د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ＊ﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨ／ﻲ؛
د ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７و ﺳﺮه
د ﺳﺘﻮﻧ％ﻮ او د ﻫﻐﻮ د ﺣﻞ د ﻻرو ﭼﺎرو ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ

ﭘﻠﻮﺷﻪ ﮐﺎﮐ７
د  ٢٠٠۵ﮐﺎل د ﻧﻮﻣﺒﺮ ﻣﻴﺎﺷﺖ

ﻧﻤﻮړی ＇ﻴ７ﻧ ３د
اﻧ／ﻠﺴﺘﺎن د ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻧﮑﺸﺎف
دادارې ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺷﻮه

د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ＊ﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨ３／؛ د ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７و ﺳﺮه د ﺳﺘﻮﻧ％ﻮ او د ﻫﻐﻮ د ﺣﻞ د ﻻرو ﭼﺎرو ﻣﺒﺎﺣﺜ３

 ٢٠٠۵ﮐﺎل د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ＇ﻴ７ﻧﻲ او ار＄ﻮﻧﻲ اداره )！ (AREUﻮل ﺣﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮظ دې.
ﻫﻐﻪ اﻓﻜﺎر او ﻧﻈﺮﻳﺎت ﭼﻲ ﭘﻪ دﻏﻪ ﻛﺘﺎب ﻛﻲ درج دې ﺑﻲ ﻟﻪ ﻛﻮم اړﺗﻴﺎ ＇ﺨﻪ د دﻏ ３ادارې د ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻮ ＊ﻜﺎرﻧﺪوي ﻧﺪې.

د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ＊ﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨ３／؛ د ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７و ﺳﺮه د ﺳﺘﻮﻧ％ﻮ او د ﻫﻐﻮ د ﺣﻞ د ﻻرو ﭼﺎرو ﻣﺒﺎﺣﺜ３

دﻟﻴﮑﻮوﻧﮑ ３ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ
ﭘﻠﻮﺷﻪ ﮐﺎﮐ７ﭼ ３اوس داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ＇ﻴ７ﻧﯽ او ار＄ﻮﻧﯽ ﭘﻪ اداره ﮐ ３دﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ادارې د ＇ﻴ７ﻧﻮ دﺑﺮﺧ ３ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ ﻟﺮي ﭘﻪ
ﺧﺎص ډول ﻳﻲ ﺧﭙﻞ ﭘﺎم دﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ＇ﻴ７ﻧ ３ﺗﻪ را－ﺮ＄ﻮﻟ ３ده .ﻧﻮﻣﻮړې ﭼ ３ﻳﻮه اﻓﻐﺎﻧﻲ اﻻ請ﻠﻪ اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﻲ ده
ﻟﻪ ﻳﻮه ﮐﺎل ＄ﺨﻪ را ﭘﻪ دې ﺧﻮا ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ ３د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ادارې ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ＇ﻴ７ﻧ ３ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮي .ﻧﻮﻣﻮړې د اﻣﺮﻳﮑﺎ د
ﻫﺎرورد ﻟﻪ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن ＇ﺨﻪ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐ ３او ﭘﻪ ﺧﺎص ډول ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ ３د ﺟﻨﺪر ،ﺳﻴﺎﺳﺖ او ﻣﺬﻫﺐ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﻣﺎﺳ＂ﺮی ﺗﺮ
ﻻﺳﻪ ﮐ７ی ده .ﻣﺨﮑ ３ﻟﻪ دې ﭼ ３ﻧﻮﻣﻮړې داﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎن د＇ﻴ７ﻧ ３او ار＄ﻮﻧ ３ﻟﻪ اداری ﺳﺮه ﺧﭙﻠﻪ ﻫﻤﮑﺎري ﭘﻴﻞ ﮐ７ي ﻫﻐ３
داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﻋﺎداﺗﻮ او ﻣﺮوﺟﻪ رﺳﻮﻣﻮ د ﻗﺎﻧﻮن ،اوداﻓﻐﺎﻧ ３ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ د اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺸﺨﺺ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ＇ﻴ７ﻧ ３ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮﻟ .３او
ﻫﻤﺪارﻧ／ﻪ ﻳﻲ د اﺳﻼﻣﯽ ＊％ﻴﻨﻪ روﺣﺎﻧﻲ ﺷﺨﺼﻴﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﻫﻢ ﺧﻮې ﮐ７ي دي.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ＇ﻴﺮﻧﻲ او ار＄ﻮﻧﻲ د ادارې ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ )(AREU

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ＇ﻴ７ﻧﻲ او ار＄ﻮﻧﻲ اداره ﻳﻮه ﺧﭙﻠﻮاﻛﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ده ﭼﻲ د ﭘﺎﻟﻴﺴﻲ او ﺗﻤﺮﻳﻦ دﭘﺎره آﺳﺎﻧﺘﻴﺎوي او ＇ﻴ７ﻧﻪ ﻛﻮي.
دﻏﻪ اداره ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﻲ د ＇ﻴ７ﻧﻲ او زده ﻛ７ې د ﻓﺮﻫﻨﮓ د ﭘﺮﻣﺨﺘﮓ ﻟﭙﺎره د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ د ﺗﻘﻮﻳ ３او د
ﺗﺤﻠﻴﻞ او ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ د ﻓﺮ請ﺘﻮﻧﻮ د ﻣﻴﻨ％ﺘﻪ راوړﻟﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره ﻛﺎر ﻛﻮي .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ＇ﻴ７ﻧﻲ او ار＄ﻮﻧﻲ ادارې اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺼﻮﻳﺮ
دادې ﭼ ３د دﻏ ３ادارې ﻛﺎر ﺑﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ژوﻧﺪ ﻻ ＊ﻪ ﻛ７ې .دﻏﻪ د ＇ﻴ７ﻧﻲ او ار＇ﻮﻧ ３اداره د ！ﻮﻟﻨﻲ د ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ ﻛﺎر ﻟﻪ
ﺧﻮا ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﻲ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﻮه ،او د رﺋﻴﺴﺎﻧﻮ ﻳﻮه ﻛﻤﻴ＂ﻪ ﻟﺮې ﭼ ３د ډوﻧﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﮔ６ون ﭼ ３د ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ او داﺳﻲ ﻧﻮرو
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ او ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﻣﻮﺳﺴﻮ ＇ﺨﻪ دي.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ＇ﻴ７ﻧ ３او ار＄ﻮﻧ ３د ادارې اوﺳﻨ ３ﺗﻤﻮﻳﻠﻮوﻧﻜﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ،د اروﭘﺎ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ،د ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوي ﻫﻴﺌﺖ
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛ ،(UNAMA) ３د ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻨﻮ ﻋﺎﻟﻲ ﻛﻤﻴﺸﻨﺮې ) ،(UNHCRد ﻫﺎﻟﻨﺪ د ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻨﻮ ﻣﻮﺳﺴﻪ )،Stichting Vluchteling (SV
ﻧ７ﻳﻮاﻟﻪ ﺑﺎﻧﻚ ،د ﺑﺮﺗﺎﻧﻴ ３د ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠ ３ﭘﺮﻣﺨﺘﮓ ډﻳﭙﺎر！ﻤﻨ ) ،(DFIDاو د ﺳﻮﻳ６ن ،ﺳﻮﻳ＂ﺰرﻟﻨ ６او ډﻧﻤﺎرك ﺣﻜﻮﻣﺘﻮﻧﻪ دې .او
دﻏﻪ ﭘﺮوژه د ﺑﺮﺗﺎﻧﻴ ３د ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠ ３ﭘﺮﻣﺨﺘﮓ ډﻳﭙﺎر！ﻤﻨ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺷﻮه.

:

د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ＊ﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨ３／؛ د ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７و ﺳﺮه د ﺳﺘﻮﻧ％ﻮ او د ﻫﻐﻮ د ﺣﻞ د ﻻرو ﭼﺎرو ﻣﺒﺎﺣﺜ３

ﻗﺪرداﻧﻲ:
ﻧﻮﻣﻮړې ﺧﻮه دﻫﻐﻮ ر＊ﺘﻨﻴﻮ او ！ﻮﻟﻨ ３ﺗﻪ وﻓﺎدارواﺷﺨﺎ請ﻮ د ﺳﭙﻴ（ﻠﻮ ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻮ او ﺗﺠﺮﺑﻮ ﻧﺘﻴﺠﻪ ده ﭼ ３دﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د
ﭘﺮو－ﺮام ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﻳﻲ درﻟﻮدې.ﻧﻮ دﻫﻐﻮ！ﻮﻟﻮ ﻣﻨﻴﺠﺮاﻧﻮ ،داﻳﺮﮐﺘﺮاﻧﻮ ،او اﻧﺠﻨﻴﺮاﻧﻮ ＇ﺨﻪ ﭼ ３ﭘﻪ ﭘﻮره ﺣﻮ請ﻠﻪ ﻣﻨﺪی او د
ﻗﻴﻤﺘﻲ وﺧﺖ ﭘﻪ ﻟ／ﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﻳﻲ دﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﻫﺮ اړﺧﻴﺰه ﻣﻌﻠﻮ ﻣﺎت ＇ﺮ－ﻨﺪ ﮐ ７ﻣﻨﻨﻪ ﮐﻮم.
او ﻫﻤﺪارﻧ／ﻪ ﻟﻪ ﻻﻧﺪﻧﻴﻮ ذواﺗﻮ ＇ﺨﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ درﻧﺎوی ﺳﺮه ﻣﻨﻨﻪ ﮐﻮم؛
اﻟﻴﺰاﺑِﺖ ﮐﺮوﻧﻮف )ﭘﺨﻮا ﭘﻪ اﮐﺘﺪ ﮐ＊ ،(３ﺎﻏﻠﯽ ادﻫﻴﮑﺎری او ﻓﺎﺿﻞ ﻋﻠﯽ )ﻟﻪ اﮐﺸﻦ اﻳﺪ ＇ﺨﻪ( ﻣﺎل ﺳﻴﻤﻮﻧﺰ )ﭘﺨﻮاﻧﯽ ﭘﻪ اﻓﻐﺎن
اﻳﺪ ﮐ ،(３ﺳﺘﻴﻒ ﻣَﺴﻦ )د آﻏﺎ ﺧﺎن د اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﺷﺒﮑﯽ ＇ﺨﻪ( ،ﺷﺎه ﺟﻬﺎن او ﺟﻬﺎﻧ／ﻴﺮ ﺣﺴﻴﻦ )ﻟﻪ ﺑﺮاک ＇ﺨﻪ( ،ﻣﺎﻳﮑﻞ ﮐﻴﻨ６ال
او اﻧﺠﻨﻴﺮ ﻧﺎدر )ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ( ،وﺣﻴﺪ ﺣﻤﻴﺪی او وﻟﯽ ﻓﺮﻫﺎدی )د ﺑﺸﺮی ﻣﺮﺳﺘﻮ د ﻫﻤﺎﻫﻨ／ﯽ اداره  ،(CHAﻟﻴﻦ وان )ﭘﺨﻮا ﭘﻪ داﮐﺎر
ﮐ ،３ﻋﺒﺪاﻟﺴﺘﺎر )داﮐﺎر(＊ ،ﺎﻏﻠﯽ زﻳﺮک )ﻟﻪ ﻏﺎزی د ﮐﻠﻴﻮاﻟﻪ ﺣﻤﺎﻳ ３ﻟﻪ ﭘﺮو－ﺮام ＇ﺨﻪ( داﮐﺘﺮ ﻣﺮزاداده او ﻓﺮﻳﺸﻮﻧﺎ اوﻓﺮﻳﺎﻳﻮﻓﺎ
)ﺟﺮﻣﻦ ا－ﺮو اﮐﺸﻦ( ،ﻣﻴﻠﻴﺴﺎ ﭘًﻴﺴﻦ او ﻋﺜﻤﺎن ﺗﺎرق )آی .ار .ﺳﯽ( ،ﻣﺎری ﺑﺮﻳﻠ او ＊ﺎﻏﻠﯽ ﺳﺎﻓﻲ )ﻣﺪﻳﺮا( ﻟﻮﺑﻨﺎ ﺑﻬﺎﻳﺎﻧﺎ )اوﮐﻨ６و(،
ﺷﺎه وﻟﯽ )ﭘﺨﻮا ﭘﻪ اﮐﺴﻔﺎم ﮐﯽ( ﻫﺎﮐﺎن ！ﻮرﻧ／ﺎرډ )ﭘﺨﻮا د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﭘﺎره د ﺳﻮﻳﺪن ﭘﻪ ﮐﻤﻴ＂ﻪ ﮐ ،(３ډاﮐ＂ﺮ ﺿﻴﺎ ﺷﻔﻖ )د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﭘﺎره د ﺳﻮﻳﺪن ﻟﻪ ﮐﻤﻴ＂ﯽ ＇ﺨﻪ( ،ﻓﺮﺗﺰ ﺳﺰﻻرډ او ＊ﺎﻏﻠﯽ ﺳﺎوﻳﺰ )ﻳﻮ ان ﻫﺒﻴﺘﺎت(.
او ﻫﻤﺪارﻧ／ﻪ ﭘﻪ ﺧﺎص ډول د ﺧﭙﻠ ３ﺳﻮﭘﺮ واﻳﺰرې ﺳﺎرا ﻟﻴﺴﺘﺮ ＇ﺨﻪ ﭼ ３ﻣﺎﺗﻪ ﻳﻲ ﭘﻪ ﻧﻮﻣﻮړې ﭘﺮوژه ﮐ ３ﻻزﻣ ３ﻻر＊ﻮوﻧ ３او
ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐ７ﻳﺪه زﻳﺎﺗﻪ ﻣﻨﻨﻪ ﮐﻮم.
او ﭘﻪ ﭘﺎی ﮐ ３ﻏﻮاړم دﻫﻐﻮ ！ﻮﻟﻮ اﺷﺨﺎ請ﻮ ＇ﺨﻪ ﻟﮑﻪ؛ ا請ﻒ رﺣﻴﻤﯽ )د ﮐﻠﻴﻮ د اﻧﮑﺸﺎف او ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯽ وزارت( ،اﻧﺪرﻳﺎ ﺷﻴﻠﺪ )د
ﮐﻠﻴﻮ د اﻧﮑﺸﺎف او ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯽ وزارت/ﺑﻴﺮوﻧ ，ﭘﻮﻳﻨ( ،ان ﺟﺎﻧﺴﻦ )ﭘﺨﻮا د ﮐﻠﻴﻮ د اﻧﮑﺸﺎف او ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯽ ﻟﻪ وزارت/ﺑﻴﺮﻧ，
ﭘﻮﻳﻨﺖ ﺳﺮه( ،ﻫﻤﻴﺮا ﻧﺎ請ﺮی )ﻧ７ﻳﻮاﻟﻪ ﺑﺎﻧﮏ( ،ﻧﻮرﻣﺎن ﭘﻴﭽﻴﻮﻧﯽ )ﻧ７ﻳﻮاﻟﻪ ﺑﺎﻧﮏ( ،ﻋﺜﻤﺎن ﺗﺎرق )آی .ار .ﺳﯽ( ډاﮐ＂ﺮ ﻓﻴﺾ اﷲ
ﮐﺎﮐ) ７د ﻋﺎﻣﻪ روﻏﺘﻴﺎ وزارت( ،ﭘﻮل ﻓﺸﺘﻴﻦ ،ﻫٍﻤﻴﺶ ﻧﮑﺴﻦ ،داود ﻋﻤﺮی ،ﻣﻴﺮ اﺣﻤﺪ ﺟﻮﻳﻨﺪه )د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ＇ﻴ７ﻧﯽ او
ار＄ﻮﻧﯽ اداره( ﭼ ３ددې ﺧﻮې ﭘﻪ ﮐﺘﻨﻪ ﻳﻲ ﻻزم ﻧﻈﺮﻳﺎت او ﻣﻼﺣﻈﺎت وړاﻧﺪې ﮐ７ي دي ﻫﻢ ﻣﻨﻨﻪ وﮐ７م.
ﻟﻪ ﺑﺮاﻧﺪي ﺑﻮﻳﺮ ＇ﺨﻪ ﭼ ３ددې ﺧﻮې ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﻳﻲ ﻻزم ﻧﻈﺮﻳﺎت وړاﻧﺪی او دﭼﺎپ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﻳﻲ ﭘﻮره ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐ７ې ده ژوره
ﻣﻨﻨﻪ ﮐﻮوم.

د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ＊ﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨ３／؛ د ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７و ﺳﺮه د ﺳﺘﻮﻧ％ﻮ او د ﻫﻐﻮ د ﺣﻞ د ﻻرو ﭼﺎرو ﻣﺒﺎﺣﺜ３

ﻓﻬﺮﺳﺖ
د اﺟﺮاءﻳ ３ﺧﻼ請ﻪ
 .١ﺳﺮﻳ％ﻪ
 ١ .١د ﻧﻮﻣﻮړی ＇ﻴ７ﻧﯽ ﺗﺎرﻳﺨﭽ ３او ﮐ７ﻧﻼره
 .٢ﭘﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﭽﻪ د ﻗﺪرت ﺟﻮړ＊ﺖ
 ١ .٢ﭘﺨﻮاﻧﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﻗﺪرت ﻟﻮرﻧﮑﯽ
 ٢ .٢اﺧﺘﻼف او ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻪ؛ د ﻗﺪرت د راز راز ﺟﻮړ＊ﺘﻮﻧﻮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺖ
 ٣ .٢د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮو－ﺮام ﻣﻨﺎﺳﺒﻪ ＄ﺎي
 ۴ .٢ﺧﻼ請ﻪ
 .٣د ＊％ﻮ د ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻴﺴﺘﻨﯽ ﺷﮑﻠﻮﻧﻪ
 ١ .٣د ！ﻮﻟﻨﯽ د اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﺷﻮرا－ﺎﻧﻮ ﻧﻤﻮﻧﻲ او ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﮐ ３د ＊％ﻮ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ
 ٢ .٣د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﻪ ﭘﺮو－ﺮام ﮐ ３د ＊％ﻮ د ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻴﺴﺘﻨﯽ ﻧﻮر －ﻮا＊ﻮﻧﻪ
 ٣ .٣ﺧﻼ請ﻪ
 .۴ﻟﻪ ﻧﻮرو ادارو ﺳﺮه د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام اړﻳﮑﯽ
 ١ .۴د ﻧ７ﻳﻮاﻟﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻟﻪ ﻧﻈﺮ ＇ﺨﻪ د ﻳﻮ واﻟﯽ ﻃﺮﻳﻘﻪ
 ٢ .۴د ！ﻮﻟﻨﯽ د اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﺷﻮرا د ﻳﻮ واﻟﯽ دری اﻣﻴﺪ ﺑ＋ﻮﻧﮑﯽ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ
 ٣ .۴د ﺧﻄﺮ ﻋﺎﻣﻠﻮﻧﻪ؛ د ﻣﺤﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﻨﻮ د ﮐﺎر زﻳﺎﺗﻮاﻟﯽ او د ﻫﻐﻮی ﻋﺴﻪ ﮐﻴﺪل
 ۴ .۴د ！ﻮﻟﻨﯽ د اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﺷﻮرا －ﺎﻧﻮ د ډﻟﻮ رول
 ۵ .۴ﺧﻼ請ﻪ
 .۵ﻧﺘﻴﺠﻪ او ﺳﭙﺎر＊ﺘﻨﯽ
ﻣﺮﺟﻊ

د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ＊ﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨ３／؛ د ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７و ﺳﺮه د ﺳﺘﻮﻧ％ﻮ او د ﻫﻐﻮ د ﺣﻞ د ﻻرو ﭼﺎرو ﻣﺒﺎﺣﺜ３

د ﺳﺘﻮﻧ％ﻤﻨﻮ ا請ﻄﻼﺣﺎﺗﻮ ﻟﺴﺖ
ﻋﻼﻗﻪ دار:

دوﻟﺴﻮاﻟﯽ ＇ﺨﻪ ﭘﻪ ！ﻴ＂ﻪ ﮐﭽﻪ ددوﻟﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﭼ ３ددوﻟﺖ د  ١٩٦٤ﮐﺎل ﭘﻪ ﺗﺸﮑﻴﻼ ﺗﻮ ﮐ ３ﻳﻲ
ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ درﻟﻮد.

ﺑﻴﮏ/ﺳﺮدار/

دډﻳﺮې ＄ﻤﮑ ３ﻟﺮوﻧﮑﻮ اﺷﺨﺎ請ﻮ ﻟﭙﺎره اﺳﺘﻌﻤﺎ ﻟﻴ８ي

ﺧﺎن/ﻧﻮاب/
زﻣﻴﻨﺪار:
ﺟﺮﻳﺐ:

د＄ﻤﮑ ３داﻧﺪازه ﮐﻮﻟﻮ واﺣﺪ دی ﭼ ３د ﻳﻮ ﻫﮑﺘﺎر ﻟﻪ ﭘﻨ％ﻤ ３ﺑﺮﺧ ３ﺳﺮه ﺑﺮاﺑﺮ دۍ

ﺟﻬﺎد:

ﻣﻘﺪﺳﻪ ﺟ７／ه

ﺟﺮ－ﻪ ،ﺷﻮرا:

ﭘﻪ ﻗﻮﻣ ３ﮐﭽﻪ د！ﻮﻟﻨ ３ﻏﻮﻧ６ه

ﻗﺮﻳﻪ دار

دﮐﻠﯽ ﭘﻪ ﺳﻄﺢ ！ﺎﮐﻞ ﺷﻮی او ﻣﺸﻬﻮر ﻣﺸﺮ ﭼ ３داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د  ١٩٦٤ﮐﺎل ﭘﻪ ﺗﺸﮑﻴﻼ ﺗﻮ ﮐ ３ﻳﻲ رﺳﻤﻴﺖ
درﻟﻮد

ﻣﻠﮏ/ارﺑﺎب

ﭘﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺤﺎ ظ د ﮐﻠﯽ ﻧﻔﻮذ ﻟﺮوﻧﮑﻲ ﻣﺸﺮ او راﻫﻨﻤﺎ

ﻣﻨﻄﻘﻪ/ﺣﻮزه/

ﻳﻮه ﺳﻴﻤﻪ او ﻳﺎ ﻳﻮ  ６－ﺷﻤﻴﺮ ﮐﻠﯽ ﭼ ６－ ３ﻫﻮﻳﺖ وﻟﺮی..

ﻣﺤﻠﻪ:
ﻣﻴﺮاب

د！ﻮﻟﻨ ３د اوﺑﻮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﻮوﻧﮑ９

ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ:

ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼ ３ﻣﻘﺪﺳﻪ ﺟ７／ه ﭘﺮ ﻣﺦ ﺑﻴﺎ ﻳﻲ

ﻣﻼ:

دﻳﻨﻲ راﻫﻨﻤﺎ ،د ﻣﺴﺠﺪ اﻣﺎم

ﻣﮑﻲ ﻳﺎ ﻣﮑﻴﺎﻧﻲ:

داﺳﻤﺎ ﻋﻴﻠﻴﻪ ﭘﻪ ﻣﺬﻫﺐ د！ﻮﻟﻨ ３ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻣﺸﺮ ﺗﻪ وﻳﻞ ﮐﻴ８ي.

ﭘ＋ﺘﻮﻧﻮاﻟﻲ:

د ﭘ＋ﺘﻨﻮ ﭘﻪ ﻣﻨ ＃ﮐ ３ﻣﺮوﺟﻪ ا請ﻄﻼ ح ده ﭼ ３ﭘﻪ ﭘ＋ﺘﻨ ３دود ！ﻴﻨ／ﻮ ﭘ＋ﺘﻨﻮ ﺗﻪ
اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ８ي

ﻗﺎﺿﻲ

ﭘﻪ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﭼﺎروﮐ ３ﻗﻀﺎوت ﭘﻮه او ﺣﮑﻢ ﮐﻮوﻧﮑ９

ﺷﺮﻳﻌﺖ:

اﺳﻼ ﻣﻲ ا請ﻮل او ﻗﻮاﻧﻴﻦ

ﻋﻠﻤﺎ:

ﭘﻪ ﻣﺬﻫﺐ او دﻳﻦ ﭘﻮه اﺷﺨﺎص

د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ＊ﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨ３／؛ د ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７و ﺳﺮه د ﺳﺘﻮﻧ％ﻮ او د ﻫﻐﻮ د ﺣﻞ د ﻻرو ﭼﺎرو ﻣﺒﺎﺣﺜ３

داﺧﺘﺼﺎري ﻧﻤﻮﻧﻮ ﺗﺸﺮﻳﺢ:
ACTED

د ﺗﺨﻨﻴﮑﯽ ﻣﺮﺳﺘﻮ او اﻧﮑﺸﺎف ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ３－

AKDN

آﻏﺎ ﺧﺎن اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﺷﺒﮑﻪ

AREU

داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ＇ﻴ７ﻧﯽ او ار＄ﻮﻧﯽ اداره

BDN

د اﻧﮑﺸﺎف د اﺳﺎﺳﯽ اړﺗﻴﺎوو ﭘﺮو－ﺮام

BPHS

د روﻏﺘﻴﺎ د ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ اﺳﺎﺳﯽ ﭘﻴﻐﺎم

BRAC

د ﺑﻨ／ﻼدﻳﺶ د ﮐﻠﻴﻮ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﮐﻤﻴﺘﻪ

CDC

د ！ﻮﻟﻨﯽ اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﺷﻮرا

CDD

د ！ﻮﻟﻨﯽ ﻟﻪ ﺧﻮا اﺟﺮا ﮐﻴﺪوﻧﮑﯽ اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﭘﺮو－ﺮاﻣﻮﻧﻪ

CDP

د ！ﻮﻟﻨﯽ اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﭘﻼن

CHA

د ﺑﺸﺮی ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻫﻢ آﻫﻨ３／

CIDA

د ﮐﺎﻧﺎدا د ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﮑﺸﺎف ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ３－

DACAAR

د اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻨﻮ د ﻣﺮﺳﺘﯽ ﻟﻪ ﭘﺎره د دﻧﻤﺎرک ﮐﻤﻴﺘﻪ

DANIDA

د دﻧﻤﺎرک د ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﮑﺸﺎف او ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه －ﯽ

DFID

د اﻧ／ﻠﺴﺘﺎن د ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﮑﺸﺎف ډﻳﭙﺎرﺗﻤﻨﺖ

FP

ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑ ３ﻏ７ې

GAA

ﺟﺮﻣﻦ ا－ﺮو اﮐﺸﻦ

GRSP

ﻏﺎزی د ﮐﻠﻴﻮاﻟﻪ ﺣﻤﺎﻳ ３ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

IRC

د ﻧﺠﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻤﻴﺘﻪ

MAAH

د ﮐﺮﻧﯽ ،روزﻧﯽ او ﺧﻮاړو وزارت

MADERA

ﻣﺪﻳﺮا

MoED

د ＊ﻮوﻧﯽ او روزﻧﯽ وزارت

MoI

د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت

MoPH

د ﻋﺎﻣﻪ روﻏﺘﻴﺎ وزارت

MRRD

د ﮐﻠﻴﻮاﻟﻪ اﻧﮑﺸﺎف او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ وزارت

NEEP

د ﻋﺎﺟﻠﯽ －ﻤﺎرﻧﯽ ﻣﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

NPP

د ﻣﻠﯽ اوﻟﻮﻳﺘﻮﻧﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

NSP

د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮو－ﺮام

OC

ﻣﺸﻮرﺗ ３اداره

SACRA

د ﻣﺬﻫﺒﯽ ﭼﺎرو د ﺧﺎ請ﻮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﮐﻤﻴﺘﻪ

SCA

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﭘﺎره د ﺳﻮﻳﺪن ﮐﻤﻴﺘﻪ

SDF

د ﺳﻨﺎﻳ ３اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﺑﻨﻴﺎد

UC

د ﻳﻮواﻟﯽ ﺷﻮرا )ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن(

UNAMA

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ ３د ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ ﻫﻴﺖ

USAID

د ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﮑﺸﺎف ﻟﻪ ﭘﺎره د ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻﺗﻮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ３－

د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ＊ﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨ３／؛ د ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７و ﺳﺮه د ﺳﺘﻮﻧ％ﻮ او د ﻫﻐﻮ د ﺣﻞ د ﻻرو ﭼﺎرو ﻣﺒﺎﺣﺜ３

اﺟﺮاﻳﻮي ﻟﻨ６ﻳﺰ:
داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ＇ﻴ７ﻧﻲ او ار＄ﻮﻧﻲ واﺣﺪ د  ٢٠٠٤ﮐﺎل ﻟﻪ ﻧﻴﻤﺎﻳﻲ ＇ﺨﻪ را ﭘﻪ دې ﺧﻮا د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮو－ﺮام ﭼ ３داﻓﻐﺎن
ﺣﮑﻮﻣﺖ دﻣﻠﻲ اوﻟﻮﻳﺖ ﻟﻪ ﭘﺮو－ﺮاﻣﻮﻧﻮ ＇ﺨﻪ دۍ ﺗﺮﻣﻄﺎﻟﻌ ３ﻻﻧﺪې ﻧﻴﻮﻟﯽ دۍ ﺗﺮ＇ﻮ ﭘﻪ دې ﭘﻮی ﺷﻮ ﭼ ３دﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د
ﭘﺮو－ﺮام ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐ ３دﻧﻔﻮذ ﻳﺎ ﻗﺪرت ﭘﻪ راﺑﻄﻪ ＇ﻪ ﺗﻐﻴﺮات راﻣﻨ ＃ﺗﻪ ﺷﻮي دي .ﻧﻤﻮړې ﺧﻮه ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻟﻤ７ﻧﻲ ﺷﻮاﻫﺪ
＇ﺮ－ﻨﺪﮐ７ي ﭼ ３دﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام داﺟﺮاﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺧﺒﺮوﮐ ３ﺷﻮي دي .دﻏﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺧﺒﺮې ﭘﻪ ﮐﺎ ﺑﻞ
ﮐ ３د  ٢٠٠٥ﮐﺎل دﻓﺒﺮوري اوﻣﺎرچ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺘﻮﮐ ３او ﻫﻤﺪارﻧ／ﻪ د ﺑﺎﻣﻴﺎن ،ﻫﺮات ،ﻓﺎرﻳﺎب او ﻧﻨ／ﺮﻫﺎر ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻮ ﮐ ３ﺗﺮﺳﺮه
ﺷﻮي دي .دﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７وﺳﺮه دﺑﺤﺚ ﭘﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﮐ ３دﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﻪ ﭘﺮو－ﺮام ﮐ ３دا ﻻﻧﺪې ！ﮑﻲ د اﻧﺪﻳ＋ﻨﯽ او ﭘﺮ
زړه ﭘﻮری دې :دﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﺑﺎ ﻧﻔﻮذه اﺷﺨﺎ請ﻮ ﺳﺮه ﻣﺬاﮐﺮه ،ﭘﻪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺗﻮ－ﻪ ﭘﻪ ﭘﺮو－ﺮام ﮐ ３د＊％ﻮ وﻧ６ه اﺧﻴﺴﺘﻞ ،او ﺑﻞ
دﻫﻐﻮ ﻻرو او ﭼﺎرو ﻟ＂ﻮﻧﻪ ﭼ ３دﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７و د وﺗﻠﻮ ﭘﻪ 請ﻮرت ﮐ ３ﭘﺮو－ﺮام ﭘﻪ ﭘﺎ ﻳﺪار ډول ﭘﺎ ﺗﻪ ﺷﻲ.

 .١ﻟﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﺑﺎ ﻧﻔﻮذو اﺷﺨﺎ請ﻮ ﺳﺮه ﻣﺬاﮐﺮه
ﻫﻐﻪ ﺗﻐﻴﺮات ﭼ ３د ﺗﻴﺮې ﻳﻮې ﭘﻴ７ي ﭘﻪ اوږدوﮐ ３دﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰي او ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﺳﻄﺢ ﮐ ３راﻏﻠﻲ ،ددې ﺳﺒﺐ ﺷﻮي
ﭼ＇ ３ﻮ ډوﻟﻪ د ﻗﺪرت ﺟﻮړ＊ﺘﻮﻧﻪ را ﻣﻨ ＃ﺗﻪ ﮐ７ي.ﻟﮑﻪ ＇ﺮﻧ／ﻪ ﭼ ３ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﺳﻄﺢ ﮐ ３دﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام د！ﻮﻟﻨ３
اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا ﻣﺠﺒﻮره ده ﭼ ３دﻗﺎﻧﻮﻧﻲ 請ﻼ ﺣﻴﺖ دﻻس ﺗﻪ راوړﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻣﻘﺎ ﺑﻠﻪ وﮐ７ي ﻧﻮ ﻟﻪ دې ﮐﺒﻠﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﻮﮐ３
ﺳﺘﻮﻧ ３％ﻟﻴﺪل ﮐﻴ８ي :
•

دﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７و او ！ﻮﻟﻨ ３ﺗﺮﻣﻨ ＃د ﻟﻤ７ﻧﻲ ﻗﺮارداد اﻣﻀﺎ ﮐﻮل او ﭘﻪ دې ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﻮل ﭼ ３د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام
！ﻮل ﺷﺮا ﻳﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﻞ ﮐﻴ８ي.

•

د！ﻮﻟﻨ ３داﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا د ﻏ７و ！ﺎﮐﻞ ﭼ ３داﺳ ３ﻳﻮه ﻧﻮې ﺷﻮرا را ﻣﻨ％ﺘﻪ ﺷﻲ ﭼ ３ﻣﻤﮑﻦ د！ﺎ ﮐﻨ ３ﭘﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﮐ ３داﺳ３
ﮐﺴﺎن و！ﺎﮐﻞ ﺷﻲ ﭼ ３د！ﻮﻟﻨ！ ３ﻮل زورﻣﻨﺪان/ﺑﺎ ﻧﻔﻮذه ﺧﻠﮏ ﺑﮑ＋ﯽ ﻣﻴﺸﺖ ﻧﻪ وې.

•

ددې ﻟﭙﺎره ﮐﻮ＊＋ﻮ ﻧﻪ ﭼ ３د ﻳﻮی ﻳﺎ زﻳﺎﺗﻮ ！ﻮﻟﻨﻮ ﭘﺮوژې داﺳ ３ﮐﻨﺘﺮول ﺷﻲ ﭼ＂－ ３ﻪ ﻳﻲ ﻳﻮه ﺷﺨﺺ ﻳﺎ ﻳﻮه ﮐﻮﻣﺎﻧﺪان ﺗﻪ
ﻣﺘﻮﺟﻪ وي او

•

ﻳﺎ د ﻣﺬﻫﺒﻲ اﺳﺎ ﺳﺎ ﺗﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺎ د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮو－ﺮام ﺗﻪ ﺑﻠﻪ ﺑ２ﻪ ورﮐﻮل.

ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﭘﺨﻮا ﻧﻲ ﺟﻮړ＊ﺘﻮﻧﻪ ﻟﮑﻪ ،ﺟﺮ－ﻪ ،ﻣﻠﮏ او داﺳ ３ﻧﻮر دﻳﻮې ﭘﺎﻳﺪارې او ﻣﻌﻨﯽ ﻟﺮوﻧﮑﻲ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﭘﻪ ډول
دﺧﻠﮑﻮ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﭘﺮ－ﻨﻮ ﺗﻪ دﻣﻨﻠﻮ وړدې او د ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻬﻢ ﻋﺎﻣﻠﻮﻧﻪ ２－ﻞ ﮐﻴ８ي＄ .ﻨ ３ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻏ７ي ﭘﻪ دې
ﺗﻮاﻧﻴﺪﻟﻲ ﭼ ３د ﭘﺨﻮاﻧ ３ﻣﺮوﺟﻪ او اوﺳﻨﻲ رﺳﻤﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺮﻣﻨ ＃داﺳ ３ﻻره ﭘﻴﺪاﮐ７ي ﭼ ３ﻫﻢ ﺧﻠﮑﻮﺗﻪ او ﻫﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻪ د
ﻣﻨﻠﻮ وړ وی ،اوﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐ ３ﺑ ３ﻟﻪ دې ﭼ ３دﻳﻤﮑﺮاﺗﻴﮑﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﺿﻌﻴﻔﻪ ﺷﻲ دﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮو－ﺮام ﭘﺮ ﻣﺦ ＄ﻲ.

ﺳﭙﺎر＊ﺘﻨﻲ:
•

ﺑﺎ ﻧﻔﻮذه اﺷﺨﺎ請ﻮﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ دﻋﻮت ورﮐ７ل ﺷﻲ ﭼ ３د！ﻮﻟﻨ ３اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا ﺗﻪ د ﻻزﻣﻮﻣﺸﻮروﻟﭙﺎره راﺷ３

•

داﺳ ３ﺳﻬﻮﻟﺘﻮﻧﻪ ﻣﻨ ＃ﺗﻪ راﺷ ３ﭼ ３داړوﻧﺪه وزارﺗﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﺎص ډول دﮐﻮرﻧﻴﻮﭼﺎرووزارت ،دﻋﺎﻣ ３روﻏﺘﻴﺎ وزارت ،د
＊ﻮوﻧﯽ او روزﻧﯽ وزارت ،دﮐﺮﻫ ３２اوﻣﺎ ﻟﺪاری دوزارﺗﻮﻧﻮ دﻫﻤﮑﺎری ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐ ３داﺳ ３ﮐ７ﻧﻼره راﻣﻨ ＃ﺗﻪ ﺷﻲ ﺗﺮ＇ﻮ
وﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﭼ ３د ！ﻮﻟﻨ ３ا ﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا دﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ رﺳﻤﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮐ ３ﻻره وﻣﻮﻣﻲ.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ＇ﻴ７ﻧﯽ او ار＄ﻮﻧﯽ اداره

١

د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ＊ﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨ３／؛ د ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７و ﺳﺮه د ﺳﺘﻮﻧ％ﻮ او د ﻫﻐﻮ د ﺣﻞ د ﻻرو ﭼﺎرو ﻣﺒﺎﺣﺜ３

 .٢دﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﻪ ﭘﺮو－ﺮام ﮐ ３د＊％ﻮدﺑﺮﺧ ３اﺧﻴﺴﺘﻨ ３دﮐﭽﻪ زﻳﺎﺗﻮاﻟﯽ:
د＊％ﻮ وﻧ６ه اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ ﮐﻪ ＇ﻪ ﻫﻢ د！ﻮﻟﻨ ３اﻧﮑﺸﺎﻓ ３ﺷﻮرا ﻳﻮا ３＄د ＊％ﻮ ＇ﺨﻪ ﺟﻮړه ﺷﻮي وي ،اوﻳﺎ دﻧﺎرﻳﻨﻪ او＊％ﻮ ＇ﺨﻪ
ﻣﺮﮐﺒﻪ وي ،ډﻳﺮه ﮐﻤﻪ ده او ﻫﻐﻪ ﻻزم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ت ﺗﻪ ﭼ ３دﻧﺎرﻳﻨﻪ اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا ﻳﻲ د ﭘﺮو－ﺮام ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﻟﺮي د ＊％ﻴﻨﻪ ﺷﻮرا
ﻏ７ي ورﺗﻪ ﻻس رﺳ９ﻧﻪ ﻟﺮي .ددې ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ ﮐﻴﺪای ﺷﻲ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺗﻮ－ﻪ وي:
•

دﺟﻨﺪر ﺳﺮه دﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７ودﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻌﺼﺐ

•

دﻋﻨﻌﻨﺎ ﺗﻮ ＄ﻴﻨ ３ﻧﻮرﻣﻮﻧﻪ ددې ﺳﺒﺐ ﮐ８５ي ﭼ ３％＊ ３ﻟﻪ راﻳﻪ ورﮐﻮﻟﻮ！ ،ﺎﻟﮑﻨﻮ ﭘﻪ ﻏﻮﻧ６وﮐ ３ﻟﻪ ﮐ＋ﻴﻨﺎﺳﺘﻮ ＇ﺨﻪ ﻣﻨﻊ ﮐ７ي

•

د＊％ﻮ دوﻧ６ې داﺧﻴﺴﺘﻨ ،３ﻓﻴﺼﻠ ３ﮐﻮﻟﻮ ،ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت او داراﻳﻲ ﺗﻪ دﻻس رﺳﻲ ﻟﭙﺎر دﻳﻮه ﻧﻮرﻣﺎل ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﺸﺘﻮن

•

دﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７ودوﺧﺖ ﮐﻤ９ﺗﺮ＇ﻮوﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﭼ ３ﺧﭙﻠﻮﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ د ﺟﻨﺪر ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﻻزم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ت ورﮐ７ي

•

ﭘﻪ ＊％ﻮ ﮐ ３دﭘﻮﻫﺎوي د！ﻴ＂ ３ﮐﭽﻪ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ﭘﻪ دوی ﮐ ３دﺗﺠﺮﺑ ３او راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﮐﻮﻟﻮ دﮐﻤﻲ اﺣﺴﺎس

ﺳﭙﺎر＊ﺘﻨﯽ:
•

د＊％ﻴﻨﻪ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﺷﻤﻴﺮ زﻳﺎت وا ﻟ ،９د ﺟﻨﺪر ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ت او د روزﻟﻮ ﻟﻪ ﻻری دﺗﻌﺼﺒﺎﺗﻮ ﮐﻤﻮل

•

دﻗﺪرت ﻟﺮوﻧﮑﻮ اﺷﺨﺎ請ﻮﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ د＊％ﻮ وﻧ６ې اﺧﻴﺴﺘﻨ ３ﺗﻪ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ورﮐﻮل د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ﺗﻮ－ﻪ دﻣﺬﻫﺒﻲ ﻋﻠﻤﺎو ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ
داﺳﻼم دا請ﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻣﺨ ３د＊％ﻮ دﺣﻘﻮﻧﻮ ﺗﻘﻮﻳﻪ ﮐﻮل.

•

دداﺳ ３ﻳﻮ ﺟﻮړ＊ﺖ ﻣﻨ ＃ﺗﻪ راوړل ﭼ ３د ＊％ﻴﻨﻪ او ﻧﺎرﻳﻨﻪ ا ﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮراوو ﭘﻪ ﻣﻨ ＃ﮐ ３د ﺗﻔﺎﻫﻢ او 請ﻼﺣﻴﺖ ﻻﺳﺘﻪ
راوړﻟﻮ ﻻره وﭘﺮاﻧﻴﺰي.

•

د＊％ﻮ ﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻪ دې د！ﻮﻟﻨ ３د راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ اوﻣﺸﺮﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﺤ ３ﺗﻪ ﻟﻮړﺷﻲ.

 .٣ﻟﻪ ﺳﻴﻤ＇ ３ﺨﻪ دوﺗﻠﻮ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋي او دﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ﭘﺎﻳﺪاري:
ﮐﻠﻪ ﭼ ３دﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮو－ﺮا م ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺷﻤﻴﺮ ！ﻮﻟﻨﻮ ﮐ ３ﭼ ３دﻟﻤ７ي ＄ﻞ ﻟﭙﺎره ﻫﺪف وې ﭘﺎی ﺗﻪ ورﺳﻴ８ي ﻧﻮ دﻳﻮ ې
اﻏﻴﺰﻣﻨﻪ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋي ﭘﻪ 請ﻮرت ﮐ ３ﭼ ３د ﭘﺮو－ﺮام ﭘﺎﻳﺪاري او ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﭘﻪ ﮐ ３ﺧﻮﻧﺪي وي ﻟﻪ ﺳﻴﻤ＇ ３ﺨﻪ ﺑﻬﺮ ﺷﻲ.
د！ﻮﻟﻨ ３اﻧﮑﺸﺎ ﻓﻲ ﺷﻮرا ﺑﻪ د ﻣﺮﮐﺰي ﺣﮑﻮﻣﺖ او د ﻧﻮرو ﻏﻴﺮ ﺣﮑﻮﻣﺘ ３ادارو ﻟﭙﺎره د ﺗﻤﺎس ﻳﻮه ﻏﻮره وﺳﻴﻠﻪ وي ﭼ ３دﺳﻴﻤ３
ﭘﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻮی .او ﻫﻤﺪارﻧ／ﻪ ﺑﻪ د！ﻮﻟﻨ ３ا ﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا ﭘﻪ دې وﺗﻮاﻧﻴ８ی ﭼ ３دﺳﻴﻤ ３ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ﺑﻪ د！ﻮﻟﻨ ３ﻟﭙﺎره ＊ﻪ
ﺧﺪﻣﺖ وﮐ７ي اوﻧﻮﻣﻮړې ﺷﻮرا ﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﭼ ３ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐ ３ﺧﭙﻞ ﺗﻮان ＊ﻪ ﺛﺎ ﺑﺖ ﮐ７ي:
•

دﻃﺒﻴﻌ ３ﻧﺎﺧﻮاﻟﻮﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ د رﺳﻴﺪﻟ ３ﺗﺎوان دﮐﭽﻪ ﺗﻨﻈﻴﻤﻮل :دﺗﺎوا ن درﺳﻴﺪو دﮐﭽﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﻮل او د ﻣﺴﺘﺤﻘﻮ اﺷﺨﺎ請ﻮ د
ﻟﺴﺖ ﺗﺮﺗﻴﺒﻮل ،دﺳﻴﻤ ３ﭘﻪ ﺳﻄﺢ د ﻧﺠﺎت ﻻرې ﭼﺎرې ﻟ＂ﻮل او د ﻧﺠﺎت د ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ډوﻟﻮﻧﻮ ﺗﻮزﻳﻊ او وﻳﺶ.

•

روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ :د！ﻮﻟﻨ ３ﭘﻪ روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺷﻮ ری ﮐ ３ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻴﺴﺘﻞ ،دروﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﭘﺮو－ﺮاﻣﻮﻧﻮ ار＄ﻮﻧﻪ ،دا請ﻼﺣﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎره
ﻫﻠ＄ ３ﻠ ３ﮐﻮل ،د！ﻮﻟﻨ ３ﺳﺮوې ﮐﻮل ،د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﭘﻪ ﺗﻮ－ﻪ وﻧ６ه اﺧﻴﺴﺘﻞ ،د ﺑﻴﻤﺎرﻳﻮ دو ﻓﻴﺎﺗﻮ ﻣﺸﺎ ﻫﺪه او
ﮐﺘﻨﻪ.

•

١

＊ﻮوﻧﻪ او روزﻧﻪ :دوړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻮ ＇ﺮ－ﻨﺪوﻧﻪ ،د＊ﻮوﻧ％ﻴﻮ د ﭘﺮوژو＇ﺨﻪ ﮐﺘﻨﻪ ،دﻣﻌﻴﺎراﺗﻮ ﺟﻮړول.

ﻳﻮ ！ﮑﻲ ﭼ ３د اﺟﺮاﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７و ﻟﻪ ﺧﻮ ا ورﺗﻪ －ﻮﺗﻪ ﻧﻴﻮل ﺷﻮې ﻫﻐﻪ داده ﭼ ３د！ﻮﻟﻨ ３داﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا دﻏ７و داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﮐﺎر
ددې ﺳﺒﺐ ﮐﻴ８ي ﭼ ３دوی ﺧﭙﻞ وﺧﺖ او ﻋﺎﻳﺪ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐ７ي او ﭘﻪ دې ﺗﻮ－ﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﮐﻮرﻧ ９ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻴ＂ ９ﺷﻲ ﭼ３
داﺧﺒﺮه ﻳﻮ ＇ﺮ－ﻨﺪه اﺛﺮ ﭘﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ ﮐ ３د ﺷﻮرا ﭘﻪ ﻧﺘﺎﻳﺠﻮ او ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﺑﺎﻧﺪې ﻟﺮي.

١

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ＇ﻴ７ﻧﯽ او ار＄ﻮﻧﯽ اداره

٢

د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ＊ﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨ３／؛ د ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７و ﺳﺮه د ﺳﺘﻮﻧ％ﻮ او د ﻫﻐﻮ د ﺣﻞ د ﻻرو ﭼﺎرو ﻣﺒﺎﺣﺜ３

ﺳﭙﺎر＊ﺘﻨﯽ:
•

د！ﻮﻟﻨ ３داﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا －ﺎﻧﻮ ﻳﻮ－ﺮوپ ﺟﻮړول:
 9دﻣﺠﻤﻊ ﭘﻪ ﺷﮑﻞ ا ﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﭘﻼ ن ﺗﻪ ﭘﺮﻣﺨﺘ ，ورﮐﻮل
 9ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ او ﻏﻴﺮ ﺣﮑﻮﻣﺘ ３ادارو ﺗﻪ دﭘﺮوژو وړاﻧﺪې ﮐﻮل او دﻫﻐﻮی دﻓﺎع
 9د ﮐﻠﯽ او ﺳﻴﻤ ３ﭘﻪ ﮐﭽﻪ دﭘﺮوژو ﻋﻤﻠﻲ اﺟﺮا ﮐﻮل.

•

دﺣﮑﻮﻣﺘﻲ او ﻏﻴﺮ ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ادارو او د！ﻮﻟﻨ ３داﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا ﭘﻪ ﻣﻨ ＃ﮐ ３دﻫﻤﮑﺎری اړﻳﮑ ３ﺟﻮړول ﭘﻪ دې ډول ﭼ:３
 9دﻧﻮﻳﻮ ﭘﺎ ﻟﻴﺴﻴﻮ ﺳﺮه د ﭘﻴﮋﻧﺪﻧ ３اﺳﺎ ﻧﺘﻴﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷ３
 9دداﺳ ３ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﻮ ﭘﻼن ﮐﻮل ﭼ ３وﮐﻮﻻی ﺷﻲ د！ﻮﻟﻨ ３داﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮراوو ﻳﻮه ډﻟﻪ را ﻣﻨ ＃ﺗﻪ ﮐ７ي
 9دﭘﻼ ن د اﺟﺮاﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره دﻣﻨﺎ ﺑﻌﻮ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻮل.
 9د！ﻮﻟﻨ ３د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا د ﭘﺮوژو ﻟﭙﺎره د ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ ﮐﻮﻣﮑﻮﻧﻮ ا ﻣﺎده ﮐﻮل
 9د！ﻮﻟﻨ ３د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا دﭘﺮوژو＇ﺨﻪ ﻣﺸﺎ ﻫﺪه او ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ

•

داﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا ﻏ７ﻳﻮ ﺗﻪ داﺳ ３ا ﻣﺘﻴﺎز ورﮐﻮل ﭼ ３ددوی دوﺧﺖ د ﺿﺎﻳﻊ ﮐﻴﺪو ﺟﺒﺮان وﺷﻲ او ﭘﻪ دې وﺗﻮاﻧﻴ８ي ﭼ３
ﺧﭙﻞ ﮐﺎروﻧﻪ د ！ﻮﻟﻨ ３ﭘﻪ اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا ﮐ ３ﭘﻪ ＊ﻪ ډول ﺗﺮﺳﺮه ﮐ７ي.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ＇ﻴ７ﻧﯽ او ار＄ﻮﻧﯽ اداره

٣

د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ＊ﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨ３／؛ د ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７و ﺳﺮه د ﺳﺘﻮﻧ％ﻮ او د ﻫﻐﻮ د ﺣﻞ د ﻻرو ﭼﺎرو ﻣﺒﺎﺣﺜ３

 .١ﺳﺮﻳ％ﻪ
دﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮو－ﺮام ﭼ ３د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣﮑﻮﻣﺖ داوﻟﻮﻳﺖ د ﭘﺮو－ﺮاﻣﻮﻧﻮ ＇ﺨﻪ ﻳﻮا＄ﻴﻨ ９ﺑﺮﻳﺎﻟﻲ اود！ﻮﻟﻨ ３دﻫ（ﻮﻧ ３ﭘﻪ
واﺳﻄﻪ ﭘﺮﻣﺨﺘ ，راﻣﻨ％ﺘﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻳﻮ ﭘﺮو－ﺮام دۍ ﭼ ３ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻪ ﻧ７ی ﮐ ３ﻟﻴﺪل ﺷﻮی دۍ .٢ﻧﻮﻣﻮړۍ ﭘﺮو－ﺮام ﭼ ３دﮐﻠﻴﻮاﻟﻮ
ﺳﻴﻤﻮ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧ ３او اﻧﮑﺸﺎف ﭘﺮو－ﺮام دۍ د  ٢٠٠٣ﮐﺎل ﭘﻪ ﻧﻴﻤﺎﻳﻲ ﮐ ３ﭘﻴﻞ ﺷﻮ ﭼ ３دوه ﻟﻮی ﻫﺪ ﻓﻮﻧﻪ
ﻟﺮي.١:د！ﻮﻟﻨ ３ﭘﻪ ﮐﭽﻪ د ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﺑﻨﻴﺎ دوﻧﻮ ﻏ＋ﺘﻠ ３ﮐﻮل  .٢دﻫﻐﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﭘﺮوژو ﺣﻤﺎﻳﺖ ﭼ ３د ！ﻮﻟﻨ ３ﻟﻪ ﺧﻮا ﺑﻪ
ﺗﻨﻤﻈﻴﻤﻴ８ی ﺗﺮ＇ﻮ ﮐﻠﻴﻮاﻟ ３ﺳﻴﻤ ３وﮐﻮﻻی ﺷ ３ﭼ ３اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺗﻮﻟﻴﺪی او ﻧﻮرو ﺑﻨﺴ＂ﻴﺰه ﺧﺪاﻣﺎﺗﻮ ﺗﻪ ﻻس رﺳﯽ ﭘﻴﺪاﮐ７ي.٣
دﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮو－ﺮام دﮐﻠﻴﻮ دﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ او ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧ ３د وزارت ﻟﻪ ﺧﻮا اﺟﺮا او د اﻧﮑﺸﺎف دﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ！ﻮﻟﻨ ３او داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧ ３ﻟﻪ ﺑﻮدﻳﺠ＇ ３ﺨﻪ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﮐﻴ８ي.او ﻧﻮر ﺗﻤﻮﻳﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻳﻲ :د ﻧ７ﻳﻮاﻟﻪ ﺑﺎﻧﮏ ،داﻧ／ﻠﺴﺘﺎن د ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻧﮑﺸﺎف
اداره ،د دﻧﻤﺎرک د ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻧﮑﺸﺎف اداره ،دﮐﺎﻧﺎدا دﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻧﮑﺸﺎف اداره ،او د اﻣﺮﻳﮑ ３دﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻧﮑﺸﺎف ﻟﻪ
ادارې دې ،او دوه ﻧﻮرې ادارې ﭼ ３د ﺟﺮﻣﻨﺎﻧﻮ د ﺗﺨﻨﻴﮑﯽ ﻣﺮﺳﺘ (GTZ) ３او ) (DAIدي ﭼ ３د ﻣﺸﻮرﺗﻲ ادارو ﭘﻪ ﺗﻮ－ﻪ
دﮐﻠﻴﻮ دﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ او ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧ ３ﭘﻪ وزارت ﮐ ３دﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻮ د ﻟﻮړواﻟﻲ او داﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﭘﺮو－ﺮاﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐ ３ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي.
دﮐﻠﻴﻮ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ او ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧ ３وزارت دﻳﻮﺷﻤﻴﺮادارو ﻟﻪ ﺧﻮا ﭼ ３د ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７وﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎ دﻳ８ي دﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن
ﭘﺮو－ﺮام ﭘﺮﻣﺦ ﺑﻴﺎﻳﻲ ﭘﻪ دې ډول ﭼ ３ﻧﻮﻣﻮړي ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﭘﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ ﮐ ３د ﭘﺮو－ﺮام د ﭘﻴﻞ ،دﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻮ دﻟﻮړوﻟﻮ ،او
ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ ﭘﻪ ﻏﺎړه ﻟﺮي او ﻫﻤﺪارﻧ／ﻪ دﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام د ﻃﺮزا ﻟﻌﻤﻞ دﺗﻄﺒﻴﻖ دﻧﺪه اودﻫﻐﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ
ﻟﻴﮏ ﻋﻤﻠﻲ ﮐﻮل ﭼ ３ﻣﺨﮑ ３د ！ﻮﻟﻨ ３ﺳﺮه ﺷﻮۍدۍ ﻫﻢ ددوی ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻴ８ي .ﻳﻮه ﻏﻮره دﻧﺪه ﭼ ３ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻲ
ﻏ７ي ﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮﺳﺮه ﮐ７ي د！ﻮﻟﻨ ３داﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا د ﺟﻮړوﻟﻮ ﻟﭙﺎره ！ﺎﮐﻨ ３دي ﭼ ３دﭘﺮو－ﺮا م ﻳﻮه ﺑﻨﻴﺎدي ﺑﺮﺧﻪ ﺟﻮړوې.
ددې ﭘﺮو－ﺮام ﻟﻪ ﻣﺨ ３ﻳﻮه ！ﻮﻟﻨﻪ ﭼ ３ﻟﻪ ＇ ٢٥ﺨﻪ ﺗﺮ  ٢٠٠٠ﮐﻮرﻧ ３ﭘﻮرې ﭼ ３ﭘﻪ ﻳﻮه ﺳﻴﻤﻪ ﮐ ３اوﺳﻴ８ي او ﻳﺎ د ﺣﮑﻮﻣﺖ د
ﻣﻴﺸﺘﻮ ﺳﻮاﺑﻘﻮ ﭘﻪ اﺳﺎس درج ﺷﻮي وي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﻮې ده .دﺧﻠﮑﻮ ！ﻮﻟﻨﻮ ﺗﻪ د اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ او ﻓﻌﺎ ﻟﻴﻨﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭼ ３د
ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７و ﭘﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﺮﺑﻴﻪ او د！ﻮﻟﻨ ３ﻟﻪ ﻣﻨ ＃ﻧﻪ ！ﺎﮐﻞ ،او－ﻤﺎرل ﺷﻮي دي د ﭘﺮو－ﺮام ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﺑﺸﭙ ７ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ورﮐﻮل
ﮐﻴ８ي او ﻫﻤﺪارﻧ／ﻪ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑ ３ﻏ７ي د ！ﻮﻟﻨ ３د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا د ！ﺎﮐﻨﻮ ﻟﭙﺎره د ﻫﻐﻮﮐﺴﺎﻧﻮ ＇ﺨﻪ ﮐﺎراﺧﻠ ３ﭼ ３ﭘﻪ ！ﺎﮐﻨﻮ
ﮐ ３ﭘﻮره ﻣﻬﺎرت ﻟﺮي او داﺳ ３اﻧﺠﻨﻴﺮان د＄ﺎن ﺳﺮه ﻟﺮي ﭼ ３د！ﻮﻟﻨ ３ﻟﻪ اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا ﺳﺮه د ﭘﺮوژو ﭘﻪ اﺟﺮاﮐﻮﻟﻮﮐ３
ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ ﻣﺮﺳﺘ ３ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮي .دﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮو－ﺮام د ا請ﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻣﺨ ３د ＊％ﻮ وﻧ６ې ﺗﻪ د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا ﭘﻪ ！ﺎﮐﻨﻮ او ﭘﺮﻳﮑ７ه
ﮐﻮﻟﻮ ﮐ ３اوﻟﻮﻳﺖ ورﮐﻮي او ﻫﻐﻪ ﺳﺘﻮﻧ ３％ﻫﻢ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐ ３ﻟﺮي ﭼ ３د ﭘﺮو－ﺮام د اﺟﺮا ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ 請ﻮرت ﮐ ３ﺑﻪ د ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎرو
！ﻮﻟﻨﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا را ﻣﻨ％ﺘﻪ ﺷﻲ او ﻫﻤﺪارﻧ／ﻪ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７وﺗﻪ ﻫﻢ دا ﻓﺮ請ﺖ ورﮐ７ل ﺷﻮی دۍ ﭼ ３ﭘﻪ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ډول ﺳﺮه د
＊％ﻮ د ﻫﻮډ ﮐﻮﻟﻮ او ﭘﺮﻳﮑ７ه ﮐﻮﻟﻮ ﻗﺪرت د ﻣﻠ ３ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮا م ﭘﻪ ﭼﻮﮐﺎټ ﮐ ３زﻳﺎت ﮐ７ي.
د！ﻮﻟﻨ ３اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا ﭘﻪ دی ډول ！ﺎﮐﻞ ﮐﻴ８ي ﭼ .١ :３د ﻣﺴﺘﺤﻘﻪ رای ورﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻴﮋﻧﺪﻧﻪ .٢ ،دراﻳﻲ ورﮐﻮ ﻟﻮ د －ﺮوپ
ﺟﻮړول ﭼ ３ﺷﻤﻴﺮ ﻳﻲ  ٢٥ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﺗﻪ رﺳﻴ８ي .٣ ،دﻫﺮ－ﺮوپ ＇ﺨﻪ ﺑﺎ ﻳﺪ  ٨٠ﻓﻴﺼﺪه د ﺧﭙﻞ د ﻧﻤﺎ ﻳﻨﺪه د！ﺎﮐﻨ ３ﻟﭙﺎره راﻳﻪ
ورﮐ７ي

 ٢ا .د ﻧ７ﻳﻮاﻟﻪ ﺑﺎﻧﮏ د ﮐﻠﻴﻮاﻟﻪ ﺣﻤﺎﻳ ３د اداری د ﻓﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻮړ رﺗﺒﻪ ﻣﺴﺆل ﺳﺮه د ا .ﮐﺮﺳﺘﻨﺴﻦ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ＇ﻴ７ﻧﯽ او ار＄ﻮﻧﯽ اداری  ٢٠٠۴ﮐﺎل د ډﻳﺴﻤﺒﺮ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯽ

ﻣﺮﮐﻪ.
٣

د ﻣﻠﯽ اوﻟﻮﻳﺘﻮﻧﻮ د ﺑﺮﻧﺎﻣﻲ ) (NPPد ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ﻟﻪ ﭘﺎره د ﮐ７ﻧﻼری اﺳﻨﺎد ،٢٠٠۴ ،د  JPUﻟﻪ ﺧﻮا د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﻟﻪ ﭘﺎره ﺗﻴﺎر ﺷﻮی.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ＇ﻴ７ﻧﯽ او ار＄ﻮﻧﯽ اداره

٤

د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ＊ﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨ３／؛ د ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７و ﺳﺮه د ﺳﺘﻮﻧ％ﻮ او د ﻫﻐﻮ د ﺣﻞ د ﻻرو ﭼﺎرو ﻣﺒﺎﺣﺜ３

ﮐﻪ ﭼﻴﺮې د ＊％ﻮ اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا د ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو د ﺷﻮرا ＇ﺨﻪ ﺑﻴﻠﻪ وي ﻧﻮ ﺑﺎﻳﺪ دﻫﺮﻳﻮه ﻟﭙﺎره ﺑﻴﻞ ﺑﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه －ﺎ ن و！ﺎﮐﻞ ﺷﻲ.
ﮐﻠﻪ ﭼ！ ３ﺎﮐﻨ ３ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮل ﻧﻮ وروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ دﺷﻮرا دﻏ７و ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ دﺷﻮرا رﺋﻴﺲ ،ﻣﻨﺸﻲ او ﺧﺰاﻧﻪ دار ！ﺎﮐﻞ ﮐﻴ８ي .ﺑﺎﻳﺪ ﻳﺎدوﻧﻪ
وﮐ７و ﭼ ３دوه ډوﻟﻪ اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا－ﺎﻧ ３ﻣﻮﺟﻮدې دي ﭼ ３ﻳﻮ ډول ﻳﻲ دﻧﺎرﻳﻨﻪ او ＊％ﻮ ６－ه ﺷﻮرا ده ﭼ ６－ ３ﺑﺎﻧﮑﻲ
ﺣﺴﺎب ﻫﻢ ﻟﺮي او دوﻫﻢ ډول ﻳﻲ داﺳﯽ ده ﭼ ３د ＊％ﻮ ﺷﻮرا ﺑﻴﻠﻪ او د ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ﺑﻴﻠﻪ ده او ﺟﻼ ﺟﻼ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺣﺴﺎﺑﻮﻧﻪ ﻫﻢ
ﻟﺮي .د！ﻮﻟﻨ ３داﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا ﻟﻪ ﻻری ﮐﻴﺪای ﺷﻲ ﭼ ３د！ﻮﻟﻨ！ ３ﻮل ﮐﺴﺎن دﭘﺮوژې د ！ﺎﮐﻠﻮ ﭘﻪ اوږدو ﮐ ３داﺧﻞ ﮐ７ای ﺷﻲ
ﺗﺮ＇ﻮ وﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﭘﻪ ６－ه ﺳﺮه د ﺧﭙﻞ اړﺗﻴﺎ وړ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه و！ﺎﮐﻞ ﺷﯽ او دﺧﭙﻠ！ ３ﻮﻟﻨ ３ﻟﭙﺎره ﻳﻮ ﭘﺮﻣﺨﺘﺎﻳﻲ ﭘﻼن را ﻣﻨ＃
ﺗﻪ ﮐ７ي .وروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑ ３اداره داﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا ﻏ７وﺗﻪ د ﭘﺮوژو دوړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻮ د ﻟﻴﮑﻠﻮ ،ﻣﺤﺎﺳﺒ ３او ﺗﻬﻴﻲ اوﺗﺪارﮐﺎﺗﻮ
ﭘﻪ ﺑﺎره ﮐ ３روزې ﭼ ３ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐ ３اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا دﺧﭙﻠ！ ３ﺎﮐﻞ ﺷﻮې ﭘﺮوژې وړاﻧﺪﻳﺰ د ﮐﻠﻴﻮ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ او ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧ ３وزارت
او د ﻫﻐﻮی ﻣﺸﺎورو اداروﺗﻪ اﺳﺘﻮي ﮐﻪ ﭼﻴﺮې د ﭘﺮوژې وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ ﭘﺮ ＄ﺎي وي اودوزارت د ﻣﻘﺎﻣﻮﻧﻮ دﺗﺎﻳﻴﺪ وړ و－ﺮ＄ﻲ ﻧﻮ
دوی ﺑﻪ دﻣﺮﺑﻮ ﻃ ３اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺣﺴﺎب ﺗﻪ داﻗﺴﺎﻃﻮ ﭘﻪ ډول ٤ﭘﻴﺴ ３اﺳﺘﻮي ﺗﺮ＇ﻮ اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا ﭘﻪ دې وﺗﻮاﻧﻴ８ي
ﭼ ３ﭘﻪ ﻋﻤﻠﻲ ډول ﺧﭙﻠﻪ ﭘﺮوژه اﺟﺮاﮐ７ي او ﭘﻪ دواﻣﺪار ډول ﺧﭙﻞ د اﺟﺮاﺗﻮ راﭘﻮر دﭘﺮوژې او د ﻫﻐ ３د ﺑﻮدﺟﻮي ﻣﺼﺎرﻓﻮ ﭘﻪ
ﻫﮑﻠﻪ د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧ ３وزارت ﺗﻪ ورﮐ７ي.
دﮐﻠﻴﻮ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ او ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧ ３وزارت داﺳﯽ ﭘﻼن ﻟﺮي ﭼ ３د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮو－ﺮام ！ﻮﻟﻮ ﺳﻴﻤﻮﺗﻪ او ﭘﺮ－ﻨﻮ ﺗﻪ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وﺧﺘﻪ
ﭼ ３ﻣﺎﻟﻲ اﻣﮑﺎﻧﺎت ورﺗﻪ اﺟﺎزه ورﮐﻮې ورﺳﻮې ،د دﻏﻪ ﭘﺮو－ﺮام د ﭘﻴﻞ ﭘﻪ ﻟﻤ７ي ﮐﺎل ﮐ ３ﭘﻪ ﻫﺮ وﻻﻳﺖ ﮐ ３درې وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﭘﻪ
ﭘﺎم ﮐ ３وﻧﻴﻮل ﺷﻮي ،ﭼ ３ﻟﻪ دې ﮐﺒﻠﻪ ！ ٦٠٠٠ﻮﻟﻨﻴﺰو －ﺮوﭘﻮﻧﻮ ﺗﻪ رﺳﻴﺪﻧﻪ وﺷﻮه او ﭘﻪ دوﻫﻢ ﮐﺎل ﮐ ３ﭘﺮو－ﺮام ﻳﻮ ＇ﻪ ﻧﻮر
ﻫﻢ ﭘﺮاخ ﺷﻮ ﭼ ３ﺳﺮﺑﻴﺮه ﭘﻪ ذﮐﺮﺷﻮي رﻗﻢ ！ ٤٥٠٠ﻮﻟﻨﻮﺗﻪ رﺳﻴﺪﻧﻪ وﺷﻮه ﭼ ３ﭘﻪ دې ﺗﻮ－ﻪ وﻳﻼی ﺷﻮ ﭼ ３دﻏﻪ ﭘﺮو－ﺮام
ﻧ８دی د اﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎن ﻧﻴﻤﺎﻳﻲ ﺑﺮﺧ ３ﺗﻪ رﺳﻴﺪﻟ ９دۍ .او ﻫﻤﺪارﻧ／ﻪ ﭘﻪ اوﺳﻨ ３ﻳﻌﻨ ٢٠٠٥３ﮐﺎل ﮐ ３ﭼ ３د ﭘﺮو－ﺮام درﻳﻢ ﮐﺎ ل
دۍ ﭘﻪ دې ﺑﺤﺚ روان دۍ ﭼ ３د  ٦٠٠٠ﭘﻪ ﺷﺎ و ﺧﻮاﮐ！ ３ﻮﻟﻨﻮ ﺗﻪ رﺳﻴﺪﻧﻪ وﺷﻲ.

 ١ .١دﻧﻤﻮړې ＇ﻴ７ﻧ ３ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ او ﮐ７ﻧﻼره
دﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮو－ﺮام د ﻳﻮه ﻣﻨﺎﺳﺐ او ﻣﻠﻲ اوﻟﻮﻳﺖ د ﭘﺮو－ﺮام ﭘﻪ ﺗﻮ－ﻪ ددې ﺳﺒﺐ ﺷﻮ ﭼ ３د اﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎن د＇ﻴ７ﻧﯽ او
ار＄ﻮﻧﯽ د ادارۍ د ﭘﺎم وړو－ﺮ＄ﻲ او ﻟﻪ ﺑﻠ ３ﺧﻮا ＇ﺨﻪ د ﮐﻠﻴﻮ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ او ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧ ３ﻣﺤﺘﺮم وزﻳﺮ ﺣﻨﻴﻒ اﺗﻤﺮ ﻫﻢ د
ﻧﻮﻣﻮړي اداره ＇ﺨﻪ ﻫﻴﻠﻪ وﮐ７ه ﭼ ３د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮ ن د ﭘﺮو－ﺮام ﮐ７ﻧ ３و＇ﻴ７ي＇ .ﺮﻧ／ﻪ ﭼ ３دﻏﻪ ﮐﺎر د ＇ﻴ７ﻧﻲ او ار＄ﻮﻧﻲ د
اداره دﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ＇ﻴ７ﻧﻮ ﺗﺮ ﻋﻨﻮان ﻻﻧﺪې را＄ﻲ ﭼ ３ﻏﻮاړي ﭘﻪ دې ﭘﻮی ﺷﻲ ﭼ ３دﺳﻴﻤ ３ﭘﻪ ﮐﭽﻪ او د ﻣﺮﮐﺰ ﭘﻪ ﺳﻄﺢ د
ﻧﻔﻮذ او ﻗﺪرت را ﺑﻄﻪ ＇ﻪ ډول ﺗﻐﻴﺮ ﻣﻮﻣﻲ او ＇ﻪ ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ دﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﻗﺪرت د ﺟﻮړ＊ﺖ ﺳﺒﺐ ﮐﻴ８ي.
ددې ＇ﻴ７ﻧ ３ﻣﺎ ﻟ ３ﻟ＋／ﺖ ﭘﻪ دوام داره ﺗﻮ－ﻪ د ا ﻧ／ﻠﺴﺘﺎ ن د ﺑﻴﻦ ا ﻟﻤﻠﻠﻲ اﻧﮑﺸﺎ ف د ادارې ﻟﻪ ﺧﻮ ا ﭼ ３د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن
دﭘﺮو－ﺮا م ﻳﻮ ﺗﻤﻮ ﻳﻠﻮوﻧﮑ ９ﻫﻢ دۍ د اﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن د ＇ﻴ７ﻧﻲ او ار＄ﻮﻧﻲ ادارﻫﺘﻪ ورﮐﻮل ﮐﻴ８ي .ﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮړې ﺧﻮه د ﻣﻠﻲ
ﭘﻴﻮﺳﺘﻮ ن د ﭘﺮو－ﺮام د ﺟﺮﻳﺎ ن ﭘﻪ دوام ﮐ ３دوﻫﻤﻪ ﺧﻮه ده ﭼ ３ﺗﺮ ﺳﺮه ﮐﻴ８ي .ﻫﻤﺪارﻧ／ﻪ ﻧﻮﻣﻮړې ﺧﻮه د ﻫﻐﻮ ﻣﺮﮐﻮ،ﺧﺒﺮو
اﺗﺮو ﻧﺘﻴﺠﻪ ده ﭼ ３د ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７و ﺳﺮه ﭘﻪ ﮐﺎ ﺑﻞ ﮐ ３د  ٢٠٠٥ﮐﺎل د ﻓﺒﺮوري ا و ﻣﺎرچ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﮐ ３ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮي.
ددې ﻣﺮﮐﻮ ﭘﻪ ﺗﺮځ ﮐ ３د ＇ﻴ７ﻧﻲ او ار＄ﻮﻧﻲ داداره ﻣﻘﺼﺪ داوه ﭼ ３د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐ ３ﭘﻪ ﻣﺤﻞ ﮐ３
د ﻗﺪرت ﮐﻮم ﺗﻐﻴﺮات را ﻣﻨ％ﺘﻪ ﺷﻮي او ﻳﺎ ﭘﻪ دې اړه ＇ﻮﻣﺮه ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻮﺟﻮددۍ.

٤

ﭘﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ！ﻮ－ﻪ ﭘﻴﺴ ３ﭘﻪ دوو ﻳﺎ دروو اﻗﺴﺎﻃﻮ ﮐ ３اﺳﺘﻮل ﮐﻴ８ی ﭼ ３دا د ﭘﺮوژي ﭘﻪ ！ﻮل ﺣﺴﺎب ﭘﻮری اړه ﻟﺮې

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ＇ﻴ７ﻧﯽ او ار＄ﻮﻧﯽ اداره

٥

د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ＊ﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨ３／؛ د ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７و ﺳﺮه د ﺳﺘﻮﻧ％ﻮ او د ﻫﻐﻮ د ﺣﻞ د ﻻرو ﭼﺎرو ﻣﺒﺎﺣﺜ３

دﻧﻮﻣﻮړې ＇ﻴ７ﻧ ３او ﺧﻮې ﺑﺎ وري ﻣﻨﺎ ﺑﻊ ﻫﻐﻪ ﻣﺮﮐ ３د ي ﭼ ３ﭘﻪ ﮐﺎ ﺑﻞ ﮐ ３د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７و ﻟﻪ ﻣﻨﻴﺠﺮا
ﻧﻮ ﺳﺮه ﺷﻮي دي ﭼ ３د  ٢٤ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﻪ ﺟﻤﻠﻲ ＇ﺨﻪ ﻟﻪ  ١٧ﻏ７وﺳﺮه ددوی د ＊ﻪ ﻋﮑﺲ ا ﻟﻌﻤﻞ او ﻣﺮﮐ ３ﺗﻪ د
ﺣﺎﺿﺮﻳﺪو ﭘﺮ ﺑﻨﺎ ﺷﻮي دي .دﮐﻮﻣﻮ ادارو ﺳﺮه ﭼ ３ﻣﺮﮐ ３ﺗﺮ ﺳﺮه ﺷﻮي دي ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډول دي.
د آﻏﺎ ﺧﺎن اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﺒﮑﻪ ،اﮐﺘﻴﺪ ،اﮐﺸﻦ اﻳ ،６اﻓﻐﺎن اﻳ ،６دﺑﻨ／ﻠﺪﻳﺶ د ﺳﺎﺣﻮ ي ﭘﺮﻣﺨﺘ ，ﮐﻤﻴﺘﻪ ،ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ،داﻧﺴﺎﻧﻲ
ﮐﻮﻣﮑﻮﻧﻮ د ﻫﻤﺎ ﻫﻨ／ﯽ اداره ،د دﻧﻤﺎرک د اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻨﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره د ﻣﺴﺎﻋﺪت ﮐﻤﻴﺘﻪ ،ﺟﺮﻣﻦ ا－ﺮو اﮐﺸﻦ ،د ﻏﺎزی د
ﮐﻠﻴﻮاﻟﻪ ﺣﻤﺎﻳ ３ﭘﺮو－ﺮام ،د ﻧﺠﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻤﻴ＂ﻪ ،ﻣﺪﻳﺮا ،اوﮐﻴﻨﺪن ،اﮐﺴﻔﺎم ،داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎره د ﺳﻮﻳﺪن ﮐﻤﻴﺘﻪ،
دیﻨﺎﻳ ３اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺑﻨﻴﺎد او –ﻳﻮ –ان-ﻫﺒﻴﺘﺎت.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎ ن د ＇ﻴ７ﻧﻲ او ار＄ﻮﻧﻲ د اداری ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻫﺪف د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام د ﻫﻐﻪ ﻣﻘﺼﺪ ＇ﻴ７ل دې ،ﭼ ３ﭘﻪ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐ ３ﻳﻲ ﺧﻠﮏ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﮐﭽﻪ د ﻫﻮډ او ﭘﺮﻳﮑ７ه ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻮا ن ﻣﻮﻣﻲ ﺳﺮه ﻟﻪ دې ﭼ ３ﭘﻪ دې ﻫﮑﻠﻪ ﮐ ３دﻧ７ي ﭘﻪ ﮐﭽﻪ
ﻫﻢ ﻳﻮ＇ﻪ ﺗﺠﺮﺑ ３د！ﻮﻟﻨ ３د اﻧﮑﺸﺎف د ﻫ（ﻮﻧ ３ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﺷﺘﻪ ،ﺧﻮ ددې ﺧﻮې ﭘﻪ ﺗﺮځ ﮐ ３ﻫ（ﻪ ﮐ８５ي ﭼ ３ﻟﻪ ﻧ８دې ＇ﺨﻪ
ﻫﻐﻪ ﺧﺎ ３請ﺳﺘﻮﻧ ３％و＇ﻴ７ي ،او دﻫﻐﻮ درﺳﻮﻧﻮ ＇ﺨﻪ ﭼ ３د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام د ﻋﻤﻠﻲ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐ ３د ﺧﻠﮑﻮ د
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﻻﺳﺘﻪ راﻏﻠﻲ ＂－ﻪ واﺧﻠﻲ او ﻫﻤﺪارﻧ／ﻪ دﻧﻔﻮ ذ او ﻗﺪرت ﻫﻐﻪ رواﺑﻂ و＇ﻴ７ي ﭼ ３ﺟ７／ه ＄ﭙﻠ ９اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎ
ن ورﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ دی .ﭘﻪ داﺳ ３ﺣﺎل ﮐ ３ﭼ＄ ３ﻴﻨ ３ﺷﻮا ﻫﺪ داﺳ＊ ３ﻴﻲ ﭼ ３دﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮو－ﺮام دﻧ７ي دﻧﻮرو ！ﻮﻟﻨﻴﺰو
اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﭘﺮو－ﺮاﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ډﻳﺮ ﺑﺮﻳﺎﻟﯽ دی ،ﺳﺮه ﻟﻪ دې ﺗﺮاوﺳﻪ ﻫﻢ د اﻫﺪاﻓﻮ رﺳﻴﺪوﺗﻪ ＇ﻪ ﺧﻨ６وﻧﻪ او ﺳﺘﻮﻧ ３％ﻣﻮ ﺟﻮدې
دي.
ﻧﻮﻣﻮړې ﺧﻮه د ﻫﻐﻮ ﻟﻤ７ﻧﻴﻮ ﻻﺳﺘﻪ راوړﻧﻮ ＇ﺨﻪ اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب ﮐﻮي ،ﭼ ３درواﻧ＇ ３ﻴ７ﻧ ３ﭘﻪ ﭘﺮو－ﺮام ﮐ ３ﭘﻪ ﻫﺮات او ﻓﺎرﻳﺎب
ﮐ ３ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮی دي او ﻫﻤﺪارﻧ／ﻪ دﻫﻐ ３ﻣﻄﺎ ﻟﻌ＇ ３ﺨﻪ ﭼ ３د  ٢٠٠٤ﮐﺎ ل د ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐ ３ﭘﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺎ ﻧﻮﮐ３
ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮې ،او د ﻧ７ﻳﻮاﻟﻮ ﺗﺠﺮﺑﻮ ＇ﺨﻪ ﻫﻢ ＂－ﻪ اﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮې ده.
دﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ رواﻧﻪ ＇ﻴ７ﻧﻪ ﭼ ３ﭘﻪ ﻫﺮات ،ﻓﺎرﻳﺎب ،ﺑﺎﻣﻴﺎن ،ﻧﻨ／ﺮ ﻫﺎر ،ﮐﻨﺪﻫﺎر او ﺑﺪﺧﺸﺎن ﮐ ３ﺗﺮ ﺳﺮه
ﮐﻴ８ي د ﻧﻮﻣﻮړﻳﻮ ＇ﻴ７ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﻳﻮه ﺑﻠﻪ ﺧﻮه ﭘﻪ ﭘﻼن ﮐ ３ده ﭼ ３د  ٢٠٠٦ﮐﺎل ﭘﻪ ﭘﻴﻞ ﮐ ３ﺑﻪ ﺧﭙﺮه ﺷﻲ.
دﻫﻐﻮ ﻣﺮﮐﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴ ﭼ ３د ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７و ﺳﺮه ﺷﻮ ي دي ،ﻧﻮﻣﻮړې ﺧﻮه ﻫﻐﻪ ﻣﺴﺎ ﺋﻞ ﻫﻢ ＇ﻴ７ي ﭼ ３د！ﻮﻟﻨ ３اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ
ﺷﻮرا －ﺎﻧ ３ﻳﻲ دﺳﻴﻤ ３ﭘﻪ ﮐﭽﻪ )د！ﻮﻟﻨ ３او ﺳﻴﻤ (３او ﭘﻪ ﻣﻠﻲ ) دوﻟﺴﻮا ﻟﯽ ،وﻻﻳﺖ اوﻣﻤﻠﮑﺖ( ﮐﭽﻪ ﻟﺮي.
د دوه ﻟﺴﻴﺰو ﺟﻨ ，ﺟ７／و او اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻮ ﭘﻪ زر－ﻮﻧﻪ دﻧﻔﻮذ او ﻗﺪرت ﺟﻮړ＊ﺘﻮ ﻧﻪ ﺗﺮ ﺷﺎ ﭘﺮﻳ ３＋ﭼ ３ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه د
ﻣﻘﺎﺑﻠ ３ﭘﻪ ﺣﺎل ﮐ ３دي ،او د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮو－ﺮام ﭘﻪ دې ﺟﻮړ＊ﺘﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻳﻮﺑﻞ ﺟﻮړ＊ﺖ ﻫﻢ ﭼ ３د ！ﻮﻟﻨ ３داﻧﮑﺸﺎﻓﻲ
ﺷﻮرا ＇ﺨﻪ ﻋﺒﺎرت دۍ ورزﻳﺎت ﮐ ،７ﭼ ３ﻧﻮﻣﻮړۍ ﺟﻮړ＊ﺖ ﺑﻪ د！ﻮﻟﻨ ３او ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ،د ！ﻮﻟﻨ ３د ﺑ ３وزﻟﻪ ﺧﻠﮑﻮ او ﭘﻪ
ﺧﺎص ډول د ＊％ﻮ وﻧ６ې ﺗﻪ د ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ورﮐﻮ ﻟﻮ ﭘﻪ ﻻره ﮐ ３ﻫﻠ＄ ３ﻠ ３وﮐ７ي او ﭘﺮدې ﺑﺮﺳﻴﺮه د＊％ﻮ اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا －ﺎﻧ３
ﭘﻪ ＄ﺎ ﻧ７／ي ډول ﻫﻢ دا ﻫﻠ＄ ３ﻠ ３ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮي ،ﭼ ３د دوی ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻮ او ﭘﺮﻳﮑ７و ﺗﻪ دې ﭘﻮره ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ وﺷﻲ .ﺑﺎﻳﺪ زﻳﺎﺗﻪ ﮐ７و
ﭼ ３د！ﻮﻟﻨ ３اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا －ﺎﻧ ３ﭘﻪ ﻣﻠ ３ﮐﭽﻪ ﭘﻪ ＊ﻪ ډول ﺗﻮاﻧﻴﺪﻟ ３ﭼ ３د ﻧﻮرو ﺟﻮړ＊ﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ را ﺑﻄﻪ ﭘﺎﻳﺪاره و اوﺳﻲ ﭘﻪ
داﺳ ３ﺣﺎ ل ﮐ ３ﭼ ３ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﮐﭽﻪ ﮐ ３ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ ﭘﺮوژې ددې ﺳﺒﺐ ﮐﻴ８ي ﭼ ３داﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا ﻏ７ي ﺧﭙﻞ وﺧﺖ
ورﺗﻪ وﻗﻒ ﮐ７ي ﭼ ３ﻧﻮﻣﻮړی ﮐﺎر د دوی ﭘﻪ ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻳﻮ ډول ﻓﺸﺎر ２－ﻞ ﮐﻴ８ي.
ﻧﻮﻣﻮړې ﺧﻮه د ﺗﺴﻴﻬﻞ ﮐﻮ ﻧﮑﻮ ﻏ７و ﺳﺮه د ﺑﺤﺚ ﭘﺮ ﺑﻨﺎ ﭘﻪ درې ﺑﺮﺧﻮ ﮐ ３ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮې ده ﭼ ３ﻟﻤ７ﻧ ９ﺑﺮﺧﻪ ﻳﻲ دﻗﺪرت د
اوﺳﻨ ３او ﭘﺨﻮاﻧﻲ ﺟﻮړ＊ﺖ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ او ﻫﻢ دﻧﻮﻣﻮړو ﺟﻮړ＊ﺘﻮﻧﻮ ！ﮑﺮﺗﻪ د ！ﻮﻟﻨ ３داﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا ﺳﺮه ﭘﮑ ３＋اﺷﺎره ﺷﻮې ده

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ＇ﻴ７ﻧﯽ او ار＄ﻮﻧﯽ اداره

٦

د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ＊ﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨ３／؛ د ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７و ﺳﺮه د ﺳﺘﻮﻧ％ﻮ او د ﻫﻐﻮ د ﺣﻞ د ﻻرو ﭼﺎرو ﻣﺒﺎﺣﺜ３

او ﻫﻤﺪارﻧ／ﻪ د！ﻮﻟﻨ ３داﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا ﻏ７ﻳﻮ ﺗﻪ دﺗﻨﺨﺎ ورﮐﻮل ﭼ ３ﺗﺮ ﺑﺤﺚ ﻻﻧﺪې ﻳﻮه ﻣﺴﺌﻠﻪ ده ﻫﻢ ＇ﻴ７ل ﺷﻮی ده ﭘﻪ
دوﻫﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐ ３د＊％ﻮ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ دﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﻪ ﭘﺮو－ﺮام ﮐ ３او د ﻫﻐﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ډوﻟﻮﻧﻪ ＇ﻴ７ل ﺷﻮي ﭼ＇ ３ﺮﻧ／ﻪ
ﮐﻴﺪای ﺷﻲ ﭼ ３د＊％ﻮ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﭘﺮﻳﮑ７ه ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا ﮐ ３ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ورﮐ７ل ﺷﻲ.
او درﻳﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻳﻲ د ！ﻮ ﻟﻨ ３د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا د را ﺑﻄ＇ ３ﻴ７ل دي دﻧﻮرو ﺣﮑﻮﻣﺘ ３ادارو ﺳﺮه دﻣﺮﮐﺰ او ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﺳﻴﻤﻮ ﭘﻪ
ﮐﭽﻪ او ﻟﻪ ﻧﻮﻣﻮړې را ﺑﻄ＇ ３ﺨﻪ ﺑﻪ د ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻧﺎﺧﻮاﻟﻮ ﭘﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ،روﻏﺘﻴﺎ ،او ＊ﻮوﻧﻪ او روزﻧﻪ ﮐ ３ﮐﺎر واﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻲ.
ﺑﺎ ﻳﺪ زﻳﺎﺗﻪ ﮐ７و ﭼ ３ﭘﻪ ﻫﺮه ﺑﺮﺧﻪ ﮐ ３ﻳﻮﺷﻤﻴﺮ ﻫﻐﻮ ﻣﺴﺎﺋﻠﻮ ﺗﻪ ﻫﻢ اﺷﺎره ﺷﻮې ﭼ ３ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７و ﻣﺸﺨﺺ ﮐ７ي او ﺑﻴﺎﻳﻲ
د ﺣﻞ ﻻره ﻫﻢ ورﺗﻪ ﭘﻴﺪاﮐ７ې ده.

 .٢ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﮐﭽﻪ د ﻗﺪرت ﺟﻮړ＊ﺖ:
د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ﻟﻪ ﺳﺘﻮﻧ％ﻮ ＇ﺨﻪ ﻳﻮه ﺳﺘﻮﻧ％ﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐ ３د ！ﻮﻟﻨ ３د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا ﺟﻮړول او ﻫﻐﯽ ﺗﻪ د
請ﻼ ﺣﻴﺖ او ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ورﮐﻮ ل وو ﭼ ３د ﻧﻮﻣﻮړي ﭘﺮو－ﺮا م ﺳﺮه ﻳﻲ ﭘﻮره اﺷﻨﺎﻳﻲ ﻧﻪ ﻟﺮﻟﻪ .ﭘﻪ اﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎن ﮐ ３د ﺟﻨ ，ﺟ７／و
ﺗﺠﺮﺑ ３دﻗﺪرت ډول ډول ﺟﻮړ＊ﺘﻮﻧﻪ ﺗﺮ ﺷﺎ ﭘﺮﻳ＋ﻲ او ﭘﻪ ﻫﺮ وﺧﺖ ﮐ ３ﭼ ３ﻳﻮ ﻧﻮی رژﻳﻢ ﻣﻨ％ﺘﻪ راﻏﻠ ９ﻧﻮ د ﻗﺪرت ﻳﻮ ﻧﻮی
ﺟﻮړ＊ﺖ ﻳﻲ ﻫﻢ ﻣﻨ ＃ﺗﻪ راوړی دۍ ،ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺨ ３ﻟﺤﺎظ ﻫﻢ ﮐﻪ و－ﻮرو د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ ﻣﺮﮐﺰي ﺣﮑﻮﻣﺘﻮ ﻧﻮ ﻟﻪ ١٨٨٠
＇ﺨﻪ ﺗﺮ  ٥١٩٧٣ﭘﻮرې دﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه او ﻣﺮوﺟﻪ ﻗﺪرﺗﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺟﻮړ＊ﺖ ﮐ ３ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﻪ درﻟﻮده او ﻫﻤﺎ ﻏﻪ ﻣﺮوﺟﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻪ ﮐﻠﻴﻮ او ﺣﺘﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﻧﺪی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺎوو ﭼ ３دﻣﺮﮐﺰي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻟﻪ ﺧﻮ ا ډﻳﺮه ﻟ８ه ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﻮﺟﻮده وه .٦ﻟﮑﻪ
＇ﺮﻧ／ﻪ ﭼ ３ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﮑﻮﻣﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ د ې ﮐﻮ＊） ﮐ ３وو ﭼ ３د ﻣﻠﻲ وﺣﺪت د ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻟﭙﺎره د ډول ډول ﻣﻔﮑﻮرو ﭼ ３ﻟﻪ ﮐﻤﻮ
ﻧﻴﺰم ＇ﺨﻪ ﻧﻴﻮﻟ ３ﺗﺮ ﺳﺨﺖ درﻳ％ﻪ اﺳﻼم ﭘﻮرې ﮐﺎرواﺧﻠﻲ .ﻧﻮ ﻫﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﻧﻤﺎ ﻳﻨﺪه －ﺎن ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﺑﺎﻧﺪې د ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره و－ﻤﺎرل او د ﻗﺪرت ﻳﻮ ﻧﻮی ﺟﻮړ＊ﺖ ﺑﻪ ﻳﻲ را ﻣﻨ％ﺘﻪ ﮐ７و ﻧﻮ ﭘﻪ دې ډول د！ﻮﻟﻮ ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ رژﻳﻤﻮﻧﻮ دﻗﺪرت د
ﺟﻮړ＊ﺖ اﺛﺮات ﭘﻪ ﮐﻠﻴﻮ ،ﺑﺎ ﻧ６و او ﺳﻴﻤﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﺎﺗﻪ دي ﻧﻮ اوس ﻫﻢ ﭼ ３دا ﻧﻮی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻏﻮاړي ﭼ ３ﭘﻪ ﻣﻠﮏ ﮐ ３ﻳﻮ
ډول ﺛﺒﺎت را ﻣﻨ％ﺘﻪ ﮐ７ي ﻧﻮ ﺑﺎ ﻳﺪ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﮐﭽﻪ د ﻗﺪرت ﭘﺨﻮا ﻧﻲ ﺟﻮړ＊ﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐ ３وﻟﺮي اودﻣﻠﻲ ﻳﻮاﻟﻲ ﭘﺮو－ﺮام
د دوﻟﺖ دﻫﻐﻮ ﭘﺮوژو ﻟﻪ ﺟﻤﻠ＇ ３ﺨﻪ ﻳﻮا＄ﻴﻨﻲ ﭘﺮوژه ده ﭼ ３د！ﻮﻟﻨ ３ﭘﻪ ﮐﭽﻪ دﻗﺪرت ＇ﻮ －ﻮﻧﻲ ﺟﻮړ＊ﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐ ３ﻧﻴﻮل
ﻳﻲ ﻟﻪ ﻏﻮره اﻫﺪاﻓﻮ ＇ﺨﻪ دي.
ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐ ３ﺑﻪ ﭘﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ ﮐ ３دﻗﺪرت دډول ډول ﺟﻮړ＊ﺘﻮﻧﻮ راﻣﻨ％ﺘﻪ ﮐﻴﺪل ﭘﻪ ﺑﻴﻠﻮ ﺑﻴﻠﻮ وﺧﺘﻮﻧﻮ ﮐ٧ ،３او دﻫﻐﻮی
＇ﺮﻧ／ﻮاﻟﯽ ﭘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ او ﻣﻨﻄﻘﻮی ﻟﺤﺎ ظ و＇ﻴ７ل ﺷﻲ او ﻫﻤﺪارﻧ／ﻪ دﻧﻮﻣﻮړو ﺟﻮړ＊ﺘﻮ ﻧﻮ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺑﻪ د！ﻮﻟﻨ ３ﭘﻪ اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ
ﮐﻮﻧﺴﻞ ﺑﺎﻧﺪې و ارزول ﺷﻲ

٥

د او .روی د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﮐﻮرﻧﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖ او ！ﻮﻟﻨﻴﺰه اﻗﺘﺼﺎد د داﻳﻨﺎﻣﮏ او －ﺮوﭘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ د  ٢٠٠٣ﮐﺎل ﺧﻮه .د ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ د ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻨﻮ د ﻋﺎﻟﯽ ﮐﻤﻴﺸﻨﺮی د ﺧﭙﺮوﻧﻮ

 .٣ –١او ﻫﻤﺪارﻧ／ﻪ د اِ .راﺳﻨﺎﻳ／ﺎم ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻮډرن ！ﺎرﻳﺦ  ،٢٠٠٣ﻟﻨ６ن؛ د آی ﺑﯽ！ .ﻮرﻳﺲ او اِ .ﺗﺮزی ،٢٠٠٣ ،ﻗﻀﺎﻳ ３ﺣﺎﻟﺖ :ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ ３د ﻣﺤﮑﻤﻮ ار＄ﻮﻧﻪ او
ﻫﻐﻮ ﺗﻪ ﻣﺮﮐﺰﻳﺖ ورﮐﻮل .١٨٩۶ – ١٣٨٣ ،د ډاﮐ＂ﺮی ﭘﻪ درﺟ ３ﺳﺮه ﺧﻮه ،د ﻧﻴﻮ ﻳﺎرک ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن.
٦د ﻣﺮﮐﺰی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻢ دﺧﺎﻟﺖ د ﻣﺮﮐﺰی ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﻇﺮﻓﻴﺖ او د ﻣﺮﮐﺰی ﺣﮑ８ﻣﺖ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ د ﻧﻈﺮی ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺸﺘﻮن وو ،ﮐﻪ ＇ﻪ ﻫﻢ د اوﻟﺴﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻔﮑﻮره ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ＇ﻪ
ﻧﻪ ﭼ ３ﭘﻪ ﻟﻮﻳﺪﻳﺰ ﮐ ３ده ﺗﻮﭘﻴﺮ وﻟﺮی.
٧ﺟﻨ ，ﺳﺎﻻران او د ﻧﺸﻪ ﻳ ３ﺗﻮﮐﻮ ﻗﺎﭼﺎق وړوﻧﮑ ３د دﻏ ３ﭘﺎ ３１ﭘﻪ درﻳ ＃ﮐ ３ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻪ دې＄ ،ﮑﻪ ﭼ ３دﻏﻪ ﭘﺎ１ﻪ د ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７و د ﻣﺮﮐﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴ وﻻړه ده او دﻏﻪ
زورﻣﻨﺪه ﮐﺴﺎن ﭘﻪ دﻏﻮ ﻣﺒﺎﺣﺜﻮ ﮐ ３ﻧﻪ دی را اوﭼﺖ ﺷﻮې .ﻳﻮازی ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎن دې ﭼ ３ﭘﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﭽﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﻮی ﮐﻪ ＇ﻪ ﻫﻢ ﺟﻨ ，ﺳﺎﻻران ＊ﺎﻳ ３ﺷﺎﻣﻞ وی.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ＇ﻴ７ﻧﯽ او ار＄ﻮﻧﯽ اداره

٧

د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ＊ﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨ３／؛ د ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７و ﺳﺮه د ﺳﺘﻮﻧ％ﻮ او د ﻫﻐﻮ د ﺣﻞ د ﻻرو ﭼﺎرو ﻣﺒﺎﺣﺜ３

ﻟﻤ７ي ﺟﺪول :ﭘﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ ﮐ ３دﻧﻔﻮذ ﻳﺎ ﻗﺪرت ﻟﺮوﻧﮑﻲ او د ﻫﻐﻮی و ﻣﺴﺆﻟﻴﺘﻮﻧﻪ.
ﻗﺪرت

ﭘﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ ﮐ ３ﻋﻨﻌﻨﻮې دﻧﺪې

ا請ﻄﻼﺣ ３ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ

ﻟﺮوﻧﮑﻲ
ﻣﻠﮏ

ارﺑﺎب ،ﻗﺮﻳﻪ دار

ﻣﻴﺮاب

ﺧﺎده دار

ﺧﺎن

زﻣﻴﻨﺪار،ﺑﻴ،，

د！ﻮﻟﻨ ３او ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﻣﻨ ＃ﮐ ３د ﻳﻮ وﮐﻴﻞ او را ﺑﻂ ﭘﻪ ﺗﻮ－ﻪ ،ﭘﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ ﮐ ３دراوﻻړﺷﻮﻳﻮ ﺳﺘﻮﻧ％ﻮ
ﺣﻠﻮوﻧﮑ ،９او ﭘﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ ﮐ ３د ６－و اﻣﻮاﻟﻮ ﺳﺎ ﺗﻮﻧﮑ.９

ﻧﻮاب ،ارﺑﺎب

د！ﻮﻟﻨ ３د اوﺑﻮ ﻟ／ﻮﻟﻮ د ﭼﺎرو ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﻮ ﻧﮑ９
ﺳﺮدار،

٨

دډﻳﺮې ＄ﻤﮑ ３ﺧﺎوﻧﺪ ،او ﭘﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ ﮐ ３د ډﻳﺮو ﻣﻨﺎ ﺑﻌﻮ ﻟﺮوﻧﮑ ９او ﮐﻨﺘﺮو ﻟﻮﻧﮑ ،９ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ＄ﻤﮑﻪ ﺑﺎﻧﺪې
ﻣﺰدوراﻧﻮ او ﺑﺰ－ﺮاﻧﻮ ﺗﻪ د ﮐﺎر د اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﻮ ﺑﺮاﺑﺮووﻧﮑ ،９او ﭘﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ ﮐ ３د راوﻻړو اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻮ ﺳﺮه ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﮐﻮوﻧﮑ９

ﻋﻠﻤﺎ
ﺟﺮ－ﻪ

ﻣﻼ ،ﻃﺎﻟﺐ ،ﻗﺎﺿﻲ請 ،ﻮﻓﻲ،

ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻻر＊ﻮوﻧﮑﻲ دي ،دﻟﻤﺎ ﻧ％ﻪ ورﮐﻮ ﻟﻮ دﻧﺪه ﭘﻪ ﻏﺎړه ﻟﺮي ،او ﭘﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ ﮐ ３ﭘﻪ اﺧﻼﻗ ３ډول د

ﻣﻮﺧﻲ ،ﻣﻮﺧﻴﺎﻧﻲ

ﻓﻴﺼﻠ ３او ﻗﻀﺎوت ﮐﻮﻟﻮ ﻗﺪرت ﻟﺮي او د ﻣﻨﺎزﻋﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺣﻞ ﮐ ３دﺷﺮﻳﻌﺖ ﭘﺮ ﺑﻨﻴﺎد ﻣﻬﻢ رول ﻟﺮي

ﺷﻮرا

ﺟﺮ－ﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ ３را ！ﻮﻟﻴ８ي ﭼ ３ﺳﺘﻮﻧ％ﻪ ﻣﻮ ﺟﻮده وي او ﺳﺘﻮﻧ％ﻲ دﻳﻮې وړې ﻣﻨﺎزﻋ＇ ３ﺨﻪ
ﻧﻴﻮﻟ ３ﺑﻴﺎ د！ﻮﻟﻨ ３ﺗﺮ ６－ې داراﻳﻲ ﭘﻮرې ﭘﻪ ﺑﺮ ﮐ ３ﻧﻴﺴﻲ.

 ١ .٢ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﮐﭽﻪ ﻣﺮوج ﻗﺪرت ﻟﺮوﻧﮑﻲ :
ﻣﻠﮏ/ارﺑﺎب
ﺑ ３ﻟﻪ دې ﭼ ３د ﻣﺮﮐﺰي ﺣﮑﻮﻣﺖ ＇ﺮﻧ／ﻮا ﻟ ９ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐ ３و ﻧﻴﻮل ﺷ ３ﻟﻪ ډﻳﺮو ﮐﻠﻮﻧﻮ را ﭘﻪ دی ﺧﻮا ﻣﻠﮏ او ارﺑﺎب ﭘﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ
ﮐ ３د ﺣﮑﻮﻣﺖ او ﺧﻠﮑﻮ ﺗﺮ ﻣﻨ ＃د ﻳﻮ راﺑﻂ ﭘﻪ ﺗﻮ－ﻪ ﭘﺎﺗﻪ ﺷﻮۍدۍ .دﻣﻠﮏ ا請ﻄﻼ ح ﭼ ３ﭘﻪ ﺟﻨﻮﺑ ３ﺳﻴﻤﻮ ﮐ ３ډﻳﺮ ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ
ﻟﺮي او د ارﺑﺎب ٩ﮐﻠﻤﻪ ﭼ ３ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﮐ ３ډﻳﺮه ﻋﺎﻣﻪ ده دﻳﻮ ډﻳﺮ ﭘﺨﻮ اﻧﻲ او زاړه ﺳﻴﺴﺘﻢ ＊ﮑﺎرﻧﺪوی دي او دا رو＊ﺎﻧﻪ ﻧﻪ ده
ﭼ ３ﻧﻤﻮړي ﻣﻘﺎﻣﻮﻧﻪ د ﻣﺮﮐﺰي ﺣﮑﻮﻣﺘﻮ ﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا －ﻤﺎ رل ﺷﻮي ١٠،او ﻳﺎ د ！ﻮﻟﻨ ３ﻟﻪ ﺧﻮ ا ＇ﺨﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻪ ور ﭘﻴﮋﻧﺪل ﺷﻮی
دي＇.١١ﺮﻧ／ﻪ ﭼ ３ﻣﻠﮏ او ارﺑﺎب د！ﻮﻟﻨ ３د ﺑ６ا ی
ﻗﺸﺮ ＇ﺨﻪ ﭘﻪ دې ﻫﻴﻠﻪ ！ﺎﮐﻞ ﮐﻴﺪل ﭼ ３دوی ﺑﻪ

ﻟﻤ７ی ﭼﻮﮐﺎت:.ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻠﮑﺎ ن:

وﮐﻮﻻی ﺷﻲ دﻣﺮﮐﺰي ﺣﮑﻮﻣﺖ ＇ﺨﻪ د ﺧﭙﻠ！ ３ﻮﻟﻨ３

دﮐﺎ ﺑﻞ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐ ３ﻳﻮ ﻣﻠﮏ وو ﭼ ３دﻏﻪ دﻣﻠﮑﯽ ﻣﻘﺎم ﭘﻪ ﻣﻴﺮا ث ورﺗﻪ ﭘﺎ

ﻟﭙﺎره ﻳﻮ زﻳﺎت ＇ﻪ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐ７ي ﻧﻮ ﻟﻪ ﻫﻤﺪې ﮐﺒﻠﻪ ﺑﻪ

ﺗﻪ وو ﺣﺎ ل دا ﭼ ３دﻫﻐ ３ﺳﻴﻤ ３ﺧﻠﮏ ﭼ ３دی ﻳﻲ ﻣﻠﮏ وو ﺳﺨﺖ
ور＇ﺨﻪ ﻧﺎرا ﺿﻪ وو او دی ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وﺧﺘﻪ ددې ﺳﻴﻤ ３ﻣﻠﮏ ﭘﺎﺗﻪ ﺷﻮ ﺗﺮ ﮐﻮم

دﺧﻠﮑﻮ ﺳﺮه ﻫﻢ دا ﺑﺎوروو ﭼ ３ﺣﮑﻮﻣﺖ ددوی ﺧﺒﺮې

وﺧﺘﻪ ﭼ ３ﻃﺎ ﻟﺒﺎ ﻧﻮ دﺳﻴﻤ ３ﮐﻨﺘﺮو ل ﭘﻪ ﻻس ﮐ ３وﻧﻴﻮ ،او ﻧﻮ ﻣﻮ ړي ﻣﻠﮏ

اوري او ﻏﻮږ ورﺗﻪ ﻧﻴﺴﻲ .ﻫﻤﺪارﻧ／ﻪ د وﺧﺖ ﭘﻪ

ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎ ن ﺗﻪ ﻓﺮار وﮐ ７ﻧﻮ وروﺳﺘﻪ ﺧﻠﮑﻮ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻣﻠﮏ و！ﺎ ﮐﻪ ﭼ！ ３ﻮل ﺧﻠﮏ

ﺗﻴﺮﻳﺪوﺳﺮه ﻧﻮﻣﻮړې دﻧﺪې ﻣﻴﺮاﺛﻲ ﺑ２ﻪ ﻧﻴﻮﻟﯽ ده او ﻳﺎ

دده ＇ﺨﻪ ﺧﻮ ﺷﺤﺎ ﻟﻪ ﻫﻢ وو .ﮐﻠﻪ ﭼ ３د رﺋﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﮐﺮزي ﺣﮑﻮﻣﺖ

دﻧﻮي ﻣﻠﮏ ！ﺎ ﮐﻞ ﻫﺮ ﮐﻠﻪ د ！ﻮﻟﻨ ３ﭘﻪ رﺿﺎ ﻳﺖ ﺗﺮﺳﺮه

ﻗﺪرت ﺗﻪ ورﺳﻴﺪو ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻓﺮاري ﻣﻠﮏ ﺑﻴﺮﺗﻪ وﻃﻦ ﺗﻪ را ﺳﺘﻮ ن ﺷﻮ او
دﺧﻠﮑﻮ ＇ﺨﻪ ﻳﻲ وﻏﻮ＊ﺘﻞ ﭼ ３ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﭘﺨﻮا ﻧ ９دﻣﻠﮑﯽ ﻣﻘﺎ م ﺗﺮﻻﺳﻪ

ﺷﻮی دي .دﮐﻠﻲ او ﺳﻴﻤ＇ ３ﺨﻪ د ﺑﺎﻧﺪې دﻣﻠﮏ

ﮐ７ي＇ .ﺮﻧ／ﻪ ﭼ ３ﺧﻠﮏ د ﻧﻮ ي ﻣﻠﮏ ＇ﺨﻪ ډﻳﺮ ﺧﻮ ښ وو ﻧﻮ د ﻣﺸﮑﻞ د

دﻧﺪه ﭘﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐ ３د！ﻮﻟﻨ＇ ３ﺨﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه －ﻲ

ﺣﻞ د ﭘﺎره ﺷﻮرا او ﺳﭙﻴﻦ ږﻳﺮو ﺗﻪ ﻣﺨﻪ وﮐ７ه ﭼ ３ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐ ３ﻓﻴﺼﻠﻪ

ﮐﻮل ،او دﺧﻠﮑﻮ د اړﺗﻴﺎو وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ ﮐﻮل ،او د اړﺗﻴﺎ

دﻧﻮي ﻣﻠﮏ ﭘﻪ ＂－ﻪ ﺗﻤﺎ ﻣﻪ ﺷﻮه.

وړ ﭘﺮوژو ＇ﺨﻪ دﻓﺎ ع وه اوﭘﻪ ﮐﻠﻲ اوﺳﻴﻤﻪ ﮐ ３دﻧﻨﻪ ﺑﻴﺎ دﻣﻠﮏ رول د！ﻮﻟﻨ ３د ﺳﺘﻮﻧ％ﻮ د ﺣﻞ او ﻣﺮاﺟﻌ ３ﻣﻘﺎم وو .ﻫﻐﻪ
٨د اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻨﻮ د ﻣﺮﺳﺘﯽ ﻟﻪ ﭘﺎره د دﻧﻤﺎرک ﮐﻤﻴﺘ ３داﺳﯽ راﭘﻮر ورﮐ７و ﭼ ３د ﻧﻮاب ا請ﻄﻼح د زﻣﻴﻨﺪار/ﻣﻠﮏ ﻳﺎ د ﺟﺎﻳﺪاد ＇＋ﺘﻦ ﻟﻪ ﭘﺎره ﭘﻪ ﮐﺎرول ﮐﻴ８ی ،ﺳﺮه ﻟﻪ دې
ﭼ ３ﻧﻮاب د ﻫﻨﺪ ﭘﻪ ﺷﺒﻪ ﻗﺎره ﮐ ３د ډﻳﺮی ＄ﻤﮑ＋＇ ３ﺘﻦ ﺗﻪ واﻳ ،３ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﮐ ３د ډﻳﺮی ＄ﻤﮑ＋＇ ３ﺘﻦ ﺗﻪ او د ！ﻮﻟﻨﯽ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻳﺎ وﮐﻴﻞ ﺗﻪ ﻫﻢ ارﺑﺎب واﻳ.３
٩ﻗﺮﻳﻪ دار ﻫﻢ ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﮐ ３د ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﭘﻴﮋﻧﺪﻟﻮ ＇ﺨﻪ وروﺳﺘﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴ８ی .وروﺳﺘﻨﯽ ﭘﺎرا－ﺮاف و－ﻮري.
١٠

اف وو－ﻞ د  ٢٠٠٣ﮐﺎل د ﮐﺎﻣﺒﺮج ،ﻫﺎرورود د ﺣﻘﻮﻗﻮ ＊ﻮوﻧ％ﺎی ＇ﺨﻪ )د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او د اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻤﻮﻧﯽ ﭘﻮﻫﻪ() ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺷﺮﻋ ３ﺗﺎرﻳﺦ د ﭘﺮوژی ﻟﮑﭽﺮ ،د اﺳﻼﻣﯽ

ﺷﺮﻳﻌﯽ د ﻣﻄﺎﻟﻌﻮ ＇ﺎﻧ／ﯽ ،ﮐ ３د ﻣﺎﺳ＂ﺮ.
١١

د ال ډوﭘﺮې د  ١٩۶۶ﮐﺎل )آق ﮐﻮﭘﻮړک؛ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﮐ ３ﻳﻮ ﮐﻮﭼﻨﯽ ＊ﺎر ( ،د ﺳﻬﻴﻠﯽ آﺳﻴﺎ ﻟﻪ ＇ﭙﺮوﻧﻮ ＇ﺨﻪ X(١٠) (Afghanistan):١٣

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ＇ﻴ７ﻧﯽ او ار＄ﻮﻧﯽ اداره

٨

د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ＊ﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨ３／؛ د ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７و ﺳﺮه د ﺳﺘﻮﻧ％ﻮ او د ﻫﻐﻮ د ﺣﻞ د ﻻرو ﭼﺎرو ﻣﺒﺎﺣﺜ３

ﺳﺘﻮﻧ％ﻲ ﭼ ３دﻣﻠﮏ ﭘﻪ واﺳﻄﻪ ﺣﻞ ﮐﻴﺪﻟ ９دﭘﻠﻮﻧﻮ اوﺳ７ک ﺟﻮړوﻟﻮ ＇ﺨﻪ ﻧﻴﻮﻟ ３ﺑﻴﺎ ﺗﺮ ﺧﭙﻞ ﻣﻨ％ﻲ ذاﺗﻲ ﺷﺨ７و ﭘﻮرې ﭘﻪ ﺑﺮ
ﮐ ３ﻧﻴﻮﻟﻲ دي او ﭘﻪ ＄ﻨﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐ ３ﺑﻪ ﮐﻪ اﺧﺘﻼف ﺗﺮ دې ﻫﻢ اوﭼﺖ وو ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻳﻲ د ﻫﻐﻪ دﺣﻞ ﻟﭙﺎره د ﺳﭙﻴﻦ ږﻳﺮو ﺟﺮ－ﻪ
را ﺑﻠﻠﻪ.

١٢

ﭘﻪ  ١٩٦٤ﮐﺎل ﮐ ３داﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎن ﻣﻠﯽ ﺷﻮرا ﻫ（ﻪ وﮐ７ه ﭼ ３دﻣﻠﮏ او ارﺑﺎب ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻪ ﻗﺮﻳﻪ دار او ﻋﻼﻗﻪ دار ﺑﺎﻧﺪې ﻋﻮض
ﮐ７ي .د ﻗﺮﻳﻪ دار ﻧﻮم دﻗﺮﻳﻲ/ﮐﻠﯽ ＇ﺨﻪ اﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮی داﺳ ３ﻓﺮض ﺷﻮ ﭼ ３ﻗﺮﻳﻪ دار ﺑﻪ د ﮐﻠﯽ دﺧﻠﮑﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ！ﺎﮐﻞ ﮐﻴ８ي
او ﻋﻼﻗﻪ دار ﺑﻪ دوﻟﺴﻮاﻟﯽ ＇ﺨﻪ ﭘﻪ ！ﻴ＂ﻪ ﮐﭽﻪ د ﺣﮑﻮﻣﺖ دﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﭘﻪ ﺗﻮ－ﻪ دﺣﮑﻮﻣﺖ ﻟﻪ ﺧﻮ ا ！ﺎ ﮐﻞ ﮐﻴ８ي ١٣ﭼ ３ﻧﻮﻣﻮړۍ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ  ١٤١٩٧٨ﮐﺎل ﮐ ３ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ وﻻړ .د ﻣﺤﻤﺪ داود ﺧﺎن د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ دوره ﮐ (١٣٧٣-٧٨) ３ﺑﻴﺎ د！ﻮﻟﻨ ３ﭘﻪ ﮐﭽﻪ
ﺷﻮرا－ﺎﻧ３

١٥

راﻣﻨ％ﺘﻪ ﺷﻮې ﭘﻪ ﺧﺎص ډول د ﭘ＋ﺘﻨﻮ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻮ ﮐ ３ﭼ＇ ３ﻪ ﻧﺎ ＇ﻪ ﻫﻤﺎ ﻏﻪ د ﻣﻠﮏ او ارﺑﺎب رول ﺗﺮ ﻳﻮې

اﻧﺪازې وﻟﻮﺑﻮي او دﺧﻠﮑﻮ ＇ﺨﻪ ﭘﻪ دوﻟﺖ ﮐ ３ﻧﻤﺎ ﻳﻨﺪ－ﻲ وﮐ７ي ﺧﻮ ﻧﻮﻣﻮړې ﺷﻮرا ﻫﻐﻪ ＇ﻪ ﭼ ３دﻧﺪه ﻳﻲ وه ﺗﺮﺳﺮه ﻧﻪ ﮐ７ه
او ددوﻟﺖ ﻟﭙﺎره د ﭘﺮوﭘﺎ－ﻨﺪ د وﺳﻴﻠ ３ﭘﻪ ډول ور＇ﺨﻪ ﮐﺎر واﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮ .١٦د ﻣﻠﮏ او ارﺑﺎب د دﻧﺪې ﭘﺎﺗ ３ﮐﻴﺪل د رژﻳﻤﻮﻧﻮ
ﭘﻪ ﺗﻐﻴﺮ ﺳﺮه ﭘﻪ دې ﭘﻮرې ﺗ７ﻟ ３وې ﭼ ３ﻳﻮ ﺷﺨﺺ ＇ﺮﻧ／ﻪ ﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﭼ ３د ﺷﺮاﻳﻄﻮ د ﺗﻐﻴﺮ ﭘﻪ 請ﻮرت ﮐ ３ﺧﭙﻞ رول
وﻟﻮﺑﻮي او دﻗﺪرت د ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻠﻮ ډوﻟﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﺗﻮاﻓﻖ وﮐ７ي

ددﻳﻨﺎﻳﯥ اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﺑﻨﻴﺎد

د ﻣﻮﺳﺴ ３راﭘﻮر ﭼ ３ﭘﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ ﮐ ３د ﻣﻠﮏ او

ارﺑﺎب د ！ﺎﮐﻠﻮ ﻳﻮ ＊ﻪ ﻣﺜﺎ ل را ﭘﻪ －ﻮﺗﻪ ﮐﻮي او ﭘﻪ ﺗﻴﺮو دروﻳﺸﺘﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﺟ７／و ﭘﻪ دوران ﮐ ３د ！ﻮﻟﻨ ３د！ﺎ ﮐﻨ ３دواک ﻳﻮ ＊ﻪ
＊ﮑﺎرﻧﺪوی دۍ .ﻟﻤ７ۍ ﭼﻮﮐﺎټ و－ﻮرۍ؛

ﻣﻴﺮاب

١٧

ﭘﻪ ﻣﺮوﺟﻪ ډول ﻣﻴﺮاب ﻫﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﺗﻪ وﻳﻞ ﮐﻴ８ي ﭼ ３د ！ﻮﻟﻨ ３د اوﺑﻮ د ﮐﻨﺘﺮول او ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﻪ ﻏﺎړه ﻟﺮي او د ﺧﻠﮑﻮ
ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ ﻳﻮ ﻋﻤﻮ ﻣ ３ﺗﻮاﻓﻖ او رﺿﺎﻳﺖ ！ﺎﮐﻞ ﮐﻴ８ي .ﻣﻴﺮاب ﮐﻴﺪای ﺷﻲ ﭼ ３د ﻳﻮه او ﻳﺎ ＇ﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره و！ﺎﮐﻞ ﺷﻲ ﺧﻮ ﭘﻪ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ډول ﻫﻐﻪ اﺷﺨﺎ ص د ﻣﻴﺮا ب ﭘﻪ دﻧﺪه －ﻤﺎرل ﮐ８５ي ﭼ ３ﭘﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ ﮐ ３ﭘﻪ 請ﺪاﻗﺖ ،ر＊ﺘﻴﻦ واﻟﯽ او ﺳﺨﺖ ﮐﺎرﮐﻮﻟﻮ
ﻣﺸﻬﻮر وي .ﻣﻴﺮاب ﺗﻪ ﭘﻪ ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻠﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐ ３ﭘﻪ ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻠﻮ ډوﻟﻮﻧﻮ ﻣﺰدوری ورﮐﻮ ل ﮐﻴ８ي د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ډول ﭘﻪ ＄ﻨﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐ ３ﻫﻐﻪ
ﮐﻮرﻧﯽ ﭼ ３د ﺷﻞ ﺟﺮﻳﺒﻪ ＄ﻤﮑ ３ﺧﺎوﻧﺪه وي ﻧﻮ ﭘﻪ ﻳﻮ ﮐﺎل ﮐ ３د ﮐﺎﺑﻞ دوه ﻣﻨﻪ ﻏﻨﻢ د ﻣﻴﺮاب اﺟﻮرت ورﮐﻮي ١٨او ﺑﻴﺎ ﭘﻪ
ﻧﻮرو ﺳﻴﻤﻮ ﮐ ３د ﻳﻮه ﺳﺎﻋﺖ اوﺑﻮ ﭘﻪ ﻟﺮﻟﻮ ﺳﺮه ﻟﻪ ﺳﻞ ＇ﺨﻪ ﺗﺮ ﻳﻮﺳﻞ او ﭘﻨ％ﻮس اﻓﻐﺎ ﻧﻴﻮ ﭘﻮرې ورﮐﻮل ﮐﻴ８ي .ﻧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ ３د
！ﻮﻟﻨ ３د اوﺑﻮ ﻟ／ﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮐ ３ﮐﻮﻣﻪ ﺳﺘﻮﻧ％ﻪ ﻣﻮﺟﻮده وې ﻧﻮ ﻣﻴﺮاب ﮐﻮﻻی ﺷ ３ﭼ ３ﻧﻮ ﻣﻮړی ﺳﺘﻮﻧ％ﻪ د！ﻮﻟﻨ ３ﺷﻮرا ﺗﻪ
وړاﻧﺪې ﮐ７ي ﺗﺮ ＇ﻮ ﻳﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﻞ ورﺗﻪ ﭘﻴﺪا ﺷﻲ .د！ﻮﻟﻨ ３د او ﺑﻮ ﻟ／ﻮﻟﻮ او د اوﺑﻮ د ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ ﻟﮑﻪ د وﻳﺎﻟﻮ او د اوﺑﻮ د وﻳﺶ
ﺗﻨﻈﻴﻢ د ﻣﻴﺮاب ﻟﻪ ﻏﻮره او ا請ﻠﻲ دﻧﺪو ＇ﺨﻪ ﺷﻤﻴﺮل ﮐ８５ي او ﮐﻠﻪ ﭼ ３ﭘﻪ وﻳﺎﻟﻪ ﺑﺎﻧﺪې دﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ اړﺗﻴﺎ وي ﻧﻮ دا د ﻣﻴﺮاب
請ﻼﺣﻴﺖ دی ﭼ ３د！ﻮﻟﻨ＇ ３ﺨﻪ ﮐﺴﺎن وﻏﻮاړي ﺗﺮ ＇ﻮ ﭘﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﻳﺎ وﻳﺎﻟ ３ﺑﺎ ﻧﺪې ﮐﺎر وﮐ７ي .ﭘﻪ ＄ﻨﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐ ３ﭘﻪ ﻳﻮه وﻳﺎ ﻟﻪ

١٢

ﭘﻪ ﻫﻤﺪﻏﻪ ＇ﭙﺮوﻧﻪ ﮐ３

١٣

ﭘﻪ ﻫﻤﺪﻏﻪ ﺧﭙﺮوﻧﻪ ﮐ３

١٤

ډی .اوﻣﺮی  ٢٠٠۴ﮐﺎل د ﭘﮑﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﮐﻠﻪ ﻳﺎدوﻧ３

١٥

د رواﻳﻨ ３راﭘﻮروﻧﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴ دﻏﻪ ﺷﻮری －ﺎﻧ) ３د داوود د ﻣﻠﯽ ﻏﻮر＄ﻨ ，د ﭘﺎرﺗﻲ( د ﺳﻴﺎﺳﯽ ﭘﺎر！ﻴﺎﻧﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴ وﻻړی وې ،ﺧﻮ ＊ﺎﻳ ３ﭼ ３د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ رﺳﻤﯽ ﺷﻮری

－ﺎﻧﻮ ﺑﻮری ﻳ ３دﻻﻟﺖ ﮐﺎوو .３！ .ﻋﺜﻤﺎن ،د ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﺠﺎت د ﮐﻤﻴﺘ ３د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﻟﻪ ﻣﻨﻴﺠﺮ ﺳﺮه د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ＇ﻴ７ﻧﯽ او ار＄ﻮﻧﯽ د اداری ﻣﺮﮐﻪ ،د  ٢٠٠۵ﮐﺎل د
ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯽ ١٩ﻣﻪ ﻧﻴ＂ﻪ.
١٦

اچ！ .ﻮرﻧ／ﺎرډ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ＇ﻴ７ﻧﯽ او ار＄ﻮﻧﯽ د اداری د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﭘﺎره د ﺳﻮﻳﺪن د ﮐﻤﻴﺘ ３د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ﻟﻪ ﻣﻨﻴﺠﺮ ﺳﺮه ﻣﺮﮐﻪ ،د اﻓﻐﺎﻟﻨﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎره د

ﺳﻮﻳﺪن ﮐﻤﻴﺘﻪ ،ﮐﺎﺑﻞ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،د  ٢٠٠۵ﮐﺎل د ﻣﺎرچ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯽ ١٩ﻣﻪ ﺗﻴ＂ﻪ
١٧

آدم ﭘﻴﻦ ،د ﮐﻠﻴﻮ د ﺗﻌﺎﻣﻞ درﮐﻮل :ﭘﻪ ﻓﺎرﻳﺎب او ﺳﺮﭘﻞ ﮐ ３د اوﺑﻮ د اداری ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋ ３ﻣﻄﺎﻟﻌ ،３ﮐﺎﺑﻞ :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ＇ﻴ７ﻧﯽ او ار＄ﻮﻧﯽ اداره.١٧-٢٠ ،

١٨

ﻳﻮ ﻣﻦ )ﺳﻴﺮ( ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﻪ اووه ﮐﻴﻠﻮ دي او ﻳﻮ ﺟﺮﻳﺐ ＄ﻤﮑﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﻪ  ١/۵ﻫﮑﺘﺎره ﮐﻴ８ې.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ＇ﻴ７ﻧﯽ او ار＄ﻮﻧﯽ اداره

٩

د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ＊ﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨ３／؛ د ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７و ﺳﺮه د ﺳﺘﻮﻧ％ﻮ او د ﻫﻐﻮ د ﺣﻞ د ﻻرو ﭼﺎرو ﻣﺒﺎﺣﺜ３

ﺑﺎﻧﺪی دﮐﻠﻴﻮ ﺷﻤﻴﺮ ډﻳﺮ زﻳﺎ ت وي ﻧﻮﭘﻪ دې 請ﻮرت ﮐ ３دﻣﻴﺮاب ﺳﺮه ﻳﻮ ﺑﻞ ﺷﺨﺺ ﭼ ３د ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻲ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎ دﻳ８ي ﻫﻢ
－ﻤﺎرل ﮐﻴ８ي ﭼ ３د ﻣﻴﺮاب ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي .ﺑﺎﻳﺪ زﻳﺎﺗﻪ ﮐ７و ﭼ ３ﭘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺳﻴﻤﻮ ﮐ ３ﻣﻴﺮاب داوﺑﻮ د ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺮﺧﻪ ﮐ３
دوﻫﻢ ﮐﺲ ２－ﻞ ﮐﻴ８ي او ﻟﻪ ده ＇ﺨﻪ ﻣﺨﮑ ３ﺷﺨﺺ د ﺧﺎده دار ﭘﻪ ﻧﻮم ﻳﺎدﻳ８ي ﭼ ３د وﻳﺎﻟ ３او اوﺑﻮ د ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺸﺮي ورﭘﻪ
ﻏﺎړه وي او ﻣﻴﺮاب د اﺟﺮاﻳﻲ ﻏ７ي ﭘﻪ ﺗﻮ－ﻪ ﮐﺎرﮐﻮي.١٩
ﮐﻪ ﭼﻴﺮې ﭘﻪ ﻳﻮه ﺳﻴﻤﻪ ﮐ ３د اوﺑﻮ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺳ ３وي ﭼ ３د ﻟﻮﻳﻮ ﻧﻬﺮوﻧﻮ ＇ﺨﻪ ﭘﻪ وﻳﺎﻟﻮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮي وي او ﻳﺎ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐ ３ډﻳﺮ
ﮐﻠﻲ ﻣﻮﺟﻮدوي ﻧﻮ ﭘﻪ دې 請ﻮرت ﮐ ３د ＊ ３ﻫﻤﮑﺎری ﻟﭙﺎره د اوﺑﻮ د ﻣﻴﺮاﻧﻮ ﻳﻮه ！ﻮﻟﻨﻪ را ﻣﻨ％ﺘﻪ ﮐﻴ８ي او ﻫﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﭼ ３د
ﻧﻮﻣﻮړې ！ﻮﻟﻨ ３ﭘﻪ ﺳﺮﮐ ３وي د ﭼﮏ ﺑﺎﺷﻲ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻳﺎدﻳ８ي .او ﭘﻪ ＄ﻨﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐ ３ﺑﻴﺎ د وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ﻣﻴﺮاب ！ﺎﮐﻞ ﮐﻴ８ي او
دا ﻣﻴﺮاب ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻟﻪ ﻫﻐ ３ﺳﻴﻤ＇ ３ﺨﻪ وې ﭼ ３د ﮐﺎﻧﺎل ﻳﺎ وﻳﺎﻟ ３ﭘﻪ اﺧﺮه ﺑﺮﺧﻪ ﮐ ３ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻟﺮي ﺗﺮ ＇ﻮ وﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﭼ３
داوﺑﻮ ﭘﻪ وﻳﺶ ﮐ ３ﻳﻮ ﺗﻌﺎدل ﻣﻨ ＃ﺗﻪ راوﻟﻲ .ﺧﻮ ﭘﻪ اوﺳﻨﻴﻮ ﺷﺮاﻳﻄﻮﮐ ３دﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﻧﻈﺎﻣﻲ ﮐﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎﻧﻮ او واﮐﺪاراﻧﻮ د زور ﻟﻪ
ﮐﺒﻠﻪ ﻣﻴﺮاوان او ﭘﻪ ﺧﺎص ډول د وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ﻣﻴﺮاب ﻧﺸﻲ ﮐﻮﻻ ی ﭼ ３اوﺑﻪ و وﻳﺸ ３او ﺗﻮزﻳﻊ ﻳ ３ﮐ７ي .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د
＇ﻴ７ﻧﯽ او ار＄ﻮﻧﯽ اداری د  ٢٠٠۴ﮐﺎل د اوﺑﻮ د اداری ٢٠ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ د ﻣﻮﺿﻮﻋ ３ﻣﻄﺎﻟﻌﯽ ﻟﻪ ﻣﺨ ３ﻣﻴﺮاوان ﭼ ３د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ
ﺧﻮا ！ﺎﮐﻞ ﺷﻮی وو د اوﺳﻨﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎﻧﻮ د ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻗﺪرت د راﻣﻨ ＃ﺗﻪ ﮐﻴﺪو ﺳﺮه ﺗﺒﺎه ﺷﻮل.

د ډﻳﺮو ＄ﻤﮑﻮ ﺧﺎوﻧﺪان
د！ﻮﻟﻨ ３د ﻗﻮﻣﻲ او اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﻮړ＊ﺖ ﭘﺮ ﺑﻨﺎ ﭘﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ ﮐ ３دﻗﺪرت ﻳﻮ ﺑﻞ ﺟﻮړ＊ﺖ د ډﻳﺮو ＄ﻤﮑﻮ د ﺧﺎوﻧﺪاﻧﻮ ＇ﺨﻪ دی ﭼ３
ازﺑﮑﺎ ن ورﺗﻪ ﺑﻴ ،，ﺑﻠﻮڅ ورﺗﻪ ﺳﺮدار او ﭘ＋ﺘﺎﻧﻪ او ﺗﺎﺟﮏ ورﺗﻪ ﺧﺎن او زﻣﻴﻨﺪار واﻳﻲ .دوی د ډﻳﺮ ﺛﺮوت او داراﻳﻲ درﻟﻮدﻟﻮ ﻟﻪ
ﮐﺒﻠﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐ ３ﭘﻪ ﻣﻴﺮاﺛﻲ ډول د ﻗﺪرت ＇＋ﺘﻦ ﭘﺎ ﺗ ３ﺷﻮي دي ﺑ ３ﻟﻪ دې ﭼ ３د ﻣﺸﺮﺗﺎ ﺑﻪ د ا請ﻮﻟﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺎ ﭘﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ
ﮐ ３ﺷﻬﺮت ﺣﺎ請ﻞ ﮐ７ي .ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐ ３ﭼ ３د ډﻳﺮو ＄ﻤﮑﻮ ﺧﺎوﻧﺪان ﻣﻮ ﺟﻮدﻳﺖ ﻟﺮي ﻧﻮ د دوی او د ﻏﺮﻳﺒﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﺮ
ﻣﻨ ＃ډﻳﺮ ﺗﻔﺎوت ﻟﻴﺪ ل ﮐﻴ８ي او ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ډول د ﻗﺪرت ﭘﻪ وﻳﺶ او ﭘﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ ﮐ ３ﭘﻪ واﮐﺪاری ﮐﻮﻟﻮ ﮐ ３ﻫﻢ د دوی او ﻏﺮﻳﺒﺎ
ﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻨ ＃ﮐ ３ډﻳﺮ ﻓﺮق ﻣﻮﺟﻮ د دی ﻧﻮ ﻟﻪ دې ﮐﺒﻠﻪ د ډﻳﺮې ＄ﻤﮑ ３ﺧﺎوﻧﺪ دﺧﭙﻠ！ ３ﻮﻟﻨ ３ﻳﻮ واﻗﻌ ３وﮐﻤﻦ ２－ﻞ ﮐ８５ي ＄ﮑﻪ
ﭼ ３ﻫﻴ＆ ＇ﻮک دا ﻗﺪرت ﻧﻪ ﻟﺮي ﭼ ３د دوی د واﮐﻤﻨﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ وﮐ７ې .ﻣﻠﮏ او ارﺑﺎب ﻫﻢ ﮐﻴﺪای ﺷﻲ ﭼ ３د ډﻳﺮې ＄ﻤﮑ３
ﺧﺎوﻧﺪان وي ﺧﻮ ！ﻮل د ＄ﻤﮑ ３ﻟﺮوﻧﮑﻲ ﺑﻴﺎ ﻣﻠﮏ او ارﺑﺎب ﻧﻪ ﺷﻲ ﺟﻮړﻳﺪای .ﺣﺘﯽ د ډ４ﺮی ＄ﻤﮑ ３ﺧﺎوﻧﺪان ﮐﻮﻻی ﺷﻲ
ﺑ ３ﻟﻪ دې ﭼ ３دوی ﻣﻮﺟﻮدوي ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐ ３ﺧﭙﻞ ﻧﻔﻮذ او داراﻳﻲ وﺳﺎﺗﻲ ،ﻣﻤﮑﻦ دوی ﭘﺎﮐﺴﺘﺎ ن او اﻳﺮان ﺗﻪ ﻣﻬﺎ ﺟﺮ ﺷﻮي
وي ﻣ／ﺮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﭼ ３ﺧﭙﻠ＄ ３ﻤﮑﯽ او داراﻳﻲ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﻨﺘﺮول ﮐ ３وﻟﺮي.
ﺑﺎﻳﺪ زﻳﺎﺗﻪ ﮐ７و ﭼ ３اﮐﺜﺮه ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ ﮐﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎن ﻫﻢ ﻟﻤ７ی ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ او ！ﻮﻟﻨﻪ ﮐ ３ﻫﻤﺪﻏﻪ د ډﻳﺮو ＄ﻤﮑﻮ ﺧﺎوﻧﺪان وو ﭼ３
وروﺳﺘﻪ ﻳﻲ د ﻧﻈﺎﻣﻲ ډﻟﻮ ﺷﮑﻞ اﺧﺘﻴﺎر ﮐ.７

٢١

ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻻر＊ﻮوﻧﮑﻲ
ﻣﺬ ﻫﺒﻲ ﻻر ＊ﻮوﻧﮑﻲ او روﺣﺎ ﻧﻴﻮن ﭘﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ ﮐ ３ﻫﻤﻴﺸﻪ د ﺑﺎور وړ او د ﻗﺪرت او 請ﻼ ﺣﻴﺖ ＇ﺨﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻣﻦ وو .د！ﻮﻟﻨ ３ﺗﺼﻮر
د دوی ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ دادی ﭼ ３دوی ﭘﻪ دﻳﻨﻲ ا請ﻮﻟﻮ او ﻋﺎداﺗﻮ ﺑﺎﻧﺪې ＊ﻪ ﭘﻮﻫﻴ８ي .ﭘﻪ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻻر＊ﻮوﻧﮑﻮ ﮐ ３ﻧﻪ ﻳﻮازی ﻣﻼ او
ﻋﻠﻤﺎ ﺷﺎﻣﻞ دي ﺧﻮ د ﺗﺼﻮف د ﻃﺮﻳﻘﻲ ﻣﺸﺮان او داﺳﻤﺎ ﻋﻴﻠﻴﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺨﻲ او ﻣﺨﻴﺎﻧﻲ ﻫﻢ ﭘﻪ دې ډﻟﻪ ﮐ ３را＄ﻲ.

 .３！١٩ﻋﺜﻤﺎن ،د ژﻏﻮرﻧﯽ د ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻤﻴﺘﯽ د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام د اﻧﺴﺠﺎم ﮐﻮوﻧﮑﯽ د ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﮐﺘﻨﻪ ،د  ٢٠٠۵ﮐﺎل د اﮐ＂ﻮﺑﺮ ﻣﻴﺎﺷﺖ.
٢٠اووه ﻟﺴﻢ ﻟﻤﻦ ﻟﻴﮏ )ﻓ ﻧﻮټ( و－ﻮري.
٢١روی ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن؛ ﮐﻮرﻧ ９ﺳﻴﺎﺳﺖ.۴ ،..

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ＇ﻴ７ﻧﯽ او ار＄ﻮﻧﯽ اداره

١٠

د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ＊ﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨ３／؛ د ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７و ﺳﺮه د ﺳﺘﻮﻧ％ﻮ او د ﻫﻐﻮ د ﺣﻞ د ﻻرو ﭼﺎرو ﻣﺒﺎﺣﺜ３

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ ３د ﺗﺼﻮف د ﻃﺮﻳﻘﻲ ﻻر＊ﻮوﻧﮑﻲ ﭼ ３د ﻣﺠﺪدي او －ﻴﻼﻧ ３د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ＇ﺨﻪ دي ﻫﻢ دﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﻔﻮذ ＇ﺨﻪ
ﺑﺮﺧﻪ ﻣﻦ دي .ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻋﻠﻤﺎوو ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻗﺪرت د ﺟﻬﺎد او ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻨﻮ ﭘﻪ دوره ﮐ (١٩٩٢- ١٩٧٨) ３ﭘﻪ ﮐﻮم وﺧﺖ ﮐ ３ﭼ３
ﺳﻨﻲ او ﺷﻴﻌﻪ دواړو ﻣﺬﻫﺒﻮ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺳﻼﻣﻲ ﺗﺤﺮﮐﺎت را ﻣﻨ％ﺘﻪ ﺷﻮه ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐ ７ﭼ ３ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐ ３ﻳﻮه ﺑﻠﻪ ډﻟﻪ د
ﺳﻠﻔﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻪ ﺧﺎ ص ډول ﭘﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎ ن ﮐ ３ﻣﻨ％ﺘﻪ راﻏﻠﻪ ﭼ ３د ﻫﻤﺪوی د ﻣﻔﮑﻮرې ﻟﻪ ﻻرې ﻃﺎﻟﺒﺎن د ﻗﺪرت ﺟﻮ－ﻪ
ﺷﻮل

٢٢

ﻃﺎ ﻟﺒﺎ ن ﭼ ３د ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻻ ر＊ﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻪ ﻣﺸﺮﺗﺎﺑﻪ ﮐ ３ﻳﻲ ＄ﺎي وﻧﻴﻮو ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰي او ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﮐﭽﻪ ﻳﻲ ﻗﺪرت ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐ ７ﺧﻮ
دوی د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه دوﻣﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﻧﻪ درﻟﻮده ﻟﮑﻪ ﭼ ３داﺳﻼﻣﻲ ا請ﻮﻟﻮ او ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﭘﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﮐ ３ﻳﻲ درﻟﻮده او د دوی
روﻳﻪ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐ ３دﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﻗﺪرﺗﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐ ３د ﻫﺮې ﺳﻴﻤ ３ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ﭘﻪ ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻞ ډول وه.٢٣

ﮐﻠﻴﻮاﻟﻪ ！ﻮﻟﻨﯽ؛ ﺟﺮ ３－او ﺷﻮرا －ﺎﻧ３
ﺳﺮه ﻟﻪ د ې ﭼ ３ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ ３ﺑﻴﻼﺑﻴﻞ ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ،او ﺑﻴﻼﺑﻴﻞ رواﺟﻮﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﻟﺮي ﺧﻮ ﺑﻴﺎﻫﻢ ﻫﺮه ！ﻮﻟﻨﻪ د ﺷﻮرا ﻳﻮ ډول
ﻟﺮي ﭼ ３د ﭘ＋ﺘﻨﻮ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻮ ﮐ ３ورﺗﻪ ﺟﺮ－ﻪ او ﭘﻪ ﻧﻮرو ﺳﻴﻤﻮ ﮐ ３ورﺗﻪ ﺷﻮرا وﻳﻴﻞ ﮐﻴ８ي .ﺷﻮرا ﭘﻪ ﻋﺎم ډول د ＇ﻮ ﮐﻠﻴﻮ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ
او ﮐﻪ ﮐﻠﻲ ډﻳﺮ ﻟﻮي وي ﻧﻮ دﻳﻮه ﮐﻠﻲ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ﺟﻮړﻳ８ي ﭼ ３ﻣﺸﺮا ن ﭘﮑ ３＋ﺑﺮﺧﻪ ﻟﺮي ،او ﭘﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ ﮐ ３ﻫﻐﻪ ！ﻮل د ﻧﻔﻮذ
ﺧﺎوﻧﺪان ﭼ ３ﻣﺨﮑ ３ﻳﻲ ذﮐﺮ وﺷﻮ ﭘﻪ ﻳﻮ او ﺑﻞ ډول ﭘﻪ ﺷﻮراوو ﮐ ３ﺷﺎﻣﻞ وي ،ﻟﻮﻳﺎن ﻳﺎ ﻣﺸﺮان ﭼ ３د ﺳﭙﻴﻦ ږﻳﺮو ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻢ
ﻳﺎ دﻳ８ي او ﭘﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ ﮐ ３د＊ ３را ﺑﻄ ،３ﺷﻬﺮت ،ﺛﺮوت＊ ،ﻮ ﺧﺒﺮو ﮐﻮﻟﻮ ،او ﻳﺎ د ﺳﺘﻮﻧ％ﻮ د ＊ﻪ ﺣﻞ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ﻣﺸﻬﻮروي او
ﻫﻤﺪارﻧ／ﻪ ﻗﺒﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﺸﺮا ن او ﻣﺨﻮر ﻫﻢ ﭘﻪ ﺷﻮراوو ﮐ ３ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻟﺮي .ﺧﻮ ﻳﻮ ＇ﻴﺰ ﭼ ３ﻫﻤﻴﺸﻪ د ﺷﻮرا ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ دﺳﺆﺗﻔﺎ ﻫﻢ
ﺳﺒﺐ ﺷﻮی دی دادی ﭼ ３د ﺟﺮ ３－او ﺷﻮرا ﻏ７ي ﻳﻮازی ﭘﻪ ﻫﻐﻮ وﺧﺘﻮ ﻧﻮ ﮐ ３را ！ﻮﻟﻴ８ي او ﻏﻮﻧ６ه ﮐﻮي ﭼ ３ﭘﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ ﮐ３
ﭘﻪ ﮐﻮﭼﻨﯽ او ﻳﺎ ﻟﻮﻳﻪ ﮐﭽﻪ ＇ﻪ ﺳﺘﻮﻧ％ﻪ ﻣﻮﺟﻮده وي او د ﺷﻮرا دﻏ７و ﺷﻤﻴﺮه ﻫﻢ د ﺳﺘﻮﻧ％ﻲ ﭘﻪ ＇ﺮﻧ／ﻮا ﻟﻲ ﭘﻮرې ﺗ７ﻟﯽ دی.
ﺳﺘﻮﻧ％ﻪ ددو ه و７－و د ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ＇ﺨﻪ ﻧﻴﻮﻟ ３ﺑﻴﺎ د ＄ﻤﮑﻮ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ او ﺣﺘﯽ ﻟﻪ ﻧﻮرو ﮐﻠﻴﻮ او ﺳﻴﻤﻮ ﺳﺮه ﺳﺘﻮﻧ％ﻲ ﭘﻪ ﺑﺮ
ﮐ ３ﻧﻴﺴﻲ .ﻏﻮﻧ６ه ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﻪ ﻋﺎم ﻣﺤﻀﺮ ﮐ ３داﻳﺮﻳ８ي ﭼ ３د ！ﻮﻟﻨ ３ﻧﻮر و７－ي ﻫﻢ ﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﭼ ３د ﻏﻮﻧ６ې ﺧﺒﺮې واوري
او ﮐﻪ وﻏﻮاړي ﻧﻮ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻫﻢ ورﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﺧﻮ وروﺳﺘﻲ ﭘﺮﻳﮑ７ه د ﺟﺮ ３－ﭘﻪ ا請ﻠﻲ ﻏ７و ﭘﻮرې ﺗ７ﻟ ３ده.٢٤

 ٢ .٢ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ او ﺑﺪﻟﻮن :ﻫﻐﻪ ＇ﻪ ﭼ ３د ﻗﺪرت د ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻠﻮ ﺟﻮړ＊ﺘﻮ ﻧﻮ ＇ﺨﻪ ﭘﻪ ﻣﻴﺮا ث ﭘﺎ ﺗﻲ دې.
دﻫﻐﻮ ﺗﻐﻴﺮا ﺗﻮ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ﭼ ３د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰي او ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﮐﭽﻪ ﭘﻴ） ﺷﻮل ،دﻣﻠﮏ ،ارﺑﺎ ب ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻢ ورﺳﺮه ﺑﺪل او را
ﺑﺪل ﺷﻮ ،ﮐﻠﻪ ﺑﻪ د ﻧﻈﺎم ﭘﻪ ﺑﺪﻟﻴﺪو ﺳﺮه ﻧﻮ ي ﻣﻠﮑﺎ ن و ！ﺎ ﮐﻞ ﺷﻮل او د ﮐﻤﻮﻧﺴﺘﺎﻧﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐ ３ﺑﻴﺎ ﮐﻠﻴﻮ اﻟﻲ ﺷﻮراوې را
ﻣﻨ％ﺘﻪ ﺷﻮې ﭘﻪ ﺧﺎص ډول ﻧﻮﻣﻮړې ﺷﻮراوې ﭘﻪ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﮑﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐ ３ﻟﮑﻪ ﻫﺮات ډﻳﺮې ﻣﻬﻤ ３وې.
ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﭼ ３د ﮐﻤﻮﻧﺴﺘﺎﻧﻮ ﭘﺮ ﺿﺪ را ﭘﺎ＇ﻴﺪل د ﻟﻤ７ي ردﻳﻒ ﮐﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎن ﻳﻲ د ﮐﻠﻴﻮ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ و！ﺎﮐﻞ ،او ﺑﻴﺎ ﭼ ３د
ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻨﻮ د ﭘﺎر！ﻴﻮ ﭘﻪ ﻣﻨ ＃ﮐ ３ﮐﻮ رﻧﯽ ﺟ７／ه را ﻣﻨ％ﺘﻪ ﺷﻮه ﻧﻮ ﻟﻴﺪر ﺷﭗ ﻟﻪ ﻣﻔﮑﻮره وي ﺣﺎﻟﺖ ＇ﺨﻪ ﭘﻪ ﻣﻨﻄﻘﻮي ﻣﻠﻴﺸﺎ ﻳﻲ
－ﺮوﭘﻮ ﻧﻮ د ﺗﺸﮑﻞ ﺧﻮا ﺗﻪ ﺑﺪﻟﻮن وﻣﻮﻧﺪ ﭼ ３ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐ ３ﭘﻪ ﻣﻨﻄﻘﻮي او ﻗﻮﻣﻲ ﺑﻨﻴﺎ د د ﮐﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎﻧﻮ ﻟﻮﻳ ３ډﻟ ３ﻟﮑﻪ د ﻫﺰاره
－ﺎﻧﻮ او ازﺑﮑﻮ ډﻟ ３را ﻣﻨ％ﺘﻪ ﺷﻮې او ﻳﺎ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﮐﭽﻪ ﻳﻮواﻟﻲ را ﻣﻨ％ﺘﻪ ﺷﻮ ﻟﮑﻪ ﭘﻪ ﻫﺮات ﮐ ،３ﭼ ３ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐ ３ﭘﻪ
ﺟﻨ／ﻲ ډﻟﻮ او دﻟ／ﻴﻮ ﺑﺪل ﺷﻮل ،دوی د ﻋﺎﻳﺪاﺗﻮ ډول ډول ﺳﺮﭼﻴﻨ ３درﻟﻮدې ﻟﮑﻪ ﭘﻪ ﻟﻮﻳﻮ ﻻرو او ﺳ７ﮐﻮﻧﻮ ﺑﺎ ﻧﺪې د ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻮ
٢٢ﮐ .３ﻣﻨﺪوزا ٢٠٠۴ ،ﮐﺎل ،ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ ３اﺳﻼم او اﺳﻼﻣﻴﺰم ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺷﺮﻋﯽ ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺮوژه ،د ﻫﺎروارډ د ﺣﻘﻮﻗﻮ ﻣﮑﺘﺐ ،د اﻧ＂ﺮﻧ ﭘﻪ ＇ﭙﻪ ﮐ:３
.http://www.law.harvard.edu/programs/ilsp/alhp.html
٢٣
روی ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻮرﻧ ９ﺳﻴﺎﺳﺖ.٨ ،...
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د ！ﻮرﻧ／ﺎرد ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ＇ﻴ７ﻧﯽ او ار＄ﻮﻧﯽ د اداری د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﭘﺎره د ﺳﻮﻳﺪن د ﮐﻤﻴﺘﯽ د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﻟﻪ ﻣﻨﻴﺠﺮ ﺳﺮه د  ٢٠٠۵ﮐﺎل د ﻣﺎرچ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯽ د ﻣﺮﮐ３

ﭘﺮ ﺑﻨﺴ :ﻫﺮ ﮐﻠﻪ د ﺷﻮرا د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻣﻮاﻓﻘﻪ ﻏﻮره ده ﻧﻪ د ﺷﻮرا د ！ﻮﻟﻮ ﻏ７و.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ＇ﻴ７ﻧﯽ او ار＄ﻮﻧﯽ اداره

١١

د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ＊ﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨ３／؛ د ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７و ﺳﺮه د ﺳﺘﻮﻧ％ﻮ او د ﻫﻐﻮ د ﺣﻞ د ﻻرو ﭼﺎرو ﻣﺒﺎﺣﺜ３

اﺧﻴﺴﺘﻞ ،د ﺳﺮﺣﺪاﺗﻮ ﮐﻨﺘﺮول ،او ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐ ３د ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ ﮐﻨﺘﺮول ،د ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﻗﺎ ﭼﺎ ق ،او د ﺑﻬﺮﻧﻲ ﮐﻤﮏ ،اﺳﻠﺤ ３او
ﭘﻴﺴﻮ ＇ﺨﻪ ＂－ﻪ ا ﭼﺘﻮل وو .٢٥د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ＇ﻴ７ﻧﻮ او ار＄ﻮﻧﻮ د ادارې د ﻫﻐﻮ ＇ﻴ７ﻧﻮ ﭘﻪ اﺳﺎس ﭼ ３د ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﻳﻲ
ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮي اوس ﺣﺎﻟﺖ ﻳﻮ ＇ﻪ ﺑﺪﻟﻮن ﻣﻮﻧﺪﻟ ９دۍ او د ﻟﻮﻳﻮ ﺟﻨ／ﻲ ډﻟﻮ ﭘﻪ ﻋﻮض اوس ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ ﮐﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎن د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه
ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ ﮐﻨﺘﺮول او اداره ﭘﻪ ﻻس ﮐ ３ﻟﺮي.٢٦
ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﺮﺳﻴﺮه ﭘﺮ ذﮐﺮ ﺷﻮﻳﻮ ﻗﺪرت ﻟﺮوﻧﮑﻮ ﺧﭙﻞ ＄ﺎ ن ﺗﻪ ﭘ＋ﺘﺎﻧﻪ وﻓﺎداره ﮐﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎن و！ﺎﮐﻞ ﺗﺮ ＇ﻮ ﭘﻪ ﻧﻈﺮﻳﺎﺗ ３ﻟﺤﺎظ ﻳﻮ
اﺳﻼﻣ ３دوﻟﺖ را ﻣﻨ％ﺘﻪ ﮐ７ي

٢٧

ﭘﻪ داﺳ ３ﺣﺎل ﮐ ３ﭼ ３ﺑﻴﺎ د ﻃﺎ ﻟﺒﺎ ﻧﻮ ﻣﺨﺎ ﻟﻔﻴﻨﻮ د ﺧﭙﻞ ﮐﻨﺘﺮول ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻮ ﮐ ３داﺳ３

ﮐﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎن ﭘﻪ واک ﮐ ３ﮐ７ل ﭼ ３ﻗﻮﻣﻲ اړﻳﮑﻮ ﺗﻪ وﻓﺎداره وو ﻟﮑﻪ ﺗﺎﺟﮏ ،ازﺑﮏ او ﻫﺰاره －ﺎن.
ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﮐﭽﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ رواﺟﻲ ډول ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻮﻟﻮ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﺎﻳﺪاري ﭘﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ ﮐ ３وﺳﺎﺗﻠﻪ ﭼ ３ﺳﺒﺐ ﻳﻲ ﻫﻤﺎﻏﻪ د ！ﻮﻟﻨ ３او
ﺧﻠﮑﻮ اﺷﻨﺎﻳﻲ وه ﭼ ３ﭘﻪ دې ﻫﮑﻠﻪ ﻳﻲ درﻟﻮده ،٢٨ﮐﻪ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻟﺤﺎظ و－ﻮرو ﻧﻮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎ ن ﻫﻢ د ﻧﻮرو اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻠﮑﻮﻧﻮ ﭘﻪ
ﺷﺎن ﻣﺮﮐﺰي ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰو ﺣﮑﻮﻣﺘﻮ ﻧﻮ ﭘﻪ ﭼﺎرو ﮐ ３ډﻳﺮه ﻟ８ه ﻻس وﻫﻨﻪ درﻟﻮده او ﺣﺘﯽ د ！ﻮﻟﻨ ３ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ﻳﻲ ډﻳﺮ ﮐﻢ
ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ ﻣﺤﺴﻮ س ﮐﺎوه او ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﻳﻮ ﮐﻮﭼﻨﻲ ﻣﻘﺪار ﻣﺎﻟﻴﻲ ＇ﺨﻪ د ！ﻮ ﻟﻨ ３ﻧﻮرې ﭼﺎرې ﭘﻪ ﻫﻤﺎﻏﻪ ﻣﺮو ج ډول د ﻫﺮې ﺳﻴﻤ３
د ﺧﺼﻮ請ﻴﺎﺗﻮ ﭘﺮﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﻣﺦ ﺗﻠﻠ ３ﭼ ３دﻏﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﻪ ﭘﻴ７ﻳﻮ ﭘﻴ７ﻳﻮ اداﻣﻪ درﻟﻮده .ﻧﻮﻣﻮړي د ﻧﻪ ﻣﺪا ﺧﻠ ３ﺳﻴﺎﺳﺖ د！ﻮﻟﻨ ３ﭘﻪ ﭼﺎرو
ﮐ ３د ﮐﻤﻮﻧﺴﺘﺎﻧﻮ ﺗﺮ وﺧﺘﻪ ﭘﻮرې دوام و ﮐ ７او ﮐﻠﻪ ﭼ ３ﭘﻪ دې وﺧﺖ ﮐ ３ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫ（ﻪ وﮐ７ه ﭼ ３ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﭼﺎرو ﮐ３
رﺳﻤﺎً ﻻس وﻟﺮي ﻧﻮ د ﻳﻮ ﻗﻮي ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺷﻮ.
اوﻟﻴﻮر روی ،داﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن دﮐﻮرﻧﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ واﻳﻲ ﭼ ３ﻗﺪﻳﻤ ３او ﻣﺮوﺟﻪ ﺳﻴﺎﺳ ３ﻗﻮﺗﻮﻧﻮ ﻏﻮ＊ﺘﻞ ﭼ ３ﻳﻮ ﻣﺠﺰا او ﺧﻴﺮ
ﻏﻮ＊ﺘﻮﻧﮑ ９دوﻟﺖ دې ﭘﻪ ﻗﺪرت ﮐ ３وي ٢٩ﺧﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﻣﻮز ډول ﮐﻤﻮﻧﺴﺘﺎﻧﻮ او اﺳﻼﻣﻲ ﻗﻮﺗﻮﻧﻮ داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺪرن ﮐﻴﺪو ﭘﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐ ３ﭘﻪ دې ﻫﻴﻠﻪ وو ﭼ ３ﻳﻮ ﻗﻮي ﻣﺮﮐﺰي ﺣﮑﻮﻣﺖ دې ﻣﻨ％ﺘﻪ را ﺷﻲ ﭼ ３ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐ ３ﻳﻲ ﻫﻐﻪ ﻧﺎزﮐﻪ د ﺗﻌﺎ دل را
ﺑﻄﻪ ﭼ ３دﻣﺮوﺟﻪ ﺳﻴﺎﺳ ３ﻗﻮﺗﻮﻧﻮ او د دوﻟﺖ ﭘﻪ ﻣﻨ ＃ﮐ ３ﻣﻮﺟﻮده وه ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ وﻻړه .اوس ﭼ ３اﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن ﭘﻪ دې ﮐﻮ＊）
ﮐ ３دی ﭼ ３ﻫﻐﻪ د ﺗﻌﺎدل را ﺑﻄﻪ د ﻣﺮﮐﺰي ﺣﮑﻮﻣﺖ او ﻣﺤﻼﺗﻮ ﭘﻪ ﻣﻨ ＃ﮐ ３ﺑﻴﺎ ورﻏﻮي ﻧﻮ )روی( ﭘﻪ دې ﻫﮑﻠﻪ واﻳﻲ ﭼ ３ﭘﻪ
اوﺳﻨ ３ﺣﺎﻟﺖ ﮐ ３ﮐﻮم ﻣﻔﮑﻮره وي ﻗﻮت ﻧﺸﺘﻪ ﭼ ３د اوﺳﻨ ３رژﻳﻢ د ﻋﻮض ﮐﻮﻟﻮ ﻫ（ﻪ وﮐ７ي ﺧﻮ ﻣﺘﺨﺎ請ﻢ －ﺮو ﭘﻮﻧﻪ ﭘﻪ دې
ﻫ（ﻪ ﮐ ３دي ﭼ ３ﺧﭙﻞ ﻗﺪرت ﭘﻪ دوﻟﺖ ﮐ ３اﺿﺎﻓﻪ ﮐ７ي ﭘﻪ دې ﻫﻴﻠﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﭼ＇ ３ﺮﻧ／ﻪ دوﻟﺖ وﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﭼ ３ﭘﻪ ﻣﻮﺛﺮ
ډول ﺧﭙﻠ ３دﻧﺪې ﺳﺮﺗﻪ ورﺳﻮي.

٣٠

 ٣ .٢د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ﻟﻪ ﭘﺎره ﻣﻨﺎﺳﺐ ＄ﺎی:
ﺳﻮال دﻟﺘﻪ ﭘﻴﺪاﮐﻴ８ي ﭼ ３ﭘﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ ﮐ ３د ﻗﺪرت د ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﺟﻮړ＊ﺘﻮﻧﻮ د ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﭘﻪ 請ﻮرت ﮐ ３د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮو－ﺮام
دذﮐﺮ ﺷﻮي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭘﺮ ﺑﻨﺎ ﭘﻪ ﮐﻮم ردﻳﻒ ﮐ ３را ＄ﻲ ،ﭘﻪ داﺳ ３ﺣﺎل ﮐ ３ﭼ ３ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐ ３ﻣﺮوﺟﻪ ﻗﺪرﺗﻮﻧﻮ ﻫﻢ د
ﺣﮑﻮﻣﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻐﻴﺮ ﺳﺮه ﺑﺪﻟﻮن ﻣﻮﻧﺪﻟ ９د ۍ او دﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮ ن د ﭘﺮو－ﺮام ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻏ７ي د ﻧﻤﻮړو ﻗﺪرت ﻟﺮوﻧﮑﻮ ﺳﺮه
ډول ډول ﺳﺘﻮﻧ ３％ﻟﺮي ﭼ ３دﻏﻪ ﺳﺘﻮﻧ ３％د ﭘﺮو－ﺮام ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﭘﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ ﮐ ３ﻟﻪ ﻟﻤ７ی ﻫ（ﻮﻧ ３او ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻟﻴﮏ ＇ﺨﻪ ﻧﻴﻮﻟ３
ﺑﻴﺎ د ﭘﺮوژې ﺗﺮ ﺑﺸﭙ ７ﺑﻨﺪﻳﺪو ﭘﻮرې ﺳﺒﺐ ﺷﻮی دي .ﻧﻮﻣﻮړې ﺳﺘﻮﻧ ３％ﭘﻪ ﺑﻴﻼﺑﻴﻠﻮ ！ﻮﻟﻨﻮﮐ ３د ﻣﻠﮏ ،ﻣﻼ ،او ﺳﭙﻴﻦ ږﻳﺮو ﻟﻪ ﺧﻮا
٢٥

روی .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻮرﻧﯽ ﺳﻴﺎﺳﺖ.۶ ،...

٢٦

ﺑ .３وﻳ＂ ،３د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ＇ﻴ７ﻧﯽ او ار＄ﻮﻧﯽ ﭘﻪ اداره ﮐ ３د ﺑﺪﻟﻮوﻧﮑﯽ ورﮐﺸﺎپ ﭼﻠﻮوﻧﮑ ،３د ٢٠٠۵ﮐﺎل د آ－ﺴﺖ ﻣﻴﺎﺷﺖ.

٢٧

روی .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻮرﻧﯽ ﺳﻴﺎﺳﺖ.٣ ،...

٢٨

！ .３ﻫﻮﻫﯽ ٢٠٠٢ ،ﮐﺎل "ﭘﻪ ﺷﺮﻗﯽ ﺗﻴﻤﺮ ﮐ ３د ﻧﻤﻮﻧﻮ ！ﮑﺮ "،د ﺟﻨﻮﺑﯽ آﺳﻴﺎ ﻣﻌﺎ請ﺮ. ٢۴(٣)۵٧٠ ،

٢٩

روی.د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻮرﻧﯽ ﺳﻴﺎﺳﺖ.

٣٠

ﭘﻪ ﻫﻤﺪﻏﻪ ﺧﭙﺮوﻧﻪ ﮐ３

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ＇ﻴ７ﻧﯽ او ار＄ﻮﻧﯽ اداره

١٢

د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ＊ﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨ３／؛ د ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７و ﺳﺮه د ﺳﺘﻮﻧ％ﻮ او د ﻫﻐﻮ د ﺣﻞ د ﻻرو ﭼﺎرو ﻣﺒﺎﺣﺜ３

را ﻣﻨ％ﺘﻪ ﮐ８５ي ＄ﮑﻪ ﭼ ３دوې د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮو－ﺮام ﭘﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ ﮐ ３د ﺧﭙﻞ ﻗﺪرت ﻳﻮ －ﻮاښ ２－ﻲ او ﻳﺎ ﭘﻪ دې ﻓﮑﺮ دي
ﭼ ３د دې ﭘﺮو－ﺮام ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﺨﻮاﻧ ９ﻣﺮوﺟﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ وﻻړﺷﻲ.
د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮو－ﺮام د ！ﻮﻟﻨ！ ３ﻮل ﻫﻐﻪ ارز＊ﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐ ３ﻟﺮي ﮐﻮم ﭼ ３د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﻳﻮه ﭘﺎﻳﺪاره دوﻟﺖ ＇ﺨﻪ
ﻣﺘﺼﻮر دي .ﭘﻪ ﻋﻮض د دې ﭼ ３ﻣﺮﮐﺰي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﭙﻞ اﺳﺘﺎزي ﺳﻴﻤ ３ﺗﻪ وﻟﻴ８ي ﺗﺮ ＇ﻮ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐ ３د ﺧﻠﮑﻮ ﺳﺮه د اړوﻧﺪه
ﻣﻮ ﺿﻮ ﻋﺎﺗﻮ ﭘﻪ رو＊ﺎﻧﻮﻟﻮ ﮐ ３ﮐﻤﮏ وﮐ７ي ﺑﺎﻳﺪ دﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮو－ﺮام ﺗﻪ ﭘﻪ دې ﻧﻈﺮ ﮐﺘﻞ ﺷﻮي وای ﭼ ３ﻧﻮﻣﻮړي ﭘﺮو－ﺮا م
ﭘﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ ﮐ ３دﭘﺨﻮا ﻧﻴﻮ ﺟﻮړ＊ﺘﻮﻧﻮ د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻟﻮ او رواﺑﻄﻮ د اﺣﻴﺎﮐﻮﻟﻮ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﮐﻮوﻧﮑﯽ ﭘﺮو－ﺮام دی .ﻳﻮه ﻣﻨﺒﻊ زﻳﺎﺗﻮي ﭼ３
اﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن ﻫﻢ دﺛﺒﺎ ت او ﭘﺎﻳﺪاره ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﻣﻨ％ﺘﻪ راوړﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ﭘﻪ ډول ﻟﻪ ﻣﺸﺎ ﺑﻪ
ﺳﺘﺮا ﺗﻴﮋي ＇ﺨﻪ ﮐﺎر واﺧﻴﺴﺖ ﭼ ３ﺗﺮ  ١٩٧٨ﭘﻮرې ﻳﻲ دوام وﮐ.７

٣١

د دې ﻟﻪ ﭘﺎره ﭼ ３د ﻗﺪرت ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻞ ﺟﻮړ＊ﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐ ３ﻳﻮ＄ﺎی ﺷﻲ ﻧﻮ د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮو－ﺮام دې ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي ﭼ３
ﻧﻮﻣﻮړې د ﮐﻠﻴﻮ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ وزارت او ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧ ３د وزارت ﺳﺮه ﭘﻪ ６－ه داﺳ ３ﮐﺎر وﮐ７ي ﭼ ３ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐ ３ﻳﻲ د ！ﻮﻟﻨ ３ﺑﻴﺎ
رﻏﻮﻧﻪ ،او ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻲ او ﻳﻮ ﺛﺎﺑﺖ او ﭘﺎﻳﺪاره دوﻟﺖ راﻣﻨ％ﺘﻪ ﺷﻲ .او ﻫﻤﺪارﻧ／ﻪ ﺑﻪ د دوﻟﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه －ﺎﻧﻮ ﺗﻪ دا ﻣﻮﻗﻊ
ﭘﻪ ﻻس ورﺷﻲ ﭼ ３د ﮐﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎﻧﻮ ﭘﺮ ＄ﺎی د ！ﻮﻟﻨ ３د ！ﺎﮐﻞ ﺷﻮﻳﻮ ﻏ７و ﺳﺮه ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ وﮐ７ي ٣٢ﺧﻮ ﺑﺎﻳﺪ زﻳﺎﺗﻪ ﮐ７و ﭼ ３د ！ﻮﻟﻨ ３د
ﺷﻮرا ﻏ７ي ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻫﻢ دا ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﻪ ﻟﺮي ﭼ ３د ﻳﻮه رﺳﻤﻲ او ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻮړ＊ﺖ ﭘﻪ ډول ﺧﭙﻠﻪ دﻧﺪه ﺗﺮ ﺳﺮه ﮐ７ي.

！ .١ .٣ .٢ﻮﻟﻨ ３ﺗﻪ د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ور ﭘﻴﮋﻧﺪﻧﻪ:
د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮا م ﻟﻤ７ی ﻗﺪ م ！ﻮﻟﻨ ３ﺗﻪ د ﻫﻐﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮐﻴﺪ ل دي ﭘﻪ دې ډول ﭼ ３د！ﻮﻟﻨ ３ﻣﺴﺆﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ،د ﭘﺮو－ﺮام
ا請ﻮل او ﻗﻮاﻧﻴﻦ ،د ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７و او ﺣﮑﻮﻣﺖ دﻧﺪې ،اود ﭘﺮو－ﺮا م ﻧﻮری اړﺗﻴﺎوی ﻟﮑﻪ ！ﺎﮐﻨ ،３د ！ﻮﻟﻨ ３ﺑﺮﺧﻪ
اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ ،ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ،او ﺣﺴﺎب ورﮐﻮل ﭘﮑ ３ﺷﺎﻣﻞ دي .ﻟﻤ７ی د ！ﻮﻟﻨ ３ﻟﻪ ﻣﺸﺮاﻧﻮ او ﻻر ＊ﻮوﻧﮑﻮ ＇ﺨﻪ ﻏﻮ＊ﺘﻞ ﮐﻴ８ي ﭼ ３اﻳﺎ
دو ی ﭘﻪ دې را ﺿﻲ دي ﭼ ３د دوی ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐ ３دې دﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮ ن ﭘﺮو－ﺮا م ﭘﻪ ﻋﻤﻠﻲ ډول ﮐﺎر وﮐ７ي.
ﭘﻪ دې ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐ＄ ３ﻨﻲ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑ ３ﻏ７ي ﻟﮑﻪ د ژﻏﻮرﻧﯽ د ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻤﻴ＂ﯽ د ！ﻮﻟﻨ ３ﺳﺮه ﻳﻮ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻟﻴﮏ ﭘﻪ دې
ډول اﻣﻀﺎ ﮐﻮي ﭼ ３ﭘﻪ ﻟﻴﮏ ﮐ ３دا ﺧﺒﺮه ﻟﻴﮑﻞ ﺷﻮې ﭼ！ ３ﻮﻟﻨﻪ د ﭘﺮو－ﺮام ﭘﻪ ＇ﺮﻧ／ﻮاﻟﻲ ﭘﻪ ﺑﺸﭙ ７ډول ﭘﻮه ﺷﻮه او د ﭘﺮو－ﺮام
د ﻋﻤﻠﻲ ﮐﻴﺪو ﻟﻪ ！ﻮﻟﻮ ا請ﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻟﺮي .د ！ﻮﻟﻨ ３د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا د ﺟﻮړﻳﺪ و ﭘﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐ ３ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻏ７ي د
ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﻗﺪرت ﻟﺮوﻧﮑﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻟﻪ ﻳﻮ ﻟ ７ﺧﻨ６وﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺷﻮی دي ﭼ ３ﭘﻪ ﺧﺎص ډول ﻳﻲ د ﭘﺮو－ﺮام ﭘﻪ ﻟﻤ７ي ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﭘﻮرې اړه درﻟﻮده
د ﭘﺮو－ﺮام د ﻧﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ دا ﻻﻧﺪې ＇ﻠﻮر ﻣﻬﻢ دﻻ ﻳﻞ وړاﻧﺪې ﺷﻮي دي.
•

د ﻧﻮې ﺷﻮرا ﻟﻪ ﭘﺎره د ﻣﻴﻞ ﻧﺸﺘﻮن :دا ＇ﺮ－ﻨﺪوﻧﻪ ﭼ ３ﻣﻮږ ﻟﻪ ﻣﺨﮑ＇ ３ﺨﻪ ﻻر ＊ﻮوﻧﮑﯽ او ﺷﻮرا ﻟﺮو

•

د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮا م ﻟﻪ اﻫﺪاﻓﻮ ＇ﺨﻪ ﺑ ３ﺧﺒﺮي او د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﮐﻢ واﻟﯽ

•

د ＊％ﻮ ﺑﺮﺧ ３اﺧﻴﺴﺘﻨ ３ﺗﻪ اﺟﺎزه ﻧﻪ ورﮐﻮل :ﺳﺮه ﻟﻪ دې ﭼ ３ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７و ﭘﻪ ＄ﻨﻲ ﺳﻴﻤﻮ ﮐ ３ﭘﻪ دې ﺧﺒﺮه ډﻳﺮ
！ﻴﻨ／ﺎر ﮐ７ي دي

•

د ﭘﺮو－ﺮا م او ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻋﺎدي ２－ﻞ

٣١

ای .ﻏﻨﯽ ١٩٧٨ ،ﮐﺎل" ،اﺳﻼم او ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ ３د دوﻟﺖ ﺟﻮړوﻧﻪ ".ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠﯽ آﺳﻴﺎﻳ＇ ３ﻴ７ﻧ.١٢(٢)٢٧١ .３

٣٢

روی .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﺮﻧﯽ ﺳﻴﺎﺳﺖ.۶ ،...

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ＇ﻴ７ﻧﯽ او ار＄ﻮﻧﯽ اداره

١٣

د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ＊ﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨ３／؛ د ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７و ﺳﺮه د ﺳﺘﻮﻧ％ﻮ او د ﻫﻐﻮ د ﺣﻞ د ﻻرو ﭼﺎرو ﻣﺒﺎﺣﺜ３

د ﺳﻨﺎﻳ ３اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﺑﻨﻴﺎد د ﻣﻮﺳﺴ ３ﻳﻮ ﭘﺨﻮاﻧﯽ ﻏ７ي

٣٣

ﭘﻪ دې ﻫﮑﻠﻪ داﺳ ３ووﻳﻞ :ﺗﺮ ！ﻮﻟﻮ ﻻ ﻟﻤ７ی دﻟﻴﻞ ﭼ ３ﺧﻠﮏ دا

ﭘﺮو－ﺮام ﻧﻪ ﻏﻮاړي د ﻫﻐﻮ ﻣﺮوﺟﻪ ﻗﺪرت ﻟﺮوﻧﮑﻮ ﺷﺘﻮن دی ﭼ ３د ﻧﻮې ﺷﻮرا ﺟﻮړول ﻧﻪ ﻏﻮاړي .د ﮐﺎﺑﻞ دوﻻﻳﺖ د ﺳﺮوﺑﻲ
ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﮐ ３د ！ﻮﻟﻨ ３ﻣﻠﮏ او ﻧﻮر ﻣﺸﺮان ﭘﻪ دې ﺑﺎور وو ﭼ ３دوی ﻻ ﻟﻪ ﻣﺨﮑ ３ﻳﻮه ﺷﻮرا ﻟﺮي ﻧﻮ د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮو－ﺮام
ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ د ﻫﻤﺪې ﺷﻮرا ﻟﻪ ﻻرې ﮐﺎروﮐ７ي او ﭘﻪ ﻫﺮ ＄ﺎی ﮐ ３ﺧﻠﮑﻮ ﻫﻤﺎﻏﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻠﮏ ﺗﻪ د ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻴﻮﻧﮑﻲ ﭘﻪ ﺗﻮ－ﻪ اﺷﺎره
ﮐﻮﻟﻪ ﻧﻮﻟﻪ دې ﮐﺒﻠﻪ ﺑﻪ د ﻣﻠﮏ او ﻣﺸﺮاﻧﻮ ادﻋﺎ د ﭘﺮو－ﺮام د ﺗﺮدﻳﺪ！ ،ﺎﮐﻨﻮ ،اود＊％ﻮ د ﺑﺮﺧ ３اﺧﻴﺴﺘﻨ ３ﭘﻪ ﺿﺪ ﻧﻮره ﻫﻢ ﻗﻮي
ﺷﻮه ،وروﺳﺘﻪ ﭼ ３د یﻨﺎﻳ ３اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﺑﻨﻴﺎد ﻣﻮﺳﺴ ３دا ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻫﻢ وﮐ ７ﭼ ３د ！ﺎﮐﻨﻮ د ﻧﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ 請ﻮرت ﮐ ３ﺑﻪ دوی
ﭘﺮو－ﺮام ﺑﻞ ＄ﺎی ﺗﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﮐ７ي او ﮐﻪ ﻣﻠﮏ د دوی ﻣﺸﺮ ﻫﻢ وي ﺧﻮ ﺳﺮه ﻟﻪ دې د ﭘﺮو－ﺮام د ﺗﺎﺋ５ﺪ ﻟﭙﺎره ！ﺎﮐﻨ ３ﺿﺮوري دي
ﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐ ３دﻏﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ ﭘﻪ ！ﺎﮐﻨﻮ ﺑﺎﻧﺪې را ﺿﻲ ﺷﻮه او ﻫﻐﻪ ﻣﻠﮏ ﭘﻪ ！ﺎﮐﻨﻮ ﮐ ３ﺑﺮﻳﺎﻟ ９ﻧﺸﻮ.
ﻫﻤﺪارﻧ／ﻪ د ﻓﺎرﻳﺎب ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐ ３ﻳﻮې ！ﻮﻟﻨ ３ﭼ ３د ﭘﺮو－ﺮام ﭘﻪ ﻟﻤ７ي ﮐﺎل ﮐ ３ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐ ３ﻧﻴﻮل ﺷﻮې وو د ﭘﺮو－ﺮام ﻟﻪ
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻟﻴﮏ ＇ﺨﻪ ﻳﻲ ډډه وﮐ７ه او د ﭘﺮو－ﺮام ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﻳﻲ ﻋﺎدی و－ﺎ１ﻪ او داﺳ ３ﻳﻲ و＊ﻮدﻟﻪ ﭼ ３د وﻻﻳﺖ ﻟﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻴﻤﻨ３
＇ﺨﻪ ﺑﻪ د ﺧﭙﻠ！ ３ﻮﻟﻨ ３داﻧﮑﺸﺎف ﻟﭙﺎره ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐ７ي ﻧﻮ وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ ﻳﻮه ﮐﺎﻟﻪ دوی ﺗﻪ ﭘﻪ ډا－ﻪ ﺷﻮه ﭼ ３دﻣﻠﻲ
ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮا م ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ﻟﻪ دوی ﺳﺮه ﭘﻪ ﻧ８دې ！ﻮﻟﻨﻮ ﮐ＇ ３ﻮﻣﺮه اﻧﮑﺸﺎف راﻣﻨ ＃ﺗﻪ ﺷﻮ او د ﻫﻐﻮ ＊％ﻮ ژوﻧﺪ ﭼ ３ﭘﻪ
ﭘﺮو－ﺮام ﮐ ３ﻳﻲ ６－ون ﮐ７ي وو ＇ﻮﻣﺮه ﺗﻮﭘﻴﺮ وﮐ７و ﻧﻮ ﻳﻮ ﮐﺎل وروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ دوی د دوﻫﻢ ＄ﻞ ﻟﭙﺎره ﻏﻮ＊ﺘﻨﻪ وﮐ７ه ﭼ ３د ﻣﻠﻲ
ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮو－ﺮام دې د دوی ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐ ３ﻫﻢ ﺑﺸﭙ ７ﺷﯽ او د ﭘﺮو－ﺮام ﻟﻪ ！ﻮﻟﻮ ا請ﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﻳﻲ ﺧﭙﻞ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ＊ﮑﺎره ﮐ.７اوﭘﻪ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐ ３د اﮐ＂ﻴ ６ﻣﻮﺳﺴ ３ﻧﻮﻣﻮړې ！ﻮﻟﻨﻪ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﭘﺮو－ﺮام ﮐ ３ﺷﺎ ﻣﻠﻪ ﮐ７ه.
د اﻓﻐﺎ ن اﻳ ６ﻣﻮﺳﺴ ٣٤３را ﭘﻮر ورﮐ ７ﭼ ３ﮐﻠﻪ دوې د ﭘﺮو－ﺮا م ﭘﻪ ﻟﻤ７ی ﮐﺎل ﮐ ３د ﺧﻠﮑﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺗﻤﺎس ﮐ ３ﺷﻮل ﻧﻮ دوی ﻻ
ﻟﻪ ﻣﺨﮑ ３د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮ ن د ﭘﺮو－ﺮام ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﻏﻠﻄﻪ اﻧﺘﺒﺎه درﻟﻮده ،ﻧﻤﻮړې ﻣﻮﺳﺴﻪ واﻳ:３
＇ﺮﻧ／ﻪ ﭼ ３د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮو－ﺮام ﮐﺎﻣﻼً ﻧﻮی وو ﻧﻮ ډﻳﺮ ﺧﻠﮏ د ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻮ ﭘﻪ ６－ون د دې ﭘﺮو－ﺮام ﭘﻪ
اﻫﺪاﻓﻮ ﻧﻪ ﭘﻮﻫﻴﺪل .ﻳﻮ وﻟﺴﻮال د ﺧﭙﻠ ３ﺳﻴﻤ ３ﺧﻠﮑﻮ ﺳﺮه د ﮐﺘﻨ ３ﭘﻪ وﺧﺖ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ داﺳ ３ووﻳﻞ ﭼ ３ﻣﻮږ ﺑﺎﻳﺪ دا
اﻃﻤﻨﺎ ن ﻻﺳﺘﻪ راوړو ﭼ ３ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﻪ ﭘﺮو－ﺮام ﮐ ３ﺷﺎﻣﻞ ﻳﺎﺳﺖ ＄ﮑﻪ ﭼ ３ددې ﭘﺮو－ﺮام ﻟﻪ ﻻرې ﻫﺮې
ﮐﻮرﻧ ９ﺗﻪ  ٢٥٠ډاﻟﺮه ﭘﻪ ﻧﻐﺪ ډول ورﮐﻮل ﮐﻴ８ي او ﺑﺮﺳﻴﺮه ﭘﺮدې ﻳﻲ زﻳﺎﺗﻪ ﮐ７ه ﭼ ３دا د دوی ﺣﻖ دی ﭼ ３ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ورﮐ７ي.
داﺳ ３ﺧﺒﺮو ﻣﻮږ ﻟﻪ ډﻳﺮو ﺳﺘﻮﻧ％ﻮ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐ７و ،ﮐﻠﻪ ﭼ ３د اﻓﻐﺎ ن اﻳ ６دﻣﻮﺳﺴ ３ﮐﺎ رﮐﻮوﻧﮑ ３ﺳﻴﻤ ３ﺗﻪ ورﻏﻠﻞ اود
ﭘﺮو－ﺮام ﻣﻘﺎ 請ﺪ او اﻫﺪاف ﻳﻲ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ ﺗﻮ ﺿﻴﺢ ﮐ７ل او دا ﻳﻲ ＇ﺮ－ﻨﺪه ﮐ７ه ﭼ ３ﻫﻴ（ﻮک ﺑﻪ ﭘﻪ ﻧﻐﺪ ډول ﭘﻴﺴﯽ ﻻﺳﺘﻪ
ﻧﻪ راوړې ﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐ ３د دﻏ！ ３ﻮﻟﻨ ３ﺧﻠﮏ ډ４ﺮ ﻣﺎﻳﻮس او ﺧﻔﻪ ﺷﻮل.
د داﺳ ３ﻏﻠﻄﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ اﻓﻐﺎ ن اﻳ ６ﭘﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ ﮐ ３ﺧﭙﻞ اﻋﺘﺒﺎر ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐ７و او ！ﻮﻟﻨﯽ د ﭘﺮو－ﺮام ﻟﻪ ﻣﻨﻠﻮ ＇ﺨﻪ ﺳﺮ
ﻏ７اوی وﮐ７و ﺧﻮ ﺳﺮه ﻟﻪ دې د ډﻳﺮو ورﮐﺸﺎﭘﻮﻧﻮ ﭘﻪ داﻳﺮوﻟﻮ او د وﻟﺴﻮال او ﻧﻮرو ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﻣﻘﺎ ﻣﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻣﻨ７－ ＃ي ﺗﻮب ﭘﻪ ﭘﺎی
ﮐ ３ﭘﻪ دې وﺗﻮاﻧﻴﺪﻟﻮ ﭼ ３ﻟﻪ ！ﻮﻟﻨ ３ﺳﺮه ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻟﻴﮏ اﻣﻀﺎ او ﻟﻪ ﺑﺮﺧ ３اﺧﻴﺴﺘﻨ＇ ３ﺨﻪ ﻳﻲ ＄ﺎن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﮐ７و..

٣٣

ډی .اوﻣﺮی ،ﭼ ３اوس د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ＇ﻴ７ﻧﯽ او ار＄ﻮﻧﯽ اداری د ﻣﺤﻠﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ داری د ＇ﻴ７ﻧﻮ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل دی ،ﭘﻪ  ٢٠٠٣ﮐﺎل ﮐ ３د ﺳﻨﺎﻳ ３اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﺑﻨﻴﺎد ﮐ ３د

請ﻠﺢ د ﺟﻮړوﻧﯽ ﻻر＊ﻮوﻧﮑ ３وو.
٣٤

ام .ﺳﺎﻳﻤﻮﻧﺲ او ډﺑﻠﻴﻮ .اﻣﻴﺮی او ام ﻫﺎﻟﻮ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ＇ﻴ７ﻧﯽ او ار＄ﻮﻧﯽ د اداری د اﻓﻐﺎن اﻳﺪ د ！ﻮﻟﻨﯽ د اﻧﮑﺸﺎف ﻟﻪ رﻳﺲ ﺳﺮه ،د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ﻟﻪ

اﻧﺴﺠﺎم ﮐﻮوﻧﮑ ３او ﻣﻨﻴﺠﺮ ﺳﺮه ،او د اﻓﻐﺎن اﻳﺪ ﻟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ دﻓﺘﺮ ﺳﺮه ﻣﺮﮐﻪ ،ﮐﺎﺑﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،د  ٢٠٠۵ﮐﺎل د ﻓﺒﺮوری د ﻣﻴﺎﺷﺘﯽ .٢٣

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ＇ﻴ７ﻧﯽ او ار＄ﻮﻧﯽ اداره

١٤

د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ＊ﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨ３／؛ د ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７و ﺳﺮه د ﺳﺘﻮﻧ％ﻮ او د ﻫﻐﻮ د ﺣﻞ د ﻻرو ﭼﺎرو ﻣﺒﺎﺣﺜ３

د ﭘﺮو－ﺮام ！ﻮﻟﻮ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７و د ﻣﺮﮐﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐ ３را ﭘﻮر ورﮐ ７ﭼ ３دوی د ＊％ﻮ دﺑﺮﺧ ３اﺧﻴﺴﺘﻨ ３ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﮐ ３ﻟﻪ
ډول ډول ﻣﻘﺎوﻣﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺷﻮي دي ﻣﺨﺼﻮ請ﺎً د ﭘﺮو－ﺮام ﭘﻪ ﻟﻤ７ي ﮐﺎل ﮐ ３دا ﺳﺘﻮﻧ％ﻪ ډﻳﺮه زﻳﺎﺗﻪ وه .او ﻫﻤﻴﺸﻪ د
ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７وﻟﻪ ﺧﻮا د＊％ﻮ د ﺑﺮﺧ ３د ﻧﻪ اﺧﻴﺴﺘﻮ ﭘﻪ 請ﻮرت ﮐ ３د ﭘﺮو－ﺮام د ﻧﻪ اﺟﺮا ﺧﺒﺮ ورﮐ７ل ﺷﻮی دی ﺧﻮ ﺳﺮه ﻟﻪ
دې ﻧﻮﻣﻮوړي ﺳﺘﻮﻧ％ﻪ د ﻫﺮ وﻻﻳﺖ او وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ﭘﻪ ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻞ ډول وه .ډﻳﺮو د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا ﻏ７و ﺑﻴﺎ داﺳ ３راﭘﻮروﻧﻪ
ورﮐ７ي دي ﭼ ３ﻫﻐﻮ ！ﻮﻟﻨﻮ ﭼ ３ﭘﻪ ﻟﻤ７ی ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐ ３د ＊％ﻮ ﭘﻪ اﺷﺘﺮاک ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻪ ﮐﺎوو ﺧﻮ اوس دوی د＊％ﻮ دﺷﻮراوو ﭘﻪ
ﺟﻮړوﻟﻮ ﺑﻮﺧﺖ دې او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ＇ﻴ７ﻧﻮ او ار＄ﻮﻧﻮ اداره ﻫﻢ ﻟﻪ ﺳﺎﺣ＇ ３ﺨﻪ د ﮐﺘﻨ ３ﭘﻪ اﺳﺎس دﻏﻪ ﺧﺒﺮه ﺗﺎ ﻳﻴﺪوي ﭼ３
د ﭘﺮو－ﺮام ﭘﻪ ﻟﻤ７ي ﮐﺎل ﮐ ３د ﻫﺮات وﻻﻳﺖ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﻧﻨ／ﺮﻫﺎر ﻳﻮ ډﻳﺮ ﻟ ８ﺷﻤﻴﺮ ！ﻮﻟﻨﻮ ＊％ﻴﻨﻪ ﺷﻮراوې درﻟﻮدې.
ﻫﻤﺪارﻧ／ﻪ د ﺳﻮﻳﺪن ٣٥او ډاﮐﺎر ٣٦ﻣﻮﺳﺴﻮ داﺳ ３ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﺑﻴﺎن ﮐ７ي دي ﭼ ３د ＊％ﻮ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ ددې ﺳﺒﺐ ﺷﻮې ﭼ３
ﭘﻪ ډﻳﺮو ＄ﺎ ﻳﻮﻧﻮ ﮐ ３دﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮ ن ﭘﺮو－ﺮام دﺧﻠﮑﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا رد ﺷﻲ ﭘﻪ دې ﻣﻨﻈﻮر ﭼ ３دا ﻳﻮ ﮐﻤﻮﻧﺴﺘﻲ ﭘﺮو－ﺮام دی اودا
ﺧﺒﺮه ﭘﻪ ﺧﺎ ص ډول ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐ ３زﻳﺎﺗﻪ وه ﭼ ３ﭘﻪ ﻣﺨﮑ ３رژﻳﻤﻮﻧﻮ ﮐ ３ﻳﻲ ！ﻮﻟﻨﻴﺰه ﺷﻮراوې درﻟﻮدې ﻟﮑﻪ د داود ﺧﺎن
ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐ .３د ژﻏﻮرﻧﯽ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻤﻴ＂ﻲ ٣٧ﺑﻴﺎ راﭘﻮر ورﮐ ７ﭼ＄ ３ﻨﻲ ﻫﻐﻪ ﻣﺸﺮان ٣٨ﭼ ３ﭘﻪ ！ﺎﮐﻨﻮ ﮐ ３ﻧﻪ دې ﺑﺮﻳﺎﻟﻲ ﺷﻮي
ﺑﻴﺎ داﺳ ３ﺗﺒﻠﻴﻎ ﮐﻮي ﭼ ３دا د ﺧﻠﻖ دﮐﻤﻮﻧﺴﺘ－ ３ﺮوه ﻳﻮ ﭘﺮو－ﺮام دی ﭼ ３ﺧﻠﮏ ﻋﻴﺴﻮﻳﺖ ﺗﻪ را ﺑﻮﻟﻲ ﻧﻮ ﭘﻪ داﺳ ３ﺣﺎﻻﺗﻮ
ﮐ ３د ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７و ﻳﻮا＄ﻨ ９ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ دا وو ﭼ ３د ﺧﻠﮑﻮ ﺳﺮه د ＊ﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻻره اﺧﺘﻴﺎر ﮐ７ي او ﺧﻠﮏ ﭘﻪ دې
راﺿﻲ ﮐ７ي ﭼ ３دا د ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﻣﻠﻲ ﻳﻮواﻟﻲ او ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﻳﻮ ﭘﺮو－ﺮام دی ﺣﺘﯽ ﺗﺮدې ﭼ ３د ﭘﻮرﺗﻨﻴﻮ ادﻋﺎوو دﻧﻪ ﺳﻤﻮاﻟﻲ
ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﻟﻪ دﻳﻨ ３ارﺷﺎداﺗﻮ ＇ﺨﻪ ﻫﻢ د ﭘﺮو－ﺮام ﭘﻪ ＂－ﻪ ﮐﺎر اﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮی او د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻟﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه －ﺎﻧﻮ ＇ﺨﻪ ﻫﻢ ﻏﻮ＊ﺘﻞ
ﺷﻮی دي ﭼ ３دﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﻟﻪ ﭘﺮو－ﺮام ＇ﺨﻪ ﻣﻼﺗ ７وﮐ７ي او دې ﺧﺒﺮې ﻫﻢ ډﻳﺮ وﺧﺖ ﭘﻪ ﺑﺮﮐ ３وﻧﻴﻮ ﭼ ３ﺗﺮ＇ﻮ ﺧﻠﮏ دا
و ﻣﻨ ３ﭼ ３ﭘﻮرﺗﻨﯽ ادﻋﺎوې ﺳﻤﯽ ﻧﻪ دي.
ﻫﻤﺪارﻧ／ﻪ د ﺑﺮاک ٣٩ﻣﻮﺳﺴﻪ )د ﺑﻨ／ﻼدﻳﺶ د ﮐﻠﻴﻮ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﮐﻤﻴ＂ﻪ( ﭘﻪ ﻧﻨ／ﺮﻫﺎر ﮐ ３را ﭘﻮر ورﮐ ７ﭼ ３ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻪ ﻟﻤ７ی ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﮐ ３د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮو－ﺮام ډﻳﺮ ﻋﺎدي و－ﺎ１ﻪ ﻧﻮﻟﻪ دې ﮐﺒﻠﻪ د ﭘﺮو－ﺮام ﻟﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﺳﺮه ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﻪ وو او ﭘﻪ ﭘﺮو－ﺮام ﻳﻲ ﻫﻴ＆
ډول ﺑﺎ ور ﻧﻪ درﻟﻮده او داﺳ ３ﻓﮑﺮ ﺑﻪ ﻳﻲ ﮐﺎوه ﭼ ３دا ﺧﺒﺮې ﺳﻤ ３ﻧﻪ دې ﭼ ３دې ﭘﺮو－ﺮام ﺗﻪ ﭘﻪ دې ډول ﺑﻮدﺟﻪ ورﮐ７ل
ﺷﻲ .دوی ﭘﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ادارو او ﭘﻪ ﻏﻴﺮ ﺣﮑﻮﻣﺘ ３ادارو دواړو ﺑ ３ﺑﺎ ورې وو او وﻳﻞ ﺑﻪ ﻳﻲ ﭼ ３داﺳ ３ﻣﻮﺳﺴ ３ﻫﻤﻴﺸﻪ
ﺳﻴﻤ ３ﺗﻪ را ﻏﻠﻲ دي او د ﺧﻠﮑﻮ ﺳﺮه ﻳﻲ ﻳﻮازی وﻋﺪې ﮐ７ي دي ﺧﻮ د دوﻫﻢ ＄ﻞ ﻟﭙﺎره ﺑﻴﺎ ﭼﺎ ﻧﻪ دي ﻟﻴﺪﻟﻲ ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ ３د
ﺑﺮاک ﻣﻮﺳﺴ ３ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ！ﻮﻟﻨﻮ ﮐ ３ﭼ ３د ﭘﺮو－ﺮام ﻣﻨﻠﻮ ﺗﻪ ﻳﻲ ﻏﺎړه ﮐ＋ﻴ＋ﻮده ﻋﻤﻠﻲ ﮐ ７او د ﭘﺮو－ﺮام ﻟﭙﺎره ﻳﻲ ﻻزﻣﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺮ
ﻻﺳﻪ ﮐ７ه او د ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻪ وﻧ６ه ﻳﻲ ﺷﻮراوې ﺟﻮړې ﮐ７ې ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﻣﺸﺮاﻧﻮ د ﺑﺮاک ﻣﻮﺳﺴ ３ﺗﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ وﮐ７ه او وﻳﻲ
ﻏﻮ＊ﺘﻞ ﭼ ３دوی ﺗﻪ دې ﻫﻢ اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا ﺟﻮړه ﺷﻲ ﻧﻮ ﻫﻤﺎﻏﻪ وو ﭼ ３ﺧﻠﮏ د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭘﻮه

٣٥

！ﻮرﻧ／ﺎرډ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﭘﺎره د ﺳﻮﻳﺪن د ﮐﻤﻴ＂ﯽ د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﻟﻪ ﻣﻨﻴﺠﺮاﻧﻮ ﺳﺮه د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ＇ﻴ７ﻧﯽ او ار＄ﻮﻧﯽ د اداری د  ٢٠٠۵ﮐﺎل د ﻣﺎرچ د ١٩ﻣﯽ ﻧﻴ＂ﯽ

ﻣﺮﮐﻪ.
٣٦

ال .وان ،د ډا－ﺎر د ﻣﻮﺳﺴﯽ د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﻟﻪ ﻣﻨﻴﺠﺮ ﺳﺮه د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ＇ﻴ７ﻧﯽ او ار＄ﻮﻧﯽ د اداری ﻣﺮﮐﻪ ،د ډاﮐﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ دﻓﺘﺮ ،ﮐﺎﺑﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،د ٢٠٠۵ﮐﺎل د

ﻣﺎرچ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯽ اوﻟﻪ ﻧﻴ＂ﻪ. .
٣٧

ام .ﭘﻴﺴﻮن او ！ .３ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ،د ژﻏﻮرﻧﯽ د ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻤﻴ＂ﯽ د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﻟﻪ ﻣﻨﻴﺠﺮ ﺳﺮه د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ＇ﻴ７ﻧﯽ او ار＄ﻮﻧﯽ د اداری ﻣﺮﮐﻪ ،د ژﻏﻮرﻧﯽ د ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ

ﮐﻤﻴ＂ﻲ ﻋﻤﻮﻣﯽ دﻓﺘﺮ ،ﮐﺎﺑﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،د  ٢٠٠۵ﮐﺎل د ﻓﺒﺮوری د ﻣﻴﺎﺷﺘﯽ ٢٠ﻣﻪ ﻧﻴ＂ﻪ
٣٨

د ژﻏﻮرﻧﯽ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻤﻴ＂ ３داﺳ ３راﭘﻮر ورﮐ ７ﭼ ３دﻏﻪ رﻫﺒﺮان د وﻟﺴﻮال ﻟﻪ ﺧﻮا ﺣﻤﺎﻳﻪ ﮐﻴﺪل او ﺑ ３ﻟﻪ دی د ！ﻮﻟﻨﯽ ﻟﻪ ﺧﻮا و！ﺎﮐﻞ ﺷﯽ د وﻟﺴﻮاﻟﻲ ﭘﻪ ﺷﻮرا ﮐﯽ ﻳ３

ﻫﻐﻮی ﺗﻪ ＇ﻮﮐ ３ورﮐ７ی وی .دﻏﻪ ﮐﻤﻴﺘ ３زﻳﺎﺗﻪ ﮐ７ه ﭼ ３دا وﻟﺴﻮال وو ﭼ ３ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﺑﻪ وﻳﺮول ﮐﻴﺪو او ﺣﺘﯽ ﻳﻮ ＄ﻞ ﻳ ３ﻟﻪ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７و ﺳﺮه ﺳﺨﺘﯽ ﻫﻢ وﮐ７ه.
٣٩

ام .ﺷﺎه ﺟﻬﺎن او اس .ﺟﻲ .ﺣﺴﻴﻦ ،د ﺑﺮاک ﻟﻪ رﻳﺲ او د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﻟﻪ ﻣﻨﻴﺠﺮ ﺳﺮه د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ＇ﻴ７ﻧﯽ او ار＄ﻮﻧﯽ د اداری ﻣﺮﮐﻪ ،د ﺑﺮاک ﻋﻤﻮﻣﯽ دﻓﺘﺮ ،ﮐﺎﺑﻞ

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،د ٢٠٠۵ﮐﺎل در ﻓﺒﺮوری د ﻣﻴﺎﺷﺘﯽ ٢٨ﻣﻪ ﻧﻴ＂ﻪ.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ＇ﻴ７ﻧﯽ او ار＄ﻮﻧﯽ اداره

١٥

د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ＊ﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨ３／؛ د ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７و ﺳﺮه د ﺳﺘﻮﻧ％ﻮ او د ﻫﻐﻮ د ﺣﻞ د ﻻرو ﭼﺎرو ﻣﺒﺎﺣﺜ３

ﺷﻮل ﺧﻮ ﭘﻪ ﺧﻮاﺷﻴﻨﯽ ﺳﺮه ﭼ ３ﻧﻮﻣﻮړو ﺳﺘﻮﻧ％ﻮ دﻏﻪ ﭘﺮو－ﺮام ﻟﻪ ډﻳﺮ ＄ﻨ ６ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐ ７ﭼ ３ﭘﻪ ！ﺎﮐﻨﻮاو د ！ﻮﻟﻨ ３د
اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﭘﻼن ﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ او د ＊％ﻮ ﭘﻪ وﻧ６ه اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ ﻳﻲ ﺑﺪی اﻏﻴﺰې ﭘﺮﻳ＋ﻮدﻟﻲ.

 .٢ .٣ .٢د ！ﻮﻟﻨ ３د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا ﺟﻮړوﻧﻪ:
ﮐﻠﻪ ﭼ ３د ！ﻮﻟﻨ ３ﺳﺮه دﭘﺮوژې ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻟﻴﮏ اﻣﻀﺎ ﺷ ３ﻧﻮ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻏ７ي ！ﻮﻟﻨﻪ دې ﺗﻪ ﻫ（ﻮي ﭼ ３ﺧﭙﻠﻪ
اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا ﺟﻮړه ﮐ７ي او دﻏﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ د ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ دراوﻻړﻳﺪو ＄ﺎی دی ﭼ ３ﻣﺮوﺟﻪ او ﻳﺎ ﻟﻪ ﻣﺨﮑ ３ﻣﻮﺟﻮد ﻗﺪرت ﻟﺮوﻧﮑﻮ
ﺳﺮه ﻣﻨ ＃ﺗﻪ را＄ﻲ ،ﭘﻪ ﻟﻤ７ي ﺳﺮ ﮐ ３ﺧﻮ د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا ﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ ﮐ ３د ﻧﻮﻣﻮړو ﻟﻪ ﺧﻮا ﻟﻪ دې ﮐﺒﻠﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻴ８ي ﭼ３
دوی ﻓﮑﺮﮐﻮي ﭼ ３دﻏﻪ ﺷﻮرا ﺑﻪ د دوی د ﻗﺪرت د ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐﻮﻟﻮ وﺳﻴﻠﻪ ﺷﻲ.
درې ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑ ３ﻣﻮﺳﺴ ３ﭼ ３ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﮐ ３د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮو－ﺮام ﭘﺮ ﻣﺦ ﺑﻴﺎﻳﻲ ﻟﮑﻪ اﮐﺘﻴﺪ ،٤٠آﻏﺎ ﺧﺎن اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ

ﺷﺒﮑﻪ ،٤١او ﻳﻮ ان ﻫﺒﻴﺘﺎت ،٤٢درې واړو داﺳ ３راﭘﻮروﻧﻪ ورﮐ７ي دي ﭼ ３داﺳ ３ﺑﻴﻠ ３／ﺷﺘﻪ ﭼ ３ﭘﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ ﮐ ３ﻗﺪرت ﻟﺮوﻧﮑﻮ
اﺷﺨﺎ請ﻮ ﭘﻪ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ډول داﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮراوو د ﺟﻮړوﻟﻮ ﭘﺮ ﺧﻼف ﮐﺎرﮐ７ی دی او دا ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ډول ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎ ن وو ﭼ ３ﭘﻪ
！ﻮﻟﻨﻪ ﮐ ３ﻳﻲ د ﭘﺮﻳﮑ７ه ﮐﻮﻟﻮ واک درﻟﻮد ﻟﮑﻪ ﻣﺸﺮا ن ،دﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ ﺷﻮراوو ﻏ７ي ،ﻧﻮاﺑﺎن او ﮐﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎن ﭘﻪ دې ﮐﻮ＊） ﮐ ３وو
ﭼ ３ﭘﺮو－ﺮام ﭘﻪ ﺑﺸﭙ ７ډول ﺑﻨﺪ ﮐ７ي د آﻏﺎ ﺧﺎن اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﺷﺒﮑﻪ واﻳﻲ ﭼ ３دوی دوه ＄ﻠﻪ د داﺳ ３ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺷﻮی
دي .او ﻫﻤﺪارﻧ／ﻪ ﻳﻮ ان ﻫﺒﻴﺘﺎت راﭘﻮر ورﮐﻮي ﭼ ３ﭘﻪ داﺳ ３ﺷﺮاﻳﻄﻮﮐ ３ﺑﻪ دوی د وﻟﺴﻮال ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻣﺸﺮان دې ﺗﻪ
ﻣﺠﺒﻮرﮐ７ل ﭼ ３د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ﻟﻪ ﺑﻨﺪﻳﺪو ＇ﺨﻪ ﻣﺨﻨﻴﻮی و７－ي.
＇ﻠﻮر ﻧﻮرې ﻣﻮﺳﺴ ３ﻟﮑﻪ :اﻓﻐﺎن اﻳﺪ ،ﺑﺮاک ،ﻣﺪﻳﺮا ٤٣او د ﺳﻨﺎﻳ ３اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﺑﻨﻴﺎد ٤٤داﺳ ３راﭘﻮر ورﮐﻮي ﭼ ３ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﻟﻪ ﺧﻠﮑﻮ
＇ﺨﻪ ﻏﻮ＊ﺘﻨﻪ وﺷﻮه ﭼ ３ﺑ ３ﻟﻪ ！ﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻪ ﺷﻮرا ﺟﻮړه ﮐ７ي ﻧﻮ ＄ﻨﻲ ﻣﺸﺮان ﺑﻪ ﭘﻪ دې ﻓﮑﺮ ﮐ ３ﺷﻮل ﭼ－ ３ﻮاﮐ ３دﺷﻮرا
ﻏ７ي ﻣﺨﮑ ３ﻟﻪ ﻣﺨﮑ！ ３ﺎﮐﻞ ﺷﻮی دي ،ﺧﻮ ﺳﺮه ﻟﻪ دې ﭘﻪ زﻳﺎﺗﻮ ＄ﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐ ３ﭘﻪ ！ﺎ ﮐﻨﻮ ﺑﺎﻧﺪې ！ﻴﻨ／ﺎر ﮐﻴﺪو .د ﺳﻨﺎﻳ３
اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﺑﻨﻴﺎد واﻳﻲ ﭼ ３داﺳ ３ﻫﻢ ﭘﻴ＋ﻪ ﺷﻮې ده ﭼ ３ﻟﻪ ！ﺎ ﮐﻨﻮ وروﺳﺘﻪ ﻫﻐﻪ ﻏ７ي ﭼ！ ３ﺎ ﮐﻞ ﺷﻮي وو ﻟﻪ ﻟﺴﺖ ＇ﺨﻪ اﻳﺴﺘﻞ
ﺷﻮي او ﭘﻪ ＄ﺎی ﻳﻲ ﻧﻮ ر ﮐﺴﺎ ن داﻧﮑﺸﺎ ﻓﻲ ﺷﻮرا دﻏ７و ﭘﻪ ﺗﻮ－ﻪ ﭘﻪ ﻟﺴﺖ ﮐ ３ﺷﺎ ﻣﻞ ﺷﻮی دي ،او ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ＄ﻨﻲ ＄ﺎ ﻳﻮﻧﻮ ﮐ３
ﻟﮑﻪ ﻧﻨ／ﺮ ﻫﺎرﭼ ３د اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻣﻠﺤﻮ ﻇﺎﺗﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺎ ！ﺎ ﮐﻨﻮ ا ﻣﮑﺎ ن ﻧﻪ درﻟﻮد ﻧﻮ دﺷﻮرا ﻏ７ي ﺑ ３ﻟﻪ ！ﺎ ﮐﻨﻮ ﭘﻪ －ﻮﺗﻪ ﺷﻮی دي.
ﭘﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ ﮐ ３د ﻗﺪرت ﺧﺎوﻧﺪاﻧﻮ او ﭘﺮﻳﮑ７ه ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻫﺮ ﮐﻠﻪ دا ﺗﻤﻪ ﻟﺮﻟﻪ ﭼ ３ﭘﻪ ！ﺎﮐﻨﻮ ﮐ ３ﺑﺮﻳﺎﻟﯽ ﺷﻲ او ﮐﻪ ﭼﻴﺮې داﺳ ３ﺑﻪ و
ﻧﻪ ﺷﻮل ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻳﻲ د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا د ﺟﻮړوﻟﻮ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﺧﻨ６وﻧﻪ را ﻣﻨ％ﺘﻪ ﮐ７و ﭼ ３ﭘﻪ دې ﻫﮑﻠﻪ ډاﮐﺎر ،ﻳﻮ ان ﻫﺒﻴﺘﺎت او د

ﺑﺸﺮی ﻣﺮﺳﺘﻮ د اﻧﺴﺠﺎم اداره ٤٥ﻫﻢ ورﺗﻪ راﭘﻮروﻧﻪ او ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ وړاﻧﺪې ﮐ７ي دي .د ډاﮐﺎر ﻣﻮﺳﺴﻪ واﻳﻲ ﮐﻠﻪ ﭼ ３ﭘﻪ ﻟﻐﻤﺎن ﮐ ３ﻳﻮ
ﻣﻠﮏ ﺷﻮرا ﺗﻪ وﻧﻪ ！ﺎﮐﻞ ﺷﻮ ﻧﻮ د ﭘﻪ ډزو ﮐﻮﻟﻮ ﻳﻲ ﭘﻴﻞ وﮐ７و او د ﻳﻮه ﮐﺲ د ！ﭙﯽ ﮐﻴﺪو ﺳﺒﺐ ﺷﻮ او ﺑﻴﺎ وروﺳﺘﻪ د ډاﮐﺎر
٤٠

اې .ﮐﺮوﻧﻮف او ای .ﮐﺮوﻣﺎﭼﺮ ،د اﮐ＂ﻴﺪ د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ﻟﻪ ﻣﻨﻴﺠﺮ ﺳﺮه د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ＇ﻴ７ﻧﯽ او ار＄ﻮﻧﯽ اداری ﻣﺮﮐﻪ ،د اﮐﺘﻴﺪ دﻓﺘﺮ ،ﮐﺎﺑﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،د

 ٢٠٠۴ﮐﺎل د ﻧﻮﻣﺒﺮ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯽ  ٢٢ﻧﻴ＂ﻪ.
٤١

اس .ﻣﻴﺴﻮن ،د آﻏﺎ ﺧﺎن د اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﺷﺒﮑ ３د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺎرم ﻟﻪ ﻣﻨﻴﺠﺮ ﺳﺮه د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ＇ﻴ７ﻧﯽ او ار＄ﻮﻧﯽ د اداری ﻣﺮﮐﻪ ،د دﻏﻪ ﺷﺒﮑﯽ دﻓﺘﺮ ،د ٢٠٠۵

ﮐﺎل د ﻓﺒﺮوری د ﻣﻴﺎﺷﺘﯽ  ٢١ﻧﻴ＂ﻪ.
٤٢

ﮐﯽ .ﺿﻌﻴﻔﯽ ،د ﻳﻮ ان ﻫﺒﻴﺘﺎت د وﻟﻮاﻟﯽ د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ﻟﻪ ﻣﻨﻴﺠﺮ ﺳﺮه د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ＇ﻴ７ﻧ ３او ار＄ﻮﻧﯽ د اداری ﻣﺮﮐﻪ ،د اﻧﺠﻴﻞ وﻟﺴﻮاﻟﯽ ،ﻫﺮات .او د

ﺟﻨﺪر/ﺟﻨﺴﻴﺖ اﻧﺴﺠﺎم ﮐﻮوﻧﮑﻲ ،ﭘﻪ ﻫﺮات ﮐ ３د ﻳﻮ ان ﻫﺒﻴﺘﺎت دﻓﺘﺮ ،د ﻫﺮات ＊ﺎر ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،د  ٢٠٠۵ﮐﺎل د ﺟﻮﻻی د ﻣﻴﺎﺷﺘﯽ  ۴ﻧﻴ＂ﻪ.
٤٣

ام .ﺑﺮﻳﻠﻴﺖ او 請ﺎﻓﯽ د ﻣﺪﻳﺮا د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺎرم ﺗﺨﻨﻴﮑﯽ ﻣﺸﺎور او ﻣﻨﻴﺠﺮ ﺳﺮه د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ＇ﻴ７ﻧﯽ او ار＄ﻮﻧﯽ د اداری ﻣﺮﮐﻪ ،د ﻫﻤﺪﻏ ３اداری ﻋﻤﻮﻣﯽ

دﻓﺘﺮ ،ﮐﺎﺑﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،د  ٢٠٠۵ﮐﺎل د ﻣﺎرچ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯽ ٨ﻣﻪ ﻧﻴ＂ﻪ.
٤٤

زﻳﺖ .ﺷﻔﻴﻖ ،د ﺳﻨﺎﻳﯽ د اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﺑﻨﻴﺎد د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﻣﻨﻴﺠﺮ ٢٠٠۵ ،ﮐﺎل.

٤٥

ای .ډﺑﻠﻴﻮ .ﺣﻤﻴﺪی او ډﺑﻠﻴﻮ .ﻓﺮﻫﺎدی ،د ﺑﺮﺷﺮی ﻣﺮﺳﺘﻮ د اﻧﺴﺠﺎم د اداری د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﻣﻨﻴﺠﺮ ﺳﺮه د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ＇ﻴ７ﻧﯽ او ار＄ﻮﻧﯽ د اداری ﻣﺮﮐﻪ،

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،د  ٢٠٠۵ﮐﺎل د ﻓﺒﺮوری د ﻣﻴﺎﺷﺘﯽ ٢٣ﻣﻪ ﻧﻴ＂ﻪ.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ＇ﻴ７ﻧﯽ او ار＄ﻮﻧﯽ اداره

١٦

د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ＊ﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨ３／؛ د ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７و ﺳﺮه د ﺳﺘﻮﻧ％ﻮ او د ﻫﻐﻮ د ﺣﻞ د ﻻرو ﭼﺎرو ﻣﺒﺎﺣﺜ３

اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑ ９وﻟﺴﻮال ﺗﻪ ورﻏﯽ ﺗﺮ＇ﻮ ﻳﻲ د وﻟﺴﻮال ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺳﺘﻮﻧ％ﻪ ﺣﻞ ﮐ７ه .او ﻫﻤﺪارﻧ／ﻪ د ډاﮐﺎر ﻣﻮﺳﺴﻪ
زﻳﺎﺗﻮي ﭼ ３ﻳﻮ ﻧﻮاب ﭼ＇ ３ﻠﻮﻳ＋ﺖ ﮐﺎﻟﻪ ﻳﻲ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ ﮐ ３واک درﻟﻮد اوﭘﻪ ﺧﻠﮑﻮ ﻳﻲ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺎوه ﮐﻠﻪ ﭼ ３ﭘﻪ ！ﺎﮐﻨﻮ
ﮐ ３ﺑﺮﻳﺎﻟﯽ ﻧﻪ ﺷﻮ ﻧﻮ ！ﺎﮐﻨ ３ﻳﻲ وﻧﻪ ﻣﻨﻠ ３او وﻟﺴﻮال ＇ﺨﻪ ﻳﻲ وﻏﻮ＊ﺘﻞ ﭼ ３دی دې ﭘﻪ ﺷﻮرا ﮐ ３ﺷﺎﻣﻞ ﮐ７ی ﺷﻲ ﻧﻮ
وﻟﺴﻮال ﻫﻢ دﻧﻮﻣﻮړي ﭘﻪ ＂－ﻪ ﻳﻮ ﻟﻴﮏ ډاﮐﺎرﺗﻪ را وﻟﻴ８ه ﺧﻮ ﺳﺮه ﻟﻪ دې ﻫﻢ ﮐﻠﻪ ﭼ ３ډاﮐﺎر وﻟﺴﻮال ﺗﻪ ﺧﺒﺮه رو＊ﺎﻧﻪ ﮐ７ه ﻧﻮ
ﻧﻮﻣﻮړی ﻟﻪ ﺧﭙﻠ ３ﺧﺒﺮې ﻻس ﭘﻪ ﺳﺮﺷﻮ او وﻳﻲ وﻳﻞ ﺳﺮه ﻟﻪ دې ﭼ ３ﺷﻮرا ﭘﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﻧﻪ ﭘﻴﮋﻧﻲ ﺧﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻳﻲ ﻧﻮ ر ﻣﺰا
ﺣﻤﺖ ﻧﻪ ﮐﻮي .ﻫﻤﺪا رﻧ／ﻪ ﻳﻮ ان ﻫﺒﻴﺘﺎت ﭘﻪ ﻫﺮات ﮐ ３د ﻫﻤﺪا ډول ﺣﺎﻻﺗﻮ را ﭘﻮر ورﮐﻮي او واﻳﻲ ﮐﻠﻪ ﭼ ３ﻳﻮ ﮐﻮﻣﺎﻧﺪان
ﭼ ３ﻫﻴﻠﻪ درﻟﻮده ﭼ ３ﺑﺎ ﻳﺪ ﺑﺮﻳﺎﻟﯽ ﺷﻲ ﺧﻮ ﭘﻪ ！ﺎﮐﻨﻮ ﮐ ３ﺑﺮﻳﺎﻟﯽ ﻧﻪ ﺷﻮ ﻧﻮ ډﻳﺮې ﺳﺘﻮﻧ％ﯽ ﻳﻲ را ﻣﻨ ＃ﺗﻪ ﮐ７ﻟﯽ او ﺑﻴﺎ د دوﻫﻢ
＄ﻞ ﻟﭙﺎره ！ﺎﮐﻨ ３ﺗﺮ ﺳﺮه ﺷﻮې ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻧﻮﻣﻮړی ﮐﺎﻣﻴﺎب ﻧﺸﻮ ﺧﻮ دا ＄ﻞ ﻫﻐﻪ ﻗﻨﺎﻋﺖ وﮐ ７او د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا ﭘﺮ ﺿﺪ ﻳﻲ ﻟﻪ
ﺧﭙﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ＇ﺨﻪ ﻻس ﭘﻪ ﺳﺮ ﺷﻮ .او ﻫﻤﺪارﻧ／ﻪ د ﺑﺸﺮی ﻣﺮﺳﺘﻮ د اﻧﺴﺠﺎم ا داره ﻫﻢ ＇ﻮ ＄ﻠﻪ دﮐﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره دوﻫﻢ ＄ﻞ
！ﺎﮐﻨ ３ﺗﺮﺳﺮه ﮐ７ي دي ﺧﻮ ﺑﻴﺎﻫﻢ دوی ﭼﺎ ﻧﻪ دي ！ﺎﮐﻠﻲ او ﭘﻪ اﺧﺮ ﮐ ３ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮي دي ﭼ ３د！ﺎﮐﻨﻮ ﻧﺘﺎﻳﺠﻮ ﺗﻪ ﻏﺎړه
ﮐﻴ８دي.
د دې ﻟﭙﺎره ﭼ ３ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐ ３د ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﺷﻮرا －ﺎﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨ ＃ﮐ７ﮐﻴﭻ را ﮐﻢ ﮐ７ای ﺷﻲ ﻧﻮ د آﻏﺎ ﺧﺎن اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﺷﺒﮑ ３او اﻓﻐﺎن اﻳﺪ
د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه او اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا －ﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨ ＃د وﻇﺎ ﻳﻔﻮ ﺗﻘﺴﻴﻢ وﮐ ７او دا ﻳﻲ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ ＇ﺮ－ﻨﺪه ﮐ７ه ﭼ ３د！ﻮﻟﻨ ３اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ
ﺷﻮرا－ﺎﻧﯽ ﻳﻮازی دﭘﺮﻣﺨﺘ ，او اﻧﮑﺸﺎف ﻟﭙﺎره دي ﻟﮑﻪ ﭼ ３د آﻏﺎ ﺧﺎن اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ را ﭘﻮرﮐ ３داﺳ ３واﻳﻲ:
داﺳ ３ﻳﻮ ＇ﻮ ﻗﻀﻴﻲ ﺷﺘﻪ ﭼ ３د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﺷﻮرا－ﺎﻧﻮ ﻏ７ي ﭼ ３ﭘﻪ ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﮐ ３د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا ﻏ７ي ﻫﻢ وو ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه －ﯽ ﻳﻲ د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﺷﻮرا د ﻏ７ﻳﻮ ﭘﻪ ﺗﻮ－ﻪ ډﻳﺮ ا請ﺮار ﮐﻮﻟﻮ ﺧﻮ دا ﺧﺒﺮه ﻣﻮږ ورﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﻮره ډول ＇ﺮ－ﻨﺪه ﮐ７ه
ﭼ ３دا دوه ډوﻟﻪ ﺷﻮرا－ﺎﻧ ３د وﻇﻴﻔ ３ﭘﺮ ﺑﻨﻴﺎد ﮐﺎﻣﻼً ＄ﺎﻧ７／ې دﻧﺪې ﻟﺮي او د ！ﻮﻟﻨ ３اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا دﭘﺮوژو د ﺟﻮړوﻟﻮ
او ﻋﻤﻠﻲ ﮐﻮﻟﻮ دﻧﺪه ﭘﺮﻣﺦ ﺑﻴﺎﻳﻲ .ﻧﻮ ﻟﻪ دې ﮐﺒﻠﻪ د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﺷﻮرا ﻏ７ﻳﻮ دې ﺗﻪ ﺗﺮﺟﻴﺢ ورﮐ７ه ﭼ ３ﭘﻪ ！ﺎﮐﻨﻮ ﮐ ３وﻧﻪ
درﻳ８ي ٤٦ﺧﻮ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑ ３ﮐ ３ﮐﻠﻪ ﭼ ３د！ﻮﻟﻨ ３اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا ﺑﺸﭙ ７واک ﭘﻪ ﻻس ﮐ ３وﻧﻴﺴﻲ ﻧﻮ ﭘﻪ دی ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐ ３ﺑﻪ
ﭘﻪ ﻳﻘﻴﻨ ３ډول زﻳﺎﺗ ３ﺳﺘﻮﻧ ３％را ﻣﻨ ＃ﺗﻪ ﺷﻲ ﺳﺮه ﻟﻪ دې ﭼ ３ﭘﻪ اوﺳﻨ ３ﺣﺎل ﮐ ３ﺧﻠﮏ د ！ﺎﮐﻨﻮ ﻟﻪ دﻳﻤﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ ﺟﺮﻳﺎ
ن ＇ﺨﻪ ﻗﺪرداﻧﻲ ﮐﻮي.

٤٧

داﻓﻐﺎن اﻳ ６دراﭘﻮر ﭘﺮ ﺑﻨﺴ داﺳ ３ﻫﻢ ﺷﻮی دي ﭼ ３ﻳﻮﺷﻤﻴﺮ ﮐﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎﻧﻮ د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا－ﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻓﻴﺼﻠﻮ ﭘﻮره اﻏﻴﺰ درﻟﻮده
او ﮐﻮ＊） ﻳﻲ ﮐ７ۍ ﭼ ３ﭘﺮوژې داﺳ ３ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﻲ ﭼ ３زﻳﺎﺗﻪ ＂－ﻪ ﻳﻲ ﻧﻮﻣﻮړو ﮐﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ ورﺳﻴ８ي ﻧﻮ ﭘﻪ دې 請ﻮرت ﮐ３
ﻫﻐﻪ ﭘﺮوژې ﭼ ３ﻏﻮ＊ﺘﻨﻪ ﻳﻲ ﻟﻪ دوو ＇ﺨﻪ زﻳﺎﺗﻮ ！ﻮﻟﻨﻮ ﮐ７ی ده ﺗﺮﺷﮏ او －ﻤﺎن ﻻﻧﺪې راﻏﻠﻲ دي او د ﻣﺮور ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐ ３د
ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﻣﺸﺎورﻳﻨﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ورﺗﻪ د ﻧﻪ ﻣﻨﻠﻮ ＄ﻮاب وﻳﻞ ﺷﻮی دی.
داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ＇ﻴ７ﻧﻲ او ار＄ﻮﻧﻲ د ادارۍ ＇ﻴ７ﻧ ３ﻫﻢ ﭘﻪ ﻓﺎرﻳﺎب او ﻧﻨ／ﺮﻫﺎر ﮐ＊ ３ﻴﻲ ﭼ ３د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا ﻏ７و ﮐﻮﻣﻮ ﭼ３
ﭘﻪ  ٢٠٠٥ﮐﺎل ﮐ ３دﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻟﭙﺎره ﮐﺎﻧﺪﻳﺪ وو دا ﻫ（ ３ﮐ７ي دي ﭼ ３ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ د وﻋﺪو ﭘﻪ ورﮐﻮﻟﻮ او دﭘﺮوژو ﭘﻪ ！ﻴﻨ／ﺎر ﺧﭙﻞ
ﻧﻔﻮذ ﭘﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ ﮐ ３زﻳﺎت ﮐ７ي.

٤٦

د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ﻟﻪ ﭘﺎره د ﻣﻠﯽ اوﻟﻮﻳﺘﻮﻧﻮ د ﺑﺮﻧﺎﻣ ３د ﮐ７ﻧﻼری د اﺳﻨﺎدو ﻟﻪ ﻣﺨ ３ﭼ ３د  JPUﻟﻪ ﺧﻮا د  ٢٠٠۴ﮐﺎل د ﺟﻮن ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐ ３ﺗﻴﺎر ﺷﻮی دی :د

ﺑﯽ ﻣﻴﻠﻪ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ د ﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺪو ﻟﻪ ﭘﺎره ،ﮐﻪ ﭼﻴﺮی ﻫﻐﻮی و！ﺎﮐﻞ ﺷﯽ ﻧﻮ ﮐﻮﻻی ﺷﯽ )د اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻮ ﺗﺮ ﻣﺨﻪ( ﭼ ３داﺳﯽ ＇ﺮ－ﻨﺪه ﮐ７ی ﭼ ３ﻫﻐﻮی د دﻏﻪ ﻣﻮﻗﻒ د ﻗﺒﻠﻮﻟﻮ ﻟﻪ
ﭘﺎره ﺗﻴﺎری ﻧﻪ ﻟﺮی .د ！ﻮﻟﻨﯽ ！ﻮل ﻏ７ی د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪﻳﺪو ﻣﺴﺘﺤﻖ دی ﺧﻮ ﮐﻮﻻی ﺷﯽ ﭼ ３ﻟﻪ دﻏﻪ ＇ﺨﻪ ﻻس ﻫﻢ واﺧﻠﯽ.(p.٥) .
٤٧

ﻣﻴﺴﻮن ،د آﻏﺎ ﺧﺎن د اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﺷﺒﮑﯽ د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﻟﻪ ﻣﻨﻴﺠﺮ ﺳﺮه د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ＇ﻴ７ﻧﯽ او ار＄ﻮﻧﯽ د اداری ﻣﺮﮐﻪ ٢٠٠۵ ،ﮐﺎل.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ＇ﻴ７ﻧﯽ او ار＄ﻮﻧﯽ اداره

١٧

د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ＊ﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨ３／؛ د ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７و ﺳﺮه د ﺳﺘﻮﻧ％ﻮ او د ﻫﻐﻮ د ﺣﻞ د ﻻرو ﭼﺎرو ﻣﺒﺎﺣﺜ３

 .٣ .٣ .٢دﻣﺪاﺧﻼﺗﻮﺳﺮه ﭼﻠﻨﺪﮐﻮل:
د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﻪ ﭘﺮو－ﺮام ﮐ ３د ﻣﺪاﺧﻼﺗﻮ ﺳﺮه د ﭼﻠﻨﺪ ﻻرې او د ﺳﺘﻮﻧ％ﻮ ﺣﻞ ﻣﻮﻗﺘﻲ ﺑ２ﻪ درﻟﻮدﻟ ３ده اود ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه
ﻗﺪرﺗﻮﻧﻮ ﺳﺮه دا ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺷﺘﻪ ﭼ ３ﭘﻪ ﻫﺮوﺧﺖ ﮐ ３وﻏﻮاړی د！ﻮﻟﻨ ３ﺷﻮرا ﺗﻪ ﺳﺘﻮﻧ ３％ﭘﻴﺪاﮐ７ي او د وﻟﺴﻮال ﻳﺎ واﻟﻲ د
ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ ﭘﻪ 請ﻮرت ﮐ ３او ﻳﺎ د ！ﻮﻟﻨ ３د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا دﻧﻮﻳﻮ ﭘﺮوژو ﻟﭙﺎره ﺳﺘﻮﻧ％ﯽ را وﻻړې ﮐ７ي .ﻣﻮږ －ﻮرو ﭼ ３د ！ﻮﻟﻨ３
اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا دﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ ﮐﺎروﻧﻮ ﺑﺮ ﺳﻴﺮه د ！ﻮﻟﻨ ３د ﻣﻨﺎزﻋﺎﺗﻮ ﺣﻞ ﺗﻪ ﻫﻢ ﻣﺨﻪ ﮐ７ې ده ﺣﺎل دا ﭼ ３ﻧﻮﻣﻮړی رول د ﺳﻴﻤﻪ
ﻳﻴﺰه ﺷﻮرا －ﺎﻧﻮ وو او ﻳﺎ دوﻟﺴﻮاﻟﯽ او وﻻﻳﺖ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ د！ﻮﻟﻨ ３د ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﭘﻪ ﺗﻮ－ﻪ رول ﻟﻮﺑﻮي ﻧﻮ ﮐﻪ د ！ﻮﻟﻨ ３اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا
داﺳ ３ﭘﺮﻣﺨﺘ ，وﮐ７ي ﻧﻮ ﺑ ３ﻟﻪ ﺷﮑﻪ ﺑﻪ د ﻗﺪرت د اوﺳﻨﻲ ﺟﻮړ＊ﺖ او د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام دﺷﻮرا دﺟﻮړ＊ﺖ ﺗﺮﻣﻨ％ﻪ
ﻳﻮﮐ７ﮐﻴﭻ را ﺷﻲ ﭼ ３ﭘﻪ ذﮐﺮ ﺷﻮﻳﻮ ﻃﺮﻳﻘﻮ ﺑﻪ دداﺳ ３ﺳﺘﻮﻧ％ﻮ ﺣﻞ ﭘﻪ اوږده راﺗﻠﻮﻧﮑ ３ﮐ ３اﺳﺎﻧﻪ ﻧﻪ وي .د ﺳﺘﻮﻧ％ﻮ د ﺣﻞ د
ﺳﻄﺤﻲ ﭼﻠﻨﺪ ﭘﺮ＄ﺎی دا ﻏﻮره ده ﭼ ３دﻳﻮې داﺳ ３ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋی ＇ﺨﻪ ﮐﺎر واﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷ ３ﭼ ３ﭘﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ ﮐ ３دﻗﺪرت اوﺳﻨ３
ﺟﻮړ＊ﺘﻮﻧﻪ 請ﺤﻨ ３ﺗﻪ را وړل ﺷﻲ او ﻫﻐﻮی ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﺮو－ﺮام ﮐ ３ﻓﻌﺎﻟﻪ وﻧ６ه ورﮐ７ل ﺷﻲ او ﻫﻐﻪ رول ﻫﻢ ورﺗﻪ ﻗﺎﻳﻞ ﺷﻲ ﭼ ３د
請ﻠﺤ ３ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐ ３ﻳﻲ ﭘﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ ﮐ ３درﻟﻮد.
د ژﻏﻮرﻧﯽ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻤﻴ＂ﻪ ٤٨ﭘﻪ دې ﻫﮑﻠﻪ ﻟﻪ ﻳﻮې ＊ ３ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋی ＇ﺨﻪ ﮐﺎر اﺧﻴﺴﺘ ９دی ﻫﻐﻪ دا ﭼ ３دوی د ﭘﺮوژو ﭘﻪ
ﻫﮑﻠﻪ د ﻣﺸﻮرې ﻟﭙﺎره ！ﻮل ﻫﻐﻪ ﻣﻬﻢ او ﮐﻠﻴﺪي ﮐﺴﺎن را ﻏﻮ＊ﺘﻠﯽ دی او ﻟﻪ ﻫﻐﻮی ＇ﺨﻪ ﻳﻲ ﻣﺸﻮره ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐ７ي ده ،ﺑﻴﺎ
اﮐﺴﻔﺎم ٤٩ﭘﻪ دې ﻫﮑﻠﻪ داﺳ ３اﻏﻴﺰﻣﻦ ﭼﻠﻨﺪ ﮐ７ی دی:
د داﻳﮑﻮﻧﺪي ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐ ３ﻣﻮږ وﻟﻴﺪل ﭼ ３د！ﻮﻟﻨ ３اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا ﭘﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ ﮐ ３ﻧﻔﻮذ ﻟﺮوﻧﮑ ３ﮐﺴﺎن ﻟﻪ ﻳﺎده ﻧﻪ دي
اﻳﺴﺘﻠﻲ ﮐﻪ ＇ﻪ ﻫﻢ دوی د！ﻮﻟﻨ ３د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا ﻏ７ي ﻧﻪ وو ﺧﻮ ﻣﺨﮑ ３ﻟﻪ دې ﭼ ３دﭘﺮوژې ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ＇ﻪ ﭘﺮﻳﮑ７ه وﺷﻲ
ﻟﻪ دوی ﺳﺮه ﻻزﻣﻪ ﻣﺸﻮره ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮی ده او ﻫﻤﺪارﻧ／ﻪ دﭘﺮوژې ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﻟﻪ ﻓﻴﺼﻠ＇ ３ﺨﻪ ﻣﺨﮑ ３ﻳﺎ وروﺳﺘﻪ د！ﻮﻟﻨ３
！ﻮل و７－ي را ﻏﻮ＊ﺘﻞ ﺷﻮي او دﻳﻮې ﻏﻮﻧ６ې ﭘﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﻪ ６－ه ﺳﺮه ﻫﻮډ ﺷﻮی دي او ﻫﻐﻪ ﺧﻠﮏ ﻟﮑﻪ ارﺑﺎب ،زﻣﻴﻨﺪار،
او ﻣﻼ دﭘﺮوژې د اﺟﺮاﮐﻮﻟﻮ اﺳﺎﺳ ３ﻟﻮﺑﻐﺎړي دي ﭼ ３دا رول د！ﻮﻟﻨ ３ﻟﻪ ﺧﻮ ا ورﺗﻪ ورﮐ７ل ﺷﻮی دی.
د ژﻏﻮرﻧﯽ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻤﻴ＂ﻪ د ﻳﻮه ﻣﺜﺒﺖ ﻗﺪم ﭘﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮﻟﻮ د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ﻋﻤﻠﻲ ﺑ ３２ﺗﻪ داﺳ ３ﭘﺮﻣﺨﺘ，
ورﮐ ،７ﭘﻪ د ې ﻣﻔﮑﻮره ﭼ ３ﻟﻪ ﺧﻠﮑﻮ ＇ﺨﻪ د ﭘﺮو－ﺮام ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ＇ﻨ／ﻪ ﻻزﻣﻪ ﻣﺸﻮره ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻲ دﻏﯽ ﮐﻤﻴ＂ﯽ د وﻻﻳﺖ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ
دوه ﻣﺸﻮرﺗ ３ﺷﻮرا－ﺎﻧ ３ﺟﻮړې ﮐ７ې ﭼ ３ﻳﻮه ﻳﻲ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺷﻮرا او ﺑﻠﻪ ﻳﻲ د ﻋﻠﻤﺎ و ﺷﻮرا وﺑﻠﻠﻪ ،د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺷﻮرا ﺗﻪ ﻳﻲ
واﻟﻲ ،وﻟﺴﻮال ،ﭘﻪ ﻧﻮ رو وزارﺗﻮﻧﻮ ﭘﻮرې ﻣﺮﺑﻮﻃ ３ادارې ،دﻟﻮﻳﻲ ﺟﺮ ３－ﻏ７ي ،ﻗﻮﻣﻲ ﻣﺸﺮان ،ﺟﻬﺎ دي ﮐﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎن او درې
ﮐﺴﺎن د ﻋﻠﻤﺎوو د ﺷﻮرا ＇ﺨﻪ دﻋﻮت ﮐ７ل او ﻧﻮ ﻣﻮړې ﺷﻮرا ﺗﻪ ﻳﻲ ﻳﻮ دوه ور＄ﻨ ９ورﮐﺸﺎپ ﺟﻮړﮐ７و ﭼ ３ﭘﻪ ورﮐﺸﺎ پ ﮐ３
وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ＇ﺨﻪ دوی ﺧﭙﻞ وﺧﺖ ﭘﻪ دې ﻣﻮازی ﮐ ７ﭼ ３د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮ ن د ﭘﺮو－ﺮام ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ او د ﻫﻐﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻟﻴﮏ
ﭘﻪ اﻫﻤﻴﺖ او اړوﻧﺪه ﻣﺴﺆﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﭘﻮه ﺷﻲ .ﭘﻪ دې ورﮐﺸﺎپ ﮐ ３دوی ﺗﻪ دا ﻣﻮﻗﻊ ﻫﻢ ﭘﻪ －ﻮﺗﻮ ورﻏﻠﻪ ﭼ ３ﺧﭙﻞ ﻧﻈﺮﻳﺎت د ﻣﻠﻲ
ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام او د ﻫﻐﻪ د ＇ﺮﻧ／ﻮاﻟﻲ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ او د ﻫﻐﻮ ارز＊ﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﭼ ３ﭘﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ ﮐ ３ﻣﻮﺟﻮد دي ورﮐ７ي ،او
ﻧﻮﻣﻮړی ﻧﻈﺮﻳﺎت ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻟﻴﮏ ﮐ ３ﭼ ３د ！ﻮﻟﻨ ３او ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑ ３ﻏ７ي او ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯽ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ وزارت ﭘﻪ
ﻣﻨ ＃ﮐ ３ﭘﻴ＋ﻴ８ی ＄ﺎي ﭘﺮ ＄ﺎي ﺷﻲ .د ورﮐﺸﺎپ ﭘﻪ دوﻫﻤﻪ ورځ دوی ﺗﻪ وﺧﺖ ورﮐ ７ﺷﻮ ﭼ ３د ﭘﺮو－ﺮام ﭘﻪ ﻋﻤﻠﻲ ﺑ２ﻪ ﺧﭙﻠ３

٤٨

ﻋﺜﻤﺎن او ﭘﻴﺴﻮن ،د ژﻏﻮرﻧﯽ د ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻤﻴ＂ﯽ د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ﻟﻪ ﻣﻨﻴﺠﺰ ﺳﺮه د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ＇ﻴ７ﻧﯽ او ار＄ﻮﻧﯽ د اداری ﻣﺮﮐﻪ.٢٠٠۵ ،

٤٩اس .وﻟﯽ ،د اﮐﺴﻔﺎم د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﻟﻪ ﭘﺨﻮاﻧ ３ﻣﻨﻴﺠﺮ ﺳﺮه د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ＇ﻴ７ﻧﯽ او ار＄ﻮﻧﯽ د اداری ﻣﺮﮐﻪ ،د ﻫﻤﺪﻏﯽ اداری د ﮐﺎﺑﻞ دﻓﺘﺮ ،ﮐﺎﺑﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن  ،د
 ٢٠٠۶ﮐﺎل د ﺟﻨﻮری د ﻣﻴﺎﺷﺘﯽ ۶ﻣﻪ ﻧﻴ＂ﻪ.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ＇ﻴ７ﻧﯽ او ار＄ﻮﻧﯽ اداره

١٨

د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ＊ﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨ３／؛ د ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７و ﺳﺮه د ﺳﺘﻮﻧ％ﻮ او د ﻫﻐﻮ د ﺣﻞ د ﻻرو ﭼﺎرو ﻣﺒﺎﺣﺜ３

ﻣﺸﻮرې ورﮐ７ي ﻟﮑﻪ د ﮐﻠﻴﻮ ！ﺎﮐﻞ او داﺳ ３ﻧﻮر ﭼ ３ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐ ３دوی وﺗﻮاﻧﻴﺪل ﭼ ３د ﺧﭙﻞ وﻻﻳﺖ ﻟﭙﺎره د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن
د ﭘﺮو－ﺮام ﻳﻮ ﻋﻤﻠﻲ د ﮐﺎر ﭘﻼن ﺟﻮړﮐ７ي.
د ﻋﻠﻤﺎوو ﺷﻮرا ﺗﻪ ﻳﻮه ﺧﺎ請ﻪ دﻧﺪه دﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ وﺳﭙﺎرل ﺷﻮه ﻫﻐﻪ دا ﭼ ３ﻟﻪ دوی ＇ﺨﻪ وﻏﻮ＊ﺘﻞ ﺷﻮل
ﭼ ３ﭘﺮ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﻨﻴﺎد د ﭘﺮو－ﺮام ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﺧﭙﻞ ﻧﻈﺮﻳﺎت وواﻳﻲ او ﻫﻤﺪارﻧ／ﻪ د ＊％ﻮ وﻧ６ه اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ ﭘﻪ ﭘﺮو－ﺮام ﮐ ３د ﻣﺬﻫﺐ
ﭘﺮ ا請ﻮﻟﻮ ﺗﺸﺮﻳﺢ او ﺗﻮﺿﻴﺢ ﮐ７ي او ﺑﺮﺳﻴﺮه ﭘﺮ دې د ﻋﻠﻤﺎوو ﺷﻮرا ﺗﻪ دا د ﻧﺪه ﻫﻢ ورﮐ７ل ﺷﻮه ﭼ ３دوی ﺧﭙﻞ ﻧﻈﺮﻳﺎت د ﺑﺸﺮ
د ﺣﻘﻮﻗﻮ د ﻧ７ﻳﻮاﻟﻪ اﻋﻼﻣﻴﻲ ،د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻗﻮ او د ﺗﺎﺑﻌﺖ اﻋﻼﻣﻴﻲ ،او د اﺳﻼم ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻗﻮ د اﻋﻼﻣﻴﻲ ﭘﻪ ﺑﺎره ﮐ３
ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ وواﻳﻲ .او ﭘﻪ ﭘﺎی ﮐ ３د ﻋﻠﻤﺎوو ﺷﻮرا ﻳﻮه ﺑﻠﻪ داﺳ ３وړه ﮐﻤﻴ＂ﻪ ﺟﻮړه ﮐ７ه ﭼ ３د ﻣﺬﻫﺒﻲ اﻣﻮرو ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﻳﻮه ﺧﺎ請ﻪ
ﮐﻤﻴ＂ﻪ وﺑﻠﻞ ﺷﻮه او د ﻧﻮﻣﻮړې ﮐﻤﻴ＂ ３ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ داﺷﻮ ﭼ ３اﻣﺎﻣﺎن او ﻣﻼﻳﺎن ！ﻮﻟﻨ ３ﺗﻪ واﺳﺘﻮي ﺗﺮ ＇ﻮ د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د
ﭘﺮو－ﺮام ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﭘﺮ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﻨﻴﺎد ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ ﻻزم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ورﮐ７ي او ！ﻮﻟﻨﻪ دې وﻫ（ﻮي ﭼ ３د ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑ ３ﻣﻮﺳﺴ ３ﺳﺮه
د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا ﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ ﮐ ３او ﻫﻤﺪارﻧ／ﻪ ﭘﻪ ！ﺎﮐﻨﻮ ﮐ ３ﻣﺮﺳﺘ ３وﮐ７ي.
دﻣﺬﻫﺒ ３اﻣﻮروﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ دﺧﺎ ３請ﮐﻤﻴ＂ ３دﻧﺪې ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډول وې:
•

د ﭘﺮو－ﺮام دﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７و ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺗﺮ ＇ﻮ داﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا－ﺎﻧ ３ﭘﻪ دی وﺣ（ﻮی ﭼ３
 9د ！ﻮﻟﻨﯽ ﻏ７و ﺗﻪ:
•

دﻣﺬﻫﺒﻲ ارز＊ﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐ ３ﻧﻴﻮﻟﻮﺳﺮه دﺷﻮرا دﺟﻮړوﻟﻮ اﻫﻤﻴﺖ

•

د ﺷﻮرا دﻧﺪه

•

دﺷﻮرا د ﺟﻮړوﻟﻮ  ３＂－او

•

د！ﻮﻟﻨ ３ﭘﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﮐﻮﻟﻮ ﮐ ３د ﺷﻮرا اﻏﻴﺰې

 9د ！ﻮﻟﻨﯽ ﺧﻠﮏ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺷﯽ ﭼ ３د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ﻟﻪ ﻻرې د ﺧﭙﻞ وﻳﺠﺎړ وﻃﻦ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧ ３ﭘﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﮐ３
ﺑﺮﺧﻪ واﺧﻠﯽ
 9د ！ﻮﻟﻨﯽ ﭘﻪ ﺷﻮرا ﮐ ３د ＊％ﻮ د ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻴﺴﺘﻨﯽ رول او ﭘﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺎروﻧﻮ ﮐ ３د ＊ﺤﻮ د ﻏ７ﻳﺘﻮب اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺸﺮﻳﺢ
ﮐ７ی
 9د اﺳﻼﻣﯽ ارز＊ﺘﻮﻧﻮ او د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ورﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه د ＊％ﻮ د ﺑﺮﺧﯽ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﯽ
 9رو＊ﺎﻧﻪ ﺷﯽ ﭼ＇ ３ﻨ／ﻪ ﻣﺤﻤﺪ )ص( د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ ＇ﺨﻪ ﻧﻈﺮ اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ او ﭘﻪ ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻠﻮ ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﮐﯽ ﻳ ３ﻟﻪ ﻫﻐﻮی ﺳﺮه
ﻣﺸﻮره ﮐﻮﻟﻪ
•

د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا د ﺟﻮړوﻟﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐ ３د ﻣﻨﺎزﻋﺎﺗﻮ او ﺳﺘﻮﻧ％ﻮ د ﺣﻞ ﻟﭙﺎره ﭼﺎرې ＊ﻮدل

•

د ﺷﻮرا او د ﭘﺮو－ﺮام ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ د ！ﻮﻟﻨ ３د ﻏ７وﻟﻪ ﺧﻮا د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ＇ﻴ７ﻧﻪ

•

د ﭘﺮو－ﺮام ﻣﻨﻴﺠﺮاﻧﻮ او ﻧﻮرو رﺳﻤﻲ ﻏ７و ﺗﻪ داﺳﯽ ﻣﺸﻮره ﭼ ３ﭘﻪ ﺧﺎ 請ﻮ ﺷﺮا ﻳﻄﻮ ﮐ ３ﺷﻮرا ＇ﻨ／ﻪ ﺟﻮړه وﺳﺎﺗﯽ

ﺗﺮﻫﺮ＇ﻪ دﻣﺨﻪ د ژﻏﻮرﻧﯽ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻤﻴﺘﻪ د ﻫﻐﻮ！ﻮﻟﻨﻮ ﭘﻪ ﺑﺎره ﮐ ３ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻮﮐ ３ﭼ ３دﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮو－ﺮام ﻋﻤﻠﻲ ﮐﻴﺪو
ﻳﻮه درﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﮐ７ه ﭼ ３ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐ ３ﻳﻲ ﭘﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ ﮐ ３د ﻧﻔﻮذ ﺧﺎوﻧﺪان ،ﮐﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎ ن ،ﺑ ３وﻇﻴﻔ＄ ３ﻮاﻧﺎ ن ،ﮐﻮﻧ６ې او
داﺳ ３ﻧﻮر ﭘﻪ ﭘﻮره ډول ﺗﺸﺨﻴﺺ او ﺗﻔﮑﻴﮏ ﮐ７ل او دا ﮐﺎر دوی د دې ﻟﭙﺎره وﮐ ７ﭼ ３د ﭘﺮوژې واﻗﻌﻲ ＂－ﻪ اﺧﻴﺴﺘﻮﻧﮑﻲ
وﭘﻴﮋﻧ.３ﺗﺮ＇ﻮ ﻳﻲ د ﭘﺮوژې ﭘﻪ ﻋﻤﻠﻲ ﺟﺮﻳﺎن ﮐ ３داﺧﻞ ﮐ７ي او دا ﻫﻢ ＇ﺮ－ﻨﺪه ﺷﻲ ﭼ＇ ３ﻮک دﻣﻠﻲ ﻳﭙﻮﺳﺘﻮن ﭘﻪ ﭘﺮو－ﺮام
ﺑﺎﻧﺪې ﻣﺜﺒﺖ او ﻣﻨﻔﻲ اﻏﻴﺰ ﻟﺮي.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ＇ﻴ７ﻧﯽ او ار＄ﻮﻧﯽ اداره

١٩

د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ＊ﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨ３／؛ د ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７و ﺳﺮه د ﺳﺘﻮﻧ％ﻮ او د ﻫﻐﻮ د ﺣﻞ د ﻻرو ﭼﺎرو ﻣﺒﺎﺣﺜ３

وروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ د ژﻏﻮرﻧﯽ د ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻤﻴ＂ﯽ ﭘﻮرﺗﻨﻴﻮ ذﮐﺮﺷﻮﻳﻮ ﺷﻮرا－ﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻳﻌﻨ ３د ﻣﺸﺮاﻧﻮ او د ﻋﻠﻤﺎوو ﺷﻮراﺗﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ وﮐ７ه او
ور＇ﺨﻪ وﻳﻲ ﻏﻮ＊ﺘﻞ ﭼ ３ﻫﺮه ﺷﻮرا دې د  ٢٤ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﺴﺖ دوی ﺗﻪ ورﮐ７ي ﺗﺮ＇ﻮ ﻧﻮﻣﻮړي ﮐﺴﺎن د ﻫﻤﺪﻏﯽ ﮐﻤﻴ＂ﯽ ﺳﺮه
دﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﻪ ﭘﺮو－ﺮام ﮐ ３ﮐﺎ ر وﮐ７ي .ﮐﻠﻪ ﭼ ３ﮐﺴﺎن د ﻧﻮﻣﻮړو ﺷﻮرا－ﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﻮل ﻧﻮ دﻏﯽ ﮐﻤﻴ＂ﯽ ﻟﻪ ﻫﻐﻮی
＇ﺨﻪ د ﺗﺤﺼﻴﻼﺗﻮ او د ﮐﺎر د ﺗﺠﺮﺑﯽ ﭘﺎ/３１ﺳﯽ وی وﻏﻮ＊ﺘﻠ ３او ﭘﻪ دې ډول ﻳﻲ ！ﻮل ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼ ３د وﻻﻳﺖ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ د
ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ﻟﭙﺎره اړﺗﻴﺎ وه د وړواﻟﯽ ﭘﺮ ﺑﻨﺴ ﻣﻘﺮر ﮐ７ل ﻟﮑﻪ ＇ﺮﻧ／ﻪ ﭼ ３ﺷﻮرا－ﺎﻧ ３د ！ﻮل وﻻﻳﺖ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ وې ﻧﻮ
ﮐﺴﺎن ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﮐﭽﻪ ﭘﻪ د ﻧﺪو و－ﻤﺎرل ﺷﻮل ﭼ ３اﻟﺒﺘﻪ وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ ﻣﺮﮐﻮ ＇ﺨﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼ ３ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻳﻲ درﻟﻮد او د ﻣﻠﻲ
ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام د ﭘﺮﻣﺨﺘ ，ﻟﭙﺎره ﻣﻨﺎﺳﺐ وو ﻣﻘﺮرﺷﻮل .او ﭘﻪ دې ﺗﻮ－ﻪ دﻏﯽ ﮐﻤﻴ＂ﯽ ﺧﭙﻞ  ٩٩ﻓﻴﺼﺪه ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ
وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ＇ﺨﻪ ﭼ ３ﮐﺎر ﻳﻲ ﭘﮑ ３＋ﮐﺎوه و！ﺎﮐﻞ .ﭼ ３ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐ ３وﺗﻮاﻧﻴﺪل ﭼ ３داﺳ ３ﻣﺸﻬﻮر او د اﻋﺘﺒﺎر وړ ﺧﻠﮏ وﻟﺮي
ﭼ ３ﭘﺮو－ﺮام ﭘﻪ ډﻳﺮه ＊ﻪ ﺗﻮ－ﻪ ！ﻮﻟﻨ ３ﺗﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ او د ﺧﻠﮑﻮ د ﺑﺎور وړ و－ﺮ＄ﻲ .او ﻫﻤﺪا رﻧ／ﻪ دﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﺷﻮرا ﻏ７ﻳﻮ ﺗﻪ ﻫﻢ د
ﭘﺮو－ﺮام ﭘﻪ ！ﺮﻳﻨﻨ ，ﮐ ３ﺑﺮﺧﻪ ورﮐ７ای ﺷﻮه ﺗﺮ＇ﻮ ﭘﺮو－ﺮام ﭘﻪ ＊ﻪ ډول ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﮐ７ي＇ .ﺮﻧ／ﻪ ﭼ ３د ﭘﺮو－ﺮام ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ
د ！ﻮﻟﻨ ３د ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻠﻮ اړﺧﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺸﻮره ﺷﻮې وه او وﻧ６ه ﻳﻲ درﻟﻮده ﻧﻮ ﻫﻴﭽﺎ دا ﮐﻮ＊） وﻧﻪ ﮐ ７ﭼ ３ﭘﺮو－ﺮام ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ＂－ﻪ
ﺗﻤﺎ م ﮐ７ي.
ﻣﺨﮑ ３ﻟﻪ دې ＇ﺨﻪ ﭼ ３د ﭘﺮو－ﺮام ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻟﻴﮏ اﻣﻀﺎ ﺷﻲ ﻟﻪ ！ﻮﻟﻨ＇ ３ﺨﻪ دا ﻏﻮ＊ﺘﻞ ﺷﻮي ﭼ ３ﻫﻐﻪ ！ﻮل ارز＊ﺘﻮﻧﻪ
ﭼ ３دوی ﺗﻪ ﻏﻮره دی ﭘﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻟﻴﮏ ﮐ＄ ３ﺎي ورﮐ７ي ،ﻟﮑﻪ ﭘﺸﺘﻮﻧﻮﻟﻲ او داﺳ ３ﻧﻮر.
د ！ﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ اوږدو ﮐ ３ﺑﻴﺎ ﻣﻼﻳﺎﻧﻮ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮﻟﻪ ＇ﺮﻧ／ﻪ ﭼ ３دوی د ﺧﭙﻞ اﻋﺘﺒﺎر او ﺑ ３ﻃﺮﻓﯽ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ﭼ ３ﭘﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ ﮐ ３ﻳﻲ ﻟﺮي
ﻧﻮ د ﺧﻠﮑﻮ د ﺑﺎور وړ وو .او ﻫﻤﺪارﻧ／ﻪ ﻣﻼﻳﺎﻧﻮ د ﻫﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﭼ ３ﻟﻴﮏ او ﻟﻮﺳﺖ ﻳﻲ ﻧﺸﻮﮐﻮﻻ د راﻳﻲ ﭘﻪ اﭼﻮﻟﻮ ﮐ ３ﻣﺮﺳﺘﻪ
ﮐﻮﻟﻪ ،او د ！ﺎﮐﻨﻮ د ﻧﺘﺎﻳﺠﻮ اﻋﻼن او ！ﺎﮐﻞ ﺷﻮې ﺷﻮرا ﺗﻪ د ﻗﺴﻢ ورﮐﻮﻟﻮ ﻣﺮاﺳﻢ ﻫﻢ د دوی ﭘﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻴﺪل .ﺑﺮﺳﻴﺮه
ﭘﺮدې داﺳ ３ﻫﻢ ﺷﻮی دي ﭼ ３ﭘﻪ ﭘﺮو－ﺮام او ﻳﺎ ﻟﻪ ＊％ﻮ ＇ﺨﻪ د ﻋﮑﺴﻮﻧﻮ د اﺧﻴﺴﺘﻮ د اﻋﺘﺮاﺿﺎ ﺗﻮ ﭘﻪ 請ﻮرت ﮐ ３ﻣﻼ ﻳﺎ ﻧﻮ ډﻳﺮ
زﻳﺎ ت ﮐﻤﮏ ﮐ７ی دی او داﺳ ３ﺳﺘﻮﻧ％ﯽ ﻳﻲ ﻟﻪ ﻣﺨ ３ﻟﺮې ﮐ４７ﺪي.
ﻫﻤﺪا رﻧ／ﻪ د ژﻏﻮرﻧﯽ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻤﻴ＂ﯽ د ﺣﺴﺎب اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ داﺳ ３ﻳﻮه ﻃﺮﻳﻘﻪ اﻳﺠﺎدﮐ７ه ﭼ ３ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐ ３ﭘﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ ﮐ！ ３ﻮﻟﻮ د
ﻧﻔﻮذ ﺧﺎوﻧﺪاﻧﻮ ﺗﻪ ﻟﮑﻪ ﻣﻼ ،ﮐﻮﻣﺎﻧﺪان ،ﻣﻠﮏ او ﻧﻮ ر ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼ ３ﭘﻪ ﺷﻮرا ﮐ ３ﻧﻪ وو ！ﺎﮐﻞ ﺷﻮي د ﻣﺸﻮرې د ﻳﻮه ！ﻴﻢ ﭘﻪ ﺑ２ﻪ
داﺳ ３رول ورﮐ７ل ﺷﻮ ﭼ ３د ﻣﺤﺎﺳﺒ ３او ﺗﺪارﮐﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﺟﺮﻳﺎن ＇ﺨﻪ ＇ﺎرﻧﻪ وﮐ７ي او ﻫﻤﺪارﻧ／ﻪ ﺷﻔﺎﻫﻲ را ﭘﻮر ورﮐ７ي ﻧﻮ ﭘﻪ
دې ډول ﻫﻐﻪ ！ﻮل ﮐﺴﺎن ﭼ ３د ！ﺎﮐﻨﻮ ＇ﺨﻪ ﭘﺎﺗﯽ وو دا ﻣﻮﻗﻊ ورﮐ７ل ﺷﻮه ﺗﺮ ＇ﻮ ﭘﻪ دې ډول ﭘﻪ ﭘﺮو－ﺮام ﮐ ３ﺑﺮﺧﻪ واﺧﻠﻲ
او ﺧﭙﻞ ＄ﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﻟﻪ ﭘﺮو－ﺮام ＇ﺨﻪ ﻟﺮې اﺣﺴﺎس ﻧﻪ ﮐ７ي او ﻟﻪ ﺑﻠ ３ﺧﻮا ＇ﺨﻪ ﺑﻴﺮﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﺨﻮاﻧ ９رول ﭼ ３د
請ﻠﺤ ３ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐ ３د ！ﻮﻟﻨ ３ﻻر ＊ﻮوﻧﻪ وه ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐ７ي.
د ！ﻮﻟﻨ ３ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﻟﻪ ﭘﺮو－ﺮام ﺳﺮه د ﻫﻤﮑﺎری او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ د ﺑﺎور ﻳﻮه ＊ﻪ ﺑﻴﻠ／ﻪ دا ﻫﻢ ده ﭼ ３د ﭘﺮو－ﺮام د
！ﺮﻳﻨﻨ ，او ﮐﻮرﺳﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره د ＄ﺎی ﺑﺮاﺑﺮول وه او د ﻧﺠﺎت د ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻤﻴﺘ ３د راﭘﻮر ﭘﻪ ﻣﻄﺎ ﺑﻖ  ٤٠ﻓﻴﺼﺪه داﻧﮑﺸﺎ ﻓﻲ
ﺷﻮرا رﻫﺒﺮي ﻧﻮي ﮐﺴﺎ ن ﺟﻮړوي ﺳﺮه ﻟﻪ دې ﻫﻢ دوی ډاډه دې ﭼ ３دا ﺑﻪ ﻳﻮه ﺑﺮﻳﺎﻟﻲ ﺷﻮرا وي ﻟﮑﻪ ﭘﻪ ﻫﺮات ﮐ ３دﺷﻮرا
ﻳﻮﻏ７ی داﺳ ３واﻳﻲ ﭼ ３دﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﻪ ﭘﺮو－ﺮام ﮐ ３ﻣﻮږ ﭘﻪ دې وﭘﻮﻫﻴﺪو ﭼ ３ﻣﻮږ دا ﺣﻖ ﻟﺮو ﭼ ３د ﺧﭙﻞ ＄ﺎن او
ﻣﻤﻠﮑﺖ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﭘﺮﻳﮑ７ه وﮐ７و.
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٢٠

د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ＊ﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨ３／؛ د ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７و ﺳﺮه د ﺳﺘﻮﻧ％ﻮ او د ﻫﻐﻮ د ﺣﻞ د ﻻرو ﭼﺎرو ﻣﺒﺎﺣﺜ３

 .۴ .٣ .٢د ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺠﺮﺑﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴ :دﻗﺪرت ﻣﺮوﺟﻪ ﺟﻮړ＊ﺘﻮﻧﻪ:
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ＇ﻴ７ﻧﻲ او ار＄ﻮﻧﻲ د اداری ﻟﻤ７ﻧﯽ ﻻﺳﺘﻪ راوړﻧ＊ ３ﻴﻲ ﭼ ３دﻳﻤﮑﺮاﺗﻴﮑﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﭼ ３د ﻗﺪرت
ﭘﺨﻮاﻧﻲ ﺟﻮړ＊ﺘﻮﻧﻪ د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ﭘﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﺘﺤﺪ او ﻳﻮ ＄ﺎی ﮐ７ي ﻫﻐﻪ ＇ﻪ ﭼ ３ﭘﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ډول وﻳﻼی ﺷﻮ دا
دي ﭼ ３د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻮړ＊ﺖ ﮐﻪ ＇ﻪ ﻫﻢ ﭘﺎﻳﺪاره ،ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ او ﻓﻌﺎل ﻫﻢ وي ﺧﻮﮐﻪ ﭼﻴﺮې د ﻗﺪرت اوﺳﻨ ３ﺟﻮړ＊ﺘﻮﻧﻪ ورﺳﺮه
ﻳﻮ＄ﺎی ﻧﻪ وي ﻧﻮ داﺳ ３ﻳﻮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻴ＆ ډول ﮐﺎﻣﻴﺎب ﻧﻪ وي.
د اﻧﺪوﻧﻴﺰﻳﺎ ،ﺷﺮﻗﻲ ﺗﻴﻤﻮر ،او ﻣﻼوي ﺗﺠﺮﺑ ３دا ډول ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ را ﭘﻪ －ﻮﺗﻪ ﮐﻮي ﭼ ３ﮐﻠﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﺣﮑﻮﻣﺘﻮﻧﻮ ﻫﻐﻪ د ﻗﺪرت
ﭘﺨﻮاﻧﻲ ﺟﻮړ＊ﺘﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﭘﺎﻣﻪ وﻏﻮر＄ﻮل ﻧﻮ ﻟﻪ دې ﮐﺒﻠﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ادارې ﭘﻪ دې وﻧﺘﻮاﻧﻴﺪﻟ ３ﭼ ３ﭘﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ ﮐ ３دﻗﺎ ﻧﻮﻧﻴﺖ او
ﭘﻮره 請ﻼﺣﻴﺖ ＇ﺨﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻣﻨ ３وي او ﺑﺮ ﺳﻴﺮه ﭘﺮ دې ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﺣﮑﻮﻣﺘﻮﻧﻪ او ادارې ﭘﻪ اﻧﺪوﻧﻴﺰﻳﺎ او ﺷﺮﻗﻲ ﺗﻴﻤﻮرﮐ３
دﺣﮑﻮﻣﺖ دﻧﺎدرﺳﺖ ﭼﻠﻨﺪ د ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺮ ﺑﻨﻴﺎد ﻟﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﺮه ﻣﺨﺎ ﻣﺦ ﺷﻮې.
ﭘﺨﻮاﻧﻲ او ﻣﺮوﺟﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ دﻳﻮ ﻣﻌﻨﯽ ﻟﺮوﻧﮑﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﭘﻪ ډول د ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻋﻤﻞ ٥٠ﻳﻮه ﻣﻬﻤﻪ وﺳﻴﻠﻪ ２－ﻞ ﮐﻴ８ي .ﭘﻪ اﻧﺪوﻧﻴﺰﻳﺎ ﮐ３
د！ﻮﻟﻨ ３ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ اوﺳﻴﺪوﻧﮑﻲ ﭼ ３د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﺟﻮړ＊ﺖ ﮐ ３ﻳﻲ ﻣﻬﻢ رواﻳﺎت درﻟﻮدل ﻟﻪ ﭘﺎﻣﻪ وﻏﻮر＄ﻮل
ﺷﻮل او د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﺟﻮړ＊ﺖ ﮐ ３ﻟﻪ ﻧﻮﻣﻮړو رواﻳﺎﺗﻮ ＇ﺨﻪ ﭘﻪ ＂－ﻪ اﺧﻴﺴﺘﻨ ３ﭼ ３د ﺟﺎوه د ﻗﺒﻴﻠ ３دﮐﻠﺘﻮري ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﺷﮑﻞ
وو ﭘﻪ ﺑﺸﭙ ７ډول ﺑﻨﺪﻳﺰ وﻟ／ﻴﺪ .او ﻫﻤﺪارﻧ／ﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﮐﻮم ﭼ ３د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻟﻪ دې ﺗ ，ﻻرې ＇ﺨﻪ ﻳﻲ ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﻧﮑ ７د
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﺮﻳﮑ７ه ﮐﻮﻟﻮ ،ﻋﺎﻣﻪ ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ ،او داﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﭘﺮوژو ٥١د درﻟﻮدﻟﻮ ﻟﻪ ﺣﻖ ＇ﺨﻪ ﺑ ３ﺑﻬﺮې ﺷﻮل او ﻧﺘﻴﺠﻪ دا ﺷﻮه ﭼ ３د
ﺧﻠﮑﻮ او ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﻣﻨ ＃ﮐ ３راﺑﻄﻪ ﺿﻌﻴﻔﻪ ﺷﻮه او ﻟﻪ دې ﮐﺒﻠﻪ د ﺣﮑﻮﻣﺖ د ！ﻮﻟﻮ اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﭘﺮوژو د ﺑﺸﭙ７وﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﺨﮑ ３ﺧﻨ ６را
ﻣﻨ％ﺘﻪ ﺷﻮ او ﭘﻪ وروﺳﺘﻨ ３ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮐ ３د داﺳ ３ﻳﻮ ﺿﻌﻴﻒ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﺣﮑﻮﻣﺖ درا ﺗ ，ﺳﺒﺐ ﺷﻮ ﭼ ３ﻫﻴ＆ اﺛﺮات ﻳﻲ ﻧﻪ
درﻟﻮدل.

٥٠

اي .ﺑﻴﺒﻴﻨ＂／ﻦ ،ال .درم وان ،اې ﻓﻬﻴﻤﯽ او －ﻮ －ﻨﻬﻢ ٢٠٠۴ ،ﮐﺎل" ،د ﮐﻠﻴﻮ ﺳﻴﺎﺳﺖ ،ﮐﻠﺘﻮر ،او د ！ﻮﻟﻨﯽ ﻟﻪ ﺧﻮا د اﻧﮑﺸﺎف ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ :د اﻧﺪوﻧﻴﺰﻳﺎ ﻟﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ ＇ﺨﻪ "،د

اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻮ ﭘﺮﻣﺨﺘ۴(٣):١٩١ ،，
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ﺑﻴﺒﻴﻨ＂／ﻦ ،د ﮐﻠﻴﻮال ﺳﻴﺎﺳﺖ.٢٠١ ،...
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٢١

د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ＊ﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨ３／؛ د ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７و ﺳﺮه د ﺳﺘﻮﻧ％ﻮ او د ﻫﻐﻮ د ﺣﻞ د ﻻرو ﭼﺎرو ﻣﺒﺎﺣﺜ３

دوﻫﻢ ﭼﻮﮐﺎټ :د！ﻮﻟﻨ ３د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا د ﻏ７و ﺗﻨﺨﺎ:
د ！ﻮﻟﻨ ３د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا د ﻏ７و ﻻﺳﺘﻪ راوړﻧ ３او د ！ﻮﻟﻨ ３ﺗﻴﺎرول د ﭘﺮوژو د اﺟﺮا ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﭘﻪ ﺗﻮ－ﻪ دﮐﺘﻨ ３وړدي ﮐﻪ ﭼﻴﺮې د ！ﻮﻟﻨ ３د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا
ﻏ７و ﺧﭙﻞ وﺧﺖ دې ﭘﺮوژو ﺗﻪ ﻧﻪ وای وﻗﻒ ﮐ７اې ﻧﻮ دﭘﺮوژو ﭘﻪ اﺟﺮا ﮐ ３ﺑﻪ ﺧﻨ ６ﭘﻴ） ﺷﻮی وای او ﻫﻢ ﺑﻪ د ﻧﻮﻣﻮړې ﺷﻮرا ﻗﺎﻧﻮﻧ ３ﺑ２ﻪ ﺿﻌﻴﻔﻪ ﺷﻮې
وای ﻧﻮﻟﻪ دې ﮐﺒﻠﻪ داﻧﮑﺸﺎ ﻓﻲ ﺷﻮرا ﻏ７و ﺗﻪ د ﺗﻨﺨﺎ دورﮐ７ې ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺮاوﺳﻪ ﺗﺮ ﺑﺤﺚ ﻻﻧﺪې ﭘﺎﺗﻪ ﺷﻮی ده.
ﺗﺮ اوﺳﻪ د ！ﻮﻟﻨ ３د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا ﻏ７و د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﻪ ﭘﺮو－ﺮام ﮐ ３ﭘﻪ اﻓﺘﺨﺎري او د رﺿﺎﮐﺎرو ﭘﻪ ډول ﮐﺎر ﮐ７ی دی ،او ﻳﻮازی د دوی دﺳﻔﺮ
ﻟ＋／ﺘﻮﻧﻪ ورﺗﻪ ورﮐ７ل ﺷﻮی دي او ﺑﻴﺎ د ﻳﻮ ＇ﻮ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７و ﻟﻪ ﺧﻮا د دوی د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﮐﺎر ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐ ３ﻳﻮ ＇ﻪ اﻣﺘﻴﺎزات ورﺗﻪ ورﮐ７ل ﺷﻮی دي،
دا ﻟﻪ دې ﮐﺒﻠﻪ ﭼ ３ﭘﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ ﮐ ３اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﮐﺎروﻧﻪ ډﻳﺮ وﺧﺖ ﻏﻮاړي او ددې ﺳﺒﺐ ﮐﻴ８ي ﭼ ３داﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا دﻏ７و د ﻋﺎﻳﺪاﺗﻮ د ﻻﺳﺘﻪ راوړﻟﻮ ！ﻮل
وﺧﺖ ﭘﻪ اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﻓﻌﺎ ﻟﻴﺘﻮ ﻧﻮ ﮐ ３وﻟ／ﻴ８ي .د ﺑﺮاک د ﻣﻮﺳﺴ ３د ＇ﺮ－ﻨﺪوﻧﻮ ﭘﻪ اﺳﺎس ﭼ ３د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎ ن د ＇ﻴ７ﻧﻲ او ار＄ﻮﻧﻲ اداری ﮐﺘﻨ ３ﻫﻢ ﻧﻮﻣﻮړې
＇ﺮ－ﻨﺪوﻧ ３ﺗﺎ ﻳﻴﺪوي ﻟﻪ  ٣٠٪ - ۴٠٪د ﺷﻮرا ！ﺎﮐﻞ ﺷﻮي ﻏ７ي ﭘﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ ﮐ ３ﻟﻪ ﭘﺎ ﻣﻪ ﻏﻮر＄ﻮل ﺷﻮي ﮐﺴﺎن ﺟﻮړوی ﭼ ３ﻣﺨﮑ ３ﻳﻲ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه
ﻗﺪرت ﮐ ３ﮐﻮم رول ﻧﻪ درﻟﻮده ،او دا ＄ﮑﻪ ﭼ ３د！ﻮﻟﻨ ３ﭘﻪ اﻧﮑﺸﺎ ﻓﻲ ﺷﻮرا ﮐ ３ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻴﺴﺘﻞ ﻳﻮازې د ﻗﺪرت ﻟﺮوﻧﮑﻮ او ﺛﺮوت ﻣﻨﺪاﻧﻮ ﮐﺎرﻧﻪ دی ﭼ３
ﭘﻪ اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا ﮐ ３د رﺿﺎﮐﺎر ﭘﻪ ！ﻮ－ﻪ ﮐﺎر وﮐ７ي ﻧﻮ ﻟﻪ دې ﮐﺒﻠﻪ د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا ﻏ７وﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻮ ＇ﻪ اﻣﺘﻴﺎ زورﮐ７ل ﺷﻲ ﭼ ３ﺧﭙﻞ اړﺗﻴﺎوې ورﺑﺎﻧﺪې
ﭘﻮره ﮐ７ي او ﻫﻤﺪارﻧ／ﻪ د ﻫﺮات ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐ ３ﻳﻮه اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا دﻳﻮې ﻟﻮﻳﻲ ﻏﻮﻧ６ې ﭘﻪ ﺗﺮځ ﮐ ３دا ﻏﻮ＊ﺘﻨﻪ وﮐ７ه ﭼ ３د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا ﻏ７و ﺗﻪ دې
اﻣﺘﻴﺎزورﮐ７ل ﺷﻲ.
ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﻮ ﻫﻢ د ﻣﺮﮐﻮ ﭘﻪ ﺗﺮځ ﮐ ３داﺳ＇ ３ﺮ－ﻨﺪه ﮐ７ه ﭼ ３ددې ﻟﭙﺎره ﭼ ３اﻧﮑﺸﺎ ﻓﻲ ﺷﻮرا －ﺎﻧ ３ﺛﺒﺎت او ﭘﺎﻳﺪاري وﻟﺮي ﻧﻮ دا ﺧﻼ ﺑﺎﻳﺪ
داﺳ ３ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ ﻳﻮړل ﺷﻲ ﭼ ３ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼ ３د ﺧﭙﻠﻮ ！ﻮﻟﻨﻮ ﻟﭙﺎره ﮐﺎ ر ﮐﻮي ﭘﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ډول ﻣﺠﺎزات ﻧﺸﻲ او ﻫﻤﺪارﻧ／ﻪ ﮐﻪ ﻧﻮﻣﻮړﻳﻮ ﺗﻪ اﻣﺘﻴﺎز ورﮐ７ل
ﺷﻲ ﻧﻮ د ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７و د وﺗﻠﻮ ﭘﻪ 請ﻮرت ﮐ ３ﺑﻪ اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا －ﺎﻧ ３ﭘﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ ﮐ ３ﻓﻌﺎﻟﻪ ﭘﺎﺗ ３ﺷﻲ او د ﻧﻮرو ﮐﻮﻣﮑﻮﻧﻮ او ﭘﺮوژو د ﺟﻠﺒﻮﻟﻮ ﻫ（ ３ﺑﻪ
وﮐ７ي ،ﺳﺮه ﻟﻪ دې ﭼ ３د ﭘﺮو－ﺮام د ﮐ７ﻧﻼری ﻣﻨﻮال ﭘﻪ دې ﻫﮑﻠﻪ ﭘ＂ﻪ ﺧﻮﻟﻪ ﭘﺎﺗﻪ ﺷﻮی دی ﺧﻮ د ژﻏﻮرﻧﯽ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻤﻴ＂ﯽ ﺑﻴﺎ د ﭘﺎﻟﻴﺴﯽ ﺗﺮ ﭘﻮره
رو＊ﺎﻧﻮﻟﻮ ﭘﻮرې ﻳﻮ ﻗﺪم ﭘﻮرﺗﻪ ﮐ７ی او ﻫﻐﻪ دا ﭼ ３ﻫﻐﻪ ﻓﻌﺎﻟﻪ د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا ﻏ７ي ﻳﻲ د ﻣﺮﺑﯽ او ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻪ ﺗﻮ－ﻪ د ﺗﻨﺨﺎ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐ－ ３ﻤﺎرﻟﻲ
دي ﭼ ３دې ﮐﺎر ﻟﻪ ﻳﻮې ﺧﻮا ＇ﺨﻪ د ﭘﺮوژو ＇ﺨﻪ دﮐﺘﻨ ３او ﻣﺸﺎﻫﺪې اﻣﮑﺎﻧﺎت زﻳﺎت ﮐ７ي او ﻟﻪ ﺑﻠ ３ﺧﻮا ＇ﺨﻪ ﻳﻲ ﭘﻪ ﻣﻮﺛﺮ ډول د ﭘﺮوژو ﭘﻪ ﻋﻤﻠﻲ
اﺟﺮاﮐ ３ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐ７ي ده.
ﻫﻤﺪارﻧ／ﻪ ﭘﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐ ３ﻫﻢ د ﻣﺘﺤﺪه ﮐﻮﻧﺴﻞ ﻏ７و ﺗﻪ اﻓﺘﺨﺎري ﺗﻨﺨﺎ ورﮐﻮل ﮐﻴ８ي ددې ﻟﭙﺎره ﭼ ３ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭼ ３دوی ﻳﻲ ！ﻮﻟﻨ ３ﺗﻪ د ﺧﺪت ﻟﭙﺎره
ﻟ／ﻮي ﺟﺒﺮان ﺷ ،３د ﻳﻮ واﻟﯽ ﺷﻮري ﻏ７ي ﭼ ３د ﮐﻠﻴﻮ او ﺑﺎﻧ６و ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ﮐﺎر ﮐﻮي ،ﻟﻪ ﻧﺎرﻳﻨﻪ او ＊％ﻴﻨﻪ ！ﺎﮐﻞ ﺷﻮﻳﻮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه －ﺎﻧﻮ ＇ﺨﻪ ﺟﻮړ دی ﭼ ３د
＊％ﻮ ﺑﺮﺧﻪ ﭘﮑ ٣٣٪ ３＋ده .د ﻳﻮ واﻟﯽ ﺷﻮرا ﻣﻬﻤ ３دﻧﺪې ﻟﻪ ﻣﮑﺘﺒﻮﻧﻮ ،روﻏﺘﻴﻴﺎﻳﻲ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ،او ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﻣﺎﻟﻴﺎﺗ ３ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ＇ﺨﻪ ﮐﺘﻨﻪ او ﻧﻈﺎرت ﮐﻮل
دي .د اﻓﺘﺨﺎري ﻣﻌﺎش ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﭼ ３ﮐﻮﻣ ３ﺳﺘﻮﻧ ３％ﺗﻪ ﭼ ３د  ٢٠٠٥ﮐﺎ ل دﻣﺎ رچ د ﻣﻴﺎﺷﺘ ３د ﺟﻨﺪر ﭘﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮐ ３ﭘﻪ اﺳﻼم آﺑﺎد ﮐ ３اﺷﺎره
وﺷﻮه ﻫﻐﻪ د ﻧﺎرﻳﻨﻪ او ＊％ﻴﻨﻪ د اﻓﺘﺨﺎري ﻣﻌﺎش ﺗﻮﭘﻴﺮ وو ﭼ ３د ﺷﻮرا ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﻏ７ي ﺗﻪ  ١٠٠٠ﭘﺎﮐﺴﺘﺎ ﻧﯽ روﭘﯽ او ＊％ﻴﻨﻪ ﺗﻪ  ٥٠٠روﭘﻲ ورﮐﻮل ﮐﻴﺪې
ﺣﺎل دا ﭼ ３ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻳﻮ ازﻧ ９اﻳﺎﻟﺖ وو ﭼ ３د ＊％ﻴﻨﻪ او ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﻟﭙﺎره د ﺗﻨﺨﺎ ﮐﻮم ﺗﻔﺎوت ﻧﻪ ﻟﻴﺪل ﮐﻴﺪو ﻳﻌﻨ ３دواړو ﻧﺎرﻳﻨﻪ او ＊％ﻴﻨﻪ ﻏ７وﺗﻪ ١٠٠٠
روﭘﯽ ﻣﻌﺎش ورﮐ７ل ﺷﻮی دی .د ذﮐﺮ ﺷﻮي ﺗﻨﺨﺎ د ﺗﻔﺎوت اﺳﺘﺪﻻل ﭘﻪ دې ﮐ ３وو ﭼ ３دﻧﺎرﻳﻨﻪ ﮐﻮرﻧﻲ اړﺗﻴﺎوی د ＊％ﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ډﻳﺮې دي ＄ﮑﻪ ﭼ３
ﻧﺎرﻳﻨﻪ دﮐﻮرﻧﯽ ﻟﭙﺎ ره د ﻋﻮاﻳﺪو ﻳﻮازﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ دۍ ﺧﻮ دا ﺧﺒﺮه ﭼ％＊ ３ﻪ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ اﻧﺪازه د ﮐﻮرﻧﻲ ﺿﺮورﻳﺎﺗﻮ او ﻣﻌﻴﺸﺖ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ＇ﻪ ﮐﻮﻻی ﺷﻲ ،او د
ﻫﻐ ３اﻗﺘﺼﺎدي ارز＊ﺖ ＇ﻪ دی ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐ ３ﻧﻪ وو ﻧﻴﻮل ﺷﻮې.

١

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ ３ﺑﻴﺎ د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﻪ ﭘﺮو－ﺮام ﮐ ３د ژﻏﻮرﻧﯽ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻤﻴ＂ ３ﻳﻮازی د ﺷﻮرا ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﻏ７وﺗﻪ ﻟﻪ دې ﮐﺒﻠﻪ ﭼ ３ﺳﻔﺮ ﮐﻮﻻ ی ﺷﻲ او ﻟﻪ
ﻫﻐﻮ ﭘﺮوژو ＇ﺨﻪ ﭼ ３ﻧﺎرﻳﻨﻪ ورﺑﺎﻧﺪې ﮐﺎرﮐﻮي ﮐﺘﻨﻪ ﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﺗﻨﺨﺎ ورﮐﻮي .ﺣﺎل دا ﭼ ３د ﺷﻮرا ＊％ﻴﻨﻪ ﻏ７ي ﻟﻪ دې ﭘﺮوﺳ＇ ３ﺨﻪ ﻟﻴﺮی ﭘﺎﺗ ３دي .د
ﺑﺎﻣﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐ ３ﻟﻪ ＊％ﻴﻨﻪ ﺷﻮرا ＇ﺨﻪ د ﮐﺘﻨ ３او ﻣﻄﺎﻟﻌ ３ﭘﻪ اﺳﺎس ډﻳﺮ ﺷﻤﻴﺮ ＊％ﻴﻨﻪ ﻏ７ې ﻫﻢ ﺧﭙﻞ ﻗﻴﻤﺘ ３وﺧﺖ داﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا ﭘﻪ دﻧﺪو ﮐ３
ﻟ／ﻮي او ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮرﻧﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ＇ﺨﻪ ﻟﻴﺮې دي ﺳﺮه ﻟﻪ دې ﭼ ３دوی ﺷﺎﻳﺪ د اﮐﻤﺎﻻﺗﻮ ﻟﭙﺎره ﺳﻔﺮ و ﻧﺸﻲ ﮐﻮﻻی ﺧﻮ دوی ﺧﭙﻞ وﺧﺖ د ＊％ﻮ ﻟﭙﺎره
د ﭘﺮوژو ﭘﻪ ﭘﻼن ﮐﻮﻟﻮ او ﻧﻮرو ﻣﺠﻠﺴﻮﻧﻮ ﮐ ３ﻟ／ﻮی.ﮐﻪ د اﻣﺘﻴﺎزاﺗﻮ او ﺗﻨﺨﺎ ورﮐﻮل د ﺷﻮرا د ﻏ７و دوﺧﺖ د ﺟﺒﺮا ن ﻟﭙﺎره وي ﻟﮑﻪ ﭼ ３د ژﻏﻮرﻧﯽ ﮐﻤﻴﺘﻪ
＇ﺮ－ﻨﺪوي ﻧﻮ د ＊％ﻮ د وﺧﺖ ﺿﺎﻳﻊ ﮐﻴﺪل ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐ ３وﻧﻴﻮل ﺷﻲ او ﮐﻪ ﭼﻴﺮې د دوی ﻟﭙﺎره ﮐﻮم اﻓﺘﺨﺎري ﻣﻌﺎ ش ﭘﻪ ﭘﻼن ﮐ ３وي ﻧﻮ ﺑﺎﻳﺪ
ﻧﺎرﻳﻨﻪ او ＊％ﻴﻨﻪ دواړو ﺗﻪ ﻳﻮﺷﺎن و！ﺎﮐﻞ ﺷﻲ ﭼ ３ﭘﻪ دې ډول ﺑﻪ د ＊％ﻮ د ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺳﺒﺐ ﺷﻲ او ﭘﻪ ＊ﻪ ﺗﻮ－ﻪ ﺑﻪ وﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﭼ ３د ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﭘﻪ اﻧ６ول ﭘﻪ
ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ډول ﺧﭙﻠ ３دﻧﺪې ﭘﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ ﮐ ３ﺗﺮ ﺳﺮه ﮐ７ي .ﺳﺮه ﻟﻪ دې ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻮ－ﻪ وﻳﻼی ﺷﻮ ﭼ ３د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا ﻏ７وﺗﻪ د اﻣﺘﻴﺎز او ﺗﻨﺨﺎ ورﮐﻮل د
اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﻨﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺮ ﺑﺤﺚ ﻻﻧﺪې ﻳﻮه ﻣﻮﺿﻮع ده ＄ﮑﻪ دوی ﻓﮑﺮﮐﻮي ﭼ ３د اﻣﺘﻴﺎز ورﮐﻮل ﺑﻪ ！ﺎﮐﻞ ﺷﻮي ﻣﺸﺮان را ﮐﻢ او د！ﻮﻟﻨ ３ﭘﻪ ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ
ﺑﺎﻧﺪې اﻏﻴﺰ وﮐ７ي ﻧﻮ ﻟﻪ دې ﮐﺒﻠﻪ ﺑﺎﻳﺪ د اﻣﺘﻴﺎز ﭘﻪ ورﮐﻮﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺎﻳﺪ زﻳﺎت ﻏﻮر وﺷﯽ ﺗﺮ ＇ﻮ ﭘﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ ﮐ ３ﺣﺴﺎب ورﮐﻮل ﻳﻘﻴﻨ ３ﺷﻲ.
 ١اس .اس .ﻋﻠﯽ ،او اف .اﻳﻔﻨ６ی ،د ﺟﻨﺪر ﻣﺴﺎوات او د ＊％ﻮ ﺗﻘﻮﻳﻪ ﮐﻮل ،د ﺟﻨﺪ د ا請ﻞ ﻧ／ﺮی او د زرﮐﻠﻦ اﻧﮑﺸﺎﻓ ３ﻫﺪف ﮐﺎﻧﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺤﺚ ،اﺳﻼم آﺑﺎد د  ٢٠٠۵ﮐﺎل د ﻣﺎرچ د
ﻣﻴﺎﺷﺘﯽ ٢٩ﻣﻪ ﻧﻴ＂ﻪ ،ﻫﻐﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭼ ３د ﻳﻮواﻟﯽ د ﺷﻮرا ﻟﻪ ﻣﻴﺸﺘﻪ ﻏ７و ﺳﺮه د ﻣﺒﺎﺣﺜ ３ﻟﻪ ﻻری راﻏﻮﻧ ６ﺷﻮ.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ＇ﻴ７ﻧﯽ او ار＄ﻮﻧﯽ اداره

٢٢

د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ＊ﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨ３／؛ د ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７و ﺳﺮه د ﺳﺘﻮﻧ％ﻮ او د ﻫﻐﻮ د ﺣﻞ د ﻻرو ﭼﺎرو ﻣﺒﺎﺣﺜ３

ﭘﻪ ﺷﺮﻗﻲ ﺗﻴﻤﻮر ﮐ ３ﻫﻢ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻮي ﺳﻴﺴﺘﻢ د ！ﻮﻟﻨ ３د ﻫﻐﻮ ﻣﻬﻤﻮ او ﻣﺮوﺟﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ＇ﺨﻪ ﭼ ３ﭘﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ ﮐ ３ﻳﻲ ﻋﻤﻠﻲ ﺑ２ﻪ
ﻫﻢ درﻟﻮده ﺳﺘﺮ ３－ﭘ＂ ３ﮐ７ی ٥٢او ﻫﻐﻪ ＇ﻪ ﭼ ３ﺑﺎور او اﻋﺘﻤﺎد ﭘﻪ ﻧﺴﺒﻲ او ﻓﺎﻣﻴﻠﻲ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺑﺎﻧﺪی وو د ﻣﺮﮐﺰي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻟﻪ
ﺧﻮاد دﻳﻤﮑﺮاﺗﻴﮑ ３ﭘﺮوﺳ ３د ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋی ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ رد ﺷﻮل ﻧﻮ ﻟﻪ دې ﮐﺒﻠﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﮐﭽﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺖ وﻧﻪ ﻣﻮﻧﺪ.
＇ﺮﻧ／ﻪ ﭼ ３ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻟﺤﺎظ ﻫﻢ د ﺷﺮﻗﻲ ﺗﻴﻤﻮر و７－ي د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﺟﻮړ＊ﺖ ﺑﺎور ﻧﻪ ﻟﺮي ﻧﻮ ﻟﻪ دې ﮐﺒﻠﻪ ﻫﻐﻪ
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻫ（ ３ﭼ ３د ！ﻮﻟﻨ ３د ﻣﺮوﺟﻪ ا請ﻮﻟﻮ ﺷﻤﻮﻟﻴﺖ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﺟﻮړ＊ﺖ ﮐ ３وو ﻟﻪ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺷﻮې.

٥٣

ﭘﻪ ﻣﻼوي ﮐ ３ﺑﻴﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﮐﭽﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ډﻳﺮ ﻣﺆﺛﺮ وو ＄ﮑﻪ دوی ﺧﭙﻞ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه د ﻗﺪرت ﺟﻮړ＊ﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ د
ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ادارې ﭘﻪ ﺟﻮړ＊ﺖ ﮐ ３ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ وﮐ７ه او ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﻣﺮوﺟﻪ ﻣﺸﺮان او ﻻر＊ﻮوﻧﮑﻲ ﻳﻲ دﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﺟﻮړ＊ﺖ ﮐ３
ﺷﺎﻣﻞ ﮐ７ل او ﻟﻪ دې ﮐﺒﻠﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻪ د ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺖ او د ﭘﺮو－ﺮاﻣﻮﻧﻮ د اﺟﺮا زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاﺑﺮه ﺷﻮه او ﻧﻪ ﻳﻮازی دا ﭼ ３ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه
ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻪ ﻗﺎ ﻧﻮﻧﻲ ﺑ２ﻪ وروﺑﺨ＋ﻠﻪ ﺧﻮ د！ﻮﻟﻨ ３او ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺮ ﻣﻨ ＃د ﻳﻮ ې اﺳﺎ ﺳﻲ را ﺑﻂ ﭘﻪ ﺗﻮ－ﻪ ﻫﻢ ﺧﭙﻞ
رول ﺗﺮﺳﺮه ﮐ.７

٥٤

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ ３د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام اﺳﺎس ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﭘﺨﻮاﻧﯽ او ﻣﺮوﺟﻪ ﺷﮑﻞ د ﺣﮑﻮﻣﺖ دی د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ﺗﻮ－ﻪ ﻟﮑﻪ
ﺟﺮ ３－او ﺷﻮرا－ﺎﻧ ３ﺧﻮ ﺳﺮه ﻟﻪ دې ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎ ن ﭼ ３ﭘﻪ ﻧﻮﻣﻮړی ﭘﺮو－ﺮام ﮐ ３د！ﻮﻟﻨ ３د اﻧﮑﺸﺎ ﻓﻲ ﺷﻮرا ﻏ７ي دي ！ﻮل
ﻳﻲ ﻫﻐﻪ ﭘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﺸﺮان ﻧﻪ دي ﻟﻪ دې ﮐﺒﻠﻪ ﻳﻮ ﻧﻮی ﻗﺪرت د ﺟﻮړﻳﺪو ﭘﻪ ﺣﺎل ﮐ ３دی او ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﭘﺎﻣﻪ ﻏﻮر＄ﻮل ﺷﻮي ﮐﺴﺎن
دا ﺗﻮان ﻣﻮﻣﻲ ﭼ ３ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻪ وﻻړ ﺷﻲ او د ﻫﻮډ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﺠﻠﺴﻮﻧﻮ ﮐ ３ﺑﺮﺧﻪ وا ﺧﻠﻲ ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﭘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﺸﺮان او
ﻣﺮوﺟﻪ ﻗﺪرت ﻟﺮوﻧﮑﻲ د دې ﭘﺮوﺳ＇ ３ﺨﻪ ﺑﻬﺮ ﭘﺎﺗﻪ دي ﭼ ３ﺑﺎﻳﺪ دوی ﺗﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺟﺪي ډول ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ وﺷﻲ ＇ﺮﻧ／ﻪ ﭼ ３ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺠﺮﺑ ３دا را ﭘﻪ －ﻮﺗﻪ ﮐﻮي ﭼ ３د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ﻣﻮﺛﺮﻳﺖ او ！ﻴﻨ＋／ﺖ ﭘﻪ دې ﭘﻮرې اړه ﻟﺮي ﭼ ３اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ
ﺷﻮرا－ﺎﻧ ３د ！ﻮﻟﻨﻮ ﺳﺮه او ！ﻮﻟﻨ ３داﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا－ﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻮ ＊ﻮ روا ﺑﻄﻮ ﺗ７او ﻟﺮي او ＇ﺮﻧ／ﻪ ﮐﻴﺪای ﺷﻲ ﭼ ３ﻫﻐﻪ
！ﻮل ﭘﻪ زړه ﭘﻮرې ارز＊ﺘﻮﻧﻪ د ﻳﻮه ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻋﻤﻞ د ودې ﺳﺒﺐ ﺷﻲ ،او ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐ ３ﮐﻠﻴﺪي ﻧﻈﺮ دا دی ﭼ ３د ！ﻮﻟﻨ ３ﻣﺮوﺟﻪ
ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﺗﻪ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ رﺳﻤﻲ ﺟﻮړ＊ﺖ ﮐ＄ ３ﺎي وړﮐ７ل ﺷﻲ.

 .۴ .٢ﻟﻨ６ﻳﺰ:
دﻫﻐﻮ ﻻرو او ﭼﺎرو ﭘﻪ ﮐﺎروړل ﭼ ３ﭘﻪ ﻣﻮﻗﺖ ډول د اوﺳﻨ ３ﻗﺪرت ﻟﺮوﻧﮑﻮ او ﻧﻮي ﻗﺪرت ﻳﻌﻨ ３د！ﻮﻟﻨ ３د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا
ﺗﺮﻣﻨ ＃ﺳﺘﻮﻧ ３％ﮐﻤ ３ﮐ７ي ﻣﻤﮑﻦ ﭘﻪ اوږد ﻣﻬﺎل ﮐ ３ﻣﻮﺛﺮه ﺛﺎﺑﺘ ３ﻧﺸﻲ او دا ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻳﺎد وﻟﺮو ﭼ ３د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د
ﭘﺮو－ﺮام ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﭘﻪ ﻳﻮه ﺳﻴﻤﻪ ﮐ ３او د ﻫﻐﻪ د ﻣﻮﺛﺮﻳﺖ د ＊ﻮوﻧ ３ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐ ３ﻟﻪ ﭘﺮو－ﺮام ﺳﺮه ﻣﻘﺎوﻣﺖ را ﮐﻢ ﺷﻲ ﺧﻮ ﭘﻪ
ﻧﻮﻣﻮړو دواړو 請ﻮرﺗﻮﻧﻮ ﮐ ３ﺗﺮاوﺳﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﺘﻮﻧ ３％ﭼ ３د ！ﻮﻟﻨ ３اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا او ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻏ７ي ورﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ دي
ﭼ ３ﻟﻪ اوﺳﻨﻴﻮ ﻗﺪرت ﻟﺮوﻧﮑﻮ ﺳﺮه ﻣﻨﺎزﻋﻪ ده ﻧﺪه ﺣﻞ ﺷﻮې .ﻧﻮ د داﺳ ３ﻓﻌﺎﻟﻪ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋي ﭘﻪ ﮐﺎروړل ﭼ ３د ﻗﺪرت اوﺳﻨ３
ﺟﻮړ＊ﺘﻮﻧﻪ 請ﺤﻨ ３ﺗﻪ راوﻟﻲ او دﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﻪ ﭘﺮو－ﺮام ﮐ ３ورﺗﻪ ﺑﺮﺧﻪ ورﮐ７ل ﺷﻲ او ﻫﻐﻪ رول ورﺗﻪ ورﮐ７ل ﺷﻲ ﭼ ３د
請ﻠﺤ ３ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐ ３ﻳﻲ ﭘﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ ﮐ ３درﻟﻮده ﻧﻮ ﭘﻪ دې 請ﻮرت ﮐ ３ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻟﺮوﻧﮑ ９ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺖ ﭘﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ ﮐ ３ﻣﻨ ＃ﺗﻪ را ﺷﻲ او
دﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ﻫﺪﻓﻮﻧﻪ ﭼ ３د ﻳﻮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ او ﻓﻌﺎل دوﻟﺖ ﺟﻮړول دي ﭘﻪ ﻻس راﺷﻲ.
د！ﻮﻟﻨ ３د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ د ﻳﻮ وړوﮐﻲ اﻣﺘﻴﺎز ﭘﻪ ورﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﺑﻪ د دوی د ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ اﺣﺴﺎس د ！ﺎﮐﻞ ﺷﻮي رول
ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐ ３زﻳﺎت ﮐ７ي او د دوی د ﮐﺎر ﻣﻮﺛﺮﻳﺖ ﺑﻪ د ！ﻮﻟﻨ ３ﭘﻪ اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﭘﺮوژو ﭘﺮﻳﻮزي او ﻫﻤﺪارﻧ／ﻪ ﺑﻪ د دوی ﭘﻪ ﻓﺎﻣﻴﻠﻮﻧﻮ
٥٢

ﻫﻮﻫﯽ ،ﭘﻪ ﺷﺮﻗﯽ ﺗﻴﻤﻮر ﮐ ３د ﻧﻤﻮﻧﻮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ

٥٣

ﭘﻪ ﻫﻤﺪﻏﻪ ﺧﭙﺮوﻧﻪ ﮐ.۵٨۶ .３

٥٤

ام .ﮐ .３ﺣﺴﻴﻦ ٢٠٠٣ ،ﮐﺎل" ،د ！ﻮﻟﻨﯽ ﭘﻪ ﭘﺮﻣﺨﺘ ，ﮐ ３د ﻣﺎﻻ وی د ﻣﺤﻠﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮﺧﻪ "،ﭘﺮﻣﺨﺘ ，او ﺟﻨﻮﺑﯽ اﻓﺮﻳﻘﺎ.٢٠(٢)٢٨٠ ،

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ＇ﻴ７ﻧﯽ او ار＄ﻮﻧﯽ اداره

٢٣

د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ＊ﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨ３／؛ د ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７و ﺳﺮه د ﺳﺘﻮﻧ％ﻮ او د ﻫﻐﻮ د ﺣﻞ د ﻻرو ﭼﺎرو ﻣﺒﺎﺣﺜ３

ﻫﻢ ﻓﺸﺎرﮐﻢ ﺷﻲ ،او ﭘﻪ ！ﻮﻟﻨﻴﺰه ﮐﺎروﻧﻮ ﮐ ３ﺑﻪ ﻳﻲ د ﺑﺮﺧ ３اﺧﻴﺴﺘﻨ ３ﮐﭽﻪ ﻟﻮړه ﺷﻲ ،او ﻫﻤﺪارﻧ／ﻪ د ！ﻮﻟﻨ ３دﭘﺮوژو د
اﺟﺮاﮐﻮوﻧﮑ ３ﭘﻪ ﺗﻮ－ﻪ ﺑﻪ د ！ﻮﻟﻨ ３د ﻳﻮ ﻣﺸﻮره ﮐﻮوﻧﮑﻲ رول وﻟﻮﺑﻮي او ﭘﻪ ﭘﺎی ﮐ ３ﺑﻪ اﻣﺘﻴﺎزورﮐﻮل د دې ﺳﺒﺐ ﺷﻲ ﭼ３
دوی ﺧﭙﻠ！ ３ﻮﻟﻨ ３ﺗﻪ ﭘﻪ ﻳﻘﻴﻨﻲ ډول ﺣﺴﺎب ورﮐﻮوﻧﮑﻲ و２－ﻞ ﺷﻲ.

 .٣د＊％ﻮ د ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻴﺴﺘﻨ ３ﺷﮑﻠﻮﻧﻪ:
د ﻣﺸﺮﺗﺎﺑﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ډول ﭼ ３د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﻪ ﭘﺮو－ﺮام ﮐ ３ﭘﻪ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ډول ！ﻮﻟﻨ ３ﺗﻪ ﻻره ﻣﻮﻣﻲ ﻫﻐﻪ د ＊％ﻮ ﻣﺸﺮﺗﻮب دی،
د ＊％ﻮ ﺷﻤﻮﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﭘﻪ اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا ﮐ ３دوی ﺗﻪ د اﻓﺮ請ﺖ ورﮐ７ي ﭼ ３ﺧﭙﻞ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺑﻴﺎن او د اﻧﮑﺸﺎف ﻟﻮرﺗﻪ ﻻره
وﻣﻮﻣﻲ ،ﺳﺮه ﻟﻪ دې ﭼ ３د ＊％ﻮ ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻮ او ﻓﻴﺼﻠﻮ ﺗﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺖ ورﮐﻮل ،او د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﺣﻖ ﻟﺮل ﻟﻪ ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﺳﺘﻮﻧ％ﻮ ﺳﺮه
ﻣﺨﺎﻣﺦ دي ﭘﻪ داﺳ ３ﺣﺎل ﮐ ３ﭼ ３ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ！ﻮﻟﻨ ３د ＊％ﻮ ﺣﻘﻮﻗﻮ او ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ ３ﺧﺎص ﭘﺎم ﻟﺮي .ﺧﻮ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ادارې او ﭘﺮو－ﺮاﻣﻮﻧﻪ ﻟﮑﻪ د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮو－ﺮام ﭘﻪ
ﺧﺎص ډول د ﻧﻮﻣﻮړو ﺳﺘﻮﻧ％ﻮ ﺳﺮه ＇ﻪ ﭼﻠﻨﺪ ﻧﻪ دی ﮐ７ي .ﭘﻪ

درﻳﻢ ﭼﻮﮐﺎټ :ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ او د＊％ﻮ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ :
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ دا را ﭘﻪ －ﻮﺗﻪ ﮐﻮي ﭼ ３ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻮ ＄ﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐ３

ﭘﺮو－ﺮاﻣﻮﻧﻮ ﮐ ３د ﺟﻨﺪر دﺷﻤﻮﻟﻴﺖ دﮐﻤﻮاﻟﻲ ﻳﻮ دﻟﻴﻞ ﺷﺎ ﻳﺪ

ﭼ ３ﭘﺮو－ﺮاﻣﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻧﻴﺪﻟﻲ ﭼ ３ﭘﻪ ﺟﻨﺪر ﭘﻮرې ﺣﺴﺎس روﺷﻮﻧﻪ

داوي ﭼ ３ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ ３اﮐﺜﺮه ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﻣﻘﺎﻣﺎت د ﺟﻨﺪر

ﺗﻄﺒﻴﻖ ﮐ７ې ﻧﻮ ﭘﻪ اوږد ﻣﻬﺎل ﮐ ３ﭘﻪ ﻣﺘﺪاوم ډول د ﭘﺎﻧ ３／اﭼﻮﻧ３

روش ﺗﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻣﺒﻬﻢ او ﻧﻈﺮي ډول －ﻮري ٥٥او ﻫﻤﺪارﻧ／ﻪ ﻫﻐﻪ

د ﻟﻮړواﻟ ３ﺳﺒﺐ ﺷﻮی دي .ﺗﺮﮐﻮﻣﻪ ＄ﺎﻳﻪ ﭼ ３د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن او

ﻃﺮﻳﻘﻲ ﭼ ３د ﺟﻨﺪر ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ د ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ！ﻮﻟﻨ ３ﻟﻪ ﺧﻮا

د ﻋﺎﺟﻠﯽ －ﻤﺎرﻧﯽ ﻣﻠﯽ ﭘﺮو－ﺮاﻣﻮﻧﻪ د ！ﻮﻟﻨﻮ د ﺷﻤﻮﻟﻴﺖ او د ﻧﺎرﻳﻨﻪ
او ＊％ﻮ د ﺑﺮﺧ ３اﺧﻴﺴﺘﻨ ３ﻏﻮ＊ﺘﻨﻪ ﮐﻮي ﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﺎص ډول د

وړاﻧﺪې ﺷﻮي دي ﻣﻤﮑﻦ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻟﻪ ﻧﻈﺮه ﺑ３

！ﻮﻟﻨﻮ ﭘﻮﻫﺎوی د ﺟﻨﺪر ﭘﻪ ﻋﻤﻠﻲ ﻧﻮرﻣﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﭘﻴﻞ ﻳﻮه ﻣﻬﻢ او

رﺑﻄﻪ او ﻣﺒﻬﻤ ３وي ﻧﻮ ﻟﻪ دې ﮐﺒﻠﻪ ！ﻮﻟﻨ ３ﺗﻪ د ﭘﻮﻫ ３او ﺗﻄﺒﻴﻖ

اﺳﺎﺳ！ ３ﮑ２－ ９ﻞ ﮐﻴ８ي.

وړ ﻧﻪ ＊ﮑﺎري ﻧﻮ ＄ﮑﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ ＄ﻞ د ！ﻮﻟﻨ ３ﻟﻪ ﺧﻮا د رد ＄ﻮاب

ﭘﻪ دواړو ﭘﺮو－ﺮاﻣﻮﻧﻮ ﮐ ３د ﺟﻨﺪر د ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐ ３ﻧﻴﻮل ﻧﻪ

ورﺗﻪ وﻳﻞ ﮐﻴ８ي.

ﻳﻮازې د ﭘﺮو－ﺮام ﺑﻨﺴ ﺗﻪ ﻋﻤﻠﻲ ﻣﻔﻬﻤﻮ ورﺑﺨ＋ﻲ ﺧﻮ د ﭘﺮو－ﺮام
اﺳﺎﺳﻲ اﻫﺪاف ﭼ ３د ﺗﻌﺎدل او ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺗﺸﻮﻳﻖ دی ﻫﻢ ﺗﺤﻘﻖ

د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ﭘﻪ ﺧﻮرﻳﺪو ﺳﺮه ډﻳﺮې ！ﻮﻟﻨ ３ﭘﻪ

ﻣﻮ ﻣﻲ.

دې راﺿﻲ ﻧﺸﻮې ﭼ ３د ﭘﺮو－ﺮام د ﻏﻮ＊ﺘﻨﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ ＊％ﻮ ﺗﻪ

زﻳﺮﻣﻪ :ای .ﻣﺴﻔﻴﻠﺪ ٢٠٠۴ ،ﮐﺎل "اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن :ﭘﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﻪ ﮐ ３د

داﻧﮑﺸﺎﻓﻲ

ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن او د ﻋﺎﺟﻠﯽ －ﻤﺎرﻧﯽ د ﻣﻠﯽ ﭘﺮو－ﺮاﻣﻮﻧﻮ ﺑﺮﺧﻪ "،د ﻧ７ﻳﻮاﻟﻪ ﺑﺎﻧﮏ

ﭘﻪ ！ﺎﮐﻨﻮ ﮐ ３ﺑﺮﺧﻪ ورﮐ７ي او ﻳﺎ ﮐﻪ و！ﺎﮐﻞ ﺷﻲ

٥٦

د ﺧﻮاری ﻟ８ول او د ودی ！ﻴﻨ／ﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋ＇ ３ﻴ７ﻧﻪ :د ﺧﻮاری د

ﺷﻮرا دﻏ７ي ﭘﻪ ﺗﻮ－ﻪ وﻣﻨﻞ ﺷﻲ ﺧﻮ ﺳﺮه ﻟﻪ دې ﻫﻢ ＄ﻨﻮ ﺗﺴﻬﻴﻞ

ﻟ８وﻟﻮ اﻧﺪازه ﮐﻮل :د زده ﮐ７ی ﻧ７ﻳﻮاﻟﻪ ﭘﺮوﺳﻪ او ﮐﺎﻧﻔﺮاﻧﺲ ،ﺷﺎﻧ／ﺎی ،د

ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７و د راﭘﻮر ،او ﻟﻪ ﺳﻴﻤ＇ ３ﺨﻪ د ＇ﻴ７ﻧﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺎ ډﻳﺮې

ﻣﯽ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯽ ﻟﻪ ＇ ٢۵ﺨﻪ ﺗﺮ  ٢٧ﭘﻮری

داﺳ ３ﻧﻮرې ﻻر ی ﺷﺘﻪ ﭼ ３％＊ ３ﮐﻮﻻی ﺷﻲ د ﻣﻠﻲ
ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﻪ ﭘﺮو－ﺮام ﮐ ３ﺑﺮﺧﻪ واﺧﻠﻲ＇ ،ﺮﻧ／ﻪ ＊ ３％ﭘﻪ روا ﺟﻲ ډول ﻟﻪ ﭘﺨﻮا ＇ﺨﻪ د ＊ﻪ ﻣﺸﺮﺗﺎ ﺑﻪ او ＊ﻪ ﻧﻈﻢ د اﺳﺘﻌﺪاد
درﻟﻮدﻟﻮ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ﭘﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ ﮐ ３ﺷﻬﺮت ﻟﺮي ﻧﻮ ＄ﮑﻪ د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا د ﻏ７و او ﺣﺘﯽ د ﺷﻮرا د ﻣﺸﺮ ﭘﻪ ﺗﻮ－ﻪ ！ﺎﮐﻞ ﺷﻮی دي.
ﺳﺮه ﻟﻪ دې ﭼ ３داﺳ ３ﺣﺎﻻت ډﻳﺮ ﮐﻢ ﻟﻴﺪل ﺷﻮي ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻟﻪ ﻧﻴﻤﺎﻳﻲ ＇ﺨﻪ زﻳﺎﺗﻮ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７و د ﻳﻮه ﻳﺎ دوه داﺳ３
ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻮ ﻳﺎدوﻧﻪ ﮐ７ې ده ،او ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﮐ ３دا ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻪ ډ４ﺮ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺳﺮه ＇ﻴ７ل ﺷﻮی ده.

٥٥

ای .ﻣﺴﻔﻴﻠﺪ ٢٠٠۴ ،ﮐﺎل "اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن :ﭘﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﻪ ﮐ ３د ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن او د ﻋﺎﺟﻠﯽ －ﻤﺎرﻧﯽ د ﻣﻠﯽ ﭘﺮو－ﺮاﻣﻮﻧﻮ ﺑﺮﺧﻪ "،د ﻧ７ﻳﻮال ﺑﺎﻧﮏ د ﺧﻮاری ﻟ８ول او د ودی

！ﻴﻨ／ﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋ＇ ３ﻴ７ﻧﻪ ،واﺷﻨ＂／ﻦ ډی ﺳﯽ :د ﺧﻮاری د ﻟ８وﻟﻮ اﻧﺪازه ﮐﻮل :د زده ﮐ７ی ﻧ７ﻳﻮاﻟﻪ ﭘﺮوﺳﻪ او ﮐﺎﻧﻔﺮاﻧﺲ ،ﺷﺎﻧ／ﺎی ،د ﻣﯽ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯽ ﻟﻪ ＇ ٢۵ﺨﻪ ﺗﺮ
 ٢٧ﭘﻮری
٥٦

د ﻣﻠﯽ اوﻟﻮﻳﺘﻮﻧﻮ د ﭘﺮو－ﺮام د ﮐ７ﻧﻼری ﺳﻨﺪ ﭘﻪ ﻗﻮل ﭼ ３د  ٢٠٠۴ﮐﺎل د ﺟﻮن ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐ ３د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ﻟﭙﺎره د ﺟ ３ﭘ ３ﻳﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﻴﺎر ﺷﻮی دی :د

！ﻮﻟﻨﯽ اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﺷﻮرا ﺑﻪ د ！ﺎﮐﻨﯽ ﻟﻪ ﻻری د ﻻﻧﺪﻧﻴﻮ ا請ﻮﻟﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴ ﺟﻮړه ﺷ :３د ！ﻮﻟﻨﯽ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﭼ ３د دوﻟﺖ ﭘﻪ ！ﻮل ！ﺎﮐﻨﻮ ﮐ ３ﺑﺮﺧﻪ اﺧﺴﺘﻠ ９ﺷ ３رای ورﮐﻮوﻧﮑ３
ﮐ２ﻞ ﮐﻴ８ی ،ﻧﺎرﻳﻨﻪ او ＊ ３％دواړه ﮐﻮﻻې ﺷ ３ﭼ ３راﻳﻪ ورﮐ７ی او د ！ﻮﻟﻨﯽ د اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﺷﻮرا ﻏ７ې ﺷ(pp ٤-٥) ３

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ＇ﻴ７ﻧﯽ او ار＄ﻮﻧﯽ اداره

٢٤

د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ＊ﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨ３／؛ د ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７و ﺳﺮه د ﺳﺘﻮﻧ％ﻮ او د ﻫﻐﻮ د ﺣﻞ د ﻻرو ﭼﺎرو ﻣﺒﺎﺣﺜ３

 .١ .٣د ！ﻮﻟﻨ ３د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا ډوﻟﻮﻧﻪ او ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﮐ ３د ＊％ﻮ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ:
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ＇ﻴ７ﻧﻲ او ار＄ﻮﻧﻲ د اداری د ＇ﻴ７ﻧﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺎ ﭘﻪ اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا ﮐ ３د ＊％ﻮ درې ډوﻟﻪ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ ﻣﻮﺟﻮده
ده.
 .١دﻧﺎرﻳﻨﻪ او ＊％ﻮ ６－ه ﺷﻮرا:
اﻟﻒ :د ﻧﺎرﻳﻨﻪ او ＊％ﻮ ﻣﺴﺎوي ﺑﺮﺧﻪ ،ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ！ﺎﮐﻨﻮ ﮐ！ ３ﺎﮐﻞ ﺷﻮي او ﻧﺎﺳﺘﻪ ﻳﻲ ﻳﻮ ＄ﺎی ده،
ب ３％＊ :ﻳﻮازی ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ رول ﻟﺮي،ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ！ﺎﮐﻨﻮ ﮐ！ ３ﺎﮐﻞ ﺷﻮي او ﻧﺎﺳﺘﻪ ﻳﻲ ﻳﻮ ＄ﺎی ده
 .٢دﻧﺎرﻳﻨﻪ او د ＊％ﻮ ﺑﻴﻠ ３ﺷﻮرا －ﺎﻧ:３
اﻟﻒ .ﻧﺎرﻳﻨﻪ او ＊ ３％دواړه ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ！ﺎﮐﻨﻮ ﮐ！ ３ﺎﮐﻞ ﮐﻴ８ي ﺧﻮ ﻧﺎﺳﺘﻪ ﻳﻲ ﺑﻴﻠﻪ ده
 .٣د ＊％ﻮ د ﺷﻮرا ＄ﺎﻧ／ﻪ:
اﻟﻒ :ﭘﻪ ﺑﻴﻞ ډول د ＊％ﻮ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ！ﺎﮐﻞ ﺷﻮې او ﻧﺎﺳﺘﻪ ﻳﻲ ﻫﻢ ﺑﻴﻠﻪ ده
ب :د＊％ﻮ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﺗﻌﻴﻦ ﺷﻮې ،ﻧﺎﺳﺘﻪ ﻳﻲ ﺑﻴﻠﻪ او رول ﻳﻲ ﻳﻮازی د ＊％ﻮ د ﻣﺴﺎﺋﻠﻮ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﻣﺸﻮره ورﮐﻮل دي.

دﻧﺎرﻳﻨﻪ وو او ＊％ﻮ ６－ه ﺷﻮرا:
ﺳﺮه ﻟﻪ دې ﭼ ３ﻟ ８ﻟﻴﺪل ﮐﻴ８ي ﺧﻮ د ﺷﻮرا ﻫﻐﻪ واﻗﻌ ３ډول دی ﭼ ３وﺟﻮد ﻟﺮي ﭘﻪ دې ډول ﺷﻮرا ﮐ ３ﻧﺎرﻳﻨﻪ او ＊ ３％د
ﻓﻴﺼﻠﻪ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻪ ﺗﻮ－ﻪ ﭘﻪ ﻣﺴﺎوي ډول ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻠﻲ .د دې ډول ﺷﻮرا ﺟﻮړول ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ＄ﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐ＊ ３ﺎﻳﻲ ﭼ ３％＊ ３ﻟﻪ
ﻣﺨﮑ＇ ３ﺨﻪ ﭘﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ ﮐ ３ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻮ ﮐ ３ﺧﭙﻞ ږغ اوﭼﺘﻮﻟ ９ﺷﻲ او ﭘﻪ ﺧﺎص ډول ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ！ﻮﻟﻨﻮ ﮐ ３ﭼ％＊ ３ﻮ د
اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا د ﺟﻮړوﻟﻮ ＇ﺨﻪ ﻣﺨﮑ ３د ﻣﺸﺮﺗﺎﺑﻪ رول ﻟﻮﺑﻮﻟﯽ دی ٥٧ﻟﮑﻪ ﭼ ３ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ ３ﭘﻪ ＄ﻨﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﮐ ３داﺳ３
ﻫﻢ ﺷﻮي دي ﭼ ３ﻟﻤ７ی ＊！ ３％ﺎﮐﻞ ﺷﻮی دي او ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﺷﻮرا ﮐ ３د ﻣﺸﺮﺗﺎﺑﻪ د ﻣﻘﺎ م ﻟﭙﺎره ！ﺎﮐﻞ ﺷﻮي دي.
دﻧﺎرﻳﻨﻪ او ＊％ﻮ د６－ې ﺷﻮرا ﻏﻴﺮ وا ﻗﻌﻲ ﺷﮑﻞ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ！ﻮﻟﻨﻮ ﮐ ３ﻟﻴﺪل ﮐﻴ８ي ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻮ ﮐ ３ﭼ ３％＊ ３ﺧﭙﻞ ږغ ﻧﺸﻲ
اوﭼﺘﻮﻻی ﺧﻮ ﺳﺮه ﻟﻪ دې ﻫﻢ داﺳ ３ﺣﺎﻟﺖ وﺟﻮد ﻟﺮي ﭼ ３％＊ ３ﭘﻪ ！ﺎﮐﻨﻮ ﮐ ３ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻠﻲ ﺗﺮ ＇ﻮ د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د
ﭘﺮو－ﺮام ﭘﺎﻟﻴﺴﻲ ﺳﺮه ﺳﻢ ﮐ７ﻧﻪ ﺷﻮي وي .ﭘﻪ ﺧﻮا＊ﻴﻨﯽ ﺳﺮه ﺑﺎﻳﺪ وواﻳﻮ ﭼ ３ډﻳﺮ ﺷﻤﻴﺮ د ＊％ﻮ اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا －ﺎﻧ ３ﻟﻪ ﻫﻤﺪې
ﮐﺘ／ﻮري ＇ﺨﻪ دي ،ﻳﻮ ډﻳﺮﺷﻤﻴﺮ د ﺷﻮرا ＊％ﻴﻨﻪ ﻏ７ي ﭘﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ او ﭘﺮﻳﮑ７ه ﮐﻮﻟﻮ ﮐ ３او ﻫﻤﺪارﻧ／ﻪ ﭘﻪ ﻣﺠﻠﺴﻮﻧﻮ ﮐ ３ﺑﺮﺧﻪ ﻧﻪ
اﺧﻠﻲ ﺧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ 請ﻮرت ﮐ ３ﭼ ３ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻏ７ي ﻣﻮﺟﻮد وي ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮﺧﻪ واﺧﻠﻲ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ＇ﻴ７ﻧﯽ او ار＄ﻮﻧﯽ
د ادارۍ ＇ﻴ７ﻧ ３ﭘﻪ ﺑﺎﻣﻴﺎن ﮐ＊ ３ﻴﻲ ﭼ ３د ﺷﻮرا ＊％ﻴﻨﻪ ﻏ７ي ﻧﺎرﻳﻨﻪ ＇ﭙﻞ ﺷﻮرا ﺗﻪ اﺳﺘﻮي ﺗﺮ ＇ﻮ ﻟﻪ دوی ＇ﺨﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه －ﻲ
وﮐ７ي او ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ＄ﻨﻮ ﻧﻮ رو ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐ＊ ３ﺎﻳﯽ د ﺷﻮرا ＊％ﻴﻨﻪ ﻏ７ي وﻏﻮاړي ﭼ ３ﭘﻪ ﺷﻮرا ﮐ ３ﺑﺮﺧﻪ واﺧﻠﻲ ﺧﻮ ﻟﻪ ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ﺳﺮه
ﭘﻪ ６－ه ﺷﻮرا ﮐ ３ﮐ＋ﻴﻨﺎﺳﺘﻞ او ﺧﺒﺮې ﮐﻮل د دوی ﻟﭙﺎره ﺳﺘﻮﻧ％ﻤﻦ ﺗﻤﺎﻣﻴ８ي او ﻳﺎ داﺳ ３ﻓﮑﺮ ﮐﻮي ﭼ ３ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﻫﻢ ＇ﺮ－ﻨﺪ
ﮐ７ي دﻏﻮر وړﺑﻪ ﻧﻪ وي.

د ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو او د ＊％ﻮ ﺑﻴﻠ ３ﺷﻮرا－ﺎﻧﯽ:
د اﻧﮑﺸﺎ ﻓﻲ ﺷﻮرا ﻳﻮ ﺑﻞ ډول ﭼ ３د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮ ن ﭘﺮو－ﺮام ورﺑﺎﻧﺪې ﺟﻮړﺟﺎړی ﮐ７ی دی ﻫﻐﻪ د ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو او ＊％ﻮ ﻟﭙﺎره د
ﺑﻴﻠﻮ ﺑﻴﻠﻮ ﺷﻮرا－ﺎﻧﻮ ﺟﻮړول دي ،ﭘﻪ دې ډول ﭼ ３ﻧﺎرﻳﻨﻪ او ＊ ３％دواړه ﭘﻪ ！ﺎﮐﻨﻮ ﮐ ３ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻠﻲ او ﮐﻠﻪ ﭼ ３و！ﺎﮐﻞ ﺷﻮل
ﻧﻮ ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﺑﻴﻞ او ＊ ３％ﺑﻴﻠ ３ﮐ＋ﻴﻨﻲ ﺧﻮ دواړه ﻣﺠﻠﺴﻮﻧﻪ د ﻳﻮې ﺷﻮرا ﺑﺮﺧ ３دي ،دوی ﺧﭙﻠ ３ﭘﺮﻳﮑ７ې او ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮﻧﻪ ﺳﺮه ﻳﻮ

٥٧

د اووه ﻟﺴﻮ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７و ﭼ ３ﻣﺮﮐﻪ ور ﺳﺮه ﺷﻮی وه ،ﭘﻨ％ﻠﺴﻮ ﻳ ３د داﺳﯽ ﺷﻮرا－ﺎﻧﻮ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ورﮐ７ل ﭼ ３ﻣﺸﺮﺗﺎﺑﻪ ﻳ ３د ＊％ﻮ ﭘﻪ ﻻس ﮐ ３وه.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ＇ﻴ７ﻧﯽ او ار＄ﻮﻧﯽ اداره

٢٥

د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ＊ﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨ３／؛ د ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７و ﺳﺮه د ﺳﺘﻮﻧ％ﻮ او د ﻫﻐﻮ د ﺣﻞ د ﻻرو ﭼﺎرو ﻣﺒﺎﺣﺜ３

＄ﺎي ﮐﻮي او ﺧﭙﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه －ﺎ ن ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ اﺳﺘﻮ ي ﺗﺮ＇ﻮ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ را ﭘﻮر ورﮐ７ي د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ډول د＊％ﻴﻨﻪ ﺷﻮرا د ﻏ７ې زوی
او ﻳﺎ ﺧﺎوﻧﺪ او ﻫﻤﺪارﻧ／ﻪ د ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﺷﻮرا د ﻏ７ي ﺧﻮر او ﻳﺎ ﻣﻮر دا دﻧﺪه ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮي.

د＊％ﻮ داﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا ＇ﺎﻧ／ﻪ:
د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﻪ ﭘﺮو－ﺮام ﮐ ３ﻳﻮه ﻋﺎﻣﻪ ﺳﺘﻮﻧ％ﻪ د ＊％ﻮ ﺑﺮﺧ ３اﺧﻴﺴﺘﻨ ３دی ﭼ ３د ！ﻮﻟﻨ ３د رﺳﻢ او رواج ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ＊％ﻮ ﺗﻪ
اﺟﺎزه ﻧﻪ ورﮐﻮي ﭼ ３ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ！ﺎﮐﻨﻮ ﮐ ３ﺑﺮﺧﻪ واﺧﻠﻲ ،او ＊ ３％دې د ﻧﺎرﻳﻨﻪ او ＊％ﻮ دواړو ﺗﻪ راﻳﻪ ورﮐ７ي او ﻳﺎ ﻧﺎرﻳﻨﻪ
＊％ﻮ ﺗﻪ راﻳﻪ ورﮐ７ي＄ .ﻨﻮ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７و ﻟﮑﻪ ﻳﻮ ان ﻫﺒﻴﺘﺎت او ډاﮐﺎر ﺑﻴﺎ ﭘﻪ دې ﺗﻮاﻧﻴﺪﻟ ３ﭼ ３ﭘﻪ ﻫﺮات ٥٨ﮐ ３و７－ي ﭘﻪ
دې راﺿﻲ ﮐ７ي ﭼ％＊ ３ﻮ ﺗﻪ اﺟﺎزه ورﮐ７ي ﭼ ３ﻳﻮازی د ﺷﻮرا ＊％ﻴﻨﻪ ﻏ７ې و！ﺎﮐﻲ ﺗﺮ ＇ﻮ د ＊％ﻮ اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا ﺟﻮړه
ﮐ７ي .ﻧﻮ ﭘﻪ داﺳ ３ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐ ３ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو د ﺧﭙﻠ ３ﺷﻮرا ﻟﭙﺎره او ＊％ﻮ د ﺧﭙﻠ ３ﺷﻮرا ﻟﭙﺎره ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ه －ﺎﻧﻮ ﺗﻪ راﻳﻲ ورﮐ７ي دي.
ﭘﻪ ＄ﻨﻮ ﻧﻮرو ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐ ３ﻟﮑﻪ ﭘﻪ ﻧﻨ／ﺮﻫﺎر ﮐ ３د روداﺗﻮ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟﯽ ٥٩ﮐ％＊ ３ﻮ ﭘﻪ ﻗﻄﻌ ３ډول اﺟﺎزه وﻧﻪ ﻣﻮﻧﺪﻟﻪ ﭼ ３ﭘﻪ ！ﺎﮐﻨﻮ
ﮐ ３ﺑﺮﺧﻪ واﺧﻠﻲ ﻧﻮ ﻟﻪ دې ﮐﺒﻠﻪ ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ＇ﻮ ＊％ﻮ ﭼ ３ﻟﻪ ﭘﺮو－ﺮام ﺳﺮه ﻳ ３زﻳﺎﺗﻪ ﻣﻴﻨﻪ درﻟﻮده او ﻳﻮ ＇ﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻳﻲ ﻫﻢ درﻟﻮد د
ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑ ３ﻣﻮﺳﺴ ٦٠３ﻟﻪ ﺧﻮا او ﻳﺎ د ！ﻮﻟﻨ ３د ＊％ﻮ ﭘﻪ ﻟﻪ ﺧﻮا ور＇ﺨﻪ وﻏﻮ＊ﺘﻞ ﺷﻮ ﭼ ３د ＊％ﻮ د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا ﺑﺮﺧﻪ
ﺟﻮړه ﮐ７ي ﻧﻮ ﻟﻪ دې ﮐﺒﻠﻪ د ＊％ﻮ اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮراوو دوه ＇ﺎﻧ ３／ﻣﻨ ＃ﺗﻪ را ﻏﻠ ３او ﻫﺮه ＇ﺎﻧ／ﻪ ﭘﻪ دې ﭘﻮرې ﺗ７ﻟ ３ده ﭼ ３اﻳﺎ
＊％ﻮ ﺗﻪ اﺟﺎزه ورﮐ７ل ﺷﯽ ﭼ ３د ＊％ﻮ اﻧﮑﺸﺎﻓ ３ﺷﻮا ＇ﺎﻧ／ﻪ ﺟﻮړه ﮐ７ې ﮐﻪ ﻧﻪ.
اﮐﺜﺮه ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７و ﻟﮑﻪ د ژﻏﻮرﻧﯽ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻤﻴ＂ ３د ＊％ﻴﻨﻪ اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮراوو د ﺟﻮړوﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﭘﻮرﺗﻨﻲ دوﻫﻢ ډول
＇ﺨﻪ ＂－ﻪ او ﭼﺘﻪ ﮐ７ې ﭘﻪ دې ﻫﻴﻠﻪ ﭼ ３د ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﺷﻮرا ﻓﻴﺼﻠﻪ ﺗﻘﻮﻳﻪ او ＇ﻪ ﻧﺎ ＇ﻪ د＊％ﻮ ږغ ﻫﻢ اوﭼﺖ ﺷﻮی وي ﭘﻪ ﺧﺎص
ډول ﭘﻪ داﺳ！ ３ﻮﻟﻨﻮ ﮐ ３ﭼ％＊ ３ﻮ ﺗﻪ دا اﺟﺎزه ﻧﻪ ده ورﮐ７ل ﺷﻮې ﭼ ３ﭘﻪ ！ﺎ ﮐﻨﻮ ﮐ ３ﺑﺮﺧﻪ واﺧﻠﻲ او ﻳﺎ ﺧﭙﻠﻪ ﺷﻮرا وﻟﺮي.ﻧﻮ
د＊％ﻮ دﺷﻮرا ﺑﺮﺧﻪ ﭘﻪ دې 請ﻮرت ﮐ ３ﻳﻮ ﻣﺸﺎورﺗ ３او د＊％ﻮ دﭘﺮوژو ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﺧﺎ ص ډول ﻳﻮ دﻓﺎﻋﻲ رول ﻟﺮي.او ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ
ﻟﻤ７ی ډول د ＊％ﻮ د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا ＇ﺎﻧ／ﻪ ﭼ ３ﭘﻮرﺗﻪ ﻳﻲ ذﮐﺮ وﺷﻮ ﻳﻮ ＇ﻪ زﻳﺎت رﺳﻤﻲ رول ﻟﺮي ＄ﮑﻪ دوی د ﺧﭙﻠﻮ
ﻣﺠﻠﺴﻮﻧﻮ ﻟﻴﮑﻠﯽ را ﭘﻮروﻧﻪ د ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه ﻳﻮ ＄ﺎي ﮐﻮي او د ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه －ﺎﻧﻮ ﭘﻪ اﺳﺘﻮﻟﻮ ﺳﺮه د ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ﺷﻮرا د ＊％ﻮ د ﺷﻮرا ﺳﺮه
اړﻳﮑ ３ﻧﻴﺴﻲ او ﭘﻪ ﭘﺎی ﮐ ３د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا ＇ﻠﻮرو ﻣﻬﻤﻮ ﻏ７و ﺗﻪ ﻟﮑﻪ رﻳﺲ ،ﻣﻌﺎون ،ﺧﺰاﻧﻪ دار او ﺳﮑﺮﺗﺮ ﺗﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﻓﻴﺼﻠﻮ د
ﻣﻬﻤﻮ ！ﮑﻮ راﭘﻮر ورﮐﻮي.
ﺳﺘﻮﻧ％ﻪ دﺷﻮرا ﭘﻪ ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻠﻮ ډوﻟﻮﻧﻮ ﮐ ３داده ﭼ ３ﺗﺮاوﺳﻪ ﻫﻢ وروﺳﺘﻨﻲ ﭘﺮﻳﮑ７ه ﭘﻪ ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ﭘﻮری ﺗ７ﻟ ３ده ＄ﮑﻪ ﭼ ３ﭘﻴﺴ ３د
ﻫﻐﻮی ﭘﻪ اﻣﻀﺎ ورﮐﻮل ﮐﻴ８ی او ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺣﺴﺎب ﻫﻢ د ﻫﻐﻮی ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ دي او دا ﭘﻪ ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ﭘﻮرې اړه ﻟﺮي ﭼ ３د ＊％ﻮ
ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻮ ﺗﻪ اﻫﻤﻴﺖ ورﮐﻮ ي اوﮐﻪ ﻧﻪ ،او ﭘﻪ دې ﻫﮑﻠﻪ ﻫﻴ＆ ډول رﺳﻤ ３ﮐ ７ﻧﻼره ﻣﻮ ﺟﻮده ﻧﻪ ده ﭼ ３دا ﭘﻪ ډا－ﻪ ﮐ７ي ﭼ３
د＊％ﻮ ﻓﻴﺼﻠ ３او ﻧﻈﺮﻳﺎ ﺗﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﻮره ډول ﭘﺎ ﻣﻠﺮﻧﻪ ﺷﻮې ده.
ﭘﻪ دې ﻫﮑﻠﻪ ﺑﻴﺎ د ډﮐﺎر ﻣﻮﺳﺴ ３ﭘﻪ ﻣﻮﻗﺖ ډول د ﮐﻠﻴﻮاﻟﻪ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ او ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﻮ وزارت او د ﺳﺎﺣ ３د ﻣﺸﺎورﻳﻨﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﮐﺎرﮐﻮﻟﻮ
د ﺳﺘﻮﻧ％ﯽ د＊ﻪ ﺣﻞ ﻟﭙﺎره داﺳ ３ﮐ７ي دي ٦١ﭼ ３ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺷﻮرا او ＊ ３％ﺧﭙﻠﻪ ﺷﻮرا ！ﺎﮐ ３او دواړه ﻟﻪ دﻏﻪ وزارت ﺳﺮه
د ﭘﻴﮋ ﻧﺪﻧ ３ﻟﭙﺎره را ﺟﺴﺘﺮ ﺷﻮي دي او د ﺳﺎ ﺣ ３ﻣﺴﺆﻟﻴﻦ ﻳﻮازی ﻳﻮ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺣﺴﺎب د دوی ﻟﭙﺎره ﺗﻮزﻳﻊ ﮐﻮي ﭼ ３ﭘﻪ دې
請ﻮرت ﮐ ３ﻫﻢ ﻳﻮازی ﻧﺎرﻳﻨﻪ د ﺑﺎﻧﮑ ３ﺣﺴﺎب د اﻣﻀﺎ 請ﻼﺣﻴﺖ ﻟﺮي ﻧﻮ ډاﮐﺎر د ﻓﻴﺼﻠ ３او ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻴﻮﻧ ３د ﻣﻮازﻧ ３ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ
٥٨

ﭘﻪ ﻫﺮات ﮐ ３د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ＇ﻴ７ﻧﯽ او ار＄ﻮﻧﯽ د اداری ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ＇ﻴ７ﻧﻪ ،د  ٢٠٠۵ﮐﺎل د ﺟﻮن د ﻣﻴﺎﺷﺘﯽ ﻟﻪ ＇ ٢٢ﺨﻪ د ﺟﻮﻻ ﺗﺮ  ۶ﻧﻴ＂ﯽ ﭘﻮری

٥٩

ﭘﻪ ﻧﻨ／ﺮﻫﺎر ﮐ ３د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ＇ﻴ７ﻧﯽ او ار＄ﻮﻧﯽ اداری ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ＄ﻴ７ﻧﻪ ،د  ٢٠٠۵ﮐﺎل د آ－ﺴﺖ ﻟﻪ ＇ ٢٣ﺨﻪ د ﺳﭙ＂ﻤﺒﺮ ﺗﺮ  ١ﻧﻴ＂ﯽ ﭘﻮری.

٦٠

د ﺑﺮاک دﻓﺘﺮ ﭘﻪ ﻧﻨ／ﺮﻫﺎر ﮐ ３د ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﯽ ﻏ７ی ﭘﻪ ﺗﻮ－ﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﺎوو.

٦١

د ډا－ﺎر د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ﻟﻪ ﻣﻨﻴﺠﺮ ﺳﺮه د ال وان )د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ＇ﻴ７ﻧﯽ او ار＄ﻮﻧﯽ اداری( د  ٢٠٠۵ﮐﺎل د ﻣﺎرچ د ﻟﻤ７ی ﻧﻴ＂ﯽ ،ﻣﺮﮐﻪ.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ＇ﻴ７ﻧﯽ او ار＄ﻮﻧﯽ اداره

٢٦

د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ＊ﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨ３／؛ د ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７و ﺳﺮه د ﺳﺘﻮﻧ％ﻮ او د ﻫﻐﻮ د ﺣﻞ د ﻻرو ﭼﺎرو ﻣﺒﺎﺣﺜ３

ﮐ ３ﻳﻮ ﺳﻴﺴﺘﻢ را ﻣﻨ ＃ﺗﻪ ﮐ７ی دی ﭼ ３ﻧﺎرﻳﻨﻪ او ＊％ﻴﻨﻪ ﺷﻮرا ﻧﻪ ﻳﻮازی د ﻣﺠﻠﺴﻮﻧﻮ ﻟﻴﮑﻠ ３ﻓﻴﺼﻠ ３ﺳﺮه ﻳﻮ ＄ﺎي ﮐﻮي ﺧﻮ د
ﻣﺎﻟ ３ﻳﺎد داﺷﺖ ﭘﻪ ﺳﺎﺗﻠﻮ او د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺗﺒﺎدﻟﻪ ﮐ ３ﻫﻢ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي او ﻫﻤﺪارﻧ／ﻪ د ﭘﺮوژو ﭘﻪ ﻋﻤﻠﻲ ﮐﻮﻟﻮﮐ３
ﻫﻢ ﻧﻮﺑﺖ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐ ３ﻧﻴﺴﻲ ،ﮐﻪ ﭼﻴﺮې ﻟﻤ７ی ﭘﺮوژه د ﻧﺎرﻳﻨﻪ د ﺷﻮرا ﭘﻪ زرﻳﻌﻪ ﻋﻤﻠﻲ ﺷﻮي وي ﻧﻮ دوﻫﻤﻪ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺑﻴﺎد ＊％ﻮ د
ﺷﻮرا ﻟﻪ ﺧﻮا ﻋﻤﻠﻲ ﮐﻴ８ي او ﻫﻤﺪارﻧ／ﻪ د ！ﻮﻟﻨ ３د اﻧﮑﺸﺎ ﻓﻲ ﭘﻼ ن ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﻫﻢ دواړه ﺷﻮرا－ﺎﻧ ３ﻣﺨﮑ ３ﻟﻪ دې ﭼ ３ﭘﻼ ن
ﻋﻤﻠﻲ ﺷﻲ ﻣﺬاﮐﺮې ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮي ﺗﺮ＇ﻮ دﭘﺮوژو د ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﻣﻮ ا ﻓﻘﻪ وﺷﻲ.

٦٢

ﺑﻠﻪ ﺳﺘﻮﻧ％ﻪ د＊％ﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻫﻐﻮ ﭘﺮوژو ﻏﻮ＊ﺘﻨﻪ ده ﭼ ３ﭘﻪ ﺟﻨﺪر ﭘﻮرې ﮐﻮم ﺧﺎ ص ﺗ７او ﻧﻪ ﻟﺮي ،ﭘﻪ ﺟﻨﺪر ﭘﻮر ﺧﺎ ３請
ﭘﺮوژې د ＊％ﻮ د ﻋﺎ ﻳﺪاﺗﻮ دﮐﭽﻪ د ﻟﻮړواﻟﻲ ﭘﺮوژې دي ﻟﮑﻪ ﺧﻴﺎﻃﻲ ،ﻧﻮ د و ی ﭘﻪ ﻋﺎ م ډول دﻫﻐﻮ ﭘﺮوژو ﻏﻮ＊ﺘﻨﻪ ﮐﻮي ﭼ ３د
ﺑﻨﺴ＂ﻴﺰ ﺟﻮړ＊ﺖ ﭘﺮوژې دي ﻟﮑﻪ ！ﻮﻟﻨ ３ﺗﻪ د ＇ﮑﻠﻮ د او ﺑﻮ ﺑﺮاﺑﺮول＇ .ﺮﻧ／ﻪ ﭘﻪ دې ﻫﮑﻠﻪ ﻋﺎم ﭘﻮﻫﺎوی ﻣﻮ ﺟﻮد دی ﭼ١٠ ３
ﻓﻴﺼﺪه د ﺑﻮدﺟ ３د ＊％ﻮ ﭘﺮوژو ﺗﻪ اﺧﺘﺼﺎص ورﮐ７ل ﺷﻮی دی ٦٣ﭼ ３د ﺑﻨﺴ＂ﻴﺰو ﭘﺮوژو دﺟﻮړوﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﮐﻔﺎ ﻳﺖ ﻧﻪ ﮐﻮي او ﺑﺮ
ﺳﻴﺮه ﭘﺮ دې ﻟﻪ ﻧﻮ ﻣﻮړي ﻟﺲ ﻓﻴﺼﺪه ﺑﻮد ﺟ＇ ３ﺨﻪ د！ﻮﻟﻨ ３ﻧﻮ ر ې ﻣﺴﺘﻀﻌﻔ ３ډﻟ ３ﻟﮑﻪ ﮐﻮﻧ６ې او ﻣﻌﻴﻮﺑﻴﻦ ﻫﻢ ＂－ﻪ ﭘﻮرﺗﻪ
ﮐ７ي او دا ＊ﮑﺎره ﺧﺒﺮه ده ﭼ ３ﻧﻮﻣﻮړې ﺑﻮدﺟﻪ ﻳﻮازی د ＊％ﻮ ﻟﭙﺎره ﻧﻪ ده ٦٤ﺧﻮﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﮐﻴﺪ ای ﺷﻲ ﭼ ３د داﺳ ３ﭘﺮوژو
ﻟﭙﺎره داﺿﺎﻓ ３ﺑﻮدﺟ ３ﻏﻮ＊ﺘﻨﻪ وﺷﻲ.
د داﺳ ３ﺳﺘﻮﻧ％ﻮ ﻟﭙﺎره د ډاﮐﺎر د ﻣﻮﺳﺴ ３ﺣﻞ ﻻره دادی ﭼ ３د ＊％ﻮ د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا ﻟﭙﺎره دې ﺑﻴﻞ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺣﺴﺎب ﭼﻮړ
ﺷ ３ﺗﺮ＇ﻮ ﻫﻐﻪ ﺗﻌﻴﻦ ﺷﻮی ﺗﺨﺼﻴﺺ ورﺗﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺷﻲ او د ﮐﻠﻴﻮاﻟﻪ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ او ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯽ وزارت او ﺳﺎﺣﻮي ﻣﺴﺆﻟﻴﻨﻮ ＇ﺨﻪ ﻳﻲ
ﻫﻢ ﻏﻮ＊ﺘﻨﻪ ﮐ７ي ده ﭼ ３د ﺑﻨﺴ＂ﻴﺰو ﭘﺮوژو د اﺟﺮا ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره دې د ＊％ﻮ ﺷﻮرا ﺗﻪ ﻳﻮه اﺿﺎﻓﻲ ﺑﻮدﺟﻪ ورﮐ７ل ﺷﻲ ﺗﺮ ＇ﻮ
وﺗﻮاﻧﻴ８ي ﭼ ３دا ډول ﭘﺮوژې ﻋﻤﻠﻲ ﮐ７ي ﭼ ３دا ﮐﺎر ﺑﻪ ﻟﻪ ﻳﻮې ﺧﻮا د ﭘﺮوژو ﭘﻪ ﻣﺼﺎرﻓﻮ ﮐ ３د ＊％ﻮ ﻧﻔﻮذ زﻳﺎت ﮐ７ي او ﻟﻪ
ﺑﻠ ３ﺧﻮا ﺑﻪ د دوی د ﻓﻴﺼﻠ ３او ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻴﻮﻧ ３ﮐﭽﻪ د ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﺷﻮرا ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ اوﭼﺘﻪ ﮐ７ي＇ .ﺮﻧ／ﻪ ﻧﺎرﻳﻨﻪ او ＊ ３％د ！ﻮﻟﻨ ３د
اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﭘﻼن ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﭘﻪ ６－ه ﮐﺎ رﮐﻮي او ﭘﻪ ﮐﻮم وﺧﺖ ﮐ ３ﭼ ３د ﭘﺮوژو د ﻟﻮړ ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺒﺮه وي ﻧﻮ ＊％ﻮ ﺗﻪ د ﺑﻮدﺟ ３د
ﮐﻢ ﻟﻪ ﮐﻤﻪ  ٣٠ﻓﻴﺼﺪه دﻟﻮړواﻟﻲ ﭘﻪ 請ﻮرت ﮐ ３ﺑﻪ ＊ ３％د داﺳ ３ﭘﺮوژو ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ＊ﻪ ﻓﻴﺼﻠﻪ وﮐ７ای ﺷﻲ.دا ＇ﺮ－ﻨﺪه ﺧﺒﺮه ده
ﭼ ３ﮐﻪ ﭼﻴﺮې د ＊％ﻮ ﺷﻮرا ﺗﻪ اﺿﺎﻓﻲ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻫﻢ ورﮐ７ای ﺷﻲ ﻧﻮ د رﺳﻢ او روا ج ﻳﺎ اﻣﻨﻴﺘﻲ دﻻ ﻳﻠﻮ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ﺑﻪ دوی دې
ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ وﻟﺮي ﭼ ３د ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ﺷﻮرا ﺳﺮه ﭘﻪ ６－ه ﮐﺎر وﮐ７ي ﺗﺮ ＇ﻮ د ﺧﭙﻠﻮ ﭘﺮوژو د اﮐﻤﺎل ﻟﭙﺎ ره ﻧﻮرو ＊ﺎروﻧﻮ ﺗﻪ وﻻړې ﺷﻲ ﻧﻮ
د ډاﮐﺎر دﻏﻪ وړاﻧﺪﻳﺰ ﻟﻪ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐﻴ８ي ﭘﻪ ﺧﺎص ډول ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ ３ﭼ ３％＊ ３دراﻳﻲ او ！ﺎﮐﻨﻮ ا ﺟﺎزه ﺗﺮ
ﻻﺳﻪ ﻧﻪ ﮐ７ي ﻧﻮ ﭘﻪ داﺳ ３ﺣﺎل ﮐ ３دوی د ＊％ﻮ ﻳﻮ ﻣﺠﻠﺲ را ﺑﻮﻟﻲ ﭼ ３رﺳﻤﻲ ﺷﮑﻞ ﻧﻪ ﻟﺮي او ﻧﻪ د ＊％ﻴﻨﻪ ﺷﻮرا ﭘﻪ ﺷﮑﻞ
را ﺟﺴﺘﺮ ﺷﻮی وي ﻧﻮ ډاﮐﺎر ﻣﻮﺳﺴﻲ ﺗﻪ د ＊％ﻮ دا ډول ﻏﻮﻧ６ې ﻟ ８ﻣﻮﺛﺮه ﺛﺎ ﺑﺘ ３ﺷﻮي دي.
د ژﻏﻮرﻧﯽ د ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻤﻴﺘ ３ﮐﻮ＊＋ﻮﻧﻪ د ＊％ﻮ د ﺑﺮﺧ ３اﺧﻴﺴﺘﻨ ３ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﭘﻪ ！ﺎﮐﻨﻮ ﮐ ３او د ﺳﺘﻮﻧ％ﻮ ﺳﺮه د ﭼﻠﻨﺪ ﭘﻪ
ﻣﻮﺧﻪ داوه ﭼ ３دوی د ﻣﺬﻫﺒﯽ ﭼﺎرو د ﺧﺎ請ﻮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﮐﻤﻴ＂ﻪ ﺳﺮه ﮐﺎروﮐ７ي ﭼ ３د ﻋﻠﻤﺎوو د ﺷﻮرا ﺟﻮړ＊ﺖ دی ،ﻧﻤﻮړې
ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺗﺮﺑﻴﻪ ﺷﻮي ﻣﻼﻳﺎ ن ！ﻮﻟﻨ ３ﺗﻪ اﺳﺘﻮي ﺗﺮ ＇ﻮ ！ﻮﻟﻨﻪ او د ﻫﻐﯽ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻣﺸﺮا ن او د ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﻮ ﮐﺎ رﮐﻮوﻧﮑﻲ
او د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا ﻏ７ي ﺗﺮﺑﻴﻪ ﮐ７ي.

٦٢

ډاﮐﺎر ﻻ دﻏﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﻪ ！ﻮﻟﻮ ﻫﻐﻮ وﻻﻳﺎﺗﻮ ﮐ ３ﭼ ３د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺎم د ﻏ７ی ﭘﻪ ﺷﺎن ﮐﺎر ﮐﻮی ﺳﺮ ﺗﻪ ﻧﺪی رﺳﻮﻟﻲ ،ﭼ ３ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ＇ﺨﻪ ﻳﻮ ﻫﻢ د ﻫﺮات وﻻﻳﺖ دی.

٦٣

د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ７－ﻧﻼرو ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ﻟﺲ ﻓٍﻴﺼﺪه ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺎﻳﺪ زﻳﺎن ﻣﻨﻮﻧﮑﻮ ﺧﻠﮑﻮ او ＊％ﻮ ﺗﻪ ﺗﺨﺼﻴﺺ ورﮐ７ﺷﯽ ،ﺧﻮ دا ﻳﻮازی ﻳﻮه ﮐ７ﻧﻼره دﻫﺎو ﭘﻪ دی ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺪه ﭼ ３ﻟﺲ

ﻓﻴﺼﺪه ﭘﻮرژی دی دﻏﻪ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﺷﯽ.
٦٤

دﻏﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ د ﻟﻮرﻳﻦ ﻓﻠﻴﻤﻴﻨ ，ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮه ،د  ٢٠٠۵ﮐﺎل د ﺟﻮﻻی ﻧﻮﻟﺴﻤﻪ .د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﻣﺎﻧﻮال ﻫﻢ و－ﻮری ،د  ٢٠٠۴ﮐﺎل د دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻣﻴﺎﺷﺖ

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ＇ﻴ７ﻧﯽ او ار＄ﻮﻧﯽ اداره

٢٧

د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ＊ﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨ３／؛ د ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７و ﺳﺮه د ﺳﺘﻮﻧ％ﻮ او د ﻫﻐﻮ د ﺣﻞ د ﻻرو ﭼﺎرو ﻣﺒﺎﺣﺜ３

دوی داﺳﻼﻣ ３ا請ﻮﻟﻮ او ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ＇ﺨﻪ د ＊％ﻮ د ﺣﻘﻮﻗﻮ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﭘﻪ ﮐﺎر اﺧﻴﺴﺘﻮ ﭘﻪ ﺧﺎص ډول د ＊％ﻮ وﻧ６ه اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ ﭘﻪ
ﻣﺸﻮرو او ！ﺎﮐﻨﻮ ﮐ ３ﭘﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ ﮐ ３ﺗﺒﻠﻴﻎ ﮐﻮي او ﺣﺘﯽ د ﺟﻤﻌ ３ﭘﻪ ﻟﻤﻮﻧ％ﻮﻧﻮ ﮐ ３د ＊％ﻮ د ﺣﻘﻮﻗﻮ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ وﻳﻨﺎ ﮐﻮي
ﺗﺮ ＇ﻮ ！ﻮﻟﻨﻪ او ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻣﺸﺮان ﻳﻲ ﭘﻪ دې راﺿﻲ ﮐ７ي ﭼ ３％＊ ３ﮐﻮﻻی ﺷﻲ د ﺷﻮرا ﭘﻪ ！ﺎﮐﻨﻮ ﮐ ３وﻧ６ه واﺧﻠﻲ.
د ژﻏﻮرﻧﯽ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻤﻴ＂ﻪ ﭘﻪ اﻧﺪ ﻧﻮﻣﻮړی ﮐﺎر ﭘﻪ اﮐﺜﺮه ﻣﺤﺎﻓﻈﻮي ！ﻮﻟﻨﻮ ﮐ ３ﻣﻔﻴﺪﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮي دي ﺧﻮ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻫﻢ ﻳﻮ ﻟ７
ﺳﺘﻮﻧ ３％د ＊％ﻮ داﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﺷﺘﻪ دي.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎره د ﺳﻮﻳﺪن ﮐﻤﻴ＂ﻪ ﻫﻢ ﻫﻤﺪارﻧ／ﻪ ﭘﻪ دې ﺧﻴﺎل ده ﭼ ３د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن دﭘﺮو－ﺮام د ﭘﻪ ﻣﺮوﺟﻪ ډول د
اﺳﻼﻣﻲ ا請ﻮل او ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﻴﺎن ﮐ７ی ﺷﻲ ﺗﺮ ＇ﻮ د ＊％ﻮ ﭘﻪ وﻧ６ه اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ زور واﭼﻮل ﺷﻲ:
″ﻣﻮږ دې ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮو ﭼ ３د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮو－ﺮام ﭘﻪ ﻣﺮوﺟﻪ ډول ﺗﻌﺮﻳﻒ او ﭘﻪ ﺳﺎده اﻟﻔﺎﻇﻮ ﮐ ３ﺧﻠﮑﻮﺗﻪ وړاﻧﺪې
ﺷﻲ ،ﻣﻮږﮐﻮﻻی ﺷﻮ ﭼ ３د اﺳﻼﻣﻲ ا請ﻮﻟﻮ او ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻮ ＇ﺨﻪ ﭼ ３ﭘﻪ ﻗﺮان ﺷﺮﻳﻒ ﮐ ３د ﻣﺎﻟﻲ او ا ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺪاﻟﺖ او
ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﻣﻮﺟﻮد دي ＂－ﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐ７و او ﮐﻪ داﺳ ３وﻧﻪ ﺷﻲ ﻧﻮ د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮ ن ﭘﺮو－ﺮا م ﺑﻪ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ داﺳ３
＇ﺮ－ﻨﺪ ﺷﻲ ﭼ ３ﻣﻮږ ﻳﻮازی ﻏﻮاړو دډا ﻟﺮو ﭘﻪ ورﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه د＊％ﻮ وﻧ６ې ﺗﻪ ﺑﻠﻨﻪ ورﮐ７و او ﭘﻪ دې ډول ﺑﻪ د ﺧﻠﮑﻮ رﺳﻢ
او ﻋﻨﻌﻨﻪ د  ٢٠٠ډاﻟﺮو ﮐﻤﮏ ﭘﻪ وﻋﺪه ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﺗﺮ ﭘ＋ﻮ ﻻﻧﺪې ﺷﻮي وي .ﭘﻪ ﻟﺮې ﭘﺮﺗﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐ ３ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻗﻮ
ﺗﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ وﺷﻲ اوﮐﻪ داﺳ ３و２－ﻞ ﺷﻲ ﭼ ３دا ﻳﻮازی د رﺷﻮت ورﮐﻮﻟﻮ ﻳﻮ ﺳﻴﺴﺘﻢ دی ﻧﻮ ﻣﻤﮑﻦ ﭘﻪ ډﻳﺮ ژر ﺳﺮه رد
ﺷﻲ او ﻫﻴ＆ ＂－ﻪ ﺑﻪ وﻧﻪ رﺳﻮي او ﻫﻢ ﺑﻪ د ＊％ﻮ وﻧ６ه اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ ﭘﻪ اﻧﮑﺸﺎ ﻓﻲ ﺷﻮرا ﮐ ３ﭘﺎ ﻳﺪاره ﻧﻪ وي″٦٥.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎره د ﺳﻮﻳﺪن ﮐﻤﻴ＂ﻪ ﺑﻴﺎ ﻟﻪ داﺳ ３ﺳﺘﺮا ﺗﻴﮋی ＇ﺨﻪ ﮐﺎر اﺧﻴﺴﺘﯽ ﭼ ３د ＊％ﻴﻨﻪ ﺷﻮرا ﻏ７ي ﺑﺎﻳﺪ د ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﺷﻮرا د
ﻏ７و ﺳﺮه ﻳﻮ＄ﺎی ！ﻮﻟ ３ﭘﺮوژې اﻣﻀﺎ او ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮐ７ي ﭘﻪ داﺳ ３ﺣﺎل ﮐ ３ﭼ ３د ﺷﻮرا ＊％ﻴﻨﻪ ﻏ７ې ﺑﺎﻳﺪ اﻣﻀﺎ وﮐ７ي ﺧﻮ ﭘﻪ دوی
ﮐ ３ﭘﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﮐﭽﻪ ﺑ ９ﺳﻮادي ﻣﻮﺟﻮده ده او دا ﻟﻪ اﻣﮑﺎن ＇ﺨﻪ ﻟﺮې ﻧﻪ ده ﭼ ３دوی ﺑﻪ داﺳ ３ﻳﻮ ＇ﻴﺰ اﻣﻀﺎ ﮐ７ي ﭼ３
ﭘﻮﻫﺎوی ورﺑﺎﻧﺪې ﻧﻪ ﻟﺮي او ﻫﻢ دﭘﺮوژو د ﻟ ８وﺧﺖ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻪ ﻻس رﺳﯽ ﭼ ３％＊ ３ﻳﻲ وﻟﺮي د ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ﭘﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ډﻳﺮﮐﻢ وي ﻧﻮ ﻟﻪ دې ﮐﺒﻠﻪ د ﺳﻮاد ！ﻴ＂ﻪ ﮐﭽﻪ او د ﻇﺮﻓﻴﺖ ！ﻴ＂ﻮاﻟﯽ د ＊％ﻮ ﻣﻮﺛﺮه وﻧ６ه اﺧﻴﺴﺘﻞ د ﺧﻄﺮ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ
ﮐﻮي

 .٢ .٣د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮ ن ﭘﻪ ﭘﺮو－ﺮام ﮐ％＊ ３ﻮ دوﻧ６ې اﺧﻴﺴﺘﻨ ３ﻧﻮرې ﺳﺘﻮﻧ:３％
ﺳﺮ ﺑﻴﺮه ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﺧﻨ６وﻧﻮ ﭼ ３اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا－ﺎﻧ ３ورﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ دي ﻳﻮ ﻟ ７ﻧﻮرې ﻏ＂ ３ﺳﺘﻮﻧ ３％ﻣﻮﺟﻮدې دي ﭼ ３د ＊％ﻮ
ﭘﻪ وﻧ６ه اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ ﺑﺎ ﻧﺪې ا ﺛﺮ ﻟﺮي .د ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７و د ﺗﺠﺮﺑﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴ د ＊％ﻮ د وﻧ６ې اﺧﻴﺴﺘﻨ ３ﻣﻬﻢ او ﻋﻤﺪه ﺧﻨ６وﻧﻪ
ﭘﻪ ﻻ ﻧﺪې ډول دي:
•

دﺟﻨﺪر ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ دﮐﺎر ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻌﺼﺐ

•

ﭘﻪ رﺳﻮم او روا ج ﭘﻮرې ﺗ７ﻟﻲ ﻧﻮرﻣﻮﻧﻪ د دې ﺳﺒﺐ ﮐﻴ８ي ﭼ ３％＊ ３را ﻳﻪ ورﻧﻪ ﮐ７ي ،وﻧﻪ ！ﺎﮐﻞ ﺷﻲ او ﭘﻪ ﻣﺠﻠﺴﻮﻧﻮ
ﮐ ３وﻧ６ه وا ﻧﻪ ﺧﻠﻲ

•

دوﺧﺖ ﻟ８واﻟﯽ ﭼ ３د ﺗﻌﺼﺐ او ﻧﻮ رو ﻣﻀﺮو ﻧﻮ رﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ ورﮐ７ل ﺷﻲ

•

د ＊％ﻮ ﭘﻪ ﻓﻴﺼﻠﻮ ﺑﺎﻧﺪی ﺑ ３ﺑﺎوري او ﻫﻐﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ２－ﻞ او دﻻزﻣ ３ﺑﻮدﺟ ３او ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻧﺸﺘﻮن

•

د رﻫﺒﺮی درول ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ د ＊％ﻮ د ﺗﺠﺮﺑﻮ ﮐﻤﻮاﻟﯽ ،ﺑ ３ﺳﻮادي او د ﻇﺮﻓﻴﺖ ！ﻴ＂ﻮاﻟﯽ

٦٥

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎره د ﺳﻮﻳﺪن د ﮐﻤﻴ＂ﯽ د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮﻧﻪ د ﭘﺮو－ﺮام ﻟﻪ ﻣﻨﻴﺠﺮ ﺳﺮه د ！ﻮرﻧ／ﺎرد ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ＇ﻴ７ﻧﯽ او ار＄ﻮﻧﯽ اداری ،ﻣﺮﮐﻪ ،د  ٢٠٠۵ﮐﺎل د ﻣﺎرچ ١٩

ﻧﻴ＂ﻪ.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ＇ﻴ７ﻧﯽ او ار＄ﻮﻧﯽ اداره

٢٨

د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ＊ﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨ３／؛ د ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７و ﺳﺮه د ﺳﺘﻮﻧ％ﻮ او د ﻫﻐﻮ د ﺣﻞ د ﻻرو ﭼﺎرو ﻣﺒﺎﺣﺜ３

•

د داﺳ ３ﻳﻮ ﺟﻮړ＊ﺖ ﻧﺸﺘﻮن ﭼ ３ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ﻳﻲ د ＊％ﻮ د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا ﻧﻔﻮذ او ﭘﺮﻳﮑ７ه ﮐﻮل اﻃﻤﻨﺎﻧﻲ ﺷﻲ

دﺟﻨﺪر ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ د ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻌﺼﺐ :

 .١ .٢ .٣د ﺟﻨﺪر ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ د ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻌﺼﺐ
د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ﭘﻪ ﻫﺮه ﺳﻄﺤﻪ ﮐ ３د ﺟﻨﺪر ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺗﻌﺼﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد دي ＇ﺮﻧ／ﻪ ﭼ ３د ﭘﺮو－ﺮام ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻲ
ﻏ７ي ﻫﻢ دا ﻣﻨﯽ ﭼ ３ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﻲ ！ﻮﻟﻨﻪ ﮐ ３د ﺟﻨﺪر ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﺗﻌﺼﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد دی او ﺣﺘﯽ د ﭘﺮو－ﺮام ＄ﻨﻲ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻫﻢ دا
ډول ﺗﻌﺼﺒﺎت ﻟﺮي ﺧﻮ دا ﻳﻮه ﺳﺘﻮﻧ％ﻤﻨﻪ ﺧﺒﺮه ده ﭼ ３د ﻧﻤﻮړو ﺗﻌﺼﺒﺎﺗﻮ د اﻏﻴﺰو ﮐﭽﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ او ﺗﻔﮑﻴﮏ ﺷﻲ ﭘﻪ ﺧﺎص ډول
د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام د ﻣﻨﻴﺠﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﻄﺢ ،ﭘﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل دا ﺧﺒﺮه ﻳﻘﻴﻨﻲ ﺷﻮی ﭼ ３ﺗﻌﺼﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد دي ،ﺣﺘﯽ داﺳ３
ﺳﻴﻤ ３ﻫﻢ ﺷﺘﻪ ﭼ ３د ＊％ﻮ ﻫﻴ＆ ډول ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه －ﻲ ﭘﻪ اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا ﮐ ３وﺟﻮد ﻧﻪ ﻟﺮي ﻧﻮ ﭘﻪ داﺳ！ ３ﻮﻟﻨﻮ ﮐ％＊ ３ﻮ ﮐﻮ＊）
ﮐ７ی دی ﺑ ３ﻟﻪ دې ﭼ＇ ３ﻮک ﮐﻤﮏ ورﺳﺮه وﮐ７ي ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ＄ﻨﻲ ﻣﺠﻠﺴﻮﻧﻪ ﺟﻮړﮐ７ي ﺗﺮ＇ﻮ د ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７و ﺗﺸﻮﻳﺶ
زﻳﺎت او ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻲ راﮐﻤﻪ ﮐ７ي＄ .ﻨﻮ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﮑﻪ د ژﻏﻮرﻧﯽ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻤﻴ＂ﯽ ﺑﻴﺎ د ﺟﻨﺪر ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﻳﻮ ﺧﺎ ص ﭘﺮو－ﺮا م
ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﮐﭽﻪ ﻃﺮح ﮐ７ی ﺗﺮ ＇ﻮ وﮐﻮﻻ ی ﺷﻲ د ﻧﻮﻣﻮړو ﺗﻌﺼﺒﺎﺗﻮ ﺳﺮه ﭼﻠﻨﺪ وﮐ７ي
د ﻧ７ﻳﻮاﻟﻪ ﺑﺎﻧﮏ د ﻫﻐ ３ﻣﻄﺎﻟﻌ ３ﭘﻪ اﺳﺎس ﭼ ３د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام اﻏﻴﺰي ﻳﻲ د ﺧﻮاری ﭘﻪ راﮐﻤﻮﻟﻮ ＇ﻴ７ﻟﻲ دي د
ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７و ＇ﺨﻪ ﻏﻮ＊ﺘﻨﻪ ﮐﻮي ﭼ ３ﭘﻪ ﺳﺎﺣﻪ ﮐ％＊ ３ﻴﻨﻪ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑ ３و－ﻤﺎري ﺗﺮ＇ﻮ وﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﭼ ３％＊ ３د
اوﻟﻮﻳﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻌﻴﻦ ،ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻴﻮﻧ ،３او د ﭘﺮوژو ﭘﻪ ﻋﻤﻠﻲ ﺟﺮﻳﺎن ﮐ ３ﺷﺎﻣﻠ ３ﮐ７ي ٦٦او ﺑﺮﺳﻴﺮه ﭘﺮ دی د ژﻏﻮرﻧﯽ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﮐﻤﻴ＂ﻪ ٦٧ﺑﻴﺎ ﭘﻪ دې ﻫﮑﻠﻪ داﺳ ３ﭘﺎﻟﻴﺴﻲ ﺟﻮړه ﮐ７ې ﭼ ۵٠٪ ３د ﺳﺎﺣ ３ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺑﺎﻳﺪ ＊％ﻴﻨﻪ وي ﺧﻮ ﭘﻪ اوﺳﻨﻲ وﺧﺖ
ﮐ ３ﻧﻮﻣﻮړې ﻓﻴﺼﺪي  ٣٣دی اوﻫﻢ ﻳﻲ  ٩٩٪ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻟﻪ ﺳﻴﻤﻮ ＇ﺨﻪ －ﻤﺎرﻟﻲ دي او ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ډول د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎره د
ﺳﻮﻳﺪن ﮐﻤﻴ＂ﻪ ﻫﻢ ﮐﻮ＊） ﮐﻮي ﭼ ３د ﻻﻧﺪې دﻻﻳﻠﻮ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﺎﻟﻴﺴﻲ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﮐ７ي.
ﭘﻪ ﮐﻠﻴﻮاﻟﻪ ﺳﻴﻤﻮ ﮐ ３％＊ ３دا ﺣﻖ ﻟﺮي ﭼ ３د دوی د ﺗﺤﺮک ﻟﭙﺎره ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﮐﺎر وﮐ７ي ﭼ ３دوی ﺗﻪ
اﺣﺘﺮام ﻟﺮي .ﺗﺎ ﺳﻮ ﭘﻮﻫﻴ８ی ﭼ ３ﻫﻐﻪ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﮐﻮم ﭼ ３ﻟﻪ ﮐﺎﺑﻞ ＇ﺨﻪ دی د ﮐﻠﻴﻮ ＊％ﻮ ﺗﻪ اﺣﺘﺮام ﻧﻪ
ﻟﺮي ﻧﻮ ﻟﻪ دې ﮐﺒﻠﻪ ﻣﻮ ﻓﻴﺼﻠﻪ وﮐ７ه ﭼ ３ﮐﻢ ﻟﻪ ﮐﻤﻪ ﺧﭙﻞ ﻧﻴﻤﺎﻳﻲ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻟﻪ ﻣﺤﻼﺗﻮ ＇ﺨﻪ و－ﻤﺎ رو.

٦٨

ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ډول وﻳﻼ ی ﺷﻮ ﭼ ３د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ﭘﻪ ！ﻮﻟﻮ ﮐﭽﻮ ﺑﺎﻧﺪې )ﻣﻠﻲ او ﺑﻴﻦ ا ﻟﻤﻠﻠﻲ( د ﺟﻨﺪر ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ
ﺗﻌﺼﺒﺎت ﭘﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﮏ ډول ﺗﺮ ﻫﺪف ﻻﻧﺪې وﻧﻴﻮل ﺷﻲ ﺗﺮ ＇ﻮ د ＊％ﻮ وﻧ６ه اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ ﭼ ３ﻳﻮ اوﻟﻮﻳﺖ دی اﻃﻤﻨﺎﻧﻲ ﺷﻲ .او
ﻫﻤﺪارﻧ／ﻪ ﻟﮑﻪ ＇ﺮﻧ／ﻪ ﭼ ３ﻣﺨﮑ ３ﻫﻢ ذﮐﺮ ﺷﻮل ﭼ ３ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７و دا ﻫ（ ３ﮐ７ي دي ﭼ ３د ﺧﭙﻠﻮ ﭘﺮو－ﺮاﻣﻮﻧﻮ ﻟﻪ
ﻻرې د ！ﻮﻟﻨﻮ ﺳﺮه ﮐﺎر وﮐ７ي ﺗﺮ＇ﻮ ＊ ３％د ！ﻮﻟﻨ ３ﭘﻪ اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا ﮐ ３وﻧ６ه واﺧﻴﺴﺘﻼی ﺷﻲ.

 .٢ .٢ .٣دوﺧﺖ ﮐﻤﻮاﻟﯽ:
د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ﻟﻪ ﻏﻮ＊ﺘﻨﻮ او اړﺗﻴﺎوو ＇ﺨﻪ ﻳﻮ ﻫﻢ د ﺧﻠﮑﻮ او ！ﻮﻟﻨﻮ ﭘﻮﻫﺎوی وو ﭼ ３ﺑﺎﻳﺪ ！ﻮﻟﻨ ３د ﭘﺮو－ﺮام ﻟﻪ
＇ﺮﻧ／ﻮاﻟﻲ ﺳﺮه ﺑﺸﭙ７ه ﭘﻴﮋﻧﺪ－ﻠﻮی وﻟﺮی ،ﻧﻮ د ﭘﺮو－ﺮام ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ د ﺗﻌﺼﺒﺎﺗﻮ او د رﺳﻢ او رواج د ﻧﻮرﻣﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﺳﺮه ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺘﺮ
ﺧﻨ ６ﭼ ３ﻣﻮ ﺟﻮد وو ﻫﻐﻪ د وﺧﺖ ﮐﻤﻮاﻟﯽ وو ﭼ！ ３ﻮﻟﻮ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮ ﻧﮑﻮ ﻏ７و دا ＇ﺮ－ﻨﺪه ﮐ７ه ﭼ ３د ！ﻮﻟﻨﻮ د ﺗﺤﺮک ﻟﭙﺎره دوی
٦٦

ﻣﺴﻔﻴﻠﺪ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن :د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺎرم رول.١٨ ،

٦٧

ﭘﻴﺴﻦ او ﻋﺜﻤﺎن ،د ژﻏﻮرﻧﯽ د ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻤﻴﺘﯽ د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ﻟﻪ ﻣﻨﻴﺠﺮ ﺳﺮه د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ＇ﻴ７ﻧﯽ او ار＄ﻮﻧﯽ اداری ﻣﺮﮐﻪ ٢٠٠۵ ،ﮐﺎل.

٦٨

！ﻮرﻧ／ﺎرد ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎره د ﺳﻮﻳﺪن د ﮐﻤﻴﺘﯽ د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ﻟﻪ ﻣﻨﻴﺠﺮ ﺳﺮه د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ＇ﻴ７ﻧﯽ او ار＄ﻮﻧﯽ د اداری ﻣﺮﮐﻪ ،د  ٢٠٠۵ﮐﺎل د ﻣﺎرچ ١٩

ﻧﻴ＂ﻪ

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ＇ﻴ７ﻧﯽ او ار＄ﻮﻧﯽ اداره

٢٩

د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ＊ﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨ３／؛ د ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７و ﺳﺮه د ﺳﺘﻮﻧ％ﻮ او د ﻫﻐﻮ د ﺣﻞ د ﻻرو ﭼﺎرو ﻣﺒﺎﺣﺜ３

ډﻳﺮ ﻟ ８وﺧﺖ درﻟﻮده او ﻫﻤﺪارﻧ／ﻪ وﺧﺖ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ وه ﭼ ３د ﻳﻮ ﻗﻮي ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﺑﻨﺴ ﺗﻴ／ﻪ ﭼ ３ﻧﻮﻣﻮړی ﻣﻄﻠﺐ د
ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ﻟﻪ اﻫﺪاﻓﻮ＇ﺨﻪ وه ﮐﻴ＋ﻮل ﺷﻲ او د دﻏﻪ ﺑﻨﺴ اﺳﺎﺳ ３ﺑ２ﻪ ﭘﻪ دې ﮐ ３وه ﭼ！ ３ﻮﻟﻨ ３ﺗﻪ ＊ﻪ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ورﮐ７ل ﺷﻲ او ﭘﻪ ﭘﺮو－ﺮام ﮐ ３وﻧ６ې اﺧﻴﺴﺘﻨ ３ﺗﻪ ﺗﻴﺎر ﮐ７ل ﺷﻲ ﻧﻮ د وﺧﺖ د ﻟ８واﻟﻲ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ﻧﻴﻤﺎﻳﻲ ﻧﻔﻮس )＊ﺨ(３
د ﺧﭙﻠ ３راﺗﻠﻮﻧﮑ ３ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﻟﻪ ﻫﻮډ او ﭘﺮﻳﮑ７ه ﮐﻮﻟﻮ ＇ﺨﻪ ﻣﺤﺮوﻣ ３ﭘﺎﺗ ３ﺷﻮې.

 .٣ .٢ .٣د ＊％ﻮ د ﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻮ ！ﻴ＂ﻮاﻟﯽ:
ﮐﻠﻪ ﭼ ３％＊ ３د ！ﻮﻟﻨ ３اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا ﺗﻪ و！ﺎﮐﻞ ﺷﻮې ﻧﻮ د دوی د وﻧ６ې اﺧﻴﺴﺘﻨ ３ﮐﭽﻪ ﭘﻪ ﺷﻮرا ﮐ ３ډﻳﺮه ﮐﻤﻪ وه .د
ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７و ﭘﻪ اﻧﺪ دا ＄ﮑﻪ ﭼ％＊ ３ﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻬﺎرﺗﻮ ﻧﻮ ،د ﻣﺸﺮﺗﺎﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺠﺮﺑﻮ او ﻧﻮ رو اړوﻧﺪه ﻣﻮ ﺿﻮﻋﺎﺗﻮ ډﻳﺮ ﮐﻢ ﺑﺎور
درﻟﻮده ،ﻧﻮ اﻓﻐﺎن اﻳﺪ د ﻧﻮﻣﻮړې ﺳﺘﻮﻧ ３％د ﺣﻞ ﻟﭙﺎره د ﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻮ د ﻟﻮړوﻟﻮ اوﻧﻮرو اداري ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ د ﺗﺮﺑﻴ３
ﭘﺮو－ﺮام ﺗﻪ ﻣﺨﻪ وﮐ７ه ﺗﺮ＇ﻮ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑ ３ﮐ ３د ＊％ﻮ د اﻋﺘﻤﺎد وړ او ＂－ﻪ وره ﻣﺸﺮﺗﺎﺑﻪ را ﻣﻨ％ﺘﻪ ﺷﻲ .ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐ ３ﭼ３
＊ ３％اﺟﺎزه ﻟﺮي ﭼ ３ﭘﻪ ！ﺎﮐﻨﻮﮐ ３وﻧ６ه واﺧﻠﻲ اﻓﻐﺎن اﻳ ６د ＊％ﻮ او ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ６－ه ﺷﻮرا ﺟﻮړه او ﻟﻪ ＊％ﻮ ＇ﺨﻪ د ﮐﻮﭼﻨﻴﻮ
－ﺮوﭘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ ﺳﺮه دوی ﺗﻪ دﻧﺪه ﺳﭙﺎرﻟ ３ﭼ ３ﮐﻮﭼﻨﯽ ﭘﺮوژې اﺟﺮا او ﻋﻤﻠﻲ ﮐ７ي او د ﻫﻤﺪﻏﻮ ﮐﻮ ﭼﻨﻴﻮ ډﻟﻮ ﻟﻪ ﻻرې
ﮐﻮ ＊） ﮐﻴ８ي ﭼ ３د دوی ﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻪ د ﻣﺸﺮﺗﺎﺑﻪ ﻟﭙﺎره ﻟﻮړﮐ７ای ﺷﻲ او ﻫﻤﺪارﻧ／ﻪ ﻫﻐﻪ ！ﻮل ﮐﻮرﺳﻮﻧﻪ ﭼ ３دﻧﺎرﻳﻨﻪ ﻏ７و ﻟﭙﺎره
دي ＊％ﻮ ﺗﻪ ﻫﻢ ورﮐﻮل ﮐﻴ８ي ﻟﮑﻪ د ادارې ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ،ﭘﺮوﭘﻮزل ﻟﻴﮑﻨﻪ ،ﻣﺤﺎ ﺳﺒﻪ ،ﺗﻬﻴﻪ او ﺗﺪارﮐﺎت.
ﺑﺮﺳﻴﺮه ﭘﺮدې ＊％ﻮﺗﻪ د روﻏﺘﻴﺎ＊ ،ﻮوﻧﯽ او روزﻧﯽ ،د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ،او ﻫﻤﺪارﻧ／ﻪ د ！ﻮﻟﻨ ３د ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ د
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﭘﻪ ﺑﺎره ﮐ ３ﻫﻢ ﮐﻮرﺳﻮﻧﻪ ورﮐﻮل ﮐﻴ８ي .دا د ﭘﻨ％ﻮﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﺮوژه ده ﻧﻮ ﻟﻪ دې ﮐﺒﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻣﻮړې ＊ ３％را ﺗﻠﻮﻧﮑﻮ ！ﺎﮐﻨﻮ ﺗﻪ
ﺑﺸﭙ７ه ﺗﻴﺎ ری وﻟﺮي ٦٩او د ﻻزﻣ ３ﺗﺠﺮﺑ ３او ﻣﻬﺎرت ﭘﻪ ﻟﺮﻟﻮ ﺳﺮه ﺑﻪ د！ﻮﻟﻨ ３د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا ﻓﻌﺎﻟﻪ ﻏ７ي وي.

 .٣ .٣ﻟﻨ６ﻳﺰ:
ﭘﻪ داﺳ ３ﺣﺎل ﮐ ３ﭼ ３د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﻪ ﭘﺮو－ﺮام ﮐ ３د ＊％ﻮ د ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ او وﻧ６ې اﺧﻴﺴﺘﻨ ３ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐ ３ډﻳﺮې
ﺳﺘﻮﻧ ３％ﻣﻮﺟﻮدې دي او ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７و ﻫﻢ د ﻧﻮﻣﻮړو ﺳﺘﻮﻧ％ﻮ ﺳﺮه د ﭼﺎل ﭼﻠﻨﺪ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﭘﻪ اﺑﺘﮑﺎري ډول د ﺣﻞ
ﻻری ﭼﺎرې ﻟ＂ﻮﻟﻲ دي ﻟﮑﻪ د ژﻏﻮرﻧﯽ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻤﻴ＂ﻪ ﭼ ３ﮐﻮ＊） ﮐ７ی دی ﭼ ３د ﺟﻨﺪر د ﺗﻌﺼﺒﺎﺗﻮ دﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ وړﻟﻮ ﻟﭙﺎره
د ﺟﻨﺪر ﻳﻮ ﺧﺎص ﻣﻨﻄﻘﻮي ﭘﺮو－ﺮام ﭼ ３ﭘﻨ％ﻮس ﻓﻴﺼﺪه د ＊％ﻴﻨﻪ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ زﻳﺎﺗﻮاﻟﯽ دی ﭘﻪ ﻻره واﭼﻮي او ﻫﻤﺪارﻧ／ﻪ
دﻋﻠﻤﺎوو د ﻣﺨﺼﻮ ３請ﮐﻤﻴﺘ＇ ３ﺨﻪ ﭼ ３د ﻣﺬﻫﺒﻲ رواﻳﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ د ＊％ﻮ وﻧ６ه اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ ﺗﻘﻮﻳﻪ او د ＊％ﻮ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ دﻣﺮوﺟﻪ
ﮐﻠﺘﻮري ﻧﻮرﻣﻮﻧﻮ ﻣﺨﻨﻴﻮی وﮐ７ي ﻫﻢ ﮐﺎراﺧﻴﺴﺘﯽ دی.
ﭘﻪ ﭘﺮو－ﺮام ﮐ ３د وﺧﺖ ﮐﻤﻮاﻟﯽ د ﻳﻮې ﺑﻠ ３ﻟﻮﻳﻲ ﺳﺘﻮﻧ ３％ﭘﻪ ډول ﭘﺎﺗﻪ ده ﺗﺮ＇ﻮ د ﺳﺎﺣ ３ﻣﺸﺎورﻳﻦ او د ﮐﻠﻴﻮ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ او
ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯽ وزارت د وﺧﺖ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ داﺳ ３ﺗﻐﻴﺮات راﻣﻨ ＃ﺗﻪ ﮐ７ي ﭼ ３د ＊％ﻮ وﻧ６ه اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ او ！ﺎﮐﻨ ３ﭘﻪ ＊ﻪ ډول ﺗﺮ ﺳﺮه
ﺷﻲ.
ډاﮐﺎر ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ ﮐ ３دوه داﺳ ３ﺑﻴﻠ ３اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا－ﺎﻧ ３ﺟﻮړې ﮐ７ي ﭼ ３ﻫﺮه ﻳﻮه ﺷﻮرا ﭘﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺳﺮه ﭘﺮوژې ﻋﻤﻠﻲ
ﮐﻮي ﺗﺮ ＇ﻮﭘﻪ دې ډول د ＊％ﻮ ﭘﺮﻳﮑ７ې ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐ ３ﻧﻴﻮل ﺷﻮي وي او ﻻزم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت او ﺑﻮدﺟ ３ﺗﻪ ﻻس رﺳﯽ وﻟﺮي او ﭘﻪ

٦٩

ﭘﻪ دی ﻫﮑﻠﻪ ﭼ ３آﻳﺎ ！ﺎﮐﻨﯽ ﭘﻪ درﻳﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐ ３ﻳﻮ＄ﻞ وﺷﯽ او ﻳﺎ ﭘﻪ دوو ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐ ３ﻳﻮ ＄ﻞ وﺷﻲ ﻻ اوس ﻫﻢ ﺧﺒﺮی اﺗﺮی رواﻧﯽ دی .د ﻣﺸﻮره ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﻠﯽ ﺟﺮ－ﻪ

ﮐ) ３د ！ﻮﻟﻨﯽ د اﻧﮑﺸﺎف ﻣﻠﯽ ﮐﺎﻧﻔﺮاﻧﺲ( ﭼ ３د  ٢٠٠۵ﮐﺎل د آ－ﺴﺖ ﻟﻪ  ٢٢ﺗﺮ  ٢۵ﻧﻴ＂ﯽ ﭘﻮری وو ،د ﺑﺤﺚ ﻳﻮه ﻣﻮﺿﻮع دا وه ﭼ ３آﻳﺎ د ！ﻮﻟﻨﯽ اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﺷﻮرا ﺑﻪ ﭘﻪ دری
ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐ ３ﻳﻮ ＄ﻞ د ！ﺎﮐﻨﻮ ﻟﭙﺎره ﺗﻴﺎری وﻟﺮی ﮐﻪ ﻧﻪ.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ＇ﻴ７ﻧﯽ او ار＄ﻮﻧﯽ اداره

٣٠

د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ＊ﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨ３／؛ د ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７و ﺳﺮه د ﺳﺘﻮﻧ％ﻮ او د ﻫﻐﻮ د ﺣﻞ د ﻻرو ﭼﺎرو ﻣﺒﺎﺣﺜ３

ﭘﺎی ﮐ ３د اﻓﻐﺎن اﻳﺪ ﻣﻮﺳﺴ ３ﺑﻴﺎ د ﭘﻨ％ﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ داﺳ ３ﻳﻮ ﭘﻼن ﭘﻪ ﮐﺎر ا ﭼﻮﻟﯽ دی ﭼ ３ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐ ３ﺑﻪ د ＊％ﻮ ﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻪ ﻟﻮړ
او د ﺳﻮاد ﭘﻪ ﻟﺮﻟﻮ ﺳﺮه ﺑﻪ د راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا－ﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره د ﻣﺸﺮﺗﺎﺑﻪ ﺟﻮ－ﻪ ﺷﻲ.

 .۴د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن او د ﻧﻮرو ادارو اړﻳﮑ:３
د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ＇ﺨﻪ ﻟﻤ７ﻧ ９ﺗﺼﻮر داوو ﭼ ３دا ﭘﺮو－ﺮام ﺑﻪ ﻟﻪ ﭘﻨ％ﻮ ﺗﺮ ﺷﭙ８و ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻮرې وي او ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ３
ﺑﻪ ！ﻮﻟ ３ﺳﻴﻤ ３د ﭘﻮ＊） ﻻﻧﺪی ﻧﻴﺴﯽ .او ﻫﻤﺪارﻧ／ﻪ د ﭘﺮو－ﺮام
د ﺑﻮدﺟ ３ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﻫﻢ داﺳ ３ﺧﻴﺎل ﻣﻮﺟﻮد وو ﭼ ３د ﻣﻠﻲ
ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ د اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﺑﻮدﺟ ３ﻳﻮه

ﺑﮑﺲ .٤د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻏﻮاړي ﭼ ３د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﻪ
ﭘﺮو－ﺮام ﮐ ３ﭘﻪ ﺗﺨﻤﻴﻨﻲ ډول د ＇ﻠﻮرو ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻮده ﮐ３

ﺑﺮﺧﻪ وي ﭼ ３ﻫﺮ ﮐﺎل ﺑﻪ ﮐﻠﻴﻮ ﺗﻪ ورﮐﻮل ﮐﻴ８ي .د ﻣﻠﻲ

 ٢٠٠٠٠ﮐﻠﻲ ﺗﺮ ﺧﭙﻞ ﭘﻮ＊） ﻻﻧﺪې راوﻟﻲ ﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﻤ７ي ﮐﺎل

ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام رﺳﻤﻲ اﺳﻨﺎد داﺳ ３واﻳﻲ ﭼ ３د ﺣﮑﻮﻣﺖ

ﮐ ３درې ،درې وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﭘﻪ ！ﻮﻟﻮ  ٣٢وﻻ ﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐ ３د وﭼﮑﺎﻟﯽ د

ﻣﻘﺼﺪ دادی ﭼ ３داﺳ ３ﻳﻮ ﺳﻴﺴﺘﻢ را ﻣﻨ％ﺘﻪ ﮐ７ي ﭼ ３د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ

ﻧﺎوړه اﺛﺮاﺗﻮ او د داﺧﻠﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻨﻮ د را ﺑﻴﺮﺗﻪ ﺳﺘﻨﻴﺪ و ﭘﺮ ﺑﻨﺴ

ﮐﺒﻠﻪ ﭘﻪ ﻣﺘﺪاوم ډول د ！ﻮﻟﻮ ﮐﻠﻴﻮ ﻟﭙﺎره ﺑﻮدﺟﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﮐ７ی ﺷﻲ

و！ﺎﮐﻞ ﺷﻮې ،ﻫﻐﻪ ！ﻮﻟﻨ ３ﭼ ３ﭘﻪ ﻟﻤ７ي ﮐﺎل ﮐ ３د ﭘﺮو－ﺮام

ﭼ ３ﭘﻪ ﮐﻠﻨﻲ ډول دﻳﻮې ﮐﻮرﻧ ９ﻟﭙﺎره  ٢٠٠ډاﻟﺮه ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐ３

ﻫﺪف وې ﺷﻤﻴﺮ ﻳﻲ ﭘﻪ ！ﻮل ﻣﻠﮏ ﮐ ٤١٠ ３ﮐﻠﻴﻮ ﺗﻪ رﺳﻴﺪو.
Source: NPP strategy for NSP ,٢٠٠٤،٢

ﻧﻴﻮل ﺷﻮي دي .٧٠ﺑﺮﺳﻴﺮه ﭘﺮ دې ﭘﻪ اوﺳﻨﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐ ３ﭼ ３د
ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام دوه ﮐﺎﻟﻪ ﭘﻮره ﮐﻴ８ي ﭘﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ ﮐ ３ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ وﻳﻞ ﺷﻮي دي ﭼ ３دوی ﺑﻪ ﻧﻮر د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د
ﭘﺮو－ﺮام ﻟﻪ ﻻرې ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻧﻪ ﮐ７ي او دوی دې ﮐﻮ＊） وﮐ７ي ﭼ ３د ﺧﭙﻠ！ ３ﻮﻟﻨ ３د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﭘﻼن او ﭘﺮوژو د ﻋﻤﻠﻲ
ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﻧﻮرو ﻻر وﭼﺎرو ﭘﻪ ﻟ＂ﻪ ﺷﻲ.
د ﻫﻐﻮ ﻣﺮﮐﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴ ﭼ ３ﭘﻪ دﻏﻪ ＇ﻴ７ﻧﻪ ﮐ ３د ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７و ﺳﺮه ﺗﺮ ﺳﺮه ﺷﻮی ،د ﭘﺮو－ﺮام د وروﺳﺘﻨﯽ وﺧﺖ ،د
ﭘﻮ＊） د ﺳﺎﺣ ،３او د ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７و د اﻣﻴﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ د ﮐﻠﻴﻮ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ او ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯽ د وزارت ＇ﺨﻪ ﮐﻮ م رو＊ﺎﻧﻪ او
رﻏﻨﺪه ﻧﻈﺮ وﺟﻮد ﻧﻪ ﻟﺮي.
د ﮐﻠﻴﻮ د د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧ ３او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ وزارت ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺑﻴﺎن ﮐ ３وﻳﻠﻲ دي ﭼ ３د ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７و ﻟﭙﺎره ﺑﻮدﺟﻪ ﭘﻪ ﺧﺘﻤﻴﺪوده او
د درې ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﻮره ﮐﻴﺪوﺳﺮه ﺑﻪ د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮو－ﺮام ﭘﺎی ﺗﻪ ورﺳﻴ８ي .ﺑﻴﺎ د  ٢٠٠٥ﮐﺎل د ا－ﺴﺖ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐ ３د
ﻧﻮﻣﻮړي وزارت ﺳﺮه د ﻟﻴﮏ اﺳﺘﻮﻧ ３ﭘﻪ راﺑﻄﻪ ﮐ＇ ３ﺮ－ﻨﺪه ﺷﻮه ﭼ ３د ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ ７و ﻟﭙﺎره ﺑﻪ د ﺑﻮدﺟ ３ورﮐ７ه ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ
وﻣﻮﻣﻲ.
د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮو－ﺮام ﭘﻪ ﻟﻤ７ي ﮐﺎل ﮐ！ ٦٠٠٠ ３ﻮﻟﻨﻮ ﺗﻪ او ﭘﻪ دوﻫﻢ ﮐﺎل ﮐ ３ﺑﻴﺎ  ٤٥٠٠ﻧﻮرو！ﻮﻟﻨﻮ ﺗﻪ رﺳﻴﺪﻧﻪ ﮐ７ې ﭼ３
ﭘﻪ ﺗﺨﻤﻴﻨﻲ ډول ﻧﻴﻤﺎﻳﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺮﭘﻮ＊） ﻻﻧﺪې راﻏﻠﯽ دی او اوﺳﻨﯽ ﮐﺎل ﭼ ３د ﭘﺮو－ﺮام درﻳﻢ ﮐﺎل دی ﺗﺮﭘﻮ＊）
ﻻﻧﺪې ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺷﻤﻴﺮ ﺗﺮ ﺑﺤﺚ ﻻﻧﺪې ده ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﮐﻴﺪا ی ﺷﻲ ﭼ ３د  ٦٠٠٠ﭘﻪ ﺷﺎ و ﺧﻮا ﮐ！ ３ﻮﻟﻨﻮ ﺗﻪ رﺳﻴﺪﻧﻪ وﺷﻲ ﻟﮑﻪ د
 ٢٠٠٥ﮐﺎل د ﺟﻮﻻی ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐ ３د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮو－ﺮام ﻧﻮﻣﻮړی ﺷﻤﻴﺮ ！ ١٠٥٠٠ﻮﻟﻨﻮ ﺗﻪ رﺳﻴﺪﻧﻪ ＇ﺮ－ﻨﺪه ﮐ７ی
ﺑﺮﺳﻴﺮه ﭘﺮدې ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭼ ３د ﭘﺮوژو د اﺟﺮا ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﭘﺮو－ﺮام ﭘﻪ ﻟﻤ７ي ﮐﺎل ﮐ ３ﭘﻪ ﻧﻈﺮﮐ ３ﻧﻴﻮل ﺷﻮی وه ﻳﻌﻨ３
) (٢٠٠٤-٢٠٠٣دورو اﺟﺮاﺗﻮ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ درې ﮐﻠﻮﻧﻮ ﺗﻪ وﻏﺰﻳﺪه.

٧١

٧٠

د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺎرم ﻟﻪ ﭘﺎره د ﻣﻠﯽ اوﻟﻮﻳﺘﻮﻧﻮ د ﭘﺮو－ﺮام د ﮐ７ﻧﻼرو ﺳﻨﺪ ،ﭼ ３د ﻋﺪﻟﯽ ﭘﺮو－ﺮاﻣﻮﻧﻮ د واﺣﺪ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ﻟﭙﺎره ﺗﻴﺎر ﺷﻮي دي.

د  ٢٠٠۴ﮐﺎل د ﺟﻮن ﻣﻴﺎﺷﺖ.
٧١

ای ﺟﺎﻧﺴﻦ ،د ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７و د ＇ﺎﻧ ３／ﻣﻨﻴﺠﺮ ،د ＇ﺎرﻧﯽ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ！ﻴﻢ ،د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮو－ﺮام ،د ﺑﺮﻳ＋ﻨﺎ ﻟﻴﮏ ﻟﻪ ﻻری ،د  ٢٠٠۵ﮐﺎل د آ－ﺴﺖ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯽ  ٢١ﻧﻴ＂ﻪ

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ＇ﻴ７ﻧﯽ او ار＄ﻮﻧﯽ اداره

٣١

د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ＊ﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨ３／؛ د ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７و ﺳﺮه د ﺳﺘﻮﻧ％ﻮ او د ﻫﻐﻮ د ﺣﻞ د ﻻرو ﭼﺎرو ﻣﺒﺎﺣﺜ３

د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام)د  ٢٠٠٤ﮐﺎل د ﺟﻮن د ﻣﻴﺎﺷﺖ( ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﮏ اﺳﻨﺎد د ﭘﺮو－ﺮام د ﭘﺮﻣﺨﺘ ，ﻟﭙﺎره د اﺳﺎﺳﻲ －ﺎﻣﻮﻧﻮ
ﺗﺮ ﻋﻨﻮان ﻻﻧﺪې داﺳﯽ واﻳﻲ ﭼ :３ﭘﺮو－ﺮام ﭘﻪ اوس وﺧﺖ ﮐ ３د ﻧﻮرو ﻣﻠﻲ اوﻟﻮﻳﺖ د ﭘﺮو－ﺮاﻣﻮﻧﻮ ﺳﺮه د ＊ ３اړﻳﮑﻲ د ﺳﭙ２ﻠﻮ
ﭘﻪ ﺣﺎل ﮐ ３دی ﻟﮑﻪ د ＊ﻮوﻧﯽ او روزﻧﯽ او د روﻏﺘﻴﺎ د ﺳﮑﺘﻮروﻧﻮ ٧٢ﺳﺮه او ﻫﻤﺪارﻧ／ﻪ ﻧﻮﻣﻮړې ﺑﺮﺧﻪ د اﺳﻨﺎدو ﻫﻐﻮ ﺷﻮاﻫﺪو
ﺗﻪ ﻫﻢ اﺷﺎره ﮐﻮي ﭼ ３د ﭘﺮو－ﺮام د ﺳﭙ２ﻠﻮ راﺑﻄﻪ ＊ﻴﻲ.
ﭘﻪ اوس وﺧﺖ ﮐ ３ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻏ７ي د ﺧﺮوج د ډول ډول ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﻮ د آزﻣﻮﻳﻨ ３ﭘﻪ ﺣﺎل ﮐ ３دي ﭘﻪ داﺳ ３ﺗﻮ－ﻪ ﭼ３
اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا－ﺎﻧ ３د دې ﺗﻮان وﻟﺮي ﭼ ３ﻓﻌﺎﻟﻪ ﭘﺎﺗﻪ ﺷﻲ او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﭘ＋ﻮ ودرﻳ８ي ﻧﻮ اوس ﻳﻮ ﻣﻬﻢ ﺷﮑﺎﻳﺖ ﻫﻢ دا دی ﭼ ３ﺗﺮ
اوﺳﻪ اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا－ﺎﻧ ３ﭘﻪ داﺳ ３ﻧﺎزک ﺣﺎﻟﺖ ﮐ ３ﻗﺮار ﻟﺮي ﭼ ３د ډﻳﺮ زﻳﺎت وﺧﺖ ﻟﭙﺎره ﺗﻘﻮﻳﻲ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي )ﻟ ８ﺗﺮ ﻟ８ه
ﭘ２ﺤﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮی( او ﻳﻮ ﺑﻞ ﻧﻈﺮ ﭼ ３ﭘﻪ ﻣﮑﺮر ډول ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ او د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا ﻏ７و ورﺗﻪ اﺷﺎره ﮐ７ې ﻫﻐﻪ دا
دی ﭼ ３ﮐﻪ اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا －ﺎﻧ ３ﻫﻤﺪاﺳ ３ﺑ ３ﻟﻪ ﺗﻘﻮﻳﻲ اوﮐﻮﻣﮏ ＇ﺨﻪ ﭘﺮﻳ＋ﻮل ﺷﻲ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻋﻨﺎ請ﺮ ﭼ ３د دوی ﻣﺨﺎﻟﻒ دي
داﺳ ３ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋی ﭘﻪ ﮐﺎر واﭼﻮي ﭼ ３دوی ﺿﻌﻴﻒ ﮐ７ي او ﮐﻠﻪ ﭼ ３د دوﻫﻢ ＄ﻞ ﻟﭙﺎره د！ﻮﻟﻨ ３اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﭘﺮو－ﺮاﻣﻮﻧﻪ ﻣﻨ％ﺘﻪ را
＄ﻲ ﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮړي ﻋﻨﺎ請ﺮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﻮﺛﺮاﻧﻪ ډول وﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﭼ ３ﻫﻐﻪ و دروی ،او ﻫﻢ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑ ３د ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７و د
ﻣﺮﺳﺘ＇ ３ﺨﻪ د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮو－ﺮام ﺗﻪ دوام ورﮐ７ي ﻧﻮ ﺑﺎﻳﺪ د داﺳ ３ﻻرو ﭼﺎ رو ﭘﻪ ﻟ＂ﻪ ﮐ ３ﺷﻲ ﭼ ３د ﻣﺮﮐﺰي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻟﻪ
ﺧﻮا ﭘﺮو－ﺮام ﺗﻘﻮﻳﻪ ﮐ７ي او ﻳﺎ د ﻏﻴﺮ ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ادارو ＇ﺨﻪ ﭼ ３ﻣﺮﮐﺰي ﺣﻴﺜﻴﺖ وﻟﺮي ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐ７ي.
ﺑﺎﻳﺪ زﻳﺎﺗﻪ ﮐ７و ﭼ ３د وزارﺗﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻨ ＃ﮐ ３ﻳﻮ ډول ﻫﻤﮑﺎ ری ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ده ﭼ ３د ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ د ﻣﻮﺛﺮه اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﭙﺎره دﻣﺤﻼ ﺗﻮ ﭘﻪ
ﮐﭽﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻲ ،د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ډول داﺳ ３ﺣﮑﺎ ﻳﺘﻮﻧﻪ او را ﭘﻮروﻧﻪ ﺷﺘﻪ ﭼ ３د ﮐﺮﻧ ３او ﻣﺎﻟﺪاری او د ﮐﻠﻴﻮ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ د وزارﺗﻮﻧﻮ
ﺗﺮﻣﻨ ＃ډﻳﺮه ﮐﻤﻪ ﻫﻤﮑﺎ ري ﻣﻮ ﺟﻮده ده ﭘﻪ داﺳ ３ﺣﺎل ﮐ ３ﭼ ３دواړه وزارﺗﻮﻧﻪ د ﺳﻴﻤﻮ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ د ډﻳﺮې ﺳﺘﺮې ﺑﻮدﺟ３
ﻟﺮوﻧﮑﻲ ﭘﺮو －ﺮاﻣﻮﻧﻪ ﻟﺮي ﭼ ３ﻫﺮ وزارت ﻳﻲ ﺑ ３ﻟﻪ دې ﭼ ３ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه ﺧﭙﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮﻧﻪ  ６－ﮐ７ي او ﻳﺎ دا ＇ﺮ－ﻨﺪه ﮐ７ي
ﭼ ３ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻮ ＄ﺎ ﻳﻮﻧﻮ ﮐ ３د دوی ﭘﺮو－ﺮاﻣﻮﻧﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ورﺗﻪ دي ،ﭘﻪ ﺑﻴﻞ ډول ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮي .دﮐﻠﻴﻮ د ﭘﺮا ﺧﺘﻴﺎ وزارت ﮐﻮﻻی
ﺷﻲ ﭼ ３د ﮐﺮﻧ ３او ﻣﺎﻟﺪاري دوزارت ﻟﻪ ﻓﻨﻲ ﻣﺎ ﻣﻮرﻳﻨﻮ ＇ﺨﻪ د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا－ﺎﻧﻮ او ﻳﺎ د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﺑﺰ－ﺮاﻧﻮ د ﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ
ﺗﻘﻮﻳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﮐ ３ﮐﺎر واﺧﻠﻲ ٧٣او ﻫﻤﺪارﻧ／ﻪ د ﮐﺮﻧ ３او ﻣﺎﻟﺪاري وزارت ﻫﻢ ﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﭼ ３د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا－ﺎﻧﻮ ﺳﺮه د
ﮐﺮﻧ ３او ﻣﺎﻟﺪاري او ﻣﺎﻟﺪاری د ﭘﺮوژو ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﻟﻪ ﻧ８دې ﮐﺎر وﮐ７ي ﻧﻮ ﮐﻪ ﭼﻴﺮې دا ډول ﻫﻤﮑﺎری د وزارﺗﻮ ﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻨ ＃ﮐ３
ﻣﻮﺟﻮدې ﻧﻪ وي د ﻣﺤﻼﺗﻮ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ﺑﻪ د ﭘﺮو－ﺮاﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﻳﻮ اﺑﻬﺎم او ﺗﺮدد ﻣﻴﺸﺖ وي ﭘﻪ ﺧﺎص ډول ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ３
ﭼ ３د وزارﺗﻮﻧﻮ ﭘﺮوژې او ﭘﺮو－ﺮاﻣﻮﻧﻪ ﺳﺮه ورﺗﻪ واﻟﯽ وﻟﺮي.

 .١ .۴ﻧ７ﻳﻮاﻟﻪ ﺑﺎﻧﮏ او د ﻳﻮواﻟﻲ روش:
د  ٢٠٠٤ﮐﺎل د ﺟﻮن ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐ ３ﻧ７ﻳﻮاﻟﻪ ﺑﺎ ﻧﮏ د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه اﻧﮑﺸﺎف ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺮ ﻋﻨﻮان ﻻﻧﺪې
ﻳﻮه ＇ﻴ７ﻧﻪ ﺧﭙﺮه ﮐ７ه ٧٤ﺳﺮه ﻟﻪ دې ﭼ ３د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮو－ﺮام د ﻧﻮﻣﻮړې ＇ﻴ７ﻧﻲ ﺑﺮﺧﻪ ﻧﻪ وه او ﻧﻪ ﻧ７ﻳﻮاﻟﻪ ﺑﺎﻧﮏ داﺳ３

٧٢

د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ﻟﭙﺎره د ﻣﻠﯽ اوﻟﻮﻳﺘﻮﻧﻮ د ７－ﻧﻼری ﺳﻨﺪ ٢٠٠۴ ،ﮐﺎل.٨ ،

٧٣

ﭘﻪ دﻏﻪ ډ－ﺮ ﮐ ３ﻳﻮ ﻧﻮی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭼ ３د ﺗﺨﻢ او د ﺳﺮی د وﻳﺸﻠﻮ ﭘﺮو－ﺮام دی ،ﭼ ３د ﻳﻮ اس اﻳﺪ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻴﻞ ﺷﻮی دی .ﻣﻨﻈﻮر دا دي ﭼ ３د ﮐﺮﻧﯽ او ﻣﺎﻟﺪاری د

وزارت د ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺎر ﮐﻮوﻧﮑﻮ او ﻳﺎ د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ！ﻮﻟﻨﯽ اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﺷﻮرا－ﺎﻧﻮ )د ﮐﻠﻴﻮاﻟﻪ اﻧﮑﺸﺎف او ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯽ ﻟﻪ ﻻری( ＇ﺨﻪ د ﺗﺨﻢ او د ﺳﺮی د وﻳﺸﻠﻮ او د ﻫﻐﻮ د ＂－ﯽ
د ﭘﻴﮋﻧﺪﻟﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره اﺳﺘﻔﺎده وﺷﯽ ،او دا ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭘﻪ دی ﭘﻮری اړه ﻟﺮی ﭼ ３ﮐﻮم وزارت د وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ زﻳﺎت ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻟﺮی .دﻏﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻪ ！ﻮﻟﻮ وﻻﻳﺎﺗﻮ ﮐ ３ﺑﺸﭙ７ه ﺷﻮی ده،
او د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ！ﻮﻟﻨﯽ اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﺷﻮا－ﺎﻧﯽ د ＂－ﻮ ﭘﻪ ﭘﻴﮋﻧﺪﻟﻮ ﮐ ３رول ﻟﻮﺑﻮی .آر روﺑﻞ ،د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮو－ﺮام د رﺳﻤﯽ ﺷﻮرا د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﺣﻤﺎﻳﯽ د ﻣﻨﻴﺠﺮ د ژوری
ﮐﺘﻨﯽ وﻳﻨﺎوی ،د  ٢٠٠۵ﮐﺎل د ﻧﻮﻣﺒﺮ ﻣﻴﺎﺷﺖ.
٧٤

د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه اﻧﮑﺸﺎف د ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﭘﺎ１ﻪ ،٢٠٠۴ ،ﭼ ３د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه اﻧﮑﺸﺎف ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ د ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻟﭙﺎره ﺗﻴﺎره ﺷﻮی ده ،د  ٢٠٠۴ﮐﺎل د ﺟﻮن د ﻣﻴﺎﺷﺘﯽ ﻟﻪ ١۶

＇ﺨﻪ ﺗﺮ  ١٨ﻧﻴﺘﯽ ﭘﻮری .واﺷﻨ／ﺘﻦ دی ﺳﯽ :ﺑﺸﺮی اﻧﮑﺸﺎف！ ،ﻮﻟﻨﻴﺰ اﻧﮑﺸﺎف او د ﻋﺎﻣﻪ ﺳﮑﺘﻮروﻧﻮ د اداری ﺷﺒﮑﻪ ،ﻧ７ﻳﻮال ﺑﺎﻧﮏ.١٠ ،

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ＇ﻴ７ﻧﯽ او ار＄ﻮﻧﯽ اداره

٣٢

د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ＊ﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨ３／؛ د ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７و ﺳﺮه د ﺳﺘﻮﻧ％ﻮ او د ﻫﻐﻮ د ﺣﻞ د ﻻرو ﭼﺎرو ﻣﺒﺎﺣﺜ３

ﻫﻴﻠﻪ درﻟﻮده ﭼ ３ﻧﻮﻣﻮړې ＇ﻴ７ﻧ ３د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﻪ ﭘﺮو－ﺮام ﮐ ３ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐ ３وﻧﻴﻮل ﺷﻲ ﺧﻮ د ﺗﻴﻮري ﭘﻪ ډول د داﺳ ３ﻳﻮ
ﻣﻔﻴﺪ ﺟﻮړ＊ﺖ وړاﻧﺪﻳﺰ ﮐﻮي ﭼ ３ﭘﮑ ３＋د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا－ﺎﻧﻮ ،وزارﺗﻮﻧﻮ ،ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﻮ او ﺧﺼﻮ請ﻲ ﺳﮑﺘﻮ ر ﺗﺮ ﻣﻨ＃
راﺑﻄﻪ ﺳﭙ２ﻲ.
ﻧﻮﻣﻮړې ＇ﻴ７ﻧﻪ زﻳﺎﺗﻮي ﭼ ３د ﻣﺤﻼﺗﻮ اﻧﮑﺸﺎف د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﻓﻌﺎﻟﻴﻨﻮ او ادارو ﻟﻤ７ﻧﯽ ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ دی ،ﻫﻢ دوی دي ﭼ ３د
ﻣﺤﻼ ﺗﻮ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ دا ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ ﻣﺤﺴﻮس ﮐ７ي ﭼ ３د ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ د ＊ﻪ واﻟﯽ ٧٥ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﻓﮑﺮ وﮐ７ي ﻧﻮ ﭘﻪ دې ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺎ ﻳﺪ:
•

ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ دا ﺗﻮان وﻣﻮﻣﻲ ﭼ ３د ﭘﺮﻣﺨﺘ ，ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻫﻮډ او ﭘﺮﻳﮑ７ه وﮐ７ی

•

د ﻣﺤﻼﺗﻮ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ﻳﻮ ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮﺟﻮددی ﭼ ３ﺧﻠﮏ ﮐﻮﻻی ﺷﻲ د ﻫﻐﻪ ﭘﺮ ﺑﻨﺴﭗ ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻮ－ﻪ ﻋﻤﻞ وﮐ７ي

•

د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﻓﻌﺎﻟﻴﻨﻮ د ﺗﻘﻮﻳﻲ ﻧﻮرې وﺳﻴﻠ ３ﻣﻮﺳﺴﺎت ،ﺧﺼﻮ請ﻲ ﺳﮑﺘﻮر او ﻧﻮرې ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ ﻣﺮﺳﺘ ３دي

ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ﭘﺎم د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﺣﮑﻮﻣﺖ د اﻧﮑﺸﺎف ﭘﻪ ﻟﻮر وو ﺧﻮ د ﻳﻮه ﺑﻨﻴﺎ د د ﺟﻮړوﻧ ３ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ
ډﻳﺮ ﮐﻤﻲ ﻟﻴﺪل ﮐﻴ８ي .ﮐﻮم ﺷﯽ ﭼ ３ﭘﻪ ﭘﺮو－ﺮام ﮐ ３ﺗﺮ اوﺳﻪ ﺗﺮ ﻳﻮ ﺣﺪه ﭘﻮر ې ﺷﻮي دي ﻫﻐﻪ ﻟﻪ وﻟﺴﻮاﻻﻧﻮ ﺳﺮه د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ
ﺷﻮرا د ﻏ７و راﺑﻄﻪ ده ٧٦ﭼ ３ﭘﻪ دې ﻫﮑﻠﻪ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７وﻫﻢ د دې اړﻳﮑ ３ﭘﻪ ！ﻴﻨ／ﻮﻟﻮ ﮐ ３ﭘﻪ ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻠﻮ ﮐﭽﻮ ﮐﺎرﮐ７ی
دی .دﻏﻪ ﺑﺮﻳﺎﻟﯽ راﺑﻄﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ＇ﻴﺰوﻧﻮ ﭘﻮرې ﺗ７ﻟ ３ده :
•

د وﻟﺴﻮاﻟ ９ﺷﻮرا ﺗﻪ د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا د ﻏ７و راﭘﻮر ورﮐﻮل

•

د وﻟﺴﻮاﻻﻧﻮ او اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا－ﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨ ＃د ﻣﺮاﺟﻌ ３راﺑﻄﻪ ﭼ ３ﭘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ وﺧﺘﻮﻧﻮ ﮐ ３ﺳﺘﻮﻧ ３％ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ راﺟﻊ ﮐﻮي

•

د وﻟﺴﻮال ﭘﻪ وا ﺳﻄﻪ د ﮐﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎﻧﻮ او ﻧﻮرو ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻟﻪ ﻧﻔﻮذ ＇ﺨﻪ د ﺷﻮرا ﺳﺎﺗﻨﻪ

•

وﻟﺴﻮال د واﻟﻲ او ﻣﺴﺆﻟﻮ وزارﺗﻮﻧﻮ ﻣﻘﺎم ﺗﻪ د ＊ﻮوﻧ％ﻴﻮ او ﮐﻠﻴﻨﻴﮑﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ داﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا د ﭘﺮوﭘﻮزﻟﻮﻧﻮ وﺳﻴﻠﻪ ﮐﻴ８ی.

ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ＄ﻨﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐ ３وﻟﺴﻮاﻻﻧﻮ ﭘﻪ ﻓﻌﺎل ډول د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا－ﺎﻧﻮ ﭘﺮ ﺧﻼف ﻋﻤﻞ ﮐ７ی دی ﻟﮑﻪ ﭼ ３د ډاﮐﺎر ﻣﻮﺳﺴﻪ د
دې ﻳﻮ ＊ﻪ ﻣﺜﺎل داﺳﯽ وړاﻧﺪی ﮐﻮی .ﻳﻮ وﻟﺴﻮال ﻟﻪ ﻳﻮه ﻧﻮاب ＇ﺨﻪ ﭼ ３د ！ﻮﻟﻨ ３د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا ﭘﺮﺧﻼف ﻳﻲ د ﻣﺸﺮی
ادﻋﺎ ﮐﻮﻟﻪ ﻣﻼﺗ ７ﮐﺎوو ﺑﺮﺳﻴﺮه ﭘﺮدې رواﺑﻂ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻧﻮر ﻫﻢ ﺗﺮﻧ／ﻠﻲ ﺷﻮل ﭼ ３وﻟﺴﻮال د ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﻟﻮﻳﻮ ﮐﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎﻧﻮ د
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻫ（ﻪ وﮐ７ه ،ﭘﻪ ﻫﺮات ﮐ ３ﻳﻮ وﻟﺴﻮال ﻫﻐﻪ ！ﻮﻟﻨ ３د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ﻟﭙﺎره و！ﺎﮐﻠ ３ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻮ ﮐ ３ﭼ３
ﻟﻮی ﮐﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎن ﻣﻮﺟﻮد وو او ﮐﻮم وﺧﺖ ﭼ ３د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام د ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﭘﻪ اﺳﺎس ﻧﻮﻣﻮړې ！ﻮﻟﻨ ３وه ﻧﻪ ﻣﻨﻞ
ﺷﻮې ﻧﻮ د ډاﮐﺎر ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻟﻪ ﺳﻴﻤ＇ ３ﺨﻪ وﺗﻠﻮ ﺗﻪ اړﺷﻮه او ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐ ３وﻟﺴﻮال ！ﻮﻟﻪ ﻣﻼﻣﺘ ３ﭘﻪ ډاﮐﺎر ﺑﺎﻧﺪې واﭼﻮﻟﻪ او وﻳﻴﻞ
ﻳ ３ﭼ ３دا ډاﮐﺎر دی ﭼ ３ﺳﺘﻮﻧ ３％ﺟﻮړوي او ﻧﻪ ﻏﻮاړي ﭼ ３د ﭘﺮو－ﺮام ﭘﻪ اﺟﺮاﮐﻮﻟﻮ ﮐ ３ﻋﻤﻠﻲ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐ７ي.
د ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７و د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﻣﺨ ３د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ﻧﻮی ﻣﻨﻮال ) د ډﻳﺴﻤﺒﺮ  ( ٢٠٠٤د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا ﻏ７و
ﺗﻪ ﺑﻠﻨﻪ ورﮐﻮي ﭼ ３د ﮐﻠﻴﻮ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ －ﺮوﭘﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐ７ي دا ﭘﻪ دې ﻣﻌﻨﯽ ﭼ ３د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا－ﺎﻧﻮ ﻏ７ي ﺑﻪ وﺗﻮاﻧﻴ８ي ﭼ ３ﭘﻪ
ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﮐﭽﻪ ﻫﻤﮑﺎري راﻣﻨ％ﺘﻪ ﮐ７ي او ﻳﻮ د ﺑﻞ ﭘﻪ اړوﻧﺪه ﺳﺘﻮﻧ％ﻮ او د ﻣﻴﻨﯽ وړ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻮ ﺑﺎﻧﺪې وﭘﻮﻫﻴ８ي .د ﻧ７ﻳﻮاﻟﻪ
ﺑﺎﻧﮏ ﭘﻪ اﻧﺪ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﮐﭽﻪ ﻫﻤﮑﺎري د ﻳﻮ ﻻ ＊ﻪ او اﻏﻴﺰﻣﻦ اﻧﮑﺸﺎف ﭘﻪ را ﻣﻨ％ﺘﻪ ﮐﻴﺪو ﮐ ３زﻳﺎت ＂－ﻪ ور ﺗﻤﺎﻣﻴ８ي＄ ٧٧ﮑﻪ
ﭘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻟﺤﺎظ د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰې ﻳﺎ ﻣﻨﻄﻘﻮي ٧٨ﻫﻤﮑﺎری ＄ﻨﻮ ﻟﻤ７ﻧﻴﻮ اړﺗﻴﺎوو ﺗﻪ ﻟﮑﻪ ﻣﺎرﮐﻴﺖ ،ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت او ﻧﻮ ر د ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ
٧٥

ﭘﻪ ﻫﻤﺪﻏﻪ ﺧﭙﺮوﻧﻪ ﮐ.３

٧٦

！ﻮﻟﻮ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７و ﻟﻪ وﻟﺴﻮال ﺳﺮه د اړﻳﻮﮐﻮ ﺟﻮړوﻟﻮ ﻻره ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ ﻏﻮﻧ６و ﺗﻪ د ﻫﻐﻮ راﻏﻮ＊ﺘﻨﻪ او د اوﺳﻤﻬﺎﻟﻪ ﮐﺎروﻧﻮ د راﭘﻮروﻧﻮ ＇ﺨﻪ ﺧﺒﺮول ﭘﻪ －ﻮﺗﻪ ﮐ７ﻟﻪ .ﭘﻪ

داﺳﯽ ﺣﺎل ﮐ ３ﭼ ３ﭘﻪ ﻓﺎرﻳﺎب ﮐ ３د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ＇ﻴ７ﻧﯽ او ار＄ﻮﻧﯽ د اداری ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ＇ﻴ７ﻧ ３داﺳﯽ وﻣﻮﻧﺪﻟﻪ ﭼ ３ﭘﻪ آﻟﻤﺎر ﮐ ３د وﻟﺴﻮاﻟﯽ اداری دﻓﺘﺮ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﺎروﻧﻮ
＇ﺨﻪ ﭼ ３ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐ ３روان وو ﻟ８ه ﺧﺒﺮﺗﻴﺎ درﻟﻮدﻟﻪ او ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳ ３ﻳﻮازی ﻫﻤﺎِﻏﻪ وو ﭼ ３د ﮐﻠﻴﻮ ﻏﻠﻄﯽ ﺧﺒﺮی وی.
٧٧

د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه اﻧﮑﺸﺎف د ﺑﺤﺚ ﭘﺎ１ﻪ ٢٠٠۴ ،ﮐﺎل.١٠ ،

٧٨

ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﻣﺤﻠﻪ او ﻳﺎ ﺳﻴﻤﻪ ！ﻮل ﻣﺘﺮادف ﻟﻮﻏﺎت دی.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ＇ﻴ７ﻧﯽ او ار＄ﻮﻧﯽ اداره

٣٣

د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ＊ﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨ３／؛ د ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７و ﺳﺮه د ﺳﺘﻮﻧ％ﻮ او د ﻫﻐﻮ د ﺣﻞ د ﻻرو ﭼﺎرو ﻣﺒﺎﺣﺜ３

ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﭘﻪ ＊ﻪ ډول رﺳﻴﺪﻧﻪ ﮐﻴﺪﻟﻲ ﺷﻲ او ﻫﻤﺪارﻧ／ﻪ د ﻟﻮﻳﻲ ﮐﭽﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﻫﻤﮑﺎري ﭘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺤﺎظ ﻫﻢ د دي ﺳﺒﺐ
ﮐﻴ８ي ﭼ ３د！ﻮﻟﻨ ３اﻗﺘﺼﺎدي او اﺟﺘﻤﺎﻋ ３اړوﻧﺪه ﺳﺘﻮﻧ ３％ﭘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ډول ﺣﻞ ﺷﻲ .ﻧﻮ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې دﻻﻳﻠﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻣﺤﻠ３
ﮐﭽﻪ او ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﮐﭽﻪ ﭘﻪ اﻧﮑﺸﺎف او ﭘﺮﻣﺨﺘ ，ﮐ ３ﻣﻔﻴﺪ ﺛﺎﺑﻴﺘﻴﺪای ﺷﻲ.
 .١د وړې ﮐﭽ ３ﻫﻤﮑﺎري د ！ﻮﻟﻨ ３د ﻳﻮ ＊ﻪ او ﻣﻮﺛﺮ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻟﭙﺎره ﻟﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻟ ８وﺧﺖ ﮐ ３ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻴﺪﻟﻲ
ﺷﻲ
 .٢د ﻟﻮﻳﻲ ﮐﭽ ３ﻫﻤﮑﺎري د دې ﺳﺒﺐ ﮐﻴ８ي ﭼ ３اﻗﺘﺼﺎدي او اﺟﺘﻤﺎي ﭘﺎﻧ／ﻪ ﭘﻪ داﺳ ３ډول ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐ７ي ﭼ ３ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐ３
ﻳﻲ د ﻋﻼﻗ ３وړ ډﻟ ３ﺗﻘﻮﻳﻪ ﺷﻲ.
 .٣دﻟﻮﻳﻲ ﮐﭽﻲ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﻫﻤﮑﺎري ﮐﻴﺪای ﺷﻲ ﭼ ３دﻧﻔﻮس ﭘﻪ ﺑﻨﺴ د ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﻟﻮړ ﭘﻮړو ﭼﺎرواﮐﻮ او ﺗﻤﻮﻳﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ
ادارو ＇ﺨﻪ د ډﻳﺮو ﻣﻨﺎ ﺑﻌﻮ ﻏﻮ＊ﺘﻨﻪ وﮐ７ي.
ﻳﻮ ﻣﻬﻢ ﺳﻮال ﭼ ３ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﮐﭽﻪ ﮐ ３د اﻧﮑﺸﺎف د ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻴﻮﻧ ３ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐ ３را ﭘﻮرﺗﻪ ﮐ８５ي ﻫﻐﻪ دا دی ﭼ ３ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰي
ﮐﭽﻪ ﮐ ３وروﺳﺘﻨ ９ﭘﺮﻳﮑ７ه ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻣﻘﺎﻣﺎت د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﭘﺮوژو ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﮐﻮم او ﭼﻴﺮﺗﻪ دي ،د ﻣﺮﮐﺰي ﺣﮑﻮﻣﺖ وزارﺗﻮﻧﻪ ﻫﺮﻳﻮ
ﺧﭙﻞ ﭘﻼن او ﺑﻮدﺟﻪ ﻟﺮي ﭘﻪ داﺳ ３ﺣﺎل ﮐ ３ﭼ ３د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا ﻏ７ي ﺧﭙﻠﻮ ！ﻮﻟﻨﻮ او ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ د وزارﺗﻮﻧﻮ د ﺑﻴﻼﺑﻴﻠﻮ
ﭘﺮو－ﺮاﻣﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻻری ＄ﻮاب وﻳﻮﻧﮑﻲ دي ٧٩او ﺑﻴﺎ ﻧﻮﻣﻮړی ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻮ ر ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﺳﺨﺖ واﻟﯽ ﻣﻮﻣﻲ ﭼ ３د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﭘﺮو ژو د
ﺣﺴﺎب ورﮐﻮﻟﻮ ډول ډول ﺳﺮﭼﻴﻨ ３ﻣﻮ ﺟﻮدې وي ﻟﮑﻪ وزارﺗﻮﻧﻮ！ ،ﻮﻟﻨ ،３ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７و او د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯽ او
ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ وزات ﺗﻪ .ﻧﻮﮐﻪ ﭼﻴﺮې د ﻧ７ﻳﻮاﻟﻪ ﺑﺎ ﻧﮏ وړا ﻧﺪﻳﺰ ﭼ ３د ﻣﺤﻠ ３اﻧﮑﺸﺎف د ﻳﻮواﻟﻲ روش دی ﻋﻤﻠﻲ ﺷﻲ ﻧﻮ ﭘﻪ دې
請ﻮرت ﮐ ３ﺑﻪ ﻫﻢ د ﻣﺮﮐﺰي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻼﻧﻮﻧﻪ او ﻫﻢ داﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا ﻏﻮ＊ﺘﻨﻮ ﺗﻪ رﺳﻴﺪﻧﻪ ﺷﻮي وي.

٨٠

ﻳﻮ ا ＄ﻨ ３ﻻ ره ﭼ ３ﮐﻮﻻ ی ﺷﻲ دوزارﺗﻮﻧﻮ ﺧﭙﻞ ﻣﻨ％ﻲ ﮐ７ﮐﻴﭻ را ﮐﻢ ﮐ７ي او ﻳﺎﻳﻲ ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ ﻳﻮﺳﻲ ﻫﻤﺎﻏﻪ د ﻧ７ﻳﻮاﻟﻪ ﺑﺎﻧﮏ
وړاﻧﺪﻳﺰ دی ﭼ ３ﮐﻮﻣﮏ ﺑﻪ وﮐ７ي ﭼ ３داﺳ ３ﻃﺮﻳﻘﻪ را ﻣﻨ％ﺘﻪ ﮐ７ي ﭼ ３د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا ﻟﻪ ﻏ７و ﺳﺮه ﺑﻪ د اړوﻧﺪه وزارت ﭘﻪ
ﭘﺮو－ﺮا ﻣﻮﻧﻮ ﮐ ３ﻻزﻣﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐ７ي.

٧٩
د ﻻ زﻳﺎﺗﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎره د :ای اﻳﻮاﻧﺲ ،ان ﻣﻨﻴﻨ ،，ﻳﺎﺳﻴﻦ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ،ای ！ﻮﻟﯽ او ای واﻳﻠﺪر ،د ﮐﺎل ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣﮑﻮﻣﺖ داری ﻻر＊ﻮد ،و－ﻮری ،ﮐﺎﺑﻞ :د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ＇ﻴ７ﻧﯽ او ار＄ﻮﻧﯽ اداره؛ ای اﻳﻮاﻧﺲ ،ان ﻣﻨﻴﻨ ،，ای ！ﻮﻟﯽ او اﻧﺪرﻳﻮ واﻳﻠﺪر ٢٠٠۴ ،ﮐﺎل ،ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه اداره ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ :３د ﻋﻤﻞ ﻟﭙﺎره ار＄ﻮﻧﯽ او
ﺳﭙﺎر＊ﺘﻨﯽ ،ﮐﺎﺑﻞ :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ＇ﻴ７ﻧﯽ او ار＄ﻮﻧﯽ اداره؛ ای اﻳﻮاﻧﺲ او ﻳﺎﺳﻴﻦ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ٢٠٠۵ ،د ﭘﺮﻣﺨﺘ ，ار＄ﻮﻧﻪ :ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ ３د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه اداری ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﻧﻮی
راﭘﻮر ،ﮐﺎﺑﻞ :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ＇ﻴ７ﻧﯽ او ار＄ﻮﻧﯽ اداره.
٨٠

″د ﺳﮑﺘﻮری ﺷﻴﻮو ﺟﻼﮐﻮل د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﺧﺎ請ﻮ ﻓﻌﺎﻟﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ،او د ﺑﻴﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻟﻪ ﻻری ﻓﻌﺎﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮاﮐ ３ﺑﺎﻧﺪی وﻻړ دی .ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﺣﮑﻮﻣﺖ ،اداری او ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮﻳﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﺗﻪ ،ﺳﺮه ﻟﻪ ﭘﺎﻟﻴﺴﯽ او ﻓﻌﺎﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮاﮐ ３ﺗﻪ د اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﭘﺎﻟﻴﺴﯽ ﻟﻪ ﻻری رﺳﻴ８ی .د ！ﻮﻟﻨﯽ ﻧﻴﻎ ﭘﻪ ﻧﻴﻐﻪ د ﺣﻤﺎﻳ ３ﻻری ،ﻟﮑﻪ ﭼ ３ﻫﺮ ﮐﻠﻪ د ！ﻮﻟﻨﯽ ﻟﻪ ﺧﻮا د
اﻧﮑﺸﺎف ﻟﭙﺎره ﺷﻮی دی ،د ﺗﺮﻗﯽ د اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮﭼﻴﻨ ９او د ﻣﺪﻧﯽ ！ﻮﻟﻨﯽ د ﻗﻮی ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺘﺮاﺗﻴﺰی ﭼ！ ３ﻮﻟﻨﻴﺰه ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻪ داﺳﯽ ﮐ２ﯽ ﭼ ３د ﺟﻤﻌﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ او د ﺧﻠﮑﻮ د ﻋﺎﻣﻪ
ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ د ﺗﻴﺎرووﻧﮑﻮ ﺗﺮ ﻣﻨ ＃ﻫﻤﺎﻫﻨ ３／ﺑﺎﻧﺪی ！ﻴﻨ／ﺎر ﮐﻮی "،د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه اﻧﮑﺸﺎف د ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﭘﺎﻧﻪ و－ﻮری ٢٠٠۴ ،ﮐﺎل.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ＇ﻴ７ﻧﯽ او ار＄ﻮﻧﯽ اداره

٣٤

د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ＊ﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨ３／؛ د ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７و ﺳﺮه د ﺳﺘﻮﻧ％ﻮ او د ﻫﻐﻮ د ﺣﻞ د ﻻرو ﭼﺎرو ﻣﺒﺎﺣﺜ３

ﻟﻤ７ي ﺷﮑﻞ  :د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه اﻧﮑﺸﺎف ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ د ﻧ７ﻳﻮاﻟﻪ ﺑﺎﻧﮏ د ﻳﻮواﻟﻲ روش

د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه

د ﺳﮑﺘﻮروﻧﻮ د

ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻴﻮه

وﻳ＋ﻨﯽ ﺷﻴﻮه

د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه
اﻧﮑﺸﺎف د ﻳﻮ
ﻻس ﮐﻮﻟﻮ ﺷﻴﻮه

د ！ﻮﻟﻨﯽ د
ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻪ ﺣﻤﺎﻳ３
ﺷﻴﻮه

د ﻧ７ﻳﻮاﻟﻪ ﺑﺎﻧﮏ د ﻳﻮاﻟﻲ روش د ！ﻮﻟﻨ ３او اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا ﻏﻴﺮ ﻣﺮﮐﺰي روﺷﻮﻧﻪ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻟﻪ ﻣﺮﮐﺰي روش ﺳﺮه ﻳﻮ ＄ﺎ ی ﮐﻮي
ﭼ ３د ﻫﻤﺪﻏﻪ ﻳﻮواﻟﯽ د ﻧ７ﻳﻮاﻟﻪ ﺑﺎﻧﮏ د روش ﻟﭙﺎره ﻳﻮ ﺑﻨﺴ＂ﻴﺰ ا請ﻞ دی ﻧﻮ ﻟﻪ دې ﮐﺒﻠﻪ زﻳﺎ ت ﭘﺎم ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ！ﻮﻟﻨﻮ او ﻓﻌﺎﻟﻴﻨﻮ
ﺗﻪ ورﮐﻮل ﺷﻮې او ﻫﻤﺪارﻧ／ﻪ ﻧﻮﻣﻮړی روش ﭘﻪ دې ﺗﺎﮐﻴﺪ ﮐﻮي ﭼ ３ﻣﺮﮐﺰي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﭙﻞ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﮏ ﭘﻼن ﺟﻮړ ﮐ７ی،
ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ ﻣﺮﺳﺘ ３ﺑﺮاﺑﺮې ﮐ７ی او د ﺑﻴﻼﺑﻴﻠﻮ ﺳﮑﺘﻮروﻧﻮ ﻟﭙﺎره د ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ اﺧﺘﺼﺎص د ﭘﺮوژو د ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﭘﻪ ﺗﻮ－ﻪ ﺧﭙﻞ رول
وﻟﻮﺑﻮي او ﻫﻤﺪارﻧ／ﻪ د ﺳﻮﭘﺮواﻳﺰر او ﮐﺘﻮﻧﮑﯽ ﻫﻢ وي .او ﭘﻪ ﻧﻮﻣﻮړي روش ﮐ ３د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا دﻧﺪه داده ﭼ ３د ﺧﭙﻠﻮ
！ﻮﻟﻨﻮ ﺳﺮه داﺳ ３ﮐﺎ روﮐ７ي ﭼ ３ﻳﻮ اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﭘﻼن را ﻣﻨ ＃ﺗﻪ ﮐ７ي او ﺑﻴﺎ د ﻧﻮﻣﻮړي ﭘﻼ ن ﭘﻪ اړوﻧﺪ د ﻣﺮﮐﺰي ﺣﮑﻮﻣﺖ ＇ﺨﻪ
ﺧﭙﻠ ３ﻏﻮ＊ﺘﻨ ３وﮐ７ي او ﭘﻪ ﭘﺎی ﮐ ３د ﻳﻮ ﻣﻨ７－ ＃ي ﻳﺎ اﺟﺮا ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﭘﻪ ﺗﻮ－ﻪ د ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﭘﺮوژو ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﻋﻤﻞ وﮐ７ي .د
ﻧ７ﻳﻮاﻟﻪ ﺑﺎﻧﮏ د ﻳﻮواﻟﻲ رو ش د ﭘﺎ ﻟﻴﺴﻲ ﺟﻮړوﻧﮑﻮ ＇ﺨﻪ دا ﻏﻮ＊ﺘﻨﻪ ﮐﻮي ﭼ ３ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﺎری ﭼﻮﮐﺎت او ﺳﺘﺮا ﺗﻴﮋي ﮐ ３د
اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا ﭘﻼن ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐ ３وﻟﺮي ﻧﻮ ﭘﻪ دې ﺗﻮ－ﻪ وزا رﺗﻮﻧﻪ ﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﭼ ３ﺧﭙﻠﻮ ﭘﺮوژو ﺗﻪ ﻻزﻣﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ورﮐ７ي او
دﺗﺨﻨﻴﮑﻲ ﮐﻮﻣﮑﻮ ﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﻮﻟﻮﺳﺮه د اﻧﮑﺸﺎﻓ ３ﺷﻮرا ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﭘﺮو ژو ﮐﺘﻨﻪ او ﻣﺸﺎﻫﺪه وﮐ７ي.
ﭘﻪ ﻟﻨ ６ډول ﺑﺎﻳﺪ ووا ﻳﻮ ﭼ ３د ﻳﻮواﻟﻲ د روش ﺑﻨﺴ＂ﻴﺰ ﺗﻮﮐﻲ ！ﻮﻟﻨ ３او ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﻓﻌﺎﻟﻴﻨﻮ ﺗﻪ زﻳﺎت ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ده ﭘﻪ داﺳ ３ﺣﺎل
ﮐ ３ﭼ ３ﻣﺮﮐﺰي ﺣﮑﻮﻣﺖ رول ﭘﻨ％ﻪ ＄ﻠﻪ زﻳﺎت دی:
 .١ﭘﻪ ﻧﻮﻳﻮ ﭘﺎﻟﻴﺴﻴﻮ ﮐ ３د ﻳﻮواﻟﻲ د روش ＄ﺎی ﭘﺮ ＄ﺎۍ ﮐﻮل
 .٢د ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﮏ ﭘﻼ ن ﺟﻮړول
 .٣د ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ ﺗﺨﺼﻴﺺ
 .۴ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ ﮐﻮﻣﮑﻮﻧﻪ
 .۵ﻧﻈﺎرت او ﮐﺘﻨ３
او د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا د ﻏ７و رول ﺑﻪ د ﻳﻮواﻟﻲ د روش ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ درې －ﻮﻧ ３وي
 .١د ！ﻮﻟﻨ ３د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﭘﻼن ﺗﻪ ﭘﺮﻣﺨﺘ ，ورﮐﻮل او د ﻧﻮﻣﻮړي ﭘﻼن ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ د ﺷﻮرا－ﺎﻧﻮ ﻣﺬاﮐﺮه او ﺑﺤﺚ
 .٢د ﭘﺮوژو ﭘﻪ اړوﻧﺪ ！ﻴﻨ／ﺎ رﮐﻮل

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ＇ﻴ７ﻧﯽ او ار＄ﻮﻧﯽ اداره

٣٥

د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ＊ﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨ３／؛ د ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７و ﺳﺮه د ﺳﺘﻮﻧ％ﻮ او د ﻫﻐﻮ د ﺣﻞ د ﻻرو ﭼﺎرو ﻣﺒﺎﺣﺜ３

 .٣د ﭘﺮوژو ﻋﻤﻠﻲ اﺟﺮا ﮐﻮل د ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ،د ﻣﺮﮐﺰي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺮ ﻧﻈﺎرت او ﮐﺘﻨ ３ﻻ ﻧﺪې
د ﻳﻮواﻟﻲ د روش ＇ﺨﻪ د ﮐﺎر اﺧﻴﺴﺘﻮ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐ ３ﺑﻪ اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا－ﺎﻧ ３ﭘﻪ دې وﺗﻮاﻧﻴ８ي ﭼ ３د ﻣﺮﮐﺰي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻟﻪ
اړوﻧﺪه وزارﺗﻮﻧﻮ ﺳﺮه ！ﻴﻨ／ﻪ راﺑﻄﻪ ﭘﻴﺪاﮐ７ي ﭘﻪ دې ﻫﮑﻠﻪ د ﮐﻠﻴﻮاﻟﻪ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ او ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯽ وزارت ﻳﻮا＄ﻨﻲ وزارت دی ﭼ ３دا
ﭘﺎﻟﻴﺴﻲ ﻟﺮي ﭼ ３د ﻳﻮواﻟﻲ ﻟﻪ روش ＇ﺨﻪ ﻳﻲ ＂－ﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐ７ې او ﻫﻤﺪارﻧ／ﻪ د ﻋﺎﻣ ３روﻏﺘﻴﺎ وزارت ﻫﻢ د ورﺗﻪ ﭘﺎﻟﻴﺴﻴﻮ ＇ﺨﻪ
ﮐﺎر اﺧﻴﺴﺘﯽ دی ﻟﮑﻪ ددوی د ﻧﻈﺎرت رول ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﭼ ３د وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ د روﻏﺘﻴﺎ اﺳﺎﺳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ
وړاﻧﺪې ﮐﻮي .د ﻳﻮواﻟﻲ د روش ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７و ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﻮ د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا او دوزراﺗﻮﻧﻮ د راﺑﻄ ３ﭘﻪ ！ﻴﻨ／ﻮﻟﻮ
ﮐ ３ډﻳﺮ ﻟ＇ ８ﻪ ﮐ７ي دي .ﻟﻮﻳﻪ ﺳﺘﻮﻧ％ﻪ ﭘﻪ ﻧﻮﻣﻮړي روش ﮐ ３د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻪ دا ده ﭼ ３ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻳﻮﻣﺮﮐﺰي ﺣﻴﺜﻴﺖ
ﻟﺮي او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ＇ﻪ ﺳﺮه ﭼ ３د ﻳﻮواﻟﻲ ﭘﻪ روش ﮐ ３دي او ﻫﻐﻪ ﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰي ﺗﻮب دی د ﺗﻀﺎد ﭘﻪ ﺣﺎل ﮐ ３دي ﭘﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل
داﺳ ３ﻻرې ﭼﺎرې ﺷﺘﻪ ﭼ ３ﭘﮑ ３＋ﻟﻪ ﻧﻮﻣﻮړو ﺳﺘﻮﻧ％ﻮ ﺳﺮه ﭼﻠﻨﺪ ﮐﻴﺪای ﺷﻲ ﭼ ３دا ﻻﻧﺪې دری ﻗﻀﻴﻲ ﭼ ３د روﻏﺘﻴﺎ،
＊ﻮوﻧ ３او روزﻧ ３او د وﻳﺠﺎړی د ﺗﻨﻈﻴﻢ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ دي دﻏﻮره ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮ－ﻪ ﻳﺎ دوﻻی ﺷﻮ.

 .٢ .۴د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا د ﻳﻮ واﻟﻲ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ درې ﻏﻮره ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ
 .١ .٢ .۴د  ٢٠٠٤ﮐﺎل د ﺟﻮﻻی ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐ ３د ﮐﺎﻣﺮد ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﮐ ３د ﺳﻴﻼب ﻗﻀﻴﻪ :ﻣﺮﺳﺘﯽ او ﻟﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺮه د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا رول او اړﻳﮑ３

٨١

د  ٢٠٠٤ﮐﺎل د ﺟﻮﻻی د ﻣﻴﺎﺷﺘ ３ﭘﻪ دﻳﺎرﻟﺴﻢ ﺗﺎرﻳﺦ دور ３＄د ＇ﻠﻮرو ﺑﺠﻮ ﭘﻪ ﺷﺎ و ﺧﻮا ﮐ ３د ﺑﺎﻣﻴﺎﻧﻮ د وﻻﻳﺖ د ﮐﺎﻣﺮد ﭘﻪ
وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﮐ ３ډﻳﺮه ﺳﺨﺘﻪ ورﻳﺎ وﺷﻮه ﭼ ３ﻟﻪ ﻳﻮه ﺳﺎﻋﺖ ＇ﺨﻪ ﭘﻪ ﮐﻢ وﺧﺖ ﮐ ３ﺳﻴﻼب ﮐﻮروﻧﻮ ﺗﻪ ﻧﻨﻮوت او د ﺧ＂ﻮ او ﺧﺎورو د
＊ﻮوﻳﻴﺪو ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳ７ک ﻫﻢ ﭼ ３ﺳﻴﻤ ３ﺗﻪ ﺗﻠﻠﯽ وو ﺑﻨﺪ ﺷﻮ.
ډﻳﺮو ﮐﻠﻴﻮ او ﺑﺎﻧ６و د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻮراﮐﻲ ﻣﻮادو زﺧﻴﺮې او ＇ﺎروي ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐ７ل او ﭘﻪ اووه ﮐﻠﻴﻮ ﮐ ３ﺧﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺳﺨﺖ زﻳﺎن
ورﺳﻴﺪو او د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ！ﻮﻟﻪ ﻫﺴﺘﻲ ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ وﻻړه ﭼ ３ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﻠﮏ ﺑ ３اﻧ７／ه ،او د ＇ﮑﻠﻮ اوﺑﻮ د ﺧﻮاړو ﻟﻪ ﻧﺸﺘﻮاﻟﻲ ﺳﺮه
ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺷﻮل.

٨٢

ﭘﻪ دوه ور＄ﻮ ﮐ ３د ﻣﺪر ،ﻟﻐﮑﻲ ،او ﺑﺎﻧﮏ د ﮐﻠﻴﻮ اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا ﭼ ３ذﮐﺮﺷﻮﻳﻮ اوو ﮐﻠﻴﻮ ﺗﻪ ﻧ８دې وه او ﻟﻪ ﺳﻴﻼب ＇ﺨﻪ ﻫﻢ ﻟ８
ﻣﺘﺎﺛﺮه ﺷﻮې وه د ﻧﻮﻣﻮړﻳﻮ ﮐﻠﻴﻮ د ﺧﻠﮑﻮ ﻣﺮﺳﺘ ３ﺗﻪ وړوه د اﻧ／ﻞ او ﻧﻮﻣﻮړې ﺷﻮرا د ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻠﻴﻮ د اوﺳﻴﺪوﻧﮑﻮ ＇ﺨﻪ وﻏﻮ＊ﺘﻞ
ﭼ ３ﻫﺮ ＇ﻪ ﻳﻲ ﭘﻪ ﺗﻮان ﮐ ３وي ﻫﻤﺎﻏﺴ ３ﮐﻮﻣﮏ دې وﮐ７ي ﻧﻮ دوی د ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻠﻴﻮ ＇ﺨﻪ د ﺳﻮﻧ ，ﺗﻴﻞ ،ورﻳﮋې ،اوړه او
وﭼ ３ډوډی را ！ﻮﻟﯽ ﮐ７ی او ﺷﻮرا د ﻳﻮ ﻣﻮ！ﺮ ﭘﻪ ﮐﺮاﻳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه د ﻣﺘﻀﺮر ﺷﻮﻳﻮ ﮐﻠﻴﻮ ﻫﻐ ３ﻧ８دې ﺳﻴﻤ ３ﺗﻪ ﺗﺮ ﮐﻮم ＄ﺎﻳﻪ ﭼ３
ﺳ７ک روغ وو ورﺳﻮل او وروﺳﺘﻪ ﻳﻲ ﻧﻮﻣﻮړي ﺗﻮﮐﻲ د ﻫﻤﺎﻏﻪ ﮐﻠﻴﻮ د اﻧﮑﺸﺎ ﻓﻲ ﺷﻮرا رﻳﺲ ﺗﻪ د ﻳﻮﻟﻴﮏ ﭘﻪ ﺗﺮځ ﮐ ３ﺣﻮاﻟﻪ

٨١

د ﻏﻪ راﭘﻮر د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ＇ﻴ７ﻧﯽ او ار＄ﻮﻧﯽ د اداری ﭘﻪ ﺑﺎﻣﻴﺎن ﮐ ３د  ٢٠٠۴ﮐﺎل د ﻧﻮﻣﺒﺮ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯽ د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ＇ﻴ７ﻧﯽ د ﻻﺳﺘﻪ راوړﻧﻮ ＇ﺨﻪ ﺧﻼ請ﻪ ﺷﻮی دی .د

ﻧﺎورﻳﻨﻮ د اداری ﻧﻮر ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﭘﻪ دﻏﻪ ﺷﺎن دی″ ،ﮐﻠﻪ ﭼ ３د  ٢٠٠۵ﮐﺎل د اﭘﺮﻳﻞ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐ ３د ﻏﺰﻧﯽ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐ ３ﺑﻨﺪ ﺳﻠﻄﺎن وﻧ７ﻳﺪو ﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﻮاﺟﻪ اﻣﺮی او د ﻏﺰﻧﯽ ﭘﻪ
ﻣﺮﮐﺰ ﮐ ３ﺧﻠﮏ ﻣﺘﺎﺛﺮه ﺷﻮی .او ﭘﻪ دﻏﻮ دواړو وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﮐ ３د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ！ﻮﻟﻨﯽ اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﺷﻮا－ﺎﻧ ３ﺟﻮړی ﺷﻮی او د ﻫﻐﻮی د ﺗﻤﺮﮐﺰ ！ﮑﯽ دا وو ﭼ＇ ３ﻨ／ﻪ د واﻗﻌﯽ
ﻣﺴﺘﺤﻘﻪ ﺧﻠﮑﻮ ﻟﺴﺘﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐ７ی او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎره د ﻣﻠ／ﺮو ﻣﻠﺘﻮ د ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ،د ﮐﺮﻧﯽ د وزارت ،او ﻧ７ﻳﻮاﻟﻪ د ﺧﻮاړو د ﭘﺮو－ﺮام او داﺳﯽ ﻧﻮرو ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﻣﺮﺳﺘﯽ
ﻫﻐﻮی ﺗﻪ ور ورﺳﻮی .د ﻏﺰﻧﯽ وﻻﻳﺖ د ﮐﻠﻴﻮاﻟﻪ اﻧﮑﺸﺎف او ﺑﻴﺎر رﻏﻮﻧﯽ رﻳﺎﺳﺖ او د ﻣﺸﻮرﺗﯽ اداری وﻻﻳﺘﯽ دﻓﺘﺮ ،او ﻫﻤﺪارﻧ／ﻪ ډاﮐﺎر او د ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯽ ﻣﻮﺳﺴﯽ د ！ﻮﻧﯽ د
اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﺷﻮرا－ﺎﻧﻮ ﺳﺮه د ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﮐ ３اﺳﺎﺳﯽ رول ﻟﻮﺑﻮﻟﯽ دي .ﻫﻤﺪﻏﻪ ﺷﺎن د ﭘﻨﺠﺸﻴﺮ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐ ３وﺷﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ ３ﮐﺮاﻣﺎن ،ﺧﻨﺞ او ﭘﺎرﻳﺎن وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﺗﻪ د ﺳﻴﻼب د
راﺗﻠﻠﻮ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ﻻره ﺑﻨﺪه ﺷﻮه .ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﺷﻮرا－ﺎﻧﯽ ﺟﻮړی ﮐ７ی او ﻣﺮﺳﺘﯽ او ﻣﻮاد د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎره د ﻣﻠ／ﺮو ﻣﻠﺘﻮ د ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ ﻫﻴﺎت او د وﻻﻳﺎﺗﻮ د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯽ د ！ﻴﻢ ﭘﻪ
ﻣﺮﺳﺘﻪ د ﭼﻮرﻟﮑﻮ ﭘﻪ واﺗﺴﻄﻪ واﺳﺘﻮل ﺷﻮل ″.ار روﺑﻞ ،د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام د ﻣﺸﻮرﺗﯽ اداری د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﺣﻤﺎﻳ ３ﻣﻨﻴﺠﺮ ＇ﺨﻪ د ژوره ﮐﺘﻨﻮ وﻳﻨﺎوی ،د  ٢٠٠۵ﮐﺎل د
ﻧﻮﻣﺒﺮ ﻣﻴﺎﺷﺖ.
٨٢

ﻫﻐﻪ وو ﮐﻠﯽ :د دﻫﻘﺎن ﻓﻠﻌﻪ ،د اﻟ／ﺎ ﻫﺎﺟﺮ ﮐﻠﯽ ،د ﺗﺎﺟﮏ ﻫﺎﺟﺮ ﮐﻠﯽ ،د ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻫﺎﺟﺮ ﮐﻠﯽ ،ﻟﻮرﻧ／ﯽ ،ﭼﻮﮐﺮی دره ،او ﺑﺎﺟ／ﺎه ﭘﻪ ﻧﺎم ﻳﺎدﻳ８ی.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ＇ﻴ７ﻧﯽ او ار＄ﻮﻧﯽ اداره

٣٦

د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ＊ﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨ３／؛ د ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７و ﺳﺮه د ﺳﺘﻮﻧ％ﻮ او د ﻫﻐﻮ د ﺣﻞ د ﻻرو ﭼﺎرو ﻣﺒﺎﺣﺜ３

ﮐ７ل او د ﻣﺘﺎﺛﺮه ﺷﻮﻳﻮ ﮐﻠﻴﻮ د ﺷﻮرا ﻏ７ﻳﻮ ﻧﻮﻣﻮړي ﻣﺮﺳﺘﯽ ﭘﻪ ډﻳﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ډول ﭘﻪ ﻣﺴﺘﺤﻘﻮ و７－و ﺑﺎﻧﺪې ووﻳﺸﻞ او ﺑﻴﺎﻳﻲ ﻳﻮ
ﻟﻴﮏ ﻫﻢ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮوﻧﮑ ３ﺷﻮرا ﺗﻪ را وا ﺳﺘﺎوو ﭼ ３ﭘﻪ ﻟﻴﮏ ﮐ ３ﻳﻲ د دو ی ＇ﺨﻪ ډﻳﺮه ﻣﻨﻨﻪ ﮐ７ی وه.
ﭘﻪ ﻫﻤﺪﻏﻪ وﺧﺖ ﮐ ３ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ ３د ﻣﻠ／ﺮو ﻣﻠﺘﻮ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻢ د وﻻﻳﺖ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ﻳﻮ ﻣﺠﻠﺲ را و ﺑﺎﻟﻪ او ﭘﻪ دې
ﻣﺠﻠﺲ ﮐ ３ﻫﻢ دا وړاﻧﺪﻳﺰ وﺷﻮ ﭼ ３د ！ﻮﻟﻨ ３د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا ＇ﺨﻪ دې ﻏﻮ＊ﺘﻨﻪ وﺷﻲ ﭼ ３د ﺳﻴﻼب ＇ﺨﻪ د رﺳﻴﺪﻟﻲ ﺗﺎوان
ارو＄ﻮﻧﻪ وﮐ７ي او د ﻫﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻳﻮ ﻟﺴﺖ دی ﺑﺮاﺑﺮ ﮐ７ي ﭼ ３د ﻣﺮﺳﺘ ３ﻣﺴﺘﺤﻖ دي ،ﭘﻪ ﻧﻮﻣﻮړې واﻗﻌﻪ ﮐ ３د！ﻮﻟﻨ ３د
اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا ﻏ７و د ﺣﮑﻮﻣﺖ ＇ﺨﻪ ﭘﻪ ＊ﻪ ﺗﻮ－ﻪ دا ار＄ﻮﻧﻪ ﺗﺮ ﺳﺮه ﮐ７ه ﭼ ３ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐ ３د ﮐﻠﻴﻮ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ او ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯽ
وزارت ،ﻳﻮ ان ﻫﺒﻴﺘﺎت ،د ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻨﻮ ﻟﭙﺎره د ﻣﻠ／ﺮو ﻣﻠﺘﻮ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﻤﻴﺸﻨﺮی او د آﻏﺎ ﺧﺎن اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﺷﺒﮑﯽ د ！ﻮﻟﻮ اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ
ﺷﻮرا－ﺎﻧﻮ د ﻟﺴﺘﻮﻧﻮ ＇ﺨﻪ ＂－ﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐ７ه او ﭘﻪ ﭘﻨ％ﻪ ﻟﺲ ور＄ﻮ ﮐ ３دوی ！ﻮل وﺗﻮا ﻧﻴﺪل ﭼ ٢٣٠ ３ﺧﻴﻤ ١٤٤٣ ،３ﮐﻤﭙﻠ،３
 ٥٤٢د ﭘﻼﺳﺘﻴﮏ ﺗﺨﺘﯽ  ١٠٠٠ﭘﻼ ﺳﺘﻴﮑﻲ －ﻴﻠﻨ ３او د اﺗﻴﺎ ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﻟﭙﺎ ره داړﺗﻴﺎ وړ وﺳﺎﻳﻞ ﺗﻮزﻳﻊ ﮐ７ي.
ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ډول ﮐﻮﻣﮑﻮﻧﻪ د وﻻﻳﺖ ﻟﻪ ﺧﻮا ＇ﺨﻪ ﻫﻢ د ！ﻮﻟﻨ ３د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا ﻟﻪ ﻻرې و وﻳﺸﻞ ﺷﻮل ﺳﺮه ﻟﻪ دې ﭼ ３ﭘﻪ ﭘﺎی
ﮐ ３د ﮐﻮﻣﮑﻮﻧﻮ د ﮐﻢ واﻟﻲ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ﻳﻮ ＇ﻪ ﺷﮑﺎﻳﺖ ﻣﻮﺟﻮد وو ＄ﮑﻪ ﭼ ３دوﻣﺮه ډﻳﺮې ﮐﻤﭙﻠ ３ﻣﻮﺟﻮدې ﻧﻪ وې ﭼ ３ﭘﻪ ﻟﺴﺖ
ﮐ ３ﺷﺎﻣﻠﻮ ！ﻮﻟﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ ورﺳﻴ８ی.
ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐ ３د ！ﻮﻟﻨ ３د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا ﻏ７ي وﺗﻮاﻧﻴﺪل ﺑ ３ﻟﻪ دې ﭼ ３ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻨ ＃ﮐ＇ ３ﻪ رﻗﺎﺑﺖ وﮐ７ي د ﺳﻴﻼب د ﺗﺎوان
＊ﻪ ارزﻳﺎﺑ ３ﺗﺮﺳﺮه ﮐ７ي او د ﺧﭙﻠ！ ３ﻮﻟﻨ ３ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﻏﻮره ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت را！ﻮل ﮐ７ي .دوﻫﻤﻪ ﺧﺒﺮه دا ﭼ！ ３ﻮﻟﻨﻪ ﻫﻢ د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ
ﺷﻮرا ﭘﻪ ارزﻳﺎﺑﯽ او ﻓﻴﺼﻠﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﻣﻮاﻓﻘﻪ وو او ﭘﻪ ﺷﻮرا ﺑﺎﻧﺪې ﻳﻲ ﻧﻮر ﺗﻴﻨ／ﺎر ﻫﻢ ﮐﺎوو ﭼ ３د ﮐﻮﻣﮑﻲ ﻣﻮادو دوﻫﻢ ＄ﻞ
ﻏﻮ＊ﺘﻨﻪ وﮐ７ي درﻳﻢ دا ﭼ ３د！ﻮﻟﻨ ３اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا ﭘﻪ ﺑﺎﻣﻴﺎﻧﻮ ﮐ ３د وﻟﺴﻮاﻟﯽ او وﻻﻳﺖ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ﺷﻮرا ﻟﺮي او دا ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي
ﻟﺮي ﭼ ３د وﻻﻳﺖ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ﭘﻪ ﭘﺮﻳﮑ７ه ﮐﻮﻟﻮ ﮐ ３ﺑﺮﺧﻪ واﺧﻠﻲ او ﭘﻪ ﭘﺎی ﮐ ３ﺑﺎﻳﺪ زﻳﺎﺗﻪ ﮐ７و ﭼ ３د ！ﻮﻟﻨ ３د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا د
請ﻼﺣﻴﺖ ﭘﻮﻟﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ او رو＊ﺎﻧﻪ ﻧﻪ ده ﭼ ３اﻳﺎ دوی ﻳﻮازی ﺧﭙﻠﻮ ！ﻮﻟﻨﻮ ﺗﻪ ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ ﻟﺮي او ﻳﺎ د ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﭼﺎرواﮐﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﮐ ３ﻫﻢ ＇ﻪ ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ ﻟﺮي.
د دې ﻗﻀﻴﻲ ﺷﻮاﻫﺪ ＊ﻴﻲ ﭼ ３د ！ﻮﻟﻨ ３د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا د ﺑﺮﻳﺎﻟﯽ ﺗﻮب راز د وﻳﺠﺎړی د ﺗﻨﻈﻴﻢ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﻣﻮاردو
ﭘﻮرې ﺗ７ﻟﯽ دی:
•

دوی ډﻳﺮ ژر درﺳﻴﺪﻟﻲ ﺗﺎوان ار＄ﻮﻧﻪ ﺗﺮ ﺳﺮه او د ﻣﺘﺎﺛﺮه اﺷﺨﺎ請ﻮ ﻟﺴﺖ ﺑﺮاﺑﺮوﻻی ﺷﻲ

•

دوی دا ﻫ（ ３ﻫﻢ ﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﭼ！ ３ﻮﻟﻨﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﺷﺨﺼﻲ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﻮ ＇ﺨﻪ د ژﻏﻮرﻧﯽ ﭘﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﮐﺎر واﺧﻠﻲ ،او

•

ﻫﻤﺪا رﻧ／ﻪ دوی د د ژﻏﻮرﻧﯽ د ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺗﻮزﻳﻊ د ﻳﻮ ＊ﻪ ﻣﺤﻞ ﻳﺎ ﻣﻮﻗﻴﻌﺖ ＇ﺨﻪ ﮐﻮﻻ ی ﺷﻲ

د وﻳﺠﺎړي د ＊ﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﭘﻪ را ﺑﻄﻪ ﮐﻴﺪای ﺷﻲ ﭼ ３دا ﻻ ﻧﺪې ！ﮑﻲ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐ ３وﻟﺮو
•

د ！ﻮﻟﻨ ３د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا－ﺎﻧﻮ ＊ﻪ ﻣﻔﺎﻫﻤﻪ

•

د ﻧﺠﺎت او ﮐﻮﻣﮑﻲ ﻣﻮادو زﺧﻴﺮې داﺳ ３اﻣﺎده ﮐﻮل ﭼ ３د اړﺗﻴﺎ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐ ３د ！ﻮﻟﻨ ３ﺷﻮرا ورﺗﻪ ﻻس رﺳﯽ وﻟﺮي

•

او ﻫﻤﺪارﻧ／ﻪ د دوﻟﺖ دا ډول ﭘﺎﻟﻴﺴﻲ ﭼ ３ﺑ ３ﻟﻪ درﻧ＇ ，ﺨﻪ د ！ﻮﻟﻨ ３د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا ﺳﺮه ﮐﺎ روﺷﻲ او د ﮐﻮﻣﮑﻮﻧﻮ
ﺗﻮزﻳﻊ ،د وﻳﺠﺎړﻳﻮ ﺳﺮه ﭼﺎل ﭼﻠﻨﺪ ﻫﻢ د ﺷﻮرا ﻟﻪ ﻻرې ﺗﺮ ﺳﺮه ﺷﻲ.

 .٢ .٢ .۴دورد－ﻮ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐ ３دروﻏﺘﻴﺎ د ﭘﺮو－ﺮام اود！ﻮﻟﻨ ３د اﻧﮑﺸﺎ ﻓﻲ ﺷﻮرا ﻗﻀﻴﻪ:
د ورد－ﻮ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐ ３د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎره د ﺳﻮﻳﺪن ﮐﻤﻴ＂ﯽ د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام او د ﻋﺎﻣ ３روﻏﺘﻴﺎ دوزارت د روﻏﺘﻴﺎ د
ﻣﺮﺳﺘﻮ دواړه دﻧﺪې ﭘﻪ ﻏﺎ ړه ﻟﺮي ﻧﻮ د ﺳﻮﻳﺪن ﮐﻤﻴ＂ ３دا ﮐﻮ＊） وﮐ ７ﭼ ３د ！ﻮﻟﻨ ３د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا ﻏ７ي دې ﺗﻪ ﺗﺸﻮﻳﻖ

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ＇ﻴ７ﻧﯽ او ار＄ﻮﻧﯽ اداره

٣٧

د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ＊ﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨ３／؛ د ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７و ﺳﺮه د ﺳﺘﻮﻧ％ﻮ او د ﻫﻐﻮ د ﺣﻞ د ﻻرو ﭼﺎرو ﻣﺒﺎﺣﺜ３

ﮐ７ي ﭼ ３دروﻏﺘﻴﺎ ﻳﻲ ﺷﻮرا ﺳﺮه ﻳﻮ＄ﺎ ی ﮐﺎ روﮐ７ي ﭼ ３ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐ ３دﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام او روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺷﻮرا ﺗﺮﻣﻨ＃
ډﻳﺮې ＊ ３اړﻳﮑ ３ﻣﻨ％ﺘﻪ راﻏﻠ .３د ﺳﻮﻳﺪن د ﮐﻤﻴ＂ ３ﭘﻪ اﻧﺪ داﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا ＊％ﻴﻨﻪ ﻏ７ﻳﻮ د روﻏﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﭘﺮو－ﺮام ﮐ ３د ﻧﻈﺎرت
دﻧﺪه ﭘﻪ ﻏﺎ ړه وا ﺧﻴﺴﺘﻪ ﺗﺮ ＇ﻮ د روﻏﺘﻴﺎ ﭘﺮو－ﺮام د ﮐﻴﻔﻴﺖ او ﭘﻮ＊） ﮐﭽﻪ و＇ﻴ７ي او دا دﻧﺪه د دې ﻟﭙﺎره ورﮐ７ی ﺷﻮه ﭼ３
دوی ﭘﻪ ﭘﺮوژه ﮐ ３ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ډول داﺧﻞ ﮐ７ی ﺷﻲ ﺗﺮ＇ﻮ ﻳﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻟﻮړ او ﭘﺮ＄ﺎن ﺑﺎوري ﺷﻲ او د دې ﭘﻪ ＇ﻨ ，ﮐ３
ﻧﻮﻣﻮړې د ﺷﻮرا ＊％ﻴﻨﻪ ﻏ７ې دې وﻫ（ﻮل ﺷ ３ﭼ ３د ﺧﻠﮑﻮ د اﺣﺴﺎس ﭘﻪ وﻳ＋ﻮﻟﻮ ﮐ ３ﻫﻢ ﮐﺎر وﮐ７ي او ！ﻮﻟﻨ ３ﺧﭙﻞ ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ
ﺗﻪ را وﺑﻮﻟﻲ او ﻫﻤﺪارﻧ／ﻪ د دي ﻧﻈﺎرت ﭘﻪ ﺗﺮځ ﮐ ３ﺑﻪ د ＊％ﻴﻨﻪ ﺷﻮرا ﻏ７ي د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ او ﭘﺮو－ﺮام ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﻻ زم
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐ７ي.
د ﺳﻮﻳﺪن د ﮐﻤﻴ＂ ３روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﮐﻠﻨﻴﮑﻮﻧﻪ د  ٢٠٠٠٠ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐ ３دي ﭼ ３د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرې د ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ د
ﺳﻴﻤ ３ﺳﺮه ﺑﺮاﺑﺮه ده او ﻫﺮ ﮐﻠﻨﻴﮏ د روﻏﺘﻴﺎ ﻳﻮه ﺷﻮرا ﻟﺮي ﻧﻮ د ﺳﻮﻳﺪن ﮐﻤﻴ＂ﻪ ﭘﻪ دې ﻫ（ﻪ ﮐ ３ده ﭼ ３د ！ﻮﻟﻨ ３اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ
ﺷﻮرا او روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺷﻮرا ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻘﻮﻳﻪ ﮐ７ي او ﻫﻤﺪارﻧ／ﻪ دروﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺷﻮرا اﮐﺜﺮه ﻏ７ي د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا ﻏ７ي ﻫﻢ دي ﭼ ３ﭘﻪ
دې 請ﻮرت ﮐ ３دوی ﭘﻪ ＊ﻪ ډول ﺗﻮاﻧﻴﺪﻻی ﺷﻲ ﭼ ３د ﻣﻨﻄﻘ ３ﭘﻪ ﮐﭽﻪ د دواړو ﭘﺮو－ﺮاﻣﻮﻧﻮ اړﺗﻴﺎوی درک ﮐ７ې.
ﭘﻪ ﭘﺎی ﮐ ３د ﺳﻮﻳﺪن ﮐﻤﻴ＂ ３دواړه ﭘﺮو－ﺮاﻣﻮﻧﻪ ＄ﮑﻪ ﺳﺮه ﻣﺮﺑﻮط ﮐ７ل ﺗﺮ ＇ﻮ د ！ﻮﻟﻨ ３د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا ﻟﻪ اړوﻧﺪه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ
＇ﺨﻪ ﭼ ３د ！ﻮﻟﻨ ３ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﻳﻲ ﻟﺮي ＂－ﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ７－ې ＄ﮑﻪ د دوی ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت د ﻧﻮرو ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﺳﺮوې －ﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ د ﺑﺎور وړ دی
او ﻫﻤﺪارﻧ／ﻪ د ﺳﻮﻳﺪن ﮐﻤﻴ＂ﻪ د ！ﻮﻟﻨ ３د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا ﺳﺮه ﮐﺎر ﮐﻮي ﺗﺮ ＇ﻮ ددوی ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻻ ﻧﻮر ﻫﻢ ﻣﻮﺛﻖ او ﺑﺎوري ﺷﻲ
او ﺷﻮرا وﺗﻮاﻧﻴ８ي ﭼ ３دا رول او 請ﻼﺣﻴﺖ وﻟﺮي ﭼ ３د ！ﻮﻟﻨ ３ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ اﺳﻨﺎد ﺟﻮړ او ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐ７ي
د ﺳﻮﻳﺪن ﮐﻤﻴ＂ ３د ﻳﻮ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻏ７ي ﭘﻪ ﺗﻮ－ﻪ راﭘﻮر ورﮐﻮي ﭼ ３دا ﻻﻧﺪې ﻣﻮارد د دې ﺳﺒﺐ ﺷﻮي ﭼ ３د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ
ﺷﻮرا د ﺑﺮﻳﺎﻟﯽ ﺗﻮب وﺳﻴﻠﻪ ﺷﻲ:
•

د ！ﻮﻟﻨﯽ د اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﺷﻮرا د ﻧﻈﺎرت ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ دﻏﯽ ﺷﻮرا ﺗﻪ د روﻏﺘﻴﺎ د ﭘﺮو－ﺮام ﺣﺴﺎب ورﮐﻮل

•

د روﻏﺘﻴﻴﺎ د ﺷﻮرا وﺳﻴﻠﻪ ﮐﻴﺪل ﭼ ３اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا دا ﺗﻮان وﻣﻮﻣﻲ ﭼ ３ﭘﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ ﮐ ３ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻏﻮ＊ﺘﻨﻮ ！ﻴﻨ／ﺎر وﮐ７ي

•

د ！ﻮﻟﻨ ３د اﻧﮑﺸﺎ ﻓﻲ ﺷﻮرا ﺳﺮه داﺳ ３ﮐﺎ رﮐﻮل ﺗﺮ ＇ﻮ د！ﻮﻟﻨ ３ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﻟﻪ ﻻ زم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ت ＇ﺨﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻣﻨﻪ ﺷﻲ

د روﻏﺘﻴﺎ ﭘﺮو－ﺮاﻣﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻻ ﻧﺪې ﺗﻮ－ﻪ ﭘﺮﻣﺨﺘ ，ﮐﻮﻻ ی ﺷﻲ
•

دا ﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا دﻏ７و ＇ﺨﻪ د ﻳﻮه روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ور ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﭘﻪ ﺗﻮ－ﻪ ﮐﺎر اﺧﻴﺴﺘﻞ ﺗﺮ ＇ﻮ ﭘﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ ﮐ ３د ﻻزﻣﻮ
ﺗﻐﻴﺮاﺗﻮ ﭘﻪ راوﺳﺘﻮ ﺗﺎﮐﻴﺪ وﮐ７ي

•

داﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا د ﻏ７و ＇ﺨﻪ د ﺑﻴﻤﺎ رﻳﻮ او وﻓﻴﺎﺗﻮ د ﮐﺘﻮﻧﮑﻲ ﭘﻪ ﺗﻮ－ﻪ ﮐﺎر اﺧﻴﺴﺘﻞ

•

اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﺷﻮرا ﺗﻪ دا ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ور ﭘﻪ ﻏﺎړه ﺷﯽ ﭼ ３د روﻏﺘﻴﺎ د ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ د ﺗﺮﺑﻴﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﮐﺴﺎن وﭘﻴﮋﻧ３

اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﭘﺮوژی د اﻧﮑﺸﺎف د اﺳﺎﺳﯽ اړﺗﻴﺎوو ﻟﻪ ﭘﺮو－ﺮام ٨٣او د ！ﻮﻟﻨﯽ د اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﺷﻮرا ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﭘﻮﻫﻮل
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د اﻧﮑﺸﺎف د اﺳﺎﺳﯽ اړﺗﻴﺎوو د ﭘﺮو－ﺎرم اﻫﺪاف د ！ﻮﻟﻮ ﺳﮑﺘﻮروﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﺎر اﭼﻮﻟﻮ ﺳﺮه د روﻏﺘﻴﺎ او د ﺑﻲ ﻋﺪاﻟﺘﯽ او ﻧﺎﻣﺴﺎوات د ورﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻻری د ژوﻧﺪ د ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻟﻮړ واﻟﯽ

دی ،د روﻏﺘﻴﺎ ﻟ＋／ﺘﻮﻧﻪ د ﺧﻠﮑﻮ د اړﺗﻴﺎوو ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐ７ی ،او د روﻏﺘﻴﺎﻳ！ ،３ﻮﻟﻨﻴﺰه او د اﻗﺘﺼﺎدی ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺎوﻳﺎﻧﻪ ﭘﺮﻳﮑ７و ﭘﻪ اړوﻧﺪ ！ﻮﻟﯽ ﺧﺎﻟﯽ －ﺎوی ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ ﻳﻮﺳﯽ .د اس
ﺟ ３اﻣﻴﻦ د  ٢٠٠١ﮐﺎل ورځ ﭘﺎ１ﻪ ﮐ ３د ډاﮐ＂ﺮ ﺧﺎﻟﻒ ﺑﻴﻠﯽ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎره د ﻧ７ﻳﻮاﻟﻪ روﻏﺘﻴﺎﻳ ３ﺳﺎزﻣﺎن د اﺳﺘﺎزی وﻳﻨﺎ″ ،د روﻏﺘﻴﺎ د ﭘﺎﻟﻴﺴﯽ ﭘﻠ＂ﻨﻪ ﮐ ３د اﺳﺎﺳﯽ اړﺗﻴﺎوو د
ﭘﺮو－ﺮام ６－ول ،″د  ٢٠٠١ﮐﺎل د اﮐ＂ﻮﺑﺮ د ﻣﻴﺎﺷﺖ  ٣٠ﻧﻴ＂ﻪ .د اﻧﮑﺸﺎف د اﺳﺎﺳﯽ اړﺗﻴﺎوو ﭘﺮو－ﺮام روﻏﺘﻴﺎ د ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﮑﺸﺎف ﻳﻮه ﺑﺮﺧﻪ او ﺑﺨ（ﻪ ２－ﻞ .روﻏﺘﻴﺎ د اﻧﮑﺸﺎف ﺑﺮﺧﻪ
او ﺗﻮﻟﻴﺪ دی .د اﻧﮑﺸﺎف د اﺳﺎﺳﯽ اړﺗﻴﺎوو ﭘﻪ ﭘﺮو－ﺮام ﮐ！ ３ﻮل ﺳﮑﺘﻮروﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ دی ﺗﺮ ＇ﻮ د ﺳﮑﺘﻮروﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨ ＃ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺸﭙ ７ﺷﯽ .د اﻧﮑﺸﺎف د اﺳﺎﺳﯽ اړﺗﻴﺎوو ﭘﺮو－ﺮام ﺷﻴﻮه
داﺳﯽ ﭘﺮوﺳﻪ ده ﭼ ３د ！ﻮﻟﻨﯽ ﻏ７ی د ﺧﭙﻞ روﻏﺘﻴﺎ او اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ اړﺗﻴﺎوو ﺗﻪ او د ﺑﺮﻳﺎﻟﯽ ﺗﻮب ﻟﭙﺎره د  ６－ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ،ﺗﻨﻈﻴﻢ او ﭼﻤﺘﻮ ﮐ７ی .ای .ای .ﻋﺒﺪاﻟﻄﻴﻒ١٩٩٩ ،
ﮐﺎل″ ،ﭘﻪ ﺷﺮﻗﯽ ﻣﺪی ﺗﺮاﻧﻪ ﮐ ３د اﻧﮑﺸﺎف د اﺳﺎﺳﯽ اړﺗﻴﺎوو ﺷﻴﻮه .″د ﺷﺮﻗﯽ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧ ３د روﻏﺘﻴﺎ ﻣﺠﻠﻪ.۵(١) ١۶٨ -١٧۶ ،

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ＇ﻴ７ﻧﯽ او ار＄ﻮﻧﯽ اداره
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د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ＊ﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨ３／؛ د ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７و ﺳﺮه د ﺳﺘﻮﻧ％ﻮ او د ﻫﻐﻮ د ﺣﻞ د ﻻرو ﭼﺎرو ﻣﺒﺎﺣﺜ３

دﻋﺎﻣ ３روﻏﺘﻴﺎ دوزارت رول ﭘﻪ ﺧﺎ ص ډول د ！ﻮﻟﻨ ３داﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﮐﻴﺪای ﺷﻲ ﭼ ３ﭘﻪ ﻻ ﻧﺪې ډول وي
•

د روﻏﺘﻴﺎ د ﭘﺎﻟﻴﺴﯽ او ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﺟﻮړول

•

ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﮏ ﭘﻼﻧﻮﻧﻪ ﺟﻮړول

•

د ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ ﺗﺨﺼﻴﺺ

•

ﺗﺮﻳﻨﻨ ，او ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ ﮐﻮﻣﮑﻮﻧﻪ ﮐﻮل

•

ﻧﻈﺎرت او ﮐﺘﻨ３

•

د روﻏﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﺗﻌﻠﻴﻢ ،او ﻣﻔﺎﻫﻤﻪ

٨٤

 .٣ .٢ .۴د ！ﻮﻟﻨ ３اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا او د وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ د ＊ﻮوﻧ％ﻴﻮ ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﻪ
ﺗﻴﺮ ﮐﺎل ﻳﻌﻨ ３ﭘﻪ  ٢٠٠٤ﮐﺎل ﮐ ３ﻧ７ﻳﻮاﻟﻪ ﺑﺎﻧﮏ د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧ ３او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ وزارت ﺗﻪ د ازﻣﻮﻳﻨ ３ﭘﻪ ډول ﻳﻮه ﭘﺮوژه ورﮐ７ه
ﭼ ３ﻣﻮﺧﻪ ﻳﻲ داوه ﭼ ３د وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ د ！ﻮﻟﻮ ＊ﻮوﻧ％ﻲ ورﻏﻮل ﺷﻲ او د وﻟﺴﻮاﻟﯽ د ＊ﻮوﻧﯽ او روزﻧﯽ د ＇ﺎﻧ ３／ﺳﺮه
ﺳﺮه دې ﻳﻮه ６－ه ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺷﻮرا ﺟﻮړه ﺷﻲ ،ﻧﻮﻣﻮړې ﭘﺮوژې ﻧﻴﻢ ﻣﻴﻠﻴﻮن داﻟﺮ دوﻟﺴﻮاﻟﯽ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ د ＊ﻮوﻧ％ﻴﻮ د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧ３
ﻟﭙﺎره ﭘﻪ دې ﻫﻴﻠﻪ ورﮐ７ل ﭼ ３ﭘﻪ  ６－ډول د ！ﻮﻟ ３وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ د ﭘﺮوژې ﭘﻪ ﭘﻼن ﮐ ３ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه －ﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﻲ＄ .ﮑﻪ دوی
ﻏﻮ ＊ﺘﻞ ﭼ ３دﻏﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه －ﯽ ﻳﻮ ＇ﻪ ﭘﻪ ！ﻴ＂ﻪ ﮐﭽﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐ７ي ﭼ ３د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺮه ﻳﻮ ＄ﺎی ﭘﻪ ﭘﺮﻳﮑ７ه ﮐﻮﻟﻮ ﮐ３
ﺑﺮﺧﻪ واﺧﻠﻲ ﻧﻮ ﻟﻪ دې ﮐﺒﻠﻪ دوی ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ د وﻻﻳﺖ ﭼ ３ﮐﭽﻪ ﻳﻲ ﭘﺮاﺧﻪ وه وﻟﺴﻮاﻟ ９ﻏﻮره و２－ﻠﻪ.
ﭘﻪ ﭘﺮوژه ﮐ ３ﭘﻪ ﺧﺎص ډول اﺗﻪ وﻟﺴﻮاﻟﯽ د ﻧﻤﻮﻧ ３ﭘﻪ ﺗﻮ－ﻪ ﺗﺮ ﻫﺪف ﻻﻧﺪې ﻧﻴﻮل ﺷﻮې وې ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻮ ＄ﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐ ３ﭼ ３د ﻣﻠﻲ
ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮو－ﺮام او ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺑﺮﻳﺎﻟﻲ ﺑﺮﻳ＋ﻴﺪل ،ﻧﻮ دوی د ﺑﺪﺧﺸﺎن دوﻻﻳﺖ د اﺷﮑﺎﺷﻢ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﮐ ３ﭘﻴﻞ وﮐ .７ﻳﻮه
ﺷﻮرا ﺟﻮړه ﺷﻮه ﭼ ３دا ﻓﻴﺼﻠﻪ وﮐ７ي ﭼ ３ﮐﻮم ＊ﻮوﻧ％ﯽ ﺑﺎﻳﺪ ورﻏﻮل ﺷﻲ او ﻧﻮﻣﻮړې ﺷﻮرا د ﮐﻠﻴﻮ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ او ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯽ
ﻟﻪ وزارت او د ！ﻮﻟﻨﯽ اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﺷﻮرا او د ＊ﻮوﻧﯽ او روزﻧﯽ دوزارت ﻟﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه －ﺎﻧﻮ ＇ﺨﻪ ﺟﻮړه ﺷﻮی وه.
ﻧ７ﻳﻮاﻟﻪ ﺑﺎﻧﮏ راﭘﻮر ورﮐﻮي ﭼ ３ﻟﻪ ﺟﺮﻳﺎن ＇ﺨﻪ ﭘﻮﻫﺎوی ډﻳﺮﺳﺨﺖ وو ＄ﮑﻪ ﭼ ３ﭘﻪ اوﺳﻨ ３ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮐ３
ﺑ ３ﻟﻪ دې ﭼ ３د ﺑﻴﻠﻮ ﺑﻴﻠﻮ ﺳﮑﺘﻮروﻧﻮ ﭘﻼﻧﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐ ３وﻟﺮي ！ﻮل اواﻣﺮ ﻟﻪ ﻣﺮﮐﺰ ＇ﺨﻪ اﻃﺮاف ﺗﻪ ورﮐﻮل ﮐﻴ８ي او ﺑﻴﺎ
دوزارﺗﻮﻧﻮ ﭘﻪ وا ﺳﻄﻪ ﺗﻨﻈﻴﻤ８ي＇ .،ﺮﻧ／ﻪ ﭼ ３د ﻧﻮﻣﻮړې ﭘﺮوژې ﭘﻪ  ６－ﭘﻼن او ﭘﺮﻳﮑ７و ﮐ ３داﺳ ３ﻓﺮض ﺷﻮې وو ﭼ ３د
ﭘﺮﻳﮑ７ه ﮐﻮﻟﻮ ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ او د ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﻪ د ！ﻮﻟﻨ ３د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا ﺳﺮه وي ﻧﻮدې ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻳﻮ ﺗﺮدد را ﻣﻨ％ﺘﻪ ﮐ ،７ﻫﻐﻪ دا
ﭼ ３د ＊ﻮوﻧﯽ او روزﻧﯽ د وزارت ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه －ﺎﻧﻮﭘﻪ دې ﺧﺒﺮه ﻋﺎدت ﻧﻪ درﻟﻮده ﭼ ３د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا د ﻏ７و ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻮ ﺗﻪ ﮐﻮم
ﭼ ３د ！ﻮﻟﻨ ３ﻟﻪ ﺧﻮا ！ﺎﮐﻞ ﺷﻮي او ＊ﻮوﻧ％ﯽ ﻫﻢ د ﻫﻤﺪوی د ﺧﺪﻣﺖ ﻟﭙﺎره دي ﻏﻮږ و ﻧﻴﺴﻲ .د ＊ﻮوﻧﯽ او روزﻧﯽ د وزارت
ﺟﻮړ＊ﺖ ﭘﻪ دې ډول دی ﭼ ３د ﺗﻌﻠﻴﻤ ３ﻧﺼﺎب ،ﭘﻼ ن او ﺑﻮدﺟ ３ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐ ３ﻓﻴﺼﻠﻪ ﮐﻴ８ي او د ＄ﻨﻮ ﺧﺎ請ﻮ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﻟﮑﻪ د ＊ﻮوﻧ％ﯽ د ＄ﺎی ！ﺎﮐﻨﻪ ،او د ﻣﺮﮐﺰ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺟﻮړ ﺷﻮي ﭘﻼن ﺗﻄﺒﻴﻖ د وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﻟﻪ د ﻧﺪو ＇ﺨﻪ ده
او ﻫﻤﺪارﻧ／ﻪ د ﻣﮑﺘﺒﻮﻧﻮ د ﺗﺎﺳﻴﺴﻮﻟﻮ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ د ！ﻮﻟﻨ ３ﻟﻪ ﺧﻮا ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻪ وﺷﻲ ﭘﻪ داﺳ ３ﺣﺎل ﮐ ３ﭼ ３د ﻧ７ﻳﻮاﻟﻪ
ﺑﺎﻧﮏ ！ﻮﻟﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑ ３ﻟﻪ دې ﭼ ３ﻣﺮﮐﺰ ﭘﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﮐ ３ﮐ７ي ﻧﻴﻎ ﭘﻪ ﻧﻴﻐﻪ وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﺗﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﮐ７ې وه.
د ！ﻮﻟﻨ ３د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا ﻏ７ي ﭘﻪ دې ﻫﻢ ﻧﻪ ﭘﻮﻫﻴﺪل ﭼ ３ﻧﻮﻣﻮړې ﺑﻮدﺟﻪ ﻳﻮازی د ﻫﻐﻮ ＊ﻮوﻧ％ﻴﻮ د رﻏﻮﻧ ３ﻟﭙﺎره ده ﭼ３
ﻻ ﭘﺨﻮا ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐ ３ﻣﻮﺟﻮدوو ،او د ＊ﻮوﻧﯽ او روزﻧﯽ دوزارت ﺳﺮه راﺟﺴﺘﺮ دي او ＊ﻮوﻧﮑﯽ ﻫﻢ ﻟﺮي ﻧﻮ ＄ﮑﻪ دوی د ﻳﻮ

٨٤

د روﻏﺘﻴﺎ د وزارت ﻣﻌﺎون ډاﮐﺘﺮ اف .ﮐﺎﮐ ７ﭘﻪ ﻣﺸﻮری ﺳﺮه اﻧﮑﺸﺎف ورﮐ ７ﺷﻮی ،ﮐﺎﺑﻞ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،د  ٢٠٠۵ﮐﺎل د آ－ﺴﺖ ﻣﻴﺎﺷﺖ.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ＇ﻴ７ﻧﯽ او ار＄ﻮﻧﯽ اداره

٣٩

د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ＊ﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨ３／؛ د ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７و ﺳﺮه د ﺳﺘﻮﻧ％ﻮ او د ﻫﻐﻮ د ﺣﻞ د ﻻرو ﭼﺎرو ﻣﺒﺎﺣﺜ３

ﺷﻤﻴﺮ ﻧﻮرو ＊ﻮوﻧ％ﻴﻮ د زﻳﺎﺗﻮﻟﻮ ﻏﻮ＊ﺘﻨﻪ ﮐﻮﻟﻪ ﭼ ３ﺑﻴﺎ د ＊ﻮوﻧﯽ او روزﻧﯽ د وزارت ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه －ﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﻣﻨﻠﻮ وړﻧﻪ وه ＄ﮑﻪ ﭼ ３د
دوی ﻏﻮ＊ﺘﻨﻮ د ﻧﻮﻣﻮړي وزارت ﻟﻪ ﭘﻼن ﺳﺮه ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻧﻪ درﻟﻮده ﻧﻮ ﻟﻪ دې ﮐﺒﻠﻪ ﺳﺘﻮﻧ％ﯽ را ﻣﻨ％ﺘﻪ ﺷﻮې.
دوﻫﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻮي ﭘﺮوژه د ﺑﻐﻼن د وﻻﻳﺖ ﭘﻪ اﻧﺪراب وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﮐ ３وه ﭼ ３ډﻳﺮه ﺑﺮﻳﺎﻟﻲ وه ،دوی وﺗﻮاﻧﻴﺪل ﭼ ３ﻫﺮ＇ﻪ ﻟﻪ
ﻫﻤﺎﻏﻪ ﭘﻴﻞ ＇ﺨﻪ ﭘﻪ ﺑﺸﭙ７ه ﺗﻮ－ﻪ رو＊ﺎﻧﻪ وي ﻧﻮ ﻟﻪ دې ﮐﺒﻠﻪ ﺷﻮرا او د ＊ﻮوﻧﯽ او روزﻧﯽ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه －ﺎن ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻴﺪل ﭼ ３د
دوی اﺳﺎﺳﻲ ﻫﺪف ＇ﻪ دی ﻧﻮ ﻫﻐﻪ وو ﭼ ３ﻟﻤ７ی ﻳﻲ ﻫﻤﺎﻏﻪ ＊ﻮوﻧ ３％و！ﺎﮐﻞ ﭼ ３ﺑﺎﻳﺪ رﻏﻮ ل ﺷﻮي وای .ﻧ７ﻳﻮاﻟﻪ ﺑﺎﻧﮏ
زﻳﺎﺗﻮي ﭼ ３ﺷﻮرا ﺗﻪ دا ＇ﺮ－ﻨﺪه وه ﭼ＇ ３ﺮﻧ／ﻪ ＊ﻮوﻧ ３％و！ﺎﮐﻲ او ﺑﻴﺎ د دﻳﻤﮑﺮاﺗﻴﮑ ３ﭘﺮوﺳ ３ﭘﺮ ﺑﻨﺴ ﻧﻮﻣﻮړي ！ﺎﮐﻞ ﺷﻮي
＊ﻮوﻧ ３％درﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﮐ７ي ﭼ ３ﭘﻪ ﭘﺎی ﮐ ３دوی د ﻫﻐﻮ ＊ﻮوﻧ％ﻴﻮ ﻟﺴﺖ ﺟﻮړﮐ ７ﭼ ３ﺑﻴﺎرﻏﻮل ﻳﻲ ډﻳﺮ ﺿﺮوري وو او د ﺷﻮرا
！ﻮل ﻏ７ي ﭘﻪ دې ﻟﺴﺖ راﺿﻲ او ﻣﻮاﻓﻖ وو .او ﻫﻤﺪارﻧ／ﻪ د ！ﻮﻟﻨ ３د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا ﻏ７و ﺗﻪ دا ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻮﺟﻮده وه ﭼ ３ﺧﭙﻞ
ﻧﻈﺮﻳﺎ ت وواﻳﻲ ،ﭘﺮﻳﮑ７ه وﮐ７ی او ﺧﭙﻠ ３ﻏﻮ＊ﺘﻨ ３ﻋﻤﻠﻲ ﮐ７ي او ﻧ７ﻳﻮاﻟﻪ ﺑﺎﻧﮏ او د ﮐﻠﻴﻮ دﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ او ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯽ وزارت
وﺗﻮاﻧﻴﺪو ﭼ ３ﺑﻮدﺟﻪ او ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ ﮐﻮﻣﮑﻮﻧﻪ ورﺗﻪ ﺗﻴﺎر ﮐ７ی او ﺷﻮرا ﻫﻢ ﭘﻪ ﮐﺎﻣﻴﺎﺑﯽ ﺳﺮه د ﭘﺮوژې ＇ﺨﻪ ﮐﺘﻨﻪ ﺗﺮ ﺳﺮه ﮐ７ه.

 .٣ .۴د ﺧﻄﺮ ﻋﻮاﻣﻞ :ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﻓﻌﺎﻟﻴﻨﻮ ﺑﺎﻧﺪې دﮐﺎر ﻓﺸﺎر او د دوی ﻏﻮﺳﻪ:
＇ﺮﻧ／ﻪ ﭼ ３داﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا－ﺎﻧﻮ －ﺮوپ د ﭘﺮوژو د ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ وﺳﻴﻠ ３ﭘﻪ ﺗﻮ－ﻪ ﺗﺮ ！ﻮﻟﻮ ﻻ ＊ﻪ ا請ﻞ دی ﻧﻮ ﻳﻮه ډﻳﺮه ﺳﺘﺮه ﺳﺘﻮﻧ％ﻪ
ﭼ ３د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﻪ ﭘﺮو－ﺮام ﮐ ３ﻣﻮﺟﻮده ده او دﮐﭽﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﻮل ﻳﻲ ﻫﻢ ﻣﺨﮑ ３ﻟﻪ وﺧﺘﻪ دي ﻫﻐﻪ د ！ﻮﻟﻨ ３د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ
ﺷﻮرا د ﻏ７و ﺑ ３ﺣﻮ請ﻠ／ﻲ او ﻏﻮﺳﻪ ده ﺧﺼﻮ請ﺎً ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐ ３ﭼ ３ﻳﻮ ﻟ ８ﺷﻤﻴﺮ ﻏ７ي ﭘﻪ ډﻳﺮو ﭘﺮوژو او ﻣﺠﻠﺴﻮﻧﻮ ﮐ ３داﺧﻞ
وي .د ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺠﺮﺑ ３ﭘﺮ ﺑﻨﺴ ﺑ ３ﺣﻮ請ﻠ／ﯽ او د ﻏﻮﺳﻪ ﮐﻴﺪو ډﻳﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد دي ﮐﻪ ﭼﻴﺮې ﭘﻪ دې ﻫﮑﻠﻪ د
ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻻزم اﺟﺮات و ﻧﺸﻲ .ﻟﮑﻪ ﭘﻪ ﺗﺎﻧﺰاﻧﻴﺎ ﮐ ３د ﮐﻠﻲ ﻣﻴﻨﺠﺎرو د ﻋﻤﻞ د ﻳﻮاﻟﻲ ﭘﻪ ﭘﺮوژه ﮐ ３ﭼ ３ﻏﻮ＊ﺘﻞ ﻳﻲ ﭼ ３د ﺑﺸﺮي
ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ د ﺗﺸﻮﻳﻖ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ د اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺗﻮ ﻫﻤﮑﺎري را ﺟﻠﺐ ﮐ７ي او دا ﮐﺎر ﺑﻪ د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﻓﻌﺎﻟﻴﻨﻮ او ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ
ﭘﺎﻳﺪاری ﮐ＂－ ３ﻮر ﺗﻤﺎم ﺷﻲ ﻧﻮ ﭘﻪ دې ډول ﻳﻲ د داﺳ ３ﻳﻮ روش ＇ﺨﻪ ﮐﺎر واﺧﻴﺴﺖ ﭼ ３د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﺷﺒﮑﻮ ﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ ﺳﺮه
ﻳﻲ د ！ﻮﻟﻨ ３ﭘﻪ ﮐﭽﻪ د ﻧﻤﻮﻧﯽ ﭘﻪ ﺗﻮ－ﻪ د ﻫﻤﮑﺎری ﻣﻔﺎدات ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ ＇ﺮ－ﻨﺪ ﮐ７ل او دا ﻳﻲ و＊ﻮدل ﭼ ３د＊ ３ﻫﻤﮑﺎر ی،
ﻣﻔﺎﻫﻤ ،３او د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﺗﺒﺎدﻟ ３ﭘﻪ 請ﻮرت ﮐ ３ﺑﻪ ﭘﻪ ﺑﺸﺮی ٨٥ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ ﮐ ３زﻳﺎﺗﻮاﻟﯽ راﺷﻲ ﺧﻮ ﺳﺮه ﻟﻪ دې ﭘﻪ دې روش ﮐ３
د ﺧﻠﮑﻮ د ﺗﻌﻬﺪاﺗﻮ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﻳﻮ ﻟ ７ﺳﺘﻮﻧ ３％را ﻣﻨ％ﺘﻪ ﺷﻮې ﭼ ３ﻫﻐﻪ د ！ﻮﻟﻨ ３ﭘﻪ ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﻏ７و ﺑﺎﻧﺪې د دوی د ﺗﻌﻬﺪ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ د
ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﺷﺒﮑﻮ ﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮﮐ ３ﭘﺮا ﺧﻪ وﻧ６ه وه ﻳﻮ ډول ﻏﻮﺳﻪ را وﭘﺎروﻟﻪ.

٨٦

او ﻫﻤﺪا رﻧ／ﻪ ﻳﻮ ان ﻫﺒﻴﺘﺎت ،د ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯽ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎره د ﺳﻮﻳﺪن ﮐﻤﻴﺘﯽ ﻫﻢ دا اﻧﺪﻳ＋ﻨﻪ ＇ﺮ－ﻨﺪه ﮐ７ی دی ﭼ ３د
！ﻮﻟﻨ ３د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا ﻏ７ي ﭘﻪ زﻳﺎﺗﺮه وﺧﺘﻮﻧﻮﮐ ３ﻟﻪ دې ﮐﺒﻠﻪ ﺑ ３ﺣﻮ請ﻠ ３او ﭘﻪ ﻏﻮﺳﻪ ﮐﻴ８ي ﭼ ３دوی ﺗﻪ ﭘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ
ﺷﻮرا－ﺎﻧﻮ او ﻣﺠﻠﺴﻮﻧﻮ ﮐ ３او ﭘﻪ ډول ډول ﭘﺮوژو ﮐ ３د ﻧﺪې ﺳﭙﺎرل ﺷﻮی دي ﭼ ３ﻳﻮ ان ﻫﺒﻴﺘﺎت ﻳﻲ ﻏﻮره ﻣﺜﺎل داﺳ３
وړاﻧﺪې ﮐﻮي ﭼ ３ﭘﻪ ﻳﻮه ﮐﻮﭼﻨﻲ ﮐﻠﻲ ﮐ ３د ﻳﻮ ډﻳﺮ ﺷﻤﻴﺮ د ﺷﻮرا－ﺎﻧﻮ د ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ﺧﻠﮏ او ﻫﻤﺪارﻧ／ﻪ د ﺷﻮرا
ﻏ７ي ﭘﻪ دې ﻧﻪ ﭘﻮﻫﻴ８ي ﭼ ３ﮐﻮﻣﻪ ﺷﻮرا ＇ﻪ دﻧﺪه ﻟﺮي او ﮐﻮﻣﻪ ﻳﻮه ﺷﻮرا ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ده او ＇ﻮک ﭼﺎ ﺗﻪ ﻣﺴﺆل دي او ﻧﻮﻣﻮړې
ﺳﺘﻮﻧ％ﻪ ﭘﻪ دې ډول د ﺳﻴﻤ ３د ﺷﻮرا－ﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ﻫﻢ ﻣﻮﺟﻮده ده.

٨٥

آر .وان ﮐﻠﻴﻨﮑﻦ ٢٠٠٣ ،ﮐﺎل ″ﭘﻪ ﮐﻠﻴﻤﻨﺠﺎرو ﮐ ３د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﮐﺎر آﺟﻮل ″،ﻋﻤﻠﯽ اﻧﮑﺸﺎف.١٣(١):٧٢ ،

٨٦

آر .وان ﮐﻠﻴﻨﮑﻦ″ ،ﭘﻪ ﮐﻠﻴﻤﻨﺠﺎرو ﮐ ３د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﮐﺎر آﺟﻮل.٨٠ ″،

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ＇ﻴ７ﻧﯽ او ار＄ﻮﻧﯽ اداره

٤٠

د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ＊ﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨ３／؛ د ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７و ﺳﺮه د ﺳﺘﻮﻧ％ﻮ او د ﻫﻐﻮ د ﺣﻞ د ﻻرو ﭼﺎرو ﻣﺒﺎﺣﺜ３

 .۴ .۴د ！ﻮﻟﻨ ３د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا－ﺎﻧﻮ ډﻟﻪ ﻳﻴﺰه رول:

٨٧

د ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７و د راﭘﻮروﻧﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴ د آﻏﺎ ﺧﺎن اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﺷﺒﮑﻪ او ﻳﻮ ان ﻫﺒﻴﺘﺎت د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا－ﺎﻧﻮ د ډﻟﻪ ﻳﻴﺰه ﺷﮑﻞ
ﭘﻪ ﺟﻮړﻟﻮ ﭘﻴﻞ ﮐ７ي دي ﭘﻪ داﺳ ３ﺣﺎل ﮐ ３ﭼ ３ﺑﻴﺎ ﻳﻮ ډﻳﺮ ﺷﻤﻴﺮ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑ ３ﻏ７ي د ډﻟﻪ ﻳﻴﺰ ﮐﻴﺪو د ﭘﻼن ﭘﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐ３
دي＇ .ﻪ ﭼ ３د ﮐﺎر وړ دي ﻫﻐﻪ دا دي ﭼ ３د ！ﻮﻟﻨ ３اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا－ﺎﻧ ３ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻨ ＃ﮐ ３داﺳ ３ﭘﺮاﺧﻪ راﺑﻄﻪ
ﭘﻴﺪاﮐ７ي ﭼ ３ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐ ３ﻣﻄﻠﻮب او ﭘﻪ ﻣﻴﻨﻪ وال ﮐﺴﺎ ن وﻧ６ه واﺧﻠﻲ او د ﺑ ３ﺣﻮ請ﻠ／ﯽ او ﻏﻮﺳ ３ﻣﺨﻨﻴﻮی وﺷﻲ ،ﭘﻪ ډﻟﻪ
ﻳﻴﺰه ﺗﻮ－ﻪ ﭘﺮﻳﮑ７ی ددې ﺳﺒﺐ ﮐﻴ８ي ﭼ ３ﻏﻮ＊ﺘﻨ ３ﭘﻪ درﺟﻮ ووﻳﺸﻲ او وروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ د ﺧﭙﻠﻮ ﻏﻮ＊ﺘﻨﻮ د ﻋﻤﻠﻲ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻮ ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻮ ﮐﻪ ﻫﻐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ وي او ﮐﻪ ﻣﻮﺳﺴ ３زور واﭼﻮل ﺷﻲ او ﻫﻢ ﻣﺮﮐﺰي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﭼ ３ﻧﻮﻣﻮړو
ﻏﻮ＊ﺘﻨﻮﺗﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﻮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭘﻪ ﭘﻼن او ﺑﻮدﺟﻪ ﮐ＄ ３ﺎی ورﮐ７ي .ﮐﻪ ﭼﻴﺮې دﻏﻮ ﻏﻮ＊ﺘﻨﻮ ﺗﻪ د اړوﻧﺪه ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ
ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻣﺜﺒﺖ ＄ﻮاب وﻳﻞ ﮐﻴ８ي ﻧﻮ د ډﻟﻪ ﻳﻴﺰې ﮐﭽﻪ ﺷﻮرا－ﺎﻧ ３ﺑﻪ ﭘﻪ دې 請ﻮرت ﮐ ３د ﭘﺮوژو د اﺟﺮا ﮐﻮﻟﻮ او د ﮐﺘﻨ３
او ﻣﺸﺎﻫﺪې ﭘﻪ ﻃﺮﻳﻘﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻓﮑﺮﮐﻮي .ﻧﻮﮐﻪ ﭼﻴﺮې د وﻻﻳﺖ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ د اﻧﮑﺸﺎف ﻳﻮه ﮐﻤﻴ＂ﻪ ﻣﻮﺟﻮده وي ﭼ ３د ！ﻮﻟﻨ ３د
اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﭘﺮوژو ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﭘﺮﻳﮑ７ه وﮐ７ی ﻧﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ ﭘﺮوژو ＇ﺨﻪ د ﻣﺪاﻓﻌ ３ډﻟﻪ ﻫﻢ ﺗﻐﻴﺮ وﻣﻮﻣﻲ.

٨٨

 .۵ .۴ﻟﻨ６ﻳﺰ:
＇ﺮﻧ／ﻪ ﭼ ３د ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７و ﺑﺪل ﭼ ３د ！ﻮﻟﻨ ３د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا ﺳﺮه د ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﭘﻪ ﺗﻮ－ﻪ ﮐﺎر وﮐ７ی وﺟﻮد ﻧﻪ
ﻟﺮي او ﻧﻮﻣﻮړي ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺑﻪ د ﺳﻴﻤ＇ ３ﺨﻪ و＄ﻲ او ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐ ３ﺑﻪ د ！ﻮﻟﻨ ３اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ډول ﮐﺎر ﮐﻮي
ﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮړې ﺷﻮرا دې ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي ﭼ ３ﺧﭙﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺖ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐ ３وﺳﺎﺗﻲ او د ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７و د وﺗﻠﻮ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺧﭙﻞ د
！ﻮﻟﻨ ３اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﭘﻼن ﺗﻪ اداﻣﻪ ورﮐ７ي .د ﻧﻮرو ادارو او ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺗﻮ ﺳﺮه را ﺑﻄﻪ ﺑﻪ د ！ﻮﻟﻨ ３د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐ７ي
ﭼ ３ﺧﭙﻞ رول اوﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺖ وﺳﺎﺗﻲ .د ﻧ７ﻳﻮاﻟﻪ ﺑﺎﻧﮏ د  ٢٠٠٤ﮐﺎل د ＇ﻴ７ﻧ ３ﭘﻪ اﺳﺎس ﭼ ３د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه اﻧﮑﺸﺎف ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ وو
ﻫﻢ د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا－ﺎﻧﻮ ډﻟﻪ ﻳﻴﺰه ﮐﭽﻪ ﻏﻮره ２－ﻠ ３ده ﭼ ３ﭘﻪ دې ﺗﻮ－ﻪ د ﻣﺮﮐﺰي ﺣﮑﻮﻣﺖ او اداروﺳﺮه ﺑﺎﻳﺪ راﺑﻄﻪ ﮐﻠﮑﻪ
ﺷﻲ .د ﻳﻮ واﻟﻲ روش ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ وﺷﻲ ﭼ ３دا ﺧﺒﺮه اﻃﻤﻨﺎﻧﻲ ﺷﻲ ﭼ ３د ﺣﮑﻮﻣﺖ ！ﻮﻟ ３ﮐﭽ ３د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﺷﻮرا－ﺎﻧﻮ
ﺳﺮه د راﺑﻄ ３ﭘﻪ ﺣﺎل ﮐ ３دي .ﻣﺮﮐﺰي ﺣﮑﻮﻣﺖ د وزارﺗﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﭼ ３داﺳ ３ﭘﺎﻟﻴﺴ ９ﻃﺮﺣﻪ ﮐ７ي ﭼ ３ﭘﻪ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐ ３ﻳﻲ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﮏ ﭘﻼن ،د ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ ﺗﺨﺼﻴﺺ ،د ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ ﮐﻮﻣﮑﻮﻧﻮ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻮل او د ！ﻮﻟﻨ ３د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﭘﺮوژو ＇ﺨﻪ
ﻣﺸﺎﻫﺪه او د ﮐﺘﻨ ３اﻣﮑﺎﻧﺎت ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐ ３وﻧﻴﻮل ﺷﻲ .او اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا－ﺎﻧ ３ﭘﻪ ډﻟﻪ ﻳﻴﺰه ﺗﻮ－ﻪ ﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﭼ ３د ﺧﭙﻠ！ ３ﻮﻟﻨ３
اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﭘﻼن ﺗﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ او ﭘﺮﻣﺨﺘ ，ورﮐ７ې ﭘﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎﻧﺪې د ﺧﭙﻠﻮ ﻏﻮ＊ﺘﻨﻮ زور واﭼﻮي ،ﭘﺮوژې ﻋﻤﻠﻲ ﮐ７ي او د
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ وزارت ﺗﻪ د ﻧﻈﺎرت زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاﺑﺮه ﮐ７ي.
د ！ﻮﻟﻨ ３د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا－ﺎﻧﻮ ﻧﻮر ﺧﺎص رول دا دی ﭼ ３ﭘﻪ ＄ﺎﻧ７／ي ډول ﻳﻮ وزارت ﺗﻪ ﭘﻪ ﻳﻮه ﺧﺎ請ﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐ ３ﭼ ３ورﺗﻪ
اړﺗﻴﺎ وي زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاﺑﺮه ﮐ７ي .د ！ﻮﻟﻨ ３د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا د ﻋﻼﻗ ３وړ داﺳ ３ډﻟ ３ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻮړې ﺷﻲ ﭼ ３ﭘﻪ ﺧﺎ請ﻮ ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﮐ ３ﭘﻪ
ﺧﺎص ډول ﻋﻤﻞ وﮐ７ي د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ﺗﻮ－ﻪ د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا رول د ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺼﻴﺒﺘﻮﻧﻮﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ د ﺗﺎوان او ﺧﺴﺎرې ار＄ﻮﻧﻪ او
＇ﻴ７ﻧﻪ ،د ﻣﺴﺘﺤﻘﻮ اﺷﺨﺎ請ﻮ د ﻟﺴﺖ ﺑﺮاﺑﺮول ،د ژﻏﻮرﻧﯽ د ﮐﻮﻣﮑﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره د ！ﻮﻟﻨ ３ﺗﺸﻮﻳﻖ ﮐﻮل او د ﮐﻮﻣﮑﻲ ﻣﻮادو ﭘﻪ
ﻋﺎدﻻﻧﻪ وﻳﺶ ﮐ ３ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻴﺴﺘﻞ او ﻫﻤﺪارﻧ／ﻪ د روﻏﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﺷﻮرا－ﺎﻧﻮ ﮐ ３وﻧ６ه ،د روﻏﺘﻴﺎ د ﭘﺮو－ﺮاﻣﻮﻧﻮ ＇ﺨﻪ ﻧﻈﺎرت،
دروﻏﺘﻴﺎ د ﺗﻌﻠﻴﻢ ورﮐﻮوﻧﮑﻲ ﭘﻪ ﺗﻮ－ﻪ رول ،او د ＊ﻮوﻧﯽ او روزﻧﯽ ﭘﻪ ﭘﺮو－ﺮاﻣﻮﻧﻮﮐ ３ﻟﮑﻪ د ＊ﻮوﻧ％ﻴﻮ د ﭘﺮوژو ＇ﺨﻪ د ﮐﺘﻨﻲ او
ﻣﺸﺎﻫﺪې رول.

٨٧

ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﯽ ﻏ７ی د ﻏﻮﻧ６و د ﮐﭽ ３ﻟﭙﺎره ﭼ ３ﻟﻪ ﺟﻔﺮاﻓﻴﻪ ﻳ ３ﺳﻴﻤﻮ ﺧﺨﻪ ﻧﻴﻮﻟﯽ ﺗﺮ ﺣﻮزه او ﻣﻨﻄﻘﯽ ﭘﻮری ،راز راز ا請ﻄﻼح －ﺎﻧﯽ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮی.

٨٨

د وﻻﻳﺖ ﭘﻪ اداری ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮐ ３د وﻻﻳﺎﺗﻮ د اﻧﮑﺸﺎف د ﮐﻤﻴﺘﯽ ＄ﺎی ﭘﺮ ＄ﺎي ﮐﻮل ،د ﭘﺎﻟﻴﺴﯽ د ﭘﺎ１ﯽ ﺑﻴﺎ ﮐﺘﻞ ﺷﻮی ﭘﺎ１ﻪ .د  ٢٠٠۵ﮐﺎل د آ－ﺴﺖ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯽ  ٣ﻧﻴ＂ﻪ

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ＇ﻴ７ﻧﯽ او ار＄ﻮﻧﯽ اداره

٤١

د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ＊ﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨ３／؛ د ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７و ﺳﺮه د ﺳﺘﻮﻧ％ﻮ او د ﻫﻐﻮ د ﺣﻞ د ﻻرو ﭼﺎرو ﻣﺒﺎﺣﺜ３

د درې ذﮐﺮ ﺷﻮﻳﻮ ﻗﻀﻴﻮ ﻻﺳﺘﻪ راوړﻧ ３ﭼ ３د ！ﻮﻟﻨ ３راﺑﻄﻪ د ﻣﺮﮐﺰي ادارو ﺳﺮه ＊ﻴﻲ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډول ﺧﻼ請ﻪ ﮐﻴ８ي:

٨٩

 .١د ！ﻮﻟﻨ ３د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا او ﻣﺮﮐﺰي ادارو ﺗﺮﻣﻨ ＃د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ د ډﻳﺮې ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻣﮑﺎن ﻣﻮﺟﻮد دی اﻟﺒﺘﻪ
دﻳﻮﺑﻞ د ﺑﺸﭙ ７ﭘﻪ ﺗﻮ－ﻪ
 .٢د！ﻮﻟﻨ ３د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﮐﭽﻪ د ﮐ７ﻧﻮ او ﻣﺮﮐﺰي ﺳﻄﺤ ３ﭘﻪ ﺟﻮړ＊ﺘﻮﻧﻮ ﮐ ３ﻳﻮ ＇ﻪ ﻧﺎﺧﻮاﻟ ３وﺟﻮدﻟﺮي
 .٣ﻳﻮ＇ﻮ ﺷﻮرا －ﺎﻧ ３ﭘﻪ دې ﺗﻮاﻧﻴﺪﻟﻲ ﭼ ３د ﻣﺆﺳﺴ ３ادارې ﭘﻪ ﺗﻮ－ﻪ رول وﻟﻮﺑﻮي ﭘﻪ داﺳ ３ﺣﺎل ﮐ ３ﭼ ３ﺑﻴﺎ ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ
ﻧﻮرې ﺗﺮاوﺳﻪ دا ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﻪ ﻟﺮي.
ﭘﺮدې ！ﻮﻟﻮ ﺳﺮ ﺑﻴﺮه د ﺷﻮرا－ﺎﻧﻮ ډﻟﻪ ﻳﻴﺰ ﺷﮑﻞ د دې ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻟﺮي ﭼ ３ﻟﻪ ！ﻮﻟﻨ ３ﺳﺮه ﭘﻪ ！ﻮﻟﻮ ﮐﭽﻮﮐ ３د ﺗﻤﺎس ﻳﻮه ﻏﻮره ！ﮑﻲ
وي ﺗﺮ ＇ﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ ＊ﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺮ ﺳﺮه ﮐ７ي او د ﺷﻮرا－ﺎﻧﻮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺖ او ﭘﺎﻳﺪاري ﮐﻴﺪای ﺷﻲ ﭼ ３داﺳ ３ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺷﻲ ﭼ ３د
ﻣﺮﮐﺰي ﺣﮑﻮﻣﺖ او ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﻮﺳﺮه ﻳﻲ اړﻳﮑﯽ ﻧﻮری ﻫﻢ ﺗﺤﮑﻴﻢ ﺷﻲ.

 .۵ﻧﺘﻴﺠﻪ او ﺳﭙﺎر＊ﺘﻨﻲ
＇ﺮﻧ／ﻪ ﭼ ３د ﻧﻮﻣﻮړې ＇ﻴ７ﻧ ３ﻻ ﺳﺘﻪ راوړﻧﻲ ﻟﻤ７ﻧﯽ دي ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ د ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７و د ﻣﺒﺎﺣﺜﻮ ﭘﻪ ﺗﺮځ ﮐ＇ ３ﻪ ﻧﺎ ＇ﻪ
زده ﮐ７ې او درﺳﻮﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد دي ﭼ ３د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ﭘﻪ اوږدو ﮐ ３ﻻس ﺗﻪ راﻏﻠﻲ دي.

د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ﭘﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﮐ ３د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه او ﻣﺮوﺟﻪ ﻗﺪرﺗﻮﻧﻮ ﻳﻮ ＄ﺎی ﮐﻴﺪل:
ﭘﻪ داﺳ ３ﺣﺎل ﮐ ３ﭼ ３د ﻗﺪرت ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﺟﻮړ＊ﺘﻮﻧﻪ د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ﭘﻪ ﻣﻮﻓﻘﺎﻧﻪ ډول اﺟﺮا ﮐﻮﻟﻮﮐ ３ﻳﻮ ﺧﻨ ６ده
ﻧﻮ ډﻳﺮو ！ﻮﻟﻨﻮ ﺗﻪ دا ﺧﺒﺮه ﺟﻮﺗﻪ ﺷﻮه ﭼ ３د ！ﻮﻟﻨ ３اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا د ﻳﻮې ﻣﻌﻨﯽ ﻟﺮوﻧﮑ ３ﻣﺠﻤﻮﻋ ３ﭘﻪ ﺗﻮ－ﻪ د ﻳﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻋﻤﻞ
د ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮﻟﻮ او د ﻗﺪرت د ﺑﻨﺴ اﻳ＋ﻮدو ﺟﻮ－ﻪ ده .ﭘﻪ ＄ﻨﻮ ！ﻮﻟﻨﻮ ﮐ ３ﻋﻼﻗﻪ ﻟﺮوﻧﮑﻲ راﺑﻠﻞ ﺷﻮي ﭼ ３د ﻣﺸﻮره ورﮐﻮوﻧﮑﻲ
ﭘﻪ ﺗﻮ－ﻪ ﭘﻪ وﻻﻳﺘ ３ﮐﭽﻪ د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ﭘﻪ رو ل او ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺤﺚ وﮐ７ي ﺗﺮ ＇ﻮ د ﭘﺮو－ﺮام ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﻳﻮ
ﮐﺎري ﭘﻼن را ﻣﻨ％ﺘﻪ ﺷﻲ .او ﮐﻠﻪ دوی ﺗﻪ دا ﺑﻠﻨﻪ ﻫﻢ ورﮐ７ل ﺷﻮې ده ﭼ ３د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام د ﻳﻮې ﺑﺮﺧ ３ﭘﻪ ﺗﻮ－ﻪ
دﭘﺮو－ﺮام ﻣﻠﮑﻴﺖ ﭘﻪ ﻻس ﮐ ３واﺧﻠﻲ او د ！ﻮﻟﻨ ３اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا ﺗﻘﻮﻳﻪ ﮐ７ي.
او دا ﮐﺎر ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ډﻳﺮ ﻣﻮﺛﺮه ﺗﻤﺎ م ﺷﻮ ﭼ ３ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ！ﻮﻟﻨ ３دې ﺗﻪ وﻫ（ﻮﻟ ３ﭼ ３د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﻪ ﭘﺮو－ﺮام ﮐ３
ﭘﻪ ﻓﻌﺎ ﻟﻪ ﺗﻮ－ﻪ ﺑﺮﺧﻪ واﺧﻠﻲ او ﺗﻘﻮﻳﻪ ﻳﻲ ﻫﻢ ﮐ７ي او ﻫﻤﺪارﻧ／ﻪ د＊％ﻮ وﻧ６ه اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ ﻳﻲ ﭘﻪ ﭘﺮو－ﺮام ﮐ ３ﺗﺸﻮﻳﻖ ﮐ７ه ﭼ ３ﻟﻪ
دې ﮐﺒﻠﻪ د ！ﻮﻟﻨ ３اﻧﮑﺸﺎ ﻓﻲ ﺷﻮرا ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺗﻮ－ﻪ ﻳﻮ ﻗﺎ ﻧﻮ ﻧﻴﺖ وﻣﻮﻧﺪ.
•

د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮو－ﺮام ﺗﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﻗﺪرت ﻟﺮوﻧﮑﻮ د ﻣﺸﻮره ورﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻪ ﺗﻮ－ﻪ دﻋﻮت ﮐﻮل.

•

ﻟﻪ ﻗﺪرت ﻟﺮوﻧﮑﻮ ＇ﺨﻪ د ﻳﻮ ﮐﻮ ﻧﺴﻞ ﺟﻮړول ﺗﺮ＇ﻮ د ！ﻮﻟﻨ ３اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا ﺣﻤﺎﻳﻪ او ﺗﻘﻮﻳﻪ ﮐ７ی،

•

د ！ﻮﻟﻨ ３د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا ﻏ７وﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﻤﻪ اﻧﺪازه ﻣﻌﺎ ش ورﮐﻮل ﺗﺮ ＇ﻮ د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﺟﺒﺮان وﺷﻲ ﭼ ３د！ﻮﻟﻨ ３د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ
ﺷﻮرا ﻏ７ي ﻳﻲ د ﺷﻮرا ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﻟ／ﻮي.

•

د ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﻮ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ د وزارﺗﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻨ ＃ﮐ ３د ﻳﻮې ﭘﺮاﺧ ３ﻫﻤﮑﺎری ﻏﻮ＊ﺘﻨﻪ وﺷﯽ ﺗﺮ＇ﻮ د ！ﻮﻟﻨ ３اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا د
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ رﺳﻤﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮐ ３ﻻره وﻣﻮﻣﻲ ﭘﻪ ﺧﺎص ډول د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو ،روﻏﺘﻴﺎ＊ ،ﻮوﻧ ３او روزﻧ ３او د ﮐﺮﻧ ３او
ﻣﺎﻟﺪاري وزارﺗﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨ.＃

٨٩

ﻟﻪ ﻣﺮﮐﺰی دوﻟﺖ ＇ﺨﻪ ﻣﻨﻈﻮر ！ﻮل دوﻟﺘﯽ او ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻪ دې.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ＇ﻴ７ﻧﯽ او ار＄ﻮﻧﯽ اداره

٤٢

د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ＊ﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨ３／؛ د ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７و ﺳﺮه د ﺳﺘﻮﻧ％ﻮ او د ﻫﻐﻮ د ﺣﻞ د ﻻرو ﭼﺎرو ﻣﺒﺎﺣﺜ３

د ＊％ﻮ د ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻴﺴﺘﻨﯽ او د ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻴﻮﻧﯽ د روﻟﻮﻧﻮ ﻟﻮړول
د＊％ﻮ د وﻧ６ې ا ﺧﻴﺴﺘﻨ ３او ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻴﻮﻧ ３ﻗﺪرت ﻳﻮ ډﻳﺮه ﺳﺨﺘﻪ ﺳﺘﻮﻧ％ﻪ ده ﭼ ３ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻠﻨﺪ وﺷﻲ ＄ﮑﻪ ﭼ ３د
！ﻮﻟﻨ ３ﭘﻪ ﮐﭽﻪ او ﺣﺘ ３ﭘﻪ ﻣﻠﻲ ﮐﭽﻪ ﻫ（ﻪ ﮐ８５ي ﭼ ３دﻏﻪ وﻧ６ه اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ ﭘﻪ ！ﭙﻪ ودرﻳ８ي .ﮐﻠﻪ ﭼ ３ﭘﻪ ﺟﻨﺪر ﭘﻮرې ﺗ７ﻟﯽ
ﭘﺮو－ﺮام ！ﻮﻟﻨ ３ﺗﻪ وړاﻧﺪې ﺷﻲ ﻟﮑﻪ د ژﻏﻮرﻧﯽ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻤﻴ＂ﯽ ٩٠ﭘﻮاﺳﻄﻪ ﻧﻮ ﭘﻪ ﭼ＂ﮑﯽ ﺳﺮه د ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ او ！ﻮﻟﻨ ３ﭘﺎم
ﻧﻮﻣﻮړې ﺳﺘﻮﻧ ３％ﺗﻪ ﮐﻴ８ي .د ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７و اﮐﺜﺮﻳﺖ ﭘﻪ دې ﺑﺎور دي ﭼ ３د ﻣﺬﻫﺒﻲ ا請ﻮﻟﻮ او ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ＇ﺨﻪ ﭘﻪ ﻣﻮﺛﺮاﻧﻪ
ډول ﮐﺎر اﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮی ﺗﺮ＇ﻮ ！ﻮﻟﻨ ３ﭘﻪ دې راﺿ ３ﮐ７ې ﭼ ３د ＊％ﻮ دوﻧ６ې اﺧﻴﺴﺘﻨ ３ﭘﻪ ارز＊ﺖ ﺑﺎﻧﺪې وﭘﻮﻫﻴ８ي او د
دې اﻫﻤﻴﺖ ﻫﻢ ورﺗﻪ ＇ﺮ－ﻨﺪ ﺷﻲ ﭼ ３د ＊％ﻮ ﭘﺮﻳﮑ７ې ＇ﻮﻣﺮه ﻣﻬﻤﻲ دي او ﻫﻤﺪارﻧ／ﻪ ＇ﺮﻧ／ﻪ د ＊ ３％او ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﺗﺮ ﻣﻨ ＃ﭘﻪ
رﺳﻤﻲ ډول د ﺗﻔﺎﻫﻢ اﻣﮑﺎﻧﺎت او ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ ډ ﻳﺮ ﻟ ８وو ﻧﻮ د ＊％ﻮ د ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻮ اﻧﻌﮑﺎس د ！ﻮﻟﻨ ３ﭘﻪ اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا ﮐ ３ډﻳﺮﮐﻢ
ﺗﺮﺳﺘﺮ－ﻮ ﺷﻮی دی .ﻳﻮه ﺑﻠﻪ ﻣﻬﻤﻪ ﻣﻮاﻧﻊ ﭼ ３د ＊％ﻮ د ﺗﻔﺎﻫﻢ او ﭘﻪ ﻣﻮﺛﺮاﻧﻪ ډول د 請ﻼﺣﻴﺖ ＇ﺨﻪ د ﮐﺎر اﺧﻴﺴﺘﻮ ﻣﺨﻪ ﻧﻴﺴﻲ
ﻫﻐﻪ د دوی د ﺳﻮاد دﮐﭽﻪ ！ﻴﺘﻮاﻟﯽ دی ﭼ ３ﻟﻪ دې ﮐﺒﻠﻪ دوی د ﻣﺸﺮﺗﺎﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ د ﺑ ３ﺑﺎ وری ا ﺣﺴﺎس ﮐﻮي او ﭘﻪ ﻧﻴﺘﺠﻪ
ﮐ ３ددوی وﻧ６ه ا ﺧﻴﺴﺘﻨﻪ ﻟﻪ ﺧﻄﺮ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐﻴ８ي ﭼ ３ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډول ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺴﻬﻴﻞ وﻣﻮﻣﻲ.
•

د ＊％ﻴﻨﻪ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺷﻤﻴﺮه  ۵٠٪ﺗﻪ ﻟﻮړه ﺷﻲ او د ﮐﺎر ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎره ﺑﺎﻳﺪ د ﺟﻨﺪر د ﭘﻮﻫﺎوي ﭘﺮو－ﺮاﻣﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻻره وا ﭼﻮل
ﺷﻲ.

•

د ＊％ﻮ وﻧ６ې اﺧﻴﺴﺘﻨ ３او ﭘﺮﻳﮑ７ه ﮐﻮل د ﻧﻔﻮذ د ﺧﺎوﻧﺪاﻧﻮ ،ﺷﻮرا－ﺎﻧﻮ ،او ﻣﺬﻫﺒﻲ ا請ﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﺧﭙﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺖ
وﻣﻮﻣﻲ

•

د ＊％ﻴﻨﻪ او ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﺷﻮرا ﺗﺮﻣﻨ ＃ﺑﺎﻳﺪ د اﻓﻬﺎم او ﺗﻔﻬﻴﻢ او 請ﻼﺣﻴﺖ ﺑﺨ＋ﻨ ３ﻻرې ﭼﺎرې وﻟ＂ﻮل ﺷﻲ.

•

د ＊％ﻮ ﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻪ دې د ﺳﻮاد د زده ﮐ７ې او رﻫﺒﺮی د ﮐﻮرﺳﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﺟﻮړﮐ７ای ﺷﻲ.

د ﻣﺮﮐﺰي ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺗﻮ او ادارو ﺳﺮه د ！ﻮﻟﻨ ３د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا ﻳﻮواﻟﯽ:
د ！ﻮﻟﻨ ３د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا－ﺎﻧﻮ ډﻟﻪ ﻳﻴﺰ ﺷﮑﻞ د ﺣﮑﻮﻣﺖ او ﻣﺮﮐﺰي ادارو ﺗﺮﻣﻨ ＃دراﺑﻄ ３ﻳﻮه ＊ﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﮐﻴﺪﻟﻲ ﺷﻲ ،د ﻳﻮواﻟﻲ
روش دا ﺧﺒﺮه ﺑﺎوري ﮐﻮي ﭼ ３د ﺣﮑﻮﻣﺖ او ﻧﻮرو ادارو ﺗﺮ ﻣﻨ ＃د ارﺗﺒﺎط ﻏﻮره ﻻره د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ډﻟﻪ ﻳﻴﺰه ﺷﻮرا－ﺎﻧﻮ ﺳﺮه
اړﻳﮑ ３دي ＇ﺮﻧ／ﻪ ﭼ ３د ！ﻮﻟﻨ ３اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا دا ﺧﺒﺮه ﻳﻘﻴﻨﻲ ﮐ７ې ﭼ ３ﭘﻪ اﺿﻄﺮاري او د وﻳﺠﺎړی ﭘﻪ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐ ３ﻳﻲ
！ﻮﻟﻨ ３ﻫ（ﻮﻟﻲ دي ﺗﺮ ＇ﻮ د ﺣﺎدﺛ ３د ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﭼ＂ﮑﻪ ﻫﻤﮑﺎري وﮐ７ي او د ﻣﺴﺘﺤﻘﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ داﺳ ３ﻳﻮ ﻟﺴﺖ ﺟﻮړﮐ７ي ﭼ３
د ﺑﺎور وړوي ﺗﺮ＇ﻮ ﭘﻪ دې ډول د ﻧﺠﺎت ﮐﻮﻣﮑﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻣﻮﺛﺮ ډول ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﻲ.
د ！ﻮﻟﻨ ３اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا－ﺎﻧ ３د ﻋﺎﻣ ３روﻏﺘﻴﺎ د وزارت ﭘﻪ ﭘﺮو－ﺮاﻣﻮﻧﻮ ﮐ ３ډﻳﺮې ﻣﻮﺛﺮې وې او ﻫﻤﺪارﻧ／ﻪ ﻳﻲ دوﻻﻳﺖ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ
د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺮه د ＊ﻮوﻧ％ﻴﻮ ﭘﻪ ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﻪ ﮐ ３ﭘﻪ ﭘﻮره ډول ﮐﺎر ﮐ７ی دی ﺑﺎﻳﺪ زﻳﺎﺗﻪ ﮐ７و ﭼ ３د ！ﻮﻟﻨ ３د ﺷﻮرا د ﻻ ﻏ＋ﺘﻠ３
ﺗﻮب او ﭘﺎﻳﺪاری ﻟﭙﺎره د ﻣﺮﮐﺰي ادارو ﺳﺮه ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺗﻮ－ﻪ ﻧﻮر ﻫﻢ ﺗﻘﻮﻳﻪ ﮐﻴﺪای ﺷﻲ.
•

ﭘﻪ ﻧﻮﻳﻮ ﭘﺎﻟﻴﺴﻴﻮ ﮐ ３د ﻳﻮواﻟﻲ د روش ﻳﻮ ＄ﺎی ﮐﻮل

•

ﭘﻪ ﺳﺘﺮا ﺗﻴﮋﻳﮏ ﭘﻼن ﮐ ３د ！ﻮﻟﻨ ３د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮری ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐ ３ﻧﻴﻮل

•

د ﭘﻼن د ﻋﻤﻠﻲ ﮐﻴﺪ و ﻟﭙﺎره د ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﮐﻮل

•

د ﺗﻮﻟﻨ ３د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا ﭘﺮوژو ﺗﻪ د ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ ﮐﻮﻣﮑﻮﻧﻮ ﺑﺮاﺑﺮول

•

د ！ﻮﻟﻨ ３اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﭘﺮوژو ﻟﻪ اﺟﺮا ﮐﻮﻟﻮ ＇ﺨﻪ ﮐﺘﻨﻪ او ﻣﺸﺎﻫﺪه

٩١

٩٠

د ＊％ﻮ د وﻧ６ه اﺧﻴﺴﺘﻨﯽ د ﺷﮑﻠﻮﻧﻮ ﺑﺮﺧﻪ و－ﻮري.

٩١

ﻟﻪ ﻣﺮﮐﺰی دوﻟﺖ ＇ﺨﻪ ﻣﻨﻈﻮر ！ﻮل دوﻟﺘﯽ او ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻪ دې.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ＇ﻴ７ﻧﯽ او ار＄ﻮﻧﯽ اداره

٤٣

د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮو－ﺮام ＊ﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨ３／؛ د ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏ７و ﺳﺮه د ﺳﺘﻮﻧ％ﻮ او د ﻫﻐﻮ د ﺣﻞ د ﻻرو ﭼﺎرو ﻣﺒﺎﺣﺜ３

د ！ﻮﻟﻨ ３اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺷﻮرا ﭘﻪ －ﺮوﭘﻲ ډول ﺟﻮړول د ﻣﺮﮐﺰي ادارو او ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺗﻮ د ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻳﻮه ＊ﻪ ﻧﻘﻄﻪ ده ﮐﻮم ﭼ:３
•

ﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﭘﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻲ ډول د ﭘﺮ ﻣﺨﺘ ，ﻳﻮ ﭘﻼ ن را ﻣﻨ％ﺘﻪ ﮐ７ي

•

د ﭘﺮوژ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﭘﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ او ﻏﻴﺮ ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ادارو ﺑﺎﻧﺪې زور وا ﭼﻮي

•
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