺻﻼﺣﻴﺖ

ﺟﻮړښﺖ ﺳﺮه ﺳﻤﻮن وﻟﺮي .ﻟﻪ دې ﺳﺮه ﺳﺮه ﭘﻪ ورﺗﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ د وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ

ﻟﺮي ﻣﺤﺪودﯦږي .ډﯦﺮه زﻳﺎﺗﻪ ﻣﺸﻮره ورﻛﻮل او اﺧﻴﺴﺘﻞ ښﺎﻳﻲ د دوﻟﺖ ﭘﺮ

ﭘﻪ ﻛﭽﻪ ﻳﻮ ﻟړ ﻣﺸﻮرې رواﻧﯥ دي ﭼﯥ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ د وﻻﻳﺘﻲ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ

ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﻧﺎوړه اﻏﯧﺰه وﻛړي .ﺧﻠﻚ ﻳﻮازې دا ﻧﻪ ﻏﻮاړي ﭼﯥ ﻟﻪ دوى

ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋۍ ﺟﻮړول وي .ﻳﻮه ﻣﻬﻤﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ دا وي ﭼﯥ دﻏﻪ وﻻﻳﺘﻲ

څﺨﻪ وﭘﻮښﺘﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ دوى څﻪ ﻏﻮاړي ﺑﻠﻜﻪ دوى ﻏﻮاړي ﭼﯥ د دوى

ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋۍ ﻟﻪ ﺳﻜﺘﻮري ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋﻳﻮ ﺳﺮه څﺮﻧګﻪ ﻳﻮ څﺎى ﺷﻲ؟

ﺧﺒﺮې دوﻟﺖ واوري او ﭘﻪ ﻋﻤﻠﻲ ﺗﻮګﻪ ﻳﯥ د ﭘﺮﯦﻜړه ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﻬﻴﺮ ﻛﯥ
ﻛډون ورﻛړي .ﻣﻨځﻨۍ ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋي ګﺎﻧﯥ د ﻳﻮې اړﻳﻨﯥ ﻛړﻧﻼرې ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د

ﭘﻪ ﻧﻮي ﭼﻮﻛﺎټ ﻛﯥ ﻛﻮم ﻧﻘﺼﻮﻧﻪ ﺷﺘﻪ؟

ﺧﻠګﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﻛﯥ د ﺧﻼ د ډﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺼﺪ وﻛﺎرول ﺷﻲ.

د ﻣﻠﻲ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﻟﻨډ ﻣﻬﺎﻟﻪ ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋۍ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗړون ﻟﻴﻚ د ﺗﻴﻮري

ﻣﺮﺳﺘﯥ د ﻏﻮښﺘﻨﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ وړاﻧﺪې ﻛﯧږي .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻰ

ﻟﻪ ﻧﻈﺮه د دوﻟﺖ ﺟﻮړوﻧﯥ د ﺗﻨﺎﻗﺾ د ادارې او څﺎرﻧﯥ ﻟﭙﺎره ﭼﯥ ﭘﻮرﺗﻪ

ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ د ﺳټﺮاټﻴﮋى ﺗړوﻧﻠﻴﻚ ﻧﺸﻲ ﻛﻮﻻى ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻧﻨګﻮﻧﯥ ﭼﯥ د

ﺑﺤﺚ ﭘﺮې وﺷﻮ ارزښﺘﻤﻨﺪ ګﺎﻣﻮﻧﻪ ﺷﻤﯧﺮل ﻛﯧږي ،ﺧﻮ داﺳﯥ ښﻜﺎري ﭼﯥ

ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛﻮوﻧﻜﻰ ﻫﯧﻮاد ﻳﯥ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ د رﺳﯧﺪو ﻟﭙﺎره ورﺳﺮه

ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﻛﯥ دﻏﻪ ﻧﻮى ﭼﻮﻛﺎټ ﺑﻪ وﻧﺸﻲ ﻛړاى د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﻠګﻮ

ﻣﺦ ده ﺑﺮﻳﺎ ﭘﺮې ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛړي .څﺎرګﺮه او د ﻫﻤﻐږۍ ﺟﻮړوﻟﻮ ګډ ﻫﻴﺌﺖ د
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﯥ او ارزوﻧﯥ اداره

 2006د ﻧﻮﻣﺒﺮ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ رﻳﭙﻮرټ ﻛﯥ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛړ ﭼﯥ د ﻫﻐﻮ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ

راوﻧﻐﺎړي .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دوﻟﺖ ﻟﻪ ﺣﺪه زﻳﺎت ﺗﻤﺮﻛﺰ د ﻛﺎﺑﻞ ﭘﻪ ښﺎر ﻛﯥ

ﻟﭙﺎره ﭼﯥ ﭘﻠﻲ ﺷﻮي دي ﻧﻮى ﻣﻬﺎل وﻳﺶ ]ﭘﺮوګﺮام[ ﺑﺮاﺑﺮ ﻛړي .ﭘﺪاﺳﯥ

ښﺎﻳﻲ د ﻋﺎﻣﻪ ﻧﺎﺧﻮښﻴﻮ د ﻣﻨځﺘﻪ راوړﻟﻮ ﻻﻣﻞ وي او ځﻴﻨﯥ ﻧﺎ ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ

ﺣﺎل ﻛﯥ ﭼﯥ دﻏﻪ ﭼﻮﻛﺎټ ښﺎﻳﻲ د ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮوﻧﻜﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﻛﯥ ﻫﻤﻐږي

ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﺗﺮ ﺳﺮه ﻛﯧږي ښﺎﻳﻲ

راﻣﻨځﺘﻪ ﻛړي ﺧﻮ ﻧﺸﻲ ﻛﻮﻻى ﭼۍ ﺗﻀﻤﻴﻦ وﻛړي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

وﻛﻮﻻى ﺷﻲ د ﺗﻤﺮﻛﺰ د ﻧﺸﺘﻮاﻟﻲ وړوﻛۍ ﺷﻜﻞ ﻣﻨځﺘﻪ راوړي .ﭘﻪ

ﺣﻜﻮﻣﺖ دې ﻫﺮو ﻣﺮو ﺧﭙﻠﯥ ﻣﻮﺧﯥ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛړي ﻳﺎ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻋﻤﻠﻲ ﺗﻮګﻪ

ﭘﺎرﻟﻤﺎن او وﻻﻳﺘﻲ ﺷﻮرا ګﺎﻧﻮ ﻛﯥ ﻧﻮې ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻧګﯧﺰې د دﻏﯥ اﺟﻨﺪا د

ﭘﺮﻣﺨﺘګ وﺷﻲ .دﻏﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰې ﭘﻪ ﺧﺎﺻﻪ ﺗﻮګﻪ د وزارت ﺧﺎﻧﻮ ،ﻟﻪ ﻓﺴﺎد

دوام ﻻﻣﻞ ﻛﯧږي او ډﯦﺮ ﻛﻨﺘﺮول ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي .د دﻏﻮ ګﺎﻣﻮﻧﻮ د اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ

ﺳﺮه ﻣﺒﺎرزه او ﻣﺨﺪره ﺗﻮﻛﻮ د ﻗﺎﭼﺎق د ﺳﻤﻮن ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ښﻜﺎره ﺷﻮي

ﻣﻮﺧﻪ د ﻋﻮاﻳﺪو او د ﺑﻮدﺟﯥ د ﺗﻤﺮﻛﺰ د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ څﺨﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻪ وي.

دي .د ﻫﻐﯥ ﻧﻈﺮﻳﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﭼﯥ د ﻧړﻳﻮال ﺑﺎﻧﻚ ﻟﻪ ﺧﻮا د ]د ﺑﯧﻮزﻟﯥ د ﻟﻪ

ﺑﻠﻜﯥ ،د ځﻴﻨﻮ ﻧﺎوړه ﻛړﻧﻼرو د ﺗﻤﺮﻛﺰ د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړل وي .ﻟﻜﻪ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ

ﻣﻨڅﻪ وړﻟﻮ د ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋۍ ﺳﻨﺪ[ ﭘﻪ اړه ﺗﺮ ﺳﺮه ﺷﻮى ښﻴﻲ ﭼﯥ دﻏﻪ ﭘﺮوګﺮام

ﻳﻴﺰو واﺣﺪوﻧﻮ ﻛﯥ د زﻳﺎﺗﻮ ﺷﻮو ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺎﺷﻲ ﺗﺨﺼﻴﺼﻮﻧﻪ .ﻛﻪ ﭼﯧﺮې

ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﻛﯥ ﭼﯥ ﺿﻌﻴﻒ ﺳﻜﺘﻮري ﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻪ ﻟﺮي ،ﻳﺎ ﻫﻐﻪ

داﺳﯥ وي ﭼﯥ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰې ﻧﻤﺎﻳﻨﺪګۍ د ﻣﺸﻬﻮدو اړﻳﻜﻮ ﻟﻪ ﻟﺮﻟﻮ څﺨﻪ

ﻫﯧﻮادوﻧﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮوﻧﻜﻮ څﺨﻪ ﭼﯥ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛﻮي ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ

ﭘﺮﺗﻪ ﻳﺎ ﻧﻮر دوﻟﺘﻲ ﺑﻬﻴﺮوﻧﻪ ﺟﻮړ ﺷﻲ ،ﻣﻮﺳﺴﯥ ﺑﻪ د دوﻟﺖ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﺗﺮ

ﻟږه اﻏﯧﺰه ﻟﺮي .27ﭘﻪ ﺑﻠﻪ ﻣﺎﻧﺎ ،ﻫﺮ څﻮﻣﺮه ﭼﯥ دوﻟﺖ د ﺧﭙﻠﻮ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﻜﻮ

ﭘﻮښﺘﻨﯥ ﻻﻧﺪې راوﻟﻲ.

ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮﺑﻮﻧﻮ د ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﭘﻴﺎوړﺗﻴﺎ وﻟﺮي ،ﻫﻮﻣﺮه د
ﻫﻤﻬﻐﻪ ﻫﯧﻮاد د ﻣﻠﻲ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋي د ﺣﻜﻮﻣﺖ د ﻣﻜﻠﻔﻴﺘﻮﻧﻮﺳﺮه ﭘﻪ
ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻛﯥ د اړﻳﻜﻮ د ﺟﻮړﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻓﻌﺎل رول ﻟﻮﺑﻮﻟﻰ ﺷﻲ.

څﺎر د ورﻛړل ﺷﻮو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ او د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د درﻟﻮوﻧﻜﻮ
ﭘﻪ ﻛﭽﻪ ﺗﺮ ﺳﺮه ﻛﯧږي د ﻣﻠﻲ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ د ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋۍ ﭼﻮﻛﺎټ او ﺗړون
ﻟﻴﻚ د ﻣﻨﺎﺳﺒﻮ او ﻋﻤﻠﻲ ﻛړﻧﻼرو د ﭘﯧﮋﻧﺪﻧﯥ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ د ﭘﺮﻣﺨﺘګﻮﻧﻮ د
اﻧﺪازه ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻟﻪ ړوﻣﺒﻨﻴﻮ ﻫڅﻮ څﺨﻪ ﻟږ وړاﻧﺪې ځﻲ ،ﺧﻮ دﻏﻪ اﻧﺪازه
اﺧﻴﺴﺘﻨﯥ اوس ﻫﻢ ﻻ د ﺧﻠګﻮ د ژوﻧﺪاﻧﻪ د ښﻪ واﻟﻲ د درﺟﯥ ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﻛﻮل
د ﻣﺮﺳﺘﻮ وﯦﺶ او د ودې ﻟﻪ ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﺳﺮه ﻟﻜﻪ ]د ﻛﻮرﻧۍ ﺑﻮدﺟﯥ د ﻟګښﺖ
د ﻻ ﻫﻤﻐږۍ ﻳﺎ د اداري واﺣﺪوﻧﻮ د ﺷﻤﯧﺮ ﭘﻪ زﻳﺎﺗﻮاﻟﻲ ﻛﯥ ﭘﻪ ﻣﻨﻄﻘﻲ
ﻛﭽﻪ[ ﺗﻨﻈﻴﻤﯧږي .ﻟﻜﻪ څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ د ﺑﯧﻮزﻟۍ د ﻛﻤﻮﻟﻮ د اﻧﺘﻘﺎدي
ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋۍ ﺳﻨﺪ ښﻴﻲ د ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋۍ ﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ ﻛﯥ د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛﻮوﻧﻜﻲ
ﻫﯧﻮاد ﻟﻪ ګډون ﺳﺮه ﺳﺮه د ﻫﻐﻮى څﺎر ﻻ ﻫﻢ ﺣﻜﻮﻣﺖ او ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﺗﻪ
د ﻳﻮه ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﯧږي .ﻟﻜﻪ څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ وﺧﺖ ﺗﯧﺮﯦږي
دواﻣﺪارې اړﺗﻴﺎوې د ﺑﻬﻴﺮوﻧﻮ د ارزوﻧﯥ ﻟﭙﺎره د ﺑﻨﺴټﻴﺰو ﺧﺒﺮو اﺗﺮو ﻟﻪ
ﻻرې او ګډ ﺳﻴﺎﺳﺘﻮﻧﻪ ﺷﺘﻪ ﻧﻪ ﭘﻪ ﺗﻜﺮاري ﻣﺸﻮرو ﻛﯥ .ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﻮﻻى
ﺷﻲ ،ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻳﻮ ﻣﻬﻢ رول ادا ﻛړي .د ﻛړﻧﻼرې ﻟﺮوﻧﻜﯥ ﻣﺪﻧﻲ
ټﻮﻟﻨﯥ د ﻳﻮه ﻧﺎﭘﯧﻴﻠﻲ ﻧﺎﻇﺮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د ﻣﻮﺧﻮ د ﺗﺤﻘﻖ او د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ د
ﻣﺤﺪودﻳﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﯧﺮې ﻛﻮﻟﻮ ﻛﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮي .د ځﻮاب ورﻛﻮﻧﯥ ﺣﺲ ﻣﻨځ
ﺗﻪ راځﻲ او ﻟﻪ دوﻟﺖ ﺳﺮه ﻫﻤﻜﺎرۍ ،د ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د وړاﻧﺪې ﻛﻮﻟﻮ او ټﻮﻟﻨﻴﺰ
ﻣﻼﺗړ ﺗﻪ ﭘﻴﻞ ﻛﻮي.
ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋۍ زﻳﺎﺗﻮ ګﺮوﯦګﻨﻮ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي .ﻧﻮى ﭼﻮﻛﺎټ
ﺳﻤﻪ ﻳﻴﺰې ﻛﭽﯥ ﺗﻪ ﻻ زﻳﺎت ﭘﺎم اړوي ،ﺧﻮ د واﻟﻴﺎﻧﻮ او ﻧﻮرو اوږدﻣﻬﺎل
رول د دوﻟﺖ د اداري او ﻣﺎﻟﻲ ﭘﻪ ﺟﻮړښﺖ ﻛﯥ روښﺎﻧﻪ او رﻳڼ ﻧﻪ وي .د
ﻳﻮې ﺑﺸﭙړې او روښﺎﻧﻪ ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋۍ ﭘﻪ ﻟﻮر او ﭘﻠﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ ﻳﻮه ټﻮﻟﻴﺰ
ﻟﺮﻟﻴﺪ ﺗﻪ اړ ﻳﻮ ﭼﯥ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮﺧﯥ او ﻋﻴﻨﻲ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻛﯥ
27

 27د ﺑﯧﻮزﻟۍ د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ د ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋۍ ﻧﻮښﺖ ،ﭘﻪ ﻛﺎل  2003ﻛﯥ د ﻧړﻳﻮال ﺑﺎﻧﻚ د

ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻧﺎﭘﯧﻴﻠﻪ ارزوﻧﻪ د ﻧړﻳﻮال ﺑﺎﻧﻚ د ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ د ارزوﻧﯥ دﻳﭙﺎرﺗﻤﻨﺖ 2004 ،ﻣﻴﻼدي
ﻛﺎل ،ﻧړﻳﻮال ﺑﺎﻧﻚ

14

دوﻟﺖ ﺗﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ؟ ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ﻣﺮﺳﺘﯥ او د دوﻟﺖ ﺟﻮړوﻧﯥ ﭘﻪ ﺑﻬﻴﺮ ﻛﻲ ﺗﻮﭘﻴﺮوﻧﻪ

 .5ﭘﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻻرې
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ  2001ﻛﯥ د ﺛﺒﺎت د ﺟﻮړوﻟﻮ ،ﺑﻴﺎ ﺟﻮړوﻧﯥ او د ﺣﻜﻮﻣﺖ

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻻس ﺗﻪ راوړل دي .د ټﺎﻛﻨﻮ د ﻟﻮړ ﺧﻴﺎل ]ﺑﻠﻨﺪ

د ښﻪ واﻟﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻟﺮل .ﻟﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺘﻪ ﺗﺮ اوﺳﻪ د ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ ﻧﺎوړه او ﭘﻪ

ﭘﺮوازاﻧﻪ[ ﭘﺮوګﺮام ﻟﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﭘﻠﻮه دواﻣﺪاره ﻧﺪه او د دﻏﻪ ﭘﺮوګﺮام

ﻏﺎﻟﺒﻪ ﺗﻮګﻪ ﻧﺎﻣﻨﻈﻤﻪ ﻛﺎروﻧﻪ د دوﻟﺖ او د ﻫﻐﻪ د ﺷﺮﻳﻜﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻛﻨﺘﺮول

ﻟﭙﺎره دى د ټﺎﻛﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﻛﻪ ﻛﻤﻴټﯥ ﺳﭙﺎرښﺘﻨﻰ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﯥ

څﺨﻪ د ﺑﺎﻧﺪې ﺣﺎﻻﺗﻮ ﻛﯥ ،اوﺳﻨﻰ ﻛړﻛﯧﭻ ﻳﯥ د ﻧﻮﻣﻮړو ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻮ

وﻧﻴﻮل ﺷﻰ .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ژﻣﻨﯥ ﻫﻢ د زرﻳﺰې د ﻣﻮﺧﻮ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ

ځﺎى ﻧﺎﺳﺘﻰ ﻛړ .د درﻳﻮ ﻣﻬﻤﻮ ګﻮاښﻮﻧﻮ د راﻣﺨﺘﻪ ﻛﯧﺪو د ﻣﺨﻨﻴﻮي

ﭘﻪ اړوﻧﺪ رﻳښﺘﻴﻨﻲ ﻧﺪي او ﭘﻪ رڼﻪ ﺗﻮګﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮې ﺑﺤﺚ وﺷﻲ او

ﻻزم ﺷﺮاﻳﻂ ﭼﯥ اوس اوس ﻫﯧﻮاد ورﺳﺮه ﻣﺦ ده ،ﻧﺎﻛﺮاري د ﺗﺮﻳﺎك د

ﺣﻞ ﺷﻲ.

اﻗﺘﺼﺎد ﻛړﻛﻴﭻ او ټﻮﻟﻴﺰه ﻧﺎﺧﻮښۍ ..ﭘﻪ ﻟﻨډﻣﻬﺎل ﻛﯥ د ﻣﺸﻬﻮد

•

د دوﻟﺖ ﺟﻮړوﻧﯥ د ﻟﻨډﻣﻬﺎﻟﻮ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﻓﻜﺮ

ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﺟﻮړول دي ،ﭘﻪ ورﺗﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ ﻳﻮاځﯥ د ﻳﻮه ښﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻟﻪ
وﻛړئ .د ﻣﺨﺪرو ﺗﻮﻛﻮ ﭘﺮ ﺿﺪ د ﻣﺒﺎرزې ﺳﻴﺎﺳﺖ د ﻣﺸﺮوع
ﻻرې دﻏﻮ ﻣﺴﺌﻠﻮ ﺗﻪ د ﺣﻞ ﻻره ﻣﻴﻨﺪﻻى ﺷﻮ .د ﻳﻮه ښﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻮ د ﻣﻼﺗړ ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻮر او ﻟﻪ ﻓﺴﺎد څﺨﻪ د ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮي ﻋﺎﻳﺪ
ﺟﻮړول ﭘﺨﭙﻠﻪ د دوﻟﺖ ﺟﻮړوﻧﯥ د ﻣﻮﺧﻮ ﭘﻠﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﺗﻪ اړ ﺗﻴﺎ ﻟﺮي .ﭼﯥ د
ﻛﻤﻮاﻟﻲ وړاﻧﺪې ﺷﻲ .د دوﻟﺖ ﺟﻮړوﻧﯥ ﻟﻪ ﻧﻈﺮه د ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﻟﻪ
ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺣﻞ ﻻرو ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ و ﻧﻪ ﻟړزول ﺷﻲ .ځﻴﻨﯥ وﺧﺘﻮﻧﻪ ،دوﻟﺖ
ﻣﻨځﻪ وړل د ﺑﺪﻳﻞ ﻣﻌﻴﺸﺖ څﺨﻪ ﭘﺮﺗﻪ زﻳﺎن را ﻣﻨځﺘﻪ ﻛﻮي ځﻜﻪ
ﺟﻮړوﻧﯥ ﺗﻪ ډﯦﺮې زﻳﺎﺗﯥ ﻫڅﯥ ښﺎﻳﻲ ﻣﻌﻜﻮﺳﯥ ﭘﺎﻳﻠﯥ وﻟﺮي .ﻧﻮ ﭘﺪې
ﭼﯥ د اداري ﻓﺴﺎد د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ او د ﺑﻴﻮ د ﻟﻮړواﻟﻲ ﻻﻣﻞ ﻛﯧږي او
ﻻره ﻛﯥ اﺻﻠﻲ ﻫڅﯥ د ځﻮاﻛﻤﻨﻮ او دواﻣﺪاره دوﻟﺘﻲ ﻣﻮﺳﺴﻮ د
ﭘﻪ ورﺗﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ ﻟﻪ دوﻟﺖ څﺨﻪ د ﺑﺰګﺮاﻧﻮ د ﻣﻼﺗړ د ﻛﻤﻮاﻟﻲ
ﺟﻮړوﻟﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ د ﻧﺎوړو ﭘﺎﻳﻠﻮ د ﻛﭽﯥ ﻛﻤﻮاﻟۍ دي.
ﻻﻣﻞ ﻫﻢ ﻛﯧږي .ﻫﻤﺪارﻧګﻪ ،د ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ ځﻮاﻛﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻛﺎراﭼﻮل

ټﻮﻟﻮ ﻋﺎﻣﻠﻴﻨﻮ ﺗﻪ ﺳﭙﺎرښﺘﻨﯥ:

د ﻣﺸﺮوع ځﻮاﻛﻮﻧﻮ ګﻤﺎرل ،د ﻟﻨډﻣﻬﺎﻟﻮ ﻧﺎﻛﺮارﻳﻮ د ځﭙﻠﻮ ﻟﭙﺎره
ﻟﻨډﻣﻬﺎﻟﻪ ګټﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮاﻋﺎت ﺷﻲ .دوﻟﺖ د داﺳﯥ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺗﺮ

 .1ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋۍ ﺑﺎﻳﺪ اوږدﻣﻬﺎﻟﻪ رﻳښﺘﻴﻨﯥ ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋۍ
ﺳﺮه ﻛﻮﻟﻮ ﻟﻜﻪ ﺣﻜﻤﺮاﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﻛﻠﻪ ﻧﺎ ﻛﻠﻪ د ﭘﻴﺴﻮ ورﻛړې ﺑﻨﺪې
ﺳﺮه ﺳﻤﻮن وﻟﺮي .د ﺑﻴﺎ ﺟﻮړوﻧﯥ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﺑﻬﻴﺮ

ﻛړي او ﭘﻪ ﻋﻮض ﻛﯥ د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰې ﺑﻮدﺟﯥ ﺗﺎﻣﻴﻦ د ﺟﻮړو ﺷﻮو

ﻛﯥ ټﻮل ښﻜﯧﻞ ﻋﺎﻣﻠﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪد ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ او ﻫﻤﻐږي ،ﻳﺎ د

ﺷﺒﻜﻮ ﻟﻪ ﻻرې زﻳﺎت ﻛړې .ځﻜﻪ ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺟﻮړوﻧﯥ ﭘﻪ ﻛﺎر ﻛﯥ

ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﻛﯥ د دوﻟﺖ ﻣﺮﻛﺰي رول وﭘﯧﮋﻧﻲ .ﭘﻪ

ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﺳﺴﻮ ﺗﻪ ﭘﺎم وﺷﻲ ﻧﻪ اﺷﺨﺎﺻﻮ ﺗﻪ.

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د دوﻟﺖ ﺟﻮړوﻧﻰ ﻳﻮه رښﺘﻨﻰ ﺳﺘﺮاټﻴﮋى ﻧﺒﺎﻳﺪ دوﻟﺖ د

 .2د ﻛﻮرﻧﻴﻮ او ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﺑﻮدﺟﻮ د ﻳﻮه ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﻧډول او ورﺗﻪ
ټﻮﻟﻮ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺑﺮاﺑﺮوﻧﻜﯥ وﻧﻪ ګڼﯥ ،ﺑﻠﻜﻪ د ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻮﻧﻮ د ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ
ﻟﭙﺎره ﺑﺎﻳﺪ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﻋﺎﻣﻠﻴﻨﻮ او د ﻣﺪﻧﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﻧﻘﺶ ﻫﻢ وﭘﻴﮋﻧﯥ .د

ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ ﺗﻪ ﭘﺎم وﻛړئ .ﭘﻪ ﺳﺮ ﭼﻴﻨﻮ ﺑﺎﻧﺪى د زﻳﺎت ﻛﻨﺘﺮول ﻣﺮﺣﻠﯥ

داﺳﯥ ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋۍ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻛﻮل ﺑﺎﻳﺪ د ﻧﺎﻣﻠﻤﻮﺳﻮ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎوو ﻟﻪ ﻣﺨﯥ

ﺗﻪ د دوﻟﺖ وﺗﻞ د ﻳﻮې اوږدﻣﻬﺎﻟﻪ دوﻟﺖ ﺟﻮړوﻧﯥ ﻟﭙﺎره ﻳﻮ اړﻳﻦ ﻛﺎر

وي ﭼﯥ ﻧﺎ دوﻟﺘﻲ ﻳﺎ ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ د ﻫﻐﻮى ﭘﻪ ﻣﻨځﺘﻪ راوړﻟﻮ ﻛﯥ

دى ﻟﻪ دې ﻣﺨﯥ اړوﻧﺪه اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻳﺪ د ښﯥ ﺷﻮې ﺑﻮدﺟﯥ ﭘﻪ ﭘﻠﻲ

ﺑﯥ وﺳﻪ دي .ﻟﻜﻪ اﻣﻨﻴﺖ ،د ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ،ﻋﺪاﻟﺖ ،دودﻳﺰ او دﻳﻨﻲ

ﻛﻮﻟﻮ ﺳﺮه اﻧډوﻟﻪ او د ﭼﻮﭘړ د وړاﻧﺪې ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻧﻴﺖ ﭘﻪ ﻻره واﭼﻮل

ﻫﻮﻳﺖ ﺗﻪ درﻧﺎوى او ﻟﻪ ﺣﻘﻮﻗﻮ څﺨﻪ ﻣﻼﺗړ.

ﺷﻲ .ﭘﻪ اوﺳﻨﻴﻮ ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﻛﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻟﻪ ﻻرې د ﻣﺎﻟﻲ

•

ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ ﺟﺬب او ﻣﺼﺮف ﺷﻮﻧۍ ﻧﺪى .ﭘﻪ ورﺗﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ د ﻣﺮﺳﺘﻮ
د ﻣﺎﻟﻲ دوام ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﭘﻪ آزاده ﺗﻮګﻪ ﺑﺤﺚ وﻛړئ .د ﺳﻜﺘﻮري
زﻳﺎﺗﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﭼﯥ د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻟﻪ څﺎر او ﻛﻨټﺮول څﺨﻪ ﻟﯧﺮې دي د دوﻟﺖ
ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋﻳﻮ ﭘﻪ اﺟﺮا او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﻛﯥ د اوږدﻣﻬﺎﻟﻮ ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ ﺷﺘﻮن
ﺟﻮړوﻧﯥ ﺑﻬﻴﺮ ﻟړزوي.
ﺗﻪ اﻫﻤﻴﺖ ورﻛړﺷﺊ او ﻟﻪ ﻫﻐﻮى ﺳﺮه ﺳﻢ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﺗﻪ
ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب ورﻛړئ .د دى ﻟﭙﺎره د دوﻟﺖ او ﻧﺎ دوﻟﺘﻰ د ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ

•

ﻫﻐﻮ ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ ﺗﻪ ﭼﯥ د ﻛﻮرﻧۍ ﺑﻮدﺟﯥ ﻟﻪ ﻻرې ﻟګﯧږي

د ﺗﺪارﻛﺎت ګډون ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﭘﺮﯦﻜړه ﻛﻮل اړﻳﻦ دي .ﭘﻪ اوﺳﻨﻲ ﺣﺎل

ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب ورﻛړئ .ﻫﻐﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﺨﺼﻴﺼﻮﻧﻪ ﭼﯥ د ﻛﻮرﻧۍ

ﻛﯥ ښﻮوﻧﻪ او روزﻧﻪ د ﺑﻬﺮﻧۍ ﺑﻮدﺟﯥ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﻟﻮى ﺳﻜﺘﻮر دى.

ﺑﻮدﺟﯥ ﻟﻪ ﻻرې ﺟﺬب او ﻟګﯧږي ﺑﺎﻳﺪ د ﻋﺎﻳﺪاﺗﻲ ﻟګښﺘﻮﻧﻮ

اوږدﻣﻬﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎم ﺗﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ او د ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮوﻧﻜﻮ ﻟﻪ ﻻرې د

ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮﺑﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﭼﯥ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﻮو ﻟګښﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ

ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻛﻮرﻧۍ او ﺑﻬﺮﻧۍ ﺑﻮدﺟﯥ د ﻣﻼﺗړ ﭘﻪ اړوﻧﺪ د ډﯦﺮو

وﺳﻴﻠﻪ ﺗﻌﻘﻴﺒﯧږي دوام ورﻛړئ .ﺑﯧﺮﺗﻪ راګﺮځﯧﺪوﻧﻜﯥ ﻟګښﺘﻮﻧﻪ

15

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﯥ او ارزوﻧﯥ اداره

ﻟﻪ ډﯦﺮو ﻣﻬﻤﻮ ﻟګښﺘﻮﻧﻮ څﺨﻪ دي ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﻟﺨﻮا ﺑﺎﻳﺪ اداره

 .4ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﻨﻞ او ټﻮﻟﻨﻴﺰ ځﻮاب ورﻛﻮﻟﻮ ﺗﻪ ښﻪ واﻟۍ

ﺷﻲ او ښﺎﻳﻲ ﭘﻪ ﻧﺴﺒﻲ ﺗﻮګﻪ د ﻛﻮرﻧﻴﻮ د ودې ﭘﻪ ﺣﺎل ﻛﯥ د

ورﻛړئ .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ د ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋۍ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ﺑﻬﻴﺮ د

ﻋﻮاﻳﺪو ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ رﻓﻊ ﺷﻲ .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﻰ وﺟﻬﻰ

ﻋﺎﻣﻮ وګړو ﭘﻪ ژوﻧﺪاﻧﻪ ﻛﯥ د راوړل ﺷﻮو اﻏﯧﺰو ﭘﻪ ﭘﻮﻫﯧﺪو ﺳﺮه د

ﺻﻨﺪوق د ﭘﺮوګﺮام ) (ARTFد اﻏﯧﯧﺰﻣﻨﺘﻮب د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻮر د

ﭘﺮﻣﺨﺘګ د ارزوﻧﯥ ﻻرې ﭼﺎرې ﺑﺮاﺑﺮې ﻛړي.

ﻣﻌﺎﺷﻮﻧﻮ د اﺻﻠﻲ ﺗﺨﺼﻴﺼﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﯥ ﺑﺎﻳﺪ د ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﻪ
ﺣﺎل ﻛﯥ ﺧﭙﻞ ﻧﻘﺶ د ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ د ﺗﺨﺼﻴﺼﻮﻧﻮ د ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﻪ

•

د اﻏﯧﺰو ارزوﻧﯥ ﺗﻪ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ورﻛړئ .د دوﻟﺖ ﭘﺮ اوﺳﻨﻴﻮ
ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﻟﻜﻪ د ګﻮاښﻮﻧﻮاو ﻣﻠﻲ زﻳﺎن ﻣﻨﻨﻰ د ارزوﻧﻰ ﭘﻪ

ﻣﻨﻈﻮرز ﻳﺎت ﻛړئ.

•

ﭘﺮوګﺮام ،ﻛﺎر وﻛړى ،ﺗﺮ څﻮ ﭼﯥ د ﻧﺘﺎﻳﺠﻮ او د ﻻس ﺗﻪ راوړﻧﻮ د
د دواﻣﺪاره ﺑﻬﺮﻧۍ ﺑﻮدﺟﯥ ﻟﭙﺎره ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﻛړئ .ﻟﻪ
ﺳﻨﺠﻮﻟﻮ اﺑﺰار ﺑﺮاﺑﺮ ﻛړئ.
ﻫﻐﻪ ځﺎﻳﻪ ﭼﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮوﻧﻜﻲ د ﻣﻠﻲ رﺳﻤﻲ ګﻮاښﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺦ
دي ،د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﺑﻮدﺟﻮ د ﻻس ﺗﻪ راوړﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﺑﻪ دواﻣﺪارې ﻫڅﯥ

•

ﻟﻪ ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﻮ څﺨﻪ ﻣﻼﺗړ وﻛړئ .د ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﻮ ﻣﻮﺳﺴﯥ ﭘﻪ

وﺷﻲ او د ﻛﻮرﻧۍ ﺑﻮدﺟﯥ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ اﺟﺮا ﻛﻮوﻧﻜﻲ ﺑﻪ

دوﻟﺖ ﻛﯥ د ﻣﻮﺟﻮدو ﺧﻼ ګﺎﻧﻮ ﭘﻪ رﻓﻊ ﻛﻮﻟﻮ ﻛﯥ او د ﻣﺮﺳﺘﻪ

ﭘﺪې ﺑﻬﻴﺮ ﻛﯥ ډﯦﺮ رول وﻟﻮﺑﻮي .د ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ د ﺗﻌﻴﻴﻦ ،ﺟﻮړوﻟﻮ

ﻛﻮوﻧﻜﻮ ﺗﺮ څﺎر ﻻﻧﺪې ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻪ ﻛﻮﻻى ﺷﻲ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ﺑﻬﻴﺮ

او ﻟﯧږد اړوﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ښﻪ واﻟۍ ورﻛړئ .د ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ د

ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﺗﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻛړي .د ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯥ ﻣﺤﺪود څﺎرګﺮ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺿﻌﻒ ﺗﻪ ښﻪ واﻟۍ ورﻛړئ.

ﻧﻮښﺘﻮﻧﻪ ﭼﯥ د ﻫﻐﻮى ﺗﻤﺮﻛﺰ ﭘﺮ ﺑﻮدﺟﻮ ﻳﺎ ﺳﻜﺘﻮروﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې
ﻣﺸﺨﺺ دي ،د ﺟګﻮ ﺧﻴﺎﻟﻮﻧﻮ د ﻫڅﻮ ﭘﻪ ﻗﻴﺎس ﺳﺮه ﭼﯥ د

 .3د ﺗﻌﻴﻴﻦ ،ﺟﻮړوﻟﻮ او ﻟﯧږد ﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻮ اړوﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ د ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋۍ د ټﻮﻟﻴﺰ څﺎر ﻟﭙﺎره ﻛﯧږي

ښﻪ واﻟۍ ورﻛړئ .ﭼﯥ د ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ د دوﻟﺖ وړﺗﻴﺎ ښﻪ

د زﻳﺎﺗﯥ ﺳﻤﻮﻧﯥ د ﺟﻮړﯦﺪو ﺷﻮﻧﺘﻴﺎ ﻏﻮاړي .

واﻟۍ وﻣﻮﻣﻲ.

•
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د ﭘﺎرﻟﻤﺎن او وﻻﻳﺘﻲ ﺷﻮرا ګﺎﻧﻮ ﻟﻪ څﺎرګﺮ رول څﺨﻪ ﻣﻼﺗړ

د ﺣﻜﻮﻣﺖ د ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋﻳﻚ ﭘﺮوګﺮام ﺟﻮړوﻟﻮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻪ ښﻪ
وﻛړئ .د ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ ﺟﺮﻳﺎﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺎره ﻛﯥ د اﺳﺘﺎزي ﺷﻮو
واﻟۍ ورﻛړئ .د دوﻟﺖ ﭘﻪ دواړو اﺟﺮاﻳﻲ او ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮړوﻟﻮ ﭘﻪ
ارګﺎﻧﻮﻧﻮ ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻮ او ﻣﻮﺧﻮ ﺳﻬﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﺎﺻﻞ ﻛړئ ﭼﯥ
دﻓﺘﺮوﻧﻮ ﻛﯥ د رښﺘﻨﯥ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺟﻮړوﻟﻮ څﺨﻪ ﻣﻼﺗړ وﻛړئ او د
وﻛﻮﻻى ﺷﺊ د ﻫﻐﻮى ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺸﺎرﻛﺖ د ﻣﺮﺳﺘﻮ د اﻏﯧﺰﻣﻨﺘﻮب د
ﺑﯥ دواﻣﻪ ﺗﺨﻨﻴﻜﻲ ﻣﺮﺳﺘﻮ د ﻛﺎروﻟﻮ ﻛﭽﻪ او د ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﻮړوﻧﯥ

ﻛﭽﯥ ارزوﻧﯥ رواج ﻛړئ.
د ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ د واﺣﺪوﻧﻮ ﺟﻮړول ﻟږه ﻛړئ .ﭘﻪ اوﺳﻨﻲ وﺧﺖ ﻛﯥ د
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺟﻮړوﻧﯥ د ﭘﻪ ﻛﻮﺗﻪ ﻛﻮﻟﻮ ځﻴﻨﯥ ﻧﻮر اﺑﻌﺎد ﻟﻜﻪ د ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﻟﺖ ﺗﻪ ﺳﭙﺎرښﺘﻨﯥ:

ﻣﺼﻮﺑﻪ ﭘﻪ واﺿﯧﺤﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﺷﻮى دى.

 .1د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ د ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋۍ ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﻛﯥ
•

د ﻧﺎ دوﻟﺘﻲ ﺑﺮﺧﯥ د زﻳﺎت ﺷﻮي ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻟﯧږد ﻣﺮاﻋﺎت ﻛړئ.

ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب ورﻛﻮﻟﻮ ټﻴﻨﻜﺎر وﻛړئ .ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب ورﻛﻮل ﺑﺎﻳﺪ د

اوس اوس ،ﻧﺎدوﻟﺘﻲ ﻋﺎﻣﻠﻴﻨﻮ رول ﺑﺎﻧﺪى ﻟﻜﻪ ،ﻧﺎ دوﻟﺘﻲ

ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ د اﺟﺮا د اﺻﻠﻲ ﭼﺎرې ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د اړﺗﻴﺎوو د ﺳﻨﺠﻮﻟﻮ ځﺎى

ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻪ ،د ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ ﻛﯥ او د ﻳﻮه ﻋﺎﻣﻪ ﺳﺮﭼﻴﻨﯥ ﭘﻪ

ﻧﺎﺳﺘﻲ ﺷﻲ .د ﺳﻜﺘﻮري ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋۍ ګﺎﻧﻮ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ

ﺗﻮګﻪ د ﻫﻐﻮى ﭘﻪ رول اﻏﻤﺎض ﻛﻴږى .د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ،د ﻣﻠﻲ

ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ د ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋۍ ﻟﻪ ﻻرې د رﻳښﺘﻨﻴﻮ ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ او ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب

ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮوګﺮام ﺗﺎﻣﻴﻨﻮوﻧﻜﻲ ،ﺷﺮﻳﻜﺎن ،د ټﻮﻟﻨﻴﺰو

ورﻛﻮﻟﻮ د ﭘﻮښښ د ورﻛﻮﻟﻮ د ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻳﻮ ﻣﻬﻢ ګﺎم ﺷﻤﯧﺮل

ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ زرګﻮﻧﻮ ﺗﻨﻪ ځﻮاﻧﺎن ﻳﯥ ﻟﻪ اﻧګﯧﺰې او اﻧډوﻟﻴﺰ

ﻛﯧږي .ﻫﻐﻪ ځﺎﻧګړې ګﻮاښ/ﻧﻨګ ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﻻره ﻛﯥ ﭘﺮوت دى ،ﻟﻪ

ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺳﺮه روزﻟﻲ دي او دﻏﻪ روزل ﺷﻮي ﻛﺴﺎن ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﻜﯥ

ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰې ﻣﺸﻮرﺗﻲ ﺑﻬﻴﺮ څﺨﻪ د دراﻣﺪ اﺧﻴﺴﺘﻞ او د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ځﺎى

ﻛﯥ د دوﻟﺘﻲ ﻛﺎرﻛﻮوﻧﻜﻮ ډﻟﻪ ﺷﻤﯧﺮل ﻛﯧږي او دا ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل

ﻛﻮل ﭘﻪ ﺳﻜﺘﻮري او ﻣﻨځﻼرې ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋۍ ﻛﯥ ده.

ﻛﯥ ده ﭼﯥ ډﯦﺮى وزارﺗﻮﻧﻪ د ډﯦﺮ ﻋﻤﺮ ﻛﺎرﻛﻮوﻧﻜﻲ ﻳﯥ ﻟﺮى .د

 .2د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋۍ ﺗﻪ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ورﻛړئ .د

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اداري ﺳﻤﻮن او ﻣﻠﻜﻰ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاك

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﻟﻨډﻣﻬﺎﻟﻪ ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋۍ د وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ،

ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺎﻳﺪ د اړوﻧﺪه ﭘﻼﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ اﺟﺮا ﻛﯥ د ﻣﻌﺎﺷﻮﻧﻮ د
ورﻛړې ﭘﻪ اﺻﻼح او رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﯥ ﻟﻪ ﻧﺎدوﻟﺘﻲ ﺑﺮﺧﯥ څﺨﻪ د
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اوږدﻣﻬﺎﻟﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﻪ ﭘﺎم ﻛﯥ وﻧﻴﺴﻲ.

اوس د اﺟﺮا ﭘﻪ ﺣﺎل ﻛﯥ ده :د ډﯦﺮو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎره
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 www.actionaid.org/main.aspxPageID=263ﺗﻪ ﻣﺨﻪ وﻛړئ.
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دوﻟﺖ ﺗﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ؟ ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ﻣﺮﺳﺘﯥ او د دوﻟﺖ ﺟﻮړوﻧﯥ ﭘﻪ ﺑﻬﻴﺮ ﻛﻲ ﺗﻮﭘﻴﺮوﻧﻪ

وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ او ښﺎرواﻟۍ د اوږدﻣﻬﺎل رول ﻟﭙﺎره ﻛﻮم ﭘﺮوګﺮام ﻧﻪ

ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮوﻧﻜﻮ ﺗﻪ ﺳﭙﺎرښﺘﻨﯥ

وړاﻧﺪې ﻛﻮي .دﻏﻪ ﻛﺎر ﻛﯧﺪاى ﺷﻲ د ټﻮﻟﻴﺰو ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ د ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋۍ د ﺑﺸﭙړې ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﭘﺮ ﺗﺮڅ ﻛﯥ

 .1د ﻛﻮرﻧۍ ﺑﻮدﺟﯥ د ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻪ ﻻرې ،زﻳﺎﺗﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻻس ﺗﻪ

وﺷﻲ.

راوړئ او د زﻳﺎﺗﻮ ﺷﻮو ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ د ﻛﻨﺘﺮول ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻮر د

•

•

•

ﭘﻪ ﻟﻨډ ﻣﻬﺎل ﻛﯥ د ﺣﺎﺿﺮو ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻮ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰو

ﻇﺮﻓﻴﺖ د ﻟﻮړوﻟﻮ ﻟﻪ ﺑﻬﻴﺮ څﺨﻪ ﻣﻼﺗړ وﻛړئ .د ﻣﺮﺳﺘﻮ د اﻧﺪازې

ﻟګښﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ښﻪ واﻟۍ ورﻛړئ .د ﻣﻌﺎﺷﻮﻧﻮ ﭘﻪ اﺟﺮا ﻛﯥ

زﻳﺎﺗﻮاﻟۍ ﭼﯥ ﻛﻮرﻧۍ ﺑﻮدﺟﯥ ﺗﻪ ﺗﺨﺼﻴﺼﯧږي د اﻧﻔﺮادي ﺑﻮدﺟﻮي

ﺳﻤﻮﻧﯥ د ﻻ ښﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ ﻟﯧږد ﺷﻮﻧﺘﻴﺎ ښﻴﻲ .ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ

واﺣﺪوﻧﻮ د ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ ﻛﯥ ﺑﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻛړي او ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ

ﺗﺨﺼﻴﺼﻮﻧﻪ د ﻛړﻧﻮ او ﺳﺎﺗﻨﯥ ﻟﭙﺎره زﻳﺎت ﺷﻲ او ﭘﻪ وﻻﻳﺘﻲ

ﺑﻬﻴﺮ ﻛﯥ د دوﻟﺖ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ زﻳﺎﺗﻮي .د دوﻟﺖ ﺟﻮړوﻧﯥ ﻟﻪ ﻧﻈﺮه د ﺑﻮدﺟﯥ

ﻛﭽﻪ د ﻟګښﺘﻲ ﭘﺮﯦﻜړو د ﻧﻴﻮﻟﻮ واك ورﻛړل ﺷﻲ .ﻟﻪ ﻛﻮ ځﺎﻳﻪ ﭼﯥ

ﭘﻪ اﺟﺮا ﻛﯥ د ﻟﻮﻳﻮ ﭘﺮﻣﺨﺘګﻮﻧﻮ ﺟﻮړوﻟﻮ ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﻫڅﻪ ﭼﯥ د ﻫﺮ ډول

د ﻛﻮرﻧﯥ ﻳﺎ داﺧﻠﯥ ﻋﻮاﻳﺪ د ﺗﻨﺨﻮاوو ﻳﻮه زﻳﺎﺗﻴﺪوﻧﻜﯥ ﺑﺮﺧﻪ ﺗﺮ

ﻣﺮﺳﺘﯥ د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﻛﻮرﻧۍ ﺑﻮدﺟﯥ ﻟﻪ ﻻرې ﻛﯧږي ﻧﺎوړه

ﭘﻮښښ ﻻﻧﺪى ﻧﻴﺴﻰ ،ﻧﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ ﺟﻮړوﻧﯥ وﺟﻬﻲ

ﭘﺎﻳﻠﯥ ﻣﻨځ ﺗﻪ راوړي.

ﺻﻨﺪوق ﻛﻮﻟﻰ ﺷﻰ ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﻟګښﺘﻮﻧﻮ

•

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﻰ وﺟﻬﻰ ﺻﻨﺪوق ) (ARTFارزښﺖ

ﺑﺎﻧﺪى واړوى ،ﻟﻜﻪ روزﻧﻴﺰه ﺑﺮﻧﺎﻣﯥ ،اوزار او د ﻫﻐﻮ ﺳﺎﺗﻨﻪ.

او ﻧﺮﻣښﺖ زﻳﺎت ﻛړئ .ﻟﻜﻪ څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ د وﺧﺖ ﭘﻪ ﺗﯧﺮﯦﺪو ﺳﺮه

ﭘﻪ ﻣﻨځ ﻣﻬﺎل ﻛﯥ ،د ﺳﻜﺘﻮري او ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﭘﺮوګﺮام

د دوﻟﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﺟﻮړښﺖ وده ﻛﻮي د ) (ARTFﺑﻮدﺟﻪ ﻫﻢ ﻟﻪ ﻣﻌﺎﺷﻮﻧﻮ

ﺟﻮړوﻧﯥ ﺑﻬﻴﺮوﻧﻪ ﻳﻮ ﻟﻪ ﺑﻞ ﺳﺮه ګډ ﻛړئ .د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰو ﺳﻼ

څﺨﻪ د ﻛړﻧﻮ او ﺗﺨﺼﻴﺼﻮﻧﻮ ﺧﻮا ﺗﻪ د ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﻪ ﻟﻮړﯦﺪﻟﻮ ﺗﻐﻴﻴﺮ

ﻣﺸﻮرو او ﺳﻜﺘﻮري ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋﻳﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻠﭙﺎﺗﯥ او ﺷﻔﺎف

ﻛﻮي .ﻟﻪ ﻛﻮﻣﻪ ځﺎﻳﻪ ﭼﯥ د ) (ARTFﻛﺎري ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻮي،

ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺟﻮړ ﺷﻲ.

ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮوﻧﻜﻲ ﺑﺎﻳﺪ د ) (ARTFد ﻛﭽﯥ اﻏﯧﺰﻣﻨﺘﻮب ﻛﻨﺘﺮول او
وارزوي او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ څﺨﻪ د ﻻزم ﺗﺨﺼﻴﺺ د ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻟﭙﺎره د ﭘﻮروﻧﻮ

ﭘﻪ اوږد ﻣﻬﺎل ﻛﯥ ،د ﻧﻤﺎﻳﻨﺪګۍ ،ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ او ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻮﻧﻮ
د ورﻛړې ﻟﭙﺎره ﭼﯥ ﻟﻪ ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﻟګښﺘﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﻛﯧږي ﻛﺎر
ﺗﺮ ﻣﻨځ اړﻳﻜﯥ ﺗﺮ ارزوﻧﯥ ﻻﻧﺪې وﻧﻴﻮل ﺷﻲ .د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰې
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪګۍ ﻣﻮﺳﺴﯥ او د ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ د وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ،
وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ،ښﺎرواﻟﻴﻮ او ﻳﺎ د ﻛﻠﻴﻮ ﭘﻪ ﻛﭽﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ داﺳﯥ

واﺧﻠﻲ.

•

ﻓﻨﻲ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻫﻤﻐږې ﻛړئ .ﺑﺎﻳﺪ د داﺳﯥ ﻧﻮښﺘﻮﻧﻮ رواﺟﻮﻟﻮ او
ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﺗﻪ ﻻس واﭼﻮئ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺗړون ﻟﻴﻚ د څﺎرﻧﯥ

ﭼﻮﻛﺎټ ﻛﯥ وﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻛﯥ دﻏﻪ ټﻜۍ ﻣﺮاﻋﺎت ﺷﻲ ﭼﯥ د
ﺗﺮ ﺑﻬﻴﺮ ﻻﻧﺪې او وزارﺗﻮﻧﻮ ﺗﻪ د ﻣﺮﺳﺘﯥ د ﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻮ د ﺧﻨډوﻧﻮ د
دﻏﻮ ﻣﻮﺳﺴﻮ او ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ د ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ورﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻛﻮﻣﯥ
ﭘﯧﮋﻧﺪﻧﯥ ﻟﭙﺎره ﺷﻮي وي .ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮوﻧﻜﻲ ﺑﺎﻳﺪ د ﻣﺸﻮرﺗﻲ
ﺳﺮﭼﻴﻨﯥ او ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ﺷﺘﻪ .دﻏﻪ ﭼﻮﻛﺎټ ښﺎﻳﻲ ﭼﯥ د ﻣﺎﻟﻲ
ﺑﻬﻴﺮوﻧﻮ د ﺑﻮدﺟﯥ ﭘﻪ ﺗﺨﺼﻴﺼﻮﻟﻮ ،د زدﻛړې د ﻛﺎروﻧﻮ وﯦﺶ،
ﺗﻤﺮﻛﺰ د وﻳﺸﻨﯥ د ﻣﺴﺌﻠﯥ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﭘﻪ ﻳﻮه ﺧﻼص ﺑﺤﺚ ﻛﯥ
دوﻟﺖ ﺗﻪ د اﺟﺮا او اﺟﺎزه ورﻛﻮﻟﻮ ﭘﺮ ﺑﻬﻴﺮوﻧﻮد څﺎر ﭘﻪ ﺗﺮ ﺳﺮه
ﺷﺎﻣﻞ وي .او د دې ﻣﻨﻈﻮر ﻟﭙﺎره ﺑﺎﻳﺪ اوﺳﻨﻲ آزﻣﺎﻳښﺘﻲ
ﻛﻮﻟﻮ ،د ﻓﻨﻲ ﻣﺮﺳﺘﻮ د اﻏﯧﺰﻣﻨﺘﻮب اړوﻧﺪه ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ څﺨﻪ
ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ د وﻻﻳﺘﻲ ﺑﻮدﺟﻮ د ﺗﺮﺗﻴﺒﻮﻟﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﭘﻪ ځﻴﺮ
ﻣﻼﺗړ وﻛړي.
وارزول ﺷﻲ .ﻫﻤﺪا ﺷﺎن د وﻻﻳﺘﻲ د ﺑﻴﺎ ﺟﻮوﻧﯥ د ټﻴﻢ اوږدﻣﻬﺎﻟﻪ
رول ﻟﻪ ﭘﺎﻣﻪ وﻧﻪ ﻏﻮرځﻮل ﺷﻲ.

 .2د ﺑﻬﺮﻧۍ ﺑﻮدﺟﯥ د ﻣﻼﺗړ ښﻪ واﻟۍ .د ځﻴﻨﻮ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ

 .3د ﺣﻜﻮﻣﺖ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋۍ دى ﭘﻴﺎوړى ﺷﯥ .دوﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ

وړاﻧﺪې ﻛﻮل ﻟﻜﻪ د اﻣﻨﻴﺖ او اوﺳﺎﻳﻨﯥ راوﺳﺘﻞ او د ﻫﻐﻪ ﻻ زﻳﺎت ښﻪ

د ﻳﻮه ﻫﻤﻐږي ﻛﻮوﻧﻜﯥ او ﺗﺎﻣﻴﻨﻮوﻧﻜﯥ ،او ټﻮﻟﻨﯥ وﻧډه د ﻓﺮﻋﻰ

واﻟۍ ،ﺑﺎﻳﺪ د دوﻟﺘﻲ او ﻧﺎ دوﻟﺘﻰ ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﺗﺮ ﺳﺮه ﺷﻲ.

ﺗﺮﺗﻴﺒﻮوﻧﻜﯥ ﺗﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﻻﻧﺪې ،وﭘﻴﮋﻧﯥ .ﻫﻤﺪا ﺷﺎن دوﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ رﺳﻨۍ او

ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮوﻧﻜﻲ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ د دﻏﻮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ د دوﻟﺖ ﺟﻮړوﻧﯥ اړﺗﻴﺎوې

ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯥ د ﻣﺸﺮوع ﺷﺮﻳﻚ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د ﻣﻠﻲ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﺑﻬﻴﺮ ﻛﯥ

ﻣﺮاﻋﺎت وﻛړي.

ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛړي .او ﻣﻠﻲ ارزښﺘﻮﻧﻪ ﭼﯥ د ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮﺑﻮﻧﻮ د ﺑﻨﺴټ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ

•

د ﺑﻬﺮﻧۍ ﺑﻮدﺟﯥ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻪ وارزوئ .د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﺑﻮدﺟﻮې

ﻛﺎرول ﻛﯧږي ﺑﻴﺎن ﻛړي .د اړﻳﻜﻮ ﺷﺘﻮن ﻧﻪ ﻳﻮازې د دوﻟﺖ او وګړو ﺗﺮ
ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ اﻏﯧﺰﻣﻦ ډوﻟﻮﻧﻪ ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﻛړئ او ﺳﺮﭼﻴﻨﯥ د
ﻣﻨځ ﺑﻠﻜﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ دوﻟﺘﻲ ﺑﻴﻼ ﺑﯧﻠﻮ ﺳﻄﺤﻮ ﻛﯥ اړﻳﻦ دي.
ﻫﻐﻮى ﺧﻮا ﺗﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﻛړئ .د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﺑﻮدﺟﻮي ﻣﺮﺳﺘﻮ د ﻏﻴﺮ
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﯥ او ارزوﻧﯥ اداره

•

ﻋﻠﻨﻲ او ﺑﯥ اﻏﯧﺰو ﻣﻼﺗړ ﻛﭽﻪ ﭼﯥ ﻟږه ځﻮاب ورﻛﻮوﻧﻜﯥ ده ټﻴټﻪ

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺘﻮﻧﺰې ﭘﻪ ﺗﯧﺮو څﻮ ﻛﻠﻮﻧﻮ ﻛﯥ زﻳﺎﺗﯥ ﺷﻮي دي او دا ﭘﻪ

ﻛړئ.

ﻟﻨډﻣﻬﺎﻟﻮ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﻻ زﻳﺎت ﺗﻤﺮﻛﺰ ښﻪ ﻻﻣﻞ ﻛﯧﺪاى ﺷﻲ .ﻟﻪ
دې ﺳﺮه ﺳﺮه وﻳﻼى ﺷﻮ ﭼﯥ اوﺳﻨﻰ ﻛړﻛﯧﭻ ﭘﻪ اﺻﻞ ﻛﯥ ﻟﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ او

د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﺑﻮدﺟﻮ راﭘﻮر ورﻛﻮﻟﻮ ﺑﻬﻴﺮﺗﻪ ښﻪ واﻟۍ ورﻛړئ :د
د دوﻟﺘﻲ ﻣﻮﺳﺴﻮ د رول او وړﺗﻴﺎوو ﭘﻪ اړوﻧﺪ اوږدﻣﻬﺎﻟﯥ ﭘﻮښﺘﻨﯥ
راﭘﻮر ورﻛﻮﻟﻮ اړوﻧﺪه دﻧﺪو د روڼ وﻳﺶ ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻟﻪ څﻮ اړﺧﻴﺰو
دي .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﻠﻚ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ځﻴﺮ دﻏﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺗﻪ ﭘﺎم وﻛړي او د
ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪګﻴﻮ ﻳﺎ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻮﺳﺴﻮ ﺳﺮه ﻫﻤﻜﺎري
ﺣﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻻرې ﭘﻪ اﻏﯧﺰﻣﻨﻪ ﺗﻮګﻪ ﺑﻴﺎن ﻛړي ،او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧړﻳﻮال
وﻛړئ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻗﻠﻢ څﺨﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﻳﺎ ﺗﻜﺮار ﻧﺸﻲ .د راﭘﻮر ورﻛﻮﻧﯥ ﻟﻪ
ﺷﺮﻳﻜﺎن رﻳښﺘﯧﻨﻲ ﻣﻮﺧﯥ ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﻛړي او د ﻫﻐﻮى ﭘﻪ ﭘﻠﻲ ﻛﻮﻟﻮﺑﺎﻧﺪې
ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ورﻛړل ﺷﻮو ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﻣﻼﺗړ وﻛړئ او ﻣﺮﻛﺰوﻧﻪ
ﭘﺮﯦﻜړه وﻛړي .اوس د دې وﺧﺖ دى ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ژﻣﻨﻮ او
وﻫڅﻮئ ﭼﯥ دﻏﻪ ﺷﺮاﻳﻂ د راﭘﻮر ورﻛﻮﻟﻮ او ﺣﺴﺎب داري ﭘﻪ
ﺧﺒﺮو ﭘﻪ ﭘﻠﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ اﻏﯧﺰﻣﻨﻪ ﺗﻮګﻪ ﻋﻤﻞ وﻛړو ﻧﻪ دا ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﺎ
اوږدﻣﻬﺎﻟﻮ ﺳﻴﺴټﻤﻮﻧﻮ ځﺎى ﻛړي.
ﺳﻨﺠﻮﻟﯥ ﺗﻮګﻪ.

 .3د څﻮ ﻛﻠﻨﻮ ژﻣﻨﻮ ﻛﭽﻪ ﻟﻮړه ﻛړئ .ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮوﻧﻜﻲ ﺑﺎﻳﺪ د داﺳﯥ
ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻟټﻪ ﻛﯥ وي ،څﻮ ﻛﻠﻨﯥ ژﻣﻨﯥ ﭼﯥ د دوى ﺗﺮ ﻣﻼﺗړ ﻻﻧﺪې
ﻣﻮﺳﺴﻮ د اوږدﻣﻬﺎل ﺳﻤﻮن ﻟﻪ ﻻرې او ﻫﻐﻮ څﻮ اړﺧﻴﺰو ﻣﻮﺳﺴﻮ ﺗﻪ
ﭼﯥ د داﺳﯥ ژﻣﻨﻮ د ﺗﺮ ﺳﺮه ﻛﻮﻟﻮ وړﺗﻴﺎ ﻟﺮي د ﻻ زﻳﺎت ﻣﻼﺗړ وړاﻧﺪې
ﻛﻮل ﻣﻨځﺘﻪ راوړي .ﭘﺮاخ اﻣﺎﻧﺘﻲ ﺑﻮدﺟﻮي ﻣﻼﺗړ د څﻮ ﻛﻠﻨﻮ ژﻣﻨﻮ د
ﺟﻮړوﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﻳﻮه اﺑﺰار ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻪ ﻟﻨډ ﻣﻬﺎل ﻛﯥ ﭘﻪ ﭘﺎم ﻛﯥ وﻧﻴﺴﻲ.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن څﯧﻮﻧﻴﺰ او د ارزوﻧﯥ اداره ﻳﻮه ﺧﭙﻠﻮاﻛﻪ څﯧړﻧﻴﺰه ﻣﻮﺳﺴﻪ ده ﭼﯥ د ﭘﺎﻟﻴﺴﻲ ﺟﻮړوﻧﯥ ﺑﻬﻴﺮ ﺗﻪ آﺳﺎﻧﺘﻴﺎ او د اﺟﺮاﺋﻴﻮي ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ د
ﻛﺎروﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﻛﺎروﻟﻮ وړ ﻣﻄﺎﻟﻌﯥ او څﻴړﻧﯥ ﺗﺮ ﺳﺮه ﻛﻮي .ﺳﺮﺑﯧﺮه ﭘﺮ دې د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن څﯧړﻧﻴﺰه او د ارزوﻧﯥ ﻣﺮﻛﺰ ﭘﻪ ځﻐﺮده ﻫﻮډ ﻛړئ دئ ﭼﯥ
ﻟﻪ دې ﻻرې د څﯧړﻧﯥ ﻓﺮﻫﻨګ ﺗﻪ وده ،ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻪ راﻣﻨځﺘﻪ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﺗﺤﻠﻴﻞ او ﺷﻨﻨﯥ ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ او د ﺧﺒﺮو او اﺗﺮو ﻓﻀﺎ ﺗﻪ
ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ورﻛړي .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﯧړﻧﯥ او ارزوﻧﯥ د ادارى ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ اړﻳﻨﻪ ﻣﻮﺧﻪ دا ده ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﻬﻴﺮ ﻛﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﻠﻜﻮ
د ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﺑﻬﻴﺮ ﻛﯥ ښﻪ واﻟۍ راوﻟﻲ.
دﻏﻪ ﻣﺮﻛﺰ د ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮوﻧﻜﻮ ټﻮﻟﻨﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻣﻨځﺘﻪ راﻏﻠﺊ دئ او د ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮوﻧﻜﻮ ﻣﻮﺳﺴﻮ اﺳﺘﺎزي ،د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻧﺎدوﻟﺘﻲ
ﻣﻮﺳﺴﯥ او ﻧﻮرې ﺑﯧﻼ ﺑﯧﻠﯥ ﻣﻮﺳﺴﯥ د رﺋﻴﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﻜﯥ ګډون ﻟﺮي .ﻫﻤﺪا اوس ،دﻏﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل ﻫﻴﺌﺖ،
د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ دﻓﺘﺮ ،د اروﭘﺎ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ،د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮن ﻋﺎﻟﻲ ﻛﻤﻴﺸﻨﺮۍ ،ﻧړﻳﻮال ﺑﺎﻧﻚ ،د ﻛﺎﻧﺎدا،دﻧﻤﺎرك،ﻧﺎروې ،ﺳﻮﻳﺘﺰرﻟﻨﺪ ،ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ او
ﺳﻮﻳﺪن د ﺣﻜﻮﻣﺘﻮﻧﻮ ﭘﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﻤﻮﻳﻠﯧږي.
د ډﯦﺮو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ او د ﺧﭙﺮﻧﻮ د ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻟﻪ دې ﻣﻮﺳﺴﯥ ﺳﺮه اړﻳﻜﻪ وﻧﻴﺴﺊ:

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن څﯧړﻧﻲ او د ارزوﻧﯥ اداره ،د ﮔﻠﻔﺮوﺷﻰ ﻛﻮڅﻪ )د دوﻫﻤﻰ ﻛﻮڅﻰ ګﻮښﻪ ( ﻧﻮى ښﺎر ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﭘﺎڼﻪ  www.areu.org.afﺑﺮﻳښﻨﺎ ﭘﺘﻪ  areu@areu.org.afﺗﻠﻴﻔﻮن+93 (0) 799 608 548 :
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