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ﺳﺎرا ﻟﻴﺴﺘﺮ او ﻫﻴﻤﺶ ﻧﻴﻜﺴﻦ
ژﺑﺎړوﻧﻜﻰ :اﺣﻤﺪاﷲ اﻣﺮﺧﻴﻞ

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د وﻻﻳﺎﺗﻮ د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻪ
ﻟﻪ ګډوډﻳﺎ څﺨﻪ د ﺳﻤﻮن ﭘﻪ ﻟﻮر
ﺳﺮﻳﺰه
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د وﻻﻳﺎﺗﻮ د
د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﺣﻜﻮﻣﺖ دارۍ او ﻫﻤﺪارﻧګﻪ د وﻻﻳﺘﻮ ادارې 1ﺳﻤﻮن ،د ﺣﻜﻮﻣﺖ د ﻟﻴډ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻪ
ﻛﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻰ اﻧﻜﺸﺎف ﻣﻮﻗﺘﻪ ﺳټﺮاټﻴﮋى ﻛﯥ راﻏﻠﻰ ،ﺑﺤﺮاﻧﻰ ده .د
دﻏﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻰ ﭘﺎڼﻪ د وﻻﻳﺎﺗﻮ د

وﻻﻳﺘﻰ ادارى ﭘﻪ ګډون د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﺣﻜﻮﻣﺖ د ﺳﻤﻮن ﺑﻬﻴﺮ د دوﻟﺖ د ﻫﻐﻪ ﻟﻴﺪ د ﻋﻤﻞ ﻛﻮﻟﻮ

ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﺎﺳﻰ ﻣﺴﺎﻟﻰ څﺮګﻨﺪوى،

د ﭘﺎره ﺑﺤﺮاﻧﻰ دى ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﻣﻠﻰ ﺳټﺮاټﻴﮋى ﻛﯥ را ﻧﻐﺎرول ﺷﻮى دى.

د وﻻﻳﺘﻮ د ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻮ د ﻻ زﻳﺎت

دﻏﻪ ﺳټﺮاټﻴﺰى او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻮاﻓﻘﻪ ﻟﻴﻚ اړوﻧﺪه ﺑﺮﺧﻰ ﭼﯥ د ﻧړﻳﻮاﻟﻰ ټﻮﻟﻨﻰ او دوﻟﺖ

اﻏﻴﺰﻣﻨﺘﻮب ﻟﻪ ﭘﺎره ﺳﭙﺎرښﺘﻨﻰ او د

دوه اړﺧﻴﺰى ژﻣﻨﻰ ﭘﻜﻰ ﺟﻮﺗﻰ دى د دوﻟﺖ ﻫﻐﻪ ﻧﻈﺮ وړاﻧﺪى ﻛﻮى ﭼﯥ د وﻟﺴﻮاﻛﻰ،

ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﺣﻜﻮﻣﺖ د ﻛﺎرى

ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ،د ﺧﻠﻜﻮ اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب او د ﺣﻜﻮﻣﺖ د ټﻮﻟﻮ ﭘﻮړﻳﻮ ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ او اﻏﻴﺰﻣﻦ ﺗﻮب ﭘﻜﻰ
ﭼﻮﻛﺎټ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﭼﯥ دﻏﻪ ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻪ

ﺷﺎﻣﻞ دى .ﭘﻪ داﺳﻰ ﺣﺎل ﻛﯥ ﭼﯥ ،د دﻏﻪ د اﺟﺮا ﻛﻮﻟﻮ دواړه ﻣﻔﺼﻞ ﭘﻼﻧﻮﻧﻪ او ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻛﺎرى
ﺑﻪ ﭘﻜښﻰ اداره ﻛﻴږى اﺳﺘﺪﻻل،

ﭼﻮﻛﺎټ ﻻ ﺗﺮ اوﺳﻪ څﺮګﻨﺪ ﻧﺪى او زﻳﺎﺗﻰ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻰ او ﻗﻮى ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻣﺸﺮ ﺗﺎﺑﻪ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮى.
ﻛﻮى.

ﭘﻪ ﺗﻴﺮ ﻛﺎل ﻛﯥ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﺣﻜﻮﻣﺖ ډﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ﻛړى دى .د  2005ﻛﺎل د ﺳﭙټﻤﺒﺮ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ
ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت
ﻛﯥ وﻻﻳﺎﺗﻰ ﺷﻮرا ګﺎﻧﻰ وټﺎﻛﻞ ﺷﻮى .د واﻟﻴﺎﻧﻮ ﺑﻪ دﻓﺘﺮوﻧﻮ ﻛﯥ د ﺳﻤﻮن د ﻟﻮﻣړى ﺗﻮﺑﻮﻧﻮ او
د وﻻﻳﺘﻰ ﺣﻜﻮﻣﺖ دارۍ ﻟﻪ

ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻮ د ﻧﻮى ﻛﻮﻟﻮ د ﭘﺮواګﺎرم د ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ګډون ﭘﻪ وﻻﻳﺎﺗﻮ ﻛﯥ د ﻋﺎﻣﻪ ادارى د

ﭘﺎره ﻛﺎرى ﭼﻮګﺎټ ﻣﻮﻧﺪل

.1

ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻮ او ادارى اړﻳﻜﻮ د ټﻴﻨګﻮﻟﻮ او ﻳﺎﺳﻤﻮﻟﻮ او ﺑﻪ ځﺎﻧګړى ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ وﻻﻳﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﻛﯥ د

.2

د وﻻﻳﺘﻰ ﺷﻮراګﺎﻧﻮ رول

ﭘﻼن ﺟﻮړوﻧﻰ ﻟﭙﺎره ﻧﻮښﺘﻮﻧﻪ ﺗﺮ ﺳﺮه ﺷﻮى وى .وﻻﻳﺖ اداره د واﻟﻴﺎﻧﻮ د دﻓﺘﺮوﻧﻮ او ﻳﺎ د

.3

ﻟﻪ اﺧښﻠﻰ ﺳﺮه ګډول :د

وﻻﻳﺘﻰ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﯥ ﻛﻤﻴټﻮ ﻟﻪ ﻻرى ﭘﻪ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﻛﯥ د ﭘﻼن ﺟﻮړوﻧﻰ د ﺳﻤﻮن ﭼﺎرى ﭘﺮﻣﺦ
وﻻﻳﺘﻮ اﻧﻜﺸﺎﻓﻰ ﻛﻤﻴټﻪ

ﺑﻴﺎﻳﺰ او ټﺎﻛﻞ ﺷﻮى وﻻﻳﺘﻰ ﺷﻮراګﺎﻧﻰ ﺑﺎﻳﺪ د دﻏﻪ ﺑﻬﻴﺮ ﻟﭙﺎره دراﻣﺪ ﺗﻴﺎﻛړى .ﭘﻪ داﺳﻰ ﺣﺎل
.4

د ﻋﺎﻣﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ادارى

ﻛﯥ ﻫﻐﻪ واﺳﻄﻰ ﭼﯥ دﻏﻪ ﻛﺎر ﭘﺮى وﺷﻰ ﻻ څﺮګﻨﺪه ﻧﻪ دى.
ﺳﻤﻮن
.5

د وﻻﻳﺘﻮ ﺣﻜﻮﻣﺖ دارۍ اوس

د دﻏﻮ ﻧﻮﻳﻮ او ﻳﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﻮﻳﻮ ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻮ اړوﻧﺪه ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ،ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ او اړﻳﻜﻮ اوس

ﭘﻪ څﻪ ﺣﺎل ﻛﯥ دى؟

ﻫﻢ اﺑﻬﺎم ﭼﯥ ﭘﻪ ﻗﻮى ﺗﻮګﻪ او د ﻫﻐﻮى د دﻧﺪو ﭘﻪ ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻮﻟﻮ ﻛﯥ ﻫﻤﻐﻪ ﺳﻰ دوام ﻟﺮى .ﭘﻪ
رښﺘﻴﺎ ﺳﺮه ،د وﻻﻳﺎﺗﻮ د ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره ﻛﻮم اﺳﺎﺳﻰ ﻛﺎرى ﭼﻮګﺎټ ﻧﺸﺘﻪ ﭼﯥ د

د ﻟﻴﻜﻮﻧﻜﻮ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ .ﺳﺎرا ﻟﻴﺴﺘﺮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﻰ او ارځﻮﻧﻰ ﭘﻪ اداره ﻛﯥ د ﺣﻜﻮﻣﺖ دارۍ او د ﺳﻴﺎﺳﻰ اﻗﺘﺼﺎد ﻟﻮړ رﺗﺒﻪ څﻴړوﻧﻜۍ او ﻫﻴﻤﺶ
ﻧﻴﻜﺴﻦ د ﻫﻤﺪﻏﻪ ادارى د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ادارى څﻴړوﻧﻜﻲ ﻏﻮاړى ﭼۍ ﻟﻪ ډوګﻼس ګﺮوب ،ﺳټﻴﻔﺎن ﻣﺴﻴﻨګ ،اﻳﺮﻳﻚ رﻳﭽﺎرډﺳﻦ او د ﺧﭙﻠﻰ د ادارى ﻟﻪ
ﻛﺎرﻛﻮوﻧﻜﻮ څﺨﻪ د دﻏﻰ ﭘﺎﻧﯥ د ﻟﻤړﻧﻰ ﻣﺴﻮدى ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ د وﻳﻨﺎوو او د ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ اﻧﻜﺸﺎف ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﻮى ډﻳﭙﺎرټﻤﻨﺖ څﺨﻪ د دﻏﻰ څﻴړﻧﻰ د ﺗﻤﻮﻳﻠﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره
ﻣﻨﻨﻪ وﻛړى.

1

ﭘﻪ دﻏﻪ ځﺎى ﻛﯥ د ”ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﺣﻜﻮﻣﺖ دارۍ“ اﺻﻄﻼح )رﺳﻤﻰ او ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻰ( ﻣﻮﺳﺴﻮ او ﭘﺮوﺳﻮ ﺗﻪ ﭼﯥ د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻻرى ﭘﺮﻳﻜړى ﭘﻪ ښﺎرﻳﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪى)ﺳﺮه د
ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ او د ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ د رﺳﻮﻟﻮ د ﺗﺨﺼﻴﺼﺎﺗﻮ( ﭼﯥ د ﻣﻠﻰ ﻛﭽﯥ څﺨﻪ ﭘﻪ ټﻴټﻪ ﻛﻴږى  ،اﻏﻴﺰى ﺗﻪ ،واﻳﯥ” .د وﻻﻳﺎﺗﻮ ﺣﻜﻮﻣﺖ“ د دوﻟﺖ رﺳﻤﻰ ﺟﻮړښﺖ او
رﺳﻤﻰ ټﺎﻛﻞ ﺷﻮﻳﻮ ادارو ﺗﻪ واﻳﯥ” .ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه اداره“ د واﻟﻴﺎﻧﻮ دﻓﺘﺮوﻧﻪ ،د اړوﻧﺪه وزارﺗﻮﻧﻮ او ﻧﻮرو دوﻟﺘﻰ ادارو او ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻮ د وﻻﻳﺎﺗﻮ رﻳﺎﺳﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ
واﻳﯥ .ﻟﻜﻪ د ادارى ﺳﻤﻮن او ﻣﺪﻧﻰ ټﻮﻟﻨﻰ د ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ﻧﺎﭘﺎﻳﯧﻠﻰ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﻰ او ارځﻮﻧﻰ ادﻟﺮه

1

ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﻟﻴﺪ ﻛﯥ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻰ اﻧﻜﺸﺎف ﻣﻮﻗﺘﻪ ﺳټﺮاټﻴﮋى ﻟﻪ ﺧﻮا ﺟﻮړ ﺷﻮى
دى ﺳﻢ ﺷﻰ.
ﻻﻧﺪﻧۍ ﭘﻮښﺘﻨﯥ ﭘﻪ ﺧﺎﺻﻪ ﺗﻮګﻪ ،د ﭘﺎم وړ دى:
•

د ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻠﻮ دوﻟﺘﻰ ﻣﻮﺳﺴﻮ او د دوﻟﺘﻰ ﺳﻄﺤﻮ ﻛﯥ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ،او ﻣﺴﺆﻟﻴﺘﻮﻧﻪ د ﭘﺮﻣﺦ ﺗﻠﻠﻰ
ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﺣﻜﻮﻣﺖ دارۍ ﻣﻮﺧﻰ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻰ اﻧﻜﺸﺎف ﻣﻮﻗﺘﻪ ﺳټﺮاټﻴﮋى ﻟﻪ ﺧﻮا
ټﺎﻛﻞ ﺷﻮى دې څﻪ دى؟ دﻏﻪ ﺑﻪ ﻧﻪ ﻳﻮازى ﭘﻪ اداره او ﭘﻼن ﺟﻮړوﻟﻮ ﭘﻮرى اړه ﻟﺮى ﺑﻠﻜﻪ د
ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ﭘﻪ رﺳﻮﻟﻮ ﭘﻮرى ﻫﻢ ﺗړﻟﻰ وه.

•

د وﻻﻳﺎﺗﻮ د ﻛﭽﻮ ﺑﺮﺧﻪ ﭘﻪ اﻧﻜﺸﺎﻓﻰ ﭘﻼن ﺟﻮړوﻧﻪ ﻛﯥ څﻪ ده؟ دﻏﻪ ﺑﺎﻳﺪ د وﻻﻳﺎﺗﻮ د ﭘﻼن
ﺟﻮړوﻧﻰ ،د ﻫﻐﻮ د ﻣﻮﺧﻰ او د ﺑﻮدﺟﻰ ﻟﻪ ﭘﺮوﺳﻰ ﺳﺮه د ﻫﻐﻮ د اړﻳﻜﻮ ﻣﻨﻞ ﺷﻮى ﺗﻌﺮﻳﻒ
وﻟﺮى.

د وﻻﻳﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﭘﻼن ﺟﻮړوﻧﻪ او

•

د راز راز ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ادارو ﺗﺮ ﻣﻨځ اړﻳﻜﻰ څﻪ ﺷﺎن دى؟ دﻟﺘﻪ د وﻻﻳﺎﺗﻮ د ټﺎﻛﻞ ﺷﻮﻳﻮ

ﺣﻜﻮﻣﺖ دارۍ ﻛﯥ د وﻻﻳﺎﺗﻮد
ﺷﻮراګﺎﻧﻮ او د وﻻﻳﺎﺗﻮ د ادارى او د وﻻﻳﺘﻰ د ﺷﻮراګﺎﻧﻮ او د وﻻﻳﺎﺗﻮ د اﻧﻜﺸﺎﻓﻰ ﻛﻤﻴټﻮ ﺗﺮ

ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻮ

اﻏﻴﺰﻣﻨﺘﻮب
ﻣﻨځ اړﻳﻜﻰ ﺑﺎﻳﺪ څﺮګﻨﺪه ﺷﻰ.

ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ د ﻫﻐﻮ د ﺑﺮﺧﻮ او د
د دﻏﻮ ﭘﻮښﺘﻨﻮ د ځﻮاﺑﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره د ﻋﺎﻣﻪ ﭘﻮﻫﺎوى ﻧﺸﺘﻮاﻟﻰ ﭘﻪ دوو ﺳﺎﺣﻮ ﻛﯥ ﻟﻴﺪل ﻛﻴږى.

ﻣﺴﺆﻟﻴﺘﻮﻧﻮ د څﺮګﻨﺪواﻟﻰ او

ﻟﻤړى ،څﺮګﻨﺪه ﻧﻪ ده ﭼﯥ د وﻻﻳﺎﺗﻮ راز راز ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻪ د اﻧﻜﺸﺎﻓﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﻼن

ﻧﻈﺮوﻧﻮ د ﻣﻮاﻓﻘﻰ د ﻧﺸﺘﻮاﻟﻰ
ﺟﻮړوﻧﻪ ﻛﯥ څﻨګﻪ ﺑﺮﺧﻪ واﺧﻠﻰ .د وﻻﻳﺎﺗﻮ اﻧﻜﺸﺎﻓﻰ ﻛﻤﻴټﻮ او د وﻻﻳﺎﺗﻰ ﺷﻮراګﺎﻧﻮ ﺗﻪ داﺳﻰ

څﺨﻪ ﻛﻴږى.
ټﺎﻛﻞ ﺷﻮى ده ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﻼن ﺟﻮړوﻧﻪ ﻛﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻛړى ،ﺧﻮ ادارى او ﻣﺎﻟﻰ ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻪ ﭼﯥ
ﻛﻮﻻى ﺷﻰ د وﻻﻳﺎﺗﻮ ﭘﻼﻧﻮﻧﻪ د ﺣﻜﻮﻣﺖ د ﻟګښﺘﻮﻧﻮ د څﺮګﻨﺪوﻟﻮ ﭘﻪ اړه ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻛړى،
ﻧﺸﺘﻪ .ﺗﺮ څﻮ ﭼﯥ دﻏﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺣﻠﻴږى ،ﭘﻪ اوږد ﻣﻬﺎل ﻛﯥ ﺑﻪ د دﻏﻮ ﺗﺮﺗﻴﺒﻮﻧﻮ ﭘﻪ اﻏﻴﺰﻣﻨﺘﻮب او
ﺧﺼﻮﺻﺎً د ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﭘﺮ ﺿﺪ وى ﻓﻮراً ﻋﻤﻠﻰ ﻛړى.
دوﻫﻢ ،د وﻻﻳﺎﺗﻮ د راز راز ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻮ د رول د ﻟﻮﺑﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ د ﻧﻈﺮﻳﻮ د ﻣﻮاﻓﻘﻰ ﻧﺸﺘﻮاﻟﻰ
ﭼﯥ د ﻫﻐﻮ د روزﻟﻮ او د اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻫڅﻮ ﺑﺎﻧﺪى اﻏﻴﺰه ﻛﻮى .د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ادارى ﺳﻤﻮن
ﻫڅﻰ او د وﻻﻳﺘﻰ ﺷﻮراګﺎﻧﻮ ﺟﻮړول او ﺳﻤﺒﺎﻟﻮل ښﺎﻳﯥ ﭼﯥ د دوﻟﺖ اﻏﻴﺰﻣﻨﺘﻮب او اﻋﺘﻤﺎد
راﻣﻨځ ﺗﻪ ﻛړى ،دا ﻻ ﺗﺮ اوﺳﻪ څﺮګﻨﺪه ﻧﺪه ﭼﯥ د دﻏﻮ ﻫڅﻮ ﻣﻮڅﻪ څﻪ دى.
د دﻏﻪ ﺷﺎن ﻛﺎرى ﭼﻮﻛﺎټ د اﻧﻜﺸﺎف ﺳﺮه د ﻣﺮﺳﺘﻰ ﻟﻪ ﭘﺎره ﺧﺎﺻﻰ ﺳﭙﺎرښﺘﻨﻰ ﭘﻪ دى ډول
دى:
•

دوﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ د وزارﺗﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ د ﻟﻮړى ﻛﭽﯥ دﻓﺘﺮ ﭼﯥ د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﺣﻜﻮﻣﺖ او ادارى اړوﻧﺪه
ﻣﺴﺄﻟﻮ ﭘﻪ اﺻﻠﻰ ټﻜﻮ ﺑﺎﻧﺪى او ﻳﻮ څﺮګﻨﺪه ﻻرښﻮد ﺗﻴﺎر او ﺟﻮړ ﻛړى .دﻏﻪ دﻓﺘﺮ ﻳﺎ اداره ﺑﺎﻳﺪ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻰ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋى د روان ﺑﻬﻴﺮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻫﻢ ﻏږى ﻛﯥ ﭘﻪ آزاده ﺗﻮګﻪ د
ﭘﻮښﺘﻨﻮ راﭘﻮرﺗﻪ ﻛﻮﻟﻮ د ﭘﺎره ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻣﻠﻰ ﻣﺎﺗړ وﻟﺮى.

•

د ﺣﻜﻮﻣﺖ دارۍ ﻟﻪ ﭘﺎره ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻮه ﻣﺸﻮرﺗﻰ ډﻟﻪ ﺟﻮړه ﺷﯥ ﺗﺮ څﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻰ
اﻧﻜﺸﺎف د ﻣﻮﻗﺘﻪ ﺳټﺮاټﻴﮋى ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﻛﯥ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺗړون اﺟﺮاﺗﻮ او ﻛﻨټﺮول ﺑﺎﻧﺪى
ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻈﺮ ورﻛړى .دﻏﻪ ﺑﻪ د وﻻﻳﺎﺗﻮ او ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﻛﺎرى ډﻟﻪ وﻟﺮى .د دﻏﻮ ادارو د رﺟﻮ ﺷﺮاﻳﻂ
ﺑﺎﻳﺪ ﭼﯥ څﺮګﻨﺪ وې او د ﻣﺸﻮرﺗﻰ ډﻟﻰ د ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﻮى ﺳﻤﻮن د ﻻرى ﺑﺎﻳﺪ ډاډه ﺷﻰ ﭼﯥ
دﻏﻪ ﻳﻮه ﻓﻌﺎﻟﻪ او ﻛﺎرى ډﻟﻪ ده.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﻰ او ارځﻮﻧﻰ ادﻟﺮه
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د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻰ ﭘﺎڼﻮ د څﭙﺮوﻧﻰ ﻟړى

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د وﻻﻳﺎﺗﻮ د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻪ؛ ﻟﻪ ګډوډﻳﺎ څﺨﻪ د ﺳﻤﻮن ﭘﻪ ﻟﻮر

 .1د وﻻﻳﺎﺗﻮ د ﺣﻜﻮﻣﺖ دارۍ ﻟﻪ ﭘﺎره د ﻛﺎرى ﭼﻮﻛﺎټ ﻣﻮﻧﺪﻧﻪ
د  2005ﻛﺎل د ﻣﺎرچ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﻛﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﻰ

ورﻛﻮوﻧﻜﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﻧﻪ ﻳﻮازى داﺳﻰ ﻳﻮ ﻧﻈﺮ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ د

او ارځﻮﻧﻰ ادارى ﻳﻮې ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻰ ﭘﺎڼﯥ اﺳﺎﺳﻰ ﻣﻮﺿﻮع

ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻟﻪ ﻣﺴﺄﻟﻰ ﺳﺮه ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺪى ﺑﺮﺧﻮرد

ګﺎﻧﻰ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﺤﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﯥ وﻧﻴﻮل

وﺷﻰ ،ﺑﻠﻜﻪ اﻋﻼن ﺷﻮى ﭼﯥ ژﻣﻨﻰ ﺳﺮﺗﻪ ورﺳﻴږى.

ﺷﻰ ،ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛړى 2.ﭼﯥ څﻠﻮر اﺻﻠﻰ ﻣﺴﺄﻟﻰ ﭘﻜﻰ ﭘﻪ
څﻨګﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ وروﺳﺘﯥ ﻣﺦ ﻛﯥ ﻟﻤړى ﭼﻮګﺎټ ښﻴﯥ ﭼﯥ ،د
ګﻮﺗﻪ ﺷﻮې دى:
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻰ اﻧﻜﺸﺎف د ﻣﻮﻗﺘﻪ ﺳټﺮاټﻴﮋى او د
•

•

د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﺣﻜﻮﻣﺖ د ﻳﻮ ټﻮﻟﻴﺰه ﻟﻴﺪ ﻧﺸﺘﻮاﻟﻰ ،دا

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻟﻴﻚ د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻟﻴﺪ د

ﻣﺴﺄﻟﻪ ﭼﯥ اﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻛړى ﻛﻮل ﺑﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ

ټﻮﻟﻴﺰه ﻃﺮﺣﻰ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ دى ،او دﻏﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻰ ﻟﻪ دې ﭼﯥ د

ﭘﺎره ﻛﻮﻣﻪ ﻣﻌﻨﺎ وﻟﺮى ﻛﻪ ﻧﻪ؛

ﻫﻐﻮى ﻣﻨﺸﺎ ،د ﺳﺮﻣﺎﻳﯥ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻳﺎ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ
ﻛﯥ وﻧﻴﻮل ﺷﯥ ،د راﺗﻠﻮﻧﻜﻮ ﻛﻮښښﻮﻧﻮ دﭘﺎره ﻣﻼﺗړ وې.

د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ټﺎﻛﻞ ﺷﻮﻳﻮ ادارو ﺗﺶ ﻗﻮت ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ،او
اړﻳﻜﻮ ﻧﺎ څﺮګﻨﺪواﻟﻰ؛

•

د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﺣﻜﻮﻣﺖ دارۍ ﻣﺴﺄﻟﯥ ﺗﻪ وروﺳﺘﻨۍ ﺧﺎﺻﻪ
ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ د ﺣﻜﻮﻣﺖ د ﺑﻰ ﺳﺎرى ﻣﺮﻛﺰى او ﻋﻤﻮدى

د رښﺘﻨﻰ او ﻳﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﻮى اﻧﺴﺠﺎم او د وﻻﻳﺎﺗﻮ
ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻮ د ﭘﺮدى ﺷﺎه ﺗﻪ ﺗﺮ ﺳﺮه ﻛﻴږى .ﺑﻮدﺟﻲ ﭘﻪ ﻣﺮﻛﺰ
د ﭘﻼن ﺟﻮړوﻧﻰ د ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻮ دوه ګﻮﻧﻰ ﻛﻮل؛ او
ﻛﯥ او ﭘﻪ ﺳﻜﺘﻮرى ډول ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﯥ ټﺎﻛﻞ ﻛﻴږى ،او ﺑﻴﺎ

•

ښﻜﺘﻪ د وزارﺗﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرى وﻳﺸﻞ ﻛﻴږې ،ﭘﻪ داﺳﻰ ﺣﺎل

دﻏﻪ ټﻮﻟﻰ ﻣﺴﺄﻟﻰ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ادارى

ﻛﯥ ﭼﯥ ګﻮﻣﺎرﻧﯥ او راﭘﻮر ورﻛﻮل ﺣﺪ اﻗﻞ ﭘﻪ رﺳﻤﻰ

ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﻛﭽﻪ د ﻋﺎﻣﻪ ادارى د ﺳﻤﻮن ﺳﺘﻮﻧځﻰ.

د اﻧﻜﺸﺎف ﻟﻪ ﭘﺎره اﺳﺎس ﭘﺎﺗﻰ ﻛﻴږى ،او دﻏﻪ ﭘﺎڼﻪ د ﺗﻴﺮ

ﺗﻮګﻪ ﻟﻪ ﻫﻤﺪﻏﻮ ﻻرو ﻟﻮړو ﻣﻘﺎﻣﻮﻧﻮ ﺗﻪ د ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻟﻪ ﭘﺎره

ﻛﺎل د ﭘﺮﻣﺨﺘګ او داﭼﯥ د ﻫﻐﻮ ﭘﻪ ﺷﺎه و ﺧﻮا ﻛﯥ ﺑﻬﺮﻧﻰ

ځﯥ .دا ﭼﯥ د ﻣﺎﻟﻰ وزارت څﺨﻪ د څﻮﻣﺮه ﺳﺮﻣﺎﻳﯥ

ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ ،ادراك ،او ﭘﻮﻫﺎوى ﺑﺪﻟﻮن ﻣﻮﻧﺪﻟۍ ،او ﺳﻴﻤﻪ

ﻏﻮښﺘﻨﻪ وﺷﯥ ،څﻮﻣﺮه ﻳﯥ وﻻﻳﺎﺗﻮ ﺗﻪ اﺧﺘﺼﺎص ورﻛړ

ﻳﻴﺰه ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺗﻪ د ﻧﻮى ﭘﺎم ﻟﺮﻧﻰ ﭘﻪ ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﻛﯥ اﺳﺎﺳﻰ

ﺷﯥ ،او ﻫﻤﺪارﻧګﻪ د ﺑﻴﻼﺑﻴﻠﻮ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ د

ﻣﺴﺄﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﻮى.
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ﺳﺮﻣﺎﻳﯥ د وﻳﺸﻨﯥ ﭘﺮﻳﻜړه ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﯥ د وزارﺗﻮﻧﻮ
ﻛﺎرﻛﻮوﻧﻜﯥ ﻛﻮې .اوس ﻳﻮ څﻪ اﺧﺘﻴﺎرى ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ د

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻰ اﻧﻜﺸﺎف ﻣﻮﻗﺘﻪ ﺳټﺮاټﻴﮋى او د
وﻻﻳﺎﺗﻮ د ﻣﻘﺎﻣﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره او ﺣﺘﻰ د وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻟﻴﻚ د ﻋﺎﻣﻪ ادارى اوس ﻣﺤﺎﻟﻪ
ﻣﻘﺎﻣﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره ﻻ ﻳﻮ څﻪ ﻛﻤﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ،ﻣﻮﺟﻮده ده.

4

ﻛﻤﺰورى ﭘﻪ ښﻜﺎره ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﭘﻴﮋﻧﻰ او ﺧﺼﻮﺻﺎً
ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﻛﭽﻪ ،او د ﺳﻴﺎﺳﻰ او اﻧﻜﺸﺎﻓﻰ اﻫﺪاﻓﻮ ﭘﻪ

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻰ اﻧﻜﺸﺎف ﻣﻮﻗﺘﻪ ﺳټﺮاټﻴﮋى وﺻﺎﺣﺖ

ﺑﺸﭙړوﻟﻮ ﻛﯥ د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻫﻤﻴﺖ څﺮګﻨﺪوى.

ورﻛﻮى ﭼﯥ د ”ﺣﺪ څﺨﻪ زﻳﺎت ﻣﺮﻛﺰى ﺗﻮب“ ﺳﺮه

ﻫﻐﻮى د وﻻﻳﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻛﭽﻪ د اﻧﻜﺸﺎﻓﻰ ﭘﻼن ﺟﻮړوﻧﻰ،

ﺳﺘﻮﻧځﻪ ده ”ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ ﻟﻪ ﻣﺮﻛﺰ څﺨﻪ ﺳﻴﻤﻮ ﺗﻪ د ﺧﺎﺻﻮ

اﻧﺴﺠﺎم او ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ګۍ د ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻮ د ﺟﻮړوﻟﻮ او

دﻧﺪو د وﻳﺸﻨﻰ ﺑﺤﺚ ﭘﻪ ﻟﻤړﻧﻰ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﯥ دى“ .ﭼﯥ ”د

ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻟﻪ ﭘﺎره ﺧﺎص ﻧﺴﺒﺖ ورﻛﻮى.

وﺧﺖ ﭘﻪ ﺗﻴﺮﻳﺪو ﺳﺮه ښﺎﻳﯥ ﭼﯥ د ځﻨﻰ ﭘﺎﻟﻴﺴﻰ ﺟﻮړوﻧﻰ

دﻏﻪ اﺳﻨﺎد او ﭘﻴﭽﻠﻰ ﭘﺮوﺳﻰ ﭼﯥ ﭘﺮى ﻣﻮاﻓﻘﻪ ﺷﻮى ده

او د ﺑﻮدﺟﻰ ﻣﺴﺆﻟﻴﺘﻮﻧﻮ د وﻳﺸﻨﻴﯥ او ﻳﺎ ﻟﻪ ﺗﻤﺮﻛﺰ څﺨﻪ

دا ﻛﻮښښ ﺷﻮى دى ﭼﯥ ﺣﻜﻮﻣﺖ د دﻏﻮ ﻣﺴﺄﻟﻮ

اﻳﺴﺘﻨﻪ ﭘﻪ ﻳﻮه ا ﻧﺪازه ،د اﻏﻴﺰﻣﻨﺘﻮب او د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه

ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ ﭘﻪ ﻏﺎړه وﻟﺮى او د ﺑﺴﭙڼﻪ ورﻛﻮوﻧﻜﻮ ﭘﺎم ﻳﯥ

ﻣﺴﺆﻟﻴﺘﻮﻧﻮ د زﻳﺎﺗﻮاﻟﻰ ﻟﻪ ﭘﺎره ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﯥ وﻧﻴﻮل ﺷﯥ.

دﻏﯥ ﺳﺘﻮﻧځﯥ ﺗﻪ را واړوى .د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﺳﻘﻮط څﺨﻪ

)ﻟﻤړى ټﻮك158 ،59 ،ﻣﺦ(“ .دﻏﻪ د ﻣﺮﻛﺰﻳﺖ د وﻳﺸﻨﯥ

وروﺳﺘﻪ دا اول ځﻞ دى ﭼﯥ د ﺣﻜﻮﻣﺖ او د ﺑﺴﭙڼﻪ
4

اﻳﻮاﻧﺲ ،ﻣﻨﻴﻨګ او داﺳﻰ ﻧﻮر ﻛﺴﺎن 2004 ،.ﻛﺎل ،ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
2

ﺳﺎرا ﻟﻴﺴﺘﺮ 2005 ،ﻛﺎل ،د اﺑﻬﺎم ﭘﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﻛﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د
ﻛﯥ د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻳﻮ ﻻرښﻮد ،ﻛﺎﺑﻞ :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﻰ او ارځﻮﻧﻰ
ﺳﺎﺣﻮى ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻪ ،ﻛﺎﺑﻞ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﻰ او ارځﻮﻧﻰ

اداره/ﻧړﻳﻮال ﺑﺎﻧﻚ؛ اﻳﻮاﻧﺲ او ﻣﻨﻨګ او داﺳﻰ ﻧﻮ ﻛﺴﺎن 2004 ،.ﻛﺎل،

اداره.

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه اداره ،د ﻋﻤﻞ ﻟﻪ ﭘﺎره ﺑﺮاورد او

3

دﻏﻪ ﺗﻬﻠﻴﻞ د دﻏﻮ ﻣﺴﺄﻟﻮ ﭘﻪ ﺷﺎه او ﺧﻮا ﻛﯥ ﭘﻪ څﻴړﻧﻪ او ﭘﺎﻟﻴﺴﯥ ﻛﯥ

ﺳﭙﺎرښﺘﻨﻰ ،ﻛﺎﺑﻞ :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﻰ او ارځﻮﻧﻰ اداره/ﻧړﻳﻮال

د ﻟﻴﻜﻮﻧﻜۍ د ﺗﻴﺮ ﻛﺎل د ﻛﺎر ،ﺳﺮه د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻟﻪ ﭘﺎره ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﺑﺎﻧﻚ؛ او اﻳﻮاﻧﺴﺎﻧډ او ﻳﺎﺳﻴﻦ ﻋﺜﻤﺎﻧﻰ 2005 ،ﻛﺎل ،د ﭘﺮﻣﺨﺘګ

او ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻛﺎرى ﭼﻮﻛﺎټ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ او د وﻻﻳﺎﺗﻮ د اﻧﻜﺸﺎﻓﻰ ﺷﻮراګﺎﻧﻮ،

ارځﻮﻧﻪ :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ادارى ﭘﻪ ﺑﺎب ﻧﻮى راﭘﻮر ،ﻛﺎﺑﻞ :د

او د دﻏﻮ ﺷﻮراګﺎﻧﻮ د رول د ﻣﺸﻮرى ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ وﻻړ دى.

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﻰ او ارځﻮﻧﻰ اداره/ﻧړﻳﻮال ﺑﺎﻧﻚ

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﻰ او ارځﻮﻧﻰ ادﻟﺮه

3

د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻰ ﭘﺎڼﻮ د څﭙﺮوﻧﻰ ﻟړى

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د وﻻﻳﺎﺗﻮ د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻪ؛ ﻟﻪ ګډوډﻳﺎ څﺨﻪ د ﺳﻤﻮن ﭘﻪ ﻟﻮر

ﻟﻤړى ﭼﻮګﺎټ .د ﻣﻠﻰ اﻧﻜﺸﺎف ﭘﻪ ﻣﻮﻗﺘﻪ ﺳټﺮاټﻴﮋى او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻟﻴﻚ ﻛﯥ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﺣﻜﻮﻣﺖ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﭘﺎره د ﻫﻤﺪﻏﻪ ﻫﻴﻮاد د ﻣﻠﻰ اﻧﻜﺸﺎف د ﻣﻮﻗﺘﻪ ﺳټﺮاټﻴﮋۍ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻟﻴﺪ ﭘﻪ 1400م ﻛﺎل ﻛﯥ د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻟﻪ ﭘﺎره د ﻳﻮ
اوږدﻣﻬﺎﻟﻪ ﻟﻴﺪ ﻻﻧﺪﻧﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﻪ ﺑﺮ ﻛﯥ ﻟﺮى:
•

داﺳﻰ ﻳﻮ ﻫﻴﻮاد ﭼﯥ ﻣﻮﺳﺴﻰ ﻳﯥ د ﻏﺮﻳﺒﻮ ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ ﻣﺨﻪ زﻳﺎﺗﻰ ﺑﺎورى او ﻣﺴﺆﻟﻰ وې ،او د ﻫﻐﻮى د ﺟﻨﺴﻴﺖ او اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻪ
ﻧﻈﺮﻛﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ څﺨﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﭘﺮوﺳﻮﻛﯥ او ﻣﺤﻠﻰ ﻳﺎ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﭘﺮﻳﻜړو ﻛﯥ د ﻫﻐﻮى ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ ﻗﻮى ﻛړى.

•

داﺳﻰ ﻳﻮه ﻣﻠﻰ ﺷﻮرا ﭼﯥ د وﻻﻳﺎﺗﻮاو وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ د ټﻮﻟﻮ اړﺗﻴﺎوو او ګټﻮ وړاﻧﺪﻳﺰ ﭘﻪ ﻣﻠﻰ ﻛﭽﻪ ډاډه ﻛړى.

•

د اﺳﺎﺳﻰ ﻗﺎﻧﻮن )138-140ﻣﻰ ﻣﺎدى ﭘﻮرى( ﺳﺮه ﺳﻤﻰ ﻣﻠﻰ ،د وﻻﻳﺎﺗﻮ ،وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ او ﻛﻠﻴﻮ ﭘﻪ ﻛﭽﻪ ټﺎﻛﻞ ﺷﻮى ﺷﻮراګﺎﻧﻲ.

•

د دوﻟﺖ ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﻛﭽﻮ د اﻏﻴﺰﻣﻨﻪ ،ﺑﺎورى او ﺷﻔﺎﻓﻪ اداره ﺳﺮه د ﻳﻮ ﻧﺎوﻳﺸﻠﻰ ﺳﻴﺴټﻢ

•

د وﻻﻳﺎﺗﻮ او وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ اداري ﭼﯥ د ﻣﻠﻰ اﻧﻜﺸﺎف ړوﻣﺒﻰ ﺗﻮب اﻧﺴﺠﺎم د ښﯥ راﺗﻠﻮﻧﻜﻲ ﻫﻴﻠﻪ ﻋﻤﻠﻰ ﻛړى

•

ښځﻰ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺗﻮګﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ او ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻛﯥ زﻳﺎت اﻏﻴﺰﻣﻦ ږغ ﺟﻮړ ﻛړى

•

ﻳﻮ ﻓﻌﺎﻟﻪ ﻓﺰﻳﻜﯥ او ﺳﺎزﻣﺎﻧﯥ ﻋﺪاﻟﺘﻰ ﻛﺎرى ﭼﻮﻛﺎټ ﭼﯥ ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ وﻻﻳﺎﺗﻮ او وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﻛﯥ د ښﺎرﻳﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺣﻘﻮﻗﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ ﭘﻮره ﺗﻮګﻪ
ﺳﺎﺗﻨﻪ وﻛړى )د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻰ اﻧﻜﺸﺎف ﻣﻮﻗﺘﻪ ﺳټﺮاﺗﻴﮋى  ،ﻟﻤړى ټﻮك15-16 ،ﻣﺦ(.

د دﻏﻪ ﻟﻴﺪ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻰ اﻧﻜﺸﺎف د ﻣﻮﻗﺘﻪ ﺳټﺮاټﻴﮋى ښﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ او د ﻗﺎﻧﻮن ځﻮاﻛﻤﻨﻰ ﭘﻪ ﻟﻨډ ﻣﻬﺎل ﻛﯥ ﻻﻧﺪﻧﻰ ﻫﺪﻓﻮﻧﻪ
ﻟﺮى:
•

”ﺗﺮ څﻮ د اوﺳﻨﻰ وﻟﺴﻤﺸﺮى او ﻣﻠﻰ ﺷﻮرا د دورى ﭘﻪ ﭘﺎى ﻛﯥ د ﺑﺸﺮ د ﻻ ښﻪ ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻟﻪ ﭘﺎره ﭘﻪ ﻣﻠﻰ ،د وﻻﻳﺎﺗﻮ ،وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ او د
ﻛﻠﻴﻮ ﭘﻪ ﻛﭽﻪ اﺳﺎﺳﻰ ادارى او ډﻳﻤﻮﻛﺮاﺗﻴﻜﻪ ﺷﻴﻮې ﺟﻮړى ﻛړى) “.د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻰ اﻧﻜﺸﺎف ﻣﻮﻗﺘﻪ ﺳټﺮاټﻴﮋى ،ﻟﻤړى ټﻮك15 ،
– 16ﻣﺦ(

دﻏﻪ ﻫﺪﻓﻮﻧﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻟﻴﻚ ﻛﯥ ﺣﻤﺎﻳﻪ ﺷﻮى دې ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﻣﻠګﺮو ﺗﻪ ﻳﯥ ﻻﻧﺪﻧﻰ ﻣﺴﺆﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ور ﭘﻪ ﻏﺎړه
ﻛﻮې:
•

ﭘﻪ ﻫﺮ وﻻﻳﺖ ﻛﯥ ﭼﯥ ادارى – ﺳﺮه د ﻣﺪﻧﻰ اداره ،ﭘﻮﻟﻴﺲ ،ﺑﻨﺪى ﺧﺎﻧﯥ ،او ﻋﺪﻟﻰ ادارى ﻓﻌﺎﻟﻪ دې ،ﻫﻐﻮ ﺗﻪ د اﻧﺴﺠﺎم د ﺟﻮړوﻧﻰ
ړوﻣﺒﻰ ﺗﻮب ورﻛړى؛

•

د راﺗﻠﻮﻧﻜﯥ ټﻮل ټﺎﻛﻨﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره د ﻣﺎﻟﻰ او ادارى ﻟﻬﺎظ څﺨﻪ ټﻴﻨګﻪ اداره ﺟﻮړه ﻛړى؛

•

”د ټﻮﻟﻮ ﻟﻮړ رﺗﺒﻪ ګﻤﺎرﻧﻮ ،او ﻫﻤﺪارﻧګﻪ د وﻻﻳﺎﺗﻮ د واﻟﻴﺎﻧﻮ ،د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻣﺸﺮ ،وﻟﺴﻮاﻻﻧﻮ او د وﻻﻳﺎﺗﻮ د اﻣﻨﻴﺘﻰ ادارو د ﻣﺸﺮاﻧﻮ د
ګﻤﺎرﻧﻰ ﻟﻪ ﭘﺎره“ د ګﻤﺎرﻧﻰ روڼ او څﺮګﻨﺪه ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﺰم د  24ﻣﻴﺸﺎﺗﻮ ﺑﻪ اوږدو ﻛﯥ ﺟﻮړ ﻛړى؛

•

د  2006ﻛﺎل ﭘﻪ وروﺳﺘﻴﻮ ﻛﯥ ” ،د ﻣﺎﻟﻰ ټﻴﻨګښﺖ ﺳﺮه د ﻣﺮﺳﺘﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ادارى واﺣﺪوﻧﻮ ﺷﻤﻴﺮه او د ﻫﻐﻮ ﻛﺎرى ﻣﺤﺪودﻳﺖ
وڅﺎرى“ )د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻮاﻗﻔﺖ ﻟﻴﻚ3-6 ،ﻣﺦ(

ﻟﻤړﻧۍ ﺣﺴﺎﺳﻪ وﺿﻌﻪ ﺑﻪ د څﺎروﻧﻜﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره زﻳﺎﺗﻪ

ﻣﺮﻛﺰﻳﺖ او د ﻣﺮﻛﺰﻳﺖ د وﻳﺸﻨﻰ آزاده ﺑﺤﺚ ﭘﻴﻞ ﻛﻴږې ،د

ﺧﻮښﻮﻧﻜﯥ ښﻜﺎره ﺷﯥ ،ﺧﻮ ﻻ ﺗﺮ اوﺳﻪ د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻟﻪ ﺧﻮا

دﻏﻪ ﺷﺎن ﻛﺎرى ﭼﻮﻛﺎټ اﺳﺎﺳﻰ ﻋﻨﺼﺮوﻧﻪ ﺑﻪ ﻏﺎﻳﺐ وى.

ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻪ ﺗﻮګﻪ څﺮګﻨﺪه ﺷﻮى ﻧﻪ ده.

د وﻻﻳﺎﺗﻮ د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻳﻮ ﻛﺎرى ﭼﻮﻛﺎټ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ
ﺳﺮه ﻟﻪ دى ﭼﯥ ،ﭘﻪ دواړو اﺳﻨﺎدو ﻛﯥ د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه
د ځﻨﻮ ﻛﺎرى ډﻟﻮ او ﻧﻮرو ﭘﺮوﺳﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﻴﺮ ﻛﺎل ﻛﯥ
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﻏﻮره ﻣﻌﻴﺎروﻧﻪ ذﻛﺮ ﺷﻮى
ﭘﻴښﻰ ﺷﻮى ،زﻳﺎﺗﺮه ﺑﯥ ګټﯥ وې ،د ﺑﻴﻠګﻲ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د
وو ،ﺧﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻰ اﻧﻜﺸﺎف ﺳټﺮاټﻴﮋى او د
وﻻﻳﺎﺗﻮ د اﻧﻜﺸﺎﻓﻰ ﻛﻤﻴټﻮ د ﺟﻮړوﻧﻰ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﻣﺸﻮرى،
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻟﻴﻚ ﭼﯥ څﻨګﻪ ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻞ ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻪ
او ﻫﻤﺪا رﻧګﻪ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﻪ ﻃﺮﻳﻘﻰ ﭼﯥ ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻠﻮ وزارﺗﻮﻧﻮ
ﺳﺮه ﻫﻤﺎﻫﻨګ ﺷﻰ ،ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻀﻤﻮن ﻧﻪ وړاﻧﺪى ﻛﻮى،
او ﻓﻌﺎﻟﻴﻨﻮ اﺗﺨﺎذ ﻛړى دې ،د ﻳﻮ روښﺎﻧﻪ ﻛﺎرى ﭼﻮﻛﺎټ د
او ﻧﻪ ﻫﻐﻮى د دى ﻟﻪ ﭘﺎره ﭼﯥ څﻨګﻪ ﻛﻴﺪاى ﺷﯥ دﻏﻪ ﺷﺎن
ﻧﺸﺘﻮاﻟﻰ ﻟﻪ ﻛﺒﻠﻪ ﭼﯥ ﺑﻴﻼﺑﻴﻞ ﻧﻮښﺘﻮﻧﻪ او ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب
ﻛﺎرى ﭼﻮﻛﺎټ ﭘﺮاخ ﺷﯥ ﻳﻮ ﺑﻨﺴټ ﻧﻪ ﺗﻴﺎروى .ﭘﻪ ﺑﺪل ﻳﯥ،
ﭼﯥ د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻻرﻳﺴﺮه ﻳﻮ ځﺎى او ﻳﻮ ﭘﺮ ﺑﻞ ﭘﻮرى وﺗړل
ﻫﻐﻮى ﻳﻮازى داﺳﻰ ﻟﻴﻜﯥ ﭼﯥ دوﻟﺖ ﺑﻪ د ﻣﺮﻛﺰى ،د
ﺷﻰ ،ﭘﻪ دى اړه ﻟﻪ ﻳﻮ روښﺎﻧﻪ ﻻرښﻮد ﭘﺮﺗﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﻼﺑﻴﻞ
وﻻﻳﺎﺗﻮ او د وﻟﺴﻮاﻟﻰ ادارى د دﻧﺪى وڅﺎرى )ﻟﻤړى
ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ او وزارﺗﻮﻧﻪ ﺑﻪ څﭙﻠﻪ ﺧﻮښﻪ ﭘﻼن ﺟﻮړوﻧﻪ
ټﻮك71 ،ﻣﺦ( .د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﺣﻜﻮﻣﺖ د ﻛﺎرى ﭼﻮﻛﺎټ د
ﭘﺮﻣﺦ ﺑﻴﺎﻳﻰ .ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ،ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻮى ﻛﻮښښ ﻛﻮى ﭼﯥ
څﻴړﻧﻰ او ﺗﻮﺿﻴﻊ څﺮﻧګﻮاﻟﻰ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻪ دى.ﺗﺮ څﻮ ﭼﯥ د
ﻧﻮر ﻛﺴﺎن ﭘﻪ ﭘﻼن ﺟﻮړوﻧﻪ ﻛﯥ ﻧﺎﻣﺰد ﻛړى ﻫﻐﻮى ﻟﻪ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻛﻴږې ،او ﭘﻪ زﻳﺎﺗﻮ ﻣﻮاردو ﻛﯥ

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﻰ او ارځﻮﻧﻰ ادﻟﺮه
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ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د وﻻﻳﺎﺗﻮ د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻪ؛ ﻟﻪ ګډوډﻳﺎ څﺨﻪ د ﺳﻤﻮن ﭘﻪ ﻟﻮر

د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻰ ﭘﺎڼﻮ د څﭙﺮوﻧﻰ ﻟړى

ﺳﺴﺘﻲ او ﻳﺎ د ﻛﺎر د ﻧﻪ ﺑﺸﭙړﻳﺪو ﺳﺒﺐ ﻛﻴږى .دﻏﻪ ﻧښﻪ

څﺨﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﻼن ﺟﻮړوﻧﻪ ﻛﯥ څﻪ ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﻰ

ﭘﻪ ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻠﻮ ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﻛﯥ ﻟﻴﺪل ﺷﻮى ده.

ﺑﻪ د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﺗﻮﻟﻴﺰه ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﺎﺻﻪ ﺗﻮګﻪ د
ﺑﻮدﺟﻰ اوﺳﻨﻰ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﻮى ﭘﺮوﺳﻪ ﻛﯥ ﺑﺮاﺑﺮى ﺷﻲ ﻛﻪ

ﺳﻢ دﻻﺳﻪ څﺮګﻨﺪه ﻧﺪه ﭼﯥ داﺳﻰ ﻳﻮ ﻛﺎرى ﭼﻮﻛﺎټ ﭼﻴﺮى
ﻧﻪ .ﺣﺘﻰ ﻛﻪ د وﻻﻳﺎﺗﻮ د ﻛﭽﻰ د ﭘﻼن ﺟﻮړوﻧﻰ د
راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﯥ ،ځﻜﻪ ﭼﯥ د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﭼﻮﻛﺎټ ﻛﯥ د دﻏﻪ
زﻳﺎﺗﻴﺪوﻧﻜﯥ اﺑﺘﻜﺎر وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ د وﻻﻳﺎﺗﻰ ﺷﻮراګﺎﻧﻮ او
ﺷﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره ټﺎﻛﻠﻲ ځﺎي ﻧﺸﺘﻪ .د ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو
د وﻻﻳﺎﺗﻮ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ د ﻛﻤﻴټﻮ ﻟﻪ ﻻرى ﺑﺸﭙړ ﺷﯥ ،د
وزارت ،د اﻗﺘﺼﺎد وزارت ،د ﻣﺪﻧﻰ ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن،
وﻻﻳﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻛﭽﻪ د ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره څﺮګﻨﺪه ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﺰم
د ﻣﺎﻟﻰ وزارت او ﻫﻤﺪارﻧګﻪ ﻧﻮر اړوﻧﺪه وزارﺗﻮﻧﻪ او
ﻧﺸﺘﻪ ﭼﯥ وﺷﻰ ﻛﻮﻻى ﻟﻪ ﺑﻮدﺟﻮ ﺳﺮه ﺗړﻟﻲ د ﭘﺮﻣﺨﺘګ
ﺣﻜﻮﻣﺘﻰ ادارى ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﯥ ﺑﺮﺧﻪ ﻟﺮى او
ﭘﻴﺎوړي ﭘﻼن ﭼﯥ د وﻻﻳﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻛﭽﻪ د ﺳﻜﺘﻮرى
اوس داﺳﻰ ﻓﻌﺎﻟﻪ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻪ ﻧﺸﺘﻪ ﭼﯥ دﻏﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ
اوﻟﻮﻳﺘﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺗﻮﭘﻴﺮ څﺮګﻨﺪوى ،وړاﻧﺪى ﻛړى .د
ﭘﻪ ﻳﻮه ځﺎى ﻛﯥ او ﭘﻪ آزاده ﺗﻮګﻪ ،راﻏﻮﻧډه ﻛړي.
ﺑﻴﻠګﻰ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ،د وﻻﻳﺎﺗﻮ ﻳﻮ ﭘﻼن ښﺎﻳﯥ دا وﺷﻰ ټﺎﻛﻠﻰ
د ﺑﺴﭙڼﻪ ورﻛﻮوﻧﻜﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ،د ﻳﻮ ﺳټﺮاټﻴﮋﻳﻚ ﻛﺎرى

ﭼﯥ د روﻏﺘﻮن ﭘﻪ ځﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻳﻮ ښﻮوﻧځﻰ ﺗﻪ اﺧﺘﺼﺎص

ﭼﻮﻛﺎټ ﻧﺸﺘﻮاﻟﻰ څﺨﻪ ﻣﻨﻈﻮر دا دى ﭼﯥ د اﻧﺴﺠﺎم

ورﻛړې ،ﺧﻮ د ﺑﻮدﺟﻰ ﺟﻮړښﺖ د وﻻﻳﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻛﭽﻪ دﻏﻪ

ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ ﺳﺘﻮﻧځﻲ ﻻ ژورى ﺷﻮي دي .ﭘﻪ ځﻨﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ

ﺷﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻰ ﺗﻪ اﺟﺎزه ﻧﻪ ورﻛﻮى.

ﻛﯥ ،ﺣﺘﻰ د ﻫﻐﻮ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﭼﯥ د ﻳﻮه ﺑﺴﭙڼﻪ
ﻣﺎﻟﻮﻣﻪ ﻧﺪه ﭼﯥ ﻟﻪ ﻛﻮﻣﻮ ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ څﺨﻪ ﺑﻪ د وﻻﻳﺎﺗﻮ
ورﻛﻮوﻧﻜﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﻤﻮﻳﻠﻴږى ،ﻣﻨﻞ ﺷﻮى ﻣﻮﺧﻰ ﺗﻪ د
)وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ( ﭘﻼﻧﻮﻧﻪ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺷﻲ او ﻳﺎ دﻏﻪ ﭘﻼﻧﻮﻧﻪ د ﻫﺮ
رﺳﻴﺪو ﻟﻪ ﭘﺎره ﭘﻪ ﺳﻤﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ او د ﻛﺎر د
ډول ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﭘﻪ ﻟﺮﻟﻮ ﺳﺮه څﻨګﻪ ﻛﻮﻻى ﺷﻰ ﭼﯥ د ﻣﻠﻰ
وﻳﺸﻠﻮ ﺑﯥ ﻣﻴﻠﯥ ﻣﻮﺟﻮده ده 5.ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ،د ﺑﺴﭙڼﻪ
ﭘﻼن ﺟﻮړوﻧﻰ ﻟﻪ ﭘﺮوﺳﻰ څﺨﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ وﻛړى .ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ
ورﻛﻮوﻧﻜﻮ د اﻧﺴﺠﺎم د ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻟﻪ ﭘﺎره وروﺳﺘﻨﯥ
ﻧﻮﻣﻮړى د ﺟﻮړښﺖ ﺳﻤﻮن ﭼﯥ دا ډاډه ﻛړى ﭼﯥ ﭘﻼﻧﻮﻧﻪ د
ﻣﺤﺪوده ﻛﻮښښﻮﻧﻪ ﭼﯥ د ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻﺗﻮ او ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮ
ﭘﺮﻳﻜړى ﻛﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﭘﺮوﺳﯥ څﺨﻪ د ﺑﻮدﺟﻮ ﭘﻪ ﻟﺮﻟﻮ ﺳﺮه
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ګۍ ﭘﻜښﻰ ﺷﺎﻣﻠﻰ دي ،ﺑﺎﻳﺪ ﭼﯥ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺷﻰ او
ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ اﺧﻴﺴﺘﻠﻰ ﺷﻰ ،د وﻻﻳﺎﺗﻮ د ﭘﻼن ﺟﻮړوﻧﻰ
ﻧﻮرو ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﺗﻪ ور وﻏﺰول ﺷﻲ .ﺑﻰ ﻟﻪ زﻳﺎت اﻧﺴﺠﺎم
ﭘﻴﮋﻧﺪګﻠﻮى ﭘﻪ ژوره ﺗﻮګﻪ د وﺧﺖ ،ﭘﻴﺴﻮ او د ﺑﺮﺧﻪ
او ﻳﻮ ﺣﻜﻮﻣﺘﻰ ځﺎى څﺨﻪ ،ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻪ داﺳﻰ
اﺧﺴﺘﻮﻧﻜﻮ ﺧﻠﻜﻮ د ﺧﻮښۍ ،ﺿﺎﻳﻊ ﻛﻮل دي .او
ﻫڅﻰ ﻛﻮى ﭼﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ وزارﺗﻮﻧﻮ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ګﻴﻮ ﺳﺮه د
ﻫﻤﺪارﻧګﻪ دﻏﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ د ﺑﻰ
زﻳﺎت ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﻪ ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﭘﻪ ﻛﺎر ﻛﯥ ﻳﻮ ځﺎي ﺷﻰ ،ﻧﻪ
ﻛﻔﺎﻳﺘۍ د ﺑﺪى ﻣﻔﻜﻮرى د را ﭘﻴﺪاﻛﻮﻟﻮ ﺧﻄﺮ ﻫﻢ ﻟﺮى.
دا ﭼﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﺳﺮه ﭼﯥ د ﻳﻮ ځﺎى ﻛﻴﺪو ژوره ﺑﻮﻟﯥ ﻟﺮى.
ﻫﻐﻪ وزارﺗﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ دﻏﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﻛﯥ ﻣﺮﻛﺰى ﺑﺮﺧﻪ

د ﭘﻮﻫﻴﺪو وړ ده ﭼﯥ اوس د دى ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﭼﯥ آﻳﺎ د

وﻟﺮى ،ﻟﻪ دﻳﺮو ﻣﺒﺎﺣﺜﻮ او ﭘﻼن ﺟﻮړوﻧﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ ﺣﺎﺷﻴﻪ

وﻻﻳﺎﺗﻮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ د  1387ﻛﺎل ﭘﻪ ﻣﻠﻰ ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﯥ ګډه

ﻛﻰ ﭘﺎﺗﯥ دې .او اﻏﻴﺰه ﻳﯥ د وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻮ او ﭘﺮوﺳﻮ

ﺷﯥ ﻛﻪ ﻧﻪ ،ﻣﺒﺎﺣﺜﻰ رواﻧﯥ دي .ﺧﻮ ﻻ ﻣﺎﻟﻮﻣﻪ ﻧﺪه ﭼﯥ دﻏﻪ

ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻛﯥ ﭘﺮاخ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﻧﻠﺮى او ځﻜﻪ ﻳﺎ

وړاﻧﺪﻳﺰ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﯥ ﺳﺘﺮه ﻣﻮاﻓﻘﻪ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛړى،

د ﺗﺼﻮﻳﺐ ﭘﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﻛﯥ او ﻳﺎ ﭘﻪ ﺑﺸﭙړﻳﺪو ﻛﯥ ﻳﯥ ﺧﻨډ

ﺧﻮ ﻛﻪ ﭼﻴﺮى دﻏﻪ ﻟﻪ اړوﻧﺪه ﺳﻤﻮن او د ﺑﻮدﺟﻰ ﻟﻪ ﭘﺮوﺳﻰ

راﻏﻠﻰ دي.

ﺳﺮه ﺗړﻟﻰ وى ښﺎﻳﯥ ﭼﯥ دا ﺑﻪ د وﻻﻳﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻛﭽﻪ د ﭘﻼن
ﺟﻮړوﻧﻰ د ﭘﻴﻞ ﻣﻮﻗﻊ وړاﻧﺪى ﻛړى .ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ د وﻻﻳﺎﺗﻮ د

د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻟﻪ ﭘﺎره د ﻳﻮ ټﻮﻟﻴﺰه ﻛﺎرى ﭼﻮګﺎټ
ﺛﺒﺎت د ﺳﺮﻣﺎﻳﯥ )ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺛﺒﺎت د ﺳﺮﻣﺎﻳﯥ ﻳﻮه
ﻧﺸﺘﻮاﻟﻰ ﭘﻪ ﺧﺎﺻﻪ ﺗﻮګﻪ د وﻻﻳﺎﺗﻮد ﭘﻼن ﺟﻮړوﻧﻰ ﭘﻪ
ﺑﺮﺧﻪ ده( ﻟﻪ ﻧﺎﻛﺎﻣﻰ څﺨﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺒﻖ واﺧﺴﺘﻞ ﺷﻰ ،ﭼﯥ
ﻣﺒﺎﺣﺜﻮ ﻛﯥ څﺮګﻨﺪه دي .دﻏﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﻰ زﻳﺎﺗﺮه ﭘﻪ ﭘﻼن
زﻳﺎت واك ﻳﯥ د واﻟﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ دﻓﺘﺮوﻧﻮ ﻛﯥ وو .ﺣﻜﻮﻣﺖ د
ﺟﻮړوﻧﻪ ﻛﯥ د ﺳﻴﻤﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ زﻳﺎﺗﻴﺪوﻧﻜﻰ ګډون د
ټﻴټﯥ ﻛﭽﯥ د ﭘﻼن ﺟﻮړوﻧﻰ د ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻮ او د اوﺳﻨﻰ د
ﺗﻴﻮرﻳﻜﻰ ګټﻮ او ﻳﺎ ﭘﻪ وﻻﻳﺎﺗﻰ ﻛﭽﻪ د ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ د ښﻪ
ﺑﻮدﺟﻰ د ﻣﺮﻛﺰى ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻮ ﻣﺎﺗﻰ اړﻳﻜﻰ ﭘﻴﮋﻧﺪﻟﻰ
ﺳﻤﻮن د اړﺗﻴﺎ ﭘﺮ ﺷﺎﺧﻮا راټﻮﻟﻰ دى .ﭘﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل دﻏﻪ
دي .د ﺑﻴﻠګﻰ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻰ اﻧﻜﺸﺎف
ﻧﻈﺮﻳﯥ ﺑﻴﺎ د ﻋﻤﻞ ﺟﺎﻣﻪ ﻧﻪ اﻏﻮﻧﺪى او ﭘﻪ ﺗﺸﻪ ﻛﯥ ﭘﺎﺗﻰ
ﻣﻮﻗﺘﻪ ﺳﺘﺮاټﻴﮋى داﺳﻰ ﻳﺎدوﻧﻪ ﻛﻮى ﭼﯥ:
ﻛﻴږى ،ﺑﻰ ﻟﻪ دى ﭼﯥ داﺳﻰ ﺑﺤﺚ وﻛړى ﭼﯥ ﻟﻪ دى ﺑﺤﺚ
”ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﺑﻮدﺟﻪ او د اﻧﺴﺠﺎم ﻣﺴﺆﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ﻧﺎ ﻣﺘﻴﻘﻨﻪ
5

ﺷﺨﺼﻰ ﺗﻔﺎﻫﻢ ،دوه اړﺧﻴﺰه ﺑﺴﭙڼﻪ ورﻛﻮوﻧﻜﻲ ،د  2006ﻛﺎل د
ﻓﺒﺮورى ﻟﻮﻣړۍ ﻧﻴټﻪ.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﻰ او ارځﻮﻧﻰ ادﻟﺮه

ﭘﺎﺗﻰ ﻛﻴږى :ځﻜﻪ ﭼﯥ اﻛﺜﺮه ﺧﺪﻣﺎت ﭘﻪ ﻣﺤﻞ ﻛﯥ
ﺑﺮاﺑﺮﻳږې ،د وﻻﻳﺎﺗﻮ )او ﭘﻪ اوږد ﻣﻬﺎل ﻛﯥ ،د وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ(

5

د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻰ ﭘﺎڼﻮ د څﭙﺮوﻧﻰ ﻟړى

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د وﻻﻳﺎﺗﻮ د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻪ؛ ﻟﻪ ګډوډﻳﺎ څﺨﻪ د ﺳﻤﻮن ﭘﻪ ﻟﻮر

ﻟﻪ ادارو ﺳﺮه د ﺑﻮدﺟﯥ د ﺟﻮړوﻟﻮ او اﺟﺮا ﻛﻮﻟﻮ د

ﭘﻴښﻴﺪو ﭘﻪ ﺣﺎل ﻛﯥ ده ،د وﻻﻳﺎﺗﻮد ﺳﻼ او ﻣﺸﻮرى ﻟﻪ

ﻣﺴﺆﻟﻴﺘﻮﻧﻮ او ﻫﻤﺪارﻧګﻪ د ﻋﺎﻳﺪاﺗﻮ او ﻟګښﺘﻮﻧﻮ د

ﺧﻮا وړاﻧﺪى ﻛﻴږى.

دواړو د څﺎرﻧﻰ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ،د ﺳﻼ او ﻣﺸﻮرى اړﺗﻴﺎ
ﻣﻮﺟﻮده ده) “.ﻟﻤړى ټﻮك 158 ،ﻣﺦ(.

او دا ﻫﻢ ډﻳﺮه ﻣﻬﻤﻪ ده ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻟﻴﻚ
او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻰ اﻧﻜﺸﺎف د ﻣﻮﻗﺘﻪ ﺳټﺮاټﻴﮋۍ د

او اوس دا ډﻳﺮه زﻳﺎﺗﻪ ﻣﻬﻤﻪ ده ﭼﯥ د ﺣﻜﻮﻣﺖ د ﺳﻴﻤﻪ
ﺣﻜﻮﻣﺖ دارۍ اړوﻧﺪه ﺗﺪارﻛﺎﺗﻮ د څﺎرﻧﻰ ﻟﻪ ﭘﺎره ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻳﻴﺰه ﻛﭽﯥ ﻣﺴﺆﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻰ اﻧﻜﺸﺎف
ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﺰم ﭘﻪ ﭼټﻜﻰ راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻰ او ﭘﻪ ﻛﺎر واﭼﻮل ﺷﻰ.
ﻣﻮﻗﺘﻰ ﺳټﺮاټﻴﮋى ﻛﯥ ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﺷﻮى دې ژر ﺗﺮ ژره او د
د اﻧﻜﺸﺎف ﭘﻪ ﻣﻠﻰ ﺳټﺮاټﻴﮋى ﻛﯥ اوﺳﻨﻰ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﭼﯥ د
ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻠﻮ وزارﺗﻮﻧﻮ او ﺑﺮﺧﻪ ﻟﺮوﻧﻜﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﻏﺎړه
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻟﻪ ﭘﺎره دى ﻳﻮه ﻣﺸﻮرﺗﻰ ډﻟﻪ وي ،ﻻزﻣﻪ ده ﭼﯥ
واﺧﺴﺘﻞ ﺷﻰ .د د ﻏﻪ ﻛﺎر ﻟﻪ ﭘﺎره ،د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﭼﻮﻛﺎټ
ﻋﻤﻠﻰ ﺷﻲ ،او د ﻳﻮى ﻛﺎرى ډﻟﻰ ﻟﻪ ﻻرى ﺑﺎﻳﺪ د ﺣﻜﻮﻣﺖ
ﻛﯥ د وزارﺗﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ د ﻳﻮ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن د ﺟﻮړوﻟﻮ
د ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻠﻮ ﻛﭽﻮ ﭘﻪ دﻧﺪو ﻛﯥ ﻗﻮى ﺷﻲ .ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺎﻳﺪ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﻮى ﻣﻔﻜﻮره ﭼﯥ د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺗﻮﻟﻴﺰه
ورﻛړل ﺷﻰ ﭼﯥ څﻨګﻪ ﻛﻴﺪاى ﺷﻰ ﭼﯥ دﻏﻪ ادارې او د
ﻟﻴﺪ ﺗﻪ اﻧﻜﺸﺎف ورﻛړى ،اﻏﻴﺰﻣﻨﻪ ده ،او د دﻏﻮ ﻣﺒﺎﺣﺜﻮ
وزارﺗﻮﻧﻮ د ﻣﻨځ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻪ ،ﭘﻪ اﻧﻔﺮادى ډول
ﻟﻪ ﭘﺎره ﺑﻪ ﻻزم ځﺎي ﺑﺮاﺑﺮ ﻛړى .د ﭘﺮاخ اﺑﺘﻜﺎر ﻟﻪ ﭘﺎره
وزارﺗﻮﻧﻪ ،ﭘﺎرﻟﻤﺎن ،او ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ادارې ﭼﯥ د څﺎرﻧﻰ د
ﻣﻮﻗﻊ ﻫﻢ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻰ اﻧﻜﺸﺎف د ﺑﺸﭙړه
دﻧﺪو ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ ﭘﻪ ﻏﺎړه ﻟﺮى ،ﻟﻜﻪ د وﻻﻳﺎﺗﻰ ﺷﻮراګﺎﻧﯥ،
ﺳټﺮاټﻴﮋى ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ  2006-07ﻛﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﻬﻴﺮ ﻛﯥ د
ﺳﺮه وﺗړل ﺷﻰ.

 .2د وﻻﻳﺎﺗﻮد ﺷﻮراګﺎﻧﻮ د دﻧﺪو ﺑﺮﺧﻪ
اړوﻧﺪه ﻣﻘﺮرات ﻳﯥ ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﺗﻮګﻪ ﭼﯥ دﻏﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﯥ د
د  1384ﻛﺎل د ﻟړم ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﻛﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د
ﺷﻮراګﺎﻧﻮ د ﻣﻮﺧﻰ او د دﻧﺪو ﭘﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﯥ څﺮګﻨﺪى ،د
وﻻﻳﺎﺗﻮ 34ټﺎﻛﻞ ﺷﻮى ﺷﻮرا ګﺎﻧﻰ د دى ﻟﻪ ﭘﺎره ﭼﯥ ﺧﭙﻞ
دﻏﻮ ﻛﻮﭼﻨﻴﻮ دﻧﺪو د اﻏﻴﺰﻣﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺮ ﻣﺨﻰ ﺧﺎص
ﻣﺴﺆﻟﻴﻦ وټﺎﻛﻰ ﺳﺮه را ﻏﻮﻧډى ﺷﻮى .دوه ورځﻰ
ﺧﻨډوﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد دي .دﻏﻪ ﺧﻨډوﻧﻪ ﭘﻜښﻰ ﺷﺎﻣﻞ دي؛ د
وروﺳﺘﻪ ﻫﺮى ﺷﻮرا ﺧﭙﻞ دوه ﻏړى د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺟﺮګﯥ ﻟﻪ
ﺷﻮراګﺎﻧﻮ د اﺳﺘﺎزى ﺗﻮب ﻟﻪ اﺳﺎﺳﺎﺗﻮ ﺳﺮه ﺳﺘﻮﻧځﻲ ،د
ﭘﺎره وټﺎﻛﻞ 6.د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻟﻤړى ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﻣﻮﺳﺴﻮ
ﺷﻮراګﺎﻧﻮ د دوﻟﺘﻰ دﻧﺪو د اﺟﺮاﻛﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره ﻧﺎڅﺮګﻨﺪه
ﺟﻮړوﻧﻪ د  2001ﻛﺎل د ﺑﻦ د ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻟﻴﻚ د ﺷﺮﻃﻮﻧﻮ ﻳﻮه
ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻪ او څﻨګﻪ ﭼﯥ ﻣﺨﻜﻰ ﻫﻢ ﭘﺮى ﺑﺤﺚ وﺷﻮ د
ﺑﺮﺧﻪ ﭘﺮ ځﺎي ﻛﻮى ،او د دوﻟﺖ د ﺟﻮړوﻟﻮ ﭘﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﻛﯥ
وﻻﻳﺎﺗﻮد ﺷﻮراګﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره د ﻳﻮ ټﻮﻟﻴﺰه ﻛﺎرى ﭼﻮګﺎټ
ﻳﻮه ﺧﺎﺻﻪ ﺑﺸﭙړﺗﻴﺎ څﺮګﻨﺪوى .ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻜﻰ ﻟﻪ دى
ﻧﺸﺘﻮاﻟﻰ.
ﭼﯥ وﻻﻳﺎﺗﻰ ﺷﻮراګﺎﻧﻰ د راوﻻړ ﺷﻮي دﻳﻤﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ
ﻧﻈﺎم ﻳﻮه ﻓﻌﺎﻟﻪ او ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺮﺧﻪ ﺟﻮړه ﻛړى ،ﻻزﻣﻪ ده ﭼﯥ

ﻧﻮ ځﻜﻪ ﺧﻮ د وﻻﻳﺎﺗﻮﻟﻪ ﭘﺎره ﭘﻪ ﭘﺎم ﻛﯥ ﻧﻴﻮل ﺷﻮى دﻧﺪى

ﻳﻮ ﻟړ ﻣﺴﺄﻟﻰ ﺣﻞ ﺷﻰ.

ﭘﻪ درﻳﻮ ﭘﺮاﺧﻮ ﺳﺎﺣﻮ ﻛﯥ راځﻲ:

د وﻻﻳﺎﺗﻮد ﺷﻮراګﺎﻧﻮ دﻧﺪې.

•

د وﻻﻳﺎﺗﻮد اﻧﻜﺸﺎف ﭘﻪ ﭘﻼن ﺟﻮړوﻧﻪ ﻛﯥ ﺑﺮﺧﻪ
اﺧﺴﺘﻨﻪ .د وﻻﻳﺎﺗﻮﺷﻮراګﺎﻧﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺧﻠﻜﻮ

د  2005ﻛﺎل ﭘﻪ اوږدو ﻛﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ
ﺳﺮه ﻣﺸﻮره وﻛړي ،او د وﻻﻳﺎﺗﻮد اﻧﻜﺸﺎف د
دوﻟﺘﻰ او ﻧﺎ دوﻟﺘﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﻨﻮ ﭘﺮاﺧﻪ ﻣﺸﻮرو د وﻻﻳﺎﺗﻮد
اﻫﺪاﻓﻮ ﭘﻪ څﺮګﻨﺪوﻟﻮ او د اﻧﻜﺸﺎﻓﻰ ﭘﻼﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ
ﺷﻮراګﺎﻧﻮ رول ﭘﻪ ﭘﺎم ﻛﯥ وﻧﻴﻮو .ﭘﻪ ﭘﺎى ﻛﯥ ،ﻛﺎﺑﻴﻨﻰ
ﻃﺮﺣﻪ ﻛﯥ ﺑﺮﺧﻪ واﺧﻠﻰ .دﻏﻪ دﻧﺪه ﻛﻴﺪاى ﺷﻰ ﭼﯥ د
دﻏﻮ ﺷﻮراګﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ وﻻﻳﺘﻰ ﻛﭽﻪ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﯥ ﭘﻼﻧﻮﻧﻮ
ﺷﻮراګﺎﻧﻮ د ﻟﻮﻣړﻧﻰ رول ﭘﻪ ﺷﺎن وګڼﻞ ﺷﻰ ،او دا
ﭘﻪ اړه د ﺳﻼ او ﻣﺸﻮرى او ﭘﻪ وﻻﻳﺘﻰ ادارو ﻛﯥ د څﺎرﻧﻰ
ﺗﺼﻮر څﺮګﻨﺪوى ﭼﯥ ﻟﻪ ﺧﻠﻜﻮ ﺳﺮه ﺳﻼ او ﻣﺸﻮره
دﻧﺪى وﺳﭙﺎرﻟﻰ .ﺳﺮه ﻟﻪ دى ﭼﯥ اﺳﺎﺳﻰ ﻗﺎﻧﻮن ،د
ﻧﻪ ﻳﻮازى ﭘﻪ ﻃﺒﻴﻌﻰ ډول ﺧﻮﺷﺎﻟﻮوﻧﻜﻲ ده ﺧﻮ د ﻻ
وﻻﻳﺎﺗﻰ د ﺷﻮراګﺎﻧﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﭼﯥ د  1384ﻛﺎل د زﻣﺮى
ښﻪ اﻧﻜﺸﺎﻓﻰ ﭘﻼن ﺟﻮړوﻧﻰ ﻟﻪ ﻧﺘﻴﺠﻮ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ
ﻣﻴﺎﺷﺖ ﭘﻪ 24ﻣﻪ ﻧﻴټﻪ د ﻛﺎﺑﻴﻨﻰ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮل او
ﻛﻮى.
6

دوﻫﻢ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪ د ﻣﻮﻗﺘﻪ ﻛﺮﺳﻰ ﻟﻪ ﭘﺎره وټﺎﻛﻞ ﺷﻮ ﭼﯥ ﻛﻪ ﭼﻴﺮى د

•

د وﻻﻳﺎﺗﻮﺣﻜﻮﻣﺘﻰ ﻧﻮرو ادارو څﺎرﻧﻪ او ارځﻮﻧﻪ .او

وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﺷﻮرا ګﺎﻧﯥ ﺟﻮړى ﺷﻰ او د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺟﺮګﯥ ﻟﻪ ﭘﺎره ﺧﭙﻞ

دا ﻳﻌﻨﻰ” :د ﻗﺎﻧﻮن ټﻴﻨګﻮل ،ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﺳﺎﺣﻮ ﻛﯥ ﭼﯥ

ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه وټﺎﻛﯥ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د دﻏﻮ ټﺎﻛﻞ ﺷﻮﻳﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﭘﺮ ځﺎي ګﻤﺎرل

آزادى ﻧﺸﺘﻪ “.او ﻟﻪ ﺷﻮراګﺎﻧﻮ څﺨﻪ دا ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﻫﻢ

ﻛﻴږى ،څﻨګﻪ ﭼﯥ د اﺳﺎﺳﻰ ﻗﺎﻧﻮن 84ﻣﻪ ﻣﺎده دﻏﻪ ﺷﺎن ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﻛﻮې.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﻰ او ارځﻮﻧﻰ ادﻟﺮه

6

د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻰ ﭘﺎڼﻮ د ﺧﭙﺮوﻧﻰ ﻟړى

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د وﻻﻳﺎﺗﻮ د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻪ؛ ﻟﻪ ګډوډﻳﺎ څﺨﻪ د ﺳﻤﻮن ﭘﻪ ﻟﻮر

ﺷﻮى ده ﭼﯥ د وﻻﻳﺎﺗﻮﻟﻪ واﻟﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻟﻴﺪﻧﻪ وﻛړى،
د ادارى ﺳﻴﺴټﻢ د ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺮ

ﻻﺳﻪ ﻛړى ،او د ﻫﻐﻮ ﻣﻮﻧﺪﻧﻰ ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ ور ورﺳﻮى.
•

دﺷﺨړو د اواروﻟﻮ او ﭘﻪ درﻳﻮ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه ﺗړﻟﻮ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﺴﺘﻨﻪ ،د ﻫﻐﻮ رواﺟﻮﻧﻮ ﻣﺤﻮ

دوﻫﻢ ﭼﻮګﺎټ .د وﻻﻳﺎﺗﻮ د ﺷﻮراګﺎﻧﻮ ﻗﺎﻧﻮن

ﻛﻮل ﭼﯥ د ﻗﺎﻧﻮن ،ﺷﺮﻳﻌﺖ او د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻗﻮ ﭘﺮ
ﺧﻼف دي او د ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﻧﺸﻪ ﻳﯥ ﺗﻮﻛﻮ د ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ

دوﻫﻤﻪ ﻣﺎده

ﻛﻤﻮل .دا ﭘﻪ دى ﻣﻌﻨﻰ ﭼﯥ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ،وﻻﻳﺎﺗﻰ
د وﻻﻳﺎﺗﻮ ﺷﻮراګﺎﻧﻰ ﺑﻪ د ټﺎﻛﻞ ﺷﻮﻳﻮ ﻏﻮﻧډو ﭘﻪ ﺷﺎن ﻛﺎر ﻛﻮى
او ﻫﺪف ﻳﯥ دا دى ﭼﯥ د وﻻﻳﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻛﭽﻪ د ﺧﻠﻜﻮ او ﻣﺪﻧﻰ

ﺷﻮراګﺎﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ د اﺻﻼح ﻛﻮوﻧﻜﻮ ﺟﺮګﻮ ﻟﻪ ﻻرى د

ټﻮﻟﻨﻰ د ادارو ﻟﻪ دوﻟﺘﻰ ادارى ﺳﺮه د وﻧډه اﺧﺴﺘﻨﻰ او ګډون ﻳﻮ

ﻣﻨﺎﻗﺸﻮ د ﺣﻞ ﻟﻪ ﭘﺎره ﻛﺎر واﺧﻠﻲ ،او د ﺧﺎﺻﻮ

ﺟﻮرښﺖ راﻣﻨځﺘﻪ ﻛړى ،او د وﻻﻳﺎﺗﻮ دﻓﺎﺗﺮو ﺗﻪ ﭘﻪ اړوﻧﺪه ﭼﺎرو

رواﺟﻮﻧﻮ د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻛړى او د

ﻛﯥ ﻣﺸﻮرى ورﻛړى.

ﻧﺸﻪ ﻳﯥ ﺗﻮﻛﻮ ﭘﺮ ﺿﺪ ﻛﻮښښﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ

څﻠﻮرﻣﻪ ﻣﺎده

وﻛړي.

د وﻻﻳﺎﺗﻮ ﺷﻮراګﺎﻧﻰ ﻻﻧﺪﻧﻰ دﻧﺪى او ﺻﻼﺣﻴﺘﻮﻧﻪ ﻟﺮى

ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ د ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻛﺎرى ﭼﻮﻛﺎټ ﭘﻪ دﻏﻮ درﻳﻮ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﺳﺎﺣﻮ ﻛﯥ د دﻧﺪو د ﺑﺸﭙړوﻟﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره ﻻزﻣﻪ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻪ

.1

د اﻗﺘﺼﺎدى ،ټﻮﻟﻨﻴﺰه ،روﻏﺘﻴﺎ ،ښﻮوﻧﻰ ا و روزﻧﻰ او د
ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﻰ ﭘﻪ ﺳﺎﺣﻮ ﻛﯥ او د وﻻﻳﺖ ﭘﻪ ﻧﻮرو ﭼﺎرو ﻛﯥ د

ﭘﻪ زﻳﺎﺗﻪ اﻧﺪازه ﻧﺎ څﺮګﻨﺪه ﭘﺮﻳږدى.

دوﻟﺖ د اﻧﻜﺸﺎﻓﻰ اﻫﺪاﻓﻮ ﭘﻪ څﺮګﻨﺪوﻧﻪ ﻛﯥ ﺑﺮﺧﻪ

ﭘﻪ اﻧﻜﺸﺎف ﭘﻼن ﺟﻮړوﻧﻪ ﻛﯥ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ
اﺧﺴﺘﻨﻪ.
.2

د وﻻﻳﺎﺗﻮ د ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ د اﻏﻴﺰﻣﻨﻪ ﻟګﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره ﻣﺸﻮره

ﭘﻪ اﻧﻜﺸﺎﻓﻰ ﭘﻼن ﺟﻮړوﻧﻪ ﻛﯥ د وﻻﻳﺎﺗﻮد ﺷﻮراګﺎﻧﻮ د

ورﻛﻮﻧﻪ

ﻣﺮﺳﺘﻲ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﻳﻮ ﻟړ ﻣﺴﺄﻟﻲ دي ﭼﯥ ﭘﺎم ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮى:
.3

د اﺻﻼﺣﻰ ﺟﺮګﻮ ﻟﻪ ﻻرى د ﻧﮋادى او ﻣﺤﻠﻰ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻮ ﭘﻪ
اواروﻟﻮ ﻛﯥ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﺴﺘﻨﻪ

.4

•

د ﻳﻮ ﻛﺎرى ﭼﻮﻛﺎټ ﻧﺸﺘﻮاﻟﻰ ﭼﯥ ،د وﻻﻳﺎﺗﻮﭘﻼن

د وﻻﻳﺎﺗﻮ د اﻧﻜﺸﺎﻓﻰ ﭘﻼن ﺟﻮړوﻧﻰ او اټﻜﻞ ﺷﻮﻳﻮ

ﺟﻮړوﻧﻪ او ﻟﻪ ﺑﻮدﺟﻲ ﺳﺮه د ﻫﻐﻮ اړﻳﻜﻰ ﺗﻌﺮﻳﻔﻮى.

ﭘﻼﻧﻮﻧﻮﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ دوﻟﺖ ﺗﻪ د وړاﻧﺪﻳﺰ څﺨﻪ ﻣﺨﻜﻰ ﻣﺸﻮره

څﻨګﻪ ﭼﯥ ﭘﻮرﺗﻪ روښﺎﻧﻪ ﺷﻮه ،څﺮګﻨﺪه ﻛﺎرى

ورﻛﻮل

ﭼﻮﻛﺎټ ﭼﯥ د ﻫﺮى ادارى ،ﭘﻪ ﺷﻤﻮل ﭼﯥ د وﻻﻳﺎﺗﻮ
.5

د ﻗﺎﻧﻮن او ﺷﺮﻳﻌﺖ ﭘﺮ ﺧﻼف د دود او دﺳﺘﻮر)ﻟﻜﻪ:

د ﺷﻮراګﺎﻧﻮ د وﻧډه روښﺎﻧﻪ ﻛړى ،ﻣﻮﺟﻮدى ﻧﻪ دى.
اﺟﺒﺎرى ودوﻧﻪ ،ﭘﻪ ﺑﺪ ﻛﯥ د ښځﻮ ورﻛﻮل او داﺳﻰ ﻧﻮر(
ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ ﻛﯥ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﺴﺘﻨﻪ
.6

ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﺳﻴﻤﻮ څﺨﻪ ﻛﺘﻨﻪ ﭼﯥ د ازادى ﻟﻪ ﻧﺸﺘﻮاﻟﻰ ﺳﺮه

•

دا ﭘﻪ ﺧﺎﺻﻪ ﺗﻮګﻪ ﺿﺮورى ده ﭼﯥ د ﺷﻮراګﺎﻧﻮ او د
وﻻﻳﺎﺗﻮد اﻧﻜﺸﺎف ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﻮى ﻛﻤﻴټﻰ او ﻧﻮرى

ﻣﺨﺎﻣﺦ دى ،د ﺳﻴﻤﻰ د ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻮ ﭘﻪ اﺟﺎزه ،د ﻗﺎﻧﻮن او

ادارى ﭼﯥ د وﻻﻳﺎﺗﻮد ﭘﻼن ﺟﻮړوﻧﻰ ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ ﭘﻪ
ﺣﻘﻮﻗﻮ د اړوﻟﻮ د ادارو د ﻛﺎر ﺗﺤﻠﻴﻞ او ارځﻮﻧﻪ او ﭘﻪ دﻏﻪ

ﻏﺎړه ﻟﺮى ،ﺗﺮ ﻣﻨځ اړﻳﻜﻰ روښﺎﻧﻪ ﺷﻲ ،ﭼﯥ
ﻫﻜﻠﻪ د وﻻﻳﺎﺗﻮ ادارى ﺳﻴﺴټﻢ ﺗﻪ راﭘﻮر ورﻛﻮل

وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ دﻏﻪ ﭘﺎڼﻪ ﻛﯥ ﭘﺮى ﺑﺤﺚ ﺷﻮې دي .د
.7

.8

د ﻧﺸﻪ ﻳﯥ ﺗﻮﻛﻮ د اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮﻟﻮ د ﺧﻄﺮ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﺧﺒﺮﺗﻴﺎ او
د ﺧﻠﻜﻮ او ادارو ،ﭼﯥ د ﻧﺸﻪ ﻳﯥ ﺗﻮﻛﻮ ﭘﺮ ﺿﺪ ﻛﺎﻣﭙﺎﻳﻦ

داﺳﻰ ﺧﺎﺻﻮ ﻻرو ﻟﻪ ﭘﺎره اړﺗﻴﺎ ﻟﻴﺪل ﻛﻴږى ﭘﻪ

ﻛﯥ ﺑﻮﺧﺖ دى ،د ﭘﺎم د ﺟﻠﺒﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻻرى ،د ﻧﺸﻪ ﻳﯥ ﺗﻮﻛﻮ

ﻛﻮﻣﻮ ﻛﯥ ﭼﯥ د ټﺎﻛﻞ ﺷﻮﻳﻮ ﺷﻮراګﺎﻧﻮ اﺑﺘﻜﺎر د

د ﻛﺮﻧﻰ ،د ﭘﻮډرو او ﺗﺮﻳﺎﻛﻮ او ﻣﺨﺪراﺗﻮ د ﺗﻮﻟﻴﺪ ،او د

وﻻﻳﺎﺗﻮد ﭘﻼن ﺟﻮړوﻧﻰ ﭘﻪ ﭘﺮوﺳﻪ او ﻫﻐﻮ

ﻫﻐﻮ د اﻋﺘﻴﺎد ﭘﻪ ﺑﻨﺪوﻟﻮ ﻛﯥ ﭘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻪ او اﻏﻴﺰﻣﻨﻪ ﺗﻮګﻪ

ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﭼﯥ دﻏﻪ اﺑﺘﻜﺎر ﭘﻪ ﻛﺎر اﭼﻮى،

ﺑﺮﺧﻪ اﺧﺴﺘﻨﻪ.

ارزﻳﺎﺑﻰ ﻛﻮى او ﻋﺎﻣﻪ ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ ورﭘﻴﮋﻧﻰ .ﻛﻮﻻى

د وﻻﻳﺎﺗﻮ د ادارى او اړوﻧﺪه دﻓﺘﺮوﻧﻮ د اﺟﺮاﺗﻮ او د

ﺷﻮ وواﻳﻮ ﭼﯥ ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ دى څﺨﻪ د وﻻﻳﺎﺗﻰ

ﻛﺎرى ﭘﻼن ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛﻮل

ﺷﻮراګﺎﻧﻰ ﺑﻪ د ﻏړو او د راى ورﻛﻮوﻧﻜﻮ ﭘﻪ ﺳﺘﺮګﻮ
.9

د وﻻﻳﺎﺗﻮ د ادارى د اﻧﻜﺸﺎﻓﻰ ﭘﻼن او د ﻛﻠﻨﻰ ﻟګښﺘﻮﻧﻮ

ﻛﯥ د ﺧﭙﻞ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﻟﻪ ﺧﻄﺮ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻛړى .د
د ﭘﺮوﺳﻰ ارځﻮﻧﻪ او د ټﻮﻟﻴﺰه رﺳﻨﻴﻮ ﻟﻪ ﻻرى د اړوﻧﺪه

ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﻮ ﺑﺸﭙړ ﻧﺸﺘﻮاﻟﻰ او د وﻻﻳﺎﺗﻮد ﻏړو
وﻻﻳﺖ اوﺳﻴﺪوﻧﻜﻮ ﺗﻪ د راﭘﻮر ﺗﻴﺎرول.
.10

ﻟږ ﺗﺮ ﻟږه ﭘﻪ درﻳﻮ ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﻛﯥ ﻳﻮ ځﻞ د وﻻﻳﺖ ﻟﻪ

وروﺳﺘﻨﻴﻮ وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻮ ﭼﯥ ﻫﻐﻮى ﺑﺎﻳﺪ اﻧﻜﺸﺎﻓﻰ

اوﺳﻴﺪوﻧﻜﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﺸﻮرﺗﻰ ﻏﻮﻧډو ﻛﯥ ﺳﻼ او

ﭘﻼن ﺟﻮړوﻧﻰ ﺑﺎﻧﺪى د ﻫﻐﻮى ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮي ﻗﺪرت

ﻣﺸﻮره ﻛﻮل ،او ﻟﻪ واﻟﻰ او د اړوﻧﺪه رﻳﺎﺳﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ

د اړﻳﻜﻮ اﺳﺎﺳﺎت ﺟﻮړ ﻛړى ،ﺗﺮﻣﻨځ ﻣﺼﻠﺤﺖ –

ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻮ ﺳﺮه د ﻣﻴﺎﺷﺘﻰ ﻳﻮ ځﻞ.

ښﺎﻳﯥ د وﻻﻳﺎﺗﻮد اﻧﻜﺸﺎف د ﻛﻤﻴټﻰ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ د

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﻰ او ارځﻮﻧﻰ ادﻟﺮه

7

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د وﻻﻳﺎﺗﻮ د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻪ؛ ﻟﻪ ګډوډﻳﺎ څﺨﻪ د ﺳﻤﻮن ﭘﻪ ﻟﻮر

ټﻮﻟﻴﺰى او ﻳﺎ د وﻻﻳﺘﻰ ﺷﻮرا ﻳﻮى ﺑﺮﺧﻰ ﻟﻪ ﻻرى

د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻰ ﭘﺎڼﻮ د ﺧﭙﺮوﻧﻰ ﻟړى

•

د ﻗﺎﻧﻮن او ﻣﻘﺮراﺗﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ ﻛﺎرى ﭼﻮﻛﺎټﻮﻧﻪ د
څﺎرﻧﻰ ﭘﻪ دﻧﺪو ﻛﯥ د وﻻﻳﺎﺗﻮ د ادارى ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻧﻪ

ﺟﻮړ ﻛړى.

ﺗﻀﻤﻴﻨﻮى .د وﻟﺲ ﻣﺸﺮ  4116ﺣﻜﻢ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﻛﻮى

•

د وﻻﻳﺎﺗﻮ د ﺷﻮراګﺎﻧﻮ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺸﻮرﺗﻰ
ﭼﯥ د وﻻﻳﺎﺗﻮ واﻟﻴﺎن ﺑﺎﻳﺪ ”ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﻛړى“ او د
ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻪ ﻧﺎ څﺮګﻨﺪه دى .د ﻗﺎﻧﻮن ﻏﻮښﺘﻨﻪ
وﻻﻳﺎﺗﻮ د ﺷﻮراګﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﻃﺮح،
داﺳﻰ ده ﭼﯥ ﺷﻮراګﺎﻧﯥ ﺑﺎﻳﺪ د وﻻﻳﺘﻮ ﻟﻪ
اداره او اﺟﺮا ﻛړى .ﭘﻪ دى ﺳﺮﺑﻴﺮه ﺑﻴﺎ د وﻻﻳﺎﺗﻮ د
اوﺳﻴﺪوﻧﻜﻮ ﺳﺮه ﻫﺮ درى ﻣﻴﺎﺷﺘﻰ ﻳﻮ ځﻞ د ﺳﻼ او
ﻛړﻧﻼرى ﻗﺎﻧﻮن ا و ﻣﻘﺮرات ﺑﻴﺎ د واﻟﻰ او د ادارى
ﻣﺸﻮرى ﻟﻪ ﭘﺎره وګﻮرى ،ﺧﻮ ﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن او ﻧﻪ ﻣﻘﺮرات
ﺳﻴﺴټﻢ د ﻧﻮرو ﻏړو او د ﺷﻮرا ﺗﺮ ﻣﻨځ ﻏﻮﻧډو ﺗﻪ
د دﻏﻪ ﻛﺎر ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻪ ﻳﺎ ﻻرى څﺮګﻨﺪوى .د
اﺟﺎزه ورﻛﻮى .ﺳﺮه ﻟﻪ دى ،ﺑﺎﻳﺪ وواﻳﻮ ﭼﯥ د ادارى
وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ او د ﻛﻠﻴﻮ د اﺳﺘﺎزى ﺗﻮب راﺗﻠﻮﻧﻜﻲ
ﺳﻴﺴټﻢ ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﯥ ﭘﻪ دﻏﻪ ﺳﻴﺴټﻢ ،اوﭘﻪ ﺧﺎﺻﻪ
اداره ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﺎص ډول د دﻏﻮ ﻣﺸﻮرﺗﻰ
ﺗﻮګﻪ د ﻗﺎﻧﻮن د ﺗﻌﻤﻴﻠﻮوﻧﻜﻮ ادارو ﺑﺎﻧﺪى ﭘﻪ
ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ وروﺳﺘﻨۍ ﺑڼﻪ ﺑﺎﻧﺪى وﻻړ وي .د
ﻏﻮﻧډو ﻛﯥ د ﺑﺮﺧﻪ اﺧﺴﺘﻨﻰ او د ﺷﻮراګﺎﻧﻮ
ﻣﻠﻰ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه د اﻧﻜﺸﺎﻓﻰ ﭘﺮوګﺮام )ﭼﯥ د ﻛﻠﻴﻮ د
ﺳﻮاﻟﻮﻧﻮ او ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺗﻪ د ځﻮاب ورﻛﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره
ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﻰ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ وزارت ﻟﻪ ﺧﻮا اداره ﻛﻴږى(
ﻗﻴﺪ او ﺷﺮط ﻧﺸﺘﻪ .ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﯥ ﺑﻪ دﻏﻪ ﺷﺎن
د اوﺳﻨﻰ ﺣﺎﻟﺖ وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ د وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﻟﻪ ﻛﭽﯥ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ وﺳﻴﻠﻲ ﭘﻪ ﻛﺎر وى ﭼﯥ د وﻻﻳﺎﺗﻮ د دﻧﺪو
څﺨﻪ د ړوﻣﺒﻰ ﺗﻮﺑﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻻس ﻛﻮﻟﻮ ﻛﯥ د
څﺎرﻧﻪ ﭘﻪ ﺳﻤﻪ ټﻮګﻪ ﭘﻪ ﻛﺎر واﭼﻮل ﺷﻲ .د وﻻﻳﺎﺗﻮ د
وﻻﻳﺎﺗﻮ د ﺷﻮراګﺎﻧﻮ رول ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﯥ ﻧﻴﺴﻰ.
ادارى ﺳﻴﺴټﻢ ﺳﻤﻮن ﭼﯥ ﭘﻪ ﻻﻧﺪى ﻛﯥ ﭘﺮى ﺑﺤﺚ

•

ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه .او ﭘﻪ ﺧﺎﺻﻪ ﺗﻮګﻪ د وﻻﻳﺖ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ د ټﻮل

ﺷﻮى دى د دﻏﻪ ﺷﺎن ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﻮﻟﻮ

ټﺎﻛﻨﻮ د ﻳﻮى ﻧﻪ ﻟﻴږدوﻧﻜﻰ د راﻳﯥ ورﻛﻮﻟﻮ ﺳﻴﺴټﻢ،

ﻛﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮﻻى ﺷﻲ.

ﭘﻪ دى ﻣﻌﻨﺎ ﭼﯥ ﻳﻮه ﺷﻮرا ﺑﻪ د وﻻﻳﺖ ﻟﻪ ټﻮﻟﻮ
وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ څﺨﻪ ﻏړى وﻧﻠﺮى 7.د اﻧﻜﺸﺎف ﭘﻪ ﭘﻼن

•

د وﻻﻳﺎﺗﻮ د ﺑﻮدﺟﯥ او د ﻛﺎرﻛﻮوﻧﻜﻮ ﺗﻨﻈﻴﻢ د
وﻻﻳﺎﺗﻮ د ادارى څﺨﻪ ﺧﭙﻠﻮاﻛﻪ ﻧﻪ دي .د اوﺳﻨﻰ

ﺟﻮړوﻧﻪ ﻛﯥ د وﻻﻳﺎﺗﻮ د ﺣﺎﻟﺖ د ﭘﻮره ﺣﺪود د
ﻗﺎﻧﻮن 17ﻣﻪ ﻣﺎده څﺮګﻨﺪوى ﭼﯥ د وﻻﻳﺎﺗﻮ د
اﻧﻌﻜﺎس د ډاډه ﻛﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره د ﺳﺎﺗﻨﻰ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ د
ﺷﻮراګﺎﻧﻮ ادارى ﭼﺎرى او ادارى ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ د
ټﻮل ټﺎﻛﻨﻰ ﺳﻴﺴټﻢ ښﺎﻳﯥ ﭼﯥ زﻳﺎت د ﻣﻨﻠﻮ وړ وي.
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اړوﻧﺪه وﻻﻳﺖ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﻨﻈﻴﻢ او ﺗﻴﺎر ﺷﻰ ،او ﻣﺮﺳﺘﻪ
ﻛﻮوﻧﻜﻮ ﻛﺎر ﻛﻮوﻧﻜﯥ ﺑﻪ د وﻻﻳﺎﺗﻮ د واﻟﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ

څﺎرﻧﻪ او ارځﻮﻧﻪ

دﻓﺘﺮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺎﻳﻴﺪﻳږى .ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﯥ ،د وﻻﻳﺎﺗﻮ
د وﻻﻳﺎﺗﻰ ﺷﻮراګﺎﻧﻮ دوﻫﻤﻪ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﻟﻮﻳﻪ د ﻛﺎر ﺳﺎﺣﻪ د
ﺷﻮراګﺎﻧﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻪ ورځﻨﻴﻮ دﻧﺪو ﻛﯥ د وﻻﻳﺎﺗﻮ د
وﻻﻳﺎﺗﻮ د ادارى څﺎرﻧﻪ او د ﻛﺎر ارځﻮﻧﻪ ده .ﺧﻮﺑﻴﺎ ﻫﻢ د
ادارى ﺳﻴﺴټﻢ ﭼﯥ د ﻫﻐﻮى د څﺎرﻧﻰ او ﺳﺮه د
دﻏﻪ رول د اﻏﻴﺰﻣﻦ ﺗﻴﺎرى ﻟﻪ ﭘﺎره ﻳﻮ څﻪ ﻣﺴﺎﻟﻰ ﭘﺮ ځﺎي
ښﻜﺎره ﻻس وﻫﻨﻰ ،ﺗﺮ ﻻس ﻻﻧﺪى دى .د وﻻﻳﺎﺗﻮ
ﭘﺎﺗﻰ ﻛﻴږى:
ﺷﻮراګﺎﻧﻮ د ﻳﻮ داﺳﻰ ﺑﻮدﺟﻰ ﻟﻪ ﭘﺎره ﺧﭙﻠﻪ ﻫﻴﻠﻪ
څﺮګﻨﺪه ﻛړى ده ﭼﯥ د وﻻﻳﺎﺗﻮ د ادارى څﺨﻪ
7

ﻧﺎﭘﺎﻳﯧﻠﻰ وى ،ﺧﻮ ﻻ د داﺳﻰ ﺑﻮدﺟﻰ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺎﻟﻮﻣﻪ

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﻛﯥ د راﻳﯥ ځﺎﻧګړي ﻧﻪ اړووﻧﻜﻲ ﺳﻴﺴټﻢ .د

ﻧﺪه.

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﻰ او ارځﻮﻧﻰ د ادارى دﻏﻪ راﭘﻮروﻧﻪ وګﻮرى؛ اي
رﻳﻨﻮﻟډز ،او اي واﻳﻠډر  2004ﻛﺎل ”ازاده ،ﺳﭙﻴڅﻠﻲ او ﻳﺎ ﻧﻴﻤګړى :ﭘﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ټﻮل ټﺎﻛﻨﻰ ﻟﻪ ﭘﺎره ګﻮاښﻮﻧﻪ“،؛ او اي واﻳﻠﺪر د

د اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻮ ﺣﻞ ﻛﻮل ،د ﻣﺨﺎﻟﻔﻮ دودوﻧﻮ ﻟﻴﺮى

 2005ﻛﺎل” ،څﻮ ټﻮټﻰ ﭘﺎرﻟﻤﺎن؟“ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د  2004ﻛﺎل د ټﻮل ټﺎﻛﻨﻰ

ﻛﻮل ،او د ﻧﺸﻪ ﻳﯥ ﺗﻮﻛﻮ ﭘﺮ ﺿﺪ ﻣﺒﺎرزه
ﺗﺤﻠﻴﻞ،؛ .ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻛﻮى ﭼﯥ زﻳﺎﺗﺮه ﻛﺎﻧﺪﻳﺪان د وﻻﻳﺎﺗﻮ څﺨﻪ ﻫﻢ
د ﻛﻮﭼﻨﻴﻮ ﻣﻴﺰاﻧﻮﻧﻮ د ﺣﻤﺎﻳﯥ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﭘﻪ ﻣﺨﻜﻰ ځﻰ.

د ﻣﺴﺆﻟﻴﺘﻮﻧﻮ درﻳﻤﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﻛټګﻮرى ﭼﯥ دﻧﺪى ﻳﯥ د
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د وﻻﻳﺎﺗﻮ د ﺷﻮراګﺎﻧﻮ د ټﻮل ټﺎﻛﻨﻰ ﻳﻮه ﺑﻠﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ د وﻻﻳﺎﺗﻮ د

ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺿﺪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻟﺮى او ﭘﺮ زﻳﺎت ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺑﺎﻧﺪى

ﺷﻮراګﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﯥ د 15ﻣﻰ ﻣﺎدى ﺷﺘﻮن دى .دﻏﻪ ﭘﻪ اﺻﻄﻼح

ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﻮى:
”وژوﻧﻜﻲ ﻓﻘﺮه“ څﺮګﻨﺪوى ﭼﯥ د ﭘﻪ ﺣﻖ ﺗﻠﻠﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﭘﺮ ځﺎي دى ﻫﻐﻪ
ﻛﺴﺎن ﻣﻘﺮر ﺷﻰ ﭼﯥ دوﻳﻤﻰ زﻳﺎﺗﻰ راﻳﯥ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛړې وي .دﻏﻪ

•

د ﻗﻀﺎﻳﯥ ،د ﻗﺎﻧﻮن د ﺗﻌﻤﻴﻠﻮﻟﻮ ،او د ﻣﺮﺳﻮﻣﻰ

ﺳﺘﻮﻧځﻤﻨﻪ اﻧګﻴﺰه ﭼﯥ ﻧﻮﻣﻮړې ﻓﻘﺮى ﻣﻨځﺘﻪ ﻛړى د ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻟﻪ ټﻮل

ﻣﻨﺎﻗﺸﻮ د اواروﻟﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ د ﻛﺎروﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ د
ټﺎﻛﻨﻰ څﺨﻪ ﻟﻴﺮى ﺷﻮه او د وﻻﻳﺘﻮ د ﺷﻮراګﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺎ ﭘﺮى
ﻏﻮر وﺷﻰ.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﻰ او ارځﻮﻧﻰ ادﻟﺮه

اړﻳﻜﻮ څﺮګﻨﺪوﻧﻪ ،ﭘﻪ ﺧﺎﺻﻪ ﺗﻮګﻪ د وﻻﻳﺎﺗﻮ د
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د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻰ ﭘﺎڼﻮ د ﺧﭙﺮوﻧﻰ ﻟړى

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د وﻻﻳﺎﺗﻮ د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻪ؛ ﻟﻪ ګډوډﻳﺎ څﺨﻪ د ﺳﻤﻮن ﭘﻪ ﻟﻮر

ﺷﻮراګﺎﻧﻮ د ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ د اواروﻟﻮ ﻻزﻣﻪ رول ﭘﻪ

اړﻳﻜﻮ او ﻫﻤﺪارﻧګﻪ د ﺧﺎﺻﻮ ﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻮ د اړﺗﻴﺎوو

اړوﻧﺪ .د وﻻﻳﺎﺗﻰ ﺷﻮراګﺎﻧﻮ او ﻟﻪ ﻧﻮرو ﻓﻌﺎﻟﻴﻨﻮ ﺳﺮه

ﭘﻪ څﺮګﻨﺪوﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪى وﻻړه وى .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د

د ﻫﻐﻮى د اړﻳﻜﻮ ﭘﻪ ﭘﺎم ﻛﯥ ﻧﻴﻮل ﺑﺎﻳﺪ ﭼﯥ د

ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﺣﻜﻮﻣﺖ د ﻣﺮﺳﺘﻰ ﭘﺮوګﺮام ﭼﯥ د ﺑﻴﻦ

ﻗﻀﺎﻳﯥ ﺳﻤﻮن او د ﻣﻨﺎﻗﺸﻮ ﭘﻪ اواروﻟﻮ ﻛﯥ ،د ﺑﺸﺮ

اﻟﻤﻠﻠﻰ ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻟﻪ ﭘﺎره د ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه

د ﺣﻘﻮﻗﻮ ﭘﻪ ﺗﺮﻗﻰ او ﻧﻮرو ﻫﺪﻓﻮﻧﻮ ﻛﯥ ،د ﻣﺮﺳﻮﻣﻰ

ګﻲ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﻤﻮﻳﻠﻴږى ،دﻏﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ درك ﻛﻮﻟﻲ ﺷﯥ،

ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻮ ﻣﻮﻗﻒ ،د ﺟﺎرى ﻣﺒﺎﺣﺜﻰ ﻳﻮه ﺑﺮﺧﻪ ﺟﻮړه

او د ﺣﻜﻮﻣﺖ اړوﻧﺪه وزارﺗﻮﻧﻪ او ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ګﻴﺎﻧﻰ

ﻛړى .د ﺑﻴﻠګﻲ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻛﻮﻻى ﺷﻮ وواﻳﻮ ﭼﯥ

ﺑﺎﻳﺪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﻮره اﻧﺪازى ﺗﺮى ﻣﻼﺗړ وﻛړې.

وﻻﻳﺎﺗﻰ ﺷﻮراګﺎﻧﻰ ښﺎﻳﯥ ﭼﯥ د ﻣﺮﺳﻮﻣﻰ
د ﺧﭙﻞ د رول ﭘﻴﮋﻧﺪﻧﻪ .څﺮګﻨﺪه ﺧﺒﺮ ده ﭼﯥ د ټﻮل ټﺎﻛﻨﻰ ﭘﻪ
ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻮ او د دوﻟﺖ رﺳﻤﻰ ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ د
اوږدو ﻛﯥ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪان او راى ورﻛﻮوﻧﻜﻰ دواړه د ﺧﭙﻠﻮ
اړﻳﻜﻮ ارزښﺘﻤﻨﺪى اداري وى ،او ﭘﻪ دﻏﻪ ډول ﺑﻪ د
روﻟﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﺧﺒﺮﺗﻴﺎ ﻧﻪ ﻟﺮﻟﻪ او ﻟﻪ اړوﻧﺪه ادارو څﺨﻪ ﻳﯥ
ﺷﻮراګﺎﻧﻮ رول ﻻ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺷﻰ.
راز راز ﺗﻤﻰ درﻟﻮدﻟﯥ 10د ﺷﻮراګﺎﻧﻮ د ﺿﻌﻴﻔﻪ رﺳﻤﻰ

ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﭼﯥ د وﻻﻳﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺷﻮراګﺎﻧﻮ

ﻗﺪرت او د ﺧﺪﻣﺖ ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ګﻲ او د ﻣﻼﺗړ ﻟﻪ ﭘﺎره د

ﺑﺎﻧﺪى اﻏﻴﺰه ﻟﺮې

ټﻮﻟﻨﻮ او د اﻓﺮادو د اﻣﻴﺪوﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ د اﺧﺘﻼف ﺧﻄﺮ
ﻣﻮﺟﻮد دې .دﻏﻪ ﺳﺘﻮﻧځﻪ ښﺎﻳﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺷﻮرا ﻛﯥ د ځﻨﯥ

د وﻻﻳﺎﺗﻮ د ﺷﻮراګﺎﻧﻮ د ﺧﺎﺻﻮ دﻧﺪو ﺳﺮ ﺑﻴﺮه ﻋﻤﻮﻣﻰ

ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻰ ﺷﺒﻜﻮ د ﻧﻔﻮذ ﻟﺮوﻧﻜﻮ ﻏړو د ﻧﻮرو ﻏړو ﺗﺮ

ﻣﺴﺄﻟﻰ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ د ﻫﻐﻮ ﭘﻪ ﻛﺎر ﺑﺎﻧﺪى اﻏﻴﺰه ﻟﺮى.

څﻨګ ﭼﯥ داﺳﻰ ﺷﺒﻜﻰ ﻧﻪ ﻟﺮى ،د ﺷﺘﻮن ﻟﻪ ﻛﺒﻠﻪ زﻳﺎﺗﻪ

د ﻛﻴﻔﻴﺖ او ﻛﻤﻴﺖ ﻟﻪ ﻟﺤﺎﻇﻪ ﭘﻮره ﻣﻨﺎﺑﻊ .ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎْ

ﺷﻰ .ﭘﻪ داﺳﻰ ﺣﺎل ﻛﯥ ﭼﯥ د ﺷﻮرا د ﻏړو ﻟﻪ ﺧﻮا د

ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ وﻻﻳﺎﺗﻮ ﻛﯥ د ﺷﻮراګﺎﻧﻮ د ﭘﺮاﻧﺴﺘﻠﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره ځﺎي

اﺑﺘﻜﺎراﺗﻮ او ﻻﺳﺘﻪ راوړﻟﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره ﻏﻮﻧډى او د

او ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﺷﻮى ،دﻏﻪ ﻛﺎر د ﺧﺎﺻﻰ ﻣﺴﺄﻟﻰ ﭘﺮ ﺑﻨﺎ

ﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻮ ﺟﻮړوﻟﻮ ﻛﻮښښﻮﻧﻪ ﺷﻮي دې ،د ښﻮوﻧﻰ او

وﺷﻮ او ښﺎﻳﯥ ﭼﯥ دوام و ﻧﻜړې .د  2006ﻛﺎل د ﺟﻨﻮرى ﭘﻪ

روزﻧﻰ ﻣﻮازى ﻣﺪﻧﻰ ﻛﻮښښ ﻫﻢ ﺷﻮى دى .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﻣﻴﺎﺷﺖ ﻛﯥ ،ټﻮﻟﻮ  34ﺷﻮراګﺎﻧﻮ د ﻛﺎر ﻛﻮﻟﻮ ﻧﺎﻛﺎﻓﻰ

د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﺣﻜﻮﻣﺖ د ﻣﺮﺳﺘﻰ ﭘﺮوګﺮام ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ ﭘﺎم

ﻓﻀﺎ او ﻧﺎﻛﺎﻓﻰ ﻣﺎﻟﻴﺎت څﺨﻪ د څﭙﻠﻮ د ﺳﺘﺮو ﺳﺘﻮﻧځﻮ ﭘﻪ

ﻛﯥ ﻧﻴﻮل ﺷﻮى دي ﭼﯥ ﻛﻴﺪاى ﺷﯥ د ﺧﻠﻜﻮ ﺳﺮه د

ډول ﻳﺎدوﻧﻪ وﻛړه .د ﺷﻮراګﺎﻧﻮ د  1385ﻛﺎل ﻣﺎﻟﻰ

ﺷﻮراګﺎﻧﻮ د دﻧﺪو د ﻻ ښﻰ ﭘﻮﻫﻰ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻛړي.

ﺗﺨﺼﻴﺼﻮﻧﻪ ﻻ څﺮګﻨﺪ ﻧﺪى ،ﺧﻮ ښﺎﻳﯥ ﭼﯥ د  1384ﻛﺎل

ﺳﺮه ﻟﻪ دى ﭼﯥ دﻏﻪ ﻛﺘﻨﯥ د وﻻﻳﺎﺗﻮ د ﺷﻮراګﺎﻧﻮ ﭘﻪ ټﺎﻛﻞ

د وروﺳﺘﻴﻮ څﺨﻪ ﻟږ وې .ﺑﺎﻳﺪ وواﻳﻮ ﭼﯥ ﺣﺘﻰ ﻛﻪ ﻛﭽﯥ ﭘﻪ

ﺷﻮﻳﻮ دﻧﺪو)روﻟﻮﻧﻮ( ﺑﺎﻧﺪى څﺮﺧﯥ ،د ﻳﺎدوﻧﻰ وړ ده ﭼﯥ

ﭘﺎم ﻛﯥ وﻧﻴﻮل ﺷﻰ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ دﻏﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ د ﺷﻮراګﺎﻧﻮ د ﻛﺎر ﻟﻪ

ﺷﻮراګﺎﻧﻮ ﭘﻪ څﭙﻠﻪ د څﭙﻞ د ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﭘﻪ ﻟﻤړﻧﻴﻮ ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ

ﭘﺎره ﭘﻮره ﻧﺪى.
•

9

ﻛﯥ ،د ﻏﻮﻧډى او د راز راز ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ د ﺗﻨﻈﻴﻤﻮﻟﻮ ﻟﻪ
ﭘﺎره د ﻏﻮښﺘﻨﻮ ،زﻳﺎت ﻗﺪرت او ﻣﻨﺎﺑﻊ د ﻳﻮى ﭘﺮﻳﻜړى ﻟﻪ

د ﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻮ ﺟﻮړول .رﻫﻨﻤﺎﻳﯥ ﻏﻮﻧﺪى دى ﭼﯥ ﻧﻮى
ﻻرى ﭼﯥ د  2006ﻛﺎل د ﻣﺎرچ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﭘﻪ ﻟﻤړى ﻧﻴټﻪ )د
ﻏړى د ﺧﭙﻠﻮ ﻛﺎرو ﺳﺮه آﺷﻨﺎ ﻛړې ،ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ دﻏﻪ
 1384ﻛﺎل د ﺣﻮت ﭘﻪ 10ﻣﻪ ﻧﻴټﻪ( ﭘﻪ ټﻮﻟﻴﺰه ﺗﻮګﻪ وﺷﻮه،
اﻏﻀﺎ ﻳﺎ ﻏړى د وﻻﻳﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻛﭽﻪ د ادارى
ﻗﺎﻃﻊ ﺛﺎﺑﺖ ﻛړو

11

ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻮ د ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻮ د ﭼﻠﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره ،او
ﻫﻤﺪارﻧګﻪ د ﭘﺮﻳګړو ﻟﻴﻚ آﻣﺎده ﻛﻮل ،ﺗﺠﺪﻳﺪ
10

د راى ورﻛﻮوﻧﻜﻮ او د ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ د ﺧﺒﺮﺗﻴﺎ د ﻟږواﻟﻰ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ د

ﻧﻈﺮ ،او د ﺳﭙﺎرښﺘﻨﻰ د ﻟﻴﻚ او د ﻛﻤﻴټﻰ د ﻛﺎروﻧﻮ
ﺑﻴﻠګﻰ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د ﻫﻴﻮاد ورځﭙﺎڼﻰ )د  2005ﻛﺎل د اګﺴﺖ ﻣﻴﺎﺷﺖ د

د ﻣﺴﻮده ﻛﻮﻟﻮ د زده ﻛړى ﻟﻪ ﭘﺎره ﻻ زﻳﺎﺗﻰ روزﻧﯥ
22ﻣﻰ ﻧﻴټﻰ /د  1384ﻛﺎل د اﺳﺪ د ﻣﻴﺎﺷﺖ( ﺧﭙﺮوﻧﻪ وګﻮرى .د ﭘﺎرﻟﻤﺎن

ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮې .دﻏﻪ روزﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ د

او د وﻻﻳﺎﺗﻮ د ټﻮل ټﺎﻛﻨﻰ د ﻛﺎﻣﭙﺎﻳﻦ د ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻟﻪ ﭘﺎره او د راى

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﭘﻮره ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ،ﻧﻮرﻣﻮﻧﻮ او ﺑﺮﺧﻪ

ورﻛﻮوﻧﻜﻮ او د ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ د ﺗﺼﻮر ﻟﻪ ﭘﺎره ،د اﻧډرﻳﻮ واﻳﻠډر ،څﻮ
ټﻮټﻰ ﭘﺎرﻟﻤﺎن :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د  2005ﻛﺎل د ټﻮل ټﺎﻛﻨﻮ ﺗﺤﻠﻴﻞ ،وګﻮري.

اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ ﺑﺎﻧﺪى ﻟﻪ ټﻴﻨګﺎر ﺳﺮه ﭘﻪ ﻣﺦ ﺑﻴﻮل ﺷﯥ .او
11

د ﺑﻴﻠګﻰ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ،د ﺷﻮراﻏړو د وزارﺗﻮﻧﻮ څﺨﻪ د ﻧﺎﭘﺎﻳﯧﻠﻰ ﺑﻮدﺟﻰ،

ﻫﻤﺪارﻧګﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ دواﻣﺪاره ﺗﻮګﻪ د ﺷﻮراګﺎﻧﻮ د
او د وﻻﻳﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻛﭽﻪ د ګﻤﺎرﻧﻰ او د ﺑﻮدﺟﯥ د ﺗﺼﻮﻳﺒﻮﻟﻮ ،او د وﻻﻳﺎﺗﻮ د

زﻳﺎﺗﻴﺪوﻧﻜﻰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ رول او ﻟﻪ ﻧﻮرو ادارو ﺳﺮه د
ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د اﻧﺴﺠﺎم ﻟﻪ ﭘﺎره د ﻻ ﻗﻮى ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره ﺧﭙﻠﻪ
ﺧﻮښﻪ ښﻜﺎره ﻛړى ده :د وﻻﻳﺎﺗﻮ د ﺷﻮراګﺎﻧﻮ ﻛﺎرى ډﻟﻰ ،د وﻻﻳﺎﺗﻮ د
ﺷﻮراګﺎﻧﻮ د ﻣﻠﻰ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ راﭘﻮر ،ﻛﺎﺑﻞ :د  2006ﻛﺎل د ﻓﺒﺮورى ﻟﻪ 27ﻣﻰ
9

ﺷﺨﺼﻰ ﻣﻔﺎﻫﻤﻪ ،د ﺣﻜﻮﻣﺖ ټﻴﻜﻪ دار ،د  2006ﻛﺎل د ﻓﺒﺮورى
ﻣﻴﺎﺷﺖ.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﻰ او ارځﻮﻧﻰ ادﻟﺮه

ﻧﻴټﯥ څﺨﻪ د ﻣﺎرچ ﺗﺮ ﻟﻤړى ﻧﻴټﻰ ﭘﻮرى) .د  1384ﻛﺎل د ﺣﻮت ﻟﻪ 8ﻣﻰ
ﻧﻴټﻰ څﺨﻪ ﺗﺮ 10ﻣﻰ ﻧﻴټﻰ ﭘﻮرى(

9

د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻰ ﭘﺎڼﻮ د ﺧﭙﺮوﻧﻰ ﻟړى

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د وﻻﻳﺎﺗﻮ د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻪ؛ ﻟﻪ ګډوډﻳﺎ څﺨﻪ د ﺳﻤﻮن ﭘﻪ ﻟﻮر

 .دﻏﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻰ د ﭘﻮرﺗﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺷﻮﻳﻮ ﻣﺴﺎﻳﻠﻮ د اواروﻟﻮ

ﺟﻮړوى او ﺑﺎﻳﺪ ﭼﯥ د وﻻﻳﺎﺗﻮ د ټﻮﻟﻴﺰى ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﺎرى

ﻟﻪ ﭘﺎره د روﻏﻰ ﺟﻮړى او اﻧﻜﺸﺎف اﻏﻴﺰﻣﻨﻪ اﺳﺎﺳﺎت

ﭼﻮﻛﺎټ ﭘﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻮ ﻛﯥ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻰ.

 .3ﻟﻪ اﺧښﻠﻰ ﺳﺮه ګډول :د وﻻﻳﺎﺗﻮ د اﻧﻜﺸﺎف ﻛﻤﻴټﯥ
ﺗﻴﺮ ﻛﺎل ﻫﻢ د وﻻﻳﺎﺗﻮ د اﻧﻜﺸﺎف د ﻛﻤﻴټﻮ د ﺟﻮړوﻟﻮ د

•

ډﻳﺮو ﺗﺠﺮﺑﻮ ﺷﺎﻫﺪ وو ،ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ډﻳﺮى ﻛﻤﻰ د ﻛﺎر وړ
ﻧﺘﻴﺠﯥ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﺷﻮې .د وﻻﻳﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻛﭽﻪ د ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ د

د ﻋﺎﻣﻪ ادارو ،د وﻻﻳﺎﺗﻮ د ﺷﻮراګﺎﻧﻮ او د ﺧﻠﻜﻮ ﺗﺮ
ﻣﻨځ ارﺗﺒﺎط

•

د وﻻﻳﺎﺗﻮ د ﭘﻼن ﺟﻮړوﻧﻰ ﻣﺴﺆﻟﻴﺘﻮﻧﻪ د ﺑﻮدﺟﯥ د

ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠﻰ اﻧﺴﺠﺎم د اړﺗﻴﺎ ﻟﻪ ﭘﻴﮋﻧﺪﻟﻮ ﺳﺮه ،ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ
ﭘﺮوﺳﻰ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل
ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ د اﻧﺴﺠﺎم د ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻮ د ﺟﻮړوﻟﻮ
ﻟﻪ ﭘﺎره ﻣﻮازى ﻣﻘﺪﻣﺎت ﭘﻴﻞ ﻛړل ،څﻨګﻪ ﭼﯥ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﻰ او ارځﻮﻧﻰ د ادارى ﭘﻪ ﻳﻮه

•

د وﻻﻳﺎﺗﻮ د ﺳټﺮاټﻴﮋﻳﻮ ﺗﺼﻮﻳﺒﻮل

•

د ﺧﺼﻮﺻﻰ او ﻋﺎﻣﻪ ﭘﺎﻧګﻰ اﭼﻮﻧﻰ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻰ ﭘﺎڼﻪ ﻛﯥ ”د اﺑﻬﺎم ﭘﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﻛﯥ“ ﭘﺮى ﺑﺤﺚ
ﻣﺸﻮرې
ﺷﻮى دى .راز راز ادارى ﭘﻪ راز راز ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ د ﻫﻴﻮاد ﭘﻪ
ګﻮټ ګﻮټ ﻛﯥ ښﻜﺎره ﺷﻮى ،ځﻨﻮ ﻳﯥ د وﻻﻳﺎﺗﻮ د

•

د ﻧﺸﻪ ﻳﯥ ﺗﻮﻛﻮ ﭘﺮ ﺿﺪ د ﻣﺒﺎرزى څﺎرﻧﻪ

اﻧﺴﺠﺎم ﭘﻪ ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ ادارو ﻛﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د
ﺧﻮﺑﻴﺎ ﻫﻢ د ﻳﻮ ﻟړ دﻻﻳﻠﻮ ﭘﻪ اﺳﺎس ﻧﻮﻣﻮړى اﺳﻨﺎد ﻗﺎﻧﻊ
ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮ د ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ ﻫﻴﺄت ﻟﻪ ﺧﻮا ﺣﻤﺎﻳﻪ ﻛﻴﺪې،
ﻛﻮوﻧﻜﻰ ﻧﻪ دى ،ﻟﻜﻪ:
رﻳښﻰ درﻟﻮدﻟﻰ ،ﻧﻮرى ﻳﯥ د ﺑﺴﭙڼﻪ ورﻛﻮوﻧﻜﻮ او د
وﻻﻳﺎﺗﻮ د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﻰ د ډﻟﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻴﻞ ﺷﻮى ،او ځﻨﻰ ﻳﯥ

•

د واﻟﻴﺎﻧﻮ د اوﻟﻮﻳﺖ ﻟﻪ ﻣﺨﻰ ﭘﻴﻞ ﺷﻮى.

دﻏﻪ اﺳﻨﺎد د وﻻﻳﺎﺗﻮ د اﻧﻜﺸﺎﻓﻰ ﻛﻤﻴټﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره د
ﻗﺪرت ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﻛﻮى ،ﻟﻜﻪ د ﺳﻜﺘﻮرى ﭘﺮوژو او د
ﻧﺸﻪ ﻳﯥ ﺗﻮﻛﻮ ﭘﺮ ﺿﺪ د ﻛﺎروﻧﻮ څﺎرﻧﻪ ،ﭼﯥ ﺑﺎﻳﺪ د

ﻛﻠﻪ ﭼﯥ د ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ او ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻮ ورﺗﻪ واﻟﻰ ﻣﺎﻟﻮم
اﻧﺴﺠﺎم ﻛﻮوﻧﻜﻰ ادارى ﺳﺮه ﻧﻪ ﺑﻠﻜﻪ د ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﺷﻮ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﯥ ﻳﻮه ﻛﺎرى ډﻟﻪ ﺟﻮړه ﺷﻮه ،دﻏﻪ
وزارت ﭘﻪ ﻻس ﻛﯥ وى.
ﻛﺎرى ډﻟﻪ ﻟﻤړى د ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو ،د ﻣﺎﻟﻴﯥ او د ﻛﻠﻴﻮ د
ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ او ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﻰ د وزارﺗﻮﻧﻮ ﭘﻪ اﺳﺘﺎزى ﺗﻮب ﺟﻮړه

•

د وﻻﻳﺎﺗﻮ د اﻧﻜﺸﺎف ﻛﻤﻴټﻮ ﺗﻪ د وﻻﻳﺎﺗﻮ د

ﺷﻮه او وروﺳﺘﻪ د ادارى ﭼﺎرو د ﺳﻤﻮن او د ﻣﺪﻧﻰ

اﻧﻜﺸﺎﻓﻰ ﺑﻮدﺟﻰ د ﻣﺴﻮده ﻛﻮﻟﻮ ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ ورﻛﻮى

ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ د ﻧﺎﭘﺎﻳﯧﻠﻰ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ،د اﻗﺘﺼﺎد وزارت او ﻳﻮ

ﭘﻪ داﺳﻰ ﺣﺎل ﻛﯥ ﭼﯥ دﻏﻪ ﺷﺎن ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﻴڅ ﻧﺸﺘﻪ.

ﺷﻤﻴﺮ ﺑﺴﭙڼﻪ ورﻛﻮوﻧﻜﻮ ﭘﻪ ګډون ﺳﺮه ﭘﺮاﺧﻪ ﺷﻮه .ﻳﻮ ځﻪ

•

او داﺳﻰ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﻛﻮى ﭼﯥ د اﻧﻜﺸﺎﻓﻰ ﻛﻤﻴټﻮ

ﻟﻨډ او د ټﻮﻟﻮ د ﻣﻮاﻓﻘﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭼﯥ ﻟﻪ دﻏﻪ ډﻟﻰ څﺨﻪ
داراﻻﻧﺸﺎ او ﻣﺮﻛﺰى دﻓﺘﺮ دى د اﻗﺘﺼﺎد ﭘﻪ وزارت
را ﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮل ﻛﺎﺑﻴﻨﻰ ﺗﻪ وړاﻧﺪى ﺷﻮل .ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ د
ﻛﯥ وى ،ﭼﯥ دﻏﻪ ﻛﺎر ﺑﻪ ګﺮان ،ﻧﻪ ﭘﺎﻳﯧﺪوﻧﻜﻰ او
اﻗﺘﺼﺎد ﻟﻪ وزارت څﺨﻪ ﻏﻮښﺘﻞ ﺷﻮى وو ﭼﯥ ﻧﻮى ﻟﻨډ
ﻏﺒﺮګ وى .ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﻮى ﺑﻮدﺟﻪ د اﻧﻜﺸﺎﻓﻰ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻴﺎر او اﺟﺮا ﻛړى .او ﻳﻮ وروﺳﺘﻨﻰ ﻟﻨډ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻴﺎ د ﻛﺎﺑﻴﻨﻰ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﻴﺎر او ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮل.

ﻛﻤﻴټﻰ د ﺟﻮړوﻟﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره د درﻳﻮ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻮ ډاﻟﺮو د
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اړﺗﻴﺎ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﻛﻮې ،او د ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره د 2،7
څﻮﻣﺮه ﭘﻮﻫﺎوى ﭼﯥ ﻟﻪ دﻏﻮ ﻟﻨډو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ څﺨﻪ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ
ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ ډاﻟﺮو ﻛﻠﻨﻰ ﺑﻮدﺟﻰ ﺗﻪ ﺑﻪ اړﺗﻴﺎ وى.
ﻛﻴږى ،د وﻻﻳﺎﺗﻮ د اﻧﻜﺸﺎﻓﻰ ﻛﻤﻴﺘﻮ دﻧﺪى ﭘﻪ ﻻﻧﺪى ډول
•

دى:

د وﻻﻳﺎﺗﻮ د اﻧﻜﺸﺎﻓﻰ ﻛﻤﻴټﻮ او د اﻗﺘﺼﺎد د
وزارت ﺗﺮ ﻣﻨځ دﻧﺪى او د ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﻮى ﺗﺨﺼﻴﺺ

•

اﻧﺴﺠﺎم ،د دوﻟﺘﻰ څﺎﻧګﻮ ،د ﻣﻠﻰ او د وﻻﻳﺎﺗﻮ د
ﻣﺎﻟﻮم ﻧﺪى.
ﻛﭽﻮ ،او د دوﻟﺖ ،د ﻧﺎدوﻟﺘﻰ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ،ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﻠﻠﻰ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ او د ﻛﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﻰ د ډﻟﻮ ﺗﺮ

•

ﻣﻨځ اﻧﺴﺠﺎم.

د دﻧﺪو د ﺑﺎاﻟﻘﻮه ﻏﺒﺮګﻮﻧﻮاﻟﻰ ﺳﺮه ﺳﺮه ،د وﻻﻳﺎﺗﻮ
د ﺷﻮراګﺎﻧﻮ ﺳﺮه د ﻣﺴﺆﻟﻴﺘﻮﻧﻮ او د اړﻳﻜﻮ د
وﻳﺸﻨﻰ ﻛﻮم ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻧﺪى ورﻛړ ﺷﻮى.
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د اﻗﺘﺼﺎد وزارت ،د وﻻﻳﺎﺗﻮ د اﻧﻜﺸﺎف د ﻛﻤﻴټﻰ د ﺟﻮړوﻟﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره

•

د وﻻﻳﺎﺗﻮ د اﻧﻜﺸﺎﻓﻰ ﻛﻤﻴټﻮ ﻏړﻳﺘﻮب ﻣﺎﻟﻮم ﻧﺪى.

وړاﻧﺪﻳﺰ ،ﺑﻰ ﻧﻴټﻰ ﺳﻨﺪ ﭼﯥ د  2005ﻛﺎل د اﻛټﻮﺑﺮ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﻛﯥ ﺧﭙﻮر

څﺮګﻨﺪه ﻧﺪه ﭼﯥ د ﺑﺴﭙڼﻪ ورﻛﻮوﻧﻜﻮ ،د وﻻﻳﺎﺗﻮ د
ﺷﻮ.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﻰ او ارځﻮﻧﻰ ادﻟﺮه

10

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د وﻻﻳﺎﺗﻮ د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻪ؛ ﻟﻪ ګډوډﻳﺎ څﺨﻪ د ﺳﻤﻮن ﭘﻪ ﻟﻮر

ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﻰ د ډﻟﻮ ،د ﻧﻮرو ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ،
ﻧﺎ دوﻟﺘﻰ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ،ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺳﻜﺘﻮروﻧﻮ او د

د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻰ ﭘﺎڼﻮ د ﺧﭙﺮوﻧﻰ ﻟړى

ﻳﺎدﻳږى 15.ﺳﺮه ﻟﻪ دى ﻫﻢ د دﻏﻮ ﺳﺘﺮو ﺳﻮاﻟﻮﻧﻮ روښﺎﻧﻮل
ﻓﻮرى دى ﺗﺮ څﻮ دﻏﻰ روزﻧﻰ څﺨﻪ ښﻪ اﺳﺘﻔﺎده وﺷﻰ.

ﻣﺪﻧﻰ ټﻮﻟﻨﻰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ګﺎن ټﻮل د رﻳﺎﺳﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ
ﭘﻪ ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻛﯥ ،د وﻻﻳﺎﺗﻮ د ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠﻰ اﻧﺴﺠﺎم ﻟﻪ ﭘﺎره
ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻳﻮ ﻣﺴﺎوى ﻣﻘﺎم ﻏړى دى ﻛﻪ دا ﭼﯥ
د ﻳﻮى ځﺎﻧګړى ﻓﻌﺎﻟﻪ ﭘﺮوﺳﻰ د ﻧﺸﺘﻮاﻟﻰ ﭘﻪ ﺣﺎل ﻛﯥ،
ﻫﻐﻮى ﺑﺎﻳﺪ د ﺳﻜﺘﻮرى ﻛﺎرى ډﻟﻮ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ
ډول ډول اوﻟﻮﻳﺘﻮﻧﻪ د ودى ﭘﻪ ﺣﺎل ﻛﯥ دى ،او ﻻ زﻳﺎت
وﻛړى.
ﻣﻐﺸﻮش واﻟﻰ راﻣﻨځﺘﻪ ﻛﻮى .د ﺑﻴﻠګﻰ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ
•

ﻧﻪ دﻏﻪ ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻪ ﻣﺎﻟﻮم دى او ﻧﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ټﻮﻟﻴﺰه

ﺟﻨﻮب ﺧﺘﻴځ ﻛﯥ ،د ﭘﻜﺘﻴﺎ ،ﭘﻜﺘﻴﻜﺎ ،ﻟﻐﻤﺎن او ﺧﻮﺳﺖ

ﺗﻮګﻪ د دﻏﻪ اﺳﻨﺎد ﭘﻮﻫﺎوى اﺳﺎﻧﻪ ﻛﺎر دى.

واﻟﻴﺎﻧﻮ د ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻟﻪ ﭘﺎره د ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻﺗﻮ
د ﺳﺎزﻣﺎن ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻳﻮ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺷﻮى ټﻴﻜﻪ دار د

ﭘﻪ داﺳﻰ ﺣﺎل ﻛﯥ ﭼﯥ ﻛﺎﺑﻴﻨﻰ څﺮګﻨﺪه ﻫﻢ ﻛړه ﭼﯥ
ﺳﻬﻮﻟﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اﺳﺘﻔﺎدى ﺳﺮه د وﻻﻳﺎﺗﻮ د ﭘﺮﻣﺨﺘګ
اﻧﻜﺸﺎﻓﻰ ﻛﻤﻴټﻰ ﺑﺎﻳﺪ د ﻛﺎرﻛﻮوﻧﻜﻮ د ﺷﻤﻴﺮ د زﻳﺎﺗﻮﻟﻮ
ﺳټﺮاټﻴﮋى را ﻣﻨځﺘﻪ ﻛړى دى ،د ﭘﺎﻟﻴﺴﻰ ﺳټﺮاټﻴﮋﻳﻜﯥ
او د ﺟﻼ ﺑﻮدﺟﻰ د ﻣﻨځﺘﻪ راوړﻟﻮ څﺨﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﺟﻮړې ﺷﻲ،
ډﻟﻰ او ﻣﺴﺆﻟﻰ ﻛﺎرى ډﻟﻰ ﺟﻮړوى ،ﭘﻪ داﺳﻰ ﻳﻮ ﻣﻮډل
او دا ﭼﯥ د وﻻﻳﺎﺗﻮ د اﻗﺘﺼﺎد رﻳﺎﺳﺘﻮﻧﻪ د داراﻻﻧﺸﺎ او د
ﻛﯥ ﭼﯥ د ﻫﻐﻮى ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ﺑﻪ ټﻮل ﻫﻴﻮاد ﺗﻪ ﭘﺮاﺧﻰ ﺷﻰ 16.ﭘﻪ
ﻧﻮﻣﻮړو ﻛﻤﻴﺘﻮ د ﻓﻌﺎﻟﻪ ﻛﻮﻟﻮ ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ د ﻣﻴﺸﺘﻪ
ﺑﻠﺦ ﻛﯥ د ﻣﺪﻧﻰ ټﻮﻟﻨﻰ ﻛﻤﻴټﻰ او د وﻻﻳﺎﺗﻮ ﭘﺎﺗﻰ ادارى د
ﻛﺎرﻛﻮوﻧﻜﻮ او د اوﺳﻨﻰ ﺟﻮړښﺖ ﭘﻪ

د ﻧﻮﻣﻮړو ﻛﻤﻴټﻮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ښﻜﺎره ﻛﻮى

وﻻﻳﺎﺗﻮ د اﻧﺴﺠﺎم اداره ،د وﻻﻳﺎﺗﻮ د

ﭼﯥ د ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ او د دﻏﻮ

ﭘﻼن ﺟﻮړوﻧﻰ او د اﻧﻜﺸﺎف ﺷﻮرا ﺗﻪ

داﺳﻰ ښﻜﺎرى ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ

ﺳﺘﺮو ﺳﻮاﻟﻮﻧﻮ د ځﻮاﺑﻮﻧﻮ ﻧﺸﺘﻮاﻟﻰ،

واړوﻟﻪ .ﻫﻐﻮى د دﻏﻰ ادارى د دﻧﺪو

ﭘﺎره د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮ د ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ

ﻧﻪ ﻳﻮازى د ﻫﻐﻮ ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﺧﻮ د

او اړﻳﻜﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره ﻻرښﻮد راﻣﻨځﺘﻪ

ﻫﻴﺄت وړاﻧﺪﻳﺰ ﭼﯥ د اﻗﺘﺼﺎد وزارت

وﻻﻳﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻛﭽﻪ د ادارى ﺳﻴﺴټﻢ د

ﻛړو او ﻳﻮ ګټﻮر ﻣﻨﻮال ﻳﯥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛړو

ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻮرو وزارﺗﻮﻧﻮ او ﺑﺴﭙڼﻪ

ﺳﺘﺮ ﺳﻤﻮن ،د ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻣﺨﻨﻴﻮى ﻫﻢ

ﭼﯥ د ﻫﻐﻮى ﭘﻪ ﻓﻜﺮ ﺑﻪ ﭘﻪ ټﻮل ﻫﻴﻮاد

ورﻛﻮوﻧﻜﻮ ﺗﻪ د اﻧﻜﺸﺎﻓﻰ ﻛﻤﻴټﻮ د

ﻛﻮى.

ﻛﯥ د اﺳﺘﻔﺎدى وړ وى .ﺧﻮ ﻫﻤﺪاﭼﯥ

اﺳﺘﻔﺎده ،ﭘﻪ ﻏﺎړه ﻟﺮى.
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ﻫﻐﻮى ﭘﻮه ﺷﻮل ﭼﯥ دﻏﻪ ﻛﺎر د

ﺑﺸﭙړوﻟﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره د ﺧﭙﻠﻪ ﺷﻴﻮه وړاﻧﺪى
او ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛړى ،ﻟﻪ ﺑﺪه ﻣﺮﻏﻪ ﻫﻴڅ ګټﻪ ﻧﺪه ﻛړى .د څﻮ

اﻗﺘﺼﺎد د وزارت ﻟﻪ ﺷﻴﻮى ﺳﺮه ﺳﻢ ﻧﺪى ،ﻫﻐﻮى ﺧﭙﻞ

ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﭘﻪ اوږدو ﻛﯥ د وﻻﻳﺎﺗﻮ د اﻧﻜﺸﺎف د ﻛﻤﻴټﻮ د

اوﻟﻮﻳﺘﻮﻧﻪ ﺑﻨﺪ ﻛړل او ﻣﻨﻮال ﻳﯥ ﺑﻴﺮﺗﻪ واﺧﺴﺘﻮ ،ﺧﻮ دا

ﺟﻮړوﻟﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره ﻫﻴڅ ﻛﺎر ﻧﺪى ﺷﻮى ،او د وزارت ﻟﻮړ

ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭼﯥ ﻫﻴڅ ﭘﺮﻣﺨﺘګ روان ﻧﺪى د ﻫﻐﻮى زړه ور

رﺗﺒﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻮ وﻳﻴﻞ ﭼﯥ ﻫﻐﻮ ﺗﻤﻪ ﻟﺮﻟﻪ ﭼﯥ وزارت ﺑﻪ د

ﻣﺎﺗﻮى 17.ﭘﻪ ﺑﻞ ځﺎي ﻛﯥ ،ﺧﺎص ﺗﺮﺗﻴﺒﻮﻧﻪ د ﻛﺎرﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ

ﻛﺎﺑﻴﻨﻰ ﭘﻪ ﻧﻮى ﻛﻴﺪو ﺳﺮه ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وﻻړ ﺷﻰ ﻧﻮ ځﻜﻪ

ﺣﺎل ﻛﯥ دى )ﻛﻪ ﻧﻪ( ،ﭼﯥ ځﻨﻰ ﻳﯥ اوس  ،د دﻏﻮ ادارو د

ﻫﻐﻮى دﻏﻰ ﭘﺮوﺳﻰ ﺗﻪ اداﻣﻪ ﻧﻪ ورﻛﻮﻟﻪ 14.ﺑﺎﻳﺪ وواﻳﻮ

ﻣﻨځﺘﻪ راوړﻟﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره د ﻣﺮﻛﺰى ﺣﻜﻮﻣﺖ د ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ ﭘﻪ

ﭼﯥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﭼﯥ د ﻛﺎﺑﻴﻨﻰ ﻟﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ

ﻧﻈﺮ ﻛﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮه ،د وﻻﻳﺎﺗﻮ د اﻧﻜﺸﺎف د ﻛﻤﻴټﻮ ﭘﻪ

راوﻻړﻳږى د ﻛﺘﻠﻮ وړ دى .ﭘﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،د ﻏړى ﺗﻮب ،د

ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎدﻳږى .ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﻰ او ارځﻮﻧﻰ

دﻧﺪو ،او د اړﻳﻜﻮ د ﻣﻐﺸﻮﺷﻮاﻟﻰ ﺳﺮه ﺳﺮه ،د ﻛﻠﻴﻮ د

د ادارى څﻴړﻧﻪ ﭼﯥ اوس رواﻧﻪ ده ،ښﻜﺎروى ﭼﯥ د

ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ او ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﻰ وزارت د ﻣﻠﻰ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه

ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻴﻞ ﺷﻮى ﻣﻴﺸﺘﻪ اﻧﺴﺠﺎم د واﻟﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ

اﻧﻜﺸﺎﻓﻰ ﭘﺮوګﺮام ﻟﻪ ﻻرى د ﻛﻠﻴﻮ د اﻧﻜﺸﺎﻓﻰ ﺷﻮراګﺎﻧﻮ

ﺧﻮښﻪ او ﻏﻮښﺘﻨﻮ ﭘﻮرى ﺗړﻟﻲ دي.

روزل ﭘﻪ ﻣﺨﻜﻰ ﺑﻴﺎﻳﯥ .ﭘﻪ دﻏﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﯥ دﻏﻪ روزﻧﻪ د
ﻣﺮﺑﻴﺎﻧﻮ د روزﻟﻮ ﭘﻪ اﺻﻄﻼح د ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ
١٥

د ﻛﻠﻴﻮ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ او ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﻰ وزارت ﻟﻪ ﻣﺎﻣﻮرﻳﻨﻮ ﺳﺮه ﺷﺨﺼﻰ

ارﺗﺒﺎط  ،د  2006ﻛﺎل د ﻣﻰ 4ﻣﻪ ﻧﻴټﻪ
١٦

د وﻻﻳﺎﺗﻮ د اﻧﻜﺸﺎف ﺳټﺮاټﻴﮋى وګﻮرى ،ﺑﻰ ﻧﻴټﻰ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﺳﻨﺪ

ﭼﯥ د 2006ﻛﺎل د ﻣﺎرچ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﻛﯥ ﺧﭙﻮر ﺷﻮ ،ﻫﻤﺪارﻧګﻪ د وﻻﻳﺎﺗﻮ د
اﻧﻜﺸﺎف ﺳټﺮاټﻴﮋى ،د اﻟﺤﺎج ﻣﺤﻤﺪ ګﻼب ﻣﻨګﻞ د ﻟﻐﻤﺎن وﻻﻳﺖ د
13

د ﻛﺎﺑﻴﻨﻰ ﻟﻪ ﻏﻮﻧډى څﺨﻪ اﻗﺘﺒﺎس ﺷﻮى ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ،د  2005ﻛﺎل د
ﻧﻮﻣﺒﺮ د ﻣﻴﺎﺷﺖ 7ﻣﻪ ﻧﻴټﻪ ،ﺷﻤﻴﺮه .30
14

واﻟﻰ وړاﻧﺪﻳﺰ ،د اﻛﺒﺮ آزاده ﺟﻠﺴﻪ ،ﺳﺘﺎره ﻣﻴﻠﻤﺴﺘﻮن ،ﻛﺎﺑﻞ ،د 2006
ﻛﺎل د ﻣﺎرچ 29ﻣﻪ ﻧﻴټﻪ.
17

د ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻟﻪ ﭘﺎره د ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﺳﺎزﻣﺎن ﻟﻪ
ﻛﺎرﻛﻮوﻧﻜﻮ ﺳﺮه ﺷﺨﺼﻰ ارﺗﺒﺎط ،د  2006ﻛﺎل د ﻓﺒﺮورى ﻣﻴﺎﺷﺖ.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﻰ او ارځﻮﻧﻰ ادﻟﺮه

ﺷﺨﺼﻰ ارﺗﺒﺎط ،د ﺣﻜﻮﻣﺖ ټﻴﻜﻪ دار ،ﺑﻠﺦ ،د  2006ﻛﺎل د اﭘﺮﻳﻞ
23ﻣﻪ ﻧﻴټﻪ.

11

د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻰ ﭘﺎڼﻮ د ﺧﭙﺮوﻧﻰ ﻟړى

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د وﻻﻳﺎﺗﻮ د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻪ؛ ﻟﻪ ګډوډﻳﺎ څﺨﻪ د ﺳﻤﻮن ﭘﻪ ﻟﻮر

ځﻨﻰ ﺑﺴﭙڼﻪ ورﻛﻮوﻧﻜﻰ او ﻧﻮر ﺷﺮﻳﻜﺎن ﭼﯥ د وﻻﻳﺎﺗﻮ د

ﻣﺨﺘﻠﻒ وزارﺗﻮﻧﻪ ،او د ﻳﻮ اﻏﻴﺰﻣﻨﻪ ﺣﻞ ﻻرى د ﺟﻮړوﻟﻮ

اﻧﻜﺸﺎﻓﻰ ﻛﻤﻴټﻮ ﭘﻪ اوږده او ﺳﺘﻮﻣﺎﻧﻪ ﻛﻮوﻧﻜﻰ ﭘﻼن

ﻧﺎﻛﺎﻣﻰ د ﻟﻮړې ﻛﭽﯥ ﺳﻮاﻟﻮﻧﻮ څﻮ اړﺧﻮﻧﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ دﻏﻪ

ﺟﻮړوﻧﻪ ﻛﯥ ﺑﻮﺧﺖ دى اوس ﭘﻪ ﭘټﻪ ﺳﺮه واﻳﯥ ،ﭘﺮوا

ﭘﺎڼﻪ ﻛﯥ ﭘﺮى ټﻴﻨګﺎر ﺷﻮى دى څﺮګﻨﺪوى .ځﻨﻰ ﺳﺘﻮﻧځﻰ

ﻧﻜﻮى ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﺮ وﻻﻳﺎت ﻛﯥ ﻳﻮ رﻧګ ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻪ اﻳﺠﺎد

ﭼﯥ د وﻻﻳﺎﺗﻮ د اﻧﻜﺸﺎﻓﻰ ﻛﻤﻴټﻮ د اﻳﺠﺎدوﻟﻮ ﭘﻪ ﭘﺮوﺳﻪ

ﺷﻰ ،او واﻳﯥ ﭼﯥ ﺣﺘﻰ ﻛﻪ دﻏﻪ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﻗﺒﻮل

ﻛﯥ را څﺮګﻨﺪه ﺷﻮى ،ﻛﻴﺪاى ﺷﻰ ﭼﯥ د ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻠﻮ

ﺷﻮې ﻣﻮډل ﺳﺮه ﺳﻤﻮن ﻛﻮى ﻛﻪ ﻧﻪ ﺧﻮ ﻏﻮره دا ده ﭼﯥ د

ﻓﻌﺎﻟﻴﻨﻮ ﭘﻪ دﻧﺪو او ﻣﺴﺆﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪى د ﻣﻮاﻓﻘﺖ ،د

اﻧﺴﺠﺎم ﻛﺎرى ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد دى .ﭘﻪ دﻏﻪ دﻟﻴﻞ،

ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻟﻪ ﭘﺎره د ﻳﻮ ټﻮﻟﻴﺰه ﻛﺎرى ﭼﻮﻛﺎټ د

ﻫﻐﻮى د ﺧﺎﺻﻮ ﺗﺮﺗﻴﺒﻮﻧﻮ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ځﻨﻮ وﻻﻳﺎﺗﻮ ﻛﯥ

ﻧﺸﺘﻮاﻟﻰ ﻟﻪ ﻛﺒﻠﻪ وى .د ﺑﻴﻠګﻰ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻟﻪ وﻻﻳﺘﻰ

راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮى دى ،او ځﻨﻰ ﻳﯥ د ﻧﻮﻳﻮ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻮ ﭼﯥ

ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺳﺮه د دﻏﻮ ﻛﻤﻴټﻮ د ﻣﺮﺳﺘﻰ د څﺮﻧګﻮاﻟﻰ ﭘﻪ

اوس راﭘﻮرﺗﻪ ﻛﻴږى ،ﻣﻼﺗړ ﻛﻮى .ﭘﻪ ښﻜﺎره ﺳﺮه ﻻزﻣﻪ ده

ﻫﻜﻠﻪ ﺑﻴﻼﺑﻴﻠﻰ ﻧﻈﺮﻳﯥ ،او ﻫﻤﺪارﻧګﻪ د ﻫﻐﻮ د دﻧﺪو،

ﭼﯥ ﭘﻪ ﻟﻨډ ﻣﻬﺎل ﻛﯥ ﻓﻌﺎﻟﻪ اﻧﺴﺠﺎم ﻣﻮﺟﻮد دى ،څﻨګﻪ

ﻏړﻳﺘﻮب او اړﻳﻜﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻠﻰ ﻻر ښﻮوﻧﻰ

ﭼﯥ د وﻻﻳﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻛﭽﻪ ټﻴﻨګﺎر زﻳﺎﺗﻴږى ،دا ﻫﻢ ﻣﻬﻤﻪ ده

ﻣﻮﺟﻮدى وى .ﺑﺮﺳﻴﺮه ﭘﺮ دى ،د وﻻﻳﺘﻰ ﺣﻜﻮﻣﺖ د

ﭼﯥ ﻳﻮ څﻪ اﻧﺪازه ﺑﺮاﺑﺮى ﻫﻢ ﻣﻮﺟﻮده وى .ﻛﻮﻻى ﺷﻮو

ﻣﺴﺎﻳﻠﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره د ﻳﻮ ﻋﻤﻮﻣﻰ دوﻟﺘﻰ ﻛﻮر/ځﺎى د

وواﻳﻮ ﭼﯥ دﻏﻪ ﺑﻪ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ د وﻻﻳﺎﺗﻮ د ﻓﻌﺎﻟﻴﻨﻮ

ﻧﺸﺘﻮاﻟﻰ څﺨﻪ ﻣﻄﻠﺐ دا دى ﭼﯥ ،ﺗﺮ څﻮ ﭼﯥ وﻟﺲ ﻣﺸﺮ

)ﻟﻜﻪ د وﻻﻳﺎﺗﻰ ﺷﻮراګﺎﻧﻮ( ﻟﻪ ﺧﻮا ﻣﻨﺎﺳﺐ دﺳﺖ آورد

ﭘﺮﻳﻜړه ﻧﻪ وه ﻛړى ،څﺮګﻨﺪه ﻧﻪ وه ﭼﯥ څﻮك ﺑﻪ د وړاﻧﺪﻳﺰ

ډاډه ﻛړى ،او د دﻧﺪو او ﻣﺴﺆﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ څﺮګﻨﺪﻟﻮ ﻛﯥ ﺑﻪ

د ﺟﻮړوﻟﻮ او ﺑﻴﺎ د ﺑﺸﭙړوﻟﻮ ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ ﭘﻪ ﻏﺎړه وﻟﺮى .او

ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻛړى .ښﺎﻳﯥ ﭼﯥ دا ﭘﻪ دى ﻣﻮﺧﻪ وى ﭼﯥ د

ﻫﻤﺪارﻧګﻪ د وزارﺗﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﭘﺮ دﻏﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺎﻧﺪى ﭘﻮره

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻰ اﻧﻜﺸﺎف ﺳټﺮاټﻴﮋى د وﻻﻳﺎﺗﻮ د

اﻧﺪازه ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﻮﺟﻮد وو .د ﻧﻮﻣﻮړو ﻛﻤﻴټﻮ اړوﻧﺪه

اﻧﻜﺸﺎف د ﻛﻤﻴټﻮ د ﺟﻮړوﻟﻮ وﻻړى ﭘﺮوﺳﻰ ﺗﻪ د

ﺗﺠﺮﺑﻰ ښﻜﺎروى ﭼﯥ د څﺮګﻨﺪه ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ او د

ﺧﻮځښﺖ ﺗﻮان ورﻛړى ،او ﺑﺴﭙڼﻪ ورﻛﻮوﻧﻜﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ

دﻏﻮ ﺳﺘﺮو ﺳﻮاﻟﻮﻧﻮ ﺗﻪ د ځﻮاﺑﻮﻧﻮ ﻧﺸﺘﻮاﻟﻰ ،ﻧﻪ ﻳﻮازى د

دﻏﻪ ﻓﺮﺻﺖ څﺨﻪ ﭼﯥ د ﻧﻮﻣﻮړى ﺳﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻪ ﺧﻮا

اﻧﻜﺸﺎﻓﻰ ﻛﻤﻴټﻮ ﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ ﻛﯥ ﺧﻮ د وﻻﻳﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻛﭽﻪ د

راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮى ده اﺳﺘﻔﺎده وﻛړى ،ﺗﺮ څﻮ د ﺷﻮراګﺎﻧﻮ

ادارى ﺳﻴﺴټﻢ د ﺳﺘﺮ ﺳﻤﻮﻧﻮ ،د ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻣﺨﻨﻴﻮى ﻫﻢ

ﺟﻮړول ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺷﻰ.

ﻛﻮى.

د وﻻﻳﺎﺗﻮ د اﻧﻜﺸﺎﻓﻰ ﺷﻮراګﺎﻧﻮ اړوﻧﺪه ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ،د ﻳﻮ
داﺳﻰ وړاﻧﺪﻳﺰ د ﺟﻮړوﻟﻮ ﻛﻮښښﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ

 .4د ﻋﺎﻣﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ادارى ﺳﻤﻮن
ﻟﺮى :ادارى ﺳﻤﻮن ،ﭘﻪ ﺷﻤﻮل دى ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ادارى
د اﺳﺎﺳﻰ ﭘﺮوﺳﻮ څﺨﻪ ﻳﻮه ﺑﻠﻪ ﭼﯥ د وﻻﻳﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ
ﺳﻤﻮن؛ ﺗﻨﺨﺎوى او ﺑﺨﺸﺶ؛ د ﻋﺎﻣﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ اداره؛ د وړ
ﺑﺎﻧﺪى اﻏﻴﺰه ﻛﻮى د ﻋﺎﻣﻪ ادارى ﻳﻌﻨﻰ د وزارﺗﻮﻧﻮ د
واﻟﻰ ﺳﺮه ﺳﻢ ګﻤﺎرﻧﻪ؛ او د ﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻮ ﻟﻮړواﻟﻰ .د ﺳﻴﻤﻪ
وﻻﻳﺎﺗﻮ څﺎﻧﻜﻰ او د واﻟﻴﺎﻧﻮ د دﻓﺘﺮوﻧﻮ ﺳﻤﻮن دى .د
ﻳﻴﺰه ادارى ﺳﻤﻮن ﺑﺮﺧﻪ درى ﻧﻮرى اﺳﺎﺳﻰ ﺑﺮﺧﻰ ﻟﺮى:
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ دوﻟﺖ ﺗﻪ ﻻﻧﺪﻧﻰ ﻣﺴﺆﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ور
ﭘﻪ ﻏﺎړه ﻛﻮى:
”ﭘﻪ ﻫﺮ ﻫﻐﻪ وﻻﻳﺖ ﻛﯥ ﭼﯥ ﻓﻌﺎﻟﻪ ﻣﻮﺳﺴﻰ ﻣﻮﺟﻮدى دى

•

د واﻟﻴﺎﻧﻮ د دﻓﺘﺮوﻧﻮ ﺗﻘﻮﻳﻪ ﻛﻮل

•

د وﻻﻳﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻛﭽﻪ د ادارى ﺳﻤﻮن او ﻣﺪﻧﻰ؛

ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﻛﯥ ﻣﻨﻈﻢ ﺗﺄﺳﻴﺴﻮﻧﻰ ﺗﻪ ړوﻣﺒﻰ ﺗﻮب ورﻛړى ،د

ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ﻧﺎﭘﺎﻳﯧﻠﻰ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺟﻮړول؛او

ﻣﺪﻧﻰ ادارى ،ﭘﻮﻟﻴﺲ ،زﻧﺪاﻧﻮﻧﻮ او ﻗﻀﺎﻳﯥ ﺳﻴﺴټﻢ ﺳﺮه
ﺳﺮه .دﻏﻪ ﻣﻮﺳﺴﻰ )ادارى( ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻛﺎرى
ﭼﻮﻛﺎټ او د ګﻤﺎرﻧﻰ ﻛړﻧﻼرى؛ روزل ﺷﻮى

•

د اﺳﺎﺳﻰ وزارﺗﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه واﺣﺪوﻧﻮ ﻛﯥ د
اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ ژورول.

ﻛﺎرﻛﻮوﻧﻜﯥ؛ او ﭘﻮره ﺗﻨﺨﺎ؛ زﻳﺮﺑﻨﺎ او د څﺎرﻧﻰ ﻇﺮﻓﻴﺖ

د رﻳﺎﺳﺘﻮﻧﻮ د ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻮ ﻧﻮى ﻛﻮل ،او د اﺳﺘﺨﺪاﻣﻮﻟﻮ د
وﻟﺮى“ ).(3

ﻃﺮﻳﻘﻮ ﺑﺪﻟﻮن ﭘﻪ ﻟﻤړى ﺳﺮ ﻛﯥ د اوﻟﻮﻳﺘﻮﻧﻮ د ﺳﻤﻮن او د
د ﻋﺎﻣﻪ ادارى د ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ د ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره د دوﻟﺖ

ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻮ د ﻧﻮى ﻛﻮﻟﻮ ﺗﺮ ﭘﺮوګﺮام ﻻﻧﺪى ﭘﻴﻞ ﺷﻮ .د

ﺷﻴﻮه دا ده ﭼﯥ د ﻋﺎﻣﻪ ادارى د ﺳﻤﻮن د ﺳټﺮاټﻴﮋى ﻟﻪ

ﻫﺪﻓﻮﻧﻮ او د دﻧﺪو ،او د ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻮ د ﻧﻮى ﻛﻮﻟﻮ ﻳﻮه

ﻻرى ﻳﯥ ﺗﺮ ﺳﺮه ﻛړى ،ﭼﯥ دﻏﻪ ﺳټﺮاټﻴﮋى څﻠﻮر ﭘﺎﻳﯥ

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﻰ او ارځﻮﻧﻰ ادﻟﺮه
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ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د وﻻﻳﺎﺗﻮ د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻪ؛ ﻟﻪ ګډوډﻳﺎ څﺨﻪ د ﺳﻤﻮن ﭘﻪ ﻟﻮر

اﻧﺪازه ،او د وړﺗﻴﺎ ﺳﺮه ﺳﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻮل د څﺮګﻨﺪوﻟﻮ ﭘﻪ

د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻰ ﭘﺎڼﻮ د ﺧﭙﺮوﻧﻰ ﻟړى

ﺷﻮى دى 20.ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ د ﺳﻤﻮن )اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ( ځﻨﻰ اړﺧﻮﻧﻪ

ﺑﺪل ﻛﯥ ،د اوﻟﻮﻳﺘﻮﻧﻮ ﺳﻤﻮن او د ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻮ د ﻧﻮى

ډﻳﺮ ﺳﺨﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮى دى او ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻫﻢ ﭘﻜښﻰ ﺳﻮﻛﻪ

ﻛﻮﻟﻮ ﭘﺮوﺳﻰ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﺴﺘﻮﻧﻜﻮ وزارﺗﻮﻧﻮ او رﻳﺎﺳﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ

وو .داﺳﻰ ښﻜﺎرى ﭼﯥ ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﻮګﻪ د رﻳﺎﺳﺘﻮﻧﻮ

اﺟﺎزه ورﻛړه ﭼﯥ ﭘﻪ ټﺎﻛﻞ ﺷﻮﻳﻮ ﺑﺴﺘﻮﻧﻮﻛﯥ ﻻﻳﻘﻮ

ﺗﺠﺪﻳﺪ ،د اﺳﺘﺨﺪاﻣﻮﻟﻮ د ﺷﻴﻮو ﺑﺪﻟﻮن او د روزﻟﻮ

ﻛﺎرﻛﻮوﻧﻜﻮ ﺗﻪ ﻟﻮړى ﺗﻨﺨﺎوى ورﻛړى .ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ د

ﭘﺎﻳﯧﺪوﻧﻜﯥ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﻻ زﻳﺎت ﺳﺨﺖ وو .د

وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ د ﺳﻤﻮن او د ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻮ د ﻧﻮى ﻛﻮﻟﻮ ﭘﺮوګﺮام

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺛﺒﺎت ﻧﺎﻛﺎﻣﻪ ﭘﺮوګﺮام ﭼﯥ د ﺣﻜﻮﻣﺖ د

ﭘﻪ ځﻨﻮ ﺳﺎﺣﻮ ﻛﯥ ﻛﺎﻣﻴﺎﺑﻰ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛړى ،ﺧﻮ ﻧﻮﻣﻮړى

ﺗﻘﻮﻳﻪ ﻛﻮﻟﻮ او د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﻣﺪﻧﻰ ادارى د ﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻮ د

ﭘﺮوګﺮام ﭘﻪ ﻣﻠﻰ ﻛﭽﻪ د ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ د ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻮ د

ﺗﺮﻗﻰ ﻟﻪ ﭘﺎره ﻃﺮح ﺷﻮى وو ،ﭘﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﻛﭽﻪ ﻟﻪ داﺳﻰ

رښﺘﻨﻰ ﺗﺠﺪﻳﺪ د ﻣﺤﺪوده ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ د اﻧﺪﻳښﻨﻮ ﭘﻪ

ﺳﺘﻮﻧځﻮ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺷﻮ .د ﻧﻮﻣړى ﭘﺮوګﺮام د زﻳﺮﺑﻨﺎ

راﭘﻮرﺗﻪ ﻛﻴﺪو ،ﻫﻐﻪ ﺣﺪ ﭼﯥ ﻧﺎﻣﺴﺘﺤﻘﻪ ﻛﺎرﻛﻮوﻧﻜﻰ د

ﺑﺮﺧﻰ ﻳﻮازﻧﻰ ﺑﺮﺧﻰ وى ﭼﯥ ﭘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻪ ټﻮګﻪ ﻳﯥ اداﻣﻪ

ﻟﻮړو ﺗﻨﺨﺎوو ﺑﺴﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺷﻮل او ﭘﻪ وزارﺗﻮﻧﻮ ﻛﯥ

ﻟﺮﻟﻪ ،ﭘﻪ داﺳﻰ ﺣﺎل ﻛﯥ ﭼﯥ ﺳﻤﻮن او د ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻮ ﻧﻮى

د ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮى ﻣﺸﻜﻼﺗﻮ ﭘﻪ راوﻻړﻳﺪو ﺳﺮه ﺟﻨﺠﺎﻟﻰ ﺛﺎﺑﺖ

ﻛﻮل ډﻳﺮ زﻳﺎت ﺳﺨﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮ.

ﺷﻮ 18.د ﻋﺎﻣﻪ ادارى ﺳﻤﻮن ﺳﺘﺮ ﭘﺮاخ ﭘﺮوګﺮام اوس ﺑﻴﺎ
د ﻋﺎﻣﻪ ادارى ﺳﻤﻮن اوس د واﻟﻴﺎﻧﻮ دﻓﺘﺮوﻧﻮ ﺗﻪ ور
ﻛﺘﻞ ﺷﻮى او ﺳﻢ ﺷﻮى دى او ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﭼﯥ ﻣﺨﻜﯥ د
ﻏړول ﻛﻴږى .ﭘﻪ ﺑﻠﺦ ﻛﯥ ﭼﯥ ﻛﻮم ﭘﺮ ﻣﺨﺘﺘﻠﻲ رﻫﺒﺮى ده
اوﻟﻮﻳﺘﻮ د ﺳﻤﻮن او د ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻮ د ﻧﻮى ﻛﻮﻟﻮ د ﭘﺮوګﺮام
اوس ﻧﻮرو ﺷﻤﺎﻟﻰ وﻻﻳﺎﺗﻮ او وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﺗﻪ وړل ﻛﻴږى .او
ﻻﻧﺪى ﺷﻮى وو د ﻋﺎﻣﻪ ادارى ﺳﻤﻮن د ﭘﺮوګﺮام ﭘﻪ
ﻫﻤﺪارﻧګﻪ دﻏﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻟﻮﻳﺪﻳځﻮ وﻻﻳﺎﺗﻮ ﻛﯥ ﻫﻢ
ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﻛﯥ د ﺗﻨﺨﺎوو او درﺟﻮ ﭘﻪ زﻳﺎت ﺟﺎﻣﻊ
ﭘﻴﻞ ﺷﻰ .دﻏﻪ د ﺳﻤﻮن ﭘﺮوګﺮام د وﻻﻳﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻧﻮرو څﺎﻧګﻮ
ﺳﻤﻮن ﺳﺮه ،ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﺷﻮل.
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ﻛﯥ ﻣﺤﺪود وو ،ﭘﺮﺗﻪ د وﻻﻳﺎﺗﻮ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ او ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﻰ
ﺗﺮ دﻏﻪ ﻣﺤﺎﻟﻪ ﭘﻮرى ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﻛﭽﻪ د ﺳﻤﻮن او د

او د ﻋﺎﻣﻪ روﻏﺘﻴﺎ وزارت څﺨﻪ ﭼﯥ ﺧﺎص ﺳﻤﻮن ﭘﻜښﯥ

ﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻮ د ﻟﻮړواﻟﻰ د ﭘﺮوﺳﻰ د

راﻏﻰ .د وﻻﻳﺎﺗﻮ ﭘﻪ اﻛﺜﺮه څﺎﻧګﻮ ﻛﯥ

ﺗﺄﺳﻴﺴﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره ﻳﻮ څﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﻮى

د ﻋﺎﻣﻪ ادارى ﺳﻤﻮن دوه ډﻟﻮ

د دﻏﻰ ﭘﺮوﺳﻰ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﯥ ﻳﻮازى

دى ،ﺧﻮ ﻧﺘﻴﺠﯥ ﻳﯥ ﺳﺮه اﺧښﻠﻰ دى .ﺑﻰ

ﺳﺘﻮﻧځﻪ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ دى :ﻟﻪ ﻛﺎﺑﻞ

اﺳﺎﺳﻰ ﺑﺴﺘﻮﻧﻪ د ﺗﻨﺨﺎ ﻧﻮى ﻣﻴﺰان ﺗﻪ

ﻟﻪ ﺷﻜﻪ ﭘﻪ ځﻨﻮ ﺳﺎﺣﻮ ﻛﯥ ﭘﺮﻣﺨﺘګ

څﺨﻪ د ﻟﻴﺮى اوﺳﻴﺪو او د ﻣﺤﻠﻰ

وﺧﻮځﻮل ﺷﻮل او د څﺎﻧګﻮ ﭘﻪ

ﺷﻮى دى .ﭘﻪ ﺧﺎﺻﻪ ﺗﻮګﻪ ،ﻛﻮﻻى ﺷﻮ

ﺣﻤﺎﻳﺖ د ﺳﻴﺴټﻢ اﺧﺘﻼف او ګډ وډ

ﺟﻮړښﺖ او دﻧﺪو ﻛﯥ ﺧﺎص ﺳﻤﻮن

وواﻳﻮ ﭼﯥ ،څﺎرﻧﻪ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د

ﻃﺒﻴﻌﺖ ،او د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﺣﻜﻮﻣﺖ د

ﻧﺪى راﻏﻠﻲ .او ﻫﺪارﻧګﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ځﻨﻮ

څﻴړﻧﻰ او ارځﻮﻧﻰ د ادارى ﻟﻪ ﺧﻮا ﻟﻪ

ﺳﻤﻮن د ﺳﻴﺎﺳﻰ ارﺗﻜﺎب ﻟﻪ ﭘﺎره د

ﻣﻮاردو ﻛﯥ د ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ ﻣﺪﻧﻰ

 2004ﻛﺎل څﺨﻪ ﺗﺮ  2005ﻣﻴﻼدى ﻛﺎﻟﻪ

ټﻮﻟﻴﺰه ﻟﻴﺪ ﻧﺸﺘﻮاﻟﻰ .

ﺧﺪﻣﺘګﺎراﻧﻮ

ﭘﻮرى ﺑﺸﭙړه ﺷﻮه داﺳﻰ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ
ﺷﻮه ﭼﯥ د وﻻﻳﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻛﭽﻪ د ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻮ ﭘﻪ اداره ﻛﯥ د ﭘﺎم

ﺗﺮ

ﻣﻨځ

ﻣﻘﺎوﻣﺖ

راﻣﻨځﺘﻪ ﻛړى دى ،د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د
رﻏﺘﻮﻧﻮﻧﻮ د اداره ﻛﻮوﻧﻜﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ.

وړ ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﺷﻮى دى .ﺳﺮ ﺑﻴﺮه ﭘﺮ دى ،د اوﻟﻮﻳﺘﻮﻧﻮ د
ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ د وﻻﻳﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻛﭽﻪ د ﻋﺎﻣﻪ ادارى ﺳﻤﻮن ﻳﻮ څﻪ
ﺳﻤﻮن او د ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻮ د ﻧﻮى ﻛﻮﻟﻮ د ﭘﺮوګﺎم آزﻣﺎﻳﺸﻰ
ﻧﻮى دى او د ارځﻮﻧﻰ ﻟﻪ ﭘﺎره ﻣﺤﺪوده ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻮﺟﻮد
وﻻﻳﺖ ﺑﻠﺦ ﻛﯥ ،د رښﺘﻨﻰ ﺳﻤﻮن ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛﻮوﻧﻜﻲ ﻧښﻰ
دى ،ﺧﻮ د اوﻟﻮﻳﺘﻮﻧﻮ ﺳﻤﻮن او د ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻮ د ﻧﻮى ﻛﻮﻟﻮ
ﻣﻮﺟﻮدى وى ،د ﺑﻴﻠګﻰ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ،د ﺳﻤﻮن ﭘﺮوﺳﻰ ﭘﻪ
د ﭘﺮوګﺮام ﻟﻤړﻧﻰ ﺗﺠﺮﺑﻪ ښﻲ ﭼﯥ دﻏﻪ ﭘﺮوګﺮام د
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﯥ  60ﻓﻴﺼﺪه ﺑﺪﻟﻮن راﻣﻨځﺘﻪ ﻛړى دى ،او د
ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻮ او د دﻧﺪو د ﺳﻤﻮن څﺨﻪ ﭘﺮﺗﻪ د ﺗﻨﺨﺎوو ﭘﻪ
واﻟﻰ ﭘﻪ دﻓﺘﺮ ﻛﯥ د ﻓﺎرﻏﻴﻨﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﻟﻪ  2څﺨﻪ  21ﺗﻪ زﻳﺎت
ﺑﺪﻟﻮن ﺑﺎﻧﺪى ﻫڅﻪ ﻛﻮﻟﻪ .ﺳﺮﺑﻴﺮه ﭘﺮ دى ،د ادارى او
ﺳﻴﺎﺳﻰ ادارى ټﺎﻛﻨﻮ د ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﻳﻮ څﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
را ﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮى وو .ﻛﻮﻻى ﺷﻮ وواﻳﻮ ﭼﯥ ،ﻟږ ﺗﺮ ﻟږه د ﻳﻮه
18

د دﻏﻮ ﺳﺘﺮو ﺳﺘﻮﻧځﻮ اﻏﻴﺰﻣﻪ ﻛﺘﻨﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﺳﻼﻣﻰ

وﻻﻳﺖ واﻟﻰ داﺳﻰ ﻧﻈﺮ درﻟﻮدﻟﻮ ﭼﯥ د ﻛﺎرﻛﻮوﻧﻜﻮ د

ﺟﻤﻬړرﻳﺖ او د ادارى ﺳﻤﻮن او ﻣﺪﻧﻰ ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ﻧﺎﭘﺎﻳﯧﻠﻰ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻛﯥ

ﻣﺸﺮﺗﺎﺑﻪ ﺑﺮﺧﻪ دى د ﻫﻐﻪ ﺧﺎص ﺣﻖ ﭘﻪ ﺗﻮ ګﻪ ﺑﺎﺗﻰ ﺷﻰ .ﭘﻪ

د ﻟﻴﺪو وړ دى )” (2005د اوﻟﻮﻳﺘﻮﻧﻮ ﺳﻤﻮن او د ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻮ د ﻧﻮى ﻛﻮﻟﻮ

ﭘﺎى ﻛﯥ ،د وﻻﻳﺎﺗﻮ اﻛﺜﺮه او ﻳﺎ ټﻮﻟﻮ ﻏﻮښﺘﻮﻧﻜﻮ ﺟﻠﺴﻪ

ړوﻣﺒﻰ ﺗﻮب وګﻮرى“.
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣﻜﻮﻣﺖ د ﻋﺎﻣﻪ ادارى د ﺳﻤﻮن ﺳټﺮاټﻴﮋى او
20

ﭘﺮوګﺮام.1385-9 ،

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﻰ او ارځﻮﻧﻰ ادﻟﺮه

د واﻟﻰ ﻋﻄﺎ ﭘﻴﺸﻜﺶ ،د ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت

13

د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻰ ﭘﺎڼﻮ د ﺧﭙﺮوﻧﻰ ﻟړى

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د وﻻﻳﺎﺗﻮ د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻪ؛ ﻟﻪ ګډوډﻳﺎ څﺨﻪ د ﺳﻤﻮن ﭘﻪ ﻟﻮر

د ﭘﺮوګﺮام ځﺎي ﭘﺮ ځﺎي ﻛﻴﺪو ﺑﺎﻧﺪى زور اﭼﻮل ﻟﻮى

درﻟﻮدﻟﻪ ﭼﯥ ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﻛﻮم ﺑﻨﻴﺎدى ﻣﺮﺳﺘﻰ څﺨﻪ د ﺳﻤﻮن د
ﺗﻘﺎﺿﺎوو ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮه ،د اړﺗﻴﺎوو د ﭘﻮره ﻛﻮﻟﻮ

ﺧﻄﺮ دى ،وﻻﻳﺎﺗﻮ ﺗﻪ د ﺳﻤﻮن د ﭘﺮوګﺮام رﻏړول

ﺳﺘﻮﻧځﻰ درﻟﻮدﻟﻰ .داﺳﻰ ښﻜﺎرى ﭼﯥ دﻏﻪ ﺳﺘﻮﻧځﻪ د

ﺑﺎﻳﺪ ﭼﯥ داﺳﻰ ارزﻳﺎﺑﻰ ﺷﻰ ﭼﯥ د وﻻﻳﺎﺗﻮ د

ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻮ او د دﻧﺪو ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻤﻮن ﭘﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻧﺪى

ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ د ﺣﻜﻮﻣﺖ د رﺳﻤﻰ ﭘﺎﻟﻴﺴﻴﻮ

څﺮﺧﻴږى ،ﭼﯥ دﻏﻪ ﻣﻮﺿﻮع د وﻻﻳﺎﺗﻮ د ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﻛﺎرى

څﺨﻪ ﭘﺮﺗﻪ د ﻧﻮﻣﻮړى ﭘﺮوګﺮام اﻏﻴﺰﻣﻨﺘﻮب څﺮګﻨﺪ

ﭼﻮﻛﺎټ ﭘﻪ ﻣﺎﺣﻮل ﻛﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ دﻏﻪ ﭘﺎڼﻪ ﻛﯥ ﭘﺮى ﺑﺤﺚ

ﻛړى.“....
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ﺷﻮى دى د ﭘﻴﮋﻧﺪﻟﻮ وړ ده.
دﻏﻪ اﻧﺪﻳښﻨﻰ د ﻋﺎﻣﻪ ادارى ﺳﻤﻮن د ﭘﺮاﺧﻪ ﭘﺮوﺳﻰ ﻟﻪ
ځﻜﻪ ﺧﻮ داﺳﻰ ښﻜﺎرى ﭼﯥ د ﻋﺎﻣﻪ ادارى ﺳﻤﻮن

ﭘﺎره ﭼﯥ اوس ﭘﺮ ﻣﺦ ﺑﻴﻮل ﻛﻴږى ﭘﻪ ﻣﺴﺎوى ﺗﻮګﻪ ﺳﺮه

ﭘﺮوګﺮام ﺑﻪ ﭘﻪ وﻻﻳﺎﺗﻮ ﻛﯥ ﻟﻪ دوه ډﻟﻮ ﺳﺘﻮﻧځﻮ ﺳﺮه

ﺗړﻟﻰ دى.

ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺷﻰ .ﻟﻤړى ډﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﺘﻮﻧځﻰ دى ﭼﯥ ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﺑﻠﻪ ﺑﺤﺮاﻧﻰ او ﺳﺮه ﺗړﻟﻰ ﺳﺎﺣﻪ د وﻻﻳﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻛﭽﻪ د
ﺗﻮګﻪ ور ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻛﻴږى ،ﺧﻮ ﻟﻪ ﻛﺎﺑﻞ څﺨﻪ د ﻟﻴﺮى
ﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻮ د ﺟﻮړوﻟﻮ او د روزﻟﻮ ﻣﺴﺄﻟﻪ ده .ﭘﻪ داﺳﻰ ﺣﺎل
اوﺳﻴﺪﻟﻮ ،د ﻣﺤﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺖ د ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺳﻴﺴټﻢ او د
ﻛﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ دﻏﻪ ﺳﺎﺣﻪ ﻛﯥ زﻳﺎت ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ﻛﻴﺪل ،ﺧﻮ
ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ ﺷﺮاﻳﻄﻮ ،او د ﻇﺮﻓﻴﺖ د زﻳﺎت ټﻴټ واﻟﻰ ﻟﻪ ﻛﺒﻠﻪ
ﻫﻐﻪ ﻛﻮښښﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرى ﺷﻮى دى ﻧﺎ ﻣﻨﻈﻢ او
دﻏﻪ ﺳﺘﻮﻧځﻰ ډﻳﺮى اوﭼﺘﻰ دى .او د ﺳﺘﻮﻧځﻮ دوﻫﻤﻪ
ټﻮټﻪ ټﻮټﻪ وو .راز راز ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻪ او ﻧﺎ دوﻟﺘﻰ
ډﻟﻪ د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﺣﻜﻮﻣﺖ د ﺳﻤﻮن د ﺳﻴﺎﺳﻰ ارﺗﻜﺎب ﻟﻪ
ادارو ﻟﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ دوﻟﺘﻰ ادارو ﺳﺮه ،ﭘﻪ ﺷﻤﻮل دى ادارى
ﭘﺎره د ټﻮﻟﻴﺰه ﻟﻴﺪ ﭘﻪ ﻧﺸﺘﻮاﻟﻰ ﭘﻮرى ﺗړﻟﻰ ده .ﻣﻄﻠﺐ دا
ﺳﻤﻮن او ﻣﺪﻧﻰ ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ﻧﺎﭘﺎﻳﯧﻠﻰ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ،د روزﻟﻮ د
ﭼﯥ د اوﻟﻮﻳﺘﻮﻧﻮ ﺳﻤﻮن او د ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻮ ﻧﻮى ﻛﻮل ﻳﻮ ﺑﻞ
ﻣﺘﻨﻮع ﻧﻮښﺘﻮﻧﻮ د ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره ﻛﺎر ﻛړى دى ،ﭼﯥ د
ﭘﺮوګﺮام دى ﭼﯥ د ﺳﻤﻮن ﻟﻪ ﺗړﻟﻰ ﭘﺮوﺳﻰ ﺳﺮه د اړﻳﻜﻮ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺛﺒﺎت ﭘﺮوګﺮام ،د اروﭘﺎ اﺗﺤﺎدﻳﻪ او د اروﭘﺎ
څﺨﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺸﭙړ ﺷﻰ .څﻨګﻪ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن د ﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻮ د ﺟﻮړوﻟﻮ ډﻟﻪ ﻳﻴﺰه روزﻧﻰ
څﻴړﻧﻰ او ارځﻮﻧﻰ وروﺳﺘﻨﻰ څﻴړﻧﻰ زﻳﺎﺗﻪ ﻛړه ﭼﯥ:
ﭘﺮوګﺮام او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﭘﺎره د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮ د
”د اوﻟﻮﻳﺘﻮﻧﻮ ﺳﻤﻮن او د ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻮ د ﻧﻮى ﻛﻮﻟﻮ

ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ ﻫﻴﺄت او د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮ د ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﭘﺮوګﺮام

ﭘﺮوګﺮام ﻛﻪ د ﻻ زﻳﺎت ﻣﺘﺤﺪ او ﻣﻨﻈﻢ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺗﻪ د و

ﻟﻪ ﺧﻮا ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺷﻮى ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل .ﺧﻮ

ﻻﻳﺎﺗﻮ د ادارى ﺳﻴﺴټﻢ د ﺑﺪﻟﻮن ﭘﻪ ﻟﻮر اﺳﺘﻌﻤﺎل

ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ،ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﻛﭽﻪ د روزﻟﻮ د اړﺗﻴﺎوو وروﺳﺘﻨﻰ

ﺷﻰ ﻛﻴﺪاى ﺷﻰ ﭼﯥ ﻣﺜﺒﺘﻪ وﺳﻴﻠﻪ وى .ﺧﻮ ﻛﻪ ﭘﻪ

څﺎرﻧﻪ داﺳﻰ ﻗﻀﺎوت ﻛﻮى ﭼﯥ:

ﺳﺎده ﺗﻮګﻪ د ﻣﻴﺸﺘﻪ ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻛښﻴښﻮدل

”ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ ځﻨﻮ وﻻﻳﺎﺗﻮ او وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﻟﻪ ﻣﺤﺪوده

ﺷﻰ ،د ﻳﻮ ټﻮټﻪ ټﻮټﻪ ډول ﭼﯥ د اوﺳﻨﻰ ﻗﺪرت

ﺗﻌﻠﻴﻢ څﺨﻪ ﭼﯥ د دوﻟﺘﻰ او ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻰ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ

ﻋﻤﻮدى ﻛﺮښﻰ ښﻜﺎروى ﻛﻴﺪاى ﺷﻰ ﭼﯥ دﻏﻪ

ﻟﻪ ﺧﻮا ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮى وو ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻰ ده ،ﺧﻮ د ډﻳﺮو

ﭘﺮوګﺮام زﻳﺎﻧﻤﻦ ﺷﻰ“.
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ﻋﻮاﻣﻠﻮ ﻟﻪ ﻛﺒﻠﻪ دا ﺳﻄﺢ ټﻴټﻪ وه ...ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻳﺎ روزﻧﻪ

دوه اﺳﺎﺳﻰ ټﻮل اړﺧﻴﺰه ادارى ﭼﯥ د ﻋﺎﻣﻪ ادارى ﺳﻤﻮن

ﭼﯥ ﺑﺮاﺑﺮه ﺷﻮى وه د ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﻟﻪ ﻟﺤﺎﻇﻪ ﺧﺎﺻﻪ وه او

ﭘﺮوګﺮام ﺣﻤﺎﻳﻪ ﻛﻮى ،ﻧړﻳﻮال ﺑﺎﻧﻚ او د اﺳﻴﺎ د

د ﭘﻼن او د ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ رﺳﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻟﺤﺎﻇﻪ ﻧﺎ ﻣﻨﻈﻤﻪ وه.

ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﺑﺎﻧﻚ ،ﻫﻢ وﻻﻳﺎﺗﻮ ﺗﻪ د ﺳﻤﻮن د ﭘﺮوګﺮام

ﺣﺎﺿﺮه ﭘﻪ ﻣﻠﻜﻰ ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ﻛﯥ د روزﻟﻮ او ﻳﺎ د
اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ د ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻛﻠﺘﻮر ﻧﺸﺘﻪ“ .

ورﻏړوﻟﻮ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ اﻧﺪﻳښﻨﻰ څﺮګﻨﺪوى ،ﭘﻪ ﺧﺎﺻﻪ ﺗﻮګﻪ د
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ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﺣﻜﻮﻣﺖ د ﺳﻤﻮن ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﺳټﺮاټﻴﮋى ﻛﯥ د
ﻫﻢ اﻫﻨګﻰ د ﻧﺸﺘﻮاﻟﻰ ﭘﻪ اړوﻧﺪ .د آﺳﻴﺎ د اﻧﻜﺸﺎﻓﻰ
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﻼﻣﻰ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ او د ادارى ﺳﻤﻮن او ﻣﺪﻧﻰ

ﺑﺎﻧﻚ ﻟﻪ ﭘﺎره د اوﻟﻮﻳﺘﻮﻧﻮ د ﺳﻤﻮن او د ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻮ د

ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ﻧﺎﭘﺎﻳﯧﻠﻰ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن 2005 ،ﻛﺎل” ،د اوﻟﻮﻳﺘﻮﻧﻮ د ﺳﻤﻮن او د

ﻧﻮى ﻛﻮﻟﻮ وروﺳﺘﻨﻰ څﺎرﻧﻪ داﺳﻰ ﻳﺎدوﻧﻪ ﻛﻮى:

ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻮ د ﻧﻮى ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻴﻠﻮوﻧﻜﯥ“ د څﺒﺮوﻧﻰ 5م او 10م ﻣﺦ وګﻮرى .او
ﻫﻤﺪارﻧګﻪ د ﻧړﻳﻮال ﺑﺎﻧﻚ د  2005ﻛﺎل” ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻋﺎﻣﻪ ادارى

”د وﻻﻳﺎﺗﻮ او ﻣﺮﻛﺰى دوﻟﺖ ﺗﺮ ﻣﻨځ د ﻣﻮﻋﻮد

ﺳﻤﻮن ،د ﺑﺤﺚ وړ اﺳﺎﺳﻰ ﻣﺴﺄﻟﻰ“ ﺧﭙﺮوﻧﻪ وګﻮرى ،ﻧﺎﺧﭙﻮر ﺷﻮى

ﺳﻴﺎﺳﻰ ،ادارى او ﻣﺎﻟﻰ ﺗﺮﺗﻴﺒﻮﻧﻮ د ﻧﺸﺘﻮاﻟﻰ ﭘﻪ

ﺳﻨﺪ ،د  2005ﻛﺎل د ﻣﻰ 9ﻣﻪ ﻧﻴټﻪ.
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﻼﻣﻰ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ ،د ادارى ﺳﻤﻮن او ﻣﺪﻧﻰ ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ

ﺣﺎل ﻛﯥ ،د وﻻﻳﺎﺗﻮ د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﻛﭽﻪ ﻛﯥ د ﺳﻤﻮن
ﻧﺎﭘﺎﻳﯧﻠﻰ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن او د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮ د ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﭘﺮوګﺮام” ،ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ
ﻳﻴﺰه ﻛﭽﻪ د ﺗﻌﻠﻴﻢ د اړﺗﻴﺎوو د ارځﻮﻧﻰ راﭘﻮر“ د  2005ﻛﺎل د اﻛټﻮﺑﺮ
21

اﻳﻮاﻧﺲ او ﻋﺜﻤﺎﻧﻰ ،د ﭘﺮﻣﺨﺘګ ارځﻮﻧﻪ28 ،م ﻣﺦ.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﻰ او ارځﻮﻧﻰ ادﻟﺮه

ﻣﻴﺎﺷﺖ.
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ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د وﻻﻳﺎﺗﻮ د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻪ؛ ﻟﻪ ګډوډﻳﺎ څﺨﻪ د ﺳﻤﻮن ﭘﻪ ﻟﻮر

ﭘﻪ داﺳﻰ ﺣﺎل ﻛﯥ ﭼﯥ ،ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻮ د

د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻰ ﭘﺎڼﻮ د ﺧﭙﺮوﻧﻰ ﻟړى

ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ ﺟﻮړښﺘﻮ ﻛﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﻧﻮﻳﻮ ﻣﺴﺆﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره

ﭘﺮﻣﺨﺘګ د ﺳﺘﻮﻧځﻮ ﭘﻪ اړه ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ څﺮګﻨﺪه ﻣﺴﺄﻟﻰ

وروزل ﺷﻰ .ﻣﻄﻠﺐ دا ﻧﺪى ﭼﯥ ټﻮﻟﻪ روزﻧﻪ دى د دﻏﻪ ﺷﺎن

ﻣﻮﺟﻮدى دى ،د ﻳﺎدوﻧﻰ وړ ده ﭼﯥ د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﺣﻜﻮﻣﺖ

ﺳﻤﻮن ﻟﻪ ﭘﺎره وځﻨډول ﺷﻰ ﺧﻮ ﻣﻬﻤﻪ ده ﭼﯥ د ﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻮ

ﭘﻪ ﻟﻮر د ﻧﺎﻣﻨﻈﻤﻪ ﺷﻴﻮى ﻫﻢ ﺳﺘﻮﻧځﻰ زﻳﺎﺗﻰ ﻛړى دى .د

ﺟﻮړوﻧﻪ دى د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ادارى ﺳﻤﻮن ﭘﻪ ﺟﻮړه ﺷﻮى

ﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻮ د ﺟﻮړوﻟﻮ د ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب ﻧﻮښﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ څﺮګﻨﺪ

ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻛﯥ ﺑﺸﭙړه ﺷﻰ .ﭼﯥ دﻏﻪ د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ادارى ﺳﻤﻮن

ډول د ﻋﺎﻣﻪ ادارى ﺳﻤﻮن ﭘﺮوﺳﻰ ﻟﻪ ټﻮﻟﻴﺰه ﺑﺮى ﺳﺮه

د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻟﻪ ﭘﺎره د ټﻮﻟﻴﺰه ﻛﺎرى ﭼﻮﻛﺎت ﺳﺮه

ﻧږدى ﺗړاو ﻟﺮى ﺗﺮ څﻮ ﻣﺪﻧﻰ ﺧﺪﻣﺖ ﻛﻮوﻧﻜﯥ ﭘﻪ ﺳﻤﻮ

ﺗړﻟﻰ دى.

 .5ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﺣﻜﻮﻣﺖ اوس ﭘﻪ څﻪ ﺣﺎل ﻛﯥ ده؟
دﻏﻰ ﭘﺎڼﻰ داﺳﻰ اﺳﺘﺪﻻل ﻛړى دى ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

د  2006او  2007ﻛﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ اوږدو ﻛﯥ د اوﺳﻨﻰ د

ﻛﯥ د وﻻﻳﺎﺗﻮ د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻟﻪ ﭘﺎره د ﻳﻮ ټﻮﻟﻴﺰه ﻛﺎرى

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻰ د اﻧﻜﺸﺎف ﻣﻮﻗﺘﻰ ﺳټﺮاټﻴﮋى څﺨﻪ

ﭼﻮﻛﺎټ ﻧﺸﺘﻮاﻟﻰ ،او ﺳﺮه ﻟﻪ دى ﭼﯥ د ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻠﻮ ﻛﭽﻮ،

ﭘﺮﺗﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﻧﻜﺸﺎف د ﻣﻠﻰ ﺳټﺮاټﻴﮋى

ﻓﻌﺎﻟﻴﻨﻮ او ادارو اړﻳﻜﻰ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه څﻪ ﺷﺎن دى ،د

ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻣﻮﺧﻪ ﺑﺎﻳﺪ دا وى ﭼﯥ د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﺣﻜﻮﻣﺖ

ﺳﻤﻮن ﭘﺮوﺳﻪ ﭘﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﻛﭽﻪ ﺿﻌﻴﻔﻮى او د وﻻﻳﺎﺗﻮ ﭘﻪ

ﻣﺴﺎﻳﻠﻮ ﺗﻪ ﻧﻮى ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻰ د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﺣﻜﻮﻣﺖ د ﻫﺪف د

ﻛﭽﻪ د ﻣﺴﺆﻟﻪ ،ﻣﺆﺛﺮ او ﺑﺎورى ﺣﻜﻮﻣﺖ د ﭘﺮﻣﺨټګ ﻣﺦ

ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره د روښﺎﻧﻪ او څﺮګﻨﺪه ﺳټﺮاټﻴﮋﻳﻮ ﭘﻪ

ﻧﻴﻮى ﻛﻮى.

ﺷﻤﻮل ،ﺑﺸﭙړ ﻛړى .او روښﺎﻧﻪ ده ﭼﯥ د ﻻﻧﺪﻧﻴﻮ ﺳﻮاﻟﻮﻧﻮ
ﻟﻪ ﭘﺎره ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻻزم دى.

د ﻣﻔﺼﻞ ﻛﺎرى ﭼﻮﻛﺎت د ﻧﺸﺘﻮاﻟﻰ ﺳﺮه ﺳﺮه ،د ﺳﻴﻤﻪ
ﻳﻴﺰه ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻟﻪ ﭘﺎره د ټﻮﻟﻴﺰه ﻟﻴﺪ د ﺗﻔﺼﻴﻞ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
د

•

د ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠﻰ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﺣﻜﻮﻣﺖ د ﻣﻮﺧﻰ ،ﭼﯥ د

ﻣﻠﻰ

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻰ اﻧﻜﺸﺎف ﭘﻪ ﻣﻮﻗﺘﻪ ﺳټﺮاټﻴﮋى

اﻧﻜﺸﺎف د

ﻛﯥ وﺿﻊ ﺷﻮى ،د ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻠﻮ ﻣﻮﺳﺴﻮ او دوﻟﺘﻰ

ﻣﻮﻗﺘﻰ

ﻛﭽﻮ ﺧﺎﺻﻮ ﺑﺮﺧﻮ ،ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ ،او ﻣﺴﺆﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ﺳﺮه

ﺳﺮﺑﻴﺮه ﭘﺮدى ﭼﯥ د ﻳﻮ ﭘﺮاﺧﻪ
ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻟﺮوﻧﻜﻲ ﻛﺎرى
ﭼﻮﻛﺎت را وﻻړﻳﺪل او ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺑﻪ
ﺳټﺮاټﻴﮋى

اړﻳﻜﻰ څﻪ دى؟

وﺧﺖ ﻧﻴﺴﻰ ،ﻏﻮره ده ﭼﯥ ﭘﺮوﺳﻰ
او

د

ﭘﻴﻞ ﺷﻰ او ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ اﻧﻜﺸﺎف

•

ﭘﻪ اﻧﻜﺸﺎﻓﻰ ﭘﻼن ﺟﻮړوﻧﻪ ﻛﯥ د وﻻﻳﺎﺗﻮ رول څﻪ

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
دى؟ ﭘﻪ دﻏﻪ ﻛﯥ ﺑﺎﻳﺪ د اﻧﻜﺸﺎﻓﻰ ﭘﻼن ﺟﻮړوﻧﻰ

ورﻛړل ﺷﻰ ﭼﯥ دا ﺑﻪ ﭘﻪ آزاده او
ﭘﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ

ﻣﻮﻋﻮد ﺗﻌﺮﻳﻒ ،ﻫﺪف او د ﻣﻠﻰ ﭘﻼن ﺟﻮړوﻧﻰ ﭘﻪ

ﻣﺸﻮرﺗﻰ ﺗﻮګﻪ دﻏﻪ ﺷﺎن ﻟﻴﺪ ﺗﻪ وده
ﻟﻴﻚ

ﻛﯥ،
ﻛﺎرى ﭼﻮﻛﺎټ ﻛﯥ د ﺑﻮدﺟﯥ د ﭘﺮوﺳﻰ ﺳﺮه اړﻳﻜﻰ

ورﻛړى.
او ﭘﻪ دﻏﻮ

ﺷﺎﻣﻠﻰ وى.
اﺳﺎﺳﻰ
ﻣﺴﺎﻳﻠﻮ ﻛﯥ د ﭘﻴﮋﻧﺪﻧﻰ ﻟﻪ ﻣﺨﻰ ﻟﻜﻪ ﻟﻪ ﺣﺪ څﺨﻪ زﻳﺎت

•

د ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻠﻮ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ادارو ﺗﺮ ﻣﻨځ اړﻳﻜﻰ څﻪ دى؟

ﻣﺮﻛﺰﻳﺖ ،ﻳﻮه ﻣﻮﻗﻊ وړاﻧﺪى ﺷﻮى ده .ﭘﻪ داﺳﻰ ﺣﺎل ﻛﯥ

ﭘﻪ دى ﻛﯥ ﺑﻪ وﻻﻳﺎﺗﻰ ټﺎﻛﻞ ﺷﻮﻳﻮ ﺷﻮراګﺎﻧﻮ او د

ﭼﯥ د دﻏﻮ ﭘﺮوﺳﻮ ﻻزﻣﻰ ﭘﻴﭽﻠﻰ ﺗﻮب ،ﺳﺘﻮﻧځﻰ ،او د

وﻻﻳﺎﺗﻮ د ادارى اړﻳﻜﻰ د ﻫﻐﻮى د ﻣﺸﻮرﺗﻰ دﻧﺪى

ﭘﺮوﺳﻮ اوږدﻣﻬﺎﻟﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل د دى ﭼﯥ د ﺑﻮدﺟﯥ

ﭘﻪ ارﺗﺒﺎط او د وﻻﻳﺘﻰ ﺷﻮراګﺎﻧﻮ او د وﻻﻳﺎﺗﻮ د

اوږدﻣﻬﺎﻟﻪ او ﭘﻴﭽﻠﻰ ﻣﺴﺄﻟﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ورﺳﻴږى ،د

اﻧﻜﺸﺎﻓﻰ ﻛﻤﻴټﻮ اړﻳﻜﻰ ﺧﺼﻮﺻﺎْ د ﭘﻼن ﺟﻮړوﻧﻰ

دﻏﻮ ﻣﺴﺎﻳﻠﻮ د ﺣﻠﻮﻟﻮ او د ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠﻰ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه

ﭘﻪ ارﺗﺒﺎط ،ﺷﺎﻣﻠﻰ دى.

ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺳﺮه د ﻣﺮﺳﺘﻰ ﻟﻪ ﭘﺎره ﺧﺎص ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ
ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻪ او ﭘﺮوﺳﻰ ﭼﯥ دﻏﻰ ﭘﺮوﺳﻰ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ
ﺣﻜﻮﻣﺖ او ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﻮﻻى ﺷﻰ ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻣﺨﻜﻰ
ﻛﻮى او د وﻻﻳﺎﺗﻮ ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﻟﻮر ﻫﺪاﻳﺖ
وﻧﻴﺴﻰ .ﺳﺮﺑﻴﺮه ﭘﺮدى ﭼﯥ د ﻳﻮ ﭘﺮاﺧﻪ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﻛﻮى:
ﻟﺮوﻧﻜﻲ ﻛﺎرى ﭼﻮﻛﺎت را ﻣﻨځ ﺗﻪ ﻛﻮل او ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺑﻪ وﺧﺖ
ﻧﻴﺴﻰ ،ﻏﻮره ده ﭼﯥ ﭘﺮوﺳﻰ ﭘﻴﻞ ﺷﻰ او ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ

•

دوﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ د ﻟﻮړى ﻛﭽﯥ اداره ﭘﻪ وزارﺗﻮﻧﻮ ﻛﯥ

اﻧﻜﺸﺎف ورﻛړل ﺷﻰ ﭼﯥ دا ﺑﻪ ﭘﻪ آزاده او ﻣﺸﻮرﺗﻰ ﺗﻮګﻪ

ﺟﻮړه ﻛړى ﭼﯥ د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﺣﻜﻮﻣﺖ د ټﻮﻟﻮ

دﻏﻪ ﺷﺎن ﻟﻴﺪ ﺗﻪ وده ورﻛړى.

ﻣﺴﺎﻳﻠﻮ ﭘﻪ اړه ﻣﺮﻛﺰى ټﻜﻰ او روښﺎﻧﻪ رﻫﺒﺮﻳﺖ
ﺑﺮاﺑﺮ ﻛړى.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﻰ او ارځﻮﻧﻰ ادﻟﺮه
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ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د وﻻﻳﺎﺗﻮ د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻪ؛ ﻟﻪ ګډوډﻳﺎ څﺨﻪ د ﺳﻤﻮن ﭘﻪ ﻟﻮر

•

د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﯥ ﻳﻮه ﻣﺸﻮرﺗﻰ ډﻟﻪ ﺟﻮړه

د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻰ ﭘﺎڼﻮ د ﺧﭙﺮوﻧﻰ ﻟړى

•

د ﻏړى ﺗﻮب ﻟﻪ ﻣﺨﻰ او ﻳﺎ ﻛﻪ ﻧﻪ د وﻻﻳﺎﺗﻮ د

ﺷﻰ ﺗﺮ څﻮد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻰ اﻧﻜﺸﺎف ﭘﻪ ﻣﻮﻗﺘﻪ

اﻧﻜﺸﺎﻓﻰ ﻛﻤﻴټﻮ او ﻳﺎ ﻧﻮرو ﭘﻼن ﺟﻮړووﻧﻜﻮ ادارو

ﺳټﺮاټﻴﮋى او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻟﻴﻚ ﻛﯥ

ﺳﺮه د وﻻﻳﺎﺗﻰ ﺷﻮراګﺎﻧﻮ اړﻳﻜﻰ ،د ﻛﻮښښﻮﻧﻮ ﭘﻪ

ﭼﻰ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ د اﺟﺮاﺗﻮ او څﺎرﻧﻰ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ

ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﻛﯥ ﭼﯥ د وﻻﻳﺎﺗﻮ د ﭘﻼن ﺟﻮړوﻧﻰ او ﻟﻪ

ﻣﺸﻮرى ورﻛړى .ﻳﻮ ﺧﺎص ﻛﺎرى ډﻟﻪ ﭼﯥ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه

ﺑﻮدﺟﻮ ﺳﺮه د ﻫﻐﻪ د اړﻳﻜﯥ د ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻪ ﭘﺎره ﻛﻴږى،

ﻣﺴﺆﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ،ﺑﺮﺧﻰ ،او ﻛﺎرى ﭼﻮګﺎټ ﭼﯥ د

روښﺎﻧﻪ ﻛړى.

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻰ اﻧﻜﺸﺎف د ﺳټﺮاټﻴﮋى د ﻓﻌﺎﻟﻪ

•

د وﻻﻳﺎﺗﻮ ﭘﻪ ادارى ﺳﻴﺴټﻢ او ﻧﻮرو ادارو ﺑﺎﻧﺪى

ﻣﺴﺆﻟﻴﺘﻮﻧﻮ د څﺎرﻧﻰ ﻟﻪ ﻻرى د ﻣﺸﻮرﺗﻰ ډﻟﻰ ﻛﺎر
ﺣﺎﻛﻢ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﯥ داﺳﻰ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺑﺮ
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛړى .دﻏﻮ ډﻟﻮ ﺗﻪ د رﺟﻌﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎﻳﺪ
ﻛﯥ وﻟﺮى ﭼﯥ د وﻻﻳﺎﺗﻰ ﺷﻮراګﺎﻧﻮ ﭘﻪ څﺎرﻧﻪ ﻛﯥ د
ښﻜﺎره وى ،او ﻫﺮه ﻫڅﻪ ﺑﺎﻳﺪ دا ډاډ را ﻣﻨځﺘﻪ ﻛړى
دوى ﻣﺮﺳﺘﻪ ډاډه ﻛړى.
ﭼﯥ د ﻣﺸﻮرﺗﻰ ډﻟﻰ د ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﻮى ﺳﻤﻮن ﻟﻪ
ﻻرى دا ﻓﻌﺎﻟﻪ او ﻛﺎرى ګﺮوپ دى.
•

•

ﻛﻪ ﻏﻮاړو ډاډه ﻛړو ﭼﯥ د وﻻﻳﺎﺗﻮ ﺷﻮراګﺎﻧﻰ د
واﻟﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ دﻓﺘﺮ څﺨﻪ ﭘﻪ ﻧﺎﭘﺎﻳﯧﻠﻰ ﺗﻮګﻪ ﭘﻮره ﻣﻨﺎﺑﻊ،

د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﺣﻜﻮﻣﺖ د ﻻ ﻣﻨﻈﻢ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻟﻪ ﭘﺎره ﺑﺎﻳﺪ
او د ﺷﻮرا د رول ﭘﻪ اړوﻧﺪ د ﭘﺮاﺧﻪ ﻣﺪﻧﻰ ښﻮوﻧﻰ او
د ﺑﺴﭙڼﻪ ورﻛﻮوﻧﻜﻮ ﻧﻮښﺘﻮﻧﻪ ﺗﺸﻮﻳﻖ او ﻧﻮر ﻫﻢ
روزﻧﻰ ﭘﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﺮه د ﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻮ ﻟﻮړواﻟﻰ ﺗﺮﻻﺳﻪ
ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ وﻣﻮﻣﻰ .د ﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻮ د ﺟﻮړوﻟﻮ د ﻃﺮﻳﻘﻰ
ﻛﻮى ،ﻻزﻣﻪ ده ﭼﯥ اﻧﺪازه ﻳﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﻛړو.
او ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻛﯥ ،ﺑﺴﭙڼﻪ
ورﻛﻮوﻧﻜﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﺘﺎط وى ﭼﯥ ﻣﻮازى او دوه

•

د رﺳﻤﻰ او ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻰ ﻋﺪﻟﻰ ﺳﻜﺘﻮر ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﻪ

ګﻮﻧﻰ ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻮ ،ﻧﻪ ﺟﻮړﻳﺪل ډاډه ﻛړى ،ﺑﻠﻜﻪ دا

راﺗﻠﻮﻧﻜﯥ ﻣﺒﺎﺣﺜﻮ ﻛﯥ ﺑﺎﻳﺪ د وﻻﻳﺎﺗﻮ د ﺷﻮراګﺎﻧﻮ

ﭼﯥ د ﻫﻐﻮى وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻟﻪ ﻣﻮﻋﻮد

رول ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﯥ وﻧﻴﻮل ﺷﻰ.

ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻫﻢ ﻏږى وى .د وﻻﻳﺎﺗﻮ د ﺣﻜﻮﻣﺖ
ﭘﻪ دى ډول ،د وﻻﻳﺎﺗﻮ د ﻛﻤﻴټﻮ د ﺟﻮړوﻟﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره اوﺳﻨﻰ
ﻟﻪ ﭘﺎره د ﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻮ ﻟﻮړول او د څﺮګﻨﺪ ﻛﺎرى
وﻻړ ﻛﻮښښﻮﻧﻪ ښﺎﻳﯥ د ﻻﻧﺪﻧﻴﻮ ﺳﭙﺎرښﺘﻨﻮ څﺨﻪ ګټﻪ
ﭼﻮﻛﺎټ راﻣﻨځﺘﻪ ﻛﻮل ﺑﺎﻳﺪ ﻻس ﭘﻪ ﻻس وﻻړ ﺷﻰ
واﺧﻠﻰ:
ﺗﺮ څﻮ دﻏﻪ ﺳﻮال ﺗﻪ ځﻮاب ورﻛړى” ،د څﻪ ﻛﺎر د
ﻛﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﻪ ﻛﺎر دى؟“

•

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻰ اﻧﻜﺸﺎف د ﺳټﺮاټﻴﮋى د
ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﯥ د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﻣﺸﻮرو ﻟﻪ

د ﻟﻴﺪ ،ﻛﺎرى ﭼﻮﻛﺎټ او ﺳټﺮاټﻴﮋى د ﺳﻮاﻟﻮﻧﻮ ﻫﺎﺧﻮا،
ﺧﻮا وړاﻧﺪى ﺷﻮى ﻓﺮﺻﺖ ﻛﻴﺪاى ﺷﻰ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﺮ
ﻫﻤﺪارﻧګﻪ دﻏﻰ ﭘﺎڼﻰ د وﻻﻳﺎﺗﻮ د ﻧﻮﻳﻮ ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮه د
وﻻﻳﺖ ﻛﯥ د وﻻﻳﺎﺗﻮ د اﻧﻜﺸﺎﻓﻰ ﻛﻤﻴټﻮ د ﺟﻮړوﻟﻮ
ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻛﻴﺪﻟﻮ او ﻳﺎ د ﻫﻐﻮ د ﺳﻤﻮن ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﻳﻮ څﻪ
د ﭘﺮوﺳﻰ د ﺑﻴﺎ ﭘﻴﻠﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﻰ .ﭘﻪ ﻫﺮ
ﻣﺴﺎﻳﻞ را ﭘﻮرﺗﻪ ﻛړى دى ،د ﻫﻐﻮ دﻧﺪو د ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮﻟﻮ ﻟﻪ
وﻻﻳﺖ ﻛﯥ د ﻳﻮ ټﻴﻨګ ﺟﻮړښﺖ راﻣﻨځﺘﻪ ﻛﻮل ﻣﻬﻤﻪ
ﭘﺎره ﭼﯥ وﺧﺘﻰ د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﺧﻮا ﻳﺎ ﭘﻪ وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻮ ﻛﯥ ﭼﯥ
ده ،ﺣﺘﻰ ﻛﻪ څﺮګﻨﺪ ﺗﻔﺼﻴﻞ او اړﻳﻜﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ
اوس د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺳﺮه دى ﻫﻐﻮ ﺗﻪ ورﭘﻪ ﻏﺎړه
وﺧﺖ ﻛﯥ ﺗﺎﻳﻴﺪﺷﻰ ﭼﯥ ﭘﺮاﺧﻪ ﻟﻴﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮى وى.
ﺷﻮى دى .د وﻻﻳﺎﺗﻮ د ﺷﻮراګﺎﻧﻮ ﭘﻪ اړه اﺳﺎﺳﻰ
ﺳﭙﺎرښﺘﻨﻰ دا دى:
•

•

اﺻﻼح ﺷﻮى ﻟﻨډ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻴﺎر ﺷﻰ ﭼﯥ د
وﻻﻳﺎﺗﻮ د اﻧﻜﺸﺎﻓﻰ ﻛﻤﻴﺘﻮ ﻣﺴﺆﻟﻴﺘﻮﻧﻪ او اړﻳﻜﻰ

د وﻻﻳﺎﺗﻮ د ﺷﻮراګﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره د ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ګﯥ او د
ښﻜﺎره ﻛړى.
ﻣﺸﻮرى د اﺳﺎﺳﺎﺗﻮ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺟﻮړول .دا ﺑﻪ داﺳﻰ
وى ﭼﯥ ،ﻟﻪ ﺧﻠﻜﻮ ﺳﺮه د ﺳﻼ او ﻣﺸﻮره ﻛﻮﻟﻮ ﻟﻪ

ﭘﻪ ﭘﺎى ﻛﯥ ،د وﻻﻳﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻛﭽﻪ د ﻋﺎﻣﻪ ادارى ﺳﻤﻮن د

ﭘﺎره د ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻮ اړول ،ﭼﯥ ښﺎﻳﯥ د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه

ﻛﻮښښﻮﻧﻮ ﺗﺪرﻳﺠﯥ ﭘﻴﮋﻧﺪﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻻﻧﺪﻧﯥ ﻣﺴﺄﻟﻰ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ

ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ګﯥ د ﻧﻮرو ﻛﭽﻮ ﭘﻪ ﺷﻜﻞ ﺑﺎﻧﺪى ﺑﻪ اﻏﻴﺰه

ﻛﯥ وﻟﺮى:

وﻛړى .او ﻫﻤﺪارﻧګﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ دى ﻛﯥ د وﻻﻳﺘﻰ

•

د ﺳﻤﻮن او د ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻮ ﻧﻮى ﻛﻮﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪى د ﻻ

ﺷﻮراګﺎﻧﻮ د ټﺎﻛﻠﻮد ﻗﺎﻋﺪى او ﭘﻪ دﻏﻪ ﺷﺎن د
زﻳﺎت ﺗﻤﺮﻛﺰ اړﺗﻴﺎ ،ﻧﻪ ﻳﻮازى د ﺗﺨﺎوو زﻳﺎﺗﻮل
وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ او ﻛﻠﻴﻮ د راﺗﻠﻮﻧﻜﻮ ټﺎﻛﻞ ﺷﻮﻳﻮ ادارو
ﺑﻴﺎﻛﺘﻞ ،ﺷﺎﻣﻞ وى.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﻰ او ارځﻮﻧﻰ ادﻟﺮه
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د ﺑﺴﭙﻨﻪ ورﻛﻮوﻧﻜﻮ او د ﻧﻮرو ﻓﻌﺎﻟﻴﻨﻮ ارﺗﻜﺎب ﺗﻪ
ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﻛﭽﻪ د ﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻮ د ﻟﻮړواﻟﻰ ﻟﻪ ﭘﺎره د
ﺑﺸﭙړووﻧﻜﯥ ﺷﻴﻮى اړﺗﻴﺎ ،ﺳﺮه ﻟﻪ دى ﭼﯥ د ادارى
ﺳﻤﻮن او ﻣﺪﻧﻰ ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ﻧﺎﭘﺎﻳﯧﻠﻰ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﺮ
ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﺎﻧﺪى د ﻋﺎﻣﻪ ادارى ﺳﻤﻮن د اﺟﻨډا د
ﺑﺸﭙړوﻧﻜﻰ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ،ﺗﻤﺮﻛﺰ وﺷﻰ.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﺣﻜﻮﻣﺖ د ﺗﺮﺗﻴﺒﻮﻧﻮ ﺳﻤﻮن ﻳﻮ
ﻧﻮى او ﺑﺤﺮاﻧﻰ ﻣﺮﺣﻠﻰ ﺗﻪ رﺳﻴﺪﻟﻰ دى ،ﭼﯥ د ﺑﻦ څﺨﻪ د
وروﺳﺘﻪ وﺧﺖ د ﻻرښﻮوﻧﻜﻰ اﺳﻨﺎدو د ﭘﺎم ،د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻰ اﻧﻜﺸﺎف ﻣﻮﻗﺘﻪ ﺳټﺮاټﻴﮋى او د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻟﻴﻚ ،ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺑﻴﻠګﻰ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ
واﺿﻊ ﺷﻮي ده .د ﻣﺮﻛﺰى ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻳﻮ ﻛﻢ ﺷﻤﻴﺮ اﺳﺎﺳﻰ
ﻓﻌﺎﻟﻪ ﻣﻮﺳﺴﻮ ﭘﻪ ﭘﺨﻮاﻧﻰ ﺛﺒﺎت او ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻛﯥ ړوﻣﺒﻰ
ﺗﻮب ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛړى دى .ﺳﺮه ﻟﻪ دى ﭼﯥ دﻏﻪ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﻬﻤﻪ
دى ،وﻻﻳﺎﺗﻮ او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ څﺨﻪ وړاﻧﺪى د ﺳﻤﻮن او د دوﻟﺖ
ﺟﻮړوﻧﻰ څﭙﺮول اوس ﭘﻪ ﻣﺮﻛﺰى درﻳځ ﻛﻰ دى .ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ د
ﻧﮋدى ،د ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ،اﻧﻜﺸﺎف او ﺳﺎﻟﻢ ﺣﻜﻮﻣﺖ داري د
راوﺳﺘﻠﻮ ﻛﻮښښﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﺻﻼح ﻛﻮوﻧﻜﻮ ﺗﻪ ﻧﻮى ګﻮاښﻮﻧﻪ
راﻣﻨځﺘﻪ ﻛړى .ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰه ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﺎﻧﺪى ﻧﻮى ﺗﻤﺮﻛﺰ
د ﺑﺪﻟﻮن ﻟﻪ ﭘﺎره ﻳﻮه ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮاﺑﺮوى ،ﺧﻮ ﻗﻮى ﺳﻴﺎﺳﻰ
رﻫﺒﺮﻳﺖ ،ﺳټﺮاټﻴﮋﻳﻜﯥ ﺗﻔﻜﺮ ،د ﻣﺮﺳﺘﻮ او اﻧﺴﺠﺎم ﻧﻮﻳﻮ
ﻛﭽﻮ ،ازادى ،داﺳﻰ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺴﺎﻳﻠﻮ ﺳﺮه ﺑﻪ د ټﻮك
ټﻮك ﭘﺮځﺎى ﭘﻪ ډﻟﻪ ﻳﻴﺰه ډول ﻛﺎر ﻛﻮﻟﻮ ،ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ وﻟﺮى
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داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﯥ او ارځﻮﻧﯥ اداره ) (AREUﻳﻮه ﻣﺴﺘﻘﻠﻪ اداره ده ﭼﯥ د ﻋﻤﻞ او زده ﻛړې وړ څﻴړﻧﯥ ﺗﺮ ﺳﺮه ﻛﻮي او ﻫﻢ د څﻴړﻧﻲ ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻪ ﺑﺮا ﺑﺮوي
ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﯥ ﺑﻪ ﭘﻪ ﭘﺎ ﻟﻴﺴﻲ ﺟﻮړوﻟﻮ ﻛﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮي .ﻫﻤﺪارﻧﮕﻪ ﻧﻮﻣﻮړى ﻣﺮﻛﺰ ﭘﻪ ﻓﻌﺎ ﻟﻪ ﺗﻮﮔﻪ د څﻴړﻧﻮاو زده ﻛړي رواج ﺗﻪ وده ورﻛﻮي ﺗﺮ څﻮ د
ﺗﺠﺰﻳﻲ او ﺗﺤﻠﻴﻴﻞ ﻛﻮﻟﻮ ﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن ﻛﯥ ﭘﻴﺎوړى ﺷﻲ او ﻫﻢ د ﺗﺠﺰﻳﻲ او ﺗﺤﻠﻴﻞ ،ﻓﻜﺮ ﻛﻮﻟﻮ او ﻣﻨﺎ ﻗﺸﯥ ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻲ .د دې
اداري ﺑﻨﻴﺎ دي ﻟﺮﻟﻴﺪ دادى ﭼﯥ د ﻧﻮﻣﻮړي ﻣﺮﻛﺰ د ﻛﺎر ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﯥ ﺑﺎ ﻳﺪ د ا ﻓﻐﺎ ﻧﺎ ﻧﻮ ژوﻧﺪ ﺑﻬﺒﻮ د وﻣﻮﻣﻲ.
ﻧﻮﻣﻮړي اداره ﭘﻪ ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن ﻛﯥ د ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮﻧﻜﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻣﻨځ ﺗﻪ را ﻏﻠﻰ ده ﭼﯥ ﻣﺪﻳﺮه ﻫﻴﺖ ﻳﻲ ﻟﻪ ﻣﻠﮕﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ) ،(UNﺗﻤﻮﻳﻠﻮوﻧﻜﻮ
ادارو ،ﻣﻠﻲ او ﺑﻴﻦ ا ﻟﻤﻠﻠﻲ ادارو څﺨﻪ ﻧﻤﺎ ﻳﻨﺪه ﮔۍ ﻛﻮي.
د ﻧﻮﻣﻮړي ادارې اوﺳﻨﻲ ﺑﻮدﺟﻪ د ﻣﻠﮕﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ ﻫﻴﺄت ) ،(UNAMAد اروﭘﺎ ﻛﻤﻴﺴﻮن )(EC

ﻣﻠﮕﺮوﻣﻠﺘﻮﻧﻮد ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻨﻮ ﻋﺎﻟﻰ ﻛﻤﻴﺸﻨﺮى

) ،(UNHCRد ﻫﺎﻟﻨډ د ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻨﻮ ﻣﻮﺳﺴﻪ ) ،(Stichting Vluchtelingﻧړﻳﻮال ﺑﺎﻧﻚ ) ،(WBد ﺑﺮﻳﻴﺘﺎ ﻧﻴﺎ د ﺑﻴﻦ ا ﻟﻤﻠﻠﻲ اﻧﻜﺸﺎ ف د ادارې ) (DFIDاو د ﻛﺎﻧﺎ
دا ،ﺳﻮﻳﺪن ،ﺳﻮﻳﺘﺰرﻟﻨﺪ ،دﻧﻤﺎرك ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ورﻛﻮل ﻛﻴږي.

د ﻻ زﻳﺎ ﺗﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ او ﻳﺎ د ﺧﭙﺮوﻧﻮ د ﻻﺳﺘﻪ راوړﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ دې ﭘﺘﻪ ﺗﻤﺎ س وﻧﻴﺴﻰ.
د څﻴړﻧﯥ او ارځﻮﻧﯥ اداره:
د ګﻞ ﻓﺮوﺷﻰ ﻛﻮڅﻪ )د 2ﻣﻰ ﻛﻮڅﻰ ګﻮښﻪ( ﻧﻮى ښﺎر ﻛﺎ ﺑﻞ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن.
ټﻴﻠﻴﻔﻮن+93 (0)799 608 548 :
زﻣﻮږ ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﭘﺎڼﻪ او آدرس:

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﻰ او ارځﻮﻧﻰ ادﻟﺮه

areu@areu.org.af / www.areu.org.af
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