
   

  
  ؛ ＊ه هماهن／يد پرو－رام ملي پيوستون د

   غ７و سرهکوونکوتسهيل  د
  یچارو مباحث الرو حل د  دغوه  د ستون％و اود

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پلوشه کاک７
 

   نومبر مياشتکال د ٢٠٠۵د 
  
  
  
  
  

  دي７ن３ نموړی ＇
  ن／لستان د بين المللي انکشافا

  مويل شوهدادارې له خوا ت
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  . دېظ ！ول حقوق محفو(AREU)ي اداره ار＄ون کال د افغانستان د ＇ي７ني او ٢٠٠۵
  .هغه افكار او نظريات چي په دغه كتاب كي درج دې بي له كوم اړتيا ＇خه د دغ３ ادارې د نظرياتو ＊كارندوي ندې
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  ３ په هکلهکوونکدلي
 ادارې د ＇ي７نو دبرخ３ مسؤليت لري په سيمه ييزه داداره ک３ په یار＄ون او یي７ن اوس دافغانستان د ＇چ３پلوشه کاک７

 يوه افغاني اال請له امريکايي ده چ３نوموړې .  ＇ي７ن３ ته را－ر＄ول３ دهد پرو－رام دملي پيوستون پامخاص ډول يي خپل 
 امريکا د نوموړې د.  ادارې په هکله ＇ي７ن３ ترسره کويسيمه ييزهله يوه کال ＄خه را په دې خوا  په افغانستان ک３ د 

هارورد له پوهنتون ＇خه په سيمه ک３ او په خاص ډول په افغانستان ک３ د جندر، سياست او مذهب په هکله ماس＂ری تر 
سره خپله همکاري پيل ک７ي هغ３ اداری ３ له ار＄ون نوموړې دافغا نستان د＇ي７ن３ او چ３مخک３ له دې . السه ک７ی ده

او  .  قانون، اودافغان３ ميرمنو د اجتماعي تشخص په هکله ＇ي７ن３ ترسره کول３مروجه رسومو د دافغانستان دعاداتو او
  .دي ې ک７يخوهم  ＊％ينه روحاني شخصيتونو په هکله یاسالم همدارن／ه يي د

  (AREU)ي د ادارې په هكله ار＄وند افغانستان د ＇يرني او 
. ي او تمرين دپاره آسانتياوي او ＇ي７نه كويي اداره يوه خپلواكه موسسه ده چي د پاليسار＄وند افغانستان د ＇ي７ني او 

دغه اداره په افغانستان كي د ＇ي７ني او زده ك７ې د فرهنگ د پرمختگ لپاره د افغانستان تحليلي ظرفيت د تقوي３ او د 
ي ادارې اساسي تصوير ار＄وند افغانستان د ＇ي７ني او . پاره كار كويله  د فر請تونو د مين％ته راوړلو یتحليل او مباحث

دغه د ＇ي７ني او ار＇ون３ اداره د ！ولني د مرستندويه كار له . دې چ３ د دغ３ ادارې كار به د افغانانو ژوند ال ＊ه ك７ېدا
خوا په افغانستان كي تاسيس شوه، او د رئيسانو يوه كمي＂ه لرې چ３ د ډونرانو په گ６ون چ３ د ملل متحد او داسي نورو 

  .سازمانونو او غير حكومتي موسسو ＇خه دي

 هيئت ３ د ادارې اوسن３ تمويلوونكي منابع، د اروپا كميسيون، د سازمان ملل مرستندويار＄ونانستان د ＇ي７ن３ او د افغ
، Stichting Vluchteling (SV)، د هالند د مهاجرينو موسسه (UNHCR)، د مهاجرينو عالي كميشنرې (UNAMA)په افغانستان ك３ 

او . ، او د سوي６ن، سوي＂زرلن６ او ډنمارك حكومتونه دې(DFID)ډيپار！من  بانك، د برتاني３ د بين الملل３ پرمختگ هن７يوال
 تمويل شوهله خوا تمويلدغه پروژه د برتاني３ د بين الملل３ پرمختگ ډيپار！من .  
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  :قدرداني
د پيوستون  دملي چ３او تجربو نتيجه ده  نظرياتو  سپي）لوه دهغو ر＊تنيو او ！ولن３ ته وفادارواشخا請و دخونوموړې 
په پوره حو請له مندی او د  چ３و ＇خه انجنيران دايرکترانو، او ،نو دهغو！ولو منيجرانو. په هکله يي درلودېپرو－رام

  .کوممننه  هر اړخيزه معلو مات ＇ر－ند ک７  په هکلهد پرو－رام يي دملي پيوستون ل／ولو سرهقيمتي وخت په 
  ؛ره مننه کوم هم په درناوی سدارن／ه له الندنيو ذواتو ＇خهاو هم

 افغان  پهپخوانی(مال سيمونز ) له اکشن ايد ＇خه( ادهيکاری او فاضل علی ＊اغلی، ) ک３ اکتد پهپخوا( کرونوف بِتاليزا
، مايکل کين６ال )له براک ＇خه(، شاه جهان او جهان／ير حسين )＇خهد آغا خان د انکشافی شبکی (سن ، ستيف مَ)ک３ايد 

پخوا په داکار (، لين وان )CHAد بشری مرستو د هماهن／ی اداره  (فرهادی او ولی حميدی، وحيد )پاملرنه(او انجنير نادر 
 مرزاداده او فريشونا اوفريايوفا داکتر) له غازی د کليواله حماي３ له پرو－رام ＇خه(زيرک  ، ＊اغلی)داکار(ک３، عبدالستار 

، )اوکن６و(لوبنا بهايانا ) مديرا(ريل او ＊اغلی سافي ، ماری ب)سی. ار. آی(، ميليسا پًيسن او عثمان تارق )جرمن ا－رو اکشن(
د (، ډاک＂ر ضيا شفق )پخوا د افغانستان له پاره د سويدن په کمي＂ه ک３(هاکان ！ورن／ارډ ) پخوا په اکسفام کی(شاه ولی 

  ).يو ان هبيتات(، فرتز سزالرډ او ＊اغلی ساويز )افغانستان له پاره د سويدن له کمي＂ی ＇خه

 او  ماته يي په نوموړې پروژه ک３ الزم３ الر＊وون３چ３ سارا ليستر ＇خهول د خپل３ سوپر وايزرې ه خاص ډو همدارن／ه پا
  . مننه کوممرسته ک７يده زياته

د (، اندريا شيلد )د کليو د انکشاف او بيا رغونی وزارت( لکه؛ ا請ف رحيمی ک３ غواړم دهغو ！ولو اشخا請و ＇خهپای او په  
بيرن， /پخوا د کليو د انکشاف او بيا رغونی له وزارت(، ان جانسن )بيرون， پوين/وزارتکليو د انکشاف او بيا رغونی 

ډاک＂ر فيض اهللا ) سی. ار. آی(، عثمان تارق ) بانکن７يواله(، نورمان پيچيونی ) بانکن７يواله(، هميرا نا請ری )پوينت سره
نستان د ＇ي７نی او د افغا (احمد جوينده، هٍميش نکسن، داود عمری، مير ، پول فشتين)د عامه روغتيا وزارت(کاک７ 
  . مننه وک７مدي هم  ک７ياو مالحظات وړاندې  يي الزم نظرياتکتنهې په خو ددې چ３  ) ادارهیار＄ون

 ژوره ې په اړوند يي الزم نظريات وړاندی او دچاپ په هکله يي پوره مرسته ک７ې دهخو ددې چ３  ＇خهله براندي بوير
  . مننه کووم
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 فهرست

  جراءي３ خال請هد ا

  سري％ه. ١
    او ک７نالرهچ３د نوموړی ＇ي７نی تاريخ ١. ١

   د قدرت جوړ＊تکچهپه محلی . ٢
  پخوانی محلی قدرت لورنکی ١. ٢
  اختالف او بدلونونه؛ د قدرت د راز راز جوړ＊تونو قانونيت ٢. ٢
  د ملی پيوستون پرو－رام مناسبه ＄اي ٣. ٢
  خال請ه ۴. ٢

  نهشکلو  د ＊％و د برخه اخيستنی. ٣
  د ！ولنی د انکشافی شورا－انو نموني او په هغو ک３ د ＊％و برخه اخيستنه ١. ٣
  د ملی پيوستون په پرو－رام ک３ د ＊％و د برخه اخيستنی نور －وا＊ونه ٢. ٣
  خال請ه ٣. ٣

  له نورو ادارو سره د ملی پيوستون د پرو－رام اړيکی. ۴
   بانک له نظر ＇خه د يو والی طريقهن７يوالهد  ١. ۴
  ولنی د انکشافی شورا د يو والی دری اميد ب＋ونکی مثالونهد ！ ٢. ۴
  ه کيدلسد خطر عاملونه؛ د محلی فعالينو د کار زياتوالی او د هغوی ع ٣. ۴
  د ！ولنی د انکشافی شورا －انو د ډلو رول ۴. ۴
  خال請ه ۵. ۴

  نتيجه او سپار＊تنی. ۵

  مرجع
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   لستوا請طالحات ستون％منود 
تشکيال تو ک３ يي   په کال١٩٦٤ ددولت د چ３ ددولت نماينده کچهدولسوالی ＇خه په ！ي＂ه   :ارعالقه د

  .موجوديت درلود
  دډيرې ＄مک３ لرونکو اشخا請و لپاره استعما لي８ي  /سردار/بيک
  /نواب/خان

          : زميندار
  ۍبرابر د د يو هکتار له پن％م３ برخ３ سره چ３د＄مک３ داندازه کولو واحد دی     :جريب

  سه ج／７همقد    :ادجه
   د！ولن３ غون６هکچهپه قوم３   :شوراجر－ه، 

 رسميت تشکيال تو ک３ يي  کال په١٩٦٤ دافغانستان د چ３ او مشهور مشر ！اکل شوی په سطح کلید   دار قريه
  درلود

   مشر او راهنما لرونکي نفوذ کلیپه اقتصادي لحا ظ د  ارباب/ملک
  .. －６ هويت ولری －６ شمير کلی چ３ يواو يايوه سيمه   /حوزه/منطقه
  :محله

  ９کوونکد！ولن３ د اوبو تنظيم     ميراب 
  سه ج／７ه پر مخ بيا ييمقد چ３هغه کسان   :مجاهدين

   د مسجد امام،ديني راهنما    :مال
  .داسما عيليه په مذهب د！ولن３ مذهبي مشر ته ويل کي８ي  :مکي يا مکياني

  دود ！ين／و پ＋تنو ته په پ＋تن３ چ３د پ＋تنو په من＃ ک３ مروجه ا請طال ح ده   :پ＋تونوالي
  استعمالي８ي

  ９کوونکپه مذهبي چاروک３ قضاوت پوه او حکم     قاضي 
  اسال مي ا請ول او قوانين    :شريعت
  په مذهب او دين پوه اشخاص    :علما
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  :داختصاري نمونو تشريح
ACTED    ３－ د تخنيکی مرستو او انکشاف نماينده 

AKDN    آغا خان انکشافی شبکه 

AREU    ی ادارهار＄ونتان د ＇ي７نی او دافغانس 

BDN    د انکشاف د اساسی اړتياوو پرو－رام  
BPHS    د روغتيا د خدماتو اساسی پيغام 

BRAC    د بن／الديش د کليو د پراختيا کميته 

CDC     شوراد ！ولنی انکشافی 

CDD    د ！ولنی له خوا اجرا کيدونکی انکشافی پرو－رامونه 

CDP    د ！ولنی انکشافی پالن  
CHA    ی مرستو هم آهن／３د بشر  
CIDA    ３－ د کانادا د بين المللی انکشاف نماينده 

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 کوونک３ غ７ې 

GAA    و اکشنجرمن ا－ر 

GRSP    غازی د کليواله حماي３ برنامه  
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    نی ملی برنامهد عاجلی －مار 

NPP    د ملی اولويتونو برنامه 

NSP  د ملی پيوستون پرو－رام 

OC    ت３ ادارهمشور 

SACRA   و فعاليتونو کميته請د مذهبی چارو د خا 

SCA    د افغانستان له پاره د سويدن کميته 

SDF    بنيادید سناي３ انکشاف   
UC     پاکستان (شوراد يووالی(  

UNAMA  ل مرستندويه هيتپه افغانستان ک３ د سازمان مل 

USAID    ３－ د بين المللی انکشاف له پاره د متحده اياالتو نماينده  
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 ١      د افغانستان د ＇ي７نی او ار＄ونی اداره

  :يزاجرايوي لن６
 دافغان چ３ملي پيوستون پرو－رام   کال له نيمايي ＇خه را په دې خوا د٢٠٠٤ واحد د يار＄وند ＇ي７ني او دافغانستان 

د  دملي پيوستون چ３ دۍ تر＇و په دې پوی شو ولی نيمطالع３ الندې＇خه دۍ تر لويت له پرو－رامونووحکومت دملي ا
ه به هغه لم７ني شواهد خونموړې  .دي  په نتيجه ک３ دنفوذ يا قدرت په رابطه ＇ه تغيرات رامن＃ ته شويپرو－رام

ه کا بل دغه مخامخ خبرې پ. دي  سره په مخامخ خبروک３ شوياجراکوونکو دد پرو－رام دملي پيوستون چ３＇ر－ندک７ي 
فارياب او نن／رهار په سيمو ک３ ترسره  هرات،  او همدارن／ه د باميان،مارچ په مياشتوک３فبروري او کال د٢٠٠٥ ک３ د
پر  او  اندي＋نی د غ７وسره دبحث په جريان ک３ دملي پيوستون په پرو－رام ک３ دا الندې ！کيکوونکو دتسهيل. دي شوي

 او بل  په پرو－رام ک３ د＊％و ون６ه اخيستل،－هپه عادالنه تو ، با نفوذه اشخا請و سره مذاکرهسيمه ييزهد: زړه پوری دې
  .و د وتلو په 請ورت ک３ پرو－رام په پا يدار ډول پا ته شي غ７کوونکو  دتسهيلچ３هغو الرو او چارو ل＂ونه د

  سره مذاکره اشخا請و  با نفوذوسيمه ييزهله  .١
، ددې سبب شوي غلي سطح ک３ راسيمه ييزه د تيرې يوې پي７ي په اوږدوک３ دحکومت په مرکزي او چ３هغه تغيرات 

 د！ولن３ د پرو－رام سطح ک３ دملي پيوستون سيمه ييزه په چ３لکه ＇رن／ه .ه د قدرت جوړ＊تونه را من＃ ته ک７يولډ  ＇وچ３
   دقانوني 請ال حيت دالس ته راوړلو لپاره مقا بله وک７ي نو له دې کبله په الندې برخوک３چ３مجبوره ده  شوراانکشافي 
  : ليدل کي８ي ستون３％

 د پرو－رام د ملي پيوستون چ３لم７ني قرارداد امضا کول او په دې توافق کول  او ！ولن３ ترمن＃ د  غ７ونکوکوودتسهيل  •
 .！ول شرا يط به منل کي８ي

３ س ممکن د！ا کن３ په جريان ک３ داچ３ را من％ته شي شورا داس３ يوه نوې چ３ ！اکل  غ７و دشوراد！ولن３ دانکشافي  •
 . بک＋ی ميشت نه وېنفوذه خلکبا /زورمندان  ！ول د！ولن３چ３ شي و！اکلکسان 

ندان ته کوما يي يوه شخص يا يوه －＂ه چ３ داس３ کنترول شي ېپروژو ！ولن يوی يا زياتو  دچ３ددې لپاره کو＊＋و نه  •
 او  وي  متوجه

 . ب２ه ورکولته بلهيا د مذهبي اسا سا تو پر بنا د ملي پيوستون پرو－رام  •

ول عنی لرونکي تمرين په ډ او داس３ نور ديوې پايدارې او مملک جر－ه، تر اوسه هم هغه پخوا ني جوړ＊تونه لکه،
ي غ７ي په دې کوونک＄ن３ تسهيل .  －２ل کي８يونهسياسي عمل مهم عامل د  اوېدخلکو مختلفو پر－نو ته دمنلو وړد

 هم خلکوته او هم حکومت ته د چ３ اوسني رسمي سيستم ترمن＃ داس３ الره پيداک７ي   د پخوان３ مروجه اوچ３توانيدلي 
  . پر مخ ＄ي دملي پيوستون پرو－رام ديمکراتيکه پروسه ضعيفه شيچ３ ب３ له دې  اوپه نتيجه ک３ی،ووړ و منل

  :سپار＊تني
   ته د الزمومشورولپاره راش３شورا د！ولن３ انکشافي چ３با نفوذه اشخا請وته بايد دعوت ورک７ل شي  •
 د ،رووزارت، دعام３ روغتيا وزارت دکورنيوچاول  داړونده وزارتونو  په خاص ډچ３ش３ داس３ سهولتونه من＃ ته را •

 رامن＃ ته شي تر＇و ک７نالره دکره３２ اوما لداری دوزارتونو دهمکاری په نتيجه ک３ داس３ ، وزارت＊وونی او روزنی
  . دحکومت په رسمي سيستم ک３ الره وموميشورا د ！ولن３ ا نکشافي چ３وکوالی شي 

  

  



 د ملی پيوستون د پرو－رام ＊ه هماهن／３؛ د تسهيل کوونکو غ７و سره د ستون％و او د هغو د حل د الرو چارو مباحث３

 ٢      د افغانستان د ＇ي７نی او ار＄ونی اداره

  :ياتوالی زکچه د＊％ودبرخ３ اخيستن３ ددملي پيوستون په پرو－رام ک３ .٢
 اويا دنارينه او＊％و ＇خه ، يوا＄３ د ＊％و ＇خه جوړه شوي ويشورا اخيستنه که ＇ه هم د！ولن３ انکشاف３ د＊％و ون６ه
 شوراپه هکله لري  د ＊％ينه  د پرو－رام يي شورا دنارينه انکشافي چ３وما ت ته  او هغه الزم معل دهيره کمه، ډمرکبه وي

  :دای شي په الندې تو－ه ويددې الملونه کي.  لريغ７ي ورته الس رس９نه 
   تعصبکوونکو غ７ودکارکوونکودجندر سره دتسهيل  •
  نع ک７يه موک３ له ک＋يناستو ＇خ په غون６و ！الکنه ورکولو، ＊％３ له رايچ３دعنعنا تو ＄ين３ نورمونه ددې سبب ک８５ي  •
  شتوننپار ديوه نورمال سيستم  فيصل３ کولو، معلومات او دارايي ته دالس رسي ل، داخيستن３د＊％و دون６ې •
   ته د جندر په هکله الزم معلوما ت ورک７يکوونکو خپلوکارچ３ غ７ودوخت کم９تر＇ووکوالی شي کوونکودتسهيل  •
   له کبله په دوی ک３ دتجرب３ او راهنمايي کولو دکمي احساسکچهپه ＊％و ک３ دپوهاوي د！ي＂３  •

  :یسپار＊تن
  دتعصباتو کمول  له الری روزلو د او جندر په هکله معلوما ت  د ،وا ل９ ياتشمير ز د کوونکو％ينه کارد＊ •
رسته په م  اخيستن３ ته مشروعيت ورکول د مثال په تو－ه دمذهبي علماو لرونکو اشخا請وپه مرسته د＊％و ون６ېدقدرت •

  .داسالم دا請ولو له مخ３ د＊％و دحقونو تقويه کول
او 請الحيت السته  د ＊％ينه او نارينه ا نکشافي شوراوو په من＃ ک３ د تفاهم چ３دداس３ يو جوړ＊ت من＃ ته راوړل  •

  .راوړلو الره وپرانيزي
  . سطح３ ته لوړشي اومشرتا بهد＊％و ظرفيتونه دې د！ولن３ د راهنمايي •

  : پايداريد پرو－رامسيم３ ＇خه دوتلو ستراتيژي او دملي پيوستون له  .٣
  ديو ې دلم７ي ＄ل لپاره هدف وې پای ته ورسي８ي نو چ３－را م په هغه شمير ！ولنو ک３ و دملي پيوستون پرچ３کله 

  . شيپه ک３ خوندي وي له سيم３ ＇خه بهر پايداري او مشروعيت د پرو－رام چ３ ستراتيژي په 請ورت ک３ اغيزمنه
 دسيم３ چ３ وي يوه غوره وسيلهنورو غير حکومت３ ادارو لپاره د تماس   به د مرکزي حکومت او دشوراد！ولن３ انکشا في 
 به د！ولن３ لپاره ＊ه کچه دسيم３ په چ３ په دې وتواني８ی شورااو همدارن／ه به د！ولن３ ا نکشافي . کویپه سطح به عمل 

  : ＊ه ثا بت ک７ي توان خپل ک３ په الندې حاالتوچ３ کوالی شي شوراخدمت وک７ي اونوموړې 
 معلومول او د مستحقو اشخا請و د کچهدتاوا ن درسيدو د : تنظيمولکچهله کبله د  رسيدل３ تاوان ددطبيع３ ناخوالو •

  .سطح د نجات الرې چارې ل＂ول او د نجات د مختلفو ډولونو توزيع او ويش دسيم３ په ،لست ترتيبول
دا請الحاتو لپاره  ،هار＄ون دروغتيايي پرو－رامونو ،د！ولن３ په روغتيايي شو ری ک３ برخه اخيستل :روغتيايي خدمتونه •

ياتو مشا هده او ي په تو－ه ون６ه اخيستل، د بيماريو دو فکوونک د روغتيايي کار،د！ولن３ سروې کول، هل３ ＄ل３ کول
  ١.کتنه

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

 کار داوطلبانه دغ７و شورا د！ولن３ دانکشافي چ３نکو غ７و له خو ا ورته －وته نيول شوې هغه داده و د اجراکوچ３  ！کييو
 چ３ک７ي او په دې تو－ه په خپله کورن９ باندې پي＂９ شي  دوی خپل وخت او عايد له السه ورچ３ددې سبب کي８ي 

  .او مشروعيت باندې لري  په نتايجوشوراداخبره يو ＇ر－نده اثر په ！ولنه ک３ د 

                                                 
١   



 د ملی پيوستون د پرو－رام ＊ه هماهن／３؛ د تسهيل کوونکو غ７و سره د ستون％و او د هغو د حل د الرو چارو مباحث３

 ٣      د افغانستان د ＇ي７نی او ار＄ونی اداره

  :سپار＊تنی
 : يو－روپ جوړول －انوشوراد！ولن３ دانکشافي  •

 دمجمع په شکل ا نکشافي پال ن ته پرمخت， ورکول 

 دې کول او دهغوی دفاعحکومتي او غير حکومت３ ادارو ته دپروژو وړان 

  . دپروژو عملي اجرا کولکچه او سيم３ په  کلید 
  :چ３ ډول  دې جوړول په په من＃ ک３ دهمکاری اړيک３شوراي دحکومتي او غير حکومتي ادارو او د！ولن３ دانکشاف •

 ر ش３و سره د پيژندن３ اسا نتيا برابدنويو پا ليسي 

 شافي شوراوو يوه ډله را من＃ ته ک７ي وکوالی شي د！ولن３ دانکچ３دداس３ ستراتيژيو پالن کول  

 .دپال ن د اجراکولو لپاره دمنا بعو مشخص کول 

  د پروژو لپاره د تخنيکي کومکونو ا ماده کولشوراد！ولن３ د انکشافي  

   دپروژو＇خه مشا هده او سرپرستيشورا！ولن３ د انکشافي د 
  چ３ په دې وتواني８ي و جبران وشي او دوخت د ضايع کيد وی ددچ３ غ７يو ته داس３ ا متياز ورکول شورادانکشافي  •

  . ک３ په ＊ه ډول ترسره ک７يشوراخپل کارونه د ！ولن３ په انکشافي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 د ملی پيوستون د پرو－رام ＊ه هماهن／３؛ د تسهيل کوونکو غ７و سره د ستون％و او د هغو د حل د الرو چارو مباحث３

 ٤      د افغانستان د ＇ي７نی او ار＄ونی اداره

  سري％ه .١
ه ن３ پ  اود！ولن３ ده）وبريالي د پرو－رامونو ＇خه يوا＄ين９ اولويت د د افغانستان د حکومتچ３پرو－رام دملي پيوستون 

 دکليوالو چ３نوموړۍ پرو－رام . ٢اوسه په ن７ی ک３ ليدل شوی دۍ  ترچ３ دۍ پرو－رام يو رامن％ته کولو پرمخت，اسطه و
 دوه لوی هد فونه چ３ شو پيل کال په نيمايي ک３ ٢٠٠٣ د بيا رغون３ او انکشاف پرو－رام دۍ د کچهسيمو په 

 به ه خوا د ！ولن３ لچ３ حمايتپروژو   سيمودهغو. ٢  د حکومت د بنيا دونو غ＋تل３ کولهچد！ولن３ په ک.١:لري
  .٣توليدی او نورو بنس＂يزه خداماتو ته الس رسی پيداک７ي  اجتماعي،چ３ وکوالی ش３  تر＇و کليوال３ سيم３تنمظيمي８ی

دملي پيوستون پرو－رام دکليو دپراختيا او بيا رغون３ د وزارت له خوا اجرا او د انکشاف دبين المللي ！ولن３ او دافغانستان 
للي انکشاف دان／لستان د بين الم  بانک،ن７يواله  د:ي ييکوونکاو نور تمويل .کي８يبيا رغون３ له بوديج３ ＇خه تمويل  د

المللي انکشاف له  امريک３ دبين دنمارک د بين المللي انکشاف اداره، دکانادا دبين المللي انکشاف اداره، او د د اداره،
مشورتي ادارو په تو－ه   د چ３دي (DAI) او  (GTZ)ت３ س３ د جرمنانو د تخنيکی مرچ، او دوه نورې ادارې دېادارې 

 .دکليو دپراختيا او بيا رغون３ په وزارت ک３ دظرفيتونو د لوړوالي او دانکشافي پرو－رامونو په تنظيم ک３ مرسته کوي

 غ７وپه نامه يا دي８ي دملي پيوستون کوونکو د تسهيل چ３دکليو د پراختيا او بيا رغون３ وزارت ديوشميرادارو له خوا 
 او ،لوودظرفيتونو دلوړ ،پيلپه ！ولنه ک３ د پرو－رام د ي کوونک نوموړي تسهيل چ３ډول ې يايي په دپرو－رام پرمخ ب

تخنيکي مرستو مسؤليت په غاړه لري او همدارن／ه دملي پيوستون د پرو－رام د طرزا لعمل دتطبيق دنده اودهغه موافقت 
ي کوونک تسهيل چ３ دنده غورهيوه . ８ي له خوا ترسره کي مخک３ د ！ولن３ سره شوۍدۍ هم ددویچ３ليک عملي کول 

  .جوړوې دپرو－را م يوه بنيادي برخه چ３ د جوړولو لپاره ！اکن３ دي شوراغ７ي يي بايد ترسره ک７ي د！ولن３ دانکشافي 

د  په يوه سيمه ک３ اوسي８ي او يا د حکومت چ３ کورن３ پورې ٢٠٠٠＇خه تر  ٢٥ له چ３ددې پرو－رام له مخ３ يوه ！ولنه 
 د چ３ او فعا لينو له خوا کوونکودخلکو ！ولنو ته د اجتماعي کار .وي تعريف شوې ده  شويدرجساس  په اسوابقو وميشت

 معلومات ورکول بشپ７ په هکله د پرو－رام او－مارل شوي دي ！اکل،واسطه تربيه او د！ولن３ له من＃ نه ه  غ７و پکوونکوتسهيل 
 په ！اکنو چ３هغوکسانو ＇خه کاراخل３  ！اکنو لپاره د  دشورا！ولن３ د انکشافي  ３ غ７ي دکوونککي８ي او همدارن／ه تسهيل 

په اجراکولوک３  پروژو  سره دشورا د！ولن３ له انکشافي چ３ران د＄ان سره لري يک３ پوره مهارت لري او داس３ انجن
پريک７ه  په ！اکنو او شورادملي پيوستون پرو－رام د ا請ولو له مخ３ د ＊％و ون６ې ته د انکشافي . تخنيکي مرست３ ترسره کوي

 د پرو－رام د اجرا کولو په 請ورت ک３ به د محافظه کارو چ３ک３ لري پام  هم په ستون％３ ورکوي او هغه اولويت ک３ کولو
 په تدريجي ډول سره د چ３ غ７وته هم دا فر請ت ورک７ل شوی دۍ کوونکو！ولنو له خوا را من％ته شي او همدارن／ه تسهيل 

  . د پرو－را م په چوکاټ ک３ زيات ک７ي قدرت د مل３ پيوستونپريک７ه کولو او هوډ کولو＊％و د 

－روپ   درايي ورکو لو د.٢ ،د مستحقه رای ورکوونکو پيژندنه. ١:  چ８３ي！اکل کي ډول دی په شوراد！ولن３ انکشافي 
 نما ينده د！اکن３ لپاره رايه  د فيصده د خپل٨٠ دهر－روپ ＇خه با يد .٣،  کورنيو ته رسي８ي٢٥ شمير يي چ３جوړول 
  ورک７ي

                                                 
کال د ډيسمبر د مياشتی  ٢٠٠۴کرستنسن د افغانستان د ＇ي７نی او ار＄ونی اداری . د ن７يواله بانک د کليواله حماي３ د اداری د فاليتونو له لوړ رتبه مسؤل سره د ا. ا  ٢

  .مرکه
  . له خوا د ملی پيوستون له پاره تيار شوی JPU د، ٢٠٠۴ د ک７نالری اسناد، د ملی پيوستون د پرو－رام له پاره (NPP)د ملی اولويتونو د برنامي  ٣



 د ملی پيوستون د پرو－رام ＊ه هماهن／３؛ د تسهيل کوونکو غ７و سره د ستون％و او د هغو د حل د الرو چارو مباحث３

 ٥      د افغانستان د ＇ي７نی او ار＄ونی اداره

.  ＇خه بيله وي نو بايد دهريوه لپاره بيل بيل نماينده －ا ن و！اکل شيشورا د  وو د نارينهشوراو انکشافي که چيرې د ＊％
 بايد يادونه .س، منشي او خزانه دار ！اکل کي８ييئ  رشورا دغ７و له من％ه دشورا ترسره شول نو وروسته  بيا د！اکن３ چ３کله 

 بانکي －６ چ３ ده شورايو ډول يي دنارينه او ＊％و －６ه  چ３ دوه ډوله انکشافي شورا－ان３ موجودې دي چ３وک７و 
 بانکي حسابونه هم  جالجال او ه بيله او د نارينه وو بيله دشورا داسی ده چ３ د ＊％و حساب هم لري او دوهم ډول يي

داخل ک７ای شي  ک３ اوږدو په ！اکلو د！ولن３ ！ول کسان دپروژې د چ３ کيدای شي  له الریشوراد！ولن３ دانکشافي . لري
 او دخپل３ ！ولن３ لپاره يو پرمختايي پالن را من＃ و！اکل شی وړ پرمختيايي پروژه اړتيا د خپل －６ه سره په تر＇و وکوالی شي

دوړانديزونو د ليکلو، محاسب３ او تهيي اوتدارکاتو   غ７وته د پروژوشورا３ اداره دانکشافي کوونک وروسته بيا تسهيل .ته ک７ي
 شوې پروژې وړانديز د کليو د پراختيا او بيا رغون３ وزارت ！اکل دخپل３ شورانکشافي  ا په نتيجه ک３چ３ روزېپه باره ک３ 

مقامونو دتاييد وړ و－ر＄ي نو  وي اودوزارت دي پروژې وړانديزونه پر ＄ا هغوی مشاورو اداروته استوي که چيرې د او د
 په دې وتواني８ي شوراو انکشافي  پيس３ استوي تر＇٤ بانکي حساب ته داقساطو په ډولشوراط３ انکشافي و دوی به دمرب

بودجوي مصارفو په  تو راپور دپروژې او د هغ３ د په عملي ډول خپله پروژه اجراک７ي او په دوامدار ډول خپل د اجراچ３
  .هکله د بيا رغون３ وزارت ته ورک７ي

و پر－نو ته تر هغه وخته  د ملي پيوستون پرو－رام ！ولو سيموته اچ３ پالن لري سیدکليو د پراختيا او بيا رغون３ وزارت دا
 په لم７ي کال ک３ په هر واليت ک３ درې ولسوالی په پيل پرو－رام د  دغه، دوې ورسوې مالي امکانات ورته اجازه ورکچ３
ه نور －روپونو ته رسيدنه وشوه او په دوهم کال ک３ پرو－رام يو ＇ ！ولنيزو ٦٠٠٠کبله ې  له دچ３ ي،ک３ ونيول شوپام 

 پرو－رام دغه چ３ په دې تو－ه ويالی شو چ３ ！ولنوته رسيدنه وشوه ٤٥٠٠ذکرشوي رقم  سربيره په چ３و شهم پراخ 
 د پرو－رام دريم کا ل چ３ک３   کال٢٠٠٥او همدارن／ه په اوسن３ يعن３. دۍ  د افغا نستان نيمايي برخ３ ته رسيدل９ن８دی

  .خواک３ ！ولنو ته رسيدنه وشي و  په شا٦٠٠٠ د چ３دۍ په دې بحث روان دۍ 

  ک７نالره او هچ＇ي７ن３ تاريخدنموړې  ١. ١
 او ی د افغا نستان د＇ي７نچ３ د پرو－رام په تو－ه ددې سبب شو اولويتدملي پيوستون پرو－رام د يوه مناسب او ملي 

 وړو－ر＄ي او له بل３ خوا ＇خه د کليو د پراختيا او بيا رغون３ محترم وزير حنيف اتمر هم د پام د ۍادار  دیار＄ون
 د يار＄وند ＇ي７ني او  دغه کار چ３ ＇رن／ه . د ملي پيوستو ن د پرو－رام ک７ن３ و＇ي７يچ３  ＇خه هيله وک７هادارهنوموړي 

 او د مرکز په سطح د کچه دسيم３ په چ３ غواړي په دې پوی شي چ３ دحکومتي ＇ي７نو تر عنوان الندې را＄ي اداره
  .８ي قدرت د جوړ＊ت سبب کيسيمه ييزهنفوذ او قدرت را بطه ＇ه ډول تغير مومي او ＇ه الملونه د

 د ملي پيوستون چ３ا لمللي انکشا ف د ادارې له خو ا ددې ＇ي７ن３ ما ل３ ل／＋ت په دوام داره تو－ه د ا ن／لستا ن د بين 
ه د ملي خونو نوموړې . ته ورکول کي８ياداره يار＄وند ＇ي７ني او دپرو－را م يو تمو يلوونک９ هم دۍ د افغا نستا ن 

خبرو ،ه د هغو مرکوخونوموړې همدارن／ه .  تر سره کي８يچ３ه ده خومه پيوستو ن د پرو－رام د جريا ن په دوام ک３ دوه
.  کال د فبروري ا و مارچ په مياشتو ک３ ترسره شوي٢٠٠٥ غ７و سره په کا بل ک３ د کوونکو د تسهيل چ３نتيجه ده اترو 

 ک３ په محل ک３  د ملي پيوستون د پرو－رام په نتيجهچ３مقصد داوه  اداره ديار＄وند ＇ي７ني او  په ترځ ک３ مرکوددې 
  .د قدرت کوم تغيرات را من％ته شوي او يا په دې اړه ＇ومره مقاومت موجوددۍ

                                                 
  په معمولی ！و－ه پيس３ په دوو يا دروو اقساطو ک３ استول کي８ی چ３ دا د پروژي په ！ول حساب پوری اړه لرې ٤



 د ملی پيوستون د پرو－رام ＊ه هماهن／３؛ د تسهيل کوونکو غ７و سره د ستون％و او د هغو د حل د الرو چارو مباحث３

 ٦      د افغانستان د ＇ي７نی او ار＄ونی اداره

 غ７و له منيجرا کوونکو په کا بل ک３ د ملي پيوستون د تسهيل چ３ د ي ې با وري منا بع هغه مرک３خو دنوموړې ＇ي７ن３ او
ته د ＊ه عکس ا لعمل او مرک３ ددوی د  غ７وسره ١٧ له جملي ＇خه له کوونکوتسهيل  ٢٤ د چ３نو سره شوي دي 

  .３ تر سره شوي دي په الندې ډول دي مرکچ３دکومو ادارو سره . حاضريدو پر بنا شوي دي
غا خان انکشافي شبکه، اکتيد، اکشن اي６، افغان اي６، دبن／لديش د ساحو ي پرمخت， کميته، پاملرنه، دانساني  آد

د غازی د  جرمن ا－رو اکشن، نو له پاره د مساعدت کميته، د دنمارک د افغانی مهاجريکومکونو د هما هن／ی اداره،
 اکسفام، دافغانستان لپاره د سويدن کميته، ،، مديرا، اوکيندند نجات بين المللی کمي＂ه، کليواله حماي３ پرو－رام

 .هبيتات-ان–يو – انکشافي بنياد او یناي３د

 په چ３ ،ېپرو－رام د هغه مقصد ＇ي７ل د ون دملي پيوست  عمومي هدف دیادار د يار＄وند ＇ي７ني او افغانستا ن  د
 کچه ک３ دن７ي په هکلهپه دې  چ３ توا ن مومي سره له دې کولوپريک７ه او هوډ  د هچ کسيمه ييزهنتيجه ک３ يي خلک په 

 له ن８دې ＇خه چ３ې په ترځ ک３ ه）ه ک８５ي خو خو ددې ،ه）ون３ په هکله شته هم يو＇ه تجرب３ د！ولن３ د انکشاف د
 ３請خلکو د   په نتيجه ک３ دعملي کولو د د ملي پيوستون د پرو－رام چ３ او دهغو درسونو ＇خه ،＇ي７ي وستون％３هغه خا
 ج／７ه ＄پل９ افغانستا چ３او همدارن／ه دنفو ذ او قدرت هغه روابط و＇ي７ي  په هکله السته راغلي －＂ه واخلي توانمندکولو

ستون پرو－رام دن７ي دنورو ！ولنيزو  پيو دمليچ３  ＄ين３ شوا هد داس３ ＊ييچ３３ حال ک３  په داس.ن ورسره مخامخ دی
 مو جودې ستون％３ او خن６ونه سره له دې تراوسه هم د اهدافو رسيدوته ＇ه ، دیبريالیانکشافي پرو－رامونو په پرتله ډير 

  .دي

ارياب  په هرات او ف دروان３ ＇ي７ن３ په پرو－رام ک３ چ３ ،＇خه استازيتوب کويه د هغو لم７نيو السته راوړنو خونوموړې 
 نوامبر په مياشت ک３ په با ميا نوک３     کا ل د ٢٠٠٤ د چ３ي او همدارن／ه دهغ３ مطا لع３ ＇خه شوی دترسره ک３ 

  .  －＂ه اخيستل شوې ده هم او د ن７يوالو تجربو ＇خه،ېترسره شو

 تر سره کندهار او بدخشان ک３ په هرات، فارياب، باميان، نن／ر هار، چ３ دملي پيوستون د پرو－رام  په هکله روانه ＇ي７نه 
  . ک３ به خپره شيپيل کال په ٢٠٠٦ د چ３ه په پالن ک３ ده خونوموړيو ＇ي７نو په هکله يوه بله  کي８ي د

انکشافي   د！ولن３چ３هم ＇ي７ي ه هغه مسا ئل خو نوموړې ،دي  غ７و سره شو يکوونکو د تسهيل چ３ دهغو مرکو پر بنس
  . لريهچک ) اومملکتولسوا لی، واليتد( او په ملي ) د！ولن３ او سيم３ (هچ －ان３ يي دسيم３ په کشورا

 له يو بل سره د چ３دنفوذ او قدرت جوړ＊تو نه تر شا پري＋３  په زر－ونه اختالفاتودوه لسيزو جن， ج／７و او اجتماعي  د
 د ！ولن３ دانکشافي چ３ او د ملي پيوستون پرو－رام په دې جوړ＊تونو باندې يوبل جوړ＊ت هم ،مقابل３ په حال ک３ دي

 د ！ولن３ د ب３ وزله خلکو او په ،هچپه ک نوموړۍ جوړ＊ت به د！ولن３ او حکومت چ３ ،دۍ ورزيات ک７ ＇خه عبارت شورا
 －ان３ شوراخاص ډول د ＊％و ون６ې ته د مشروعيت ورکو لو په الره ک３ هل３ ＄ل３ وک７ي او پردې برسيره د＊％و انکشافي 

بايد زياته ک７و . پوره پاملرنه وشيه دې  تپريک７ودوی نظرياتو او   دچ３ ،په ＄ا ن／７ي ډول هم دا هل３ ＄ل３ ترسره کوي
اوسي په  پايداره وجوړ＊تونو په را بطه   د نوروچ３ په ＊ه ډول توانيدل３ کچه －ان３ په مل３ شورا د！ولن３ انکشافي چ３

 غ７ي خپل وخت شورا دانکشافي چ３ ک３ پرمختيايي پروژې ددې سبب کي８ي کچه سيمه ييزه په چ３داس３ حا ل ک３ 
 .دوی په کورنيو باندې يو ډول فشار －２ل کي８ي وړی کار د نومچ３ورته وقف ک７ي 

 لم７ن９ برخه يي دقدرت د چ３ه د تسيهل کو نکو غ７و سره د بحث پر بنا په درې برخو ک３ تنظيم شوې ده خونوموړې 
３ اشاره شوې ده ＋ سره پکشورا او پخواني جوړ＊ت په هکله او هم دنوموړو جوړ＊تونو ！کرته د ！ولن３ دانکشافي اوسن３



 د ملی پيوستون د پرو－رام ＊ه هماهن／３؛ د تسهيل کوونکو غ７و سره د ستون％و او د هغو د حل د الرو چارو مباحث３

 ٧      د افغانستان د ＇ي７نی او ار＄ونی اداره

ه په شوی د تر بحث الندې يوه مسئله ده هم ＇ي７ل چ３ ورکول تنخا غ７يو ته دشوراد！ولن３ دانکشافي و همدارن／ه ا
 ＇رن／ه چ３دوهمه برخه ک３ د＊％و برخه اخيستنه دملي پيوستون په پرو－رام ک３ او د هغی مختلف ډولونه ＇ي７ل شوي 

  . مشروعيت ورک７ل شي ک３شورا ته په انکشافي په هکله پريک７ه کولو د＊％و چ３کيدای شي 
 سيمو په سيمه ييزه د را بط３ ＇ي７ل دي دنورو حکومت３ ادارو سره دمرکز او شوراانکشافي او دريمه برخه يي د ！و لن３ د 

  . ک３ کار واخيستل شي＊وونه او روزنه او ، روغتيا، ناخوالو په تنظيمطبيعی او له نوموړې را بط３ ＇خه به د کچه
 غ７و مشخص ک７ي او بيايي کوونکو تسهيل چ３اشاره شوې   هم هغو مسائلو ته يوشميررخه ک３ په هره بچ３با يد زياته ک７و 

  .د حل الره هم ورته پيداک７ې ده

  : د قدرت جوړ＊تکچه سيمه ييزهپه . ٢
 جوړول او هغی ته د شورا په هغو سيمو ک３ د ！ولن３ د انکشافي ستون％هو ＇خه يوه  ستون％له د پرو－رامملي پيوستون  د

 نستان ک３ د جن， ج／７و په افغا.  د نوموړي پرو－را م سره يي پوره اشنايي نه لرلهچ３  وواو مشروعيت ورکو ل請ال حيت 
نوی رژيم من％ته راغل９ نو د قدرت يو نوی   يوچ３تجرب３ دقدرت ډول ډول جوړ＊تونه تر شا پري＋ي او په هر وخت ک３ 

 ١٨٨٠ پخوانيو مرکزي حکومتو نو له ن افغانستا، په تاريخ３ لحاظ هم که و－ورو دجوړ＊ت يي هم من＃ ته راوړی دۍ
ز ييمروجه سيمه  او هما غه  او مروجه قدرتونو په جوړ＊ت ک３ مداخله نه درلودهسيمه ييزه پورې د١٩٧٣٥＇خه تر 

لکه . ٦هوه  موجودمداخله ه ل８ه دمرکزي حکومت له خو ا ډيرچ３ وکليو او حتی منطقه با ندی حکومت کاوسيستم په 
 له کمو چ３ډول ډول مفکورو   د ملي وحدت د تامين لپاره دچ３  وولف حکومتونه په د ې کو＊（ ک３ مختچ３＇رن／ه 

 نو هر حکومت به خپل نما ينده －ان په سيمه باندې د حکومت .سخت دري％ه اسالم پورې کارواخلينيزم ＇خه نيول３ تر 
 ډول د！ولو پخوانيو رژيمونو دقدرت د  نو په دېوکولو لپاره و－مارل او د قدرت يو نوی جوړ＊ت به يي را من％ته ک７

 په ملک ک３ يو چ３ دا نوی حکومت غواړي چ３ باندې پاته دي نو اوس هم سيموجوړ＊ت اثرات په کليو، با ن６و او 
اودملي يوالي پرو－رام ک３ ولري  پام د قدرت  پخوا ني جوړ＊تونه په  کچه سيمه ييزهډول ثبات را من％ته ک７ي نو با يد په 

－وني جوړ＊تونو په پام ک３ نيول   دقدرت ＇وکچه د！ولن３ په چ３روژو له جمل３ ＇خه يوا＄يني پروژه ده دولت دهغو پ د
  .اهدافو ＇خه ديغوره يي له 

او دهغوی ٧دې برخه ک３ به په ！ولنه ک３ دقدرت دډول ډول جوړ＊تونو رامن％ته کيدل په بيلو بيلو وختونو ک３، په 
به د！ولن３ په انکشافي او همدارن／ه دنوموړو جوړ＊تو نو تاثيرات ７ل شي ＇رن／والی په جغرافيايي او منطقوی لحا ظ و＇ي

  کونسل باندې و ارزول شي

  

  

                                                 
د سازمان ملل د مهاجرينو د عالی کميشنری د خپرونو . کال خوه ٢٠٠٣روی د افغانستان د کورني سياست او ！ولنيزه اقتصاد د داينامک او －روپونو  په هکله د . د او ٥
په افغانستان ک３ د محکمو ار＄ونه او : قضاي３ حالت، ٢٠٠٣ترزی، .  ！وريس او اِ. لن６ن؛ د آی بی، ٢٠٠٣راسناي／ام، د افغانستان موډرن ！اريخ . او همدارن／ه د اِ. ٣ –١

  .په درج３ سره خوه، د نيو يارک پوهنتوند ډاک＂ری . ١٨٩۶ – ١٣٨٣هغو ته مرکزيت ورکول، 
د 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  ٦

  . نه چ３ په لويديز  ک３ ده توپير ولری
３ پا３１ په دري＃ ک３ شامل نه دې، ＄که چ３ دغه پا１ه د تسهيل کوونکو غ７و د مرکو پر بنس والړه ده او دغه جن， ساالران او د نشه ي３ توکو قاچاق وړونک３ د دغ ٧

  . يوازی محلی کوماندانان دې چ３ په محلی کچه فعاليت کوی که ＇ه هم جن， ساالران ＊اي３ شامل وی. زورمنده کسان په دغو مباحثو ک３ نه دی را اوچت شوې



 د ملی پيوستون د پرو－رام ＊ه هماهن／３؛ د تسهيل کوونکو غ７و سره د ستون％و او د هغو د حل د الرو چارو مباحث３

 ٨      د افغانستان د ＇ي７نی او ار＄ونی اداره

  : ملکا نمخالف:.لم７ی چوکات
دکا بل په واليت ک３ يو ملک وو چ３ دغه دملکی مقام په ميرا ث ورته پا 

ل دا چ３ دهغ３ سيم３ خلک چ３ دی يي ملک وو سخت ته وو حا 
ور＇خه نارا ضه وو او دی تر هغه وخته ددې سيم３ ملک پاته شو تر کوم 

 او نو مو ړي ملک ،وخته چ３ طا لبا نو دسيم３ کنترو ل په الس ک３ ونيو
پا کستا ن ته فرار وک７ نو وروسته خلکو يو بل ملک و！ا که چ３ ！ول خلک 

 کله چ３ د رئس جمهور کرزي حکومت .ودده ＇خه خو شحا له هم و
قدرت ته ورسيدو نو هغه فراري ملک بيرته وطن ته را ستو ن شو او 
دخلکو ＇خه يي وغو＊تل چ３ بيا هغه پخوا ن９ دملکی مقا م ترالسه 

＇رن／ه چ３ خلک د نو ي ملک ＇خه ډير خو ښ وو نو د مشکل د . ک７ي
يجه ک３ فيصله  او سپين ږيرو ته مخه وک７ه چ３ په نتشوراحل د پاره 

 .دنوي ملک په －＂ه تما مه شوه

  .و مسؤليتونه  هغوی  د اوپه ！ولنه ک３ دنفوذ يا قدرت لرونکي:  جدوللم７ي
قدرت 

  نکيرول
  په ！ولنه ک３ عنعنوې دندې  ا請طالح３ نومونه

ستون％و  او را بط په تو－ه، په ！ولنه ک３ دراوالړشويو وکيليو د！ولن３ او حکومت په من＃ ک３ د    قريه دار،ارباب  ملک
  .حلوونک９، او په ！ولنه ک３ د －６و اموالو سا تونک９

  د！ولن３ د اوبو ل／ولو د چارو تنظيم کو نک９  خاده دار  ميراب
زميندار،بي，، سردار،   خان

  ٨نواب، ارباب
کنترو لونک９، په خپله ＄مکه باندې دډيرې ＄مک３ خاوند، او په ！ولنه ک３ د ډيرو منا بعو لرونک９ او 

 سره معامله اختالفاتومزدورانو او بز－رانو ته د کار د امکاناتو برابروونک９، او په ！ولنه ک３ د راوالړو 
  ９کوونک

請وفي،  مال، طالب، قاضي،  علما
  موخي، موخياني

الق３ ډول د   دلما ن％ه ورکو لو دنده په غاړه لري، او په ！ولنه ک３ په اخ،مذهبي الر＊وونکي دي
  فيصل３ او قضاوت کولو قدرت لري او د منازعاتو په حل ک３ دشريعت پر بنياد مهم رول لري

 ديوې وړې منازع３ ＇خه ستون％ي وي او ه مو جودستون％هجر－ه په هغه وخت ک３ را ！ولي８ي چ３   شورا  جر－ه
  .نيول３ بيا د！ولن３ تر －６ې دارايي پورې په بر ک３ نيسي

  : قدرت لرونکي مروج کچه سيمه ييزهپه  ١. ٢
  ارباب/ملک

ملک او ارباب په ！ولنه  را په دی خوا ډيرو کلونوله مرکزي حکومت ＇رن／وا ل９ په پام ک３ و نيول ش３   دچ３ب３ له دې 
 په جنوب３ سيمو ک３ ډير عموميت چ３دملک ا請طال ح . يو رابط په تو－ه پاته شوۍدۍ حکومت او خلکو تر من＃ د ک３ د

تم ＊کارندوی دي او دا رو＊انه نه ده سديو ډير پخو اني او زاړه سي په شمال ک３ ډيره عامه ده چ３ کلمه ٩لري او د ارباب
شوی  او يا د ！ولن３ له خو ا ＇خه حکومت ته ور پيژندل ١٠، نموړي مقامونه د مرکزي حکومتو نو له خوا －ما رل شويچ３
 ملک او ارباب د！ولن３ د ب６ا ی چ３＇رن／ه .١١يد

 دوی به چ３ ل کيدلپه دې هيله  ！اکقشر ＇خه 
وکوالی شي دمرکزي حکومت ＇خه د خپل３ ！ولن３ 

پاره يو زيات ＇ه تر السه ک７ي نو له همدې کبله به ل
 حکومت ددوی خبرې چ３ ودخلکو سره هم دا باورو

همدارن／ه د وخت په . اوري او غوږ ورته نيسي
 او يا نيولی ده ب２هتيريدوسره نوموړې دندې ميراثي 

 د ！ولن３ په رضا يت ترسره ههر کلدنوي ملک ！ا کل 
دکلي او سيم３ ＇خه د باندې دملک . يشوی د
 د！ولن３ ＇خه نماينده －ي  په حکومت ک３ دنده
 اړتيا، او دخلکو د اړتياو وړانديزونه کول، او د کول

ه هغ.  وو د حل او مراجع３ مقامستون％ووړ پروژو ＇خه دفا ع وه  اوپه کلي اوسيمه ک３ دننه بيا دملک رول د！ولن３ د 
                                                 

ملک  يا د جايداد ＇＋تن له پاره په کارول کي８ی، سره له دې /ستی له پاره د دنمارک کميت３ داسی راپور ورک７و چ３ د نواب ا請طالح د زميندارد افغانی مهاجرينو د مر ٨
  . چ３ نواب د هند په شبه قاره ک３ د ډيری ＄مک３ ＇＋تن ته واي３، په شمال ک３ د ډيری ＄مک３ ＇＋تن ته او د ！ولنی نماينده يا وکيل ته هم ارباب  واي３

  . وروستنی پارا－راف و－وري. قريه دار هم په شمال ک３ د حکومت د پيژندلو ＇خه وروسته استعمالي８ی ٩
د افغانستان د شرع３ تاريخ د پروژی لکچر، د اسالمی (، )د افغانستان او د اسالمی نمونی پوهه( کال د کامبرج، هارورود د حقوقو ＊وون％ای ＇خه ٢٠٠٣اف وو－ل د  ١٠

  .ان／ی، ک３ د ماس＂رشريعی د مطالعو ＇
  ١٣:(Afghanistan) (١٠)X د سهيلی آسيا له ＇پرونو ＇خه)  آق کوپوړک؛ د افغانستان په شمال ک３ يو کوچنی ＊ار، (کال  ١٩۶۶د ال ډوپرې د  ١١



 د ملی پيوستون د پرو－رام ＊ه هماهن／３؛ د تسهيل کوونکو غ７و سره د ستون％و او د هغو د حل د الرو چارو مباحث３

 ٩      د افغانستان د ＇ي７نی او ار＄ونی اداره

 دپلونو اوس７ک جوړولو ＇خه نيول３ بيا تر خپل من％ي ذاتي شخ７و پورې په بر ９حل کيدل دملک په واسطه چ３ ستون％ي
 جر－ه ږيروسپين پاره د ل دحل  هغه د به يي نو بيا وو تر دې هم اوچتاختالف حاالتو ک３ به که ＄نوک３ نيولي دي او په 

  ١٢.را بلله

 دملک او ارباب سيستم په قريه دار او عالقه دار باندې عوض چ３ه）ه وک７ه  شوراملی  کال ک３ دافغا نستان ١٩٦٤په 
 ！اکل کي８ي له خوا دخلکو  کلی قريه دار به دچ３ ＇خه اخيستل شوی داس３ فرض شو کلی/د قريه دار نوم دقريي. ک７ي

 نوموړۍ چ３ ١٣ي８يمت له خو ا ！ا کل ک د حکومت دنماينده په تو－ه دحکوکچهاو عالقه دار به دولسوالی ＇خه په ！ي＂ه 
 کچهد！ولن３ په  بيا )٧٨-١٣٧٣ (د محمد داود خان د حکومت په دوره ک３.  ک３ له من％ه والړ کال١٩٧٨١٤سيستم بيا په 
ملک او ارباب رول تر يوې   ＇ه نا ＇ه هما غه دچ３مو ک３ ي سد پ＋تنو په رامن％ته شوې په خاص ډول ١٥شورا－ان３

 دنده يي وه ترسره نه ک７ه چ３ هغه ＇ه شورا يند－ي وک７ي خو نوموړې اندازې ولوبوي او دخلکو ＇خه په دولت ک３ نما
دندې پات３ کيدل د رژيمونو  ملک او ارباب د د .١٦پاره د پروپا－ند د وسيل３ په ډول ور＇خه کار واخيستل شولاو ددولت 

 رول  د شرايطو د تغير په 請ورت ک３ خپلچ３ يو شخص ＇رن／ه کوالی شي چ３ ېپه تغير سره په دې پورې ت７ل３ و
ملک او   د په ！ولنه ک３ چ３د موسس３ راپور    انکشافی بنياد ينايېدولوبوي او دقدرت د بيال بيلو ډولونو سره توافق وک７ي د

د！ا کن３ دواک يو ＊ه او په تيرو درويشتو کلونو ج／７و په دوران ک３ د ！ولن３ －وته کوي په  يو ＊ه مثا ل را ارباب د ！اکلو 
  رۍ؛لم７ۍ چوکاټ و－و. ۍ＊کارندوی د

  ١٧ميراب
خلکو  اوبو د کنترول او تنظيم مسئوليت په غاړه لري او د  د ！ولن３ دچ３شخص ته ويل کي８ي په مروجه ډول ميراب هغه 

 د يوه او يا ＇و کلونو لپاره و！اکل شي خو په چ３ميراب کيدای شي . له خوا په يو عمو م３ توافق او رضايت ！اکل کي８ي
 او سخت کارکولو ر＊تين والی ، په ！ولنه ک３ په 請داقتچ３نده －مارل ک８５ي ميرا ب په د عمومي ډول هغه اشخا ص د

 سيمو ک３ هغه ＄نومثال په ډول په   ورکو ل کي８ي دمزدوری سيمو ک３ په بيال بيلو ډولونو بيال بيلوميراب ته په . مشهور وي
 او بيا په ١٨اجورت ورکويميراب   غنم دمنه د شل جريبه ＄مک３ خاونده وي نو په يو کال ک３ د کابل دوه چ３کورنی 

  دچ３نو کله . يوه ساعت اوبو په لرلو سره له سل ＇خه تر يوسل او پن％وس افغا نيو پورې ورکول کي８ي نورو سيمو ک３ د
 ته شورا د！ولن３ ستون％ه نو موړی چ３ نو ميراب کوالی ش３ کومه ستون％ه موجوده وې！ولن３ د اوبو ل／ولو په سيستم ک３ 

ويالو او د اوبو د ويش  منابعو لکه د د！ولن３ د او بو ل／ولو او د اوبو د. سب حل ورته پيدا شيوړاندې ک７ي تر ＇و يو منا
د ميراب   وي نو دااړتيا په وياله باندې دکار کولو چ３او کله  او ا請لي دندو ＇خه شميرل ک８５ي غورهتنظيم د ميراب له 

 په يوه ويا له  سيمو ک３＄نوپه . با ندې کار وک７ي د！ولن３ ＇خه کسان وغواړي تر ＇و په کانال يا ويال３ چ請３الحيت دی 

                                                 
  په همدغه  ＇پرونه ک３ ١٢
  په همدغه خپرونه ک١٣３
  کال د پکتيا په کله يادون３ ٢٠٠۴اومری . ډی ١٤
١٥ والړی وې، خو ＊اي３ چ３ د حکومت په رسمی شوری ) د داوود د ملی غور＄ن， د پارتي( دغه شوری －ان３ د رواين３ راپورونو پر بنس د سياسی پار！يانو پر بنس

 د کال ٢٠٠۵عثمان، د بين المللی نجات د کميت３ د ملی پيوستون له منيجر سره د افغانستان د ＇ي７نی او ار＄ونی د اداری مرکه، د . ！３. －انو بوری ي３ داللت کاوو
  . مه ني＂ه١٩سپتمبر د مياشتی 

！ورن／ارډ، د افغانستان د ＇ي７نی او ار＄ونی د اداری د افغانستان له پاره د سويدن د کميت３ د ملی پيوستون د پرو－رام له منيجر سره مرکه، د افغالنستان لپاره د . اچ ١٦
  مه تي＂ه١٩کال د مارچ د مياشتی  ٢٠٠۵سويدن کميته، کابل، افغانستان، د 

  .٢٠-١٧د افغانستان د ＇ي７نی او ار＄ونی اداره، : په فارياب او سرپل ک３ د اوبو د اداری په هکله موضوع３ مطالع３، کابل: م پين، د کليو د تعامل درکولآد ١٧
  . هکتاره کي８ې ١/۵برابر په اووه کيلو دي او يو جريب ＄مکه برابر په ) سير(يو من  ١٨



 د ملی پيوستون د پرو－رام ＊ه هماهن／３؛ د تسهيل کوونکو غ７و سره د ستون％و او د هغو د حل د الرو چارو مباحث３

 ١٠      د افغانستان د ＇ي７نی او ار＄ونی اداره

 د ساعت چي په نامه يا دي８ي هم چ３ دکليو شمير ډير زيا ت وي نوپه دې 請ورت ک３ دميراب سره يو بل شخص باندی
 په جنوبي سيمو ک３ ميراب داوبو د تنظيم برخه ک３ چ３بايد زياته ک７و .  د ميراب سره مرسته کويچ３－مارل کي８ي 

ويال３ او اوبو د تنظيم مشري ورپه   دچ３ده ＇خه مخک３ شخص د خاده دار په نوم يادي８ي له  کي８ي او دوهم کس －２ل
  . ١٩غاړه وي او ميراب د اجرايي غ７ي په تو－ه کارکوي

يا په سيمه ک３ ډير   د لويو نهرونو ＇خه په ويالو تقسيم شوي وي اوچ３منابع داس３ وي و اوب  په يوه سيمه ک３ دېکه چير
 د چ３ ！ولنه را من％ته کي８ي او هغه شخص ه ميرانو يووبو دد ا＊３ همکاری لپاره  ي نو په دې 請ورت ک３ دکلي موجودو

 ميراب ！اکل کي８ي او کچهولسوالی په   سيمو ک３ بيا د＄نواو په . نوموړې ！ولن３ په سرک３ وي د چک باشي په نوم يادي８ي
 چ３په اخره برخه ک３ موقعيت لري تر ＇و وکوالی شي  د کانال يا ويال３ چ３ له هغ３ سيم３ ＇خه وې ميراب معموالً دا

ندانانو او واکدارانو د زور له کوما نظامي سيمه ييزه خو په اوسنيو شرايطوک３ د.داوبو په ويش ک３ يو تعادل من＃ ته راولي
انستان د د افغ.  ک７ي ي３ او توزيعو ويش３ اوبه چ３ ميراب نشي کوال ی کچهولسوالی په  کبله ميراوان او په خاص ډول د

 په هکله د موضوع３ مطالعی له مخ３ ميراوان چ３ د طالبانو له ٢٠کال د اوبو د اداری ٢٠٠۴ اداری د یار＄ون＇ي７نی او 
  . خوا ！اکل شوی وو د اوسنی محلی کوماندانانو د نظامی قدرت د رامن＃ ته کيدو سره تباه شول

  د ډيرو ＄مکو خاوندان
 چ３ډيرو ＄مکو د خاوندانو ＇خه دی  په ！ولنه ک３ دقدرت يو بل جوړ＊ت دد！ولن３ د قومي او اجتماعي جوړ＊ت پر بنا 

ثروت او دارايي درلودلو له  ډير دوی د. پ＋تانه او تاجک ورته خان او زميندار واييازبکا ن ورته بي，، بلوڅ ورته سردار او 
 به د ا請ولو پر بنا په ！ولنه  د مشرتاچ３کبله په خپلو سيمو ک３ په ميراثي ډول د قدرت ＇＋تن پا ت３ شوي دي ب３ له دې 

او د غريبو خلکو تر دوی  ډيرو ＄مکو خاوندان مو جوديت لري نو د  دچ３ک３  په کومو سيمو. ک３ شهرت حا請ل ک７ي
دوی او غريبا   واکداری کولو ک３ هم دل د قدرت په ويش او په ！ولنه ک３ پهمن＃ ډير تفاوت ليد ل کي８ي او په همدې ډو

 －２ل ک８５ي ＄که کمندی نو له دې کبله د ډيرې ＄مک３ خاوند دخپل３ ！ولن３ يو واقع３ و و دنو په من＃ ک３ ډير فرق موج
 د ډيرې ＄مک３ چ３ ملک او ارباب هم کيدای شي .ی مقابله وک７ېمندوی د واک  دچ３ هي＆ ＇وک دا قدرت نه لري چ３

اوندان کوالی شي ډ４ری ＄مک３ خ حتی د.  ！ول د ＄مک３ لرونکي بيا ملک او ارباب نه شي جوړيدایخوخاوندان وي 
 دوی موجودوي په سيمه ک３ خپل نفوذ او دارايي وساتي، ممکن دوی پاکستا ن او ايران ته مها جر شوي چ３ب３ له دې 

  . خپل３ ＄مکی او دارايي په خپل کنترول ک３ ولريچ３وي م／ر بيا هم کوالی شي 

 چ３  ووک３ همدغه د ډيرو ＄مکو خاوندانندانان هم لم７ی په سيمه او ！ولنه کومايز ي اکثره سيمه چ３بايد زياته ک７و 
  ٢١.وروسته يي د نظامي ډلو شکل اختيار ک７

  مذهبي الر＊وونکي
ن３ تصور  د！ول. ووباور وړ او د قدرت او 請ال حيت ＇خه برخه من مذ هبي الر ＊وونکي او روحا نيون په ！ولنه ک３ هميشه د

 مال او يوازی په مذهبي الر＊وونکو ک３ نه .پوهي８ي دوی په ديني ا請ولو او عاداتو باندې ＊ه چ３په هکله دادی ی دو د
  . د تصوف د طريقي مشران او داسما عيليه مذهب مخي او مخياني هم په دې ډله ک３ را＄يخوعلما شامل دي 

                                                 
  .کال د اک＂وبر مياشت ٢٠٠۵ی د ملی پيوستون د پرو－رام د انسجام کوونکی د نظرياتو په کتنه، د عثمان، د ژغورنی د بين المللی کميت. ３！ ١٩
  . و－وري) ف نوټ(اووه لسم لمن ليک  ٢٠
  . ۴، ..روی، افغانستان؛ کورن９ سياست ٢١



 د ملی پيوستون د پرو－رام ＊ه هماهن／３؛ د تسهيل کوونکو غ７و سره د ستون％و او د هغو د حل د الرو چارو مباحث３

 ١١      د افغانستان د ＇ي７نی او ار＄ونی اداره

کورنيو ＇خه دي هم دسياسي نفوذ ＇خه   د مجددي او －يالن３ دچ３طريقي الر＊وونکي  تصوف د په افغانستان ک３ د
 چ３په کوم وخت ک３ ) ١٩٩٢- ١٩٧٨(جهاد او مجاهدينو په دوره ک３   سياسي قدرت دوماو مذهبي عل.دي برخه من

  په نتيجه ک３ يوه بله ډله دچ３  تر السه ک７ سياسي اسالمي تحرکات را من％ته شوهکچهسني او شيعه دواړو مذهبو په 
طالبان د قدرت جو－ه ه الرې مفکورې ل همدوی د  دچ３سلفيانو په نامه په خا ص ډول په پاکستا ن ک３ من％ته راغله 

   ٢٢شول

 يي قدرت تر السه ک７ خو کچه سيمه ييزه په مرکزي او و ونيوي ک３ يي ＄امشرتابه د مذهبي ال ر＊وونکو په چ３طا لبا ن 
دوی   داسالمي ا請ولو او قوانينو په تطبيق ک３ يي درلوده او دچ３ نه درلوده لکه مينهحکومت کولو سره دومره  دوی د

  .٢٣ه و په بيال بيل ډولکچهپه هرې سيم３   قدرتونو په مقابل ک３ دسيمه ييزهک３ درويه په سيمه 

  ان３ －شوراجر－３ او  کليواله ！ولنی؛
 يو ډول شورا  رواجونه موجوديت لري خو بياهم هره ！ولنه دبيالبيل  په افغانستان ک３ بيالبيل قومونه، اوچ３سره له د ې 

 کچه په کليو＇و   په عام ډول دشورا .يل کي８يي وشوراه نورو سيمو ک３ ورته سيمو ک３ ورته جر－ه او پد پ＋تنو په  چ３لري 
 او په ！ولنه ک３ هغه ！ول د نفوذ ،３ برخه لري＋ مشرا ن پکچ３ جوړي８ي کچهي په کل ه ډير لوي وي نو ديوکلياو که 

سپين ږيرو په نامه هم  د چ３ ان مخک３ يي ذکر وشو په يو او بل ډول په شوراوو ک３ شامل وي، لويان يا مشرچ３خاوندان 
و د ＊ه حل له کبله مشهوروي او ستون％په ！ولنه ک３ د＊３ را بط３، شهرت، ثروت، ＊و خبرو کولو، او يا د  اويا دي８ي 

 په هکله دسؤتفا هم شورا هميشه د چ３يو ＇يز خو .  ک３ عضويت لريوهمدارن／ه قبا يلي مشرا ن او مخور هم په شوراو
 په ！ولنه ک３ چ３ په هغو وختو نو ک３ را ！ولي８ي او غون６ه کوي يوازی غ７ي شورا د جر－３ او چ３دادی سبب شوی دی 

.  په ＇رن／وا لي پورې ت７لی دیستون％ي هم د شميره دغ７و شورا وي او ده  موجودستون％ه ＇ه کچهپه کوچنی او يا لويه 
 په بر ستون％ياو سيمو سره  او حتی له نورو کليو په سر مخالفت ＇خه نيول３ بيا د ＄مکو د مخالفت－７و  ه و ددوستون％ه

غون６ې خبرې واوري   دچ３هم کوالی شي  د ！ولن３ نور و－７ي چ３غون６ه معموال په عام محضر ک３ دايري８ي . ک３ نيسي
  .٢٤جر－３ په ا請لي غ７و پورې ت７ل３ ده  دوروستي پريک７ه خواو که وغواړي نو نظريات هم ورکوالی شي 

  .دې يلو جوړ＊تو نو ＇خه په ميرا ث پا تال بي د قدرت د بيچ３ هغه ＇ه: مخالفت او بدلون  ٢. ٢
 دملک، اربا ب سيستم هم ورسره بدل او را پي（ شول، کچه سيمه ييزه د حکومت په مرکزي او چ３دهغو تغيرا تو له کبله 
ا و د کمونستانو په وخت ک３ بيا  کليو الي شوراوې را  سره نو ي ملکا ن و ！ا کل شول بدليدو په  نظامبدل شو، کله به د

  .من％ته شوې په خاص ډول نوموړې شوراوې په ستراتيژيکو سيمو ک３ لکه هرات ډيرې مهم３ وې
  دچ３ و！اکل، او بيا کچهکليو په  ندانان يي دکوماد لم７ي رديف را پا＇يدل ضد  رنو پ د کمونستاچ３مجاهدين 

 ＇خه په منطقوي مليشا يي  حالتنو ليدر شپ له مفکوره ويهدينو د پار！يو په من＃ ک３ کو رنی ج／７ه را من％ته شوه مجا
 ډل３ لکه د هزاره لوي３ندانانو کوما په نتيجه ک３ په منطقوي او قومي بنيا د د چ３－روپو نو د تشکل خوا ته بدلون وموند 

 په نتيجه ک３ په چ３ يووالي را من％ته شو لکه په هرات ک３، کچه سيمه ييزه－انو او ازبکو ډل３ را من％ته شوې او يا په 
 مالياتود عايداتو ډول ډول سرچين３ درلودې لکه په لويو الرو او س７کونو با ندې د و دل／يو بدل شول، دوی جن／ي ډلو ا

                                                 
: روارډ د حقوقو مکتب، د ان＂رن په ＇په ک３کال، په افغانستان ک３ اسالم او اسالميزم، د افغانستان د شرعی تاريخ پروژه، د ها ٢٠٠۴مندوزا، . ک３ ٢٢

http://www.law.harvard.edu/programs/ilsp/alhp.html.  
  .٨، ...روی، د افغانستان کورن９ سياست ٢٣
د مارچ د مياشتی د مرک３  کال ٢٠٠۵د ！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  ٢٤

هر کله د شورا د مشرانو موافقه غوره ده نه د شورا د ！ولو غ７و: پر بنس .  
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 ١٢      د افغانستان د ＇ي７نی او ار＄ونی اداره

  اسلح３ او ، توکو قا چا ق، او د بهرني کمکنشه يياخيستل، د سرحداتو کنترول، او په سيمه ک３ د منابعو کنترول، د 
په هکله يي   د منابعوچ３ادارې د هغو ＇ي７نو په اساس  و دار＄ونافغانستان د ＇ي７نو او  د .٢٥ ووپيسو ＇خه －＂ه ا چتول

 سيمه ييزهندانان د کومايز  ييو ＇ه بدلون موندل９ دۍ او د لويو جن／ي ډلو په عوض اوس سيمهترسره کوي اوس حالت 
  . ٢٦منابعو کنترول او اداره په الس ک３ لري

ندانان و！اکل تر ＇و په نظريات３ لحاظ يو کوما وفاداره ه پ＋تانطالبانو بيا برسيره پر ذکر شويو قدرت لرونکو خپل ＄ا ن ته
 داس３  ک３ترول په سيموخپل کن  بيا د طا لبا نو مخا لفينو دچ３ په داس３ حال ک３ ٢٧اسالم３ دولت را من％ته ک７ي

  . لکه تاجک، ازبک او هزاره －انو قومي اړيکو ته وفاداره وچ３وماندانان په واک ک３ ک７ل ک

 سبب يي هماغه د ！ولن３ او چ３په رواجي ډول حکومت کولو خپله پايداري په ！ولنه ک３ وساتله  باندې کچه سيمه ييزهپه 
، که په تاريخي لحاظ و－ورو نو افغانستا ن هم د نورو اسالمي ملکونو په ٢٨ په دې هکله يي درلودهچ３خلکو اشنايي وه 

 يي ډير کم کچهاو حتی د ！ولن３ په درلوده   الس وهنهه په چارو ک３ ډيره ل８يزو حکومتو نويشان مرکزي حکومت د سيمه 
هرې سيم３  ！و لن３ نورې چارې په هماغه مرو ج ډول د ار ماليي ＇خه دمقدمسؤليت محسو س کاوه او پرته له يو کوچني 

نوموړي د نه مدا خل３ سياست د！ولن３ په چارو  . دغه شکل په پي７يو پي７يو ادامه درلودهچ３３ لد خصو請ياتو پربنا پر مخ تل
 چارو ک３ سيمه ييزه په چ３ په دې وخت ک３ حکومت ه）ه وک７ه چ３ک７ او کله  کمونستانو تر وخته پورې دوام و ک３ د
  .قوي مخالفت سره مخامخ شو  الس ولري نو د يورسماً

 يو مجزا او خير چ３ قديم３ او مروجه سياس３ قوتونو غو＊تل چ３اوليور روی، دافغا نستا ن دکورني سياست په هکله وايي 
 په مرموز ډول کمونستانو او اسالمي قوتونو دافغانستان د مدرن کيدو په خو ٢٩ک９ دولت دې په قدرت ک３ وي＊تونوغ

 هغه نازکه د تعا دل را  ک３ يي په نتيجهچ３ يو قوي مرکزي حکومت دې من％ته را شي چ３  وو په دې هيله ک３مرحله
 افغا نستا ن په دې کو＊（ چ３اوس  .ن％ه والړه دولت په من＃ ک３ موجوده وه له م د دمروجه سياس３ قوتونو اوچ３بطه 

 په چ３په دې هکله وايي ) روی( مرکزي حکومت او محالتو په من＃ ک３ بيا ورغوي نو  هغه د تعادل را بطه دچ３ک３ دی 
 متخا請م －رو پونه په دې خو عوض کولو ه）ه وک７ي  د اوسن３ رژيم دچ３ کوم مفکوره وي قوت نشته  ک３اوسن３ حالت

 په موثر چ３ ＇رن／ه دولت وکوالی شي چ３پل قدرت په دولت ک３ اضافه ک７ي په دې هيله باندې  خچ３ ک３ دي ه）ه
  ٣٠.ډول خپل３ دندې سرته ورسوي

 :پاره مناسب ＄ایله  د پرو－رام پيوستون د ملی ٣. ٢
م موجوديت په 請ورت ک３ د ملي پيوستون پرو－را  په ！ولنه ک３ د قدرت د مختلفو جوړ＊تونو دچ３ل دلته پيداکي８ي اسو

هم د   په سيمه ک３ مروجه قدرتونوچ３ک３  رديف ک３ را ＄ي، په داس３ حال مدذکر شوي معلومات پر بنا په کو
نموړو قدرت لرونکو سره  نکي غ７ي دويل کوهپرو－رام تس او دملي پيوستو ن د د ۍ حکومتونو په تغير سره بدلون موندل９

！ولنه ک３ له لم７ی ه）ون３ او موافقت ليک  ＇خه نيول３ پرو－رام په هکله په   دستون％３ دغه چ３ لري ستون％３ډول ډول 
 مال، او سپين ږيرو له خوا ، په بيالبيلو ！ولنوک３ د ملکستون％３نوموړې . يشوی د بنديدو پورې سبب بشپ７بيا د پروژې تر 

                                                 
 .۶، ...د افغانستان کورنی سياست. روی ٢٥
  .کال د آ－ست مياشت٢٠٠۵وي＂３، د افغانستان د ＇ي７نی او ار＄ونی په اداره ک３ د بدلوونکی ورکشاپ چلوونک３، د . ب３ ٢٦
  .٣، ...ورنی سياستد افغانستان ک. روی ٢٧
   .٢۴)٣(۵٧٠د جنوبی آسيا معا請ر،  "په شرقی تيمر ک３ د نمونو ！کر،"کال  ٢٠٠٢هوهی، .  ！３ ٢٨
  .د افغانستان کورنی سياست.روی ٢٩
  په همدغه خپرونه ک３ ٣٠
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دي  پرو－رام په ！ولنه ک３ د خپل قدرت يو －واښ －２ي او يا په دې فکر  دوې د ملي پيوستونچ３＄که را من％ته ک８５ي 
  . له کبله به هغه پخوان９ مروجه سيستم له من％ه والړشيمدې پرو－را  دچ３

 يوه پايداره دولت ＇خه افغانستان له  دچ３رز＊تونه په پام ک３ لري کوم ！ولن３ ！ول هغه ا  پرو－رام دد ملي پيوستون
کو سره د اړونده خل ک３ د په سيمه  مرکزي حکومت خپل استازي سيم３ ته ولي８ي تر ＇وچ３دې  په عوض د. متصور دي

 نوموړي پرو－را م چ３دې نظر کتل شوي وای ه  پرو－رام ته پنولو ک３ کمک وک７ي بايد دملي پيوستونمو ضو عاتو په رو＊ا
 چ３يوه منبع زياتوي . نکی پرو－رام دیوپه ！ولنه ک３ دپخوا نيو جوړ＊تونو د بيا رغولو او روابطو د احياکولو تضمين کو

 په ډول له مشا به د پرو－رام ملي پيوستون من％ته راوړلو لپاره د ت دت او پايداره حکومدثبا عبدالرحمن خان هم  امير
  ٣١. پورې يي دوام وک١٩٧٨７ تر چ３سترا تيژي ＇خه کار واخيست 

 چ３لري  اړتيا دې ته م د قدرت بيال بيل جوړ＊تونه په سيمه ک３ يو＄ای شي نو د ملي پيوستون پرو－راچ３پاره له دې  د
！ولن３ بيا   په نتيجه ک３ يي دچ３وزارت سره په －６ه داس３ کار وک７ي   او بيا رغون３ د وزارت پراختيا د کليو دنوموړې
دولت نماينده －انو ته دا موقع  ه دب او همدارن／ه . ترسره شي او يو ثابت او پايداره دولت رامن％ته شيپيوستوناو رغونه، 

 د  د ！ولن３چ３بايد زياته ک７و   خو٣٢سره معامله وک７ي يو غ７وندانانو پر ＄ای د ！ولن３ د ！اکل شوکوما د چ３په الس ورشي 
  . د يوه رسمي او مناسب جوړ＊ت په ډول خپله دنده تر سره ک７يچ３ غ７ي تر اوسه هم دا ظرفيت نه لري شورا

  :ور پيژندنه م！ولن３ ته د ملي پيوستون د پرو－را. ١. ٣. ٢
پرو－رام   د،ؤليتونه د！ولن３ مسچ３في کيد ل دي په دې ډول  د هغه معر تهملي پيوستون د پرو－را م لم７ی قد م ！ولن３ د

！ولن３ برخه   د، لکه ！اکن３ی اړتياوی اود پرو－را م نور، غ７و او حکومت دندېکوونکو د تسهيل ،ا請ول او قوانين
 ايا چ３ لم７ی د ！ولن３ له مشرانو او الر ＊وونکو ＇خه غو＊تل کي８ي . او حساب ورکول پک３ شامل دي، شفافيت،اخيستنه

  . په عملي ډول کار وک７ي مدوی په سيمه ک３ دې دملي پيوستو ن پرو－را  دچ３دو ی په دې را ضي دي 

！ولن３ سره يو موافقت ليک په دې  د د ژغورنی د بين المللی کمي＂ی نک３ غ７ي لکهو تسهيل کو＄ني  ک３په دې مرحله
م  ډول پوه شوه او د پرو－رابشپ７／والي په  ！ولنه د پرو－رام په ＇رنچ３ په ليک ک３ دا خبره ليکل شوې چ３ډول امضا کوي 

 ي غ７ي دکوونک د جوړيد و په مرحله ک３ تسهيل شورا！ولن３ د انکشافي  د.  ا請ولو سره موافقت لريعملي کيدو له ！ولو د
 مرحله لم７ي په مپرو－را  په خاص  ډول يي دچ３ي شوی د سره مخامخ خن６ونو قدرت لرونکو له خوا  له يو ل７ سيمه ييزه
  ړه درلودهپورې ا

  .نه موافقت په هکله دا الندې ＇لور مهم دال يل وړاندې شوي دي  دمپرو－را د
   لروشورا＊وونکی او   موږ له مخک３ ＇خه الرچ３ دا ＇ر－ندونه : له پاره د ميل نشتونشورانوې  د •

 الیملي پيوستون د پرو－را م له اهدافو ＇خه ب３ خبري او د معلوماتو کم و د •

 سيمو ک３ په دې خبره ډير ＄ني غ７و په کوونکو تسهيل چ３ سره له دې :ه اجازه نه ورکول＊％و برخ３ اخيستن３ ت د •
 يد  ک７ي！ين／ار

 －２لنکي عادي وپرو－را م او تسهيل کود  •

                                                 
  . ١٢)٢(٢٧١. پرمختللی آسياي３ ＇ي７ن３ ".اسالم او په افغانستان ک３ د دولت جوړونه"کال،  ١٩٧٨غنی، . ای ٣١
  .۶، ...د افغانستان کرنی سياست. روی ٣٢
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 ١٤      د افغانستان د ＇ي７نی او ار＄ونی اداره

 خلک دا چ３ دليل تر ！ولو ال لم７ی:  په دې هکله داس３ وويل٣٣ غ７ي پخوانیموسس３ يو د انکشافی بنياد ３سناي د
کابل دواليت د سروبي   د. جوړول نه غواړيشورانوې   دچ３ دی شتوندرت لرونکو پرو－رام نه غواړي د هغو مروجه ق

－رام وملي پيوستون پر  لري نو دشورا دوی ال له مخک３ يوه چ３ و！ولن３ ملک او نور مشران په دې باور و په ولسوالی ک３ د
تصميم نيونکي په تو－ه اشاره هماغه خپل ملک ته د  خلکو  ک３ له الرې کاروک７ي او په هر ＄ایشوراهمدې  هم بايد د

برخ３ اخيستن３ په ضد نوره هم قوي  د و％ ！اکنو، اود＊،ملک او مشرانو ادعا د پرو－رام د ترديد کوله نوله دې کبله به د
نه کولو په 請ورت ک３ به دوی  ！اکنو د  دچ３موسس３ دا تهديد هم وک７   انکشافی بنيادیناي３ د چ３وروسته  ،شوه

 د تائ５د لپاره ！اکن３ ضروري دي د پرو－رامدوی مشر هم وي خو سره له دې  ل ک７ي او که ملک دپرو－رام بل ＄ای ته انتقا
  .او هغه ملک په ！اکنو ک３ بريال９ نشونو په نتيجه ک３ دغه ！ولنه په ！اکنو باندې را ضي شوه 

پرو－رام له  د وو ک３ نيول شوېپام پرو－رام په لم７ي کال ک３ په   دچ３همدارن／ه د فارياب په واليت ک３ يوې ！ولن３ 
واليت له مرکز ميمن３   دچ３ او داس３ يي و＊ودله １هعادی و－ا وک７ه او د پرو－رام په هکله يي هموافقت ليک ＇خه يي ډډ

 دملي چ３پاره بودجه تر السه ک７ي نو وروسته له يوه کاله دوی ته په ډا－ه شوه لخپل３ ！ولن３ دانکشاف  ＇خه به د
 په چ３هغو ＊％و ژوند  سره په ن８دې ！ولنو ک３ ＇ومره انکشاف رامن＃ ته شو او دپيوستون د پرو－را م له کبله له دوی 

 د ملي چ３دوهم ＄ل لپاره غو＊تنه وک７ه  دوی د نو يو کال وروسته بيا ووک７توپير  ＇ومره وو يپرو－رام ک３ يي －６ون ک７
اوپه .خپل موافقت ＊کاره ک７پرو－رام له ！ولو ا請ولو سره يي   او دم بشپ７ شی هدوی په سيمه ک３ پيوستون پرو－رام دې د

  .نتيجه ک３ د اک＂ي６ موسس３ نوموړې ！ولنه په راتلونکي پرو－رام ک３ شا مله ک７ه

خلکو سره په تماس ک３ شول نو دوی ال   کله دوې د پرو－را م په لم７ی کال ک３ دچ３ را پور ورک７ ٣٤د افغا ن اي６ موسس３
  :３نموړې موسسه واي ،لودهله مخک３ د ملي پيوستو ن د پرو－رام په هکله غلطه انتباه در

ې پرو－رام په د حکومت د مقاماتو په －６ون د  نو ډير خلک د وو نویملي پيوستون پرو－رام کامالً  دچ３＇رن／ه 
 بايد دا موږ چ３ په وخت خلکو ته داس３ وويل  کتن３خپل３ سيم３ خلکو سره د يو ولسوال د. اهدافو نه پوهيدل

 ددې پرو－رام له الرې هرې چ３تون په پرو－رام ک３ شامل ياست ＄که ملي پيوس  تاسو دچ３ السته راوړواطمنا ن 
  حکومتچ３دوی حق دی   دا دچ３رسيره پردې يي زياته ک７ه بد ډول ورکول کي８ي او غډالره په ن ٢٥٠کورن９ ته 

  . بايد ورک７ييي
 د ته ورغلل او３ سيم３کوونک د افغا ن اي６ دموسس３ کا رچ３ کله ،و سره مخامخ ک７وستون％ له ډيرو موږداس３ خبرو 

پيسی السته  ډول نغد به په ي）وک هچ３او دا يي ＇ر－نده ک７ه پرو－رام مقا 請د او اهداف يي خلکو ته تو ضيح ک７ل 
  .دغ３ ！ولن３ خلک ډ４ر مايوس او خفه شول  نو په نتيجه ک３ دنه راوړې

 د پرو－رام له منلو ＇خه سر ！ولنی  اوو السه ورک７په ！ولنه ک３ خپل اعتبار لهداس３ غلطو معلوماتو له کبله افغا ن اي６  د
په پای ونو په دايرولو او د ولسوال او نورو حکومتي مقا ماتو په من＃ －７ي توب پورکشاډيرو   د دې خو سره لهوغ７اوی وک７

  .. له ！ولن３ سره موافقت ليک امضا او له برخ３ اخيستن３ ＇خه يي ＄ان مطمئن ک７وچ３ په دې وتوانيدلو ک３

                                                 
 کال ک３ د سناي３ انکشافی بنياد ک３ د ٢٠٠٣اومری، چ３ اوس د افغانستان د ＇ي７نی او ار＄ونی اداری د محلی حکومت داری د ＇ي７نو مرستيال دی، په  . ډی ٣٣

  . 請لح د جوړونی الر＊وونک３ وو
نی او ار＄ونی د اداری د افغان ايد د ！ولنی د انکشاف له ريس سره، د ملی پيوستون د پرو－رام له اميری او ام هالو، د افغانستان د ＇ي７. سايمونس او ډبليو. ام ٣٤

  .٢٣کال د فبروری د مياشتی  ٢٠٠۵انسجام کوونک３ او منيجر  سره، او د افغان ايد له عمومی دفتر سره مرکه، کابل افغانستان، د 



 د ملی پيوستون د پرو－رام ＊ه هماهن／３؛ د تسهيل کوونکو غ７و سره د ستون％و او د هغو د حل د الرو چارو مباحث３

 ١٥      د افغانستان د ＇ي７نی او ار＄ونی اداره

 ک３ له هکله＊％و دبرخ３ اخيستن３ په   دوی دچ３ غ７و د مرکو په وخت ک３ را پور ورک７ وونکوکل يپرو－رام ！ولو تسه د
هميشه د  او . ډيره زياته وهستون％ه د پرو－رام په لم７ي کال ک３ دا ډول ډول مقاومتونو سره مخامخ شوي دي مخصو請اً

ورک７ل شوی دی خو سره له   اجرا خبربرخ３ د نه اخيستو په 請ورت ک３ د پرو－رام د نه غ７وله خوا د＊％و د کوونکوتسهيل 
 غ７و بيا داس３ راپورونه شورا ډيرو د انکشافي .ه و په بيال بيل ډولکچههر واليت او ولسوالی په   دستون％هوړي ومودې ن

 اوس دوی د＊％و دشوراوو په خو واشتراک موافقت نه کاو＊％و په   په لم７ی مرحله ک３ دچ３ هغو ！ولنو چ３ورک７ي دي 
 چ３ هم له ساح３ ＇خه د کتن３ په اساس دغه خبره تا ييدوي ادارهو ار＄ونو او ن＇ي７  او د افغانستان دبوخت دېجوړولو 

  .شمير ！ولنو ＊％ينه شوراوې درلودې ډير ل８  يونن／رهار  په پرتله په لم７ي کال ک３ د هرات واليتد پرو－رام

 چ３برخه اخيستنه ددې سبب شوې ＊％و   دچ３ موسسو داس３ مثالونه بيان ک７ي دي ٣٦ او ډاکار٣٥سويدن همدارن／ه د
 دا يو کمونستي پرو－رام دی اودا چ３شي په دې منظور  په ډيرو ＄ا يونو ک３ دملي پيوستو ن پرو－رام دخلکو له خوا رد

 په مخک３ رژيمونو ک３ يي ！ولنيزه شوراوې درلودې لکه د داود خان چ３ وهخبره په خا ص ډول په هغو سيمو ک３ زياته 
 په ！اکنو ک３ نه دې بريالي شوي چ３ ٣٨ مشران هغه＄ني چ３يا راپور ورک７  ب٣٧بين المللی کمي＂يژغورنی د . په وخت ک３

  خلک عيسويت ته را بولي نو په داس３ حاالتوچ３ يو پرو－رام دی －روه دا د خلق دکمونست３ چ３بيا داس３ تبليغ کوي 
الره اختيار ک７ي او خلک په دې ＊ه تفاهم  خلکو سره د  دچ３  وو  غ７و يوا＄ن９ عکس العمل داکوونکوک３ د تسهيل 

و دنه سموالي و د پورتنيو ادعاچ３ملي يووالي او پيوستون يو پرو－رام دی حتی تردې  حکومت د  دا دچ３ي ک７ي ضرا
خه هم غو＊تل حکومت له نماينده －انو ＇ په هکله له دين３ ارشاداتو ＇خه هم د پرو－رام په －＂ه کار اخيستل شوی او د

 تر＇و خلک دا چ３او دې خبرې هم ډير وخت په برک３ ونيو  وک７ي مالت７ له پرو－رام ＇خه  دملي پيوستونچ３ي شوی د
   . ديسمی نه پورتنی ادعاوې چ３ و من３

 خلکو په لم７ی مرحله چ３په نن／رهار ک３ را پور ورک７ ) د بن／الديش د کليو د پراختيا کمي＂ه( موسسه ٣٩همدارن／ه د براک
 او په پرو－رام يي هي＆  وو له جريان سره موافق نهد پرو－رام نوله دې کبله １هو－املي پيوستون پرو－رام ډير عادي  ک３ د

 ته په دې ډول بودجه ورک７ل پرو－رام دې چ３ نه دې  سم３ دا خبرېچ３ډول با ور نه درلوده او داس３ فکر به يي کاوه 
 داس３ موسس３ هميشه ３چ او ويل به يي  ووېدواړو ب３ با ور غير  حکومت３ ادارو په دوی په حکومتي ادارو او .شي

 د چ３خو کله دوهم ＄ل لپاره بيا چا نه دي ليدلي  دي خو د  وعدې ک７ييوازی يي سره سيم３ ته را غلي دي او د خلکو
ي＋وده عملي ک７ او د پرو－رام لپاره يي الزمه بودجه تر ＋پرو－رام منلو ته يي غاړه ک  دچ３براک موسس３ په هغو ！ولنو ک３ 

ه يي شوراوې جوړې ک７ې نو بيا يو شمير مشرانو د براک موسس３ ته مراجعه وک７ه او ويي خلکو په ون６ السه ک７ه او د
پرو－رام په حقيقت پوه   د ملي پيوستون د خلکچ３  وو جوړه شي نو هماغهشوراي  دوی ته دې هم انکشافچ３غو＊تل 

                                                 
می ني＂ی ١٩ کال د مارچ د ٢٠٠۵ملی پيوستون له منيجرانو سره د افغانستان د ＇ي７نی او ار＄ونی د اداری د ！ورن／ارډ، د افغانستان له پاره د سويدن د کمي＂ی د  ٣٥

  .مرکه
کال د ٢٠٠۵وان، 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 . ال ٣٦

  . . ياشتی اوله ني＂همارچ د م
عثمانی، 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 . پيسون او ！３.  ام٣٧ 

  مه ني＂ه٢٠کال د فبروری د مياشتی  ٢٠٠۵کمي＂ي عمومی دفتر، کابل افغانستان، د 
 المللی کمي＂３ داس３ راپور ورک７ چ３ دغه رهبران د ولسوال له خوا حمايه کيدل او ب３ له دی د ！ولنی له خوا و！اکل شی د ولسوالي په شورا کی ي３ د ژغورنی بين ٣٨

  .تی هم وک７هدغه کميت３ زياته ک７ه چ３ دا ولسوال وو چ３ هر کله به ويرول کيدو او حتی يو ＄ل ي３ له تسهيل کوونکو غ７و سره سخ. هغوی ته ＇وک３ ورک７ی وی
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 . جي. شاه جهان او اس. ام ٣٩

  .مه ني＂ه٢٨کال در فبروری د مياشتی ٢٠٠۵افغانستان، د 



 د ملی پيوستون د پرو－رام ＊ه هماهن／３؛ د تسهيل کوونکو غ７و سره د ستون％و او د هغو د حل د الرو چارو مباحث３

 ١٦      د افغانستان د ＇ي７نی او ار＄ونی اداره

！ولن３ د  ه ！اکنواو د پچ３سره مخامخ ک７  و دغه پرو－رام له ډير ＄ن６ستون％ نوموړو چ３په خواشينی سره خو شول 
  .ي پري＋ودلېبدی اغيزانکشافي پالن په جوړولو او د ＊％و په ون６ه اخيستنه يي 

  : جوړونهشوراانکشافي  ！ولن３ د د. ٢. ٣. ٢
 خپله چ３نکي غ７ي ！ولنه دې ته ه）وي و نو تسهيل کو３！ولن３ سره دپروژې په هکله موافقت ليک امضا ش  دچ３کله 

 او يا له مخک３ موجود قدرت لرونکو مروجه چ３ دراوالړيدو ＄ای دی  مخالفته مرحله د جوړه ک７ي او دغشوراانکشافي 
 چ３نوموړو له خوا له دې کبله مقاومت کي８ي   په جوړولو ک３ دشوراانکشافي   په لم７ي سر ک３ خو د،سره من＃ ته را＄ي

  .له السه ورکولو وسيله شي قدرت د دوی د  به دشورا دغه چ３دوی فکرکوي 

آغا خان انکشافی ، ٤٠اکتيد کهي لي په شمال ک３ د ملي پيوستون پرو－رام پر مخ بياچ３ موسس３ کوونک３ تسهيل درې
 داس３ بيل／３ شته چ３ په ！ولنه ک３ قدرت لرونکو چ３درې واړو داس３ راپورونه ورک７ي دي  ،٤٢، او يو ان هبيتات٤١شبکه

 په چ３  وواو دا په عمومي ډول هغه کسا ن د جوړولو پر خالف کارک７ی دی واشخا請و په فعاالنه ډول دانکشافي شوراو
  ووندانان په دې کو＊（ ک３کوما نوابان او ،غ７يو و دپخوانيو شورا، واک درلود لکه مشرا نپريک７ه کولو！ولنه ک３ يي د 

شوی داس３ شرايطو سره مخامخ   دوی دوه ＄له دچ３وايي  د آغا خان انکشافی شبکه  ډول بند ک７يبشپ７ پرو－رام په چ３
 په داس３ شرايطوک３ به دوی د ولسوال په مرسته مشران دې ته چ３ راپور ورکوي  يو ان هبيتاتدارن／هاو هم .يد

  . له بنديدو ＇خه مخنيوی و－７يمپرو－را ملي پيوستون د  دچ３مجبورک７ل 

و  کله به له خلکچ３ داس３ راپور ورکوي ٤٤ انکشافی بنيادناي３ سد  او٤٣ افغان ايد، براک، مديرا:＇لور نورې موسس３ لکه
 شورا －واک３ دچ３ مشران به په دې فکر ک３ شول ＄ني جوړه ک７ي نو شورا ب３ له ！اکنو خپله چ３＇خه غو＊تنه وشوه 

 ناي３ سد .و کيد！ين／ار خو سره له دې په زياتو ＄ايونو ک３ په ！ا کنو باندې  ،يشوی دغ７ي مخک３ له مخک３ ！اکل 
 له لست ＇خه ايستل  وو ！ا کل شويچ３وروسته هغه غ７ي  له ！ا کنو چ３ داس３ هم پي＋ه شوې ده چ３ وايي انکشافی بنياد 

  ＄ا يونو ک３＄نياو بيا په ، يشوی د دغ７و په تو－ه په لست ک３ شا مل شوراشوي او په ＄ای يي نو ر کسا ن دانکشا في 
  .ي دشوی غ７ي ب３ له ！ا کنو په －وته شورانو د ！ا کنو ا مکا ن نه درلود  د امنيتي ملحو ظاتو پر بنا چ３لکه نن／ر هار

 شي او که چيرې داس３ به و بريالی په ！اکنو ک３ چ３ لرله تمه دا هر کله  کوونکوپريک７ه قدرت خاوندانو او په ！ولنه ک３ د
د   ډاکار، يو ان هبيتات او په دې هکلهچ３ وجوړولو په هکله خن６ونه را من％ته ک７  دشوراانکشافي   دنه شول نو بيا به يي

 په لغمان ک３ يو چ３ د ډاکار موسسه وايي کله . راپورونه او مثالونه وړاندې ک７ي ديورته هم ٤٥د انسجام ادارهبشری مرستو 
 کيدو سبب شو او بيا وروسته د ډاکار ！پیيوه کس د   او دو وک７پيل کولو يي  ډزو ته ونه ！اکل شو نو د پهشوراملک 

                                                 
ن د پرو－رام له منيجر سره د افغانستان د ＇ي７نی او ار＄ونی اداری مرکه، د اکتيد دفتر، کابل افغانستان، د کروماچر، د اک＂يد د ملی پيوستو. کرونوف او ای. اې ٤٠

  . ني＂ه ٢٢کال د نومبر د مياشتی  ٢٠٠۴
 ٢٠٠۵دغه شبکی دفتر، د ميسون، د آغا خان د انکشافی شبک３ د ملی پيوستون د پرو－ارم له منيجر سره د افغانستان د ＇ي７نی او ار＄ونی د اداری مرکه، د . اس ٤١

  .  ني＂ه٢١کال د فبروری د مياشتی 
او د . ضعيفی، د يو ان هبيتات د ولوالی د ملی پيوستون د پرو－رام له منيجر سره د افغانستان د ＇ي７ن３ او ار＄ونی د اداری مرکه، د انجيل ولسوالی، هرات. کی ٤٢

  .  ني＂ه۴کال د جوالی د مياشتی  ٢٠٠۵، د هرات ＊ار، افغانستان، د جنسيت انسجام کوونکي، په هرات ک３ د يو ان هبيتات دفتر/جندر
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 همدغ３ اداری عمومی . ام ٤٣

  . ه ني＂هم٨کال د مارچ د مياشتی  ٢٠٠۵دفتر، کابل افغانستان، د 
  . کال ٢٠٠۵شفيق، د سنايی د انکشافی بنياد د ملی پيوستون منيجر، . زيت ٤٤
فرهادی، د برشری مرستو د انسجام د اداری د ملی پيوستون د منيجر سره د افغانستان د ＇ي７نی او ار＄ونی د اداری مرکه، . حميدی او ډبليو. ډبليو. ای ٤٥

  . مه ني＂ه٢٣کال د فبروری د مياشتی  ٢٠٠۵افغانستان، د 



 د ملی پيوستون د پرو－رام ＊ه هماهن／３؛ د تسهيل کوونکو غ７و سره د ستون％و او د هغو د حل د الرو چارو مباحث３

 ١٧      د افغانستان د ＇ي７نی او ار＄ونی اداره

ډاکار موسسه  او همدارن／ه د. ７ه حل کستون％هولسوال په مرسته  نک９ ولسوال ته ورغی تر＇و يي دواجتماعي کارکو
 په ！اکنو چ３ کاله يي په خپله ！ولنه ک３ واک درلود اوپه خلکو يي حکومت کاوه کله  ＇لوي＋تچ３ يو نواب چ３زياتوي 

 ک３ شامل ک７ی شي نو شورا دی دې په چ３غو＊تل ويي ل３ او ولسوال ＇خه ک３ بريالی نه شو نو ！اکن３ يي ونه من
 ډاکار ولسوال ته خبره رو＊انه ک７ه نو چ３ ليک ډاکارته را ولي８ه خو سره له دې هم کله ولسوال هم دنوموړي په －＂ه يو

خو کارونو ته به يي نو ر مزا  په رسميت نه پيژني شورا چ３نوموړی له خپل３ خبرې الس په سرشو او ويي ويل سره له دې 
 ندانکوما يو چ３ر ورکوي او وايي کله همدا ډول حاالتو را پو  په هرات ک３ ديو ان هبيتاتهمدا رن／ه . حمت نه کوي

دوهم   او بيا دی يي را من＃ ته ک７لستون％ی ې په ！اکنو ک３ بريالی نه شو نو ډير خو با يد بريالی شيچ３هيله درلوده  چ３
 يي له ضد پر شوراانکشافي   دا ＄ل هغه قناعت وک７ او دخوهم نوموړی کامياب نشو  سره شوې خو بيا ＄ل لپاره ！اکن３ تر

ندانانو لپاره دوهم ＄ل کوما د＇و ＄لههم  بشری مرستو د انسجام ا داره او همدارن／ه د. عاليت ＇خه الس په سر شوخپل ف
 د！اکنو نتايجو ته غاړه چ３شوي دي  نه دي ！اکلي او په اخر ک３ مجبور ！اکن３ ترسره ک７ي دي خو بياهم دوی چا

  .کي８دي

  د آغا خان انکشافی شبک３ او افغان ايد نو شي ک７کيچ را کم ک７ای په سيمه ک３ د مختلفو شورا －انو ترمن＃چ３دې لپاره  د
 د！ولن３ انکشافي چ３وظا يفو تقسيم وک７ او دا يي خلکو ته ＇ر－نده ک７ه  د －انو تر من＃ شورا او انکشافي سيمه ييزه د

  :س３ واييپه خپل را پورک３ دا د آغا خان انکشافی شبکه چ３دپرمخت， او انکشاف لپاره دي لکه انی يوازی شورا－

 په خپله  وو غ７ي همشورا په عين حال ک３ د انکشافي چ３ شورا－انو غ７ي سيمه ييزه د چ３داس３ يو ＇و قضيي شته 
 ورته په پوره ډول ＇ر－نده ک７ه موږ دا خبره خوغ７يو په تو－ه ډير ا請رار کولو   دشورا سيمه ييزه نماينده －ی يي د

جوړولو  دپروژو د شورا！ولن３ انکشافي   ＄ان／７ې دندې لري او دوظيف３ پر بنياد کامالً  دا دوه ډوله شورا－ان３ دچ３
 په ！اکنو ک３ ونه چ３ غ７يو دې ته ترجيح ورک７ه شورا سيمه ييزه نو له دې کبله د. او عملي کولو دنده پرمخ بيايي

 به  واک په الس ک３ ونيسي نو په دی مرحله ک３بشپ７ شورا د！ولن３ انکشافي چ３ کله  په راتلونک３ ک３خو ٤٦دري８ي
！اکنو له ديموکراتيک جريا   په اوسن３ حال ک３ خلک دچ３ را من＃ ته شي سره له دې ستون％３په يقين３ ډول زيات３ 

  ٤٧.ن ＇خه قدرداني کوي

ندانانو د انکشافي شورا－انو په فيصلو پوره اغيز درلوده کوما يوشمير چ３ي شوی ددافغان اي６ دراپور پر بنس داس３ هم 
ندانانو ته ورسي８ي نو په دې 請ورت ک３ کوما زياته －＂ه يي نوموړو چ３اس３ ترتيب شي  پروژې دچ３او کو＊（ يي ک７ۍ 

 ＇خه زياتو ！ولنو ک７ی ده ترشک او －مان الندې راغلي دي او د مرور په وخت ک３ دو  غو＊تنه يي له دوچ３هغه پروژې 
  . ＄واب ويل شوی دینه منلوملي پيوستون د مشاورينو له خوا ورته د 

 چ３کومو   غ７وشوراانکشافي   دچ３ک３ ＊يي   ＇ي７ن３ هم په فارياب او نن／رهارادارۍ  ديار＄ونني او د ＇ي７دافغانستان 
وعدو په ورکولو او دپروژو په ！ين／ار خپل  ه د خلکو تچ３دي   دا ه）３ ک７ي ووپاره کانديدل کال ک３ دپارلمان ٢٠٠٥په 

  .نفوذ په ！ولنه ک３ زيات ک７ي

  

                                                 
د : کال د جون په مياشت ک３ تيار شوی دی ٢٠٠۴له خوا د  JPUد ملی پيوستون د پرو－رام له پاره د ملی اولويتونو د برنام３ د ک７نالری د اسنادو له مخ３ چ３ د  ٤٦

 داسی ＇ر－نده ک７ی چ３ هغوی د دغه موقف د قبلولو له چ３) د انتخاباتو تر مخه(بی ميله کانديدانو د نه انتخابيدو له پاره، که چيری هغوی و！اکل شی نو کوالی شی 
  . (٥.p). د ！ولنی ！ول غ７ی د کانديديدو مستحق دی خو کوالی شی چ３ له دغه ＇خه الس هم واخلی. پاره تياری نه لری

  . کال ٢٠٠۵، ميسون، د آغا خان د انکشافی شبکی  د ملی پيوستون له منيجر سره د افغانستان د ＇ي７نی او ار＄ونی د اداری مرکه ٤٧



 د ملی پيوستون د پرو－رام ＊ه هماهن／３؛ د تسهيل کوونکو غ７و سره د ستون％و او د هغو د حل د الرو چارو مباحث３

 ١٨      د افغانستان د ＇ي７نی او ار＄ونی اداره

  :دمداخالتوسره چلندکول. ٣. ٣. ٢
 سيمه ييزهو حل موقتي ب２ه درلودل３ ده اود ستون％چلند الرې او د  مداخالتو سره د ي پيوستون په پرو－رام ک３ دمل د

 پيداک７ي او د ولسوال يا والي د ستون％３ ته شوراغواړی د！ولن３  په هروخت ک３ وچ３قدرتونو سره دا توانمندی شته 
 د ！ولن３ چ３ －ورو موږ . را والړې ک７يستون％ی  لپارهپروژو  دنويو شورايا د ！ولن３ د انکشافي  تبديلي په 請ورت ک３ او

سيمه   نوموړی رول دچ３منازعاتو حل ته هم مخه ک７ې ده حال دا  ！ولن３ د  دپرمختيايي کارونو بر سيره دشوراانکشافي 
 شورا３ انکشافي ！ولن که د  د！ولن３ د نماينده په تو－ه رول لوبوي نوکچهواليت په  او يا دولسوالی او  وو －انوشورا ييزه

 دجوړ＊ت ترمن％ه شوراملي پيوستون د پرو－رام د  جوړ＊ت او داوسنيقدرت د  داس３ پرمخت， وک７ي نو ب３ له شکه به د
 و د حل دستون％ د .و حل په اوږده راتلونک３ ک３ اسانه نه ويستون％ په ذکر شويو طريقو به دداس３ چ３يوک７کيچ را شي 

 اوسن３لنه ک３ دقدرت  په ！وچ３اس３ ستراتيژی ＇خه کار واخيستل ش３  ديوې دچ３سطحي چلند پر＄ای دا غوره ده 
  دچ３ ک３ فعاله ون６ه ورک７ل شي او هغه رول هم ورته قايل شي مجوړ＊تونه 請حن３ ته را وړل شي او هغوی ته په پرو－را

  .請لح３ په وخت ک３ يي په ！ولنه ک３ درلود

پروژو په   دوی دچ３  دی هغه دا ＇خه کار اخيست９ه يوې ＊３ ستراتيژی په دې هکله ل٤٨د ژغورنی بين المللی کمي＂ه
  بيا،ده  ＇خه يي مشوره ترالسه ک７يهغویو له را غو＊تلی دی اهکله د مشورې لپاره ！ول هغه مهم او کليدي کسان 

  : چلند ک７ی دیاغيزمنپه دې هکله داس３  ٤٩اکسفام

 نفوذ لرونک３ کسان له ياده نه دي په ！ولنه ک３ شورا د！ولن３ انکشافي چ３ وليدل موږ  ک３ي په واليتدد دايکون
شي پريک７ه و دپروژې په هکله ＇ه چ３ خو مخک３ له دې  وو غ７ي نهشوراايستلي که ＇ه هم دوی د！ولن３ د انکشافي 

او همدارن／ه دپروژې په هکله له فيصل３ ＇خه مخک３ يا وروسته د！ولن３ ه شوی دله دوی سره الزمه مشوره ترسره 
 ، زميندار، او هغه خلک لکه اربابدي هوډ شوی ه سره－６ې غون６ې په شکل په ديو ！ول و－７ي را غو＊تل شوي او

 . دا رول د！ولن３ له خو ا ورته ورک７ل شوی دیچ３ مال دپروژې د اجراکولو اساس３ لوبغاړي دي  او

，  داس３ پرمخت ته－رام عملي ب３２وپر قدم په پورته کولو د ملي پيوستون دمثبت يوه   دد ژغورنی بين المللی کمي＂ه
 کچه د واليت په  دغی کمي＂ی په هکله ＇ن／ه الزمه مشوره ترالسه شيد پرو－رام له خلکو ＇خه چ３ په د ې مفکوره ،ورک７

 ته يي شوراد مشرانو  ، وبللهشورا او بله يي د علما و شورا يوه يي د مشرانو چ３دوه مشورت３ شورا－ان３ جوړې ک７ې 
ندانان او درې کوما جها دي ، قومي مشران،دلويي جر－３ غ７ي ،دارېوزارتونو پورې مربوط３ ا  په نو رو، ولسوال،والي

 په ورکشا پ ک３ چ３ و جوړک７پورکشا ته يي يو دوه ور＄ن９ شوراموړې   ＇خه دعوت ک７ل او نوشوراو د وکسان د علما
ت ليک هغه موافق ملي پيوستو ن د پرو－رام په هکله او د  دچ３ ک７ وازیوروسته له معرفي ＇خه دوی خپل وخت په دې م

ملي   خپل نظريات دچ３ ک３ دوی ته دا موقع هم په －وتو ورغله ورکشاپ په دې .په اهميت او اړونده مسؤليتونو پوه شي
دي ورک７ي، او   په ！ولنه ک３ موجودچ３هغو ارز＊تونو په هکله  هغه د ＇رن／والي په هکله او د پرو－رام او د پيوستون د

په  کليو د بيا رغونی او پراختيا وزارت ３ غ７ي اوکوونک！ولن３ او تسهيل   دچ３نوموړی نظريات په هغه موافقت ليک ک３ 
خپل３  په عملي ب２ه د پرو－رام چ３ په دوهمه ورځ دوی ته وخت ورک７ شو ورکشاپ د.  شيي پر ＄اي＄اپي＋ي８ی من＃ ک３ 

                                                 
  .٢٠٠۵عثمان 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،  ٤٨
ی د کابل دفتر، کابل افغانستان ، د ولی، د اکسفام د ملی پيوستون له پخوان３ منيجر سره د افغانستان د ＇ي７نی او ار＄ونی د اداری مرکه، د همدغی ادار. اس ٤٩

  . مه ني＂ه۶کال د جنوری د مياشتی  ٢٠٠۶



 د ملی پيوستون د پرو－رام ＊ه هماهن／３؛ د تسهيل کوونکو غ７و سره د ستون％و او د هغو د حل د الرو چارو مباحث３

 ١٩      د افغانستان د ＇ي７نی او ار＄ونی اداره

ملي پيوستون  ديت لپاره خپل وال  دچ３ په نتيجه ک３ دوی وتوانيدل چ３ ！اکل او داس３ نور کليومشورې ورک７ي لکه د 
  .پالن جوړک７ي کار پرو－رام يو عملي د د

 له دوی ＇خه وغو＊تل شول چ３ ته يوه خا請ه دنده دملي پيوستون د پرو－رام په هکله وسپارل شوه هغه دا شوراو وعلما د
مذهب ＊％و ون６ه اخيستنه په پرو－رام ک３ د  پرو－رام په هکله خپل نظريات ووايي او همدارن／ه د  پر مذهبي بنياد دچ３

 دوی خپل نظريات د بشر چ３نده هم ورک７ل شوه   ته دا دشوراو وعلما پر ا請ولو تشريح او توضيح ک７ي او برسيره پر دې د
 په باره ک３ اعالميي  د او د اسالم له کبله د بشر د حقوقو،اعالميي او د تابعت حقوقو بشر د د ، اعالميين７يوالهد حقوقو د 

مذهبي امورو په هکله يوه خا請ه   دچ３ يوه بله داس３ وړه کمي＂ه جوړه ک７ه شوراو و علماک３ دپای په   او.خلکو ته ووايي
 ملي پيوستون د  امامان او ماليان ！ولن３ ته واستوي تر ＇و دچ３نوموړې کمي＂３ مسؤليت داشو  کمي＂ه وبلل شوه او د

３ موسس３ سره کوونکتسهيل   دچ３ي مذهبي بنياد خلکو ته الزم معلومات ورک７ي او ！ولنه دې وه）و پرو－رام په هکله پر
  . مرست３ وک７ي ک３ په جوړولو ک３ او همدارن／ه په ！اکنوشوراد انکشافي 

  :دمذهب３ اموروپه هکله دخا３請 کمي＂３ دندې په الندې ډول وې

  په دی وح）وی چ３ ا－ان３ دانکشافي شور مرسته تر ＇وسره  غ７وکوونکو－رام دتسهيل وپر د •
 :د ！ولنی غ７و ته 

   دجوړولو اهميتشوراک３ نيولوسره دپام  په دمذهبي ارز＊تونو •
 د شورا دنده •

   او－＂３ جوړولو  دشوراد •
  اغيزې شورا ک３ د د！ولن３ په توانمندکولو •

په پروسه ک３ بيارغون３  د خپل ويجاړ وطن د  له الرېد پرو－رامملي پيوستون  د تشويق شی چ３  خلکد ！ولنی 
  برخه واخلی

غ７يتوب اهميت تشريح او په انسانی کارونو ک３ د ＊حو د  ی رولد ！ولنی په شورا ک３ د ＊％و د برخه اخيستن 
 ک７ی

 د اسالمی ارز＊تونو او د مثال په ورکولو سره د ＊％و د برخی اهميت تشريح شی 

يلو شرايطو کی ي３ له هغوی سره بد خپلو ميرمنو ＇خه نظر اخيستلو او په بيال ) ص(رو＊انه شی چ３ ＇ن／ه محمد  
  مشوره کوله

   چارې ＊ودلهارپو د حل لستون％منازعاتو او  جوړولو په وخت ک３ د  دشوراانکشافي  د •
   ＇ي７نهنوغ７وله خوا د شکايتو ！ولن３ د دپه هکله  پرو－رام  د اوشورا د •
  ＇ن／ه جوړه وساتیشورا په خا 請و شرا يطو ک３  چ３ مشورهداسی منيجرانو او نورو رسمي غ７و ته د پرو－رام •

 و دملي پيوستون پرو－رام عملي کيدچ３هغو！ولنو په باره ک３ په کوموک３  د  د ژغورنی بين المللی کميتهترهر＇ه دمخه
 کون６ې او ، ب３ وظيف３ ＄وانا ن،ندانا نکوما ، په نتيجه ک３ يي په ！ولنه ک３ د نفوذ خاوندانچ３ مطالعه وک７ه درستهيوه 

قعي －＂ه اخيستونکي پروژې وا  دچ３دې لپاره وک７  داس３ نور په پوره ډول تشخيص او تفکيک ک７ل او دا کار دوی د
 ＇وک دملي يپوستون په پرو－رام چ３پروژې په عملي جريان ک３ داخل ک７ي او دا هم ＇ر－نده شي  تر＇و يي د.وپيژن３

  . باندې مثبت او منفي اغيز لري



 د ملی پيوستون د پرو－رام ＊ه هماهن／３؛ د تسهيل کوونکو غ７و سره د ستون％و او د هغو د حل د الرو چارو مباحث３

 ٢٠      د افغانستان د ＇ي７نی او ار＄ونی اداره

７ه او شوراته مراجعه وک وومشرانو او د علما  پورتنيو ذکرشويو شورا－انو ته يعن３ دد ژغورنی د بين المللی کمي＂یوروسته بيا 
سره  همدغی کمي＂ی  کسانو لست دوی ته ورک７ي تر＇و نوموړي کسان د٢٤ دې د شورا هره چ３ور＇خه ويي غو＊تل 

 له هغوی  دغی کمي＂یشورا－انو له خوا معرفي شول نو ونوموړ  کسان دچ３ کله .وک７ي دملي پيوستون په پرو－رام ک３ کا ر
 د کچهواليت په   دچ３ او په دې ډول يي ！ول هغه کسان وغو＊تل３سی وی / د تحصيالتو او د کار د تجربی پا３１＇خه

 وې نو کچه！ول واليت په   شورا－ان３ دچ３ مقرر ک７ل لکه ＇رن／ه  د وړوالی پر بنس وهاړتيا لپاره د پرو－رامملي پيوستون 
ملي  و د تعليم يي درلود اچ３ البته وروسته له مرکو ＇خه هغه کسان چ３－مارل شول و ندو  په دکچهکسان هم په همدې 

ي له هغو کوونک فيصده کار٩٩خپل  کمي＂ی غی داو په دې تو－ه. مقررشول  ووپرمخت， لپاره مناسب  دد پرو－رامپيوستون 
 خلک ولري د اعتبار وړ داس３ مشهور او چ３ په نتيجه ک３ وتوانيدل چ３. ３ کاوه و！اکل＋يي پک  کارچ３واليتونو ＇خه 

 غ７يو ته هم د شورا سيمه ييزه او همدا رن／ه د.خلکو د باور وړ و－ر＄ي  او د پرو－رام په ډيره ＊ه تو－ه ！ولن３ ته معرفيچ３
 هکله په د پرو－رام چ３ ＇رن／ه .پرو－رام په ！رينن， ک３ برخه ورک７ای شوه تر＇و پرو－رام په ＊ه ډول خلکو ته توضيح ک７ي

 پرو－رام په خپله －＂ه چ３ه ک７ او ون６ه يي درلوده نو هيچا دا کو＊（ ونبيال بيلو اړخونو سره مشوره شوې وه  ！ولن３ د د
  .تما م ک７ي

 هغه ！ول ارز＊تونه چ３پرو－رام په هکله موافقت ليک امضا شي له ！ولن３ ＇خه دا غو＊تل شوي   دچ３مخک３ له دې ＇خه 
  . لکه پشتونولي او داس３ نور،ک７يور يپه موافقت ليک ک３ ＄اغوره دی  دوی ته چ３

 په ！ولنه ک３ يي لري چ３خپل اعتبار او ب３ طرفی له کبله   دوی دچ３رن／ه  ک３ بيا ماليانو مرسته کوله ＇اوږدو！اکنو په  د
مرسته  ک３ ورايي په اچول  ليک او لوست يي نشوکوال دچ３او همدارن／ه ماليانو د هغو کسانو سره . وو خلکو د باور وړ نو د
برسيره . ل کيدواسطه ترسرهه  پدوی قسم ورکولو مراسم هم د  ته دشوراايجو اعالن او ！اکل شوې ، او د ！اکنو د نتکوله

 په پرو－رام او يا له ＊％و ＇خه د عکسونو د اخيستو د اعتراضا تو په 請ورت ک３ مال يا نو ډير چ３ي شوی دپردې داس３ هم 
  . يي له مخ３ لرې ک４７ديستون％یزيا ت کمک ک７ی دی او داس３ 

 په هغه ک３ په ！ولنه ک３ ！ولو د چ３يجادک７ه د حساب اخيستلو داس３ يوه طريقه ا د ژغورنی بين المللی کمي＂ی همدا رن／ه
 ب２هيوه ！يم په  مشورې د  ！اکل شوي د وو ک３ نهشورا په چ３ ملک او نو ر هغه کسان ،ندانکوما ،نفوذ خاوندانو ته لکه مال

 محاسب３ او تدارکاتو له جريان ＇خه ＇ارنه وک７ي او همدارن／ه شفاهي را پور ورک７ي نو په  دچ３داس３ رول ورک７ل شو 
ه واخلي ＇و په دې ډول په پرو－رام ک３ برخ  دا موقع ورک７ل شوه تر ووی！اکنو ＇خه پات  ډول هغه ！ول کسان چ３ ددې

 د چ３ پرو－رام ＇خه لرې احساس نه ک７ي او له بل３ خوا ＇خه بيرته هغه پخوان９ رول  لهنملي پيوستو او خپل ＄ان د
  .請لح３ په وخت ک３ د ！ولن３ الر ＊وونه وه ترالسه ک７ي

 د د پرو－رام چ３همکاری او په هغه د باور يوه ＊ه بيل／ه دا هم ده   له خوا د ملي پيوستون له پرو－رام سره د！ولن３ د
 فيصده دانکشا في ٤٠ مطا بق  پهراپور  د نجات د بين المللی کميت３او د＄ای برابرول وه  ！رينن， او کورسونو لپاره د

 شورا وي لکه په هرات ک３ دشورا بريالي دا به يوه چ３دې ډاډه  رهبري نوي کسا ن جوړوي سره له دې هم دوی شورا
 د خپل ＄ان او چ３ دا حق لرو موږ چ３ په دې وپوهيدو موږدملي پيوستون په پرو－رام ک３  چ３ يوغ７ی داس３ وايي

  .پريک７ه وک７و په هکلهمملکت 

  

  



 د ملی پيوستون د پرو－رام ＊ه هماهن／３؛ د تسهيل کوونکو غ７و سره د ستون％و او د هغو د حل د الرو چارو مباحث３

 ٢١      د افغانستان د ＇ي７نی او ار＄ونی اداره

  :دقدرت مروجه جوړ＊تونه: تجربو پر بنسبين المللی  د. ۴. ٣. ٢
قدرت   دچ３ ديمکراتيکه پروسه کوالی شي چ３ السته راوړن３ ＊يي لم７نی اداری  ديار＄ونو د ＇ي７ني اافغانستان  د

  په مطمئن ډول ويالی شو داچ３واسطه متحد او يو ＄ای ک７ي هغه ＇ه ه پرو－رام پ ملي پيوستون د پخواني جوړ＊تونه د
 جوړ＊تونه ورسره اوسن３ت قدر  قانوني او فعال هم وي خوکه چيرې د،حکومت جوړ＊ت که ＇ه هم پايداره  دچ３دي 

  .داس３ يو حکومت به په هي＆ ډول کامياب نه وي يو＄ای نه وي نو

قدرت   حکومتونو هغه دسيمه ييزه کله چ３ او مالوي تجرب３ دا ډول مثالونه را په －وته کوي ، شرقي تيمور،اندونيزيا د
 په ！ولنه ک３ دقا نونيت او چ３توانيدل３ ن ادارې په دې وسيمه ييزه له دې کبله پخواني جوړ＊تونه له پامه وغور＄ول نو

 حکومتونه او ادارې په اندونيزيا او شرقي تيمورک３ سيمه ييزه 請الحيت ＇خه برخه من３ وي او بر سيره پر دې پوره
  .دحکومت دنادرست چلند د تاريخ پر بنياد له مقاومت سره مخا مخ شوې

په اندونيزيا ک３  . يوه مهمه وسيله －２ل کي８ي٥٠سياسي عمل پخواني او مروجه قوانين ديو معنی لرونکي مفهوم په ډول د
پامه وغور＄ول  حکومت په جوړ＊ت ک３ يي مهم روايات درلودل له سيمه ييزه  دچ３شمير اوسيدونکي   يوکچهد！ولن３ په 
 د قبيل３ دکلتوري حاکميت شکل ه د جاوچ３حکومت په جوړ＊ت ک３ له نوموړو رواياتو ＇خه په －＂ه اخيستن３  شول او د

نک７ د  و تيحکومت له دې ت， الرې ＇خه يي حما  دچ３او همدارن／ه هغه کسان کوم .  ډول بنديز ول／يدبشپ７ په وو
  دچ３شوه  درلودلو له حق ＇خه ب３ بهرې شول او نتيجه دا د ٥١، عامه منابعو، او دانکشافي پروژوکولوپريک７ه عمومي 

 را خن６ په مخک３ بشپ７ولوژو د و！ولو انکشافي پر حکومت د  دخلکو او حکومت په من＃ ک３ رابطه ضعيفه شوه او له دې کبله
＆ اثرات يي نه ي هچ３ حکومت درا ت， سبب شو سيمه ييزهداس３ يو ضعيف   تحليل ک３ دوروستن３من％ته شو او په 

  .درلودل

                                                 
 د "د اندونيزيا له تجربی ＇خه،: د کليو سياست، کلتور، او د ！ولنی له خوا د انکشاف فعاليتونه" کال، ٢٠٠۴درم وان، اې فهيمی او －و －نهم، . بيبين／＂ن، ال. اي ٥٠

   ۴)٣:(١٩١انکشافی مطالعو پرمخت，، 
  .٢٠١، ...يبين／＂ن، د کليوال سياستب ٥١



 د ملی پيوستون د پرو－رام ＊ه هماهن／３؛ د تسهيل کوونکو غ７و سره د ستون％و او د هغو د حل د الرو چارو مباحث３

 ٢٢      د افغانستان د ＇ي７نی او ار＄ونی اداره

  : غ７و تنخا دشوراد！ولن３ د انکشافي : چوکاټدوهم 
 شورا！ولن３ د انکشافي  که چيرې د اجرا کوونکي په تو－ه دکتن３ وړدي پروژو د  دتيارول！ولن３  غ７و السته راوړن３ او د  دشورا！ولن３ د انکشافي  د

 قانون３ ب２ه ضعيفه شوې شورانوموړې   او هم به دپي（ شوی وای خن６ته نه وای وقف ک７اې نو دپروژو په اجرا ک３ به  ل وخت دې پروژوغ７و خپ
  . غ７و ته د تنخا دورک７ې موضوع تراوسه تر بحث الندې پاته شوی دهشوراوای نوله دې کبله دانکشا في 

دوی دسفر  او يوازی د ول کار ک７ی دی،د رضاکارو په ډون په پرو－رام ک３ په افتخاري او  پيوست غ７و د ملیشوراانکشافي  اوسه د ！ولن３ د تر
دوی د انکشافي کار په بدل ک３ يو ＇ه امتيازات ورته ورک７ل شوی دي،  له خوا د  ورته ورک７ل شوی دي او بيا د يو ＇و تسهيل کوونکو غ７ول／＋تونه

 دغ７و د عايداتو د السته راوړلو ！ول شورا وخت غواړي او ددې سبب کي８ي چ３ دانکشافي دا له دې کبله چ３ په ！ولنه ک３ انکشافي کارونه ډير
 کتن３ هم نوموړې  اداریيار＄ون＇ر－ندونو په اساس چ３ د افغانستا ن د ＇ي７ني او  موسس３ د د براک د .وخت په انکشافي فعا ليتو نو ک３ ول／ي８ي

 سيمه ييزه چ３ مخک３ يي هم په جوړویپه ！ولنه ک３ له پا مه غور＄ول شوي کسان  ！اکل شوي غ７ي شورا د ٪٣٠ - ٪۴٠ له ＇ر－ندون３ تا ييدوي
ې د قدرت لرونکو او ثروت مندانو کارنه دی چ３ ز ک３ برخه اخيستل يواشوراقدرت ک３ کوم رول نه درلوده، او دا ＄که چ３ د！ولن３ په انکشا في 

 ورباندې اړتياوې غ７وته بايد يو ＇ه امتيا زورک７ل شي چ３ خپل شورا انکشافي کار وک７ي نو له دې کبله دد رضاکار په ！و－ه  ک３ شوراپه انکشافي 
ته دې   غ７وشورا چ３ د انکشافي وک７ه ديوې لويي غون６ې په ترځ ک３ دا غو＊تنه شوراهرات په واليت ک３ يوه انکشافي  پوره ک７ي او همدارن／ه د

  .امتيازورک７ل شي

خال بايد  پايداري ولري نو دا  －ان３ ثبات او شورا３ ＇ر－نده ک７ه چ３ ددې لپاره چ３ انکشا في مرکو په ترځ ک３ داس تسهيل کوونکو موسساتو هم د
ورک７ل  خپلو ！ولنو لپاره کا ر کوي په اقتصادي ډول مجازات نشي او همدارن／ه که نوموړيو ته امتياز داس３ له من％ه يوړل شي چ３ هغه کسان چ３ د

مکونو او پروژو د جلبولو ه）３ به وک نورو  －ان３ په ！ولنه ک３ فعاله پات３ شي او دشورا به انکشافي وتلو په 請ورت ک３ تسهيل کوونکو غ７و د شي نو د
 بيا د پاليسی تر پوره  ژغورنی بين المللی کمي＂ی خوله پاته شوی دی خو دپ＂ه منوال په دې هکله  ک７نالریپرو－رام د سره له دې چ３ د، وک７ي

 ک３ －مارلي تنخا په بدل او تسهيل کوونکو په تو－ه د مربی غ７ي يي د شوراانکشافي  دا چ３ هغه فعاله درو＊انولو پورې يو قدم پورته ک７ی او هغه 
دي چ３ دې کار له يوې خوا ＇خه د پروژو ＇خه دکتن３ او مشاهدې امکانات زيات ک７ي او له بل３ خوا ＇خه يي په موثر ډول د پروژو په عملي 

  .ده اجراک３ مرسته ک７ي
  لپارهخدتته د  ورکول کي８ي ددې لپاره چ３ هغه وخت چ３ دوی يي ！ولن３ تنخاک３ هم د متحده کونسل غ７و ته افتخاري همدارن／ه په پاکستان 

 کليو او بان６و په کچه کار کوي، له نارينه او ＊％ينه ！اکل شويو نماينده －انو ＇خه جوړ دی چ３ د  غ７ي چ３ د يو والی شوري د جبران ش３،ل／وي
 ماليات３ مرکزونو ＇خه کتنه او نظارت کول سيمه ييزهمهم３ دندې له مکتبونو، روغتييايي مرکزونو، او  شورا  والی يود. ده ٪٣٣ ３＋＊％و برخه پک

ک３ اشاره  بادآجندر په کنفرانس ک３ په اسالم  مياشت３ د  کا ل دما رچ د٢٠٠٥ ته چ３ د م３ ستون％３ هکله چ３ کو افتخاري معاش په د .دي
 روپي ورکول کيدې ٥٠٠ پاکستا نی روپی او ＊％ينه ته ١٠٠٠ نارينه غ７ي ته شورا  چ３ دو وتوپيرخاري معاش نارينه او ＊％ينه د افت وشوه هغه د

 ١٠٠٠ يعن３ دواړو نارينه او ＊％ينه غ７وته و کوم تفاوت نه ليدل کيدتنخا چ３ د ＊％ينه او نارينه لپاره د و９ ايالت وزنحال دا چ３ بلوچستان يو ا
 دي ＄که چ３ ې ډيرپرتله د ＊％و په اړتياوی چ３ دنارينه کورني و د تفاوت استدالل په دې ک３ وتنخاشوي  ذکر د .روپی معاش ورک７ل شوی دی

شت په هکله ＇ه کوالی شي، او د يکورني ضرورياتو او مع  خو دا خبره چ３ ＊％ه په کومه اندازه دۍی منبع دزنعوايدو يوا نارينه دکورنی لپا ره د
  ١ . نيول شوېونه و ＇ه دی په پام ک３ ＊تهغ３ اقتصادي ارز

کوال ی شي او له   نارينه غ７وته له دې کبله چ３ سفرشورا يوازی د د ژغورنی بين المللی کمي＂３ ملي پيوستون په پرو－رام ک３ په افغانستان ک３ بيا د
د .  پات３ ديليری＇خه  ＊％ينه غ７ي له دې پروس３ شورا حال دا چ３ د.  ورکويتنخاهغو پروژو ＇خه چ３ نارينه ورباندې کارکوي کتنه کوالی شي 

ک３   په دندوشورا ＇خه د کتن３ او مطالع３ په اساس ډير شمير ＊％ينه غ７ې هم خپل قيمت３ وخت دانکشافي شوراباميانو په واليت  ک３ له ＊％ينه 
خت د ＊％و لپاره  دوی خپل وخواکماالتو لپاره سفر و نشي کوالی  ل／وي او له خپلو کورني فعاليتونو ＇خه ليرې دي سره له دې چ３ دوی شايد د

  د ژغورنی کميته غ７و دوخت د جبرا ن لپاره وي لکه چ３  دشورا  ورکول دتنخاکه د امتيازاتو او .ل／وید پروژو په پالن کولو او نورو مجلسونو ک３ 
 ک３ وي نو بايد دوی لپاره کوم افتخاري معا ش په پالن ＇ر－ندوي نو د ＊％و د وخت ضايع کيدل هم بايد په پام ک３ ونيول شي او که چيرې د

ته يوشان و！اکل شي چ３ په دې ډول به د ＊％و د تشويق سبب شي او په ＊ه تو－ه به وکوالی شي چ３ د نارينه په ان６ول په  نارينه او ＊％ينه دواړو
 ورکول د تنخاو  غ７وته د امتياز اشوراسره له دې په عمومي تو－ه ويالی شو چ３ د انکشافي  .سره ک７ي فعاالنه ډول خپل３ دندې په ！ولنه ک３ تر

امتياز ورکول به ！اکل شوي مشران را کم او د！ولن３ په مسؤليت  انکشافي فعالينو له خوا تر بحث الندې يوه موضوع ده ＄که دوی فکرکوي چ３ د
  . تر ＇و په ！ولنه ک３ حساب ورکول يقين３ شيغور وشیباندې اغيز وک７ي نو له دې کبله بايد د امتياز په ورکولو باندې بايد زيات 

کال د مارچ د  ٢٠٠۵ايفن６ی، د جندر مساوات او د ＊％و تقويه کول، د جند د ا請ل ن／ری او د زرکلن انکشاف３ هدف کانفرانس بحث، اسالم آباد د . علی، او اف. اس. اس ١
  . مه ني＂ه، هغه معلومات  چ３ د يووالی د شورا له ميشته غ７و سره د مباحث３ له الری راغون６ شو٢٩مياشتی 



 د ملی پيوستون د پرو－رام ＊ه هماهن／３؛ د تسهيل کوونکو غ７و سره د ستون％و او د هغو د حل د الرو چارو مباحث３

 ٢٣      د افغانستان د ＇ي７نی او ار＄ونی اداره

 په ！ولنه ک３ يي عملي ب２ه چ３نينو ＇خه ！ولن３ د هغو مهمو او مروجه قوا حکومت نوي سيستم د دپه شرقي تيمور ک３ هم 
حکومت له مرکزي   دو باور او اعتماد په نسبي او فاميلي سلسله باندی وچ３ او هغه ＇ه ٥٢هم درلوده ستر－３ پ＂３ ک７ی

 .يت ونه موندن قانوکچه سيمه ييزهستراتيژی له کبله رد شول نو له دې کبله حکومت په  راتيک３ پروس３ دديمک خواد
 حکومت په جوړ＊ت باور نه لري نو له دې کبله هغه سيمه ييزه شرقي تيمور و－７ي د ريخي لحاظ هم د په تاچ３＇رن／ه 

  ٥٣. له ناکامی سره مخامخ شوېومروجه ا請ولو شموليت د حکومت په جوړ＊ت ک３ و ！ولن３ د  دچ３ ه）３ بين المللي

قدرت جوړ＊تونو ته د   ديمه ييزهس ＄که دوی خپل و حکومت ډير مؤثر وکچه سيمه ييزهپه مالوي ک３ بيا بر خالف په 
دحکومت په جوړ＊ت ک３  مروجه مشران او الر＊وونکي يي سيمه ييزه ادارې په جوړ＊ت ک３ پاملرنه وک７ه او سيمه ييزه
 سيمه ييزه چ３ دا يوازی او نه د پرو－رامونو د اجرا زمينه برابره شوه قانونيت او او له دې کبله حکومت ته د شامل ک７ل

 د！ولن３ او حکومت تر من＃ د يو ې اسا سي را بط په تو－ه هم خپل خو حکومت ته قا نوني ب２ه وروبخ＋له يزيمشرانو سيمه 
  ٥٤.رول ترسره ک７

مثال په تو－ه لکه  حکومت دی د  پرو－رام اساس هم هغه پخوانی او مروجه شکل د دملي پيوستون په افغانستان ک３ د
 غ７ي دي ！ول شوراه نوموړی پرو－رام ک３ د！ولن３ د انکشا في  پچ３جر－３ او شورا－ان３ خو سره له دې هم هغه کسا ن 

جوړيدو په حال ک３ دی او هغه له پامه غور＄ول شوي کسان  يي هغه پخواني مشران نه دي له دې کبله يو نوی قدرت د
او خو بيا يو شمير پخواني مشران  په مجلسونو ک３ برخه وا خلي هوډ کولو مرکز ته والړ شي او د چ３دا توان مومي 

  بينچ３ بايد دوی ته هم په جدي ډول پاملرنه وشي ＇رن／ه چ３دې پروس３ ＇خه بهر پاته دي  مروجه قدرت لرونکي د
 انکشافي چ３ په دې پورې اړه لري ！ين／＋ت موثريت او د پرو－رامملي پيوستون   دچ３المللي تجرب３ دا را په －وته کوي 

 هغه چ３لري او ＇رن／ه کيدای شي  په کومو ＊و روا بطو ت７اوره ！ولنو سره او ！ولن３ دانکشافي شورا－انو س شورا－ان３ د
！ولن３ مروجه   دچ３دی  په نتيجه ک３ کليدي نظر دا او ،ودې سبب شي يوه سياسي عمل د ！ول په زړه پورې ارز＊تونه د

 . وړک７ل شييحکومت په رسمي جوړ＊ت ک３ ＄ا قوانينو ته د

  :لن６يز. ۴. ٢
 شوراانکشافي  نوي قدرت يعن３ د！ولن３ د قدرت لرونکو او اوسن３موقت ډول د  په چ３ چارو په کاروړل اودهغو الرو 

 د ملي پيوستون د چ３يد په ياد ولرو شي او دا هم با کم３ ک７ي ممکن په اوږد مهال ک３ موثره ثابت３ نستون％３ترمن＃ 
خو په ومت را کم شي قانتيجه ک３ له پرو－رام سره م＊وون３ په  هغه د موثريت د پرو－رام موجوديت په يوه سيمه ک３ او د

ي غ７ي ورسره مخامخ دي کوونک او تسهيل شورا！ولن３ انکشافي   دچ３ ستون％３نوموړو دواړو 請ورتونو ک３ تراوسه هغه 
 اوسن３قدرت   دچ３داس３ فعاله ستراتيژي په کاروړل  نو د . حل شوېدهه ده نع قدرت لرونکو سره منازيواوسن له چ３

 د چ３يوستون په پرو－رام ک３ ورته برخه ورک７ل شي او هغه رول ورته ورک７ل شي جوړ＊تونه 請حن３ ته راولي او دملي پ
請لح３ په وخت ک３ يي په ！ولنه ک３ درلوده نو په دې 請ورت ک３ به معنی لرونک９ قانونيت په ！ولنه ک３ من＃ ته را شي او 

  .يو قانوني او فعال دولت جوړول دي په الس راشي  دچ３هدفونه  د پرو－رامدملي پيوستون 

！اکل شوي رول  مسؤليت احساس د دوی د سره به د  ته د يو وړوکي امتياز په ورکولوکوونکور کاشورافي انکشا ！ولن３ دد
دوی په فاميلونو  ！ولن３ په انکشافي پروژو پريوزي او همدارن／ه به د ه دبت يکار موثر دوی د  ک７ي او دتپه مقابل ک３ زيا

                                                 
  هوهی، په شرقی تيمور ک３ د نمونو مخالفت ٥٢
    . ۵٨۶. په همدغه خپرونه ک３ ٥٣
  .٢٠)٢(٢٨٠جنوبی افريقا،  پرمخت， او "د ！ولنی په پرمخت， ک３ د ماال وی د محلی حکومت برخه،"کال،  ٢٠٠٣حسين، . ک３. ام ٥٤



 د ملی پيوستون د پرو－رام ＊ه هماهن／３؛ د تسهيل کوونکو غ７و سره د ستون％و او د هغو د حل د الرو چارو مباحث３

 ٢٤      د افغانستان د ＇ي７نی او ار＄ونی اداره

  :بين المللي تجربه او د＊％و برخه اخيستنه : کاټچودريم 

بين المللي تجربه دا را په －وته کوي چ３ په کومو ＄ايونو ک３ 
چ３ پرو－رامونه توانيدلي چ３ په جندر پورې حساس روشونه 
تطبيق ک７ې نو په اوږد مهال ک３ په متداوم ډول د پان／３ اچون３ 

تون او ترکومه ＄ايه چ３ د ملي پيوس .د لوړوال３ سبب شوی دي
نارينه  شموليت او د ！ولنو د  پرو－رامونه دعاجلی －مارنی ملید 

 او ＊％و د برخ３ اخيستن３ غو＊تنه کوي نو په خاص ډول د
پيل يوه مهم او  جندر په عملي نورمونو باندې د ！ولنو پوهاوی د

  . －２ل کي８ي！ک９اساس３ 

په دواړو پرو－رامونو ک３ د جندر د موضوعاتو په پام ک３ نيول نه 
ې د پرو－رام بنس ته عملي مفهمو وربخ＋ي خو د پرو－رام زيوا

تعادل او توانمندی تشويق دی هم تحقق  اساسي اهداف چ３ د
  .مو مي
په ملی بيا رغونه ک３ د : افغانستان"کال  ٢٠٠۴مسفيلد، . ای: زيرمه

د ن７يواله بانک  "پيوستون او د عاجلی －مارنی د ملی پرو－رامونو برخه،
د خواری د : ودی ！ين／ولو په هکله موضوع３ ＇ي７نهد خواری ل８ول او د 
د زده ک７ی ن７يواله پروسه او کانفرانس، شان／ای، د : ل８ولو اندازه کول

 پوری  ٢٧＇خه تر  ٢۵می د مياشتی له 

 او همدارن／ه د ！ولن３ دپروژو د ، لوړه شيکچه يي د برخ３ اخيستن３  او په ！ولنيزه کارونو ک３ به،هم فشارکم شي
 چ３دې سبب شي  به امتيازورکول د  په پای ک３ي رول ولوبوي اوکوونک！ولن３ د يو مشوره  ３ په تو－ه به دکوونکاجرا

  .ي و－２ل شيکوونکدوی خپل３ ！ولن３ ته په يقيني ډول حساب ور

 :برخه اخيستن３ شکلونه د＊％و د. ٣
ملي پيوستون په پرو－رام ک３ په تدريجي ډول ！ولن３ ته الره مومي هغه د ＊％و مشرتوب دی،   دچ３به يو بل ډول مشرتا د
انکشاف لورته الره   خپل نظريات بيان او دچ３ت ورک７ي 請 ک３ دوی ته د افرشورا＊％و شموليت به په انکشافي  د

و سره ستون％شمير  معلوماتو د حق لرل له يو  او د،＊％و نظرياتو او فيصلو ته قانونيت ورکول  دچ３ سره له دې ،ومومي
  دخو . لريپام＊％و حقوقو او حالت ته په افغانستان ک３ خاص   بين المللي ！ولن３ دچ３ په داس３ حال ک３ مخامخ دي

ملي پيوستون پرو－رام په  افغانستان ادارې او پرو－رامونه لکه د
په .  ک７يو سره ＇ه چلند نه دیستون％ نوموړو خاص ډول د

پرو－رامونو ک３ د جندر دشموليت دکموالي يو دليل شا يد 
حکومتي مقامات د جندر ه  په افغانستان ک３ اکثرچ３داوي 

 او همدارن／ه هغه ٥٥روش ته په يو مبهم او نظري ډول －وري
 د جندر په هکله د بين المللي ！ولن３ له خوا چ３طريقي 

وړاندې شوي دي ممکن د افغانستان د حکومت له نظره ب３ 
 او تطبيق پوه３مبهم３ وي نو له دې کبله ！ولن３ ته د طه او رب

 د رد ＄واب  خواوړ نه ＊کاري نو ＄که په يو ＄ل د ！ولن３ له
  .ورته ويل کي８ي

سره ډيرې ！ولن３ په   په خوريدود پرو－رامي پيوستون مل د
غو＊تنو سره سم ＊％و ته   دد پرو－رام چ３دې راضي نشوې 

 دانکشافي ٥٦！اکل شيپه ！اکنو ک３ برخه ورک７ي او يا که و
 تسهيل ＄نو دغ７ي په تو－ه ومنل شي خو سره له دې هم شورا

 غ７و د راپور، او له سيم３ ＇خه د ＇ي７نو پر بنا ډيرې کوونکو
 ＊％３ کوالی شي د ملي چ３ شته  یداس３ نورې الر

استعداد   نظم  د＊ه مشرتا به او ＊ه دپيوستون په پرو－رام ک３ برخه واخلي، ＇رن／ه ＊％３ په روا جي ډول له پخوا ＇خه 
 .يشوی دمشر په تو－ه ！اکل   دشورا د غ７و او حتی د شورافي درلودلو له کبله په ！ولنه ک３ شهرت لري نو ＄که د انکشا

يوه يا دوه داس３   غ７و دکوونکو داس３ حاالت ډير کم ليدل شوي خو بيا هم له نيمايي ＇خه زياتو تسهيل چ３سره له دې 
  .هشوی د ک３ دا موضوع په ډ４ر تفصيل سره ＇ي７ل و راتلونکو برخ او په، يادونه ک７ې ده مثالونو

                                                 
د ن７يوال بانک د خواری ل８ول او د ودی  "بيا رغونه ک３ د پيوستون او د عاجلی －مارنی د ملی پرو－رامونو برخه،په ملی : افغانستان"کال  ٢٠٠۴مسفيلد، . ای ٥٥

＇خه تر  ٢۵د زده ک７ی ن７يواله پروسه او کانفرانس، شان／ای، د می د مياشتی له : د خواری د ل８ولو اندازه کول: ！ين／ولو په هکله موضوع３ ＇ي７نه، واشن／＂ن ډی سی
  پوری ٢٧
د : کال د جون په مياشت ک３ د ملی پيوستون د پرو－رام لپاره د ج３ پ３ يو له خوا تيار شوی دی ٢٠٠۴د ملی اولويتونو د پرو－رام د ک７نالری سند په قول چ３ د  ٥٦

خه اخستل９ ش３ رای ورکوونک３ د ！ولنی هر شخص چ３ د دولت په ！ول ！اکنو ک３ بر: ！ولنی انکشافی شورا به د ！اکنی له الری د الندنيو ا請ولو پر بنس جوړه ش３
  (٥-٤ pp)ک２ل کي８ی، نارينه او ＊％３ دواړه کوالې ش３ چ３ رايه ورک７ی او د ！ولنی د انکشافی شورا غ７ې ش３ 



 د ملی پيوستون د پرو－رام ＊ه هماهن／３؛ د تسهيل کوونکو غ７و سره د ستون％و او د هغو د حل د الرو چارو مباحث３

 ٢٥      د افغانستان د ＇ي７نی او ار＄ونی اداره

 :＊％و برخه اخيستنه  ډولونه او په هغو ک３ دشورا！ولن３ د انکشافي  د. ١. ٣
＊％و درې ډوله برخه اخيستنه موجوده   ک３ دشورابنا په انکشافي  پر＇ي７نو   داداری  ديار＄وند ＇ي７ني او افغانستان  د
  .ده
  :شورادنارينه او ＊％و －６ه  .١

  ،شوي او ناسته يي يو ＄ای ده！اکل  په عمومي ！اکنو ک３ ،مساوي برخهه او ＊％و يننار د :الف
   شوي او ناسته يي يو ＄ای ده！اکلپه عمومي ！اکنو ک３ ، نمايشي رول لرييوازی＊％３   :ب

  :شورا －ان３３ د ＊％و بيل دنارينه او .٢
  استه يي بيله دهنارينه او ＊％３ دواړه په عمومي ！اکنو ک３ ！اکل کي８ي خو ن .الف

  : ＄ان／هشورا  د ＊％ود .٣
  ＊％و په ذريعه ！اکل شوې او ناسته يي هم بيله ده په بيل ډول د :الف
  .مسائلو په هکله مشوره ورکول دي  د ＊％و ديوازی ناسته يي بيله او رول يي ،د＊％و په ذريعه تعين شوې  :ب

  :شورا او ＊％و －６ه  وودنارينه
  ک３ نارينه او ＊％３ دشورالري په دې ډول   وجودچ３ هغه واقع３ ډول دی راشو ل８ ليدل کي８ي خو د چ３سره له دې 

 ＊％３ له چ３ ＊ايي جوړول په هغو ＄ايونو ک３ شورادې ډول   د. اخليه په تو－ه په مساوي ډول برخکوونکوفيصله 
 ％و د ＊چ３ اوچتول９ شي او په خاص ډول په هغو ！ولنو ک３ ږغک３ خپل  مخک３ ＇خه په ！ولنه ک３ په عامه موضوعاتو

 قومونو ک３ داس３ ＄نو په افغانستان ک３ په چ３لکه  ٥٧＇خه مخک３ د مشرتابه رول لوبولی دی جوړولو  دشوراانکشافي 
  . شوي دي！اکلمقا م لپاره  مشرتابه د  ک３ دشوراي او بيا په شوی د لم７ی ＊％３ ！اکل چ３هم شوي دي 

 نشي ږغ ＊％３ خپل چ３کي８ي په کومو ک３  غير وا قعي شکل په هغو ！ولنو ک３ ليدل شورادنارينه او ＊％و د－６ې 
د  ＊％３ په ！اکنو ک３ برخه اخلي تر ＇و د ملي پيوستون چ３لري  حالت وجوداوچتوالی خو سره له دې هم داس３ 

 －ان３ له همدې شورافي ＊％و انکشا  ډير شمير دچ３ په خوا＊ينی سره بايد ووايو . پاليسي سره سم ک７نه شوي ويپرو－رام
 او همدارن／ه په مجلسونو ک３ برخه نه پريک７ه کولو ک３ه او  ＊％ينه غ７ي په مباحثشورا مير د يو ډيرش،کت／وري ＇خه دي

 د افغانستان د ＇ي７نی او ار＄ونی ي غ７ي موجود وي ممکن برخه واخليکوونک تسهيل چ３اخلي خو په هغه 請ورت ک３ 
 تر ＇و له دوی ＇خه نماينده －ي  ته استويشورا ＇پل ＊％ينه غ７ي نارينه شورا  دچ３＇ي７ن３ په باميان ک３ ＊يي د ادارۍ 

و سره و ک３ برخه واخلي خو له نارينه شورا په چ３ ＊％ينه غ７ي وغواړي شورا د＊ايی ک３   نو رو حاالتو＄نواو بيا په وک７ي 
هم ＇ر－ند   که نظرچ３ تمامي８ي او يا داس３ فکر کوي ستون％مندوی لپاره  يناستل  او خبرې کول د＋ ک３ کشوراپه －６ه 

  .ه ويک７ي دغور وړبه ن

 :－انیشورا  وو او د ＊％و بيل３نارينه د
  او ＊％و لپاره د وونارينه ملي پيوستو ن پرو－رام ورباندې جوړجاړی ک７ی دی هغه د  دچ３ بل ډول يو شوراد انکشا في 

 و！اکل شول چ３ نارينه او ＊％３ دواړه په ！اکنو ک３ برخه اخلي او کله چ３－انو جوړول دي، په دې ډول شورابيلو بيلو 
 يو او معلوماتونه سره پريک７ې دوی خپل３ ، برخ３ ديشورايوې  ني خو دواړه مجلسونه ديارينه بيل او ＊％３ بيل３ ک＋نو ن

                                                 
 . د اووه لسو تسهيل کوونکو غ７و چ３ مرکه ور سره  شوی وه، پن％لسو ي３ د داسی شورا－انو مثالونه ورک７ل چ３ مشرتابه ي３ د ＊％و په الس ک３ وه ٥٧



 د ملی پيوستون د پرو－رام ＊ه هماهن／３؛ د تسهيل کوونکو غ７و سره د ستون％و او د هغو د حل د الرو چارو مباحث３

 ٢٦      د افغانستان د ＇ي７نی او ار＄ونی اداره

غ７ې زوی   دشورامثال په ډول د＊％ينه  بل ته استو ي تر＇و يو بل ته را پور ورک７ي د او خپل نماينده －ا ن يووي ＄اي ک
  . او يا مور دا دنده سرته رسويغ７ي خور  دشورانارينه   او همدارن／ه دخاونديا  او

  : ＇ان／هشوراد＊％و دانکشافي 
！ولن３ د رسم او رواج له کبله ＊％و ته  د چ３＊％و برخ３ اخيستن３ دی   دستون％ه ه عامهملي پيوستون په پرو－رام ک３ يو د

نارينه  او يا رايه ورک７ي تهدواړو  نارينه او ＊％و  او ＊％３ دې د، په عمومي ！اکنو ک３ برخه واخليچ３اجازه نه ورکوي 
 ک３ و－７ي په ٥٨ په هراتچ３ بيا په دې توانيدل３ يو ان هبيتات او ډاکار غ７و لکه کوونکو تسهيل ＄نو . رايه ورک７يته＊％و 

 جوړه شورا＊％و انکشافي  د  ＊％ينه غ７ې و！اکي تر ＇وشورا  ديوازی چ３ ＊％و ته اجازه ورک７ي چ３دې راضي ک７ي 
   . لپاره نمايند ه －انو ته رايي ورک７ي ديشوراخپل３   دولپاره او ＊％ا شورپل３ خ و دو نو په داس３ حاالتو ک３ نارينه .ک７ي

 په ！اکنو چ３ ک３ ＊％و په قطع３ ډول اجازه ونه موندله ٥٩روداتو په ولسوالی  نورو حاالتو ک３ لکه په نن／رهار ک３ د＄نوپه 
 درلوده او يو ＇ه تعليم يي هم درلود د مينه زياته  ي３ له پرو－رام سرهچ３ک３ برخه واخلي نو له دې کبله هغه يو ＇و ＊％و 

 برخه شوراانکشافي   د ＊％و دچ３ له خوا ور＇خه وغو＊تل شو！ولن３ د ＊％و په   له خوا او يا د３٦٠ موسس３کوونکتسهيل 
 ايا چ３ ＇ان／３ من＃ ته را غل３ او هره ＇ان／ه په دې پورې ت７ل３ ده  دوه＊％و انکشافي شوراوو جوړه ک７ي نو له دې کبله د

  .د ＊％و انکشاف３ شوا ＇ان／ه جوړه ک７ې که نه چ３ ل شیه ورک７＊％و ته اجاز

پورتني دوهم ډول  ＊％ينه انکشافي شوراوو د جوړولو لپاره د د د ژغورنی بين المللی کمي＂３ نکو غ７و لکهو تسهيل کواکثره
 په خاص  هم اوچت شوی ويږغ فيصله تقويه او ＇ه نا ＇ه د＊％و شورانارينه   دچ３＇خه －＂ه او چته ک７ې په دې هيله 

نو . ولريشورا په ！ا کنو ک３ برخه واخلي او يا خپله چ３ ＊％و ته دا اجازه نه ده ورک７ل شوې چ３ډول په داس３ ！ولنو ک３ 
او بيا هغه .يو مشاورت３ او د＊％و دپروژو لپاره په خا ص ډول يو دفاعي رول لري برخه په دې 請ورت ک３ شوراد＊％و د

خپلو  پورته يي ذکر وشو يو ＇ه زيات رسمي رول لري ＄که دوی د چ３ ＇ان／ه شوراانکشافي  ＊％و د لم７ی ډول د
 سره شورا د ＊％و د شورا  وونارينه نماينده －انو په استولو سره د وي او ديو ＄اي کيو بل سره  مجلسونو ليکلی را پورونه د

خپلو فيصلو د  کرتر ته د خزانه دار او س، معاون،سي＇لورو مهمو غ７و ته لکه ر شورا ک３ د انکشافي پایاړيک３ نيسي او په 
  . راپور ورکوي！کومهمو 

  پيس３ دچ３ ت７ل３ ده ＄که یو پور و په نارينهپريک７ه وروستني تراوسه هم چ３ په بيال بيلو ډولونو ک３ داده شورا دستون％ه
 د ＊％و چ３و پورې اړه لري و او دا په نارينه نامه دي په  هغوی او بانکي حساب هم د ورکول کي８ی په امضاهغوی

 چ３ دا په ډا－ه ک７ي چ３ او په دې هکله هي＆ ډول رسم３ ک７ نالره مو جوده نه ده ،رياتو ته اهميت ورکو ي اوکه نهنظ
 .د＊％و فيصل３ او نظريا تو ته په پوره ډول پا ملرنه شوې ده

ره په کارکولو ３ د مشاورينو ساو د ساحکليواله پراختيا او بيا رغونو وزارت موسس３ په موقت ډول د  ډکار په دې هکله بيا د
سره له دغه وزارت  ！اک３ او دواړه شورا او ＊％３ خپله شورانه خپله ي نارچ３ ٦١ د＊ه حل لپاره داس３ ک７ي دي ستون％ید

 په دې چ３دوی لپاره توزيع کوي   يو بانکي حساب ديوازیاو د سا ح３ مسؤلين د پيژ ندن３ لپاره را جستر شوي دي 
فيصل３ او تصميم نيون３ د موازن３ په برخه   نارينه د بانک３ حساب د امضا 請الحيت لري نو ډاکار ديوازی請ورت ک３ هم 

                                                 
  ني＂ی پوری ۶ ＇خه د جوال تر  ٢٢کال د جون د مياشتی له  ٢٠٠۵رات ک３ د افغانستان د ＇ي７نی او ار＄ونی د اداری سيمه ييزه ＇ي７نه، د په ه ٥٨
  .  ني＂ی پوری١ ＇خه د سپ＂مبر تر ٢٣ کال د آ－ست له ٢٠٠۵په نن／رهار ک３ د افغانستان د ＇ي７نی او ار＄ونی اداری سيمه ييزه ＄ي７نه، د  ٥٩
  . ر په نن／رهار ک３ د تسهيل کوونکی غ７ی په تو－ه فعاليت کاوود براک دفت ٦٠
  . کال د مارچ د لم７ی ني＂ی، مرکه ٢٠٠۵د ) د افغانستان د ＇ي７نی او ار＄ونی اداری(د ډا－ار د ملی پيوستون د پرو－رام له منيجر سره د ال وان ٦١



 د ملی پيوستون د پرو－رام ＊ه هماهن／３؛ د تسهيل کوونکو غ７و سره د ستون％و او د هغو د حل د الرو چارو مباحث３

 ٢٧      د افغانستان د ＇ي７نی او ار＄ونی اداره

 د خووي يو ＄اي کمجلسونو ليکل３ فيصل３ سره   ديوازینه  شورا نارينه او ＊％ينه چ３يو سيستم را من＃ ته ک７ی دی ک３ 
پروژو په عملي کولوک３  ه مرسته کوي او همدارن／ه دمعلوماتو په تبادله ک３ هم له يو بل سر  په ساتلو او دياد داشتمال３ 

  په زريعه عملي شوي وي نو دوهمه پروژه به بياد ＊％و دشورانارينه د   که چيرې لم７ی پروژه د،ک３ نيسيپام هم نوبت په 
ال ن  پچ３ له خوا عملي کي８ي او همدارن／ه د ！ولن３ د انکشا في پال ن په هکله هم دواړه شورا－ان３ مخک３ له دې شورا

  ٦٢.عملي شي مذاکرې ترسره کوي تر＇و دپروژو د ترتيب په هکله مو ا فقه وشي

 په جندر پور خا ３請 ، په جندر پورې کوم خا ص ت７او نه لريچ３هغو پروژو غو＊تنه ده  خوا د  د＊％و لهستون％هبله 
 د چ３و پروژو غو＊تنه کوي  نو د و ی په عا م ډول دهغ، د لوړوالي پروژې دي لکه خياطيکچهپروژې د ＊％و د عا يداتو د

 ١٠ چ３دی   ＇رن／ه په دې هکله عام پوهاوی مو جود.＇کلو د او بو برابرولد بنس＂يز جوړ＊ت پروژې دي لکه ！ولن３ ته 
 د بنس＂يزو پروژو دجوړولو لپاره کفا يت نه کوي او بر چ３ ٦٣بودج３ د ＊％و پروژو ته اختصاص ورک７ل شوی دی فيصده د

يصده بود ج３ ＇خه د！ولن３ نو ر ې مستضعف３ ډل３ لکه کون６ې او معيوبين هم －＂ه پورته سيره پر دې له نو موړي لس ف
  داس３ پروژو دچ３ خوبيا هم کيد ای شي ٦٤ د ＊％و لپاره نه دهيوازی نوموړې بودجه چ３ک７ي او دا ＊کاره خبره ده 

  .شيوداضاف３ بودج３ غو＊تنه لپاره 

چوړ ب  لپاره دې بيل بانکي حساشورا د ＊％و د انکشافي چ３ دادی  الرهموسس３ حل و لپاره د ډاکار دستون％داس３  د
 او ساحوي مسؤلينو ＇خه يي کليواله پراختيا او بيا رغونی وزارت تر＇و هغه تعين شوی تخصيص ورته انتقال شي او د ش３

 ＇و  شي ترل ته يوه اضافي بودجه ورک７شورا د بنس＂يزو پروژو د اجرا کولو لپاره دې د ＊％و چ３ده  هم غو＊تنه ک７ي
 زيات ک７ي او له نفوذ＊％و  د کار به له يوې خوا د پروژو په مصارفو ک３  داچ３ دا ډول پروژې عملي ک７ي چ３وتواني８ي 

！ولن３ د   ＇رن／ه نارينه او ＊％３ د. په پرتله اوچته ک７يشورا د نارينه کچهدوی د فيصل３ او تصميم نيون３  بل３ خوا به د
بودج３ د  پروژو د لوړ قيمت خبره وي نو ＊％و ته د  دچ３ ک３ په کوم وختانکشافي پالن په هکله په －６ه کا رکوي او 

دا ＇ر－نده خبره ده .داس３ پروژو په هکله ＊ه فيصله وک７ای شي  فيصده دلوړوالي په 請ورت ک３ به ＊％３ د٣٠کم له کمه 
کبله به دوی دې ک７ای شي نو د رسم او روا ج يا امنيتي دال يلو له  ته اضافي تخصيص هم ورشورا ＊％و  که چيرې دچ３

خپلو پروژو د اکمال لپا ره نورو ＊ارونو ته والړې شي نو   سره په －６ه کار وک７ي تر ＇و دشورا  وونارينه  دچ３ ولري اړتياته 
 ＊％３ درايي او ！اکنو ا جازه تر چ３ دغه وړانديز له ناکامی سره مخامخ کي８ي په خاص ډول په هغه وخت ک３  ډاکارد

 په شکل شورا＊％ينه   رسمي شکل نه لري او نه دچ３ال ک３ دوی د ＊％و يو مجلس را بولي السه نه ک７ي نو په داس３ ح
  .＊％و دا ډول غون６ې ل８ موثره ثا بت３ شوي دي ته د  موسسيرا جستر شوی وي نو ډاکار

و سره د چلند په د ستون％برخ３ اخيستن３ په هکله په ！اکنو ک３ او   کو＊＋ونه د ＊％و د ژغورنی د بين المللی کميت３د
 نموړې ، جوړ＊ت دیشوراو د وعلما  دچ３سره کاروک７ي  د مذهبی چارو د خا請و فعاليتونو کمي＂ه دوی چ３موخه داوه 

ي کوونک موسساتو کا رکوونکوهغی مذهبي مشرا ن او د تسهيل  کميته تربيه شوي ماليا ن ！ولن３ ته استوي تر ＇و  ！ولنه او د
  . غ７ي تربيه ک７يشورااو د انکشافي 

                                                 
  . ام د غ７ی په شان کار کوی سر ته ندی رسولي، چ３ له هغو ＇خه يو هم د هرات واليت دیډاکار ال دغه فعاليت په ！ولو هغو والياتو ک３ چ３ د ملی پيوستون د پرو－ ٦٢
او په دی معنی نده چ３ لس د ملی پيوستون د －７نالرو په وينا لس فٍيصده بودجه بايد زيان منونکو خلکو او ＊％و ته تخصيص ورک７شی، خو دا يوازی يوه ک７نالره ده٦٣

  . ص شیفيصده پورژی دی دغه خلکو ته اختصا
   کال د ديسمبر مياشت٢٠٠۴د ملی پيوستون د فعاليتونو مانوال هم و－وری، د .  جوالی نولسمه کال د٢٠٠۵، د دغه مساله د لورين فليمين， له خوا پورته شوه ٦٤



 د ملی پيوستون د پرو－رام ＊ه هماهن／３؛ د تسهيل کوونکو غ７و سره د ستون％و او د هغو د حل د الرو چارو مباحث３

 ٢٨      د افغانستان د ＇ي７نی او ار＄ونی اداره

＊％و  ون６ه اخيستنه په  ＊％و د حقوقو په هکله په کار اخيستو په خاص ډول د دا請ولو او قوانينو ＇خه دوی داسالم３ 
＊％و د حقوقو په هکله خلکو ته وينا کوي  مشورو او ！اکنو ک３ په ！ولنه ک３ تبليغ کوي او حتی د جمع３ په لمون％ونو ک３ د

  . په ！اکنو ک３ ون６ه واخليشورا  شي د ＊％３ کوالیچ３تر ＇و ！ولنه او مذهبي مشران يي په دې راضي ک７ي 
 په اند نوموړی کار په اکثره محافظوي ！ولنو ک３ مفيدثابت شوي دي خو تر اوسه هم يو ل７  د ژغورنی بين المللی کمي＂ه

  .شته دي په هکله شورا د ＊％و دانکشافي ستون３％

په مروجه ډول د  تون دپرو－رام د پيوسملي  دچ３ هم همدارن／ه په دې خيال ده د افغانستان لپاره د سويدن کمي＂ه
  :＊％و په ون６ه اخيستنه زور واچول شي د بيان ک７ی شي تر ＇و اسالمي ا請ول او نظرياتو پر بنا

په ساده الفاظو ک３ خلکوته وړاندې  ملي پيوستون پرو－رام په مروجه ډول تعريف او  دچ３ لرو اړتيا دې ته موږ″
د مالي او ا جتماعي عدالت او  په قران شريف ک３ چ３تو ＇خه اسالمي ا請ولو او نظريا  دچ３ کوالی شوموږ ،شي

دي －＂ه پورته ک７و او که داس３ ونه شي نو د ملي پيوستو ن پرو－را م به خلکو ته داس３  مسؤليت په هکله موجود
 غواړو دډا لرو په ورکولو سره د＊％و ون６ې ته بلنه ورک７و او په دې ډول به د خلکو رسم يوازی موږ چ３＇ر－ند شي 

په لرې پرتو سيمو ک３ بايد بشري حقوقو  . ډالرو کمک په وعده کولو سره تر پ＋و الندې شوي وي٢٠٠ عنعنه د او
  سره ردژررشوت ورکولو يو سيستم دی نو ممکن په ډير   ديوازی دا چ３ته پاملرنه وشي اوکه داس３ و－２ل شي 

  ٦٥″. ک３ پا يداره نه ويشورافي ＊％و ون６ه اخيستنه په انکشا  او هم به د ونه رسوي  بهشي او هي＆ －＂ه

  دشورانارينه   غ７ي بايد دشورا د ＊％ينه چ３ بيا له داس３ سترا تيژی ＇خه کار اخيستی د افغانستان لپاره د سويدن کمي＂ه
 ＊％ينه غ７ې بايد امضا وک７ي خو په دوی شورا د چ３په داس３ حال ک３ غ７و سره يو＄ای ！ول３ پروژې امضا او تاييد ک７ي 

 چ３ دوی به داس３ يو ＇يز امضا ک７ي چ３ لرې نه ده ＇خه ب９ سوادي موجوده ده او دا له امکان هکچک３ په زياته 
و په  و ＊％３ يي ولري د نارينهچ３پوهاوی ورباندې نه لري او هم دپروژو د ل８ وخت له کبله به هغه معلومات ته الس رسی 

＊％و موثره ون６ه اخيستل د خطر سره مخامخ   او د ظرفيت ！ي＂والی دکچهنو له دې کبله د سواد ！ي＂ه نسبت ډيرکم وي 
  کوي

  :ستون％３ دون６ې اخيستن３ نورې  ＊％وملي پيوستو ن په پرو－رام ک３ د. ٢. ٣
＊％و   دچ３ موجودې دي ستون％３  انکشافي شورا－ان３ ورسره مخامخ دي يو ل７ نورې غ＂３سر بيره په هغو خن６ونو چ３

 خن６ونه＊％و د ون６ې اخيستن３ مهم او عمده   دبنس７و د تجربو پر  غکوونکو د تسهيل .په ون６ه اخيستنه با ندې ا ثر لري
  :په ال ندې ډول دي

   تعصبکوونکودکار دجندر په هکله  •
 ونه ！اکل شي او په مجلسونو ، ＊％３ را يه ورنه ک７يچ３دې سبب کي８ي  ت７لي نورمونه دپه رسوم او روا ج پورې  •

  ک３ ون６ه وا نه خلي
  ضرو نو رمونو په هکله تعليم ورک７ل شي د تعصب او نو رو مچ３دوخت ل８والی  •
  نشتون و غير قانوني －２ل او دالزم３ بودج３ او معلومات هغه باوري او ب３ باندیپه فيصلو ＊％و د •
   ب３ سوادي او د ظرفيت ！ي＂والی،تجربو کموالی د＊％و  دل په هکله ود رهبری در •

                                                 
 ١٩ کال د مارچ ٢٠٠۵و ار＄ونی اداری، مرکه، د د افغانستان لپاره د سويدن د کمي＂ی د ملی پيوستونه د پرو－رام له منيجر سره د ！ورن／ارد، د افغانستان د ＇ي７نی ا ٦٥
  .ني＂ه



 د ملی پيوستون د پرو－رام ＊ه هماهن／３؛ د تسهيل کوونکو غ７و سره د ستون％و او د هغو د حل د الرو چارو مباحث３

 ٢٩      د افغانستان د ＇ي７نی او ار＄ونی اداره

  اطمناني شيپريک７ه کولو  نفوذ اشوراانکشافي   له کبله يي د ＊％و دچ３نشتون داس３ يو جوړ＊ت  د •

 : تعصب کوونکودجندر په هکله د کار

  د جندر په هکله د کارکوونکو تعصب. ١. ٢. ٣
ي کوونک تسهيل د پرو－رام چ３ تعصبات موجود دي ＇رن／ه موخهپرو－رام په هره سطحه ک３ د جندر په  ملي پيوستون د د

ي هم دا کوونک کار＄ني او حتی د پرو－رام موجود دیت  په افغاني ！ولنه ک３ د جندر په هکله تعصباچ３ دا منیغ７ي هم 
 تشخيص او تفکيک شي په خاص ډول کچهو اغيزنموړو تعصباتو د   دچ３منه خبره ده ستون％ډول تعصبات لري خو دا يوه 

 حتی داس３ ،دي  تعصبات موجودچ３پرو－رام د منيجرانو په سطح، په هر حال دا خبره يقيني شوی  د ملي پيوستون د
 ک３ وجود نه لري نو په داس３ ！ولنو ک３ ＊％و کو＊（ شورا د ＊％و هي＆ ډول نماينده －ي په انکشافي چ３م شته سيم３ ه

  غ７و تشويشکوونکو جوړک７ي تر＇و د تسهيل  مجلسونه＄ني ＇وک کمک ورسره وک７ي په خپله چ３ب３ له دې ک７ی دی 
 بيا د جندر په هکله يو خا ص پرو－را م ی کمي＂د ژغورنی بين المللی لکه کوونکو تسهيل ＄نو.  او پريشاني راکمه ک７يزيات

  نوموړو تعصباتو سره چلند وک７ي  طرح ک７ی تر ＇و وکوال ی شي دکچه سيمه ييزهپه 

 د په راکمولو ＇ي７لي دي  خواری يي داغيزيپرو－رام   د ملي پيوستون دچ３هغ３ مطالع３ په اساس   بانک دن７يواله د
  ＊％３ دچ３３ و－ماري تر＇و وکوالی شي کوونکساحه ک３ ＊％ينه کار په چ３ غ７و ＇خه غو＊تنه کوي کوونکوتسهيل 

 د ژغورنی بين المللی پر دی او برسيره ٦٦پروژو په عملي جريان ک３ شامل３ ک７ي  او د، تصميم نيون３،لويتونو په تعينوا
خت ي بايد ＊％ينه وي خو په اوسني وکوونکساح３ کار د ٪۵٠ چ３ بيا په دې هکله داس３ پاليسي جوړه ک７ې ٦٧کمي＂ه

 د افغانستان لپاره د  ＇خه －مارلي دي او په همدې ډولسيموي له کوونککار ٪٩٩ دی اوهم يي ٣٣ک３ نوموړې فيصدي 
  . د الندې داليلو له کبله مشابه پاليسي تعقيب ک７يچ３هم کو＊（ کوي سويدن کمي＂ه 

ی ته  دوچ３دوی د تحرک لپاره هغه کسان کار وک７ي   دچ３ ک３ ＊％３ دا حق لري په کليواله سيمو
 ＊％و ته احترام نه د کليو له کابل ＇خه دی چ３ي کوم کوونک هغه کارچ３تا سو پوهي８ی  .احترام لري

  ٦٨.ي له محالتو ＇خه و－ما روکوونک کم له کمه خپل نيمايي کارچ３لري نو له دې کبله مو فيصله وک７ه 

د جندر په هکله ) او بين ا لملليملي (ملي پيوستون د پرو－رام په ！ولو کچو باندې   دچ３په عمومي ډول ويال ی شو 
او . لويت دی اطمناني شيوا  يوچ３تعصبات په سيستماتيک ډول تر هدف الندې ونيول شي تر ＇و د ＊％و ون６ه اخيستنه 

خپلو پرو－رامونو له    دچ３ غ７و دا ه）３ ک７ي دي کوونکو تسهيل چ３ مخک３ هم ذکر شول چ３همدارن／ه لکه ＇رن／ه 
  . ک３ ون６ه واخيستالی شيشورا！ولن３ په انکشافي  تر＇و ＊％３ د！ولنو سره کار وک７ي  الرې د

  
   :لیدوخت کموا. ٢. ٢. ٣
 له د پرو－رام بايد ！ولن３ چ３ وخلکو او ！ولنو پوهاوی و  ＇خه يو هم داړتياووملي پيوستون د پرو－رام له غو＊تنو او  د

ستر  د رسم او رواج د نورمونو سره سره يو بل  نو د پرو－رام په هکله د تعصباتو او، پيژند－لوی ولریبشپ７ه＇رن／والي سره 
！ولنو د تحرک لپاره دوی   دچ３ ！ولو تسهيل کو نکو غ７و دا ＇ر－نده ک７ه چ３ و هغه د وخت کموالی وومو جود وخن６ چ３ 

                                                 
  .١٨د ملی پيوستون د پرو－ارم رول، : مسفيلد، افغانستان ٦٦
  . کال ٢٠٠۵پيسن 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،  ٦٧
 ١٩ کال د مارچ ٢٠٠۵نستان 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 ！ورن／ارد، د افغا ٦٨
  ني＂ه



 د ملی پيوستون د پرو－رام ＊ه هماهن／３؛ د تسهيل کوونکو غ７و سره د ستون％و او د هغو د حل د الرو چارو مباحث３

 ٣٠      د افغانستان د ＇ي７نی او ار＄ونی اداره

 نوموړی مطلب د چ３ تي／ه بنس  حکومت دسيمه ييزه د يو قوي چ３ وه اړتيا وخت درلوده او همدارن／ه وخت ته  ل８ډير
 ！ولن３ ته ＊ه چ３ب２ه په دې ک３ وه ３ س اسا＇خه وه کي＋ول شي او د دغه بنس له اهدافود پرو－راموستون ملي پي

 )＊خ３ (وخت د ل８والي له کبله نيمايي نفوس معلومات ورک７ل شي او په پرو－رام ک３ ون６ې اخيستن３ ته تيار ک７ل شي نو د
  .ات３ شوې ＇خه محروم３ پ او پريک７ه کولوډله هوخپل３ راتلونک３ په هکله  د

   :＊％و د ظرفيتونو ！ي＂والی د. ٣. ٢. ٣
  د.ډيره کمه وه ک３ شورا په کچهدوی د ون６ې اخيستن３   ته و！اکل شوې نو دشورا！ولن３ انکشافي   ＊％３ دچ３کله 

 رمشرتابه په تجربو او نو رو اړونده مو ضوعاتو ډير کم باو  د، ＊％و په خپلو مهارتو نوچ３ غ７و په اند دا ＄که کوونکوتسهيل 
لوړولو اونورو اداري موضوعاتو په هکله د تربي３  ظرفيتونو د حل لپاره د د ستون％３ د نوموړې افغان ايددرلوده، نو 

 چ３نو په هغو سيمو ک３ .  را من％ته شي د ＊％و د اعتماد وړ او －＂ه وره مشرتابهته مخه وک７ه تر＇و په راتلونک３ ک３ مپرو－را
کوچنيو  جوړه او له ＊％و ＇خه د شوراو －６ه و＊％و او نارينه  ي افغان اي６ د په ！اکنوک３ ون６ه واخلچ３＊％３ اجازه لري 
همدغو کو چنيو ډلو له الرې   کوچنی پروژې اجرا او عملي ک７ي او دچ３سره دوی ته دنده سپارل３  －روپونو په جوړولو

پاره  ل دنارينه غ７وچ３مشرتابه لپاره لوړک７ای شي او همدارن／ه هغه ！ول کورسونه  دوی ظرفيتونه د  دچ３کو ＊（ کي８ي 
  . تهيه او تدارکات،ه محا سب، ليکنه پروپوزل،ادارې په هکله ورکول کي８ي لکه د＊％و ته هم ي د

 او همدارن／ه د ！ولن３ د منابعو د ، په هکلهد پرو－رامملي پيوستون   د،＊وونی او روزنی ،برسيره پردې ＊％وته د روغتيا
ا د پن％وکلونو پروژه ده نو له دې کبله به نوموړې ＊％３ را تلونکو ！اکنو ته د. تنظيم په باره ک３ هم کورسونه ورکول کي８ي

  . فعاله غ７ي ويشورا او د الزم３ تجرب３ او مهارت په لرلو سره به د！ولن３ د انکشافي ٦٩بشپ７ه تيا ری ولري

 : لن６يز. ٣. ٣
３ په برخه ک３ ډيرې ＊％و د مشروعيت او ون６ې اخيستن ملي پيوستون په پرو－رام ک３ د  دچ３په داس３ حال ک３ 

حل  سره د چال چلند په موخه په ابتکاري ډول دو ستون％ نوموړو هم د  غ７وکوونکو موجودې دي او تسهيل ستون３％
جندر د تعصباتو دله من％ه وړلو لپاره   دچ３ کو＊（ ک７ی دی چ３ د ژغورنی بين المللی کمي＂ه چارې ل＂ولي دي لکه یالر
 زياتوالی دی په الره واچوي او همدارن／ه کوونکووس فيصده د ＊％ينه کار پن％چ３جندر يو خاص منطقوي پرو－رام  د

＊％و په هکله دمروجه  ＊％و ون６ه اخيستنه تقويه او د ذهبي رواياتو له کبله دم د چ３ه و د مخصو３請 کميت３ ＇خودعلما
  .کلتوري نورمونو مخنيوی وک７ي هم کاراخيستی دی

و د کليو د پراختيا او اساح３ مشاورين   په ډول پاته ده تر＇و دون％３ستيوې بل３ لويي  وخت کموالی د په پرو－رام ک３ د
 د ＊％و ون６ه اخيستنه او ！اکن３ په ＊ه ډول تر سره چ３وخت په هکله داس３ تغيرات رامن＃ ته ک７ي  دبيا رغونی وزارت 

  .شي

سره پروژې عملي  په نوبت شورايوه ه  هرچ３－ان３ جوړې ک７ي شورابيا په ！ولنه ک３ دوه داس３ بيل３ انکشافي ډاکار 
په ک３ نيول شوي وي او الزم معلومات او بودج３ ته الس رسی ولري او پام  په پريک７ې＊％و  د کوي تر ＇وپه دې ډول

                                                 
 کولو په عامه ملی جر－ه د مشوره. په دی هکله چ３ آيا ！اکنی په دريو کلونو ک３ يو＄ل وشی او يا په دوو کلونو ک３ يو ＄ل وشي ال اوس هم خبری اتری روانی دی ٦٩

 ني＂ی پوری وو، د بحث يوه موضوع دا وه چ３ آيا د ！ولنی انکشافی شورا به په دری ٢۵ تر ٢٢کال د آ－ست له  ٢٠٠۵چ３ د ) د ！ولنی د انکشاف ملی کانفرانس(ک３ 
  . کلونو ک３ يو ＄ل د ！اکنو لپاره تياری ولری که نه



 د ملی پيوستون د پرو－رام ＊ه هماهن／３؛ د تسهيل کوونکو غ７و سره د ستون％و او د هغو د حل د الرو چارو مباحث３

 ٣١      د افغانستان د ＇ي７نی او ار＄ونی اداره

  :ملي پيوستون د پرو－رام پراختيا  د. ٤بکس
ملي پيوستون په  افغانستان انتقالي حکومت غواړي چ３ د د

＇لورو کلونو په موده ک３   ډول دپرو－رام ک３ په تخميني
 کلي تر خپل پو＊（ الندې راولي نو په لم７ي کال ٢٠٠٠٠

 وچکالی د  وال يتونو ک３ د٣٢ک３ درې، درې ولسوالی په ！ولو 
 بنسداخلي مهاجرينو د را بيرته ستنيد و پر  ناوړه اثراتو او د

و！اکل شوې، هغه ！ولن３ چ３ په لم７ي کال ک３ د پرو－رام 
  .و ته رسيدکليو ٤١٠ي په ！ول ملک ک３ هدف وې شمير ي

Source: NPP strategy for NSP ,٢٠٠٤،٢  

  په نتيجه ک３ به د ＊％و ظرفيتونه لوړچ３موسس３ بيا د پن％و کلونو داس３ يو پالن په کار ا چولی دی  افغان ايد  دپای ک３
  .مشرتابه جو－ه شي －انو لپاره دشوراونکو انکشافي او د سواد په لرلو سره به د راتل

  :اړيک３او د نورو ادارو ملي پيوستون  د. ۴
کلونو پورې وي او په افغانستان ک３   دا پرو－رام به له پن％و تر شپ８وچ３ وتصور داو  ＇خه لم７ن９د پرو－رامملي پيوستون  د

 د پرو－راماو همدارن／ه . د پو＊（ الندی نيسیبه ！ول３ سيم３ 
ملي   دچ３ وو دج３ په هکله هم داس３ خيال موجودد بو

بودج３ يوه  پيوستون د پرو－رام بودجه به د افغان حکومت د
ملي  د . هر کال به کليو ته ورکول کي８يچ３برخه وي 

حکومت   دچ３ رسمي اسناد داس３ وايي د پرو－رامپيوستون 
هغه له   دچ３ داس３ يو سيستم را من％ته ک７ي چ３مقصد دادی 
انتقال ک７ی شي ！ولو کليو لپاره بودجه  اوم ډول دکبله په متد

ک３ پام ډالره په  ٢٠٠ په کلني ډول ديوې کورن９ لپاره چ３
  دچ３دې په اوسنی مرحله ک３  برسيره پر. ٧٠نيول شوي دي

د ملي پيوستون   به نور دی دوچ３ خلکو ته ويل شوي دي  ک３ دوه کاله پوره کي８ي په ！ولنهد پرو－رامملي پيوستون 
عملي   پالن او پروژو دانکشافي خپل３ ！ولن３ د  دچ３ له الرې بودجه ترالسه نه ک７ي او دوی دې کو＊（ وک７ي مپرو－را

  .وچارو په ل＂ه شير الو نور کولو لپاره د

  د، وخت وروستنیپرو－رام د دد هغو مرکو پر بنس چ３ په دغه ＇ي７نه ک３ د تسهيل کوونکو غ７و سره تر سره شوی، 
کو م رو＊انه او  د کليو د پراختيا او بيا رغونی د وزارت ＇خه  غ７و د اميدونو په هکلهکوونکوهيل  او د تس،ساح３ پو＊（ د

   .رغنده نظر وجود نه لري

 غ７و لپاره بودجه په ختميدوده او کوونکو د تسهيل چ３رت په خپل بيان ک３ ويلي دي بيارغون３ او پراختيا وزا کليو د د د
 کال د ا－ست په مياشت ک３ د ٢٠٠٥ بيا د .ملي پيوستون پرو－رام پای ته ورسي８ي درې کلونو په پوره کيدوسره به د د

بودج３ ورک７ه پراختيا  به د غ７ و لپاره کوونکو د تسهيل چ３ليک استون３ په رابطه ک３ ＇ر－نده شوه  نوموړي وزارت سره د
  .ومومي

 چ３ نورو！ولنو ته رسيدنه ک７ې ٤٥٠٠ا  ！ولنو ته او په دوهم کال ک３ بي٦٠٠٠ملي پيوستون پرو－رام په لم７ي کال ک３  د
 دريم کال دی ترپو＊（ د پرو－رام چ３په تخميني ډول نيمايي افغانستان ترپو＊（ الندې راغلی دی او اوسنی کال 

خوا ک３ ！ولنو ته رسيدنه وشي لکه د  و ا په ش٦٠٠٠ د چ３الندې حقيقي شمير تر بحث الندې ده خو بيا هم کيدا ی شي 
 ！ولنو ته رسيدنه ＇ر－نده ک７ی ١٠٥٠٠مياشت ک３ د ملي پيوستون پرو－رام نوموړی شمير  کال د جوالی په ٢٠٠٥

پروژو د اجرا کولو لپاره د پرو－رام په لم７ي کال ک３ په نظرک３ نيول شوی وه يعن３   دچ３هغه وخت برسيره پردې 
  ٧١.کلونو ته وغزيدهې دورو اجراتو له کبله در ) ٢٠٠٤-٢٠٠٣(

                                                 
 .  دي تيار شوي د ملی پيوستون د پرو－رام لپارهعدلی پرو－رامونو د واحد له خواويتونو د پرو－رام د ک７نالرو سند، چ３ د د ملی پيوستون د پرو－ارم له پاره د ملی اول ٧٠

  .  کال د جون مياشت٢٠٠۴د 
   ني＂ه٢١ل د آ－ست د مياشتی  کا٢٠٠۵ای جانسن، د تسهيل کوونکو غ７و د ＇ان／３ منيجر، د ＇ارنی مشورتی ！يم، د ملی پيوستون پرو－رام، د بري＋نا ليک له الری، د  ٧١



 د ملی پيوستون د پرو－رام ＊ه هماهن／３؛ د تسهيل کوونکو غ７و سره د ستون％و او د هغو د حل د الرو چارو مباحث３

 ٣٢      د افغانستان د ＇ي７نی او ار＄ونی اداره

 －امونو اساسي  د لپاره，پرمخت  دد پرو－رام ستراتيژيک اسناد )  مياشت د کال د جون٢٠٠٤ د(ملي پيوستون د پرو－رام د
 د سپ２لو اړيکي＊３  ونو سره دمنورو ملي اولويت د پرو－را پرو－رام په اوس وخت ک３ د:  چ３ واييیتر عنوان الندې داس

اسنادو هغو شواهدو  رن／ه نوموړې برخه دهمدا  سره او٧٢ او د روغتيا د سکتورونود ＊وونی او روزنیلکه په حال ک３ دی 
  . د سپ２لو رابطه ＊ييد پرو－رام چ３ته هم اشاره کوي 

 چ３زموين３ په حال ک３ دي په داس３ تو－ه آتراتيژيو د  ډول ډول س دخروج  دي غ７يکوونکهيل په اوس وخت ک３ تس
 تر چ３دی   دا هم يو مهم شکايتاوس  فعاله پاته شي او په خپلو پ＋و ودري８ي نوچ３دې توان ولري  －ان３ دشوراانکشافي 

ل８ تر ل８ه ( لري اړتيازيات وخت لپاره تقويي ته   د ډيرچ３－ان３ په داس３ نازک حالت ک３ قرار لري شورااوسه انکشافي 
  غ７و ورته اشاره ک７ې هغه داشوراانکشافي   او دکوونکو په مکرر ډول تسهيل چ３او يو بل نظر ) پ２حو کلونو ته اړتيا لری

دوی مخالف دي   دچ３مک ＇خه پري＋ول شي نو هغه عنا請ر و －ان３ همداس３ ب３ له تقويي اوکشورا انکشافي  کهچ３دی 
دوهم ＄ل لپاره د！ولن３ انکشافي پرو－رامونه من％ته را   دچ３ دوی ضعيف ک７ي او کله چ３واچوي  ه کارپداس３ ستراتيژی 

  غ７و دکوونکواو هم که حکومت ب３ د تسهيل ، و دروی هغه چ３＄ي نو نوموړي عنا請ر به په موثرانه ډول وکوالی شي 
مرکزي حکومت له   دچ３داس３ الرو چا رو په ل＂ه ک３ شي  ملي پيوستون پرو－رام ته دوام ورک７ي نو بايد د مرست３ ＇خه د

  . مرکزي حيثيت ولري مرسته تر السه ک７يچ３د غير حکومتي ادارو ＇خه يا  خوا پرو－رام تقويه ک７ي او

 د موثره استعمال لپاره دمحال تو په  سرچينو دچ３ اړتيا دهارتونو په من＃ ک３ يو ډول همکا ری ته  د وزچ３بايد زياته ک７و 
کليو د پراختيا د وزارتونو  ３ او مالداری او دن د کرچ３مثال په ډول داس３ حکا يتونه او را پورونه شته   د، ترسره شيکچه

ډيرې سترې بودج３   دکچه په  سيمواړه وزارتونه د دوچ３３ کترمن＃ ډيره کمه همکا ري مو جوده ده په داس３ حال 
 ک７ي او يا دا ＇ر－نده ک７ي －６ له يو بل سره خپل معلوماتونه چ３ هر وزارت يي ب３ له دې چ３لرونکي پرو －رامونه لري 

ی دکليو د پرا ختيا وزارت کوال.  په بيل ډول سرته رسوي،دوی پرو－رامونه يو بل ته ورته دي  په کومو ＄ا يونو ک３ دچ３
 بز－رانو د ظرفيتونو په سيمه ييزه－انو او يا د شورا دوزارت له فني ما مورينو ＇خه د انکشافي کرن３ او مالداري د چ３شي 

 －انو سره دشورا د انکشافي چ３ وزارت هم کوالی شي کرن３ او مالداري او همدارن／ه د ٧٣واخلي تقويه کولو ک３ کار
نو که چيرې دا ډول همکاری د وزارتو نو په من＃ ک３ وک７ي   له ن８دې کارپروژو په هکله  او مالداری دکرن３ او مالداري

 وي په خاص ډول په هغه وخت ک３ ميشتپرو－رامونو په هکله يو ابهام او تردد   به دکچهموجودې نه وي د محالتو په 
  .وزارتونو پروژې او پرو－رامونه سره ورته والی ولري  دچ３

  :روشيووالي  او د بانک ن７يواله. ١. ۴
 حکومت تر عنوان الندې سيمه ييزه انکشاف په هکله د سيمه ييزه با نک د ن７يواله کال د جون په مياشت ک３ ٢٠٠٤د 

 بانک داس３ ن７يوالهنوموړې ＇ي７ني برخه نه وه او نه  ملي پيوستون پرو－رام د  دچ３ سره له دې ٧٤يوه ＇ي７نه خپره ک７ه

                                                 
  . ٨کال،  ٢٠٠۴د ملی پيوستون د پرو－رام لپاره د ملی اولويتونو د －７نالری سند،  ٧٢
د کرنی او مالداری د منظور دا دي چ３ . د يو اس ايد له خوا پيل شوی دی چ３ ،په دغه ډ－ر ک３ يو نوی فعاليت چ３ د تخم او د سری د ويشلو پرو－رام دی ٧٣

＇خه د تخم او د سری د ويشلو او د هغو د －＂ی ) د کليواله انکشاف او بيا رغونی له الری(ار کوونکو او يا د ملی پيوستون د ！ولنی انکشافی شورا－انو وزارت د همکاری ک
په ！ولو والياتو ک３ بشپ７ه شوی ده، دغه برنامه . د پيژندلو له پاره استفاده وشی، او دا مساله په دی پوری اړه لری چ３ کوم وزارت د ولسوالی په کچه زيات ظرفيت لری

آر روبل، د ملی پيوستون پرو－رام د رسمی شورا د سيمه ييزه حمايی د منيجر د ژوری . －＂و په پيژندلو ک３ رول لوبویاو د ملی پيوستون د ！ولنی انکشافی شوا－انی د 
  .  کال د نومبر مياشت٢٠٠۵ويناوی، د کتنی 
 ١۶ کال د جون د مياشتی له ٢٠٠۴للی کنفرانس لپاره تياره شوی ده، د چ３ د سيمه ييزه انکشاف په هکله د بين الم، ٢٠٠۴، د سيمه ييزه  انکشاف د مباحثی پا１ه ٧٤

  . ١٠بشری انکشاف، ！ولنيز انکشاف او د عامه سکتورونو د اداری شبکه، ن７يوال بانک، : واشن／تن دی سی.  نيتی پوری١٨＇خه تر 



 د ملی پيوستون د پرو－رام ＊ه هماهن／３؛ د تسهيل کوونکو غ７و سره د ستون％و او د هغو د حل د الرو چارو مباحث３

 ٣٣      د افغانستان د ＇ي７نی او ار＄ونی اداره

خو د تيوري په ډول د داس３ يو ک３ ونيول شي پام رو－رام ک３ په ملي پيوستون په پ  نوموړې ＇ي７ن３ دچ３هيله درلوده 
 من＃ تر موسساتو او خصو請ي سکتو ر ، وزارتونو،－انوشورا انکشافي سيمه ييزه３ د ＋ پکچ３مفيد جوړ＊ت وړانديز کوي 

  .رابطه سپ２ي

 د چ３ هم دوی دي ، فعالينو او ادارو لم７نی مسؤليت دیسيمه ييزه د محالتو انکشاف د چ３ نوموړې ＇ي７نه زياتوي 
  : په هکله فکر وک７ي نو په دې مقصد با يد٧٥＊ه والیخپل ژوند د   دچ３  دا مسؤليت محسوس ک７يکچهمحال تو په 

 هوډ او پريک７ه وک７ی د پرمخت， په هکله خپله چ３ فعالين دا توان ومومي سيمه ييزه •

 عمل وک７ي عمومی تو－ه په سپ د هغه پر بن خلک کوالی شيچ３ سيستم موجوددی يو حکومتي کچهمحالتو په  د •

  خصو請ي سکتور او نورې تخنيکي مرست３ دي، فعالينو د تقويي نورې وسيل３ موسساتسيمه ييزه د •

 جوړون３ په هکله يوه بنيا د د  خو دوکشاف په لور وان  حکومت دسيمه ييزه د پام د پرو－رامملي پيوستون  اوسه پورې د تر
انکشافي له ولسواالنو سره د يو حده پور ې شوي دي هغه  اوسه تر  تر ک３رام په پرو－چ３ کوم شی . ليدل کي８ييډير کم
کارک７ی   کچوبيال بيلو ک３ په ！ين／ولوپه  اړيک３دې   غ７وهم دکوونکو په دې هکله تسهيل چ３ ٧٦ دهغ７و رابطه  دشورا
  :په الندې ＇يزونو پورې ت７ل３ ده  بطه دغه بريالی را. دی
  غ７و راپور ورکول   داشورانکشافي  د ته شورا ９ولسوال د •
   يو بل ته راجع کويستون％３ په مختلفو وختونو ک３ چ３－انو تر من＃ د مراجع３ رابطه شوراولسواالنو او انکشافي  د •
   ساتنه شوراندانانو او نورو مشرانو له نفوذ ＇خه د کوما دد ولسوال په وا سطه  •
  .８ی د پروپوزلونو وسيله کيشوراونو په هکله دانکشافي نيکي او کل ＊وون％يود ته  مقاموزارتونو مسؤلو والي اوولسوال د  •

  د ډاکار موسسه دچ３－انو پر خالف عمل ک７ی دی لکه ا د انکشافي شورډول حاالتو ک３ ولسواالنو په فعال ＄نو بيا په خو
ی  پرخالف يي د مشرشورا！ولن３ د انکشافي   دچ３يو ولسوال له يوه نواب ＇خه . داسی وړاندی کویدې يو ＊ه مثال 

ندانانو د کوما شمير لويو  يو ولسوال دچ３ نور هم ترن／لي شول هغه وخت  برسيره پردې روابطوکاو  کوله مالت７ادعا
 چ３ په هرات ک３ يو ولسوال هغه ！ولن３ د ملي پيوستون د پرو－رام لپاره و！اکل３ په کومو ک３ ، ه）ه وک７هوخوشحاله کول

شرايطو په اساس نوموړې ！ولن３ وه نه منل   دد پرو－راميوستون  د ملي پچ３ او کوم وخت وندانان موجود وکومالوی 
ييل او وچوله اموسسه له سيم３ ＇خه وتلو ته اړشوه او په نتيجه ک３ ولسوال ！وله مالمت３ په ډاکار باندې و شوې نو د ډاکار

  .ي په اجراکولو ک３ عملي مرسته وک７د پرو－رام چ３ جوړوي او نه غواړي ستون％３ چ３دی   دا ډاکارچ３ي３ 

غ７و  شوراانکشافي  د)  ٢٠٠٤سمبر يډ د(  نوی منوال د پرو－رامملي پيوستون  د غ７و د معلوماتو له مخ３ کوونکوتسهيل  د
 په چ３غ７ي به وتواني８ي  －انوشوراانکشافي   دچ３ک７ي دا په دې معنی   －روپونه جوړکچهکليو په   دچ３ته بلنه ورکوي 

 ن７يواله  د. وړ موضوعاتو باندې وپوهي８ي مينیو او دستون％بل په اړونده   همکاري رامن％ته ک７ي او يو دکچه سيمه ييزه
 ＄که ٧٧ تمامي８ي－＂ه ورک３ زيات   انکشاف په را من％ته کيدواغيزمن او  ال ＊هيو  همکاري دکچه سيمه ييزهبانک په اند په 

 خدمتونو  د ر ترانسپورت او نو،تکير ته لکه مااړتياوو لم７نيو ＄نو همکاری ٧٨يزې يا منطقوي يسيمه په جغرافيايي لحاظ د
                                                 

  . په همدغه خپرونه ک３ ٧٥
په . هد راپورونو ＇خه خبرول په －وته ک７ل الره معلوماتی غون６و ته د هغو راغو＊تنه او د اوسمهاله کارونو وله ولسوال سره د اړيوکو جوړولسهيل کوونکو غ７و ！ولو ت ٧٦

لسوالی اداری دفتر له هغه کارونو داسی حال ک３ چ３ په فارياب ک３ د افغانستان د ＇ي７نی او ار＄ونی د اداری سيمه ييزه ＇ي７ن３ داسی وموندله چ３ په آلمار ک３ د و
  .  ک３ روان وو ل８ه خبرتيا درلودله او معلومات ي３ يوازی هماِغه وو چ３ د کليو غلطی خبری وی＇خه چ３ په حقيقت

  . ١٠کال،  ٢٠٠۴د سيمه ييزه انکشاف د بحث پا１ه،  ٧٧
  . منطقه، محله او يا سيمه ！ول مترادف لوغات دی ٧٨



 د ملی پيوستون د پرو－رام ＊ه هماهن／３؛ د تسهيل کوونکو غ７و سره د ستون％و او د هغو د حل د الرو چارو مباحث３

 ٣٤      د افغانستان د ＇ي７نی او ار＄ونی اداره

دي سبب   همکاري په اجتماعي لحاظ هم دسيمه ييزه کچهلويي   شي او همدارن／ه دلي په ＊ه ډول رسيدنه کيدپه هکله
نو په الندې داليلو سره په محل３  . په مناسب ډول حل شيستون％３ د！ولن３ اقتصادي او اجتماع３ اړونده چ３کي８ي 
  .انکشاف او پرمخت， ک３ مفيد ثابيتيدای شي په کچه سيمه ييزه او کچه

 لي حکومت سره په ل８ وخت ک３ ترسره کيدسيمه ييزه！ولن３ د يو ＊ه او موثر تفاهم لپاره له   همکاري د３کچوړې  د. ١
  شي
 په نتيجه ک３ چ３ اقتصادي او اجتماي پان／ه په داس３ ډول تنظيم ک７ي چ３دې سبب کي８ي   همکاري د３کچلويي  د. ٢

  .وړ ډل３ تقويه شييي د عالق３ 
 کوونکوحکومت د لوړ پوړو چارواکو او تمويل   دنفوس په بنس دچ３ همکاري کيدای شي سيمه ييزه يکچدلويي . ٣

  .ډيرو منا بعو غو＊تنه وک７ي دادارو ＇خه 

زي  مرک پهچ３دی  تصميم نيون３ په برخه ک３ را پورته ک８５ي هغه دا  ک３ د انکشاف دکچه سيمه ييزه په چ３يو مهم سوال 
وزارتونه هريو مرکزي حکومت  د، ي مقامات د انکشافي پروژو په هکله کوم او چيرته ديکوونک پريک７ه وروستن９ ک３ کچه

وزارتونو د بيالبيلو   غ７ي خپلو ！ولنو او خلکو ته دشوراانکشافي   دچ３خپل پالن او بودجه لري په داس３ حال ک３ 
انکشافي پرو ژو د   دچ３وړی حالت نو ر هغه وخت سخت والی مومي او بيا نوم ٧٩پرو－رامونو له الری ＄واب ويونکي دي

 د کليو د بيارغونی او  غ７و اوکوونکو تسهيل ، ！ولن３،حساب ورکولو ډول ډول سرچين３ مو جودې وي لکه وزارتونو
 دې  پهيووالي روش دی عملي شي نو محل３ انکشاف د  دچ３ با نک وړا نديز ن７يواله نوکه چيرې د .تهپراختيا وزات 

  ٨٠.  شوي وي غو＊تنو ته رسيدنهشورام دانکشافي 請ورت ک３ به هم د مرکزي حکومت پالنونه او ه

 بانک ن７يواله کوال ی شي دوزارتونو خپل من％ي ک７کيچ را کم ک７ي او يايي له من％ه يوسي هماغه د چ３يو ا ＄ن３ ال ره 
له غ７و سره به د اړونده وزارت په  شورافي  د انکشاچ３ داس３ طريقه را من％ته ک７ي چ３ وک７ي  کومک بهچ３وړانديز دی 

  .پرو－را مونو ک３ الزمه مرسته وک７ي
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
د : الر＊ود، و－وری، کابليلدر، د  کال، د افغانستان د حکومت داری ای ايوانس، ان منين，، ياسين عثمانی، ای ！ولی او ای وا: دد ال زياتو معلوماتو لپاره  ٧٩

ونی او د عمل لپاره ار＄: کال، سيمه ييزه اداره په افغانستان ک３ ٢٠٠۴، افغانستان د ＇ي７نی او ار＄ونی اداره؛ ای ايوانس، ان منين，، ای ！ولی او اندريو وايلدر
په افغانستان ک３ د سيمه ييزه اداری په هکله نوی : د پرمخت， ار＄ونه ٢٠٠۵د افغانستان د ＇ي７نی او ار＄ونی اداره؛ ای ايوانس او ياسين عثمانی، : سپار＊تنی، کابل

  . د افغانستان د ＇ي７نی او ار＄ونی اداره: راپور، کابل
مه ييزه سيمه ييزه حکومت، اداری او سي.  باندی والړ دید بيا تمرکز له الری فعاله خپلواک３زمانونو، او  فعالو ساد سکتوری شيوو جالکول د سيمه ييزه خا請و″  ٨٠

ی له خوا د د ！ولنی نيغ په نيغه د حماي３ الری، لکه چ３ هر کله د ！ولن. ری رسي８یالانتقالی پاليسی له  د  تهتنظيم شويو سازمانونو ته، سره له پاليسی او فعاله خپلواک３
 او د مدنی ！ولنی د قوی کولو ستراتيزی چ３ ！ولنيزه سازمانونه داسی ک２ی چ３ د جمعی فعاليت او د خلکو د عامه شاف لپاره شوی دی، د ترقی د انتقال سرچين９انک

  . کال ٢٠٠۴د سيمه ييزه انکشاف د مباحثی پانه و－وری،  "خدماتو د تياروونکو تر من＃ هماهن／３ باندی ！ين／ار کوی،



 د ملی پيوستون د پرو－رام ＊ه هماهن／３؛ د تسهيل کوونکو غ７و سره د ستون％و او د هغو د حل د الرو چارو مباحث３

 ٣٥      د افغانستان د ＇ي７نی او ار＄ونی اداره

   بانک د يووالي روشن７يواله انکشاف په هکله د سيمه ييزه د: لم７ي شکل 

                                                                         
  
حکومت له مرکزي روش سره يو ＄ا ی کوي   غير مرکزي روشونه دشورا！ولن３ او انکشافي   بانک د يوالي روش دالهن７يو د

 ！ولنو او فعالينو سيمه ييزه پامل دی نو له دې کبله زيا ت 請 بانک د روش لپاره يو بنس＂يز ان７يواله  د همدغه يووالی دچ３
،  ک７ی مرکزي حکومت خپل ستراتيژيک پالن جوړچ３کيد کوي ته ورکول شوې او همدارن／ه نوموړی روش په دې تا

ي په تو－ه خپل رول کوونکپروژو د تسهيل  بيالبيلو سکتورونو لپاره د منابعو اختصاص د  او د ک７یتخنيکي مرست３ برابرې
خپلو   دچ３ دنده داده شورااو په نوموړي روش ک３ د انکشافي  .ولوبوي او همدارن／ه د سوپروايزر او کتونکی هم وي

مرکزي حکومت ＇خه  نوموړي پال ن په اړوند د  يو انکشافي پالن را من＃ ته ک７ي او بيا دچ３！ولنو سره داس３ کا روک７ي 
 د. ي په تو－ه د حکومت د پروژو په هکله عمل وک７يکوونکيو من＃ －７ي يا اجرا   دپه پای ک３خپل３ غو＊تن３ وک７ي او 

 چوکات او سترا تيژي ک３ د ی په خپل کارچ３کو ＇خه دا غو＊تنه کوي  بانک د يووالي رو ش د پا ليسي جوړونن７يواله
 ورک７ي او  بودجه خپلو پروژو ته الزمهچ３ک３ ولري نو په دې تو－ه وزا رتونه کوالی شي پام  پالن په شوراانکشافي 

 . په مرسته د خپلو پرو ژو کتنه او مشاهده وک７يشورادتخنيکي کومکو نو په کولوسره د انکشاف３ 

 په داس３ حال پاملرنه ده فعالينو ته زيات سيمه ييزه د يووالي د روش بنس＂يز توکي ！ولن３ او چ６３ ډول بايد ووا يو په لن
  : مرکزي حکومت رول پن％ه ＄له زيات دیچ３ک３ 
  په نويو پاليسيو ک３ د يووالي د روش ＄ای پر ＄اۍ کول. ١
  ستراتيژيک پال ن جوړول د. ٢
  منابعو تخصيص د. ٣
  کونهتخنيکي کوم. ۴
   او کتن３نظارت. ۵

  او د انکشافي شورا د غ７و رول به د يووالي د روش په هکله درې －ون３ وي
  －انو مذاکره او بحثشورا نوموړي پالن په هکله د انکشافي پالن ته پرمخت， ورکول او د ！ولن３ د د .١
 د پروژو په اړوند ！ين／ا رکول .٢

د سکتورونو د 
  وي＋نی شيوه

د سيمه ييزه 
  حکومت شيوه

د سيمه ييزه 
انکشاف د يو 
 الس کولو شيوه

د ！ولنی د 
مستقيمه حماي３ 

 شيوه



 د ملی پيوستون د پرو－رام ＊ه هماهن／３؛ د تسهيل کوونکو غ７و سره د ستون％و او د هغو د حل د الرو چارو مباحث３

 ٣٦      د افغانستان د ＇ي７نی او ار＄ونی اداره

 کزي حکومت تر نظارت او کتن３ ال ندېمر  د،تخنيکي مرستو په وسيله پروژو عملي اجرا کول د د .٣

ه مرکزي حکومت ل  دچ３－ان３ په دې وتواني８ي شورااخيستو په نتيجه ک３ به انکشافي  روش ＇خه د کار يووالي د د
 دا چ３يوا＄ني وزارت دی  د کليواله پراختيا او بيا رغونی وزارت طه پيداک７ي په دې هکلهن／ه رابياړونده وزارتونو سره ！

 پاليسيو ＇خه ورته او همدارن／ه د عام３ روغتيا وزارت هم د  يي －＂ه پورته ک７ېيووالي له روش ＇خه  دچ３پاليسي لري 
 اساسي خدمتونه د روغتيا کچه د ولسواليو په چ３لکه ددوی د نظارت رول په هغو موسساتو باندې کار اخيستی دی 

رابط３ په ！ين／ولو   او دوزراتونو دشوراکشافي ان  غ７و موسساتو دکوونکوروش په هکله تسهيل  يووالي د  د.وړاندې کوي
حيثيت  حکومت يومرکزي چ３ده   په نوموړي روش ک３ د افغانستان حکومت ته داستون％هلويه . ک３ ډير ل８ ＇ه ک７ي دي
يووالي په روش ک３ دي او هغه نه مرکزي توب دی د تضاد په حال ک３ دي په هر حال   دچ３لري او له هغه ＇ه سره 

 ، د روغتياچ３ قضيي ی دا الندې درچ３و سره چلند کيدای شي ستون％３ له نوموړو ＋ پکچ３ شته داس３ الرې چارې
  . د تنظيم په هکله دي دغوره مثالونو په تو－ه يا دوالی شوويجاړی ون３ او روزن３ او د＊و

  يو والي په هکله درې غوره مثالونه  دشوراانکشافي  د. ٢. ۴
 مرستی او له :ک３ د کامرد په ولسوالی ک３ د سيالب قضيه کال د جوالی په مياشت ٢٠٠٤د . ١. ٢. ۴

  ٨١ رول او اړيک３شورا انکشافي دحکومت سره 
باميانو د واليت د کامرد په  خوا ک３ د و مياشت３ په ديارلسم تاريخ دور＄３ د ＇لورو بجو په شا  کال د جوالی د٢٠٠٤ د

خ＂و او خاورو د  ب کورونو ته ننووت او د ک３ سيال له يوه ساعت ＇خه په کم وختچ３ ه وريا وشوه سختهلی ک３ ډيرولسوا
  . بند شووو سيم３ ته تللی چ３＊ووييدو له کبله عمومي س７ک هم 

ډيرو کليو او بان６و د خپلو خوراکي موادو زخيرې او ＇اروي له السه ورک７ل او په اووه کليو ک３ خونو ته سخت زيان 
له نشتوالي سره و د خواړو و اوبل＇ک  او د،تيجه خلک ب３ ان／７ه په نچ３کورنيو ！وله هستي له من％ه والړه   او دوورسيد

  ٨٢.مخامخ شول

دې وه او له سيالب ＇خه هم ل８ ８ کليو ته ناوو ذکرشويو چ３ شوراکليو انکشافي   او بانک د،په دوه ور＄و ک３ د مدر، لغکي
 کليو د اوسيدونکو ＇خه وغو＊تل  د خپلوشوراان／ل او نوموړې  وه دړموړيو کليو د خلکو مرست３ ته وون دمتاثره شوې وه 

ې، اوړه او ژ وري، هر ＇ه يي په توان ک３ وي هماغس３ کومک دې وک７ي نو دوی د خپلو کليو ＇خه د سون， تيلچ３
 چ３دې سيم３ ته تر کوم ＄ايه ８په کرايه کولو سره د متضرر شويو کليو هغ３ نمو！ر  د يو شورا او ی ک７ی ډوډی را ！ولچ３و

س ته د يوليک په ترځ ک３ حواله ي رشوراهماغه کليو د انکشا في  موړي توکي دوته يي ن ورسول او وروسوس７ک روغ و

                                                 
د .  السته راوړنو ＇خه خال請ه شوی دی کال د نومبر د مياشتی د سيمه ييزه ＇ي７نی د٢٠٠۴ر د افغانستان د ＇ي７نی او ار＄ونی د اداری په باميان ک３ د د غه راپو ٨١

ه خواجه امری او د غزنی په  کال د اپريل په مياشت ک３ د غزنی په واليت ک３ بند سلطان ون７يدو نو پ٢٠٠۵کله چ３ د ″ناورينو د اداری نور مثالونه په دغه شان دی، 
او په دغو دواړو ولسواليو ک３ د ملی پيوستون د ！ولنی انکشافی شوا－ان３ جوړی شوی او د هغوی د تمرکز ！کی دا وو چ３ ＇ن／ه د واقعی . مرکز ک３ خلک متاثره شوی

 د وزارت، او ن７يواله د خواړو د پرو－رام او داسی نورو سازمانونو مرستی مستحقه خلکو لستونه جوړ ک７ی او د افغانستان لپاره د مل／رو ملتو د مرستندويه سازمان، د کرنی
د غزنی واليت د کليواله انکشاف او بيار رغونی رياست او د مشورتی اداری واليتی دفتر، او همدارن／ه ډاکار او د پاملرنی موسسی د ！ونی د . هغوی ته ور ورسوی

همدغه شان د پنجشير په واليت ک３ وشو کله چ３ کرامان، خنج او پاريان ولسواليو ته د سيالب د . ساسی رول لوبولی ديه نيولو ک３ اانکشافی شورا－انو سره د ارتباط ب
د ！يم په ملی پيوستون شورا－انی جوړی ک７ی او مرستی او مواد د افغانستان لپاره د مل／رو ملتو د مرستندويه هيات او د والياتو د بيا رغونی . راتللو له کبله الره بنده شوه

کال د  ٢٠٠۵ ار روبل، د ملی پيوستون د پرو－رام د مشورتی اداری د سيمه ييزه حماي３ منيجر ＇خه د ژوره کتنو ويناوی، د ″.مرسته د چورلکو په واتسطه واستول شول
  . نومبر مياشت

  . ، چوکری دره، او باج／اه په نام يادي８یل／ا هاجر کلی، د تاجک هاجر کلی، د ميانه هاجر کلی، لورن／یاد دهقان فلعه، د : هغه وو کلی ٨٢



 د ملی پيوستون د پرو－رام ＊ه هماهن／３؛ د تسهيل کوونکو غ７و سره د ستون％و او د هغو د حل د الرو چارو مباحث３

 ٣٧      د افغانستان د ＇ي７نی او ار＄ونی اداره

 او بيايي يو  په مستحقو و－７و باندې وويشلمناسب ډول  په ډيرمرستیړي موو غ７يو نشوراک７ل او د متاثره شويو کليو د 
  . مننه ک７ی وه＇خه ډيره ی دو  په ليک ک３ يي دچ３ و ته را وا ستاوشورا３ کوونکليک هم مرسته 

 په دې او يو مجلس را و باله کچهواليت په  هم د په افغانستان ک３ د مل／رو ملتو مرستندويه سازمان  ک３همدغه وختپه 
 د سيالب ＇خه د رسيدلي تاوان چ３ دې غو＊تنه وشي ＇خه شورا！ولن３ د انکشافي   دچ３مجلس ک３ هم دا وړانديز وشو 

  په نوموړې واقعه ک３ د！ولن３ د، دي مستحقمرست３  دچ３ برابر ک７ي ید وک７ي او د هغو کسانو يو لست ارو＄ونه
 د کليو د پراختيا او بيا رغونی  په نتيجه ک３چ３سره ک７ه   ترار＄ونه غ７و د حکومت ＇خه په ＊ه تو－ه دا شوراانکشافي 

！ولو انکشافي  ی د د آغا خان انکشافی شبک اووزارت، يو ان هبيتات، د مهاجرينو لپاره د مل／رو ملتو عالی کميشنری
 ، کمپل١٤٤٣３ ، خيم٢٣٠３ چ３ ！ول وتوا نيدل ی ＇خه －＂ه پورته ک７ه او په پن％ه لس ور＄و ک３ دوونولست  د－انوشورا
  . وړ وسايل توزيع ک７ياړتيا پال ستيکي －يلن３ او د اتيا کورنيو لپا ره د١٠٠٠ د پالستيک تختی ٥٤٢

پای  په چ３ويشل شول سره له دې   له الرې وشوران３ د انکشافي ！ول واليت له خوا ＇خه هم د په همدې ډول کومکونه د
 په لست چ３ دومره ډيرې کمپل３ موجودې نه وې چ３  ＄کهوه کبله يو ＇ه شکايت موجود وکونو د کم والي لم د کوک３

  . یملو ！ولو خلکو ته ورسي８ک３  شا

تاوان  سيالب د ن＃ ک３ ＇ه رقابت وک７ي د په خپل مچ３ غ７ي وتوانيدل ب３ له دې شورا ！ولن３ د انکشافي په نتيجه ک３ د
انکشافي   ！ولنه هم دچ３دوهمه خبره دا . خپل３ ！ولن３ په هکله غوره معلومات را！ول ک７ي ＊ه ارزياب３ ترسره ک７ي او د

 د کومکي موادو دوهم ＄ل چ３ وو هم کا تين／ار باندې يي نورشورا او په و په ارزيابی او فيصله باندې موافقه وشورا
 لري او دا توانمندي شورا کچهولسوالی او واليت په  د په باميانو ک３ شورا د！ولن３ انکشافي چ３ي دريم دا غو＊تنه وک７

 د شورا！ولن３ د انکشافي   دچ３ ک３ بايد زياته ک７و پای ک３ برخه واخلي او په پريک７ه کولو په کچه د واليت په چ３لري 
خپلو ！ولنو ته مسؤليت لري او يا د حکومت د چارواکو په مقابل  يوازی ايا دوی چ請３الحيت پوله معلومه او رو＊انه نه ده 

  .ک３ هم ＇ه مسؤليت لري

 ويجاړی د تنظيم په هکله په الندې مواردو د راز بريالی توب  دشورا د ！ولن３ د انکشافي چ３دې قضيي شواهد ＊يي  د
  :پورې ت７لی دی

  ست برابروالی شي تر سره او د متاثره اشخا請و لر＄ونه درسيدلي تاوان اډير ژردوی  •
  او ،واخلي په مقصد کار ژغورنی خپلو شخصي امکاناتو ＇خه د  ！ولنه دچ３دوی دا ه）３ هم کوالی شي  •
 يو ＊ه محل يا موقيعت ＇خه کوال ی شي  توزيع دد ژغورنی د مرستوهمدا رن／ه دوی د  •

  ک３ ولروپام  دا ال ندې ！کي په چ３ظيم په را بطه کيدای شي ن＊ه ت ويجاړي د د 
  －انو ＊ه مفاهمهشورافي ن３ د انکشا！ول د •
   ورته الس رسی ولريشورا！ولن３   په وخت ک３ داړتيا  دچ３نجات او کومکي موادو زخيرې داس３ اماده کول  د •
کومکونو  د  سره کا روشي اوشورا ب３ له درن， ＇خه د ！ولن３ د انکشافي چ３دولت دا ډول پاليسي  او همدارن／ه د •

 . له الرې تر سره شيشوراهم د يجاړيو سره چال چلند  و د،توزيع

  : قضيهشورادورد－و په واليت ک３ دروغتيا د پرو－رام اود！ولن３ د انکشا في . ٢. ٢. ۴
 روغتيا د عام３ روغتيا دوزارت د  او دد پرو－رامملي پيوستون   دیافغانستان لپاره د سويدن کمي＂ دورد－و په واليت ک３  د

 تشويق  غ７ي دې تهشورا！ولن３ د انکشافي   دچ３ن کمي＂３ دا کو＊（ وک７  دواړه دندې په غا ړه لري نو د سويدمرستو



 د ملی پيوستون د پرو－رام ＊ه هماهن／３؛ د تسهيل کوونکو غ７و سره د ستون％و او د هغو د حل د الرو چارو مباحث３

 ٣٨      د افغانستان د ＇ي７نی او ار＄ونی اداره

 ترمن＃ شورا او روغتيايي د پرو－رام په نتيجه ک３ دملي پيوستون چ３ سره يو＄ا ی کا روک７ي شورا دروغتيا يي چ３ک７ي 
نظارت   د ک３－رامروغتيا په پرو  ＊％ينه غ７يو دشوراپه اند دانکشافي سويدن د کمي＂３   د.ډيرې ＊３ اړيک３ من％ته راغل３

 چ３دې لپاره ورک７ی شوه   و＇ي７ي او دا دنده دکچهکيفيت او پو＊（  دنده په غا ړه وا خيسته تر ＇و د روغتيا پرو－رام د
دې په ＇ن， ک３  دوی په پروژه ک３ په مستقيم ډول داخل ک７ی شي تر＇و يي ظرفيت لوړ او پر＄ان باوري شي  او د

ک３ هم کار وک７ي او ！ولن３ خپل مسؤليت  خلکو د احساس په وي＋ولو  دچ３ ＊％ينه غ７ې دې وه）ول ش３ شورا نوموړې د
 او پرو－رام په هکله ال زم کوونکوروغتيايي کار  غ７ي دشورا＊％ينه  دي نظارت په ترځ ک３ به  د ته را وبولي او همدارن／ه د

  . تر السه ک７يتمعلوما

 فعاليت د  د انکشافي شورې دچ３ت ک３ دي  کسانو لپاره په خدم٢٠٠٠٠کمي＂３ روغتيايي کلنيکونه د  ويدن دد س
！ولن３ انکشافي   دچ３ لري نو د سويدن کمي＂ه په دې ه）ه ک３ ده شورا  يوه روغتيا دسيم３ سره برابره ده او هر کلنيک

 په چ３ غ７ي هم دي شوراانکشافي   اکثره غ７ي دشورايي ا يو بل تقويه ک７ي او همدارن／ه دروغتيشورا او روغتيايي شورا
 . درک ک７ېاړتياویدواړو پرو－رامونو   دکچهمنطق３ په  د چ３ک３ دوی په ＊ه ډول توانيدالی شي دې 請ورت 

 له اړونده معلوماتو شوراانکشافي  پرو－رامونه ＄که سره مربوط ک７ل تر ＇و د ！ولن３ دسويدن کمي＂３ دواړه   دپه پای ک３
دی  باور وړ ورو بهرنيو سروې －انو په پرتله دن دوی معلومات د －＂ه پورته －７ې ＄که د！ولن３ په هکله يي لري   دچ３＇خه 

 سره کار کوي تر ＇و ددوی معلومات ال نور هم موثق او باوري شي شورا！ولن３ د انکشافي  سويدن کمي＂ه د او همدارن／ه د
  ترتيب ک７ي او  اسناد جوړ！ولن３ په هکله  دچ請３الحيت ولري  دا رول او چ３ وتواني８ي شورااو 

 د انکشافي چ３دې سبب شوي   دا الندې موارد دچ３ي غ７ي په تو－ه راپور ورکوي کوونکيل سويدن کمي＂３ د يو تسه د
  : وسيله شيبريالی توب د شورا

  پرو－رام حساب ورکول  د  ته د روغتياشورا  دغینظارت له کبله دد ！ولنی د انکشافی شورا  •
  وک７ي ه ک３ په خپلو غو＊تنو ！ين／ار په ！ولنچ３ دا توان ومومي شورا انکشافي چ３ وسيله کيدل شورا  دروغتييا د •
   ＇خه برخه منه شي تهکله له ال زم معلوما＇و د！ولن３ په   سره داس３ کا رکول ترشورا！ولن３ د انکشا في  د •

  رو－رامونه هم په ال ندې تو－ه پرمخت， کوال ی شي پروغتياد 
تل تر ＇و په ！ولنه ک３ د الزمو ي په تو－ه کار اخيسکوونک دغ７و ＇خه د يوه روغتيايي معلومات ور شورادا نکشافي  •

 تغيراتو په راوستو تاکيد وک７ي

  کار اخيستل د بيما ريو او وفياتو د کتونکي په تو－ه غ７و ＇خه  دشورادانکشافي  •

  د خدماتو په هکله د تربيه کولو لپاره کسان وپيژن３ روغتياشورا ته دا مسؤوليت ور په غاړه شی چ３ دانکشافی  •

   او د ！ولنی د انکشافی شورا په اړوند پوهول٨٣و－رامد اساسی اړتياوو له پرژی د انکشاف وانکشافی پر

                                                 
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 الری د ژوند د کيفيت لوړ والی  ٨٣

د اس . وغتياي３، ！ولنيزه او د اقتصادی غير مساويانه پريک７و په اړوند ！ولی خالی －اوی له من％ه يوسیدی، د روغتيا ل／＋تونه د خلکو د اړتياوو په مطابق برابر ک７ی، او د ر
د روغتيا د پاليسی پل＂نه ک３ د اساسی اړتياوو د ″کال ورځ پا１ه ک３ د ډاک＂ر خالف بيلی د پاکستان لپاره د ن７يواله روغتياي３ سازمان د استازی وينا،  ٢٠٠١ج３ امين د 
روغتيا د انکشاف برخه . د انکشاف د اساسی اړتياوو پرو－رام روغتيا د عمومی انکشاف يوه برخه او بخ）ه －２ل.  ني＂ه٣٠ کال د اک＂وبر د مياشت ٢٠٠١، د ″لپرو－رام －６و
کشاف د اساسی اړتياوو پرو－رام شيوه د ان. د انکشاف د اساسی اړتياوو په پرو－رام ک３ ！ول سکتورونه شامل دی تر ＇و د سکتورونو تر من＃ فعاليت بشپ７ شی. او توليد دی

 ١٩٩٩عبدالطيف، . ای. ای. داسی پروسه ده چ３ د ！ولنی غ７ی د خپل روغتيا او انکشافی اړتياوو ته او د بريالی توب لپاره د －６ کار کولو لپاره، تنظيم او چمتو ک７ی

  . ۵)١ (١۶٨ - ١٧۶ن３ د روغتيا مجله، د شرقی مديترا. ″په شرقی مدی ترانه ک３ د انکشاف د اساسی اړتياوو  شيوه″کال، 



 د ملی پيوستون د پرو－رام ＊ه هماهن／３؛ د تسهيل کوونکو غ７و سره د ستون％و او د هغو د حل د الرو چارو مباحث３

 ٣٩      د افغانستان د ＇ي７نی او ار＄ونی اداره

  ٨٤ په ال ندې ډول ويچ３  شي په اړوند کيدایشورادعام３ روغتيا دوزارت رول په خا ص ډول د ！ولن３ دانکشافي 
  روغتيا د پاليسی او قوانينو جوړول د •
   جوړولونهستراتيژيک پالن •
  تخصيصمنابعو د  •
   کومکونه کولترينن， او تخنيکي •
  نظارت او کتن３ •
  همه او مفا،تعليم ،روغتيا په هکله معلومات د •

  رغونه بيا  ＊وون％يو دکچهولسوالی په د  او ！ولن３ انکشافي شورا د. ٣. ٢. ۴
کليو د بيارغون３ او پراختيا وزارت ته د ازموين３ په ډول يوه پروژه ورک７ه   بانک دن７يواله ک３  کال٢٠٠٤کال يعن３ په  تير
سره  د ＇ان／３  ＊وونی او روزنی  ورغول شي او د ولسوالی دو ＊وون％ي！ول  دکچهوالی په ولس  دچ３وخه يي داوه  مچ３
ون３ غ د بيا ر ＊وون％يو دکچهنوموړې پروژې نيم ميليون دالر دولسوالی په  ، جوړه شيشوراه نماينده －６ دې يوه سره

 ＄که دوی .ده －ي تامين شينپروژې په پالن ک３ نماي  دکچه！ول３ ولسوالی په   ډول د－６ په چ３لپاره په دې هيله ورک７ل 
 ک３ پريک７ه کولو حکومت سره يو ＄ای په سيمه ييزه  دچ３ تمرين ک７ي کچهيو ＇ه په ！ي＂ه   －یهدغه نمايند چ３غو ＊تل 
  . غوره و－２له ولسوال９ يي پراخه وهکچه چ３ واليتپه پرتله د اخلي نو له دې کبله دوی برخه و

ملي   دچ３اص ډول اته ولسوالی د نمون３ په تو－ه تر هدف الندې نيول شوې وې په کومو ＄ايونو ک３ په پروژه ک３ په خ
 يوه . وک７پيلت د اشکاشم په ولسوالی ک３ ي نو دوی د بدخشان دوال، بري＋يدلبرياليي کوونکپيوستون پرو－رام او تسهيل 

د کليو د پراختيا او بيا رغونی  شورانوموړې  بايد ورغول شي او ＊وون％ی کوم چ３ دا فيصله وک７ي چ３ جوړه شوه شورا
  . وه شوی دوزارت له نماينده －انو ＇خه جوړه＊وونی او روزنی  او دله وزارت او د ！ولنی انکشافی شورا

 سيستم ک３مرکزي   پهحکومت په اوسن３ چ３ ＄که و له جريان ＇خه پوهاوی ډيرسخت وچ３ بانک راپور ورکوي ن７يواله
 ！ول اوامر له مرکز ＇خه اطراف ته ورکول کي８ي او بيا  ک３ ولريپام  سکتورونو پالنونه په  د بيلو بيلوچ３ب３ له دې 

  دچ３ و داس３ فرض شوې و ک３پريک７و پالن او －６نوموړې پروژې په   دچ３＇رن／ه . ،دوزارتونو په وا سطه تنظيم８ي
 هغه دا ، سيستم يو تردد را من％ته ک７ سره وي نودېشوراانکشافي   مسؤليت او د منابعو تخصيص به د ！ولن３ دپريک７ه کولو

کوم  د غ７و نظرياتو ته  شورا د انکشافي چ３ د وزارت نماينده －انوپه دې خبره عادت نه درلوده ＊وونی او روزنی  دچ３
 د وزارت  ＊وونی او روزنید. خدمت لپاره دي غوږ و نيسي همدوی د  هم د＊وون％ی！ولن３ له خوا ！اکل شوي او   دچ３

 خا請و ＄نو پال ن او بودج３ په هکله په کابل ک３ فيصله کي８ي او د ، د تعليم３ نصابچ３ل دی جوړ＊ت په دې ډو
ندو ＇خه ده  ولسوالی له د  شوي پالن تطبيق دجوړ مرکز له خوا د  د ＄ای ！اکنه، او د ＊وون％یموضوعاتو په هکله لکه د

 ن７يواله د چ３ته وشي په داس３ حال ک３  ز！ولن３ له خوا مرک  هم بايد دستمکتبونو د تاسيسولو درخوا همدارن／ه د او
  . هل ک７ې و ولسوالی ته انتقانيغ په نيغه مرکز په جريان ک３ ک７ي چ３بانک ！وله بودجه ب３ له دې 

 چ３ د رغون３ لپاره ده ＊وون％يوهغو   ديوازی نوموړې بودجه چ３ غ７ي په دې هم نه پوهيدل شورا！ولن３ د انکشافي  د
 هم لري نو ＄که دوی د يو ＊وونکی دوزارت سره راجستر دي او ＊وونی او روزنیو د  ا،ووال پخوا په سيمه ک３ موجود

                                                 
  . کال د آ－ست مياشت ٢٠٠۵ انکشاف ورک７ شوی، کابل، افغانستان، د په مشوری سرهکاک７ . ډاکتر افد روغتيا د وزارت معاون  ٨٤



 د ملی پيوستون د پرو－رام ＊ه هماهن／３؛ د تسهيل کوونکو غ７و سره د ستون％و او د هغو د حل د الرو چارو مباحث３

 ٤٠      د افغانستان د ＇ي７نی او ار＄ونی اداره

  دچ３منلو وړنه وه ＄که  －انو ته د  د وزارت نماينده ＊وونی او روزنی بيا دچ３ د زياتولو غو＊تنه کوله ＊وون％يوشمير نورو 
  . را من％ته شوېن％یستونوموړي وزارت له پالن سره تطابق نه درلوده نو له دې کبله  دوی غو＊تنو د

 هر＇ه له چ３ دوی وتوانيدل ، وهبريالي ډيره چ３اندراب ولسوالی ک３ وه په واليت  دوهمه تجربوي پروژه د بغالن د
  دچ３ نماينده －ان په دې پوهيدل  ＊وونی او روزنی او دشورا رو＊انه وي نو له دې کبله په بشپ７ه تو－ه ＇خه پيلهماغه 

 بانک ن７يواله . بايد رغو ل شوي وایچ３ و！اکل ＊وون％３ لم７ی يي هماغه چ３ ودوی اساسي هدف ＇ه دی نو هغه و
ديمکراتيک３ پروس３ پر بنس نوموړي ！اکل شوي  او بيا د و！اکي ＊وون％３ ＇رن／ه چ３ ته دا ＇ر－نده وه شورا چ３زياتوي 
 شورا  او دوو بيارغول يي ډير ضروري چ３لست جوړک７  ＊وون％يو هغو ک３ دوی دپای  په چ３ درجه بندي ک７ي ＊وون３％

 خپل چ３وه ه  موجودموقع غ７و ته دا شورااو همدارن／ه د ！ولن３ د انکشافي . و！ول غ７ي په دې لست راضي او موافق و
 وزارت  او بيا رغونیکليو دپراختيا  بانک او دن７يوالهاو او خپل３ غو＊تن３ عملي ک７ي  پريک７ه وک７ی ،نظريا ت ووايي

  .پروژې ＇خه کتنه تر سره ک７ه  دکاميابی سره هم په شورا او تيار ک７ی ورته  بودجه او تخنيکي کومکونهچ３و وتوانيد

  :غوسهدوی   فعالينو باندې دکار فشار او دسيمه ييزهپه : خطر عوامل د. ٣. ۴
 ستون％ه ستره ا請ل دی نو يوه ډيره تر ！ولو ال ＊هپروژو د خدماتي وسيل３ په تو－ه  د－انو －روپ شورا دانکشافي چ３＇رن／ه 
 معلومول يي هم مخک３ له وخته دي هغه د ！ولن３ د انکشافي یکچيوستون په پرو－رام ک３ موجوده ده او دي پمل  دچ３
خل ا يو ل８ شمير غ７ي په ډيرو پروژو او مجلسونو ک３ دچ３ په هغه وخت ک３  ده خصو請اًغوسهغ７و ب３ حو請ل／ي او   دشورا
 دي که چيرې په دې هکله د ر امکانات موجود کيدو ډيغوسه  دالمللي تجرب３ پر بنس ب３ حو請ل／ی او  د بين.وي

 د بشري چ３ غو＊تل يي چ３عمل د يوالي په پروژه ک３  لکه په تانزانيا ک３ د کلي مينجارو د .مخنيوي الزم اجرات و نشي
 فعالينو او حکومت په سيمه ييزه کار به د دا په وسيله د اجتماعي تاسيساتو همکاري را جلب ک７ي اومنابعو د تشويق 

 شبکو په جوړولو سره سيمه ييزه د چ３داس３ يو روش ＇خه کار واخيست  تمام شي نو په دې ډول يي د اری ک３ －＂ورپايد
 ، د＊３ همکار یچ３همکاری مفادات خلکو ته ＇ر－ند ک７ل او دا يي و＊ودل   تو－ه دد نمونی په کچه！ولن３ په  يي د

عو ک３ زياتوالی راشي خو سره له دې په دې روش ک３  مناب٨٥یتبادل３ په 請ورت ک３ به په بشر د د معلوماتو  او،مفاهم３
 دوی د تعهد له کبله د ！ولن３ په يو شمير غ７و باندې د  هغه دچ３ را من％ته شوې ستون％３د خلکو د تعهداتو په هکله يو ل７ 

  ٨٦.وپاروله  راغوسه شبکو په جوړولوک３ پرا خه ون６ه وه يو ډول سيمه ييزه

  دچ３ ک７ی دی ه ＇ر－نداندي＋نه هم دا رنی او د افغانستان لپاره د سويدن کميتی يو ان هبيتات، د پاملاو همدا رن／ه
 دوی ته په مختلفو چ３ کي８ي غوسه غ７ي په زياتره وختونوک３ له دې کبله  ب３ حو請ل３ او په شوراانکشافي  ！ولن３ د

 غوره مثال داس３  يي يو ان هبيتاتچ３ي شوی دندې سپارل  －انو او مجلسونو ک３ او په ډول ډول پروژو ک３ دشورا
 شورا همدارن／ه د موجوديت له کبله خلک او －انو دشوراډير شمير د  يو  په يوه کوچني کلي ک３ دچ３وړاندې کوي 

موړې وته مسؤل دي او ن  قانوني ده او ＇وک چاشورا ＇ه دنده لري او کومه يوه شورا کومه چ３غ７ي په دې نه پوهي８ي 
  . هم موجوده دهکچه سيم３ د شورا－انو په  دډول په دې ستون％ه

  

                                                 
  .١٣)١:(٧٢ عملی انکشاف، ″په کليمنجارو ک３ د سيمه ييزه حکومت په کار آجول،″کال  ٢٠٠٣وان کلينکن، . آر ٨٥
  .٨٠ ″په کليمنجارو ک３ د سيمه ييزه حکومت په کار آجول،″کلينکن، وان . آر ٨٦



 د ملی پيوستون د پرو－رام ＊ه هماهن／３؛ د تسهيل کوونکو غ７و سره د ستون％و او د هغو د حل د الرو چارو مباحث３

 ٤١      د افغانستان د ＇ي７نی او ار＄ونی اداره

  ٨٧:روليزه يډله －انو شوراانکشافي  ！ولن３ د د. ۴. ۴
يزه شکل  يډله －انو دشوراانکشافي  در بنس د آغا خان انکشافی شبکه او يو ان هبيتات راپورونو پ  غ７و دکوونکوتسهيل  د

يز کيدو د پالن په مرحله ک３ ي３ غ７ي د ډله کوونکډير شمير تسهيل   بيا يوچ３ په داس３ حال ک３ يد  ک７يپيلپه جوړلو 
－ان３ بايد په خپل من＃ ک３ داس３ پراخه رابطه شورا！ولن３ انکشافي   دچ３دي  دي هغه دا  د کار وړچ３ه  ＇.دي

په ډله ، ３ مخنيوی وشيسب３ حو請ل／ی او غو  کسا ن ون６ه واخلي او د په مينه وال په نتيجه ک３ مطلوب اوچ３پيداک７ي 
عملي کولو لپاره په  خپلو غو＊تنو د وروسته بيا د  غو＊تن３ په درجو وويشي اوچ３ ددې سبب کي８ي پريک７یيزه تو－ه ي

 نوموړو چ３واچول شي او هم مرکزي حکومت کوالی شي  موسس３ زورمربوطو مقاماتو که هغه حکومت وي او که 
نده حکومتي اړو  غو＊تنو ته دغو که چيرې د.ژيو مطابق په پالن او بودجه ک３ ＄ای ورک７ييخپلو سترات غو＊تنوته د

کتن３   شورا－ان３ به په دې 請ورت ک３ د پروژو د اجرا کولو او دکچهيزې يمقاماتو له خوا مثبت ＄واب ويل کي８ي نو د ډله 
 ！ولن３ د  دچ３ د انکشاف يوه کمي＂ه موجوده وي کچهنوکه چيرې د واليت په  .او مشاهدې په طريقو باندې فکرکوي

  ٨٨.مدافع３ ډله هم تغير ومومي دبايد له پروژو ＇خه  نو پريک７ه وک７یانکشافي پروژو په هکله 

  :لن６يز. ۵. ۴
نه   وجودکار وک７یي په تو－ه کوونکتسهيل   سره دشورا！ولن３ د انکشافي   دچ３  غ７و بدلکوونکوتسهيل   دچ３＇رن／ه 

کوي  ول کار په مستقل ډشورا！ولن３ انکشافي  سيم３ ＇خه و＄ي او په نتيجه ک３ به د ي به دکوونکلري او نوموړي تسهيل 
  غ７و د وتلو با وجود خپل دکوونکو خپل قانونيت په سيمه ک３ وساتي او د تسهيل چ３ لري اړتيا دې ته شورانو نوموړې 

 سره مرسته وک７ي شوراانکشافي  نورو ادارو او تاسيساتو سره را بطه به د ！ولن３ د  د.！ولن３ انکشافي پالن ته ادامه ورک７ي
 و انکشاف په هکله وسيمه ييزه د چ３ کال د ＇ي７ن３ په اساس ٢٠٠٤ بانک د ن７يواله د . خپل رول اوقانونيت وساتيچ３
بايد رابطه کلکه مرکزي حکومت او اداروسره   په دې تو－ه دچ３ غوره －２ل３ ده کچهيزه ي－انو ډله شوراانکشافي  هم د
－انو ا شورسيمه ييزه  د３کچ د حکومت ！ول３ چ３ دا خبره اطمناني شي چ３يو والي روش ته بايد پاملرنه وشي   د.شي

 په چ３ پاليس９ طرحه ک７ي  داس３چ３کوالی شي  کچه مرکزي حکومت د وزارتونو په .رابط３ په حال ک３ دي سره د
！ولن３ د انکشافي پروژو ＇خه  تخنيکي کومکونو عرضه کول او د  د،منابعو تخصيص  د،نتيجه ک３ يي ستراتيژيک پالن

خپل３ ！ولن３   دچ３يزه تو－ه کوالی شي ي－ان３ په ډله شورااو انکشافي . ونيول شيکتن３ امکانات په پام ک３  د مشاهده او
  پروژې عملي ک７ي او د،خپلو غو＊تنو زور واچوي انکشافي پالن ته توسعه او پرمخت， ورک７ې په حکومت باندې د

  . ک７ي برابرهحکومت مربوطه وزارت ته د نظارت زمينه

 ورته چ３ په ＄ان／７ي ډول يو وزارت ته په يوه خا請ه سيمه ک３ چ３دی   دا－انو نور خاص رولشوراانکشافي  ！ولن３ د د
 په خا請و شرايطو ک３ په چ３داس３ ډل３ بايد جوړې شي   د عالق３ وړشوراانکشافي  ！ولن３ د  د. وي زمينه برابره ک７ياړتيا

 او ار＄ونه خسارې  رول د طبيعي مصيبتونوله کبله د تاوان اوشوراانکشافي  خاص ډول عمل وک７ي د مثال په تو－ه د
کومکي موادو په  ！ولن３ تشويق کول او د  د کومکونو لپاره د ژغورنی د،و د لست برابرول請مستحقو اشخا  د،＇ي７نه

 ،＇خه نظارت پرو－رامونو ا دروغتي  د،－انو ک３ ون６ها شور په هکلهد روغتياعادالنه ويش ک３ برخه اخيستل او همدارن／ه 
کتني او   د پروژو ＇خه د＊وون％يو په پرو－رامونوک３ لکه د  ＊وونی او روزنی او د ،ه رولي په تو－کوونک تعليم ور ددروغتيا

  .مشاهدې رول

                                                 
  .  －انی استعمالویحتسهيل کوونکی غ７ی د غون６و د کچ３ لپاره چ３ له جفرافيه ي３ سيمو خخه نيولی تر حوزه او منطقی پوری، راز راز ا請طال ٨٧
   ني＂ه٣ کال د آ－ست د مياشتی ٢٠٠۵د . ، د پاليسی د پا１ی بيا کتل شوی پا１هد واليت په اداری سيستم ک３ د والياتو د انکشاف د کميتی ＄ای پر ＄اي کول ٨٨



 د ملی پيوستون د پرو－رام ＊ه هماهن／３؛ د تسهيل کوونکو غ７و سره د ستون％و او د هغو د حل د الرو چارو مباحث３

 ٤٢      د افغانستان د ＇ي７نی او ار＄ونی اداره

  ٨٩:مرکزي ادارو سره ＊يي په الندې ډول خال請ه کي８ي ！ولن３ رابطه د  دچ３درې ذکر شويو قضيو السته راوړن３  د
 دی البته ي امکان موجوديتواناډيرې   دکچهه يز فعاليت پيد سيمه  او مرکزي ادارو ترمن＃ شوراي ف！ولن３ د انکشا د. ١

   په تو－هبشپ７ديوبل د 
   د ک７نو او مرکزي سطح３ په جوړ＊تونو ک３ يو ＇ه ناخوال３ وجودلريکچه سيمه ييزه په شوراد！ولن３ د انکشافي . ٢
 شمير  بيا يوچ３سس３ ادارې په تو－ه رول ولوبوي په داس３ حال ک３  د مؤچ３ －ان３ په دې توانيدلي شورايو＇و . ٣

 .نورې تراوسه دا ظرفيت نه لري

 ！کي غوره له ！ولن３ سره په ！ولو کچوک３ د تماس يوه چ３ لري ييدې توانا يز شکل دي－انو ډله اشور پردې ！ولو سر بيره د
  دچ３ داس３ تشويق شي چ３－انو قانونيت او پايداري کيدای شي شورا وي تر ＇و خلکو ته ＊ه خدمت تر سره ک７ي او د

  . هم تحکيم شيی نوراړيکیيي  و موسساتوسرهمرکزي حکومت ا

  نتيجه او سپار＊تني. ۵
مباحثو په ترځ ک３ ＇ه نا ＇ه   غ７و دکوونکوتسهيل  دنوموړې ＇ي７ن３ ال سته راوړني لم７نی دي خو بيا هم   دچ３＇رن／ه 

  . الس ته راغلي دياوږدو ک３ په د پرو－رامملي پيوستون   دچ３دي  زده ک７ې او درسونه موجود

  :ی کيدل＄ا  او مروجه قدرتونو يوسيمه ييزه د  پروسه ک３وستون د پرو－رام پهد ملي پي
 ده  خن６ملي پيوستون د پرو－رام په موفقانه ډول اجرا کولوک３ يو  جوړ＊تونه دسيمه ييزهقدرت   دچ３په داس３ حال ک３ 

يو سياسي عمل  ３ په تو－ه ديوې معنی لرونک３ مجموع  دشورا！ولن３ انکشافي   دچ３！ولنو ته دا خبره جوته شوه  نو ډيرو
ي کوونکمشوره ور  دچ３عالقه لرونکي رابلل شوي  ！ولنو ک３ ＄نو په .جو－ه ده د ترسره کولو او د قدرت د بنس اي＋ودو

 په رو ل او مسؤليت باندې بحث وک７ي تر ＇و د پرو－رام په هکله يو د پرو－رامملي پيوستون   دکچهپه تو－ه په واليت３ 
يوې برخ３ په تو－ه   دد پرو－رامملي پيوستون   دچ３ او کله دوی ته دا بلنه هم ورک７ل شوې ده .يکاري پالن را من％ته ش

  . تقويه ک７يشورادپرو－رام ملکيت په الس ک３ واخلي او د ！ولن３ انکشافي 

 ک３  د ملي پيوستون په پرو－رامچ３ مذهبي مشرانو ！ولن３ دې ته وه）ول３ چ３او دا کار بيا هغه وخت ډير موثره تما م شو 
 له چ３په فعا له تو－ه برخه واخلي او تقويه يي هم ک７ي او همدارن／ه د＊％و ون６ه اخيستنه يي په پرو－رام ک３ تشويق ک７ه 

  . په الندې تو－ه يو قا نو نيت وموندشورادې کبله د ！ولن３ انکشا في 
 .  دعوت کول په تو－هکوونکو مشوره ور د قدرت لرونکوسيمه ييزهد ملی پيوستون پرو－رام ته  •

 ، شورا حمايه او تقويه ک７ی！ولن３ انکشافي  قدرت لرونکو ＇خه د يو کو نسل جوړول تر＇و دله  •

 د！ولن３ د انکشافي چ３هغه وخت جبران وشي   غ７وته په کمه اندازه معا ش ورکول تر ＇و دشوراانکشافي  ！ولن３ د د •
 . په هکله ل／ويشورا غ７ي يي د شورا

  دشورا！ولن３ انکشافي   تر＇و د وشین＃ ک３ د يوې پراخ３ همکاری غو＊تنهوزارتونو په م دستراتيژيو په هکله  د •
کرن３ او د  او ３ او روزن３＊وون ،، روغتيا کورنيو چاروحکومت په رسمي سيستم ک３ الره ومومي په خاص ډول د

  . و تر من＃ وزارتونمالداري

  

                                                 
  . ېولتی او غير دولتی سازمانونه دله مرکزی دولت ＇خه منظور ！ول د ٨٩



 د ملی پيوستون د پرو－رام ＊ه هماهن／３؛ د تسهيل کوونکو غ７و سره د ستون％و او د هغو د حل د الرو چارو مباحث３
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  د ＊％و د برخه اخيستنی او د تصميم نيونی د رولونو لوړول
  دچ３ په هکله يي بايد چلند وشي ＄که چ３ ده ستون％هډيره سخته  تن３ او تصميم نيون３ قدرت يوون６ې ا خيس د د＊％و

 په جندر پورې ت７لی چ３کله  .ن６ه اخيستنه په ！په ودري８ي دغه وچ３ ه）ه ک８５ي کچهحت３ په ملي  او کچه！ولن３ په 
 پام او ！ولن３ کوونکوکار ＂کی سره د پواسطه نو په چ٩٠ژغورنی بين المللی کمي＂یپرو－رام ！ولن３ ته وړاندې شي لکه د 

مذهبي ا請ولو او قوانينو ＇خه په موثرانه   دچ３ غ７و اکثريت په دې باور دي کوونکوتسهيل   د. ته کي８يستون％３نوموړې 
 د  باندې وپوهي８ي او＊ترزا＊％و دون６ې اخيستن３ په   دچ３ډول کار اخيستل شوی تر＇و ！ولن３ په دې راض３ ک７ې 

 ＇ومره مهمي دي او همدارن／ه ＇رن／ه د ＊％３ او نارينه تر من＃ په پريک７ې  د ＊％و چ３د شي دې اهميت هم ورته ＇ر－ن
 ک３ ډيرکم شورا نو د ＊％و د نظرياتو انعکاس د ！ولن３ په انکشافي وير ل８ و رسمي ډول د تفاهم امکانات او مسؤليت ډ

اخيستو مخه نيسي  請الحيت ＇خه د کار تفاهم او په موثرانه ډول د ＊％و د  دچ３ يوه بله مهمه موانع .ترستر－و شوی دی
س کوي او په نيتجه به په هکله د ب３ با وری ا حسا له دې کبله دوی د مشرتاچ３ ！يتوالی دی کچهدوی د سواد د هغه د

  . په الندې ډول بايد تسهيل وموميچ３ک３ ددوی ون６ه ا خيستنه له خطر سره مخامخ کي８ي 
 جندر د پوهاوي پرو－رامونه په الره وا چول  لپاره بايد دکوونکوکار  و دشي اه  ته لوړ٪۵٠ ه شميرکوونکو＊％ينه کار د •

 .شي

－انو، او مذهبي ا請ولو له الرې خپل قانونيت شورا ،خاوندانو نفوذ د  دپريک７ه کولون６ې اخيستن３ او  ＊％و د •
 ومومي

 .ل شياو 請الحيت بخ＋ن３ الرې چارې ول＂وافهام او تفهيم   ترمن＃ بايد دشورا＊％ينه او نارينه  د •

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

   : يووالیشورا！ولن３ د انکشافي  دسره  مرکزي تاسيساتو او ادارو د
يووالي  د،  شيلييز شکل د حکومت او مرکزي ادارو ترمن＃ درابط３ يوه ＊ه وسيله کيديانکشافي شورا－انو ډله  ！ولن３ د د

يزه شورا－انو سره ي ډله سيمه ييزهد  ادارو تر من＃ د ارتباط غوره الره وحکومت او نور  دچ３خبره باوري کوي روش دا 
 په اضطراري او د ويجاړی په حاالتو ک３ يي چ３ دا خبره يقيني ک７ې شورا د ！ولن３ انکشافي چ３اړيک３ دي ＇رن／ه 

 چ３وک７ي او د مستحقو کسانو داس３ يو لست جوړک７ي ！ولن３ ه）ولي دي تر ＇و د حادث３ د قربانيانو سره چ＂که همکاري 
  .نجات کومکونه په موثر ډول توزيع شي وړوي تر＇و په دې ډول د باور د
 کچهوزارت په پرو－رامونو ک３ ډيرې موثرې وې او همدارن／ه يي دواليت په  －ان３ د عام３ روغتيا دا！ولن３ انکشافي شور د

 د ال غ＋تل３ شورا د ！ولن３ د چ３بايد زياته ک７و ک７ی دی   پوره ډول کار په بيا رغونه ک３ په＊وون％يود حکومت سره د 
  ٩١.مرکزي ادارو سره په الندې تو－ه نور هم تقويه کيدای شي توب او پايداری لپاره د

 يووالي د روش يو ＄ای کول ک３ د په نويو پاليسيو •

 ک３ نيولپام په سترا تيژيک پالن ک３ د ！ولن３ د انکشافي شوری په  •

 منابعو تخصيص کول عملي کيد و لپاره د د پالن د •

 ته د تخنيکي کومکونو برابرول  پروژوشوراانکشافي  تولن３ د د •

 ！ولن３ انکشافي پروژو له اجرا کولو ＇خه کتنه او مشاهده د •

                                                 
  . د ＊％و د ون６ه اخيستنی د شکلونو برخه و－وري ٩٠
  . له مرکزی دولت ＇خه منظور ！ول دولتی او غير دولتی سازمانونه دې ٩١
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 ٤٤      د افغانستان د ＇ي７نی او ار＄ونی اداره

  :چ３مرکزي ادارو او تاسيساتو د تقابل يوه ＊ه نقطه ده کوم  جوړول د په －روپي ډول شورا！ولن３ انکشافي  د
 مجموعي ډول د پر مخت， يو پال ن را من％ته ک７يکوالی شي په  •

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

   پروژې اجراک７يکچهکلي او سيم３ په  د •

 ظرفيتونه مختلف دي نو په ډير ا حتياط بايد دپام وړکا رونه ترسره شي شورا د！ولن３ دانکشا في چ３برسيره پردې ＇رن／ه 
  . شياله ＊ه د نماينده －ی او وظيفوي نقش ا請الح او شوران３ د انکشافي ！ول  دچ３
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