د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﯥ او ارزوﻧﯥ اداره

د ﺗﻮﺿﻴﺢ ﭘﺎڼﻮ د ﺧﭙﺮوﻧﯥ ﻟړۍ

روﻧﺎﻟډ واﻟډ ﻣﻦ ،ﻟﻴﺴﻠﻰ ﺳټﺮاﻧګ او ډاﻛﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻟﻰ

 1386ﻛﺎل د ورى ﻣﻴﺎﺷﺖ

د  1380ﻛﺎل د ﻟﻴﻨﺪۍ د ﻣﻴﺎﺷﺘﻰ راﻫﻴﺴﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ:
ﺣﺎﻻت ښﻪ ﺷﻮي ،ﺧﻮﺷﺒﻴﻨﻮوﻧﻜۍ او ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪ ﻟﺮﻟﻴﺪ
ﻟﻨډﻳﺰ

ﻣﺤﺘﻮا
.1

ﻟﻪ  1380ﻛﺎل د ﻟﻴﻨﺪۍ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ را ﻫﻴﺴﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د

ﭘﻨځﻪ ﻛﺎﻟﻪ ﭘﺨﻮا ،ﻟﻪ ﺟګړې وروﺳﺘﻪ ﭘﯧـﺮ ﻛـﯥ ،د روﻏـﺘـﻴـﺎﻳـﻲ ﺧـﺪﻣـﺘـﻮﻧـﻮ د
روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ وړاﻧﺪى ﻛﻮل :اوﺳﻨﯥ ﺣﺎﻻت

وړاﻧﺪې ﻛﻮﻟﻮ څﺮﻧګﻮاﻟۍ ﭘﻪ ډﯦﺮ ﺑﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ و .د ﻫﻐـﻮ ﻟـږو ﻣـﻌـﻠـﻮﻣـﺎﺗـﻮ ﭘـﺮ
.2

دوﻟﺖ او د دوﻟﺖ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻧﻨګﻮﻧﯥ

ﺑﻨﺴټ ﭼﯥ ﭘﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﻛﯥ دي ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ وﺿﻊ ګډه وډه ښﻜﺎرﻳﺪـﻟـﻪ ،ﭘـﻪ
 .3ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻛﻮوﻧﻜﻰ او د ﻫﻐﻮى ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻧﻨګﻮﻧﯥ

دواړو ﺧﺼﻮﺻﻲ او ﻋﺎﻣﻪ ﺑﺮﺧﻮ ﻛﯥ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﯧﺨﻲ ﻟږ وو او د راﺗﻠﻮﻧﻜﯥ ﻟﭙـﺎره
 .4ﻧﺎﺣﻜﻮﻣﺘﯥ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻪ او د ﻫﻐﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻧﻨګﻮﻧﻪ

ﻛﻮم ځﺎﻧګړى ﻟﺮﻟﻴﺪ ﺷﺘﻮن ﻧﻪ ﻻره .د اﻓﻐﺎﺳﺘﺎن د څﯧړﻧـﯥ او ارزوﻧـﯥ ادارى د
 .5د ﻛﺘﻨﯥ د ﭘﺮوﺳﯥ ﻻرښﻮوﻧﻪ ،څﻴړﻧﻪ او ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻛﻮل

ﭘﺎﻳﻠﻮ رﻳﭙﻮرټ ﭼﯥ د  2002م ﻛﺎل د ﺟﻮﻻى ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﻛﯥ ﺧـﭙـﻮر ﺷـﻮ ﭘـﻪ ټـﻮل
.6

ﭘﺎﻳﻠﯥ او وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻻس رﺳﻲ ﻛﯥ ﻳﯥ ډﯦﺮ ﺗﻮﭘﻴﺮوﻧﻪ ﭘﻪ ګـﻮﺗـﻪ ﻛـړل
د ﻟﻴﻜﻮاﻻﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ

او د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﻛﺎرﻛﻮوﻧﻜﻮ د ﺳﺨﺖ ﻛـﻤـﻮاﻟـﻲ او ﭘـﻪ ځـﺎﻧـګـړې ﺗـﻮګـﻪ ﻟـږې

ډاﻛﺘﺮ روﻧﺎﻟډ واډﻣﻦ د ﺗﺤﻤﻴﻠﻰ ﻣﻬﺎﺟﺮت او روﻏﺘﻴﺎ ﭘﺮوګﺮام

ﺑﯧﺨﺒﻨﺎ او ﺣﺘﺎ د ﺑﯧﺨﺒﻨﺎ ﻧﺸﺘﻮاﻟﻰ ﺗﻪ ﻳﯥ د ﺧﻠﻜﻮ ﭘﺎم واړاوه 1.ﻫﺮ ﭼﯧﺮې ﺑﻪ ﭼـﯥ

ﻣﺸﺮﺗﺎﺑﻪ ﭘﻪ ﻏﺎړه ﻟﺮى ،او ﭘﻪ ﻛﻠﻤﺒﻴﺎ ﻛﯥ د ﻋﺎﻣﻪ روﻏﺘﻴﺎ د ﻛﻠﻤﺒﻴﺎن

ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ وړاﻧﺪې ﺷﻮل د ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﭽﯥ ﻳﯥ د ﭘﺎم وړ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻻره او د ﻧـﺎدوﻟـﺘـﻲ

ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن ﻋﺎﻣﻪ روﻏﺘﻴﺎ ﭘﺮوﻓﻴﺴﻮر دى .ﻧﻮﻣﻮړى د ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﭘﻪ ﻟﻮر

ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﻛړﻧﻼرې ﺗﻪ ﻫﯧڅ راز د ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﻮړوﻧﯥ ﻃﺮﺣﯥ ﺷﺘﻮن ﻧـﻪ درﻟـﻮد.
ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﻛﯥ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د روﻏﺘﻴﺎﻣﺘﺨﺼﺺ دى او ﻃﺒﻰ د
ﺳﺎرى ﺑﻴﻤﺎرﻳﻮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻫﻢ دى ،ﭼﯥ ﭘﻪ زﻳﺎﺗﻮ اﺿﺘﺮارى ﺣﺎﻻﺗﻮ

ﭘﻪ ﻋﻮض ﻛﯥ ،روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ څﺎرﻧﻪ د ﻳﻮې ﭘﺮوژې ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ د ﺧﺪﻣﺘﻮﻧـﻮ د ډﯦـﺮو

ﻛﯥ ﻟﻜﻪ ﺳﻮﻣﺎﻟﻴﺎ ،راواﻧﺪا ،ﺳﻬﻴﻠﻰ ﺣﺮاق ،ﺑﻮﺳﻨﻴﺎ او اﻟﺒﺎﻧﻴﺎ ﻛﯥ

2

وړاﻧﺪې ﻛﻮوﻧﻜﻮ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭼﯥ ﻧﻪ ورﺗﻪ او ﻧﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻫﻤﻐږي و وړاﻧﺪې ﻛﯧﺪل.

زﻳﺎﺗﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻟﺮى.

د ﭘﺎﻳﻠﻮ ﭘﻪ دﻏﻪ رﻳﭙﻮرټ ﻛﯥ د ﻳﻮه اﻏﯧﺰﻣﻦ او د ﻳﻮه ﻛﺎري ﻣﻠﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ د ﭘـﻠـﻲ
ﻟﻴﺴﻠﻰ ﺳټﺮاﻧګ د ﻟﻨډن د روﻏﺘﻨﭙﺎﻟﻨﻰ او ټﺮوﭘﻴﻜﻞ درﻣﻠﻨﯥ ﻟﻪ
ښﻮوﻧځﻲ څﺨﻪ د ﭘﺮ ﻣﺨﺘګ ﭘﻪ ﻟﻮر ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻪ

ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره څﻠﻮر اﺻﻠﻲ ﺧﻨډوﻧﻪ ﻳﺎد ﺷﻮي دي .د ﻋـﺎﻣـﯥ روﻏـﺘـﻴـﺎ وزارت ﭘـﻪ

روﻏﺘﻴﺎ ﻛﯥ ﻣﺎﺳټﺮى درﺟﻪ ﻟﺮى .ﻧﻮﻣﻮړۍ د روﻏﺘﻨﭙﺎﻟﻨﻰ او

دﻧﻨﻪ ﻛﯥ د ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ د ﻇﺮﻓﻴﺖ او د ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺷﺘﻮن ،د ﻣﺎدي ﺑـﯧـﺨـﺒـﻨـﺎ او د

ټﺮوﭘﻴﻜﻞ درﻣﻠﻨﯥ ﭘﻪ اړه د څﻴړﻧﻴﺰه ﻣﺮﺳﺘﻴﺎﻟﻰ ﭘﻪ ﺑڼﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﺷﺮاﻳﻄﻮ وړ ﻛﺪروﻧﻮ ﻧﻪ ﺷﺘﻮن ،د ﻣﺎﻟﻲ او اﻧﺴﺎﻧﻲ د ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ ﻟږ وﯦـﺶ او د ﻧـﺎ
ﻛﯥ ﻟﻪ  2003ﺗﺮ  2006زﻳږدﻳﺰ ﻛﺎﻟﻪ ﭘﻮرى ﻛﺎر ﻛړى دى ،ﭼﯥ ﻟﻪ ﺟﻨګ
څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﻛﯥ ﻳﯥ د روﻏﺘﻴﺎﻳﯥ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺗړوﻧﻮﻧﻪ اﻏﻴﺰه

دوﻟﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﻮر ﻧﺎ ﻫﻤﻐږي او ﻧﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﻫڅﯥ.

ارزوﻟﻪ.

د  2002م ﻛﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻳﻮ ﻛﯥ ،د ﻋـﺎﻣـﯥ روﻏـﺘـﻴـﺎ وزارت او اﺻـﻠـﻲ ﻣـﺮﺳـﺘـﻪ
ډاﻛﺘﺮ ﻋﺒﺪال وﻟﻰ ﺧﭙﻞ ﻃﺒﯥ دﻳﭙﻠﻮم د ﻛﺎﺑﻞ ﻃﺒﯥ ﭘﻮﻫﻨځﯥ څﺨﻪ ﺗﺮ

ﻛﻮوﻧﻜﻮ د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧـﻮ ﻳـﻮې ﺑـﻨـﺴـټـﻴـﺰې ټـﻮﻟـګـﯥ ) (BPHSﺗـﻪ ﻳـﯥ

ﻻﺳﻪ ﻛړى ،او ﭘﻪ دﻏﻮ ﺳﺎﺣﻮ ﻛﯥ ﻳﯥ ،ﭘﻪ ﺷﻤﻮل دﻣﻨﻄﻮى ﻃﺒﻰ

ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ورﻛړه .دﻏﯥ ټﻮﻟګﯥ د ﺑﻴﺎ ﺟﻮړوﻧﯥ او د ﺑﯧﺨﺒﻨﺎ د ژوﻧﺪي ﻛـﻮﻟـﻮ او د
اﻧﺴﺠﺎم او د روﻏﺘﻴﺎﻳﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﺴټﻢ ،ﻟﻪ زﻳﺎﺗﻮ
ﻧﺎﺣﻜﻮﻣﺘﯥ ﻣﻮﺳﺴﻮ ﺳﺮه دﻧﺪه ﺗﺮ ﺳﺮه ﻛړى.

ﻧﻮﻣﻮړې د

روﻏﺘﻨﭙﺎﻟﻨﻴﯥ او ټﺮوﭘﻴﻠﻚ درﻣﻠﻨﯥ ﭘﺮوګﺮام ﭘﻪ  2004-2006ﻛﻠﻮﻧﻮ
ﻛﯥ دﻧﺪه ﭘﻴﻞ ﻛړه ﺗﺮ څﻮ ﻟﻪ ﺟﻨګ څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﻛﯥ د
روﻏﺘﻴﺎﻳﯥ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﺗړوﻧﻮﻧﻮ اﻏﻴﺰه و ارزوى.

 .1واﻟﺪﻣﻦ آر ) (waldman Rﺣﻨﻴﻒ  /2002ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺘﻴﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺎﺑﻞ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﯧړﻧﯥ او ارزوﻧﯥ اداره.
 .2ﻫﻤﺪﻏﻪ څﭙﺮوﻧﻪ ﻛﯥ.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﯥ او ارزوﻧﯥ د ادارې د ﺗﻮﺿﻴﺢ ﭘﺎڼﻮ د ﺧﭙﺮوﻧﯥ ﻟړۍ

ﻏړو د ﻣﻮﻧﺪﻟﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ روښﺎﻧﻪ ﻻرښﻮوﻧﯥ وړاﻧـﺪې ﻛـړي دي او ﻫـﻤـﺪا

ﻣﻔﻬﻮم ﭘﻪ ﻧﺎ دوﻟﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ او اړوﻧﺪه وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﻛﯥ د ﻋـﺎﻣـﯥ روﻏـﺘـﻴـﺎ

ﺷﺎن ﻛﯧﺪاى ﺷﻮاى ﭼﯥ د وزارت ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﯧﺨﺒﻨﺎ ﺟـﻮړه ﻛـړي .ﻫـﻤـﻬـﻐـﻪ

وزارت ﭘﻪ درﻳﻮ ﺗﻘﻮﻳﺘﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﻧﺴﺒﺘﺎ ښﯥ اﻏـﯧـﺰې ﻛـړي دي .ﻟـﻪ

ﻣﻬﺎل د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺘﻴﺎ وزارت او ﻧړﻳﻮال دوﺳﺘﺎﻧﻮ ﻳﯥ ﭘﺮﯦﻜـړه وﻛـړه ﭼـﯥ

دې ﺳﺮه ﺳﺮه د اﻧﻌﻘﺎدي ﻃﺮﺣﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﻛﯥ ﺗﻮﭘﻴﺮوﻧﻪ ]ﭼﯥ ﻫﺮ ﻳـﻮ ﻳـﯥ ﺧـﭙـﻞ

ﻛﻪ ﭼﯧﺮې ﻋﺎﻣﻪ روﻏﺘﻴﺎ ﻟﻪ ﻧﺎ دوﻟﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﺳﺮه د ﻫﻤﻜﺎرۍ ﻗـﺮارداد

ﻛﻴﻔﻴﺘﻮﻧﻪ او زﻳﺎﻧﻮﻧﻪ ﻟﻪ وروﺳﺘﻪ ﻟﺮي “د ﻣﺮﺳﺘـﻪ ﻛـﻮوﻧـﻜـﻮ د ﻗـﺮاردادوﻧـﻮ

وﺗړي ،د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د دﻏﯥ ﺑﺴټﻴﺰې ټﻮﻟګﯥ اداره او ﭘﺮاﺧﺘـﻴـﺎ

ﻃﺮﺣﻮ ﺗﻪ د ﻟﻨډې ﻛﺘﻨﯥ ﺗﺮ ﻋﻨﻮان ﻻﻧـﺪې  14-15ﻣـﺨـﻮﻧـﻪ وګـﻮرئ” ﺷـﺘـﻪ .د

ﻫﻢ ﭘﻪ ښﻪ او اﻏﯧﺰﻣﻨﻪ ﺗﻮګﻪ ﺗﺮ ﺳﺮه ﻛﯧږي .د ﻋﺎﻣﯥ روﻏـﺘـﻴـﺎ وزارت او ﻧـﺎ

روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﺑﺴټﻴﺰې ټﻮﻟګﯥ د ﻫﺰﻳﻨﯥ ﺗﺎﻣﻴﻦ ،اﺟﺎره ورﻛـﻮل او

دوﻟﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ د ځﻨﻮ اﻧﺪﻳښﻨﻮ ﺑﺮﺳﻴﺮه د ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﻟﭙـﺎره د ﺗـړون ﭘـﺮ

د اﺻﻠﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻛﻮوﻧﻜﻮ ﻟﻪ ﻧﻈﺮه د وزارت د اړﺗﻴﺎوو ﺑﺮاﺑﺮول د ﺳﻴﺎﺳﺘﻮﻧـﻮ

اﺻﻮﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪى ﻣﻮاﻓﻘﻪ وﺷﻮه.

د ﻫﻤﻐږه ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻻره ﻛﯥ اﺻﻠﻲ ﻫڅﻪ ﺷﻤﯧﺮل ﻛﯧږي.

اوس ﭼﯥ د دﻏﻪ ﻗﺮاردا د ﻟﻪ ﻻﺳﻠﻴﻚ ﻛﯧﺪو څـﺨـﻪ ﭘـﻨـځـﻪ ﻛـﺎﻟـﻪ ﺗـﯧـﺮﯦـږي،

ﺗﺮ اوﺳﻪ د روﻏﺘﻴﺎ د ﺑﺮﺧﯥ ﺗـﻤـﻮﻳـﻞ ﻧﺴـﺒـﺘـﺎ د ﻗـﻨـﺎﻋـﺖ وړ ده .ﻛـﻪ څـﻪ ﻫـﻢ

داﺳﯥ ښﻜﺎري ﭼﯥ د دوﻟﺖ ،ﻧﺎدوﻟﺘـﻲ ﺳـﺎزﻣـﺎﻧـﻮﻧـﻮ او د ځـﻴـﻨـﻮ ﻣـﺮﺳـﺘـﻪ

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ډﯦﺮو زﻳﺎﺗﻮ ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﻣﻠﻜﻮﻧﻮ ﺗﻪ اړ ﭘﺎﺗـﯥ ﺷـﻲ

ﻛﻮوﻧﻜﻮ اﻧﺪﯦښﻨﯥ ﭘﻪ ﻟﻨډ ﻣﻬﺎل ﻛﯥ ﺑـﯥ ځـﺎﻳـﻪ وي .ډﯦـﺮى اﻓـﻐـﺎﻧـﺎﻧـﻮ ﺗـﻪ د

او ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﯥ اوس اوس داﺳﯥ ﺷـﺎﺧﺼـﻮﻧـﻪ ﺷـﺘـﻪ ﭼـﯥ د ډاﻟـۍ ﺷـﻮو

روﻏﺘﻴﺎ ﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د دﻏﯥ ټﻮﻟګﯥ د وړاﻧﺪې ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ د ﻋـﺎﻣـﯥ

ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ د ﺷﻤﯧﺮ د ﻛﻤﻮﻟﻮ د اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻴﺎﻧﻮﻧﻜﻲ دي .د ﺑﯧﻼ ﻋﻮﺿﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ د

روﻏﺘﻴﺎ وزارت د ﭘﺎم وړ ﭘـﺮﻣـﺨـﺘـګـﻮﻧـﻪ ﻛـړي دي .ﺧـﭙـﻠـﻮاﻛـﻪ ارزوﻧـﯥ د

ﭘﺎم وړ ﻓﻴﺼﺪۍ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻧﺎدوﻟﺘﻲ ﻣﻮﺳﺴﻮ ﻛڅﻮړو ﺗـﻪ ورزي ځـﻜـﻪ

روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ څﺎرﻧﯥ د ﻛﻴﻔﻴﺖ د ښﻪ واﻟﻲ ﻧښﻪ ده او ﻫﻐﻪ څﻪ ﭼﯥ د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ

ﺧﻮ د ﻫﻐﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ د ﻣﺮﺳﺘﻮ او ﻗﺮاردادوﻧﻮ د ﻻﺳﺘﻪ راوړﻟـﻮ ﻟـﭙـﺎره ﺳـﺨـﺘـﻪ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻳﯥ ښﻴﻲ ،ﭘﻪ ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﺷﺎﺧﺼﻮﻧﻮ او د ﻋـﺎﻣـﯥ

ﺳﻴﺎﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮده ده .د ﻧﺎ دوﻟﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﻟﻪ څﻠﻮرو څـﺨـﻪ درﻳـﻮ ﺑـﺮﺧـﻮ د

روﻏﺘﻴﺎ وزارت د ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﻪ ښﻪ واﻟﻲ ﻛﯥ د ﭘـﺎم وړ او دواﻣـﺪار

ﻗﺮاردادوﻧﻮ د ﻻﺳﺘﻪ راوړﻟﻮ ﻟـﭙـﺎره ﺳـﻴـﺎﻟـۍ ﭘـﻴـﻞ ﻛـړي دي .د ﻧـﺎدوﻟـﺘـﻰ

زﻳﺎﺗﻮاﻟۍ راوړئ دى .د ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د وړاﻧﺪې ﻛﻮﻟﻮ ﭘـﻪ اړوﻧـﺪ د ﻗـﺮاردادي

ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﻟﻪ څﻠﻮرو ﺧﺨﻪ درى ﺑﺮﺧﻰ ﻟﻪ 1380م ﻛﺎل څﺨﻪ را ﭘـﺪﯦـﺨـﻮا ﭘـﻪ

ﻣﺨﻔﻒ
BPHS

د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺑﺴټﻴﺰه ټﻮﻟګﻪ

MOU

د ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻳﺎدداﺷﺖ

CFP

د وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻮ ﻏﻮښﺘﻨﻪ

NGO

ﻧﺎﺣﻜﻮﻣﺘﯥ ﻣﻮﺳﺴﻰ

CHW

د ټﻮﻟﻨﯥ د روﻏﺘﻴﺎ ﻛﺎرﻛﻮوﻧﻜﻰ

NSP

د ﻣﻠﯥ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮوګﺮام

EC

اروﭘﺎﻳﯥ ټﻮﻟﻨﻪ/ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن

PHD

د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺘﻴﺎ وزارت وﻻﻳﺘﯥ څﺎﻧګﻪ

EOI

د ﻋﻼﻗﯥ څﺮګﻨﺪوﻧﯥ ﭘﺎڼﻪ

PHO

د روﻏﺘﻴﺎ وﻻﻳﺘﯥ ادارې

EPHS

د روﻏﺘﻮن د ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ اﺳﺎﺳﻰ ټﻮﻟګﻪ

PPA

د ډﻟﻮ د ﺗړون د وړﺗﻴﺎ ﭘﻪ ﺑﻨﺴټ

FFSDP

د ﺑﺸﭙړو ګټﻮرو ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ وړاﻧﺪې ﻛﻮﻟﻮ اﻣﺘﻴﺎز

PPG

د ګډون د ﺑﻮدﺟﻮ ﺳﺮه ﺗړﻟﻲ د وړﺗﻴﺎ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ

)ﻧﻮﻣﻮړې د ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻪ دى ﭼﯥ روﻏﺘﻴﺎﻳﯥ اﺳﺎﻧﺘﻴﺎوو ﺑﺎﻧﺪى ﺗﻄﺒﻴﻘﻴږې(

2

GCMU

د ﺑﻼﻋﻮﺿﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ او ﻗﺮاردادوﻧﻮ د ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ واﺣﺪ

HHS

د ﻛﻮروﻧﻮ ﺳﺮوى

PRR

ګړﻧﺪه ﺳﻤﻮن او د ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻮ د ﻧﻮي ﻛﻮﻟﻮ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم

REACH

ﻛﻠﻴﻮاﻟﻪ ﺳﻴﻤﻮ ﺗﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ټﻮﻟﻨﻴﺰ روﻏﺘﻨﭙﺎﻟﻨﻰ
ﻏځﻴﺪﻧﻪ

IIHMR

د ﻫﻨﺪ د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ څﻴړﻧﻮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

RFA

د ﻏﻮښﺘﻦ ﻟﻴﻚ ﻏﻮښﺘﻨﻪ

INGO

ﻧﺎﺣﻜﻮﻣﺘﯥ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯥ ﻣﻮﺳﺴﻰ

RFP

د وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻮ ﻏﻮښﺘﻨﻪ

JHU

د ﺟﺎن ﻫﺎﭘﻜﻨﺲ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن

SM

ﻣﻼﺗړوﻧﻜﻰ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﺰم

LQAS

د ﻟﻮړ ﻛﻴﻔﻴﺖ د ډاډ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺧﺴﺘﻨﻪ

SWAp

د ﺳﻜﺘﻮروﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﻄﺤﻪ ﻛړﻧﻼرى

MICS

د څﻮ ځﺎﻧګړﻳﺰې ډﻟﯥ ﺳﺮوې

UNICEF

د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ وﺟﻬﯥ ﺻﻨﺪوق

MOF

د ﻣﺎﻟﻴﯥ وزارت

USAID

د ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻟﭙﺎره د ﻣﺘﺤﺪو اﻳﺎﻻﺗﻮ ﻣﻮﺳﺴﻪ

MoPH

د ﻋﺎﻣﻪ روﻏﺘﻴﺎ وزارت

WHO

د روﻏﺘﻴﺎ ﻧړﻳﻮال دﻓﺘﺮ

MSH

روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

ﻟﻪ  1380څﺨﻪ راﻫﻴﺴﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن روﻏﺘﻴﺎﻳﯥ ﺳﻴﺴﺘﻢ :د روﻏﻮاﻟۍ ﭘﻪ ﻟﻮر؟

ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﺑﻨﺴټﻴﺰې ټﻮﻟـګـﯥ د وﯦـﺶ ﻟـﭙـﺎره

ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﻧﻮرې ﺳﺘﻮﻧﺰې ﭘﺮﺗﯥ دي ﭼﯥ ﻟﻪ ﺑﯥ ﺛﺒﺎﺗـﻪ اﻣـﻨـﻴـﺘـﻲ وﺿـﻌـﻴـﺖ ،د

ﺟﻮړي ﺷﻮي دي.

دوﻟﺖ څﻪ ﻧﺎ څﻪ ﺗﺪ او ﻛړﻛﻴﭽﻦ اﻗﺘﺼﺎدي وﺿﻌـﻴـﺖ ده ﭼـﯥ ﭘـﻪ ﻫـﻐـﻮ ﻛـﯥ
ﭘﺮﻣﺨﺘګ د ډﯦﺮو اﻓﻐـﺎﻧـﺎﻧـﻮ ﺗـﻪ ﻟـﻪ 2002م ﻛـﺎل څـﺨـﻪ راﭘـﺪﯦـﺨـﻮا ډﯦـﺮ ﭘـﻪ

راﺗﻠﻮﻧﻜﯥ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻛﺘﻮ ﺳﺮه ﭘﺪې ټﻜﻲ ﭘﻮﻫﯧږو ﭼﯥ دوﻟﺖ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻴﺰ ،وﻻﻳـﺘـﻲ
ﻧﺎﻣﺤﺴﻮﺳﻪ ﺗﻮګﻪ ﺷﻮي دي.
او ﻣﺮﻛﺰي ﻛﭽﻪ ﻟﻪ داﺳﯥ ﻧﻨګﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺦ ﻛﻴږى؛ ﻟﻜﻪ د ﺑﻴﻼﻋﻮﺿﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ
او ﻗﺮادادوﻧﻮ د ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻏﺒﺮګﻮل ،او د وزارت ﭘﻪ ﻧﻮرو اﺻﻠﻲ ﺑﺮﺧﻮ ﻛـﯥ د

ﻛﻪ ﭼﯧﺮې د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺘﻴـﺎ وزارت ﺗـﺮ اوﺳـﻪ د دې وړ وي ﭼـﯥ د ﺧـﭙـﻠـﻮ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ او ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﻬﺎرت ﭘﻴﺎوړى ﻛﻮل ،د ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺮﺳﺘﯥ د ﻛﭽﯥ

ﭘﺮﻣﺨﺘګﻮﻧﻮ ﺑﻨﺴټ ﻛﯧږدي او ﭘﻪ اﻏﯧﺰﻣﻨﻪ ﺗﻮګﻪ اﻏﯧـﺰې ﭘـﻪ ﺳـﻨـﺪوﻧـﻮ ﻛـﯥ

ﺳﺎﺗﻨﻪ ،د ﻣﺮﻛﺰي ،وﻻﻳﺘﻲ او ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴـﻮزو ﻛـﭽـﻮ ﭘـﻪ ﻣـﻨـځ ﻛـﯥ د اړﻳـﻜـﻮ

ﺗﺮﺗﻴﺐ او ﭘﺎﻳﻠﯥ اﻋﻼن ﻛړي ،ﻛﻮﻻى ﺷﻲ ځـﻮاﻛـﻤـﻦ او روغ ګـډون ﺗـﻪ ﻧـﻪ

ﭘﻴﺎوړي ﻛـﻮل ،ﭘـﻪ وﻻﻳـﺘـﻮﻧـﻮ ﻛـﯥ د روﻏـﺘـﻴـﺎﻳـﻲ دﻓـﺘـﺮوﻧـﻮ د رول او د

ﻳﻮاځﯥ د روﻏﺘﻴﺎ ﺳﺎﺗﻨﯥ او روﻏﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻛﯥ ﺑﻠـﻜـﯥ د ﻳـﻮه ﺳـﻴـﺎﺳـﻲ

ﻣﺴﺌﻮوﻟﻴﺘﻮﻧﻮ روښﺎﻧﻪ ﻛﻮل او د ﻻﺳﺮﺳﻲ د ﻛﭽﯥ د زﻳﺎﺗﻮاﻟﻲ او ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﻪ

ﺑﺎﺛﺒﺎﺗﻪ ﭼﺎﭘﯧﺮﻳﺎل ﭘﻪ ﺳﺎﺗﻨﻪ ﻛﯥ ﭼﯥ اﻣﻨﻴﺖ او د اﻓـﻐـﺎﻧﺴـﺘـﺎن ﺧـﻠـﻜـﻮ ﺗـﻪ د

ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ﻟﯧﺮې ﭘﺮﺗﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﯥ.

ﺳﻮﻛﺎﻟﻲ او ﻧﯧﻜﻤﺮﻏﻲ ﺑﻨﺴټﻴﺰه وړﺗﻴﺎ ده ،ﻫﻢ وﻟﺮي.

ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮوﻧﻜﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻛﺎر ده ،ﺗﺮ ﻫﻐـﻪ ځـﺎﻳـﻪ ﭼـﯥ ﭘـﺨـﭙـﻞ وار د ﻋـﻤـﻮدي

ﭘﺪې ﺑﺎره ﻛﯥ ځﺎﻧګړي وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ دادي:

ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﭘﺮ اړﻳﻜﻮ ،ﻧﻮي ﻧړﻳﻮال ﺷﺮاﻛﺘﻮﻧﻪ او د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧـﺪﻣـﺘـﻮﻧـﻮ

•

1د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺘﻴﺎ وزارت د اړﻳﻜﻮ د ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋۍ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي

ﻟﻪ ﺑﻨﺴټﻴﺰې ټﻮﻟګﯥ څﺨﻪ ﺑﺎﺧﺒﺮه وي او د ﺑﻮدﺟﻮي ﻣﻼﺗړ د وړاﻧـﺪﯦـﻴـﻨـﯥ د
ﭼﯥ د ﻫﻐﻪ ﭘﻮﺳﻴﻠﻪ ډاډ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛړي ﭼﯥ د اﻓـﻐـﺎﻧﺴـﺘـﺎن وګـړي او د
وړﺗﻴﺎ ﻛﭽﻪ وﺳﺎﺗﻲ ﭼﯥ ﻫﻢ ﺳﻴﺴﺘﻢ د ﺧﻠﻜﻮ د ﺗﻤﯥ ﭘﻪ اوﺳﻨۍ ﻟﻮړه ﻛﭽﻪ ﻛﯥ
دوﻟﺖ ځﻮاﻛﻤﻦ او ﻧﻔﻮذ ﻟﺮوﻧﻜﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﻮړووﻧﻜـﻲ د روﻏـﺘـﻴـﺎ د
د ﻛﺎر ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺣﺎل ﻛﯥ وﺳﺎﺗﻲ او ﻫﻢ د ﻋﺎﻣﯥ روﻏـﺘـﻴـﺎ وزارت وﺗـﻮاﻧـﻮي
ﺑﺮﺧﯥ ﻟﻪ ﻻﺳﺘﻪ راوړﻧﻮ څﺨﻪ ﺧﺒﺮ دي او ﻫﻢ د دې ﻟـﭙـﺎره ﭼـﯥ وﻛـﻮﻻى
ﭼﯥ د ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻛﺎر ﻛﯥ ﭘﺮﯦﻜﻨﺪه ګﺎﻣﻮﻧﻪ واﺧﻠﻲ.
ﺷﻲ د دواﻣﺪارې او د وړاﻧﺪﯦﻴﻨﯥ وړ د ﺑﻮدﺟﯥ د ﺗﺎﻣﻴـﻦ ﺗﻀـﻤـﻴـﻦ ﺗـﻪ
ﭘﻪ ټﻮﻟﻴﺰه ﺗﻮګﻪ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ځﯧړﻧﻴﺰ او د ارزوﻧﯥ ﻣﺮﻛﺰ ﭘﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﯥ ﭼﯥ
ﭘﻪ ﻛﺎل  2002ﻛﯥ ﺗﺮ ﺳﺮه ﺷﻮ د څـﻠـﻮرو اﺻـﻠـﻲ ﺧـﻨـډوﻧـﻮ ﭘـﻪ ﻧـﻮﻣـﻮﻟـﻮ ﻛـﯥ

ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻛړي.
•

ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮوﻧﻜﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺨﭙﻞ وار ﻫڅﻪ وﻛړي ﭼﯥ د روﻏﺘﻴﺎ د ﺑﺮﺧﯥ د

ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﺷﻮى دى .دﻏﻪ ﭘـﺮﻣـﺨـﺘـګـﻮﻧـﻪ ﺗـﺮ ﻧـﻨـﻪ ﭘـﻮرې ﻳـﻮازې د
وړاﻧﺪﯦﻴﻨﯥ وړ او د دواﻣﺪارې ﺑﻮدﺟﯥ د ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺗﻀﻤﻴﻦ وﻛړي.
ﻟړﻳﻴﺰو ]روﻧﺪي[ ﺷﺎﺧﺼﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺳﻤﻮن ﺳﻢ اﻧﺪازه ﺷﻮي دي .ﺗـﺮ اوﺳـﻪ ﭘـﺪې
څﻮك ﻧﻪ ﭘﻮﻫﯧږي ﭼﯥ دﻏﻪ ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﺑﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ وګـړو ﻛـﯥ د ﻳـﻮه

•

د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺘﻴﺎ وزارت او ﺷﺮﻳﻜﺎن ﻳﯥ ﺑﺎﻳﺪ د وﻻﻳـﺘـﻲ روﻏـﺘـﻴـﺎﻳـﻲ

روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ وﺿﻌﻴﺖ د ﺟﻮړوﻟﻮ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﺷﻲ او ﻛﻪ ﻧـﻪ؟ د دﻏـﻪ ﭘـﺮﻣـﺨـﺘـګ د

دﻓﺘﺮوﻧﻮ د ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﻪ ﭘﻴﺎوړي ﻛﻮﻟﻮ ﻛـﯥ وﻧـډه واﺧـﻠـﻲ او

اﻏﯧﺰې ﭘﻪ ﺑﺎره ﻛﯥ د ﻳﻮې ارزوﻧﯥ ﭘﻪ ﺗﺮ ﺳﺮه ﻛﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﻛﯧﺪاى ﺷﻲ ﭼـﯥ ﻳـﻮ

ﻫﻤﺪا ﺷﺎن دوى وﻫڅﻮي ﭼﯥ د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﯥ ﺧـﭙـﻠـﯥ

ﻳﺎ دوه ﻛﺎﻟﻪ وروﺳﺘﻪ ﭘﺪې ټﻜﻲ ﭘﻮه ﺷﻮ.

دﻧﺪې ﭘﻪ ښﻪ ﺗﻮګﻪ ﺳﺮ ﺗﻪ وروﺳﻮي.

دﻏﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﭘﺎڼﻪ ﭘﻪ ټﻮﻟﻴﺰه ﺗﻮګﻪ د وړ ﭘـﺎﻳـﻠـﻮ ﭘـﻪ ﺑـﺎره ﻛـﯥ ﻳـﻮ رﻳـﭙـﻮرټ

•

د ﻋــﺎﻣــﯥ روﻏــﺘــﻴــﺎ وزارت ﺑــﺎﻳــﺪ ،د ﻗــﺮاردادي ﻣــﻜــﺎﻧــﻴــﺰﻣــﻮﻧــﻮ د

وړاﻧﺪې ﻛﻮي ﺧﻮ دﻏﻪ ﭘﺎﻳﻠﯥ د ﻗﻨﺎﻋﺖ وړ ﻧﺪي .ﭘﻪ ﺑﻠﻪ ﻣﺎﻧﺎ ،ﻛـﻪ ﭘـﻪ 1380م

ځﺎﻧګړﺗﻴﺎوو ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ښﻪ ﺷﺎﺧﺼﻮﻧﻪ ،د ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎري د ټﻮﻟﻴﺰ ﺳﻴﺴﺘﻢ د

ﻛﺎل ﻛﯥ د روﻏﺘﻴﺎ ﺧﺮاﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﻪ ﭘﺎم ﻛﯥ وﻧﻴﺴﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﺮﻣﺨﺘګﻮﻧﻪ ﭼـﯥ

ﻻ ښﻪ واﻟﻲ ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻮر وﻧﻴﺴﻲ.

اوس ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﺷﻮي دي ،ﻟﻪ ﻫﻐﯥ ډﻟﯥ څﺨﻪ دي ﭼﯥ ﭘﻪ آﺳﺎﻧۍ ﺳﺮه ﺗـﺮ ﻻﺳـﻪ

•

د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺘﻴﺎ وزارت ﺑﺎﻳﺪ د ﺧﭙﻠﻮ ﺷﺮﻳﻜﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻤﻜﺎرۍ د ﭘـﺮاﺧـﻮ

ﻛﯧﺪاى ﺷﻲ .ښﺎﻳﻲ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻧﻮرو ﭘﺮﻣﺨﺘګﻮﻧﻮ څﺨﻪ د ﺳـﺨـﺘـﻮ ﺳـﺘـﻮﻧـﺰو ﭘـﻪ
ﺑﺤﺜﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرى د ﻣﺮﻛﺰﻳﺖ وﻳﺸﻨﻰ او د ﺗـﻤـﺮﻛـﺰ وﻳﺸـﻨـﻰ او ﺑـﻮدﺟـﻮ
وﺳﻴﻠﻪ ﻟﻜﻪ ﻧﺎﻣﻨﻈﻤﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ،ﻧﺎﺑﺸﭙړ ﻣﺎﻟﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤـﻮﻧـﻪ او ﭼـڼـﻮاﻟـۍ او
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯧﻮ داﺳﻰ ﻣﻨﺎﺳﺒﯥ ﭘـﺮﻳـﻜـړې څـﺮګـﻨـﺪه ﻛـړې ﭼـﯥ د
ﻧﺎﻣﻨﺴﺠﻢ ځﻮاب ورﻛﻮﻧﯥ ،ﻟﻪ ﻛﺒﻠﻪ ﻣﺨﻨﻴﻮى وﺷﻲ .ﻟﻪ دې څﺨﻪ ﻛـﻪ واوړو،
وﻻﻳﺎﺗﻮ او ﻟﻪ وﻻﻳﺎﺗﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ ټﻴـټـﻮ ﻛـﭽـﻮ ﻛـﯥ ﻛـﻴـﺪاى ﺷـﯥ ﭘـﻪ ﻻر
د ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺑﯧﻼ ﺑﯧﻞ ډوﻟﻮﻧﻮ د راﻣﻨځﺘﻪ ﻛﯧﺪو ﭘﻪ ﺣـﺎل ﻛـﯥ دي او د
واﭼﻮل ﺷﻰ.
ﺑﻮدﺟﯥ د ﺗﺎﻣﻴﻦ د ﻗﻨﺎﻋﺖ او اﻧﺪﯦﻴﻨـﯥ وړ ﻛـﭽـﯥ ﺑـﺮاﺑـﺮول او ﺗـﺨـﺼـﺼـﻲ
ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻫﻢ ﭘﺨﭙﻞ ځﺎى ﭘﺎﺗﯥ ﻛﯧږي .ﭘﺪې ټﻮﻟﻮ ﺳﺮﺑﯧﺮه ،د ﻧﻮرو ﭘﺮاﺧﻮ ﺑﺮﺧـﻮ
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﯥ او ارزوﻧﯥ د ادارې د ﺗﻮﺿﻴﺢ ﭘﺎڼﻮ د ﺧﭙﺮوﻧﯥ ﻟړۍ

 .1ﻟﻪ  1381ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻛﺎل څﺨﻪ راﻫﻴﺴﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ
وړاﻧﺪى ﻛﻮل :اوﺳﻨﯥ ﺣﺎﻻت
ﭘﻨځﻪ ﻛﺎﻟﻪ ﻣﺨﻜﯥ ،ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ ﻟﻪ ﺟګړې څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ ﭘﯧﺮ ﻛـﯥ،

•

د اﻧﺴﺎﻧﻲ او ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ ډﯦﺮ ﻟږ وﯦﺶ او

ﭘﻪ ټﻮل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ وړاﻧﺪې ﻛـﻮل ﭘـﻪ ډﯦـﺮ ﺑـﺪ

•

د ﻧﺎدوﻟﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﻫﻤﻐږي او ﺑﯥ ﻣﻮﺧﯥ ﻫڅﯥ.

ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ و .د ﻟږو اﺳﻨﺎدو ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﭼﯥ زﻳﺎﺗﺮه د ﻣـﻠـګـﺮو ﻣـﻠـﺘـﻮﻧـﻮ ﭘـﻪ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪګﻴﻮ او ﻧﺎدوﻟﺘﻲ ﻣﻮﺳﺴﻮ ﭘﻪ دوﺳﻴﻮ ﻛﯥ د ﺗـﻠـﭙـﺎﺗـﯥ اﺳـﻨـﺎدو ﭘـﻪ

د ﻗﻀﻴﯥ ﻟﻪ ﻣﺜﺒﺖ اړﺧﻪ ،د روﻏﺘﻴﺎ ﭘـﻪ ﺑـﺮﺧـﻪ ﻛـﯥ ډﯦـﺮ ځـﻮاك او ﺗـﻮان

ﺗﻮګﻪ ﻣﻮﺟﻮد و ،ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻛﻲ ﺣﺎﻻت ﻛړﻛﯧﭽﻦ ښﻜﺎرﯦﺪل .ﭘـﻪ دواړو

ﺷــﺘــﻮن درﻟــﻮد .د ﺷــﺮي او د ﻣــﺎﺷــﻮﻣــﺎﻧــﻮ د ګــﻮزڼ ﭘــﻪ وړاﻧــﺪې د

ﻋﺎﻣﻪ او ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮ ﻛﯥ ﻇﺮﻓﻴﺖ ډﯦﺮ ﻟږ و او د راﺗﻠﻮﻧﻜﯥ ﻟﭙـﺎره ﻛـﻮم

واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن اړوﻧﺪه اﻗﺪاﻣﺎت د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﻣـﻼﺗـړ

ځﺎﻧګړى ﻟﺮﻟﻴﺪ ﺷﺘﻮن ﻧﻪ درﻟﻮد .ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧـﯥ

ﺻﻨﺪوق ) (UNICEFاو د روﻏﺘﻴﺎ ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن ) (WHOﭼﯥ د ﻋـﺎﻣـﯥ

او ارزوﻧﯥ ادارې ”ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺘﻴﺎ ﺳﻴﺴټﻢ“ ﭘﻪ ﻧـﺎﻣـﻪ

روﻏﺘﻴﺎ وزارت د ډﯦﺮو ﻟږو ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ ﭘﻪ ﻛﺎروﻟﻮ ﺳﺮه ،ﭘﻪ ﻛﺎر ﻛـﯥ ﺑـﻮﺧـﺖ

ﻳﻮه رﺳﺎﻟﻪ ]ﻣﻮﻧﻮګﺮاف[ ﺧﭙـﺮه ﻛـړه ،دﻏـﯥ رﺳـﺎﻟـﯥ ﭘـﺪې ﺑـﺎره ﻛـﯥ ﻳـﻮ

وو ﻃﺮح او ﭘﻪ ﭼټﻜۍ ﺳﺮه ﭘﻠﻲ ﺷﻮل .ﻧﺎ دوﻟﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﻫﻤﺪا ﺷـﺎن د

رﻳﭙﻮرټ وړاﻧﺪې ﻛړ ﭼﯥ ”د ﺑﻨﺴټﻴﺰو روﻏـﺘـﻴـﺎﻳـﻲ ﻣـﺮﻛـﺰوﻧـﻮ ﻧﺴـﺒـﺖ د

ډﯦﺮو زﻳﺎﺗﻮ اړﻳﻨﻮ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﭘـﻪ وړاﻧـﺪې ﻛـﻮﻟـﻮ ﭘـﻴـﻞ وﻛـړ او د داﺳـﯥ

وګړو ﭘﻪ ﻟﺤﺎظ ،ﭘـﻪ ﻣـﺮﻛـﺰې او ﺧـﺘـﻴـﺰو ﺳـﻴـﻤـﻮ ﻛـﯥ د ﻛـﺎﺑـﻮ 40،000

ﺳﻴﺎﺳﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اﺟﺮا ﻛﯥ ﻟﻜﻪ د ﻣﻌﺎش ﻣﻌﻴﺎروﻧﻪ ﻟﻪ ټـﻮﻟـﻮ څـﺨـﻪ وړاﻧـﺪې

اﺷﺨﺎﺻﻮ ﻟﭙﺎره ،او ﭘﻪ ﺳﻬﻴﻠﻴﯥ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﯥ د ﻛـﺎﺑـﻮ  200،000اﺷـﺨـﺎﺻـﻮ

ﺷﻮل .ﺧﻮ د روﻏﺘﻴﺎ ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن او د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺘﻴﺎ وزارت ﻟـﻪ ﻧـﻮرو

ﻟﭙﺎره د روﻏﺘﻴﺎﻳﯥ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﻳـﻮازى ﻳـﻮ ﻣـﺮﻛـﺰ ﻣـﻮﺟـﻮد وو “.ﻧـﻮﻣـﻮړې

ﺷﺮﻳﻜﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺸﺮى ﭘﻪ ﻏﺎړه واﺧﺴﺘﻪ ﭼﯥ د روﻏـﺘـﻴـﺎﻳـﻲ ﺧـﺪﻣـﺘـﻮﻧـﻮ

رﺳﺎﻟﯥ د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﻛﺎرﻛﻮوﻧﻜﻮ ﺳﺨﺖ ﻛﻤﻮاﻟﻲ او ډﯦﺮه ﻟږه ﺑﯧـﺨـﺒـﻨـﺎ او

ﺑﺴټﻴﺰه ټﻮﻟګﻪ ) (BPHSراﻣﻨځﺘﻪ ﻛړى ﭼﯥ د ﻫﻐـﻪ ﭘـﻪ وﺳـﻴﻠـﻪ د ﻋـﺎﻣـﯥ

ﺣﺘﺎ د ﺑﯧﺨﺒﻨﺎ ﻧﺸﺘﻮاﻟﻲ ﺗﻪ د ﺧﻠـﻜـﻮ ﭘـﺎم راواړاوه .3ﭘـﻪ ﻫـﻐـﻪ وﺧـﺖ ﻛـﯥ

روﻏﺘﻴﺎ وزارت د ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﯧﺨﺒﻨﺎ راﺟﻮړه ﺷﻰ.د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧـﻮ

زﻳﺎﺗﺮه روﻏﺘﻨﭙﺎﻟﻨﻪ د ﻧﺎﺣﻜﻮﻣﺘﯥ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻛﯧﺪه ،ﭼـﯥ د ﻫـﻐـﻪ

دﻏﻪ ﺑﻨﺴټﻴﺰه ټﻮﻟګﻪ او ﻫﻤﺪا ﺷﺎن د ﺑﻴﺎ ﺟﻮړوﻧﯥ ،د ﺑﯧﺨﺒﻨﺎ د ﺟﻮړوﻟﻮ او

وﺧﺖ ﻟﻪ ژر ﻣﺎﺗﻴﺪوﻧﻜﯥ دوﻟﺖ ﺳﺮه ﭼﯥ اﻧﺘﻘﺎﻟﻰ ﺣﻜﻮﻣﺖ وو ،رﺳﻤﻰ او

د ﻏړو د ﭘﻮره ﻛﻮﻟﻮ ﻧﻤﻮﻧﯥ د آﺳﺎﻧﺘﻴﺎ د ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﯧﻼ ﺑﯧﻠﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﻛـﯥ،

ﻳﺎ ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻰ اړﻳﻜﯥ ﻧﺪرﻟﻮدى .ﻛﻪ ﭼﻴـﺮې ﻛـﻮم ځـﺎي ﻛـﯥ روﻏـﺘـﻴـﺎﻳـﯥ

ﻻرښﻮووﻧﯥ وړاﻧﺪې ﻛﻮي.

ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻫﻢ وو ،د ﻫﻐﻮى د وړاﻧﺪې ﻛﻮﻟﻮ د ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﭽﻪ د ﭘـﺎم
د  2002م ﻛﺎل ﭘﻪ اﭘﺮﯦﻞ ﻛﯥ ،د ﻳﻮه ګډ ﺗﻤﻮﻳﻠﻲ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﭘﻪ ﻳﻮه رﻳـﭙـﻮرټ
وړ ﺑﺪﻟﻮن ﻛﺎوه او د ﻛﺎرى ﭼﻮﻛﺎټ ﻫﯧڅ ډول ﭘﺎﻟﻴﺴﻰ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻪ وو ﭼـﯥ
ﻛﯥ ﭼﯥ د ﺟګړې څﺨﻪ وروﺳﺘـﻪ ﺣـﺎﻻﺗـﻮ د ﺗـﺮ ﻻﺳـﻪ ﺷـﻮو درﺳـﻮﻧـﻮ او
ﻧﺎ ﺣﻜﻮﻣﺘﻰ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﺮه ﺳﻢ ﻋﻤﻞ ﻛړاى واى .د ﻫﻐﻪ ﭘـﺮ ځـﺎى
ﺗﺠﺮﺑﻮ ښﻮدوﻧﻜﻰ ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ د ﻛﺎﻣﺒﻮج ﭘـﻪ ﻫـﯧـﻮاد ﻛـﯥ و ،ﺑـﻴـﺎن
روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ څﺎرﻧﻪ د ﭘﺮوژې ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ او د ﺧﺪﻣﺖ د وړاﻧﺪې ﻛﻮوﻧﻜـﻮ ﭘـﻪ
ﺷﻮى دى ﭼﯥ ﻛﻪ د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺘﻴﺎ وزارت د روﻏـﺘـﻴـﺎﻳـﻲ ﺧـﺪﻣـﺘـﻮﻧـﻮ د
4

وﺳﻴﻠﻪ ﭼﯥ ﺳﺮه ورﺗﻪ او ﻫﻤﻐږي ﻧﻪ وه ﺗﺮ ﺳﺮه ﻛﯧﺪه.

ﺑﻨﺴټﻴـﺰې ټـﻮﻟـګـﯥ د ﺣـﺎﻻﺗـﻮ د ﺗـﺮ ﺳـﺮه ﻛـﻮﻟـﻮ ﻣـﺎﻣـﻮرﻳـﺖ ﻧـﺎدوﻟـﺘـﻲ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﯧړﻧﯥ او ارزوﻧﯥ د ادارې دﻏﻪ ﺳﻨﺪ د ﻳـﻮه اﻏـﯧـﺰﻣـﻦ او

ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﺮې اﻳښﻲ واى ،او ﭘﺪې ﻻر ﻛﯥ ﻳـﯥ دوى ﺗـﻪ ﻻرښـﻮوﻧـﻪ

ﻛﺎري ﻣﻠﻲ روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻪ ﭘﻠﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﻛﯥ څـﻠـﻮر اﺻـﻠـﻲ ﺧـﻨـډوﻧـﻪ

ﻛړې واى ،ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ښﻪ او اﻏﯧﺰﻣﻨﻪ ﺗﻮګﻪ وړاﻧـﺪې ﺷـﻮي و او

ﺑﻴﺎن ﻛړل:

•
•
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ﻟﻤﻨﻪ ﻳﯥ ﭘﺮاﺧﯧﺪﻟﻪ .ﻧړﻳﻮال ﺑﺎﻧﻚ ﭼﯥ د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ د ﺧﺼـﻮﺻـﻲ-ﻋـﺎﻣـﻪ
ﺷﺮاﻛﺖ د ﻃﺮﺣﯥ اﺻﻠﻲ ﭘﻼن ﺟﻮړوﻧﻜﻰ او ﺗﺎﻣﻴﻨﻮوﻧﻜﻰ ﻣـﺨـﻜښ و ﻟـﻪ

د ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ او دﻧﻨﻪ د ﻋـﺎﻣـﯥ روﻏـﺘـﻴـﺎ ﭘـﻪ وزارت ﻛـﯥ د
دﻏﻪ ﻗﺮاردادي ﭘﺮﯦﻜړه ﭘﺎڼﯥ څﺨﻪ ﻳﯥ ﺧﭙﻞ ﻣﻼﺗړ اﻋﻼن ﻛـړ .ﻧـﻮر اﺻـﻠـﻲ
ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د وړاﻧﺪې ﻛﻮﻟﻮ ﻧﺸﺘﻮاﻟۍ؛

ﺗﻤﻮﻳﻠﻮوﻧﻜﻲ د ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻﺗﻮ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ﻣـﻮﺳـﺴـﻪ )(USAID

د ﻣﺎدي ﺑﯧﺨﺒﻨﺎ او د ﺷﺮاﻳﻄﻮ وړ ﻛﺪروﻧﻮ ﻧﺸﺘﻮاﻟۍ؛

او د اروﭘﺎ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ) (ECد اﺻﻠﻲ ﻗﺮار داد ﭘﻪ ﺳﺮ د ﻫـﻐـﻪ ﻟـﻪ وړاﻧـﺪﻳـﺰ
ﺷﻮي ﻗﺮاردادي ﻛړﻧﻼرې ﺳـﺮه ﭘـﺮﯦـﻜـړې ﺗـﻪ ورﺳـﯧـﺪل ،ﺧـﻮ د ﻋـﺎﻣـﯥ

 .3واﻟﺪﻣﻦ آر ) (waldman Rﺣﻨﻴﻒ  2002ﻛﺎل د ﻣﻰ ﻣﻴﺎﺷﺖ /ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺘﻴﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺎﺑﻞ د.
 .4ﭘﻪ ﻫﻤﺪﻏﻪ ﺧﭙﺮوﻧﻪ ﻛﯥ.
 .5د دﻏﻪ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺎدر ﭼﯥ د اﺗﻮ دوه اړﺧﻴﺰه او څﻮ اړﺧﻴﺰه ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﻟﻪ اﺳﺘﺎزو څﺨﻪ ﺟﻮړ ﺷﻮي و او ﻟﻪ دوﻟﺖ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻫﻤﻐږۍ ﻛﯥ د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ او ښﻪ واﻟﻲ ﭘﻪ
ﭼﻮﻛﺎټ ﻛﯥ اﺟﺮا ﺷﻮل.
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ﻟﻪ  1380څﺨﻪ راﻫﻴﺴﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن روﻏﺘﻴﺎﻳﯥ ﺳﻴﺴﺘﻢ :د روﻏﻮاﻟۍ ﭘﻪ ﻟﻮر؟

روﻏﺘﻴﺎ وزارت او ﻧﺎدوﻟﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ دواړو دﻏﯥ ﻃﺮﺣﯥ ﺗﻪ د ﺷـﻚ ﭘـﻪ
ﺳﺘﺮګﻮ وﻛﺘﻞ.

ﺗــﺮ ﻫــﻐــﻪ وﺧــﺘــﻪ ﻫــﻢ دوﻟــﺖ او ﻫــﻢ ﻧــﺎدوﻟــﺘــﻲ

د وزارت ﭼﺎرواﻛﻴﻮ د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧـﺪﻣـﺘـﻮﻧـﻮ وړاﻧـﺪې ﻛـﻮﻟـﻮ ﺗـﻪ د ﻳـﻮې

ﺳــﺎزﻣــﺎﻧــﻮﻧــﻮ اﻋــﻼن ﻛــړئ و ﭼــﯥ دوى ﻧــﺪي

دوﻟﺘﻲ ﻛړﻧﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻛﺘﻞ او دوى ﺑﺎور ﻛﺎوه ﭼﯥ ﻛﻪ ﻧﻮي دوﻟﺖ د ﺧـﻠـﻜـﻮ

ﺗﻮاﻧﯧﺪﻟﻲ ﭼﯥ ﻳﻮ ﻟﻪ ﺑﻞ څﺨﻪ ﭘﺮﺗﻪ د روﻏـﺘـﻴـﺎﻳـﻲ
ﺗﺮ ﻧﻈﺮه ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﻣﻮﻧﺪﻻى واى ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻐﻪ ﻳﯥ ﭘﻠﻲ ﻛړي واى .ﻟﻪ ﺗﺎرﻳـﺨـﻲ
ﻧﻈﺮه ،دوﻟﺖ او ډﯦﺮى وګړي ﻧﺴﺒﺖ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺮﺧﯥ ﺗﻪ ﭼﯥ اﻧګﯧﺮل ﻛـﯧـﺪل

ﺳﻴﺴﺘﻢ د ﺟﻮړﯦﺪو ﻣﺴﺌﻮوﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﻛړي

ﭼﯥ د ډﯦﺮو ګټﻮ د ﻻﺳﺘﻪ راوړﻟﻮ ﭘﻪ ﻟټﻪ ﻛﯥ دي او د اﻏـﯧـﺰﻣـﻨـﻮ ټـﻮﻟـﻨـﻴـﺰو
ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ وړاﻧﺪې ﻛﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﻟږه ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﻛﻮي ﺑﯥ اﻋﺘﻤﺎده و .د ﺟـګـړې ﭘـﯧـﺮ
ﺑﻨﺴټﻴﺰې ټﻮﻟګﯥ د وړاﻧﺪې ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ د ﭘﺎم وړ ﭘﺮﻣﺨﺘګﻮﻧﻪ ﻟـﺮﻟـﻲ
ﺗﻪ د ﻳﻮه ځﺎﻧګړي ﻣﻮرد ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻛﺘﻞ ﻛﯧﺪل ،ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧـﺖ ﻛـﯥ ﻧـﺎدوﻟـﺘـﻲ

دي .6د ﺟﺎﻧﺰ ﻫﭙﻜﯧﻨﺰ  Johns Hopkinsد ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن د ﺑـﻠـﻮﻣـﺒـﺮج د ﻋـﺎﻣـﯥ

ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻪ د دوﻟﺖ د ﻧﻪ وړﺗﻴﺎ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ اړ و ﭼﯥ ﻣﺴﺌﻮوﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﭘـﻪ ﻏـﺎړه
روﻏﺘﻴﺎ د اﻧﺴﺘﻴﺘﻴﻮت ﻟﺨﻮا ﺗﺮ ﺳﺮه ﺷـﻮي ارزوﻧـﯥ ښـﻴـﻲ ﭼـﯥ د – 2004
واﺧﻠﻲ.
 2005او  2006 -2005ﭘﻮرې ﻛﻠﻮﻧﻮ ﻛﯥ د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ څﺎرﻧﯥ ﭘﻪ ﻛﻴﻔـﻴـﺖ ﻛـﯥ
ډﯦﺮې ﻧﺎ دوﻟﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻪ ﻟﻪ دوﻟﺖ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻛﺎر ﻛﯥ ،ﻧړﻳﻮال ﺑﺎﻧﻚ ،ﻳـﺎ ﭘـﻪ

ﭘﺮاخ ښﻪ واﻟـۍ راﻏـﻠـﺊ دئ .ﺳـﺮﺑـﯧـﺮه ﭘـﺮ دې ،د روﻏـﺘـﻴـﺎﻳـﻲ ﻣـﺪﻳـﺮﻳـﺖ

ټﻴټﻪ ﻛﭽﻪ ،د ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻﺗﻮ ﻟﻪ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮﺳﺴﯥ ) (USAIDﺳﺮه ﭼـﯥ د

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ د وﻻړو ﭘښﻮ د وﻳﺰﻳﺘﻮﻧﻮ ]ﻛﺘـﻨـﻮ[ ﭘـﻪ ﺷـﻤـﯧـﺮ ﻛـﯥ ،ﻟـﻪ

روﻏﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ څﺨﻪ ﻟـﻮى ﻓـﻌـﺎل ﺗـﻤـﻮﻳـﻞ ﻛـﻮوﻧـﻜـﻰ دى ﻟـﻪ

زﯦږوﻧﯥ ﻣﺨﻜﯥ څﺎرﻧﻪ او د ﺳـﻞ د ﻣـﻮردوﻧـﻮ د ﭘـﯧـﮋﻧـﺪﻧـﯥ ﭘـﻪ ﻛـﭽـﻪ ﻛـﯥ

اﺣﺘﻴﺎط څﺨﻪ ﻛﺎر اﺧﻴﺴﺘﻪ .ﺗﺮ ﻳﻮې اﻧﺪازې ﻟـﻪ ﻓـﻠـﺴـﻔـﻲ دﻟـﻴـﻠـﻮﻧـﻮ څـﺨـﻪ

زﻳﺎﺗﻮاﻟۍ ښﻴﻲ.

ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺟﻮړﻧﻪ ]آﻣﯧﺰه[ او د ﺟـګـړې د ﻛـﻠـﻮﻧـﻮ ﭘـﻪ اوږدو ﻛـﯥ ﻟـﻪ ﻧﺴـﺒـﯥ
ﻳﻮ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﻻﻣﻠﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﭼﯥ دﻏﻪ ﻛﺎر ﻳـﯥ آﺳـﺎﻧـﻪ ﻛـړئ دئ د ﺑـﻼﻋـﻮﺿـﻮ
ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ ﺳﺮه ﻋﺎدت ﻛﻮل ،داﺳﯥ اﻧګﯧﺮﻧﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻧـﺎدوﻟـﺘـﻲ ﺳـﺎزﻣـﺎﻧـﻮﻧـﻮ
ﻣﺮﺳﺘﻮ او د ﻗﺮاردادوﻧﻮ د ﻣﺮﻛﺰ ﺟﻮړول و ﭼﯥ ﻫڅﻪ ﻳﯥ وﻛړه ﭼـﯥ ﭘـﻪ ﻫـﻐـﻪ
ﻛﯥ ﻣﻨځﺘﻪ راوړه ﭼﯥ ښﺎﻳﻲ د دوى د ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ ﻏﻮښﺘﻨﯥ دود ﻟﻪ ګﻮاښ او
څﻴﺰ ﭼﯥ د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺘﻴﺎ وزارت ﭘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﯥ د ﺿﻌﻒ د ټﻜﻲ
ﻧﺎوړو ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺳـﺮه ﻣـﺦ ﺷـﻲ .ﺗـﺮ ﻫـﻐـﻪ وﺧـﺘـﻪ ﻫـﻢ دوﻟـﺖ او ﻫـﻢ
ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﺎم ﺷﻮى و ﺑﺮﻳﺎ وﻣﻮﻣﻲ .د ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻛﻮﻟﻮ ﻛﯥ د دﻏـﻮ
ﻧﺎدوﻟﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ اﻋﻼن ﻛړئ و ﭼﯥ دوى ﻧﺪي ﺗﻮاﻧﯧﺪﻟﻲ ﭼﯥ ﻳﻮ ﻟـﻪ ﺑـﻞ
ګﺎﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﺳﺮه ،دا دى ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل رارﺳﯧﺪﻟﺊ دى ﭼﯥ اﻓـﻐـﺎن او
څﺨﻪ ﭘﺮﺗﻪ د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ د ﺟﻮړﯦﺪو اړوﻧﺪ ﻣﺴﺌـﻮوﻟـﻴـﺘـﻮﻧـﻪ ﺗـﺮﺳـﺮه
ﻧړﻳﻮال ﻧﺎدوﻟﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻪ ﭘﻪ دې ټﻜﻲ ﭘﻮه ﺷـﻲ ﭼـﯥ د ﻋـﺎﻣـﯥ روﻏـﺘـﻴـﺎ
ﻛــړي .ﻟــﻪ دې ﻣــﺨــﯥ ،دواړو ،د ﻋــﺎﻣــﻪ-ﺧﺼــﻮﺻــﻲ ﻃــﺮح د روﻏــﺘــﻴــﺎﻳــﻲ
وزارت ﭘﻪ زﻳﺎﺗﯧﺪوﻧﻜﯥ ﺗﻮګﻪ د ﻗﺮاردادوﻧﻮ ﭘـﻪ اﺟـﺮا ﻛـﯥ ،د روﻏـﺘـﻴـﺎ د
ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د وړاﻧـﺪې ﻛـﻮﻟـﻮ ﻟـﭙـﺎره ﺟـﻮړه ﻛـړې ده .ﭘـﻪ دې ﻣـﺎﻧـﺎ ﭼـﯥ ،د
ﺑﺮﺧﯥ د ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﭘﻪ اﺳﺎس د ﺧﭙﻞ رول ﭘﻪ ﭼﻮﻛﺎټ ﻛﯥ ﭘﻪ ﻛړﻧﻮ ﻛﯥ وړﺗﻴﺎ
ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺮﺧﯥ د ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د وړاﻧﺪې ﻛﻮﻟﻮ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ د ﻋﺎﻣﻪ ﺑﺮﺧـﯥ ﭘـﻪ
ﻣﻮﻣﻲ .د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺘﻴﺎ وزارت او ﻧﺎدوﻟﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻪ دواړه ﭘﻪ اﻏﯧﺰﻣـﻨـﻪ
وﺳﻴﻠﻪ.
ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ﻛﺎر ﻛﯥ ﺳﺮه ﺑﻮﺧﺖ ﺷﻮي دي او د ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻛﻮوﻧﻜﻮ ﭘﻪ ګډون ﺳﺮه د
ﭘﻨځﻪ ﻛﺎﻟﻪ ﺗﯧﺮﯦږي او داﺳﯥ ښﻜﺎري ﭼﯥ د دوﻟﺖ ،ﻧﺎدوﻟﺘـﻲ ﺳـﺎزﻣـﺎﻧـﻮﻧـﻮ

ﻗﺮاردادوﻧﻮ اﺟﺮا ﻳﯥ آﺳﺎﻧﻪ ﻛړې ده ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ ﭼﯥ اﺻـﻠـﻲ ﻟـﻴـﻜـﯥ

او ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﺗﻤﻮﻳﻠﻮوﻧﻜﻮ ﺷﻚ او ﻧﺎﻛﺮارۍ ﻛﻢ ﻟﻪ ﻛﻤﻪ ﭘﻪ ﻟﻨډﻣﻬﺎل ﻛـﯥ ﺑـﯥ

ﻳﯥ د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﻨﺴټـﻴـﺰې ټـﻮﻟـګـﻪ ﻛـﯥ ﻛښـﻞ ﺷـﻮي دي د

ځﺎﻳﻪ وي .ﻟﻪ ګﻤﺎﻧﻪ ﭘﺮﺗﻪ  ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د روﻏﺘﻴﺎ د ﺑﺮﺧﯥ د ﺑﺮﻳﺎ ﺷﻮﻧﺘﻴﺎ ﭘﻪ

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د وګړو ﭘﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺳﺮه وړاﻧﺪې ﻛړي دي .ﻫﻐﻮ ﺑﯥ ﺷـﻤـﯧـﺮه

ﻟﻨډﻣﻬﺎل او اوږدﻣﻬﺎل ﻛﯥ ﻻ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻫﻢ ﻧﺪه درك ﺷﻮي او ډﯦﺮو ﭘـﻮښـﺘـﻨـﻮ

ﻧﻨګﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻛﺘﻮ ﺳﺮه ﭼﯥ ﻟﻪ ﺟـګـړې څـﺨـﻪ وروﺳـﺘـﻪ ﭘـﻪ ﻫـﺮ ﻫـﯧـﻮاد ﭘـﻪ

ﺗﻪ ځﻮاب ﻟﻜﻪ د ﻫﻐﻮ وګړو ﻓﻴﺼﺪۍ ﭼﯥ ﭘﻪ رﻳښﺘﻴﻨـﯥ ﺗـﻮګـﻪ روﻏـﺘـﻴـﺎﻳـﻲ

ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د دوﻟﺘﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪګـﻴـﻮ ﭘـﻪ ﻻر ﻛـﯥ ﭘـﺮاﺗـﻪ

ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳﻲ ﻟﺮي ﻧﺎوﻳﻠﻲ ﭘـﺎﺗـﯥ ﻛـﯧـږي .ﭘـﻪ اوس وﺧـﺖ ﻛـﯥ ،د

دي ،دﻏﻪ ډول ﻫﻤﻜﺎرۍ د ﻳﻮې ﻧﺴﺒﺘﺎ ګټﻮرې روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮﺧﯥ د ﭘﺮاﺧﺘﻴـﺎ

ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺘﻴﺎ وزارت ډﯦﺮى اﻓـﻐـﺎﻧـﺎﻧـﻮ ﺗـﻪ د روﻏـﺘـﻴـﺎﻳـﻲ ﺧـﺪﻣـﺘـﻮﻧـﻮ د
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ﻻﻣﻞ ﺷﻮي دي .

 .6د ﺳﭙﻴﻨﻮ ﺳﺎﺣﻮ اړوﻧﺪه ﻗﺮاردادوﻧﻪ ]ﻫﻐﻪ ﺳﺎﺣﯥ ﭼﯥ د ﻗﺮاردادي ﻟﻪ ﭘﻮښښ څﺨﻪ ﺑﯥ ﺑﺮﺧﯥ دي[ اﻣﻀﺎ ﺷﻮي دي او ﻧﺎدوﻟﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ دﻏﻮ ﺳﺎﺣﻮ ﻛﯥ د ﺧﺪﻣﺖ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻛﻮﻟﻮ ﭘـﻴـﻞ ﻛـړئ دئ.
اوس اوس ﻟﻪ  85٪څﺨﻪ د وګړو زﻳﺎﺗﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﯥ ژوﻧﺪ ﻛﻮي ﭼﯥ د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﺑﻨﺴټﻴﺰې ټﻮﻟګﯥ ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﺗـﻪ ښـﻮ ﺳـﺮﭼـﻴـﻨـﻮ ﺗـﻪ ﻻﺳـﺮﺳـﻲ ﻟـﺮي] .د ﺑـﻼﻋـﻮﺿـﻮ ﻣـﺮﺳـﺘـﻮ او
ﻗﺮاردادوﻧﻮ د ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺮﻛﺰ ،ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ  [2006ﻟﻪ ټﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﺳﺮه اړﻳﻨﻪ ﺑﺮﯦښﻲ ﭼﯥ دې ټﻜﻲ ﺗﻪ اﺷﺎره وﻛړو ﭼﯥ ﭘﻪ دﻏﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﯥ د ﻣﻴﺸﺘﻮ وګړو ﺗﻨﺎﺳﺐ ﭼﯥ ﭘﻪ رﻳښﺘﻴﻨﯥ ﺗﻮګﻪ روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺗـﻪ
ﻻﺳﺮﺳﻲ ﻟﺮي ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﯥ ﻛﭽﯥ د ﺗﻐﻴﻴﺮ وړ دي او ﻟﻪ دې ﻣﺨﯥ ﺑﺎﻳﺪ زﻳﺎت اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﻪ څﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ د ﻫﯧﻮاد ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﻛﯥ ﭼﯥ ﻟږ اﻣﻨﻴﺖ ﭘﻜﯥ ده وﺷﻲ.
 .7ﻛﻪ ﭼﯧﺮې د دﻏﯥ ﺑﻴﺎﻧﻴﯥ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﻋﻴﻨﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وي ﺧﻮ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ ﻟﻪ دوي ﺳﺮه ﺧﺒﺮې اﺗﺮې ﺷﻮي دي ،ﭘﺨﻠۍ ﻳﯥ ﻛـړئ دئ ﭼـﯥ روﻏـﺘـﻴـﺎﻳـﻲ ﺑـﺮﺧـﯥ ﻧﺴـﺒـﺖ ﻫـﻐـﻪ
وزارت ﺗﻪ ﭼﯥ روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ ورﭘﻪ ﻏﺎړې و ښﻪ ﻛړﻧﻪ ﻳﯥ ﻟﺮﻟﻪ .ﻫﻤﺪا ﺷﺎن ﻛﻪ ﭼﯧﺮې د ﻧﻮر ﺟګړه ځﭙﻠﻮ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﺣﺎﻻت ]ﻟﻜﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺷﺎن[ ﭘﻪ ﭘﺎم ﻛﯥ وﻧﻴﺴﻮ ګـﻮرو ﭼـﯥ د اﻓـﻐـﺎﻧﺴـﺘـﺎن
روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮﺧﻪ د ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﻮړوﻧﯥ ﭘﻴﺎوړۍ ﭼﻮﻛﺎټ ،د ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ وړاﻧﺪې ﻛﻮوﻧﻜﻮ ﺗﻪ رڼﯥ ﻻرښﻮوﻧﯥ ،د رﺳﻤﻲ ارزوﻧﯥ ﻳﻮه ﻃﺮح او د ﻻﺳﺮﺳﻲ ﭘﺮاﺧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻪ ﻟﻤﻦ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﻮې ده.
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﯥ او ارزوﻧﯥ د ادارې د ﺗﻮﺿﻴﺢ ﭘﺎڼﻮ د ﺧﭙﺮوﻧﯥ ﻟړۍ

ﺧﻮ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮوﻧﻜﻲ ،د ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﭘﺮﯦﻜړه ﻟﻴﻜﻮﻧﻪ د ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺷﻮو د وړﺗـﻴـﺎ

ﭼﯥ ﻧﯧﻎ ﭘﻪ ﻧﯧﻐﻪ ﻳﻮ ﭘﻪ ﺑﻞ ﺳﺮه ﭘﺮﺗﻠﻪ ﺷﻲ.

ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ د ﻧړﻳﻮال ﺑﺎﻧﻚ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﯥ ﭼﯥ ﭘـﻪ ټـﻮﻟـﻴـﺰه ﺗـﻮګـﻪ د ﺑـﻼﻋـﻮﺿـﻮ
د دﻏﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﭘﺎڼﯥ ﻣﻮﺧﻪ ،د ﻗﺮاردادي ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ د رﺗﺒﻮ د ﺗـﺮﺗـﻴـﺒـﻮﻟـﻮ
ﻣﺮﺳﺘﻮ د ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ د ﻣﺮﻛﺰ او ﻗﺮاردادوﻧﻮ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﯥ او د ﻧړﻳﻮال ﺑﺎﻧﻚ ﭘـﻪ
ﭘﺮﺗﻠﻪ ﻛﻮل ﻟﻪ ﻧﺎدوﻟﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﺳﺮه د وړﺗﻴﺎ ﻳﺎ د ﻛړﻧﯥ ﭘـﺮ ﺑـﻨـﺴـټ ﻧـﺪه.
ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ څﺎرﻧﯥ ﻟﻪ ﻧږدې څﺨﻪ ﺗﺮ ﺳﺮه ﺷﻮ ،د ﻗﻨـﺎﻋـﺖ وړ ﭘـﺮﻣـﺨـﺘـګ ﻳـﯥ
ﭘﺪې وروﺳﺘﻴﻮ ﻛﯥ د ﻟﻨﺪن د اﺳﺘﻮاﻳﻲ ﻃﺐ او روﻏﺘﻨﭙﺎﻟﻨﯥ اﻧﺴﺘﻴﺘﻴـﻮت،
درﻟﻮد .د ﺑﻼﻋﻮﺿﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ د ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺮﻛﺰ او ﻗـﺮاردادوﻧـﻪ د ﻗـﺮارداد د
د درﻳﻮ ﺑﯧﻼ ﺑﯧﻠﻮ ﻃﺮﺣﻮ ﭘﻪ ﺑﺎره ﻛﯥ ﭘﻪ ﻏﻮر او ﺧﭙﻠﻮاﻛﻪ ﻣـﻄـﺎﻟـﻌـﻪ ﻛـړې ده
ﻣﻮدې ﭘﻪ زﻳﺎﺗﻮﻟﻮ ﺳﺮه ،ډﯦﺮو ﻣﻘﺎﻃﻌﻪ ﻛﻮوﻧﻜﻮ او د ﺑﻠـﯥ دورې د ﻫـﺰﻳـﻨـﯥ
ﭼﯥ د دﻏﻪ ﭘﺎﻧﯥ دوو ﻟﻴﻜﻮوﻧﻜﻮ ﭘﻪ ﻛﯥ ګډون درﻟﻮد .د دﻏﻪ ﭘﺎﻧـﯥ ﻟـﻮﻣـړى
ورﻛﻮل ،ﭘﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﻛﯥ د دوﻳﻤﯥ دورې ﻗﺮاردادوﻧﻪ ﭘﺎى ﺗﻪ ورﺳﻮل .ډﯦﺮى
رﻳﭙﻮرټ 8ﭘﻪ ﻻس ﻛﯥ ده او ﻧﻮرې اړوﻧﺪه ﺧﭙﺮوﻧﯥ ژر ﺗﺮ ژره ﺑﻪ زﻣـﻮږ ﻻس
ﻧﺎدوﻟﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ د ﺑﻼﻋﻮﺿﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ د ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺮﻛﺰ او ﻗـﺮاردادوﻧـﻮ
ﺗﻪ راورﺳﯧږي .دﻏﻪ ﭘﺎڼﻪ د ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻣﺮﻛﻮ او ﻟﻴﺪﻧﻮ ﻟـﻪ دﻏـﯥ ﻣـﻄـﺎﻟـﻌـﯥ او
ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﻟﻪ ځﺎﻧﻪ اﻋﺘﻤﺎد وښﻮده او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﺮه ﻳﯥ ﻣﺜﺒﺖ ﭼﻠﻨﺪ وﻛړ .ﻫـﻤـﺪا
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ څﺨﻪ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﺷﻮي ﻻس ﺗﻪ راوړﻧﯥ او ﻫﻤﺪا ﺷﺎن ﻧړﻳﻮال ﺗﺤﻠﻴـﻞ
ﺷﺎن د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﺑﻨﺴټﻴﺰې ټﻮﻟګﯥ د ﺟﻐـﺮاﻓـﻴـﺎﻳـﻲ ﺳـﺎﺣـﯥ د
او ﻧﻮرې ﺳﺮﭼﻴﻨﯥ ﺗﺮﺳﻴﻤﻮي.
ﭘﺮاﺧﻮاﻟﻲ ﻟﭙﺎره ﺣﺘﺎ د ﺷﺎوﺧﻮا ﺗﺮ ﺳﻄﺤﯥ او ﺗﺮ ﻫﻐﻪ څﺨـﻪ ﭘـﻮرﺗـﻪ ﺗـﺮ ﻳـﻮه
ﺑﻨﺴټﻴﺰ روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﭘﻮرې ﺑﻬﻴﺮ ﻟﺮي.

د دﻏﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﭘﺎڼﯥ ﻣﻮﺧﯥ ﻟﻪ 1380م ﻛﺎل څﺨﻪ راﭘﺪﯦﺨﻮا د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د

د ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻﺗﻮ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳـﻲ ﻣـﻮﺳـﺴـﻲ ) (USAIDﭘـﺨـﭙـﻞ وار ﻟـﻪ

روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ د ﭘﺮﻣﺨﺘګ ارزوﻧﻪ او د ﻫـﻐـﻮ ﻧـﻨـګـﻮﻧـﻮ ﭘـﯧـﮋﻧـﺪﻟـﻮ او
ﻧﻮﻣﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﻳﻮه ﻫڅﻪ ده ﭼﯥ ښﺎﻳﻲ ﭘﻪ وروﺳﺘﻴﻮ ﻗﺮاردادي دورو ﻛﯥ ﭘﯧښـﯥ

ﻟﻮﻣړﻳﻮ وﺧﺘﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﻟﻪ ﻧﺎ دوﻟﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﺳﺮه د ﻗﺮارداد ﻟﻪ ﺗړﻟﻮ ﻣﻼﺗړ
ﺷﻲ.
ﻛړئ دئ .دﻏﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪګۍ ﻛﻪ څـﻪ ﻫـﻢ د ﺧـﭙـﻠـﻮ ﺑـﻮدﺟـﻮ او ﻗـﺮاردادوﻧـﻮ د
ﻛﻨﺘﺮول ﻟﭙﺎره د ﭘﺮﯦﻜړو ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي ﭘـﯧـﺮ ﻛـﯥ د روﻏـﺘـﻴـﺎﻳـﻲ ﻣـﺪﻳـﺮﻳـﺖ ﻟـﻪ

ﭘﻪ اوس وﺧﺖ ﻛﯥ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺟﻤﻬﻮري رﻳﺎﺳﺖ او ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ټﻮﻟټﺎﻛﻨﯥ

ﻣﻨځﻨﻴﻮ ﻋﻠﻮﻣﻮ څﺨﻪ ﻛﺎر اﺧﻴﺴﺘﺊ ،ﭘﺪې وروﺳﺘﻴﻮ ﻛﯥ د دې ﻟـﭙـﺎره ﭼـﯥ

ﺗﺠﺮﺑﯥ ﻛړي دي او ﻣﺮﻛﺰي دوﻟﺖ ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ د ﻻ زﻳﺎت ﺛﺒﺎت او ﻣﺸﺮوﻋـﻴـﺖ

وﻛړاى ﺷﻲ ﭼﯥ ﻧﺎدوﻟﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﺗﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣـﺪﻳـﺮﻳـﺖ

د ﻣﻨځﺘﻪ راوړﻟﻮ ﭘﻪ ﻫڅﻪ ﻛﯥ ده ،ﻓﻌﺎﻟﻪ ﻛړﻧﻪ ﻟﺮي .ﺳﺮه ﻟﻪ دې ،د روﻏﺘـﻴـﺎ د

ﭘﻪ ﻋﻤﻠﻲ ﺗﻮګﻪ ﺗﺮ ﺳﺮه ﻛړي ﻧﻮ ﻳﯥ ﭘﺨﭙﻞ ﭘﺮوګﺮام ﻛﯥ ﺗﻐﻴﻴﺮ راﻣﻨـځـﺘـﻪ ﻛـړ

ﺑﺮﺧﯥ د ﺗﻤﻮﻳﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺮ اوﺳﻪ د ﻗﻨﺎﻋﺖ وړ ده .ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘـﺎن ﺑـﻪ

]ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ د دﻏﻪ ﻛﺎر ﭘﯧښﯧﺪل د ) (USAIDﻟﻪ ﻣﻘﺮراﺗﻮ څﺨﻪ راﭘﻮرﺗﻪ ﻛﯧږي،

زﻳﺎت ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﺗﻪ اړ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻲ او ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﯥ ،اوﺳﻨﻲ ځـﻴـﻨـﯥ

ﻟږ ﺗﺮ ﻟږه ،د ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ د وروﺳﺘﻲ ﭘـﯧـﺮ ﻟـﻮﻣـړﻧـۍ ﻣـﺮﺣـﻠـﯥ د ﻧـړﻳـﻮال

ﺷﺎﺧﺼﻮﻧﻪ د ﺧﻴﺮﻳﻪ ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ د ﺷﻤﯧﺮ د ﻟږواﻟﻲ ﺷﻮﻧﺘﻴﺎ ښﻴﻲ .د ﻣﺮﺳـﺘـﻮ ﭘـﻪ

روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺮ ﺳﺮه ﻛﯧږي[ ﭼﯥ د اروﭘـﺎ ﻛـﻤـﻴـﺴـﻴـﻮن ﻫـﻢ د

ﻛﭽﻪ ﻛﯥ ﻫﺮ د ﭘﺎم وړ ﻟږواﻟۍ ﭼﯥ راځﻲ ،ﻛﯧﺪاى ﺷﻲ ﭘﻪ روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺑـﺮﺧـﯥ

ﻗﺮاردادوﻧﻮ ډګﺮ ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﻰ دى ﭼﯥ ﭘﺨﭙﻞ ﻗﺮاردادي ﻣﻜﺎﻧﻴـﺰم ﻛـﯥ وزارت

ﻣﻼ ﻣﺎﺗﻮوﻧﻜﻲ اﻏﯧﺰې ﭘﺮﯦږدي .د ﺗﻤﻮﻳﻠﻲ ﺑﻮدﺟﻮ ﻛﭽﻪ ﭘﻪ ﻧﻮرو ﻟـﻪ ﺟـګـړې

ﺗﻪ د ﻻرښﻮدﻧﯥ د ښﻪ رول د ورﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻮ د ﺟـﻮړوﻟـﻮ ﭘـﻪ ﺣـﺎل

وروﺳﺘﻪ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﻛﯥ د ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﻪ ﺣﺎل او د ﻧﻪ وړاﻧﺪﯦﻴﻨﯥ وړ ده او ډﯦﺮى د

ﻛﯥ ده .دﻏﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﻪ ﭘﺎم ﻛﯥ ﻟﺮي ﭼﯥ ﻣﺨﻜﯥ ﻟﻪ دې ﭼـﯥ ورو ورو د

روﻏﺘﻴﺎ ﺑﺮﺧﯥ ﺗﻪ ورﻛړل ﺷﻮې ﻣﺮﺳﺘﯥ د ﻧﻮرو ﻋﻴﻨﻲ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮﺑﻮﻧﻮ ﻟـﻪ ﺧـﻮا

ﻗﺮاردادوﻧﻮ د ﻣﺮﺣﻠﻮ د ﺗﺮﺗﻴﺒﻮﻟﻮ او وزارت ﺗﻪ د ﻛﻨﺘﺮول او اﺟﺮا ﻟـﭙـﺎره ﺗـﺮ

ګﻮاښﯧږي .ښﺎﻳﻲ ﭼﯥ د ﻫﻐﻮ ډﯦﺮو ﭘﻴﺴﻮ ﻛﭽﻪ ﭼﯥ د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴـﺘـﻢ د

ﺳﭙﺎرﻟﻮ ﭘﻮرې د ﺧﭙﻠﯥ ړوﻣﺒﻨۍ ﺑﻮدﺟﯥ د ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﺮوګﺮام ﺗﻪ دوام ورﻛﻮي.

ﻣﻮﺧﻮ د ﭘﺮﻣﺦ ﺑﻴﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﺷﻮي دي ،ﻟږواﻟۍ راﺷﻲ .ﺧﻮ ﻟﻪ ﻧـﻴـﻜـﻪ ﻣـﺮﻏـﻪ،
دﻏﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻮر د ﺧﭙﻞ ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻧﻴﻮ ورځـﻮ ﻛـﯥ ﻧـﺪه او ښـﺎﻳـﻲ

ﭘﺪاﺳﯥ ﺣﺎل ﻛﯥ ﭼﯥ ټﻮﻟﻮ اﺻﻠﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻛﻮوﻧﻜﻮ د ﻣﻘﺎﻃـﻌـﯥ د ﺑـﻨـﺴـټـﻴـﺰ
وﻛړاى ﺷﻲ او د ﺿﻌﻴﻔﻮ ټﻜﺎﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻣﻘﺎوﻣﺖ وﻛړي .ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮا،
اﺻﻞ ﭘﻪ ﺳﺮ ،ﺳﺮه ﻫﻤﻐږي ﺷﻮي و ،ﻫﺮ ﻳﻮه د ﻫﻐﻪ څﻴﺰ د ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﭘـﺮ ﺑـﻨـﺴـټ
دﻏﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﭙﻞ ﺑﺸﭙړ ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﺗﻪ اوږده ﻻره ﭘـﻪ ﻣـﺦ ﻛـﯥ ﻟـﺮي او ﭘـﻪ
ﭼﯥ د ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻘﺮراﺗﻮ او ﻻرښﻮوﻧﻮ د اﺟﺮا وړ او ﻣﻨﺎﺳﺐ ګڼﻞ ﺷـﻮي و،
راﺗﻠﻮﻧﻜﻮ ﻛﻠﻮﻧﻮ ﻛﯥ د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺳﻬﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧـﺪې ﻛـﻮﻟـﻮ ﻛـﯥ
ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﯧﻼ ﺑﯧﻠﯥ ﻛړﻧﯥ ﻳﯥ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛړي .ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ځـﺎﻳـﻪ ﭼـﯥ ﻫـﺮ ﻳـﻮ ﻟـﻪ دﻏـﻮ
ډﯦﺮ ﺧﻨډوﻧﻪ راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻮى ﺳﺮه ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺒﺎرزه وﺷﻲ.
ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﺧﭙﻞ د ﻗﻮت او د ﺿﻌﻒ ځﺎﻧګړي ټﻜﻲ ﻟﺮي ،ﻧـﻮ ﺷـﻮﻧـﯥ ﻧـﺪه

 .8ﺳټﺮاﻧګ ال ،وﻟﻰ ،اى ﺳﻨﺪروپ  ،ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﻮړوﻧﻪ دوه ﻛﺎﻟﻪ ﭼټﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮات www.lshtm.ac.uk/hpu/conflict/tiles/publication/tile_33.pdt.
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ﻟﻪ  1380څﺨﻪ راﻫﻴﺴﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن روﻏﺘﻴﺎﻳﯥ ﺳﻴﺴﺘﻢ :د روﻏﻮاﻟۍ ﭘﻪ ﻟﻮر؟

 .2دوﻟﺖ او د دوﻟﺖ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻧﻨګﻮﻧﯥ
ﻟﻜﻪ څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﺣﺎل ﻛﯥ ده،

د ﺿﺮوري ﺳﻤﻮن او د ﺑﻴﺎ ﻧﻮي ﻛﻮﻟﻮ ﻣﻜـﺎﻧـﻴـﺰم ) (PRRد ﻣـﻮﺧـﯥ ﻛـﺎرول ﭘـﻪ

ټﻮل اﺻﻠﻲ ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ ،ﻧﺎدوﻟﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻪ ،ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛـﯥ د ﺧـﺪﻣـﺘـﻮﻧـﻮ

آزاده ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ دوﻟﺘﻲ ادارو ﻛﯥ د ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﻟﺮووﻧﻜﻮ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻮ ﺟﺬﺑﻮل دي.

وړاﻧﺪې ﻛﻮوﻧﻜﻲ ،ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮوﻧﻜﻲ او د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺘﻴﺎ وزارت ﻣﺪﻳـﺮان او

د ﻣﺎﻟﻲ اﻧګﯧﺰو ﺟﻮړول ښﺎﻳﻲ ﭼﯥ د ﻧـﺎدوﻟـﺘـﻲ ﺳـﺎزﻣـﺎﻧـﻮﻧـﻮ او د ﻣـﻠـګـﺮو

ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﻮﻫﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻏﻮر ﺳﺮه ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺟﻨﺒﯥ او د دﻏﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻪ ټـﻮﻟـﻮ

ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻪ د ډﻟـﻮ ډﻟـﻮ ﻣـﺘـﻘـﺎﺿـﻴـﺎﻧـﻮ ﭘـﻪ ﻣـﺨـﻨـﻴـﻮي ﻛـﯥ ﭘـﺨـﭙـﻠـﻮ

ﻛﭽﻮ ﻛﯥ د ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ وړاﻧﺪې ﻛﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ او ﻣـﺮﻛـﺰ ﻛـﯥ ﭘـﺎﻣـﻠـﺮﻧـﻪ

روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﻛﯥ د ﮔډون ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻳﻮ ښﻪ ﻋـﺎﻣـﻞ ﻛـﯧـﺪﻻى ﺷـﻲ

وﻛړي .ﻟﯧﺮې ﻧﺪه ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ ﺑﻪ د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘـﺮﻣـﺨـﺘـګ

]ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ ﺛﺎﺑﺘﻮل ﻳـﯥ ﻛـﯧـﺪاﻳﺸـﻮل ﺳـﺘـﻮﻧـﺰﻣـﻦ واي[ او ﻟـﻪ ﺟـګـړې څـﺨـﻪ

ﻳﻮ ﺑﺎﺛﺒﺎﺗﻪ ﺑﻬﻴﺮ وي .دﻏﻪ ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﺑﻪ د ﺳﻴﺎﺳﻲ ،اﻗـﺘـﺼـﺎدي او ټـﻮﻟـﻨـﻴـﺰو

وروﺳﺘﻪ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﻛﯥ دا ﻳﻮ ﻋﺎدي ﻛﺎر دى .د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺘﻴﺎ ډﯦﺮى ډاﻛټﺮان

ﺧﻨډوﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺳﺮه ﻣﺦ ﺷﻲ او د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻮﺧﻮ د ﭘﺮﻣﺦ ﺑﻴـﻮﻟـﻮ وړﺗـﻴـﺎ ﺑـﻪ

ﭼﯥ د ﺑﻼﻋﻮﺿﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ او ﻗﺮاردادوﻧﻮ د ﻣﺪﻳـﺮﻳـﺖ د واﺣـﺪ ) (GCMUاو د

ﻳﻲ ﻟﻪ دې ﺳﺮه ﺗړﻟﯥ وي ﭼﯥ د ګټﻮ ﺧﺎوﻧﺪان ﺗﺮ ﻛﻮﻣـﯥ اﻧـﺪازې وړﺗـﻴـﺎ ﻟـﺮي

ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺘﻴﺎ وزارت ﭘﻪ ﻧﻮرو دﻓﺘﺮوﻧﻮ ﻛﯥ ګﻤﺎرل ﺷﻮي دي ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﯥ

ﭼﯥ ﭘﺮ ﻧﻨګﻮﻧﻮ ﺑﺮﻳﺎ وﻣﻮﻣﻲ او ﺧﭙﻞ ځﺎﻧﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﻫـﻐـﻮى ﺳـﺮه ﺳـﻢ ﻛـړي .دﻏـﻪ

ﻳﯥ ﭘﺨﻮا ﭘﻪ ﻧﺎدوﻟﺘﻲ ﺳـﺎزﻣـﺎﻧـﻮﻧـﻮ ﻛـﯥ ﻛـﺎر ﻛـﺎوه .دﻏـﻪ ﻛـﺎري ﺗـﺠـﺮﺑـﻪ ﻟـﻪ

ﺗﻮﺿﻴﺢ ﭘﺎڼﻪ ﻫڅﻪ ﻛﻮي ﭼﯥ ځﻴﻨﯥ دﻏﻪ ﻧـﻨـګـﻮﻧـﯥ وﭘـﯧـﮋﻧـﻲ او وښـﻴـﻲ ﭼـﯥ

ﻧﺎدوﻟﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺷﺮﻳﻜﺎﻧﻮ ﺳﺮه د ﻧږدې اړﻳﻜﻮ د ﭘﺮاﻧﻴﺴـﺘـﻠـﻮ ﭘـﺎﻧـګـﻪ

ﻛﻮﻣﯥ ﻣﺮﺣﻠﯥ ښﺎﻳﻲ ﭼﯥ د روﻏﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛـﯥ د ﺑـﺪﻟـﻮن ﭘـﻪ راوړﻟـﻮ ﻛـﯥ

ﺷﻤﯧﺮل ﻛﻴږي .دا ﻫﻐﻪ څﻪ دي ﭼﯥ اوس اوس ]ﭘﻪ اوﺳـﻨـۍ ﻛـﺮﺳـۍ ﻛـﯥ[ ﻟـﻪ

ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻛړي .راﺗﻠﻮﻧﻜﯥ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻛﺘﻮ ﺳﺮه داﺳﯥ ﻧﻨګﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﻮ ﭘﺎم ﻛﯧږي ﭼـﯥ

دوى څﺨﻪ ﻏﻮښﺘﻞ ﻛﯧږي .دﻏﻪ ]ﻛﺎري ﺗـﺠـﺮﺑـﻪ[ ﻟـﻪ دې ﭘـﺮﺗـﻪ ﭼـﯥ ﭘـﻪ ﻧـﻮرو

ﭘﻪ ﺑﯧﻼ ﺑﯧﻠﻮ ﻛﭽﻮ ﻛﯥ دوﻟﺖ ورﺳﺮه ﻣﺦ ده .ﻣﺮﻛﺰي ،وﻻﻳﺘﻲ او ﺳﻴﻤﻪ ﻳـﻴـﺰې

ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﻛﯥ د ﺗﺠﺮﺑﯥ ﺑﯧﺮﺗﻪ راګﺮځﯧﺪل دي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫـﻐـﻮى ﻛـﯥ د دوﻟـﺘـﻲ

ﻛﭽﯥ.

ادارو او ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﻜﺘﻮر ﺗـﺎﻣـﻴـﻨـﻮﻧـﻜـﻲ ګـډې ګـﺘـﯥ ﻧـﻠـﺮي او اوﺳـﻨـﻰ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻓﺮﻫﻨګ د دوى ﭘﻪ ﻣﻨځ ﻛﯥ د ﻧږدې ﻫﻤﻜﺎرۍ ﺧﻨډ ﻛﯧږي.

ﭘﻪ ﻣﺮﻛﺰى ﻛﭽﻪ
ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮا ،ﻫﻐﻪ ﺷﻚ او ګﻤﺎن ﭼﯥ د ﺑﻼﻋﻮﺿﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ د ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ د واﺣـﺪ
د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺘﻴﺎ وزارت د ﺳﻤﻮن د راوﺳﺘﻠﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ د ﭘﺎم وړ ﭘﺮاﺧﺘـﻴـﺎ

او ﻗﺮاردادوﻧﻮ ) (GCMUﭘﻪ اړه د ﻛﺎر ﭘﻪ ﭘﻴﻞ ﻛﯥ و ،ځﻴﻨﻮ داﺳﯥ اﻧګﯧﺮل ﭼﯥ

او وده ﻟﺮﻟﻪ 9.ﭘﻪ دﻏﻪ وزارت ﻛـﯥ د ﭘـﺮﻣـﺨـﺘـګ ﺷـﻮﻧـﺘـﻴـﺎ د ځـﻴـﻨـﻮ اداري
دﻏﻪ واﺣﺪ ﭘﻪ ﺑﺸﭙړه ﺗﻮګﻪ د ﻧړﻳﻮال ﺑﺎﻧـﻚ ﻟـﻪ ﺧـﻮا ﺗـﻤـﻮﻳـﻠـﯧـږي او د ګـډو
ﺳﻤﻮﻧﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﻟﺖ ﭘﻪ ﻻره اﭼﻮﻟﻲ و ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻛﯥ
ﭘﺮﯦﻜړه ﻟﻴﻜﻮﻧﻮ د څﺎرﻧﯥ د ﻟﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮو ﻣﻮﺧﻮ ﻟـﭙـﺎره ،د ﻧـړﻳـﻮال
د ) (PRRد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﺎ ﺟﻮړوﻧﻪ ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻠﯧـږي .د دﻏـﻪ ﺑـﻬـﻴـﺮ ﻣـﻮﺧـﻪ د ﻟـﻮړو
ﺑﺎﻧﻚ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﯥ د ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺷﻮو وړﺗﻴﺎوو ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ راﻣﻨـځـﺘـﻪ ﺷـﻮي دي او
ﺗﻨﺨﻮاګﺎﻧﻮ ﻗﻄﻌﻲ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﻜﻲ ﭘﻮﺳﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ د ﺳﻴﺎﻟۍ ﻟﻪ ﻻرې دي .د ﻋﺎﻣﯥ
ﻫﻐﻪ ﺗﻪ د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺘﻴﺎ وزارت څﺨﻪ د ﻳﻮه ﺟﻼ څﻴﺰ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻛﺘﻞ ﻛﻴﺪل ﻧﻪ د
روﻏﺘﻴﺎ وزارت ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ څﺨﻪ ﻟﻮړ د ګټﯥ ﭘﻮرﺗﻪ ﻛﻮوﻧﻜﻰ دى ،او ﻫﻤﺪا ﺷـﺎن
ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺟﻮړښﺖ ﻛﯥ ﻟﻜﻪ د ﺟﻮړوﻧﯥ ﻳﻮه وﺳﻴﻠﻪ .ﻟﻪ ﻧﯧﻜﻪ ﻣﺮﻏﻪ دﻏﻪ ﻓـﻜـﺮ ژر
دﻏﻪ وزارت د ﺿﺮوري ﺳﻤﻮن او د ﺳﺎزﻣﺎن د ﻧﻮي ﻛﻮﻟﻮ د ﻣـﻜـﺎﻧـﻴـﺰم )(PRR

ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وﻻړ ،ﭘﺪې ﭼﯥ ﻧﻮر ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮوﻧﻜﻲ اړﻳﻨﯥ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺮﺳﺘـﯥ ﻳـﯥ
ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﻻ ﻟﻮﻣړﻧۍ ګټﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﻛﻮوﻧﻜﻰ دى او د 2005م ﻛﺎل ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮرې ﺑـﻪ
وړاﻧﺪې ﻛړﻟﯥ او ﻫﻢ دا ﭼـﯥ د ﺑـﻼﻋـﻮﺿـﻮ ﻣـﺮﺳـﺘـﻮ د ﻣـﺪﻳـﺮﻳـﺖ واﺣـﺪ او
ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ وﻻﻳﺘﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻮﻧﻮ ﻛﯥ  900ﻛﺎرﻛﻮوﻧﻜﻲ ﺑﻪ د ﺿﺮوري ﺳﻤـﻮن او د
ﻗﺮاردادوﻧﻪ اوس اوس ﻧﻪ دا ﭼﯥ ﻗـﺮاردادوﻧـﻪ ﭘـﻠـﻲ ﻛـﻮي ﺑـﻠـﻜـﯥ د ﻋـﺎﻣـﯥ
ﺳﺎزﻣﺎن د ﻧﻮي ﻛﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ) (PRRڅﺨﻪ ګټﻪ واﺧﻠـﻲ .دﻏـﻪ ﺷـﻤـﻴـﺮه ﭘـﻪ
روﻏﺘﻴﺎ وزارت د ﺳﻴﺎﺳﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ د ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ څﺎرﻧﻪ ﻛﯥ ﻳـﯥ ډﯦـﺮ
ټﻮل دوﻟﺖ ﻛﯥ ﻧږدې  70٪د ﺿﺮوري ﺳﻤﻮن او د ﺳﺎزﻣﺎن د ﻧﻮي ﻛﻮﻟﻮ )(PRR

اﻫﻤﻴﺖ ﻟﺮي .دﻏﻪ واﺣﺪ اوس ﻫﻢ د ﻗﺮاردادي ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﭘـﻪ څـﺎرﻧـﻪ ﻛـﯥ د
اړوﻧﺪه ﭘﻮﺳﺘﻮﻧﻪ ﺟﻮړوي .ﻣﺮﻛﺰي ﺳﻄﺢ ،ﭘـﻪ ځـﺎﻧـګـړې ﺗـﻮګـﻪ د ﺳـﻴـﺎﺳـﺖ
ﺧﭙﻞ ﻣﺮﻛﺰي رول ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ،ﭼﯥ د ډاﻛټﺮ ﻟﻪ ﺧﻮا د درﻣـﻠـﻨـﯥ د ﺧـﺪﻣـﺘـﻮﻧـﻮ د
ﺟﻮړوﻧﯥ او ﻃﺮاﺣﻲ ﻋﻤـﻮﻣـﻲ ﻣـﺪﻳـﺮﻳـﺖ او د وﻻﻳـﺘـﻲ ﻋـﻤـﻮﻣـﻲ روﻏـﺘـﻴـﺎ
وړاﻧﺪې ﻛﻮﻟﻮ ﻳﻮه ﺑﻨﺴټﻴﺰه ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋۍ ﺷﻤﯧﺮل ﻛـﯧـږي او د دې ﻟـﭙـﺎره ﭼـﯥ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﻢ ﻟﻪ دﻏﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم څﺨﻪ ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻪ اﻧﺪازه ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻼى ﺷﻲ 10 .ﭘﺮ
ﻧﺎدوﻟﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ او ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮوﻧﻜﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻋﺎﻣﯥ روﻏـﺘـﻴـﺎ وزارت ﻛـﯥ
دې ﺳﺮﺑﯧﺮه د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺘﻴﺎ وزارت د ځﻴﻨﻮ اﻓﻐﺎن ﺳﻼﻛﺎراﻧـﻮ ﭘـﻪ ګـﻤـﺎرﻟـﻮ
ﻳﻮه ﻧﺎﻣﺘﻮ ﺑﺮﺧﻪ ده ،د وزارت د ﻧﻮرو ﺑﺮﺧﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﻟﻪ ﺑﻬﺮﻧـﻴـﻮ ﺑـﻮدﺟـﻮ او د
ﭼﯥ د ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮوﻧﻜﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻳﻲ ﻣﺎﻟﻲ او ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﻼ ﺗړ ﻛﯧږي ﭘﻪ ﭘـﺮاﺧـﻪ
ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺮﺳﺘﻮ د ﻟﻮړې ﺳﻄﺤﯥ ﻟﺮوﻧﻜﯥ ده .ﻟﻪ دﻏﻮ څﺨﻪ ﻫﯧڅ ﻳـﻮ
ﻛﭽﻪ ﻟﻪ دﻏﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم څﺨﻪ ګټﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﻛﻮي.

 :9ﻟﻜﻪ څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ ښﺎﻳﻲ او ﺗﻤﻪ ﻳﻲ ﻛﯧﺪه د وزارت او د ځﻴﻨﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮ واﺣﺪوﻧﻪ ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ ﻫﻐﻪ واﺣﺪوﻧﻪ ﭼﯥ زﻳﺎﺗﯥ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛﻮي ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮې دي.
 .10ﻧړﻳﻮال ﺑﺎﻧﻚ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﻟﭙﺎره د ﻋﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ،درﻳﻢ ټﻮك ،د ﻋﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ښﻪ واﻟۍ ،د ﻏـﻮره ﺷـﻮو ﺑـﺮﺧـﻮ اړوﻧـﺪه ﻣـﻄـﺎﻟـﻌـﯥ ،د رﻳـﭙـﻮرټ ﻧـﻤـﺒـﺮ 34582
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د 2005م د دﺳﻤﺒﺮ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ 22ﻣﻪ ،ﻣﺦ .14
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﯥ او ارزوﻧﯥ د ادارې د ﺗﻮﺿﻴﺢ ﭘﺎڼﻮ د ﺧﭙﺮوﻧﯥ ﻟړۍ

ﻳﯥ ﻫﻢ ﺑﺪه ﻧـﺪه .د ﺑـﻼﻋـﻮﺿـﻮ ﻣـﺮﺳـﺘـﻮ د ﻣـﺪﻳـﺮﻳـﺖ واﺣـﺪ او ﻗـﺮاردادوﻧـﻪ

ﻗﺮاردادوﻧﻮ د ﻻ زﻳﺎﺗﯥ ﻫﻤﻐږۍ د دوام ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻢ ﭘﻪ ﻋﻴﻨﻲ ﺗﻮګﻪ او ﻫﻢ ﭘـﻪ

) (GCMUد ځﻮاﻛﻤﻦ ﻛﯧﺪو او وړﺗﻴﺎ ﻟﭙﺎره ،د ﺗﻤـﻮﻳـﻠـﻮوﻧـﻜـﻮ د ﻣـﻼﺗـړ او د

ﻋﻤﻞ ﻛﯥ د ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ او ﺗﺨﺼﺼﻲ ﭘﻴـﺎوړﺗـﻴـﺎ ﻟـﻪ ﻻرې د وزارت ﭘـﻪ ټـﻮﻟـﻮ

ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺘﻴﺎ وزارت ﻟﻪ رﻫﺒﺮي ،ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﯥ ،د روﻏـﺘـﻴـﺎ د ﺑـﺮﺧـﯥ ﭘـﻪ

اﺻﻠﻲ ﺑﺮﺧﻮ ﻛﯥ ده.

ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻛﯥ د ﭘﺎم وړ اﻏﯧﺰې ﻟﺮﻟﻲ دي.

د وﻻﻳﺖ ﭘﻪ ﻛﭽﻪ
د ﻗﺮاردادوﻧﻮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ د ﻋـﺎﻣـﯥ روﻏـﺘـﻴـﺎ ﭘـﻪ وزارت ﻛـﯥ ﻟـﻪ ﺷـﻚ ﭘـﺮﺗـﻪ
دا ﺛﺎﺑﺘﻪ ﺷﻮې ده ﭼﯥ ﻣﻨځﻨۍ ﻳـﺎ وﻻﻳـﺘـﻲ ﺳـﻄـﺤـﯥ ﻳـﺎ ﻧـﻮرو روﻏـﺘـﻴـﺎﻳـﻲ
ﻳﻮاځﯧﻨۍ ﻛړﻧﻪ او ﺣﺘﺎ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ اړﻳﻨﻪ دﻧﺪه ﻧﺪه او ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻢ ﭼﯥ داﺳﯥ ﻧﻪ وي .د
ﺳﻴﺴﺘﻤﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻧﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ ﺟګړې څﺨﻪ ﻣﻨـځـﺘـﻪ راﻏـﻠـﻲ ده او د
ﺷﻮاﻫﺪو ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ اوږدﻣـﻬـﺎل ﺳـﺘـﺮاﺗـﯧـﮋﻳـﻚ ﭘـﺮوګـﺮاﻣـﻮﻧـﻪ ،ﻟـﻮړه ﺷـﻮې
ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﭘﻮښښ د ﻟړۍ د ﭼټﻚ زﻳﺎﺗﻮﻟﻲ او اﻏـﯧـﺰﻣـﻨـﺘـﻮب ﭘـﻪ ﻣـﻨـﻈـﻮر
ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ ]د ﺗﺪارﻛﺎﺗﻮ او ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺪﻳـﺮﻳـﺘـﻮﻧـﻪ[ ،د روﻏـﺘـﻮﻧـﻮﻧـﻮ ﭘـﻪ
ﻗﺮاردادي ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﺟﻮړ ﻛړي دي ،ﻳﻮ ﻟﻮى ﺧﻨـډ ﺷـﻤـﯧـﺮل ﻛـﯧـږي .ﭘـﻪ
ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ څﺎرﻧﻪ ،د ﻧﺎروﻏۍ د اﺿﻄﺮاري ﻛﻨټﺮول ﻟﭙﺎره ﻓﻦ او ﺗﺨـﺼـﺺ ،د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﻣﻨځﻨۍ ﺳﻄﺤﯥ اړوﻧﺪ دوه ډوﻟﻪ اړﻳﻜﯥ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﺑﺎﻳـﺪ ﺗـﺮ
روﻏﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ د ﻳﻮې څﯧړﻧﻴﺰې ﺗګﻼرې اﺟﺮا او دواﻣـﺪاره څـﺎرﻧـﻪ او
څﺎرﻧﯥ ﻻﻧﺪې وﻧﻴﻮل ﺷﻲ.
ارزوﻧﻪ د وزارت د ﻣﺮﻛﺰې ﺳﻄﺤﯥ ډﯦﺮ ﻟږ ﺷﻤـﯧـﺮ ﺗـګـﻼرې او ﻛـړﻧـﯥ دي .د
ﻳﻮې دواﻣﺪاره روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮﺧﯥ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﭘﻪ ټﻮل ﺑﺮﺧﻮ ﻛﯥ زﻳﺎﺗﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺗـﻪ

ﻟﻮﻣړۍ دا ﭼﯥ د وﻻﻳﺘﻲ او ﻣﺮﻛﺰي ﺳﻄﺤﯥ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﻛﯥ اړﻳﻜﯥ ،ﻧﻪ ﻳﻮاځﯥ د

اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي.

روﻏﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺑﻠﻜﯥ د ټﻮل دوﻟﺖ ﭘﻪ ﺟﻮړښﺖ ﻛﯥ د ﺗـﻞ ﻟـﭙـﺎره ښـﻪ ﻧـﻪ
وي .ﻫﻠﺘﻪ ﭼﯥ اړﻳﻜﯥ د ﻛﺎﻏﺬ ﭘﺮ ﻣﺦ ځﺎﻧګړې او ﺗﻌﻴـﻴـﻨـﯧـږي ﭘـﻪ ﻋـﻤـﻞ ﻛـﯥ

ﭘﻪ ﻧﻮرو د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﺣﺎل ﻛﯥ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﻛﯥ ،ﺗﻤﻮﻳﻠﻮوﻧﻜـﻲ د ﺗـﺨـﺼـﺼـﻲ
ﺑﯧﺨﻲ ورك او دوه اړﺧﻴﺰه دي .ﭘﺮ دې ﺑﺮ ﺳﯧﺮه ،د ﺗﻤﺮﻛﺰ ورﻛﻮﻧﯥ ﻣﺴﺌﻠﻪ ]د
ﻣﺮﺳﺘﯥ د ﻛﭽﯥ ﻛﻤﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﻟﯧﻮال دي .دوى د داﺳﯥ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻮ ﭘﻠـﻲ ﻛـﻮﻟـﻮ
ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړل[ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ ﻳﻮ ﺣﺴﺎس ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﺷـﻤـﯧـﺮل
ﺗﻪ ﻫڅﻪ ﻛﻮي ﭼﯥ د ﭘﻠﻲ ﻛﯧﺪو ﻟږه وړﺗﻴﺎ او ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳـﻲ آﺳـﺎﻧـﻪ دى .ﻟـﻜـﻪ د
ﻛﯧږي .د ﺟګړې او اخ او ډب ﭘﻪ ﻛﻠﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﭼﯥ د څﻮ وﺟﻮﻫﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﭘﻠﻮه د ﻳـﻮه
ﺳﻜﺘﻮري ﺑـﺮﺧـﯥ ﻛـړﻧـﯥ ،ﻳـﺎ د ټـﻮﻛـﺮۍ ]ﺳـﺒـﺪي[ ﺑـﻮدﺟـﻪ .د اﻓـﻐـﺎﻧﺴـﺘـﺎن
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻧﺎﻣﺘﻤﺮﻛﺰه ﺣﻜﻮﻣﺖ د ﺟﻮړﯦﺪو ﻻﻣﻞ ﺷﻮ او ﻫﻤﺪا ﺷﺎن د ﻳـﻮه واﺣـﺪ
روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮﺧﯥ ﭘﻪ ډﯦﺮو ﺑﺮﺧﻮ ﻛﯥ ﻟﻪ ﺑﻬﺮﻧۍ ﻓـﻦ او ﺗـﺨـﺼـﺺ څـﺨـﻪ ګـټـﻪ
او ﺳﺨﺖ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ دوﻟﺖ د ﺟﻮړﯦﺪﻟﻮ ﻫﻴﻠﻪ ﻟﻪ ﺧـﻠـﻜـﻮ ﺳـﺮه وه .ﻟـﻪ دې ﻣـﺨـﯥ
ﭘﻮرﺗﻪ ﻛړې ده .د ﺑﻼ ﻋﻮﺿﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ د ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ د واﺣﺪ او ﻗﺮاردادوﻧﻮ ځﻴﻨﯥ
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﻮړوﻧﻜﻲ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ او ﻳﺎ ﻧﻮرو ﺳﻴﻤﻮ ﺗﻪ د ځـﻮاك د ﭘـﺮاﺧـﺘـﻴـﺎ او
اﻓﻐﺎن ﺳﻼﻛﺎران ،د ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﻮړوﻧﯥ د ﺑﺮﺧﯥ ﻣﺴﺌﻮوﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻏـﺎړه ﻟـﺮي
ﻧﻔﻮذ څﺨﻪ وﯦﺮه ﻟﺮي .ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮا د ﻳﻮې ﺧﺒﺮې ﺳﺮﭼﻴﻨﯥ ﭘﻪ ﺣﻮاﻟﻪ د ﺗـﻤـﺮﻛـﺰ د
او د ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﻮړوﻧﯥ ډﯦﺮى اﻓﻐﺎن ﻣﺪﻳﺮاﻧﻮ د ګﻤﺎرﻟﻮ ﺑﻬﻴﺮ د دوى ﭘـﻪ ﻻس
ﻧﻪ ﺷﺘﻮن د ﺟﻮړﯦﺪو ﻟﭙﺎره ﻟﻮﻣړۍ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﺮﻛﺰ وﺟﻮد وﻟﺮي او د زﻳـﺎﺗـﺮه دوه
ﻛﯥ ده ﻟﻜﻪ څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺘﻴﺎ وزارت او د ﻧړﻳﻮال ﺑﺎﻧـﻚ ﭘـﺮﯦـﻜـړه
اړﺧﻴﺰه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮوﻧﻜﻮ او د ﻣﻠﻜﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ اﺻـﻠـﻲ ﻣـﻮﺧـﻪ د ﻳـﻮه ﻣـﺮﻛـﺰي
ﻫﻢ ده ،دوام ﻟﺮي .دﻏﻪ ټﻮﻟﯥ ﻫڅﯥ د ﺑﻼﻋﻮﺿﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ د ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ د واﺣﺪ او
ځﻮاﻛﻤﻦ او ﻣﺸﺮوع ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺟﻮړوﻟﻮ ﺗﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ده.
ﻟﻜﻪ ځﺮﻧګﻪ ﭼﯥ ﻳﺎدوﻧﻪ وﺷﻮه د روﻏﺘﻴﺎ ﺑﺮﺧﯥ ﻫڅﻪ ﻛړې ده ﭼﯥ د وﻻﻳﺘـﻮﻧـﻮ

ﻳﻮه د ﭘﺎم وړ آزﻣﻮﻳﻨﻪ راﺗﻠﻮﻧﻜﯥ ﺗﻪ د ﻳﻮه ﺑـﺎﻟـﻘـﻮه ﭘﻠـﻪ

ﭘﻪ ﺳﻄﺤﻪ ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ ﻫﻐﻪ وﻻﻳﺘﻮﻧﻪ ﭼﯥ د ﻧـړﻳـﻮال ﺑـﺎﻧـﻚ ﺗـﺮ ﻣـﻼﺗـړ

ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د ﻛﺎﭘﻴـﺴـﺎ ،ﭘـﻨـﺠـﺸـﯧـﺮ او ﭘـﺮوان ﭘـﻪ درﻳـﻮ

ﻻﻧﺪې دي ،ﭘﻪ روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ډﻟﻮ ﻛﯥ ﻣﺎﻟﻲ اﻧګﯧﺰې ﻣﻨځﺘﻪ راوړي او دﻏﻪ ﻛـﺎر

وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﻛﯥ د ﺗﺮﺳﺮه ﻛﯧﺪو ﭘﻪ ﺣﺎل ﻛﯥ ده .د ﻋـﺎﻣـﯥ

ﻳﻲ ﭘﻪ دوه ډوﻟﻪ ﺗﺮ ﺳﺮه ﻛړئ دى .ﻳﻮ د ﺿﺮوري ﺳﻤﻮن او د ﺳـﺎزﻣـﺎن د ﻧـﻮي
ﻛﻮﻟﻮ د ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﻟﻪ ﻻرې او ﺑﻠﻪ دا ﭼﯥ ﻫﻐﻮ ﻧﺎدوﻟﺘﻲ ﺳﺎزﻣـﺎﻧـﻮﻧـﻮ ﺗـﻪ ﭼـﯥ د

روﻏﺘﻴﺎ ﻣﺮﻛﺰي وزارت د روﻏﺘﻴـﺎﻳـﻲ ﺧـﺪﻣـﺘـﻮﻧـﻮ د
ﻣﺘﻮازﻧﻮ اﻣﺘﻴﺎزوﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎڼﻪ ﻛﯥ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ زﻳﺎت اﻣﺘﻴـﺎزوﻧـﻪ ﻟـﺮي د ﺟـﺎﻳـﺰو د

ﺑﻨﺴټﻴﺰې ټﻮﻟګﯥ ﺳﺮه ﺳـﻢ د ﺧـﺪﻣـﺘـﻮﻧـﻮ د وړاﻧـﺪې

ورﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ ،د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺘـﻴـﺎ وزارت ﻛـﺎرﻛـﻮوﻧـﻜـﻮ ﺗـﻪ ﺟـﺎﻳـﺰې

ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻟﻜﻪ ﻫﻤﻬﻐﻪ ﺷﺎن ﭼﯥ ﻟـﻪ ﻧـﺎدوﻟـﺘـﻲ

ورﻛﻮي 11 .ﻟﻪ دې ټﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﺳﺮه ﻫﻐﻪ ﻗﺮاردادي ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﭼﯥ د ﻫـﻐـﻮى ﻟـﻪ
ﻣﺨﯥ ﻣﺮﻛﺰي ﺳﻄﺤﻪ د ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د وړاﻧـﺪې ﻛـﻮﻟـﻮ ﻣﺴـﺌـﻮﻟـﻴـﺖ ﻧـﺎدوﻟـﺘـﻲ

ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻗﺮارداد ﻛﻮي ﻟﻪ وﻻﻳﺘﻲ روﻏﺘﻴـﺎﻳـﻲ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺳﭙﺎري ،ﭘﻪ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﻛﯥ د روﻏﺘـﻴـﺎ د ﺑـﺮﺧـﯥ د ﭼـﺎرواﻛـﻴـﻮ

دﻓﺘﺮوﻧﻮ ﺳﺮه ﻳﯥ ﻫﻢ ﻗﺮاردادوﻧﻪ ﺗړﻟﻲ دي.

ﻣﺴﺌﻮوﻟﻴﺘﻮﻧﻪ او رول ﺗـﺮ ﭘـﻮښـﺘـﻨـﯥ ﻻﻧـﺪې راوﻟـﻲ .ﻟـﻪ ﻫـﻐـﻪ ځـﺎﻳـﻪ ﭼـﯥ د
روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧـﻮ د وړاﻧـﺪې ﻛـﻮﻟـﻮ ﻣﺴـﺌـﻮوﻟـﻴـﺖ ﭘـﻪ ﻋـﺎﻣـﻪ ﺗـﻮګـﻪ د

 .11د ﻣﺘﻮازى اﻣﺘﻴﺎزاﺗﻮ ﭘﺎڼﻪ ﻳﻮ ﺳﻴﺴﺘﻢ دى ﭼﯥ د ﺟﺎن ﻫﺎﭘﻜﻨﺲ/ﺑﻠﻮﻣﺮګ د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺘﻴﺎ د ښﻮوﻧځﯥ ﻟﺨﻮا ﭼﯥ د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺘﻴﺎ د وزارت ﺧﭙﻠﻮاك ﻗﺮاردادې دى ،او ﭘﻪ وﻻﻳﺎﺗﻮ ﻛﯥ د روﻏﺘﻴﺎﻳﯥ
ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﺑﻨﺴټﻴﺰ ټﻮﻟګﯥ ﭘﺮﻣﺨﺘګ د ارزوﻧﯥ ﻟﭙﺎره ﻛﺎر ﻛﻮى.
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ﻟﻪ  1380څﺨﻪ راﻫﻴﺴﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن روﻏﺘﻴﺎﻳﯥ ﺳﻴﺴﺘﻢ :د روﻏﻮاﻟۍ ﭘﻪ ﻟﻮر؟

ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺮﺧﯥ ﭘﻪ ﻏﺎړه او ﭘﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﺳﻄﺢ ﻛـﯥ د ﻗـﺮاردادو ﻧـﻮ څـﺎرﻧـﻪ د
ﺑﻼﻋﻮﺿﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ د ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ د واﺣﺪ او ﻗﺮاردادوﻧﻮ ﭘﻪ ﻏﺎړه ده ،د وﻻﻳـﺘـﻲ

ﻟﻪ  82ﻓﻴﺼﺪه څﺨﻪ زﻳﺎت ﻧﻔﻮس ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ

روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﻣﺮﻛﺰوﻧﻮ د ﺻﻼﺣﻴﺖ د ﺣﻮزې ﻓﻜﺮ ﻛﻮل ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻛﺎر دى.

ﻛﯥ ژوﻧﺪ ﻛﻮي ﭼﯥ او د روﻏﺘﻴﺎﻳﯥ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ
دوﻳﻤﻪ اړﻳﻜﻪ :د وﻻﻳﺘﻲ روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ دﻓﺘﺮوﻧﻮ او د ﻧﺎدوﻟﺘﻲ ﺳـﺎزﻣـﺎﻧـﻮﻧـﻮ ﺗـﺮ
ﻣﻨځ اړﻳﻜﻪ ﭼﯥ ﺟﺪي ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ ﺗﻪ اړﺗﻴـﺎ ﻟـﺮي .د ﻗـﺮاردادي ﭘـﺮوګـﺮاﻣـﻮﻧـﻮ د

ﺑﻨﺴټﻴﺰې ټﻮﻟګﯥ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻟﺮى.

ﺳﻠﺴﻠﯥ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﻛﯥ ،د وﻻﻳﺘﻲ روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺷﻮﻧﺘﻴﺎوو ﭘﻪ ﻻس ﺗﻪ راوړﻟﻮ ﻛـﯥ
د ﭘﺎم وړ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﺷﻮې ده .ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﻛﯥ دﻏﻪ ﭼﺎرواﻛﻲ ﻫﻴﺌﺘﻮﻧﻪ ټﺎﻛﻲ
ﻻﺳﺮﺳﻲ ﻟﻪ وړﺗﻴﺎ څﺨﻪ ﺑﺮﺧﻤﻦ دي .ښﺎﻳﻲ ﭼﯥ د ﺗﻘﻮﻳﺘﻲ ﻣﻜﺎﻧـﻴـﺰم اﺟـﺮا ﭘـﻪ
او ﭘﻜﯥ د ﻧﺎدوﻟﻨﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ د وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻮ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ او ﻛـړﻧـﻼره ﭘـﻪ ﺑـﯧـﻼ
ﻧﻮرو ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ﻟﯧﺮې ﭘﺮﺗﻮ او ﻧﺎاﻣـﻨـﻮ وﻻﻳـﺘـﻮﻧـﻮ ﻛـﯥ
ﺑﯧﻠﻮ ﻣﺮﺣﻠﻮ ﻛﯥ ارزوي.
ﻟﻮﻳﻲ ﻧﻨګﻮﻧﯥ ﻳﯥ ﻟﺮﻟﻲ.
د ﻟﻨﺪن د ﻣﺪرﺳﯥ د ﻣﻄﺎﻟﻌﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ټﻮل ﻫﻐﻪ ﭼﺎرواﻛﻲ ﭼﯥ ﻣﺮﻛﯥ ورﺳـﺮه
ﭘﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﻛﻪ ﭼﯧﺮې وﻻﻳﺘﻲ روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ دﻓﺘﺮوﻧﻪ د ﺧـﺪﻣـﺘـﻮﻧـﻮ د وړاﻧـﺪې
ﺷﻮي دي ﭘﺪې ﺑﺎور دي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن راﺗﻠﻮﻧﻜﯥ روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗـﻪ
ﻛﻮﻟﻮ اړوﻧﺪ ﺧﭙﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﺟګړې څﺨﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﭘـﯧـﺮ ﺗـﻪ وګـﺮځـﻲ ﻳـﺎ
ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﻏﻮره ﻛړﻧﻼره ،د ﻋﺎﻣﻪ ﺑﺮﺧﯥ ﻟﻪ ﻻرې د ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ وړاﻧﺪې ﻛـﻮل دي.
وﻧګﺮځﻲ ،روښﺎﻧﻪ ده ﭼﯥ دوى ﻛﻮﻻى ﺷﻲ د ښﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣـﻬـﺎرﺗـﻮﻧـﻪ او ﻟـﻪ
د دوﻟﺖ ﺗﺎرﻳﺨﻲ رول او د ﻋﺎﻣﻪ ﺑﺮﺧﯥ د رول ﭘـﻪ اﺟـﺮا ﻛـﯥ د دوﻟـﺖ د ﻟـږې
ﻧﻮرو ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺮﺳﺘﻮ څﺨﻪ ګټﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﻛـړي .دﻏـﻪ ﺑـﻬـﻴـﺮ د ]روﻏـﺘـﻴـﺎﻳـﻲ
ﺗﺠﺮﺑﯥ ﭘﻪ ﭘﺎم ﻛﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮه د دﻏﻪ ﺑﺎور ﺷﺘﻮن د ﻫﻚ ﭘﻚ ﻛﯧﺪﻟـﻮ وړ ﻧـﺪه.

ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻮﻧﻮ د ﻋﻠﻮﻣﻮ[ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﯥ ﭼﯥ د ) (USAIDد ﻗـﺮاردادي ﭘـﺮوګـﺮام ﺗـﺮ

ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮا ،دﻏﻮ ﭼﺎرواﻛﻴﻮ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﻣﺤﺪود ﻇﺮﻓﻴـﺘـﻮﻧـﻪ وﻟـﻴـﺪل د
ﻧﺎﻣﻪ ﻻﻧﺪې دى ،ﭘﻴﻞ ﺷﻲ او اوس اوس د دﻏﻪ ډوﻟﻮ ﻣﺮﺳـﺘـﻮ د دوام ﻟـﭙـﺎره
ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎري ﭘﻪ ارزښﺖ ﺳﺮه ﭘﻮه ﺷﻮل .ﻳﻮه د ﭘﺎم وړ آزﻣﻮﻳﻨﻪ راﺗﻠﻮﻧﻜـﯥ ﺗـﻪ د

ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﻃﺮح ﺷﻮي دي .د ) (USAIDد ﺗﻚ ﺳـﺮو ﭘـﻪ ﻧـﺎﻣـﻪ Tech Serve

ﻳﻮه ﺑﺎﻟﻘﻮه ﭘﻠﻪ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د ﻛﺎﭘﻴﺴﺎ ،ﭘﻨﺠﺸﯧﺮ او ﭘﺮوان ﭘﻪ درﻳﻮ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﻛﯥ د
ﻧﻮې ﭘﺮوژه ﻫﻢ د دﻏﻪ ﻛﺎر د ﺗﺮ ﺳﺮه ﻛﻮﻟﻮ ﻫﻮډ ﻛړئ دئ .د اروﭘﺎ ﻛﻤﻴﺴﻴـﻮن د
ﺗﺮﺳﺮه ﻛﯧﺪو ﭘﻪ ﺣﺎل ﻛﯥ ده .د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺘﻴﺎ ﻣﺮﻛﺰي وزارت د روﻏـﺘـﻴـﺎﻳـﻲ
وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﻄﺢ د ﭘﺮاخ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺟﻮړوﻧﯥ ﻧﻮښﺘﻲ ﭘﺮوګﺮام ﭘﻪ ﺗﺮ ﺳﺮه ﻛﻮﻟﻮ
ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﺑﻨﺴټﻴﺰې ټﻮﻟګﯥ ﺳﺮه ﺳـﻢ د ﺧـﺪﻣـﺘـﻮﻧـﻮ د وړاﻧـﺪې ﻛـﻮﻟـﻮ ﭘـﻪ
ﭘﻴﻞ ﻛړئ دئ ﭼﯥ اداره ﻳﯥ د ﻳﻮې ډﻟﯥ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ او اﻓـﻐـﺎن ﻛـﺎرﻛـﻮوﻧـﻜـﻮ ﭘـﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ،ﻟﻜﻪ ﻫﻤﻬﻐﻪ ﺷﺎن ﭼﯥ ﻟﻪ ﻧﺎدوﻟﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻗﺮارداد ﻛـﻮي ﻟـﻪ
ﻏﺎړه ده .ﻧړﻳﻮال ﺑﺎﻧﻚ ،ﭘﺨﭙﻞ وار د ﺧﭙﻠﻮ ﻗﺮاردادوﻧﻮ ﭘﻪ دﻧﻨﻪ ﻛﯥ ﺷﺮﻃـﻮﻧـﻪ
وﻻﻳﺘﻲ روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ دﻓﺘﺮوﻧﻮ ﺳﺮه ﻳﯥ ﻫﻢ ﻗﺮاردادوﻧﻪ ﺗړﻟﻲ دي .دﻏﻪ ﭘﺮوګـﺮام
ځﺎى ﻛړي دي ﭼﯥ د ﻫﻐﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻧﺎ دوﻟـﺘـﻲ ﺳـﺎزﻣـﺎﻧـﻮﻧـﻪ ﺑـﺎﻳـﺪ د وﻻﻳـﺘـﻲ
ﭼﯥ د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺘﻴﺎ وزارت د ځﻮاﻛﻤﻦ ﻛﯧﺪو د ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﻳﻮه ﺑﺮﺧﻪ ده ﺑـﺎﻳـﺪ
روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ دﻓﺘﺮوﻧﻮ د ﻛﺎرﻛﻮوﻧﻜﻮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻪ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ورﻛړي.
ﭘﻪ دواﻣﺪاره ﺗﻮګﻪ ﻳﯥ څﺎرﻧﻪ وﺷﻲ او ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺷﻲ .د ﻧﺎدوﻟﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﭘـﻪ
ﭘﺮﺗﻠﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران ﻟﻪ زﻳﺎﺗﻮ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺦ دي .دوى ﺑﺎﻳﺪ ﭘـﻪ ﭘـﺮاﺧـﻪ

دﻏﻪ ټﻮﻟﯥ ﻫڅﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ وﻻﻳﺘﻲ روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ دﻓﺘﺮوﻧﻮ ﻛﯥ ﭘﺨﭙﻞ ﻧﻔﺲ ﺑﺎﻧﺪې

ﻛﭽﻪ اداري او ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻻرښﻮوﻧﯥ ﻣﺮاﻋﺎت ﻛړي .ﺧﻮ ﻟـﻪ دې ﺳـﺮه ﺳـﺮه ،د

د اﻋﺘﻤﺎد د وړﺗﻴﺎ د زﻳﺎﺗﻮﻟﻲ ﻟﭙﺎره وﺷﻲ .د وﻻﻳﺘﻲ روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ دﻓـﺘـﺮوﻧـﻮ د

ﻧړﻳﻮال ﺑﺎﻧﻚ د رﻳﭙﻮرټﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﭼﯥ د دﻏﯥ ﻣﻄﺎﻟﻌﯥ ﭘﻪ اړوﻧـﺪه ﻣـﺮﻛـﻮ

اړﻳﻜﻮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ د ﻣﺮﻛﺰي ﺳﻄﺤﯥ او ﻧﺎدوﻟﺘﻲ ﺳـﺎزﻣـﺎﻧـﻮﻧـﻮ ﻟـﻪ ﭼـﺎرواﻛـﻴـﻮ

ﻛﯥ ﻳﯥ ﻣﻼﺗړ ﺷﻮى دى ،ﺗﺮ ﻧﻨﻪ ﭘﻮرې د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ دﻓﺘﺮوﻧﻮ ﻛړﻧﻼره ﻣﻨﺎﺳﺒﻪ

ﺳﺮه ،ﭘﻪ ﻫﻮﻣﺮه ﻛﭽﯥ ﭼﯥ د وﻻﻳﺘﻲ ﭼﺎرواﻛﻴﻮ ﭘـﻪ ﻏـﺎړه ده ،د ﭼـﺎرواﻛـﻴـﻮ

او ﻣﻨﻄﻘﻲ وه .د ﺗﻘﻮﻳﺘﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴـﺰم اړوﻧـﺪه وﻻﻳـﺘـﻮﻧـﻪ ]وزارت[ د ﺿـﺮوري

ﺧﭙﻞ رول ﻫﻢ دى .ﻟﻪ ﻧﻮرو ﻫﯧﻮادوﻧﻮ څﺨﻪ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﺷﻮې ﺗﺠﺮﺑﯥ ښﻴﻲ ﭼﯥ ﭘـﻪ

ﺳﻤﻮن او د ﺳﺎزﻣﺎن د ﻧﻮي ﻛﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﺑﻬﻴﺮ او د دوﻟﺖ ﻟﻪ ﻛﺎروﻟﻮ څﺨﻪ ﻳﯥ ډﯦـﺮه

رﻳښﺘﻴﻨﯥ او اﻏﯧﺰﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮم د ﻣﻨځـﻨـۍ ﺳـﻄـﺤـﯥ ﻟـﻪ ګـډون څـﺨـﻪ ﭘـﺮﺗـﻪ د

ګﺘﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﻛړې ده] .ﭘﻪ درﻳﻮ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﺷﺎوﺧﻮا  700ﻛﺎرﻛﻮوﻧﻜﻮ ﻟﻪ دﻏﻪ

روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ د ﻛړﻧﻼرې د ﻻزﻳﺎﺗﻮ ﭘﺮﻣﺨﺘګﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳـﻲ ﺑـﻪ ډﯦـﺮه

ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم څﺨﻪ ګټﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﻛـړې ده[ .دﻏـﻪ ﻛـﺎر د ﻛـړو وړو ﻟـﻪ ﺟـﺎﻳـﺰو ﺳـﺮه

ﺳﺨﺘﻪ وي.

]ﺗﻘﻮﻳﺘﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﺗﻪ اړوﻧﺪه وﻻﻳﺘﻮﻧﻪ د ﻧړﻳﻮال ﺑﺎﻧﻚ ﭘﻪ ﻗﺮاردادي ﭘﺮوګﺮام
ﻛﯥ ﺷﺎﻣﻞ دي[ ﭘﻪ ﭘﻮره اﻧﺪازه اﻧګﯧﺰې ﻣﻨځﺘﻪ راوړي ﭼﯥ د دې ﻻﻣـﻞ ﺷـﻲ

ټﻮﻟﻨﻴﺰه ﺳﻄﺤﻪ

څﻮ د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د وړاﻧﺪې ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘـﻴـﻤـﺎﻧـﻜـﺎري ﻳـﻮې

د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛړﻧﻼره ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ د ﻧﻮرو ډﯦﺮو ﺣﺎﻻﺗﻮ د ﻻس رﺳﻲ او د

اوږدﻣﻬﺎﻟﻪ ټﺎﻛﻨﯥ ﺗﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻲ او دا ﻫﻐﻪ څﻪ دي ﭼﯥ د ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻛﻤﻮاﻟﻲ ﻳﺎ

وړاﻧﺪې ﺷﻮو ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﻛﻴﻔﻴﺖ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﻛﭽﻪ د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ

د دوﻟﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ د ګډون ﻛﭽﻪ ﺗﺤﻠﻴﻠﻮل ﭘﻪ ﻗﺮاردادي ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧـﻮ ﻛـﯥ

ﭘﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﻮوﻧﻜﻮ ﺗړﻟﯥ ﻧﻪ وي ﭘـﻪ ﻫـﻢ ﻫـﻐـﻮﻣـﺮه اﻧـﺪازه ﺗـړﻟـﯥ ده .د 82٪

دي .ﻟﻪ دې ﺳﺮه ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﺎدوﻧﻪ وﺷﻲ ﭼﯥ د آزﻣﻮﻳښﺖ د ﺗﺮ ﺳﺮه ﻛﻮﻟـﻮ ﻟـﭙـﺎره

ﺷﻤﻴﺮه ﭼﯥ ﻟﻪ دې څﺨﻪ ﻣﺨﻜﯥ د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﭘﻮښـښ ﭘـﻪ اړوﻧـﺪ

ﭘﻪ درﻳﻮ ﻏﻮره ﺷﻮو وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﻧﺴـﺒـﺘـﺎ ﻟـﻪ ښـﯥ اﻣـﻨـﻴـﺘـﻲ ﺳـﻄـﺤـﯥ او د

ذﻛﺮ ﺷﻮي وه ﭘﻪ وار وار اﻋﻼن ﺷﻲ .ﺧﻮ ﻳﺎدوﻧﻪ ﺷﻮې ده ﭼﯥ دﻏﻪ ﺷﻤـﻴـﺮه ﻟـﻪ
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﯥ او ارزوﻧﯥ د ادارې د ﺗﻮﺿﻴﺢ ﭘﺎڼﻮ د ﺧﭙﺮوﻧﯥ ﻟړۍ

وزارت د ﺗﻘﻮﻳﺘﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم د  70٪ﺑﺮﺧﻪ ده .د دﻏﻪ ﺷﺎﺧﺺ د ﺑﻨﺴټ ﻛﺮښﻪ ﭘـﻪ

د ﺗﻤﺮﻛﺰ ﭘﻪ اړﻳﻦ ټﻜﻲ ﻛﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﯧڅﻜﻠﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ

 2002-2003ﻛﻠﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﻟﻪ  25٪ﺳﺮه ﺑﺮاﺑﺮه وه.

راوړل ﻧﺸﻲ .ﻟﻪ ﺧﻠﻜﻮ ﺳﺮه د اړﻳﻜﻮ ﺳﺎﺗﻞ ،ﻧﻪ د

د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺷﻮﻧﺘﻴﺎوو د ګﭽﯥ ﭘﻪ زﻳﺎﺗﯧﺪو ﺑﺎﻧﺪې ﺳـﭙـﺎرښـﺘـﻨـﻪ ﺷـﻮې ده،
ﻟﻜﻪ څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﻨﺴټﻴﺰې ټﻮﻟګﯥ ﻛﯥ راﻏﻠﻲ دي

اﺣﺼﺎﺋﻴﻮي ﻣﻮﺧﻮ ﭘﻠﻲ ﻛﻮل.

د وګړو ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ د ﺷﻮﻧﺘﻴﺎوو ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻠﺘﻪ ارزښﺖ ﻣﻮﻣﻲ ﭼﯥ ﺧﻠـﻚ وﻛـړاى
ﺷﻲ ﺷﻮﻧﺘﻴﺎوو ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳﻲ وﻟﺮي .دﻏﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ د اﻫﻤﻴﺖ وړ ټﻜﻰ دى ﻧـﻮ ﻟـﻪ
دې ﻣﺨﯥ د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺘﻴﺎ وزارت د ﺷـﻮﻧـﺘـﻴـﺎوو د ﻳـﻮې ﺑـﻠـﯥ ﺳـﻄـﺤـﯥ د

ﻣﺒﺎﻟﻐﯥ ﻧﻪ ډك ﻳﻮ اټﻜﻞ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ وګړو څﺨﻪ ده ﭼﯥ د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺷـﻮﻧـﺘـﻴـﺎوو
ﭘﺮوګﺮام ﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ ﭼﯥ ښﺎﻳﻲ ﻫﺮ ﻳﻮ ﻳﯥ د  3،000ﺗﺮ  7،000ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ اﺧﺘﻴـﺎر
ﻟﻪ ﻻرې ﭼﯥ د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺑﻨﺴټﻴﺰه ټـﻮﻟـګـﻪ ﻣـﻨـځـﺘـﻪ راوړي ﭼـﯥ
ﻛﯥ ورﻛړل ﺷﻲ وروﭘﯧﮋﻧﻲ .ﻳﻮ ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻔﻮس ﺗﻪ د ﺷﻮﻧﺘـﻴـﺎوو د ﺑـﺮاﺑـﺮوﻟـﻮﭘـﻪ
ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳﻲ ﻟﺮي او ﻛﻪ د ﻫﻐﻮى د ﻻﺳﺘﻪ راوړﻟﻮ ﭘﻪ ﻟټﻪ ﻛﯥ دي .ﭘـﻪ
ﻫﻜﻠﻪ د ﻧړﻳﻮال روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن د ﻣﻌﻴﺎري ﺳﭙﺎرښﺘﻨﻮ ﺗﻪ ﻧﺮﻣښﺖ ښـﻮدل
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﯥ ،دﻏﻪ رﻗﻢ ﻟﻪ ﻓﻨﻲ ﻧﻈﺮه ﭘﺪې ﻣﺎﻧﺎ ده ﭼـﯥ ﻗـﺮاردادوﻧـﻪ د ﻫـﯧـﻮاد
ﻳﻮ ﻣﻨﻄﻘﻲ او ﻣﻌﻘﻮل ﻛﺎر ده.
ﻫﻐﻪ ﺑﺮﺧﯥ ﺗﺮ ﭘﻮښښ ﻻﻧﺪې راوﻟﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻮى ﻛﯥ د رﻳﭙﻮرټ ﻟﻪ ﻣـﺨـﯥ د
ټﻮﻟﻮ وګړو  82٪ﻫﻠﺘﻪ ژوﻧﺪ ﻛﻮي ،ﺧﻮ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﻫﺮ ﭘﻠﻮه ﭘﻪ ښـﺎوروﻧـﻮ او

ﭘﻪ اوس وﺧﺖ ﻛـﯥ ﻧـړﻳـﻮال ﺑـﺎﻧـﻚ ﻧـﺎدوﻟـﺘـﻲ ﺳـﺎزﻣـﺎﻧـﻮﻧـﻪ ﻫـڅـﻮي ﭼـﯥ د

ﻫﻐﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﯥ دي ﭼﯥ ﻫﻠﺘﻪ روﻏـﺘـﻴـﺎﻳـﻲ ﻛـﺎرﻛـﻮوﻧـﻜـﻲ او ټـﻮل وګـړي د

روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﺑﻨﺴټﻴﺰې ټﻮﻟګﯥ ﻻرښﻮوﻧﯥ ﭘـﻪ ډﯦـﺮ ﻧـﺮﻣښـﺖ ﺳـﺮه

اﻣﻨﻴﺖ اﺣﺴﺎس ﻛﻮي.

ﭘﻠﻲ ﻛړي او ﻫﻤﺪا ﺷﺎن ﭘﻪ ﻳﻮه ﻣﻨﺎﺳﺐ ځﺎى ﻛﯥ د ﻓـﺮﻋـﻲ دﻓـﺘـﺮ د ﺟـﻮړوﻟـﻮ
اﺧﺘﻴﺎر ارزوي ﭼﯥ د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﺑﻨﺴټﻴﺰې ټﻮﻟګﯥ ﭘـﻪ ﻫـﻜﻠـﻪ ﻻ

دوﻟﺖ ﭘﻪ ﻟﯧﺮې ﭘﺮﺗﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﯥ د ﻛﺎر ﻟﭙﺎره د روﻏـﺘـﻴـﺎﻳـﻲ ﻛـﺎرﻛـﻮوﻧـﻜـﻮ ﻟـﻪ
ځﺎﻧګړي ﺗﻮﺿﯧﺤﺎت ﺗﺮ ﺳﺮه ﺷﻲ .اوس ﻫﻢ د دﻏﻮ ﺗﻨﻈﻴﻤﻮﻧﻮ ﺟـﻮړوﻟـﻮ ﺗـﻪ اړ
ﺟﺬﺑﻮﻟﻮ څﺨﻪ ﻻس ﭘﻪ ﺳﺮﺷﻮئ دى ،د ﻣﺜـﺎل ﭘـﻪ ﺗـﻮګـﻪ ،د ﻋـﺎﻣـﯥ روﻏـﺘـﻴـﺎ
ﻳﻮ .ﻟﻪ دې ټﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﺳﺮه د ﺗﻤﺮﻛﺰ ﭘﻪ اړﻳﻦ ټﻜﻲ ﻛﯥ ﺑﺎﻳـﺪ ﻫـﯧـڅـﻜﻠـﻪ ﺗـﻐـﻴـﻴـﺮ
وزارت د ﻛﺎرﻛﻮوﻧﻜﻮ د ګﻤﺎرﻧﯥ د زﻳﺎﻧﻤﻨﯥ ﺳﻴﺎﻟۍ د ﻛﻤـﻮاﻟـﻲ ﻟـﭙـﺎره د ﻧـﺎ
راوړل ﻧﺸﻲ .ﻟﻪ ﺧﻠﻜﻮ ﺳﺮه د اړﻳﻜﻮ ﺳﺎﺗﻞ ،ﻧﻪ د اﺣﺼﺎﺋﻴﻮي ﻣﻮﺧﻮ ﭘﻠﻲ ﻛﻮل.
دوﻟﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ د ﻛﺎرﻛﻮوﻧﻜﻮ ﺗﻪ د ﻣﻠﻲ ﺗﻨﺨﻮاه ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﻪ ﻛﺎر اﭼـﻮﻟـﺊ
ﭼﯥ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻳﻮ ﻛﯥ د ﻧﺎدوﻟﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭘﻴﻞ او ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷـﻮئ و.

ﭘﺮ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮ ﺑﯧﺮه ،دﻏﻪ ټﻜﻲ ﺗﻪ ﻫﻢ اﺷﺎره ﻧﻪ ﻛـﯧـږي ﭼـﯥ

ﻫﻐﻪ څﻪ ﭼﯥ د دﻏﻪ ﭘﺮوګﺮام د ﻛﺎر ﭘﻪ دﺳﺘﻮر ﻛﯥ دي ،ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﻛـﯥ د

ښﺎﻳﻲ ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﯥ اﻣﻨﻴﺘﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻟﻪ ﻛﻮره ﺑﻬﺮ د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ څﺎرﻧﯥ

ﻛﺎر ﻟﭙﺎره د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﻛﺎرﻛﻮوﻧﻜﻮ د ﺟـﺬﺑـﻮﻟـﻮ اړﺗـﻴـﺎ ده ﭼـﯥ وګـړي ﻳـﯥ

ﭘﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻛﯥ د ﻳﻮه ﺧﻨډ اﭼﻮوﻧﻜﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻋﻤﻞ وﻛـړي .د ﻣـﺜـﺎل ﭘـﻪ

ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ډﯦﺮه ﻟږه ﻻس رﺳﻲ ﻟـﺮي او د ﻟـﻮړو ﺗـﻨـﺨـﻮاګـﺎﻧـﻮ ﭘـﻪ

ﺗﻮګﻪ د زاﺑﻞ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﻛﯥ ﻳﻮاځﯥ د آﺳﺎﻧﺘﻴﺎوو د ﻃﺮﺣﯥ ﻧـﻴـﻤـﻪ ﺑـﺮﺧـﻪ ﺟـﻮړه

ورﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ دﻏﻮ ﻛﺎرﻛﻮوﻧﻜﻮ ﻛﯥ اﻧګﯧﺰه ﺟﻮړوي .ﻟﻪ ځﻴﻨﻮ ﻫﻐﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ څﺨـﻪ

ﺷﻮي دي او د ګټﯥ وړ دي .ﻫﻤﺪا رﻧﮕﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰې ارزﮔﺎن ،ﻫﻠﻤﻨﺪ او ﻛﻨﺪﻫـﺎر

ﭼﯥ د دﻏﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ د ﻳﻮې ﺑﺮﺧﯥ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ورﺳﺮه ﻣﺮﻛﻪ ﺷﻮې ده ،ﺧـﺒـﺮ ورﻛـړئ

ﭘﻪ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮﻛﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻮﻛﯥ دﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﮔﻮزڼ )ﻓﻠﺞ( ﻧﺎروﻏـﻲ ﺑـﻴـﺎ ﻟـﻪ

ﭼﯥ دﻏﻪ ﻫڅﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺧﭙﻠﯥ ﻣﻮﺧﯥ ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟـﻪ او ﻟـﻪ وﺟـﻬـﯥ د روﻏـﺘـﻴـﺎﻳـﻲ

ﺳﺮه ﭘﻴﺪا ﺷﻮي اود ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﭘﻪ ﺣﺎل ﻛﯥ دى.

ﻛﺎرﻛﻮوﻧﻜﻮ ګﻤﺎرل ﺗﺮ ﭘﺨﻮا آﺳﺎﻧﻪ ﺷﻮي و ،ﺧﻮ ځﻴﻨﻮ ﻧﻮرو داﺳـﯥ اﻧـګـﯧـﺮل
د روﻏﺘﯧﺎﻳﻲ څﺎرﻧﻲ د ﻧﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻲ ﻟﭙﺎره اﻣﻨﻴﺘﻲ او ﺟﻐـﺮاﻓـﻴـﺎﻳـﻰ دﻟـﻴـﻠـﻮﻧـﻪ
ﭼﯥ د ﻓﺮﻋﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ وړاﻧﺪې ﻛﻮﻟﻮ ﺗﻪ د ﻛﺎرﻛﻮوﻧﻜﻮ ګﻤﺎرل ﭘـﻪ ځـﺎﻧـګـړې
داﻫﻤﯧﺖ وړدي .ﺧﻮ ﻧﻮري ﻣﻮاﻧﻊ ﻫﻢ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮ ﻏﻮر او څﭙړﻧـﯥ ﻻﻧـﺪې
ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ﻟﯧﺮې ﭘﺮﺗﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﻛـﯥ د ښـځـﻴـﻨـﻪ ﻛـﺎرﻛـﻮوﻧـﻜـﯥ ،د روﻏـﺘـﻴـﺎﻳـﻲ
وﻧﻴﻮل ﺷﻰ .دا ﺧﻨډوﻧﻪ ﻋﺒﺎرت دي :ﭘﻪ ﻻزم وﺧﺖ ﻛﯥ ﻟﻪ ﻛﻮر څﺨﻪ دﺑﺎﻧﺪي د
ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﺑﻨﺴټﻴﺰې ټﻮﻟګﯥ د ﺑﻴﺎن ﭘﻪ ﻛﭽﻪ ،ﭘـﻪ ﻫـﻐـﻪ وﺧـﺖ ﻛـﯥ ﻫـﻢ ﻳـﻮه
روﻏﺘﻴﺎﻳﻰ څﺎرﻧﻲ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ د ﭘﻮره ﻣﻌﻠﻮﻣـﺎﺗـﻮ ﻧـﻪ ﻟـﺮل ،ﭘـﻪ ﻛـﻮ رﻧـۍ ﻛـﯥ د
ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻨﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ وه .د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ،ځﻴﻨﯥ ﻧﺎ دوﻟﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻪ د ﺑﻬﺮﻧﻴـﻮ
ﭘﺮﯦﻜړو د ﻛﻮﻟﻮ ﻻري او ﭼﺎري ،ﻣـﺎﻟـﻰ ﻣﺴـﺌـﻠـﯥ اوﻳـﺎ د درﻣـﻠـﻨـﻲ د ﻧـﻮرو
روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﻛﺎرﻛﻮوﻧﻜﻮ ګﻤﺎرﻟﻮ ﺗﻪ اړ و او ﭘﻪ ﻓﻌﺎﻟـﻪ ﺗـﻮګـﻪ ﻳـﯥ دﻏـﻪ ﻛـﺎر د
ﺧﻨډوﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې وړﻳﺎوو ﺗﻪ ﻧﻪ ﻻس رﺳﻲ ﻟﻜﻪ :د ﺧﺼـﻮﺻـﻲ روﻏـﺘـﻴـﺎﻳـﻲ
ﺗﺎﺟﻜﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻫﯧﻮاد ﻛﯥ ﺗﺮ ﺳﺮه ﻛړي و .ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﻜﻮ ﻛﻠﻮﻧﻮ ﻛﯥ د اﻧﺴـﺎﻧـﻲ
ﻛﺎرﻛﻮوﻧﻜﻮ وړﻧﺪې ﻛﻮل ﻳﺎ ﭘﻪ روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻛﯥ دودﻳﺰ ﻣﺮﺳﺘﻨـﺪوﻳـﺎن د
ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﻪ داﺳﯥ ﻳﻮه ﺳﺘﻮﻧﺰه وي ﭼﯥ دواﻣﺪارې ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ ﺗـﻪ اړﺗـﻴـﺎ
ﺗﺸﺨﺺ او ﭘﻴﮋﻧﺪﻧﻲ ﭘﻪ اړوﻧﺪ.
ﻟﺮي .ﻟﻪ دې ټﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﺳﺮه ،ﭘﻪ ټﻮﻟﻴﺰه ﺗﻮګﻪ ،د ﭘﺎم وړ ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﭘـﺪې ﺑـﺮﺧـﻪ
ﻛﯥ ﺷﻮئ دئ .د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ،داﺳﯥ رﻳﭙﻮرټﻮﻧﻪ دي ﭼﯥ د ﻧړﻳﻮال ﺑـﺎﻧـﻚ د

د ټﻮﻟﻨﯥ او ﻛﻮرﻧۍ ﭘﻪ ﺳﻄﺤﻪ د ﺗﺤﻘﻴﻖ او څﻴړﻧﻲ ﺗﺮ ﺳﺮه ﻛﻮل ﻧﻮر دﻟﻴﻠﻮﻧﻪ د

وړﺗﻴﺎ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ د ﻣﺸﺎرﻛﺖ د ﻟﻮزﻧﺎﻣﯥ ) (PPAﭘﻪ اړوﻧﺪه وﻻﻳﺘـﻮﻧـﻮ ﻛـﯥ ،ﻟـﻪ

اﻫﻤﻴﺖ وړدي ﭼﯥ وﻟﯥ څﯧﻨﯥ ﺧﻠﻚ د ﻣﻮﺟﻮده روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧـﻮ څـﺨـﻪ

 75٪څﺨﻪ زﻳﺎت روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺷﻮﻧﺘﻴﺎوې د ښځﻴﻨﻪ روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﻛـﺎرﻛـﻮوﻧـﻜـﻮ

ﮔټﻪ اﺧﻠﯥ او ځﻴﻨﯥ ﻧﻮر ﺧﻠﻚ ﮔټﻪ ﺗﺮي ﻧﻪ اﺧﻠﻲ .ټﻮل ﻗﺮار دادي ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ

ﭘﻪ روزﻟﻮ ﻛﯥ ﻟګﯧﺪﻟﻲ دي .ﭘﻪ وﻻﻳﺘﻮﻧـﻮ ﻛـﯥ دﻏـﻪ رﻗـﻢ د ﻋـﺎﻣـﯥ روﻏـﺘـﻴـﺎ

ﻟږ ﺗﺮ ﻟږه ﭘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻳﺎﻣﻨځﻨﯥ ﺗﻮګﻪ د ټﻮﻟﻨﯥ ﺳﺮه ﭘﻪ ارﺗﺒﺎط ﻧﻴﻮﻧﻴﯥ ﺑﺎﻧـﺪې
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ﻟﻪ  1380څﺨﻪ راﻫﻴﺴﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن روﻏﺘﻴﺎﻳﯥ ﺳﻴﺴﺘﻢ :د روﻏﻮاﻟۍ ﭘﻪ ﻟﻮر؟

ټﻴﻨګﺎرﻛﻮې ) او ځﯧﻨﯥ ﻧﻮر ﺑﻴﺎ دﻏﻪ اﻣﺮﻳﻪ اﺻﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ ﻳﺎﻧﻰ ﻛړﻧﯥ ﺑـﺎﻧـﺪې

د ﻻس رﺳﯥ د ﻣﺨﻨﻴﻮې ﺳﺒﺐ ﻛﻴږې ،ﺣﻜﻮﻣﺘـﻮﻧـﻪ ﭘـﻪ اﺳـﺎﺳـﻰ ﻗـﺎﻧـﻮن ﻛـﯥ

ﺑﺪل ﻛړي دي( ﭼﯥ دټﻮﻟﻨﯧﺰو روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﻛﺎرﻛﻮوﻧﻜـﻮ ) (CHWsد ﺷـﻤـﻴـﺮې

ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ وړﻳﺎ ﺑﻮﻟﻲ د ټﻮﻟﻮ ﺧﺪﻣﺘـﻮﻧـﻮ ﻟـﻪ ﺟـﻤـﻠـﯥ ﻧـﻪ ﻟـږ ﺗـﺮ ﻟـږه اﺳـﺎﺳـﻰ

ډﻳﺮښﺖ دى .ﻟږ ﺗﺮ ﻟږه ﻫﻐﻪ ﻛﺎر ﭼﯥ ﻳﻮ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﺗـﺮ ﺳـﺮه ﻛـړى

روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ ) (BPHSﺧﻮ دې ﺗﺮ ﺳـﺮه ﺷـﯥ .ډﯦـﺮې ﻫـﺰﻳـﻨـﯥ ﺑـﺎﻳـﺪ د

دى ،ټﻮﻟﻨﻴﺰ روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﻛﺎر ﻛﻮوﻧﻜﻮ ) (CHWsﺗـﻪ د ﻣـﺎﻟـﻰ ﺟـﺎﻳـﺰو د ورﻛـړ

روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﻣﺦ ﻧﻴﻮي ﺳﺒﺐ ﻧﻪ ﺷﻲ .د ﻋﺎﻣـﻰ روﻏـﺘـﻴـﺎ وزارت د

ﻧﻮښﺖ دى ،ﭼﯥ ﭘﻪ دوى ﺳﺮه وﻛﻮﻟﯥ ﺷﻲ ﺧـﻠـﻚ د ﻣـﻮﺟـﻮده روﻏـﺘـﻴـﺎﻳـﻲ

ﻫﺰﻳﻨﻰ د وﻳﺶ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﻳﻮ ﻣﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺖ وړاﻧﺪﻳﺰ ﻛړئ او ﻫﻤﺪارﻧﮕﻪ د ﻫـﻐـﻪ

اﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻮ ﮔټﻪ اﺧﺴﺘﻨﻰ ﺗﻪ راوﻛﺎږې .د ﺑﯧـﻠـﮕـﯥ ﭘـﻪ ﺗـﻮﮔـﻪ :د ﺗﺸـﺨـﻴـﺺ او

د ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻳﯥ دﺳﺘﻮر ورﻛړى دي .د دې ﻣﺴﺌﻠﯥ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﺧﺒﺮﺗﻴﺎ د

درﻣﻠﻨﯥ ﻟﭙﺎره د ﻧښﻮ ﻟﺮوﻧﻜﻮ اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﺑﻠﻨﻪ او د ﻫﻐﻮ ښـځـﻮ ﺑـﻠـﻨـﻪ ،ﭼـﯥ ،د

ﭘﺮﻣﺨﺘﮓ ﭘﻪ ﺣﺎل ﻛﯥ ده ﭼﯥ ﺑﺎﻳﺪ د روﻏﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛـﻰ ﮔـړﻧـﺪې ﮔـﺎﻣـﻮﻧـﻪ

ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د زﻳږﻳﺪﻧﯥ ﻧﻴټﻪ ﻳﯥ وي.

ﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻲ ،ﺧﻮ ،ﺑﺎﻳﺪ د روﻏﺘﻴﺎﻳﻰ څﺎرﻧﯥ د ﺑﻮدﺟﯥ د ﺷﺎﻣﻠﯧـﺪو ﭘـﻪ اړوﻧـﺪ
څﻴړﻧﯥ ﺗﺮﺳﺮه ﺷﯥ.

ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﻮﻫﺎن او د ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻮر وړاﻧﺪې ﻛﻮوﻧﻜﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﭘـﺪي دﻟـﻴـﻞ ﭼـﯥ د
ټﻮﻟﻨﻴﺰو روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﻛﺎرﻛﻮوﻧﻜﻮ ) (CHWsﻛﺎر د اﻫﻤﻴﺖ وړدې ﺑﺎﻳـﺪ ﺧـﺎﺻـﻪ

د دوﻟﺘﯥ روﻏﺘﻴﺎي ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﮔټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ د ﻣـﻮﺧـﯥ د ﻻﺳـﺘـﻪ راوړﻟـﻮ

ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ وﻛړې .د ﻋﺎﻣﻰ روﻏﺘﻴﺎ ﭘﻪ اړوﻧﺪه ﻟﻴﻜﻨﻮ ﻛﯥ ،د ټﻮﻟﻨـﯥ ﭘـﻪ ﻛـﭽـﻪ د

ﻟﭙﺎره د ټﻮﻟﻨﯥ روﻏـﺘـﻴـﺎﻳـﻰ وﺿـﻌـﻴـﺖ ښـﻪ واﻟـۍ ﺿـﺮوري دې .د ټـﻮﻟـﻨـﻲ

ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ وړاﻧﺪې ﻛﻮل او ﻛﻴﻔﻴﺖ د ﺗﻀﻤﯧﻦ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﺑﺤﺜﻮﻧﻪ ﺷـﺘـﻪ او ﭘـﻪ

روﻏﺘﻴﺎﻳﻰ ﺷﺎﺧﺼﻮﻧﻮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﭘﺎم ﻛـﯥ ﻧـﻴـﻮل

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ ﻧﺎدوﻟﺘﻲ اﺟﺮأﻳﻮى ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻪ د دﻏﯥ ﻣﺴﺄﻟﻰ ټﻮﻟﻮ اړوﻧـﺪو

ﺷﻮى دى د ﻧړۍ ﻟﻪ ټﻮﻟﻮ ﺑﺪو ﺷﺎﺧﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﺷﻤﻴﺮل ﻛﻴږى ،ﻟﻪ ﻫﻤﺪې ﻛـﺒﻠـﻪ د

ﻣﻮﺿﻮع ګﺎﻧﻮ ﺗﻪ ځﺎﻧﮕړى ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ وﻛړې .ټﻮﻟﻨﻴﺰو روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﻛﺎرﻛـﻮوﻧـﻜـﻮ

ټﻮﻟﻮ ﻧﻪ ښﻪ او ﭘﻪ ﻟﻮړه ﻛﭽﻪ روﻏﺘﻴﺎﻳﻰ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ د اﻧﺴﺎن دوﺳﺘﻰ ﻣﻬﻢ اﺻﻞ

ﺗﻪ د ﻣﺰاﻳﺎو ورﻛړه ﻳﻮه ځﺎﻧﮕړې ﻋﺬاب ﻟﺮوﻧﻜﯥ ﻣﺴﺄﻟﻪ ده او د روﻏـﺘـﻴـﺎﻳـﻲ

ﮔڼﻞ ﻛﻴږى ﺑﺎﻳﺪ ﻳﺎدوﻧـﻪ وﺷـﯥ ﭼـﯥ د ﺟـﮕـړې ﻧـﻪ ورﺳـﺘـﻪ د روﻏـﺘـﻴـﺎﻳـﻰ

ﻛﺎرﻛﻮوﻧﻜﻮ د روﻏﺘﯧﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻏﯧﺰې ﺗﺮ ډﻳﺮه ﺣﺪه د ﻗﺪرت د ﺑﺮﻻﺳﻲ د

ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ وړادﻳﻨﻪ د اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺧﻮﻧﻪ ﭘﻮرﺗﻪ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ،ﺳﻨﺘﯥ ﺗﺮ ﺳﺮه ﺷﻲ .ﻳـﻮ

ډﯦﺮښﺖ او ﮔټﯥ ﭘﻮرې ﺗـړﻟـﻲ دي ﭼـﻲ ﭘـﻪ اﻓـﻐـﺎﻧﺴـﺘـﺎن ﻛـﯥ ډﻳـﺮ اﻫـﻤـﻴـﺖ

ﻛﻤﺰورى دوﻟﺖ ﻫﻢ د ﺟﮕړې د ﺷﺮاﻳﻄﻮﻧﻪ وروﺳـﺘـﻪ ﭘـﻪ ﻣﺸـﺮوﻋـﻴـﺖ ﺳـﺮه د

ﭘﻴﺪاﻛﻮې .د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺘﻴﺎ د وزارت ټﻮﻟﻨﻴﺰو روﻏﺘﯧﺎﻳﻲ ﻛـﺎرﻛـﻮوﻧـﻜـﻮ ﺗـﻪ

روﻏﺘﻴﺎﻳﻰ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ وړاﻧﺪﻳﻨﻪ ﻛﻮې ﭼﯥ دا اﻣﺮ ﻛﻮﻻى ﺷﻲ د اوږد ﻣـﻬـﺎﻟـﻪ

ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻌﺎش ﭘﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﻛﯥ ﻧﻪ ورﻛﻮې ﺧﻮ ،ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﯥ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻪ

ﺳﻴﺎﺳﻰ دوام اﻳﺠﺎد اود ﺳﻴﺎﺳﺘﻮﻧﻮ د اﻣﻜﺎن ﺗﺮﺣﺪه اﺟـﺮا د اﺻـﻠـﻰ ﺷـﺮط

رﻳﭙﻮرټ ورﻛﻮې ،ﭼﯥ د دې ټﻮﻟﻨﻴﺰو روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﻛﺎرﻛﻮوﻧﻜﻮ د زده ﻛړې ﻟـﻪ

څﺨﻪ ﻣﺨﻜﯥ روﻏﺘﻴﺎﻳﻰ ﻛړﻧﻼرې ﭘﻪ ﻣﻠﻲ ﻛﭽﻪ ﺧﭙﻠﻰ اﻏﯧﺰى وﻟﺮې.

دورې وروﺳﺘـﻪ د ټـﻮﻟـﻮ اﻣـﺘـﻴـﺎزوﻧـﻮ ﺣـﻖ ﭘـﻪ ﻻس راوړې ﭼـﯥ ﻣﺸـﺨـﺺ
ﻃﺒﻰ ټﻮﻟﻨﯥ او د ﻋﺎﻣﻰ روﻏﺘﻴﺎ وزارت د ﻣړﻳﻨﯥ د اﺻﻠﻰ دﻟﻴﻠﻮﻧﻮ ﭘـﻪ وﺧـﺖ
روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﻣﺪاﺧﻠﯥ ﺗﺮ ﺳﺮه ﻛړي ﭘﺪي ﺗﻮﮔﻪ د زده ﻛړې ﻟﻪ ﺣﺪه او روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ
ﻛﯥ د ځﻴﻨﻮ ﻧﺎروﻏﻴﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﮔﻮﺗﻪ ﻛﻮي .ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﯥ اﻟﺰﻳﻪ ،اﺳﻬـﺎل او
ارﺗﻘﺎ ﻧﻪ اوړﻧﺪې ځﻲ .دﻏﻪ راز ﻣﺪاﺧﻠﻲ د ذات اﻛﻠﻪ )ﺳﻴـﻨـﻪ ﺑـﻐـﻞ( ﺑـﻴـﻤـﺎري
ﻣﺎﻻرﻳﺎ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﻣړﻳﻨﯥ اﺻﻠﻰ دﻟﻴﻠﻮﻧﻪ دى ﺧﻮ ،ﻧﻮر ډﻳﺮ دﻟﻴﻠﻮﻧﻪ
ﻟﭙﺎره د اﻧﺘﯥ ﺑﻴﻮﺗﯧﻚ د دارو ﮔﺎﻧﻮ ﺗﺠﻮﻳﺰ ،د ﻣﻼرﻳﺎ ﺿﺪ داروﮔـﺎﻧـﻮ وﯦـﺶ
ﻫﻢ ﺷﺘﻪ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ د ﻛﻤﺰوري روﻏﺘﻴﺎﻳﻰ وﺿﻴﻌـﺖ د ﻟـﺮﻟـﻮ اﻏـﻴـﺰې
او اﺳﻬﺎل د درﻣﻠﻨﯥ ﻟﭙﺎره د او  -آر – اس ﻧﻪ ﭘﻮره ﮔټﻪ واﺧﻠۍ .ﭘﻪ دﻏـﻪ ﭘـړاو
دي .د ﺟﮕړې ﻧﻪ ورﺳﺘﻪ ټﻮﻟﻨﯥ ﻳﻮﺑﻞ ډول ﻋﺎﻣﻪ روﻏـﺘـﻴـﺎﻳـﻰ ﺧـﺪﻣـﺘـﻮﻧـﻮ ﺗـﻪ
ﻛﯥ وزارت ﻛﻮﻻې ﺷﻲ د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﻛﺎرﻛﻮوﻧﻜﻮ ﭘﻪ ﻣﻌﺎش ﻛـﯥ زﻳـﺎﺗـﻮاﻟـﻰ
اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي ،ځﻜﻪ ﭼﯥ اﻗﺘﺼﺎدى ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻢ ﭘﻪ روﻏﺘﻴﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻨﻴﺎدي اﻏﻴﺰې
راوړي ،ﭼﯥ د دوى د ﻣﻨﻠﻮ وړوي .ﺧﻮ ،د دې ﭘﻪ ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﻛﯥ ﻫﻢ داﻣﺴﺄﻟـﻪ
ﻟﺮي .د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﻟﯧﺪل ﺷﻮى دې ﭼﯥ ﺟﮕړه او ﻧښﺘﻪ او دﻏﻪ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘـﻘـﻢ
دوﻣﺮه اړﻳﻨﻪ ﻧﻪ ده ﭼﯥ وزارت ﻳﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﻻﺳﺘﻪ راوړﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﻣﻠﺰم وې ،ﭼﯥ
ﭘﻪ ﻟﻨډه ﻣﻮده ﻛﯥ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﭘﺎم وﻛړې.

د ﺟﮕړې ﻧﻪ ورﺳﺘﻪ د روﻏﺘﻴﺎﻳﻰ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ وړاﻧﺪﻳﻨﻪ
ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﻛﯥ د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﻛﺎرﻛﻮوﻧﻜﻮ ) (CHWsزﻳﺎﻧﻮﻧﻪ د ټﻮﻟـﻨـﻲ

د اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺧﻮڅﺨﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﺳﻨﺘﯥ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻛﯥ
ﻟﺨﻮا ﻳﺎ ﭘﻪ ﺟﻨﺲ او ﻳﺎ ﭘﻪ ﭘﻴﺴﻮ ﺟﺒﺮان ﺷﻮي دي ﭘﻪ او د دﻏﯥ ﺳﺘـﻮﻧـﺰې ﺣـﻞ
ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰى ﻛﭽﻪ ﺗﻪ ور ﺳـﭙـﺎرل ﺷـﻮى دى .ﻛـﯧـﺪاى ﺷـﻲ ﻫـﻤـﺪﻏـﻪ ﻻره ﭘـﻪ

ﺑﻮﺧﺘﻴﺪاى ﺷﯥ او ﻛﻮﻻى ﺷﯥ ﻳﻮ ﻛﻤﺰورى دوﻟﺖ ﻫﻢ

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ ﻫﻢ ﻏﻮره ﺷﻲ .ﺧﻮ ،ﭘﺪې ﻻره ﻛﯥ اړﺗﻴﺎ ده ﭼﯥ د روﻏﺘـﻴـﺎﻳـﻲ

د ﺟﮕړې د ﺷﺮاﻳﻄﻮﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ور ﭘﻪ
ښﯧګڼﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ د ﻻﺳﺘﻪ راوړﻧﻮ او ﻇﺮﻓﯧﺘﻮﻧﻮ څﺨﻪ د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ځﺎرﻧﯥ ﭘﻪ
وړاﻧﺪې ﭘﻮرﺗﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﻪ ﻻس راوړو .ﻛﻪ ﭼﯧﺮې څﺮﮔﻨﺪه ﺷﯥ ﭼﯥ رو

ﺑﺮﺧﻪ ﻛړى.

ﻏﺘﻴﺎﯦﯥ آﺳﺎﻧﺘﻴﺎوې د ﻻس ﺗﻪ راوړﻧﯥ ﻧﻪ ﭘﻮرﺗﻪ دې ﻧﻮ روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ څﺎرﻧﯥ ﺗـﻪ
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11

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﯥ او ارزوﻧﯥ د ادارې د ﺗﻮﺿﻴﺢ ﭘﺎڼﻮ د ﺧﭙﺮوﻧﯥ ﻟړۍ

اﻓﻐﺎﻧﺴﺎن د ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ ﺳﻼﻣﺘﻴﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻨﻴﺎدى اﻏﻴﺰې وﻟﺮى.

روﻏﺘﻴﺎﻳﯥ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﭘﺴﻰ ﻛﺘﻠﻮ ﻛﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ

د ﻋﺎﻣﻰ روﻏﺘﻴﺎ وزارت ﺑﺎﻳﺪ د روﻏﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ د ټﻮﻟﻨﯥ ﭘﻪ ﻛﭽﻪ ﺧـﺎﺻـﻪ
ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ وﻛړي او ﭘﺮې ډاډﻣﻦ ﺷﻲ،ﭼﻲ ﻻزﻣﯥ څﻴړﻧﯥ او ﭘﻪ ﺧـﺎﺻـﻪ ﺗـﻮﮔـﻪ د

ﭘﻮﻫﻪ ﻛﻤﻪ ده او ځﻨﯥ ﺳﻮاﻟﻮﻧﻪ دې ﭼﯥ راﺳﭙڼﻞ ﻳﯥ
ﺧﻠﻜﻮد ﻏﻮښﺘﻨﯥ روﻏﺘﻴـﺎﻳـﻰ ﻛـړﻧـﻪ ﺗـﺮ ﺳـﺮه ﻛـﻴـږى .ﻟـﻪ دې ﭘـﺮﺗـﻪ ﺑـﺎﻳـﺪ د

رازﻣﻪ ښﻜﺎرى:

روﻏﺘﻴﺎﻳﻰ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﺎﺧﺼﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﭘـﺎم ﻛـﯥ وﻧـﻴـﻮل ﺷـﻰ ،ﭼـﯥ د درﻣـﻠـﻮ د
وړاﻧﺪوﯦﻨﯥ ،د روﻏﺘﻴﺎﻳﻰ ښځﻴﻨﻪ ﻛﺎرﻛﻮوﻧﻜﻮ زده ﻛړه او د ﭘﺮوﺳـﻰ د ﻛـﺎر

•

ﭘﻪ څﻪ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﻛﯥ اﻓﻐﺎﻧﺎن ﻣﺠﺒﻮرﻳږې

ﻧﻮرې اﻏﻴﺰي او اﻋﺘﻤﺎد او اﻃﻤﻴﻨﺎن او د روﻏﺘﻴﺎﻳﻰ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭼﺎرو ﻛﯥ
څﺮﻧﮕﻮاﻟﻰ د دوﻟﺖ ﻟﺨﻮا ﺳﻨﺠﺶ او ارزﻳـﺎﺑـﻰ ﺷـﻲ .ﺗـﻤـﻮﻳـﻞ ﻛـﻮوﻧـﻜـﻰ ﭘـﻪ

ﭼﯥ ﻟﻪ ﻛﻮر څﺨﻪ ﺑﻬﺮ روﻏﺘﻴﺎ ﭘﺴﻰ وﻻړ
ﺧﺎﺻﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﻫﻐﻪ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻛﻮوﻧﻜﻰ ﭼﯥ د روﻏﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘـﺎن

ﺷﻰ؟

ﻛﯥ ﻛﺎر ﻛﻮي ،ﭘﻪ دوﻟﺖ ﺟﻮړوﻧﻰ او ډﻳﺮ ﭘﺮ ﻣﺨﺘﻚ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﺎﻛـﻴـﺪ ﻛـﻮي .او
ﭘﻪ دﻏﻪ ژر ﻣﺎﺗﻴﺪﻧﻜﯥ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﯥ ټﻮل اړوﻧـﺪه وزارﺗـﻮﻧـﻪ ﭼـﯥ ﻟـﻪ ﺟـګـړې

•

اﻳﺎ اﻓﻐﺎﻧﺎن ﻟﻮﻣړى دوﻟﺘﯥ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ

څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ زﻳﺎﺗﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ څﺨﻪ ﺑﺮﺧﻤﻦ دى ،ﻫﻐﻮى ﺑﺎﻳﺪ ښﻜﺎره ﻛـړئ ﭼـﯥ
د ﺳﻴﺴﺎﺳﻰ ﺛﺒﺎت ﭘﻪ ﺳﺎﺗﻠﻮ ﻛﯥ ،ﭼﯥ د ﻫﻐﻮى د اوږدﻣﻬـﺎﻟـﻮ اﻫـﺪاﻓـﻮ د ﺗـﺮ

څﺨﻪ ﻛﺎر اﺧﻠﯥ او ﻛﻪ ﭘﻪ ﺑﺎزار ﻛﯥ ﻟﻪ

ﺳﺮه ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ډﻳﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﻟﺮى ،ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮﻻى ﺷﻰ.

ﺧﺼﻮﺻﯥ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ څﺨﻪ؟

ﻫﻤﺪارﻧﮕﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﺎدوﻧﻪ وﺷﻲ ،ﭼﻲ د ﻋﺎﻣﻰ روﻏﺘﻴﺎ وزارت د ﺗﺒﻠﻴـﻐـﺎﺗـﻮ ﭘـﻪ
ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﭘﻪ ﺧﺎﺻﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﻻﺳﺘﻪ راوړﻧﯥ او ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮﺑﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﺑﺎﻳﺪ درﻟﻮداى،

•

آﻳﺎ ﭘﻪ ﻳﻮې ﻛﻮرﻧۍ ﻛﯥ روﻏﺘﻨﭙﺎﻟﻨﻪ څﻪ

ﻧﻪ ﻳﻰ دي ﻟﺮﻟﻲ ،داﺳﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﻴږى ،ﭼﯥ د ﺗﻤـﻮﻳـﻞ ﻛـﻮوﻧـﻜـﻮ ﭘـﻪ ﻣـﻨـځ ﻛـﯥ

ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب ﻟﺮى؟

درﺳﻰ ﻓﻜﺮې ﻳﻮ اوﻟﻰ ﺷﺘﻪ ،ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐـﺎﻧﺴـﺘـﺎن ﻛـﯥ روﻏـﺘـﻴـﺎﻳـﻰ ﻛـﺎر او
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻮرو ﺑﺮﺧﻮ ﺗﻪ ښﻪ ﭘﺮﻣﺦ روان دى .اﻣـﻜـﺎن ﻟـﺮى د ﻋـﺎﻣـﻰ روﻏـﺘـﻴـﺎ
وزارت د ﭘﺮاﺧـﯥ ﺳـﺘـﺮاﺗـﻴـﮋۍ ﭘـﻪ ﻟـﺮﻟـﻮ ،ﭼـﯥ د ﺧـﻠـﻜـﻮ د ﭘـﻮﻫـﺎوي او د

اﻏﻴﺰى ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ د ﻣړﻧﻰ ﭘﻪ ﻛﭽﻪ ﻛﯥ ﻣﻬﻢ رول ﻟﺮې 12.ﻳﺎﭘﻪ ﺑﻞ ﻋﺒﺎرت ﭘـﻪ

روﻏﺘﻴﺎﻳﻰ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ډﻳﺮښﺖ د ﺗﻴﺮوﺧﺖ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ وﺟﻮد ﻟﺮي ،ښﻪ وځﻠـﯧـږى.

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د دوﻳﻢ ځﻞ ﻟﭙﺎره د ﺟګړې د ﻣﺨﻨﻴﻮى ﻳﺎ د اوﺳـﻨـﻴـﻮ ﺟـﮕـړو

ﻫﻤﺪارﻧﮕﻪ رﻳﺎﺳﺖ ﭘﺪې ﻣﺴﺄﻟﻪ ﭘﻮه ﺷﻲ ﭼـﯥ د ﻋـﺎﻣـﻰ روﻏـﺘـﻴـﺎ وزارت د

ﻛﻤښﺖ ﻛﻴﺪاى ﺷﻲ د وﺧﺖ ﭘﻪ ﺗﻴﺮﻳﺪو ﺳﺮه داﺳﻰ ﻻرې ﺑﺮاﺑﺮې ﺷﻲ ،ﭼـﯥ د

ﺣﻜﻮﻣﺖ د ﻗﺎﻧﻮﻧﯥ ﻛﻮﻟﻮ د ﻗﻀﻴﯥ ﭘﻪ ﭼﺎروﻛﯥ ارزښﺖ ﻧﺎك رول ﻟﻮﺑﻮﻟﻰ دئ

روﻏﺘﻴﺎﻳﻰ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د وړاﻧﺪﻳﻨﯥ د څﺮﻧﮕﻮاﻟﻰ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ،ﭼﯥ د ﺑـﯥ اﻣـﻨـۍ

ﭼﯥ ﭘﺪى ﺗﻮﮔﻪ ډﻳﺮه ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ او ډﻳﺮ ﻣﺎﻟﻰ اﻣﻜﺎﻧـﺎت ﻏـﻮاړي.اﻣـﻜـﺎن ﻟـﺮى د

ﭘﻪ وﺟﻪ ﭘﻪ ﻟږه ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ ﮔټﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮى دى ،ﻣﻬﻢ وى.

ﻋﺎﻣﻰ روﻏﺘﻴﺎ وزارت د ﻧﻮرو وزارﺗﻮﻧﻮ ﻟﻜﻪ د ښﻮﻧﯥ او روزﻧﯥ وزارت ﺳﺮه
ﮔډه ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻟﺮي ،د ﮔﺰارش ﻟـﻪ ﻣـﺨـﻰ ،د ﺧﺼـﻮﺻـﻰ ﺳـﺎزﻣـﺎﻧـﻮﻧـﻮﺳـﺮه د

ﻛﻴﺪاې ﺷﻲ دوﻟﺖ د دى ﻟﭙﺎره ﭼﯥ ﻳﻮ زل ﺑـﻴـﺎ ﭘـﺮاﺧـﯥ ﺟـﻨـګ ﺟـګـړې ﺗـﻪ د
ﻗﺮاردادوﻧﻮ ﮔټﻰ ﭘﻪ ﺧﺎﺻﻪ ﺗﻮﮔﻪ د روﻏﺘﻴﺎﻳﻰ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﭘﺎﻟـﻴـﺴـﻰ
ورﺳﺘﻨﻴﺪو ګﻮاښ ﻟﻤﻨځﻪ ﻳﻮﺳﻰ ،داﺳﻲ ﻻره ﻏﻮره ﻛـړې ﭼـﯥ د ﺧـﻠـﻜـﻮ ﭘـﻪ
ﺳﺮه ﺳﻢ ﭘﻪ ﻻس راځﻰ ،ډﻳﺮ ﻟږځﻠﻴږى.
وړاﻧﺪى ﺧﭙﻞ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ زﻳﺎت ﻛړى .دوﻟﺖ د ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ د ﻻﺳـﺘـﻪ راړوﻟـﻮ
ﻟﭙﺎره ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ څﺮﮔﻨﺪه ﻛړي ،ﭼﻲ ﻛﻮﻻي ﺷﻰ اړﻳﻦ او ﺿﺮوري ﻛﺎروﻧـﻪ
ﺗﺮ ﺳﺮه ﻛړي ﻟﻜﻪ ښﻮوﻧﻪ او روزﻧﻪ او روﻏﺘﻴﺎﻳﯥ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ .دا ﻣﺴـﺄﻟـﻪ د ﻳـﻮه
ﺷﻰ ﻳﻮه ﺑﺮﺧﻪ ده ،ﭼﻲ د ﺳﻮﻟﯥ د ﮔټﯧﻰ د ﺳﺮﻟـﻴـﻚ ﭘـﻪ ﻧـﺎﻣـﻪ ﻳـﺎدﻳـږى .ﻫـﻐـﻪ
روﻏﺘﻴﺎﻳﻰ ﺳﻴﺴﺘﻢ ،ﭼﯥ د ﺟﮕړى څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ ﻳﻲ ﻳﻮه ﺑڼﻪ ﻏـﻮره ﻛـړى ﻳـﺎ
ﻳﯥ د ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻘﺼﺪ د اﺗﺨﺎذ د اوږدﻣﻬﺎﻟﻪ ﺳﻮﻟﯥ ﭘﻪ راوړﻟـﻮ ﻛـﯥ ﻫـڅـﻪ او
ﻛﻮښښ او د ﻣﺮﺳﺘﻰ ﻟﻪ ﻻرى د ﻳﻮه ﻛﻤﺰورى دوﻟﺖ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺧﭙـﻞ د ﻛـﺎر
دﺳﺘﻮر وﮔﺮزوې ،ﭼﯥ وﻛﻮﻟﯥ ﺷﯥ ﻟﻪ ﻫﻤﺪﻏﯥ ﻻرې د ﻣﺸﺮوع ﻛـﻴـﺪﻟـﻮ ﺳـﺮه
ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻛړي .ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د اﺣﺘﺮام وړ ﻳﻮ دوﻟـﺖ ﻛـﻮﻻى ﺷـﻰ ډﻳـﺮې
ﻟﻮړې او ﻣﻠﻰ روﻏﺘﻴﺎﻳﻰ وﭼﺘﯥ ﻛړﻧﻼرې وﻟـﺮي ،ﭼـﯥ ﻟـﻪ ﻫـﺮڅـﻪ د ﻣـﺨـﻪ د
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ﻟﻪ  1380څﺨﻪ راﻫﻴﺴﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن روﻏﺘﻴﺎﻳﯥ ﺳﻴﺴﺘﻢ :د روﻏﻮاﻟۍ ﭘﻪ ﻟﻮر؟

 .3ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻛﻮوﻧﻜﻰ او د ﻫﻐﻮى ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻧﻨګﻮﻧﯥ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د روﻏﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ د ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻛﻮوﻧﻜﻮ ﺣـﻤـﺎﻳـﺖ ډﻳـﺮ ﻗـﻮى،

ﻗﻮاﻧﻴﻦ او ﻣﻘﺮرات ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﻛﯥ وﻧﻴﻮل ﺷـﻲ .ﭘـﻪ ﻫـﻤـﺪﻏـﻪ ډول ،ﭼـﯥ

ﮔټﻪ ﻟﺮوﻧﻜﻰ او ﻻزﻣﻲ ﮔڼﻞ ﺷﻮى دى .د ﻣﻮﺟﻮده وړاﻧـﺪ وﻳـﻨـﯥ ﭘـﻪ ﭘـﺎم ﻛـﯥ

ﭘﻮرﺗﻪ ووﻳﻞ ﺷﻮ ﺧﭙﻠﻪ د ﻋﺎﻣﻰ روﻏﺘﻴﺎ وزارت د ﻗﺮاردادي ﭘﻪ ﭘﻼن ﻛـﻰ

ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د اوږدې ﻣﻮدې ﻟﭙﺎره ﻗﻮى ﺗﺨﻨﻴﻜﻰ او ﻣـﺎﻟـﻰ

وﻧﺸـﻮاې ﻛـړاى ﭼـﯥ د دوى وﻻﻳـﺘــﻰ روﻏـﺘــﻴـﺎﻳــﻰ دﻓــﺘـﺮوﻧــﻪ د ﻧــﻮرو

ﻣﺮﺳﺘﻰ ﺿﺮورې ﮔڼﻞ ﺷﻮى دى ،ﭼﯥ د روﻏﺘﻴﺎ ﺑﺮﺧﻪ وﻛﻮﻟﻰ ﺷﻰ ﭘﻪ ﻗﻄـﻌـﻰ

ﻧﺎﺣﻜﻮﻣﺘﯥ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ اﻧﺪازه ﻻزم اﻧﻌﻄﺎف ﻣﻨﻨﻪ ﭘﻪ ځﺎﻧﮕړې ﺗﻮګـﻪ د

او ﺳﻤﻪ ﺗﻮﮔﻪ د ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ټﻮﻟﻨﯥ ﻟﻪ ﻣﻼﺗړ ﭘﺮﺗﻪ ﺧﭙﻞ رول ﭘﻪ ﻫﻴـﻮاد ﻛـﯥ ﭘـﺮ

ﻧړى واﻟﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې وﻟﺮي ،ﭼﯥ د ﻧړۍ وال ﺑﺎﻧﻚ څـﺨـﻪ ﮔـټـﻪ واﺧـﻠـﻲ،

ﻣﺦ ﺑﻮځﻰ.

ځﻜﻪ ﭼﯥ دا دﻓﺘﺮوﻧﻪ د ﻧـﻮي ﺣـﻜـﻮﻣـﺖ د ﻧـﻮي ﻗـﻮاﻧـﯧـﻨـﻮ ﺳـﺮه ﻻس او

ﻛﻮﻻى ﺷﻮ وواﻳﻮ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻫﻤﻐﻪ ﻟﻮﻣـړۍ ﻣـﺮﺣـﻠـﯥ څـﺨـﻪ د دروﻏـﺘـﻴـﺎﻳـﻰ

ﮔﺮﻳﻮان دي .ﭘﻪ ﻫﻤﺪي وﺟﻪ ﻧﺎ ﺣﻜﻮﻣﺘﯥ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ او د ﻋﺎﻣﻰ روﻏـﺘـﻴـﺎ

ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺑﻨﺴټﻴﺰه ﭘﻴﻐﺎم وړاﻧـﺪې ﻛـﻮل د ﻧـړﻳـﻮال ﺑـﺎﻧـﻚ ،د ﻧـړﻳـﻮال

واﻛﻤﻦ ﻣﻘﺎﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﻛﯥ د ﻧړﻳﻮال ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻟﭙﺎره د اﻣـﺮﻳـﻜـﯥ

ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻟﭙﺎره د ﻣﺘﺤﺪو اﻳﺎﻻﺗﻮ ﻣﻮﺳﺴﻪ ) (USAIDاو اروﭘﺎﻳﻰ ټﻮﻟـﻨـﻰ

دﻓﺘﺮ ) (USAIDﻟﻪ ﻣﺎﻟﻰ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻧﻪ ﺑﺮﺧﻤﻦ دي ،ﻫﻐﻮى د ﻧـړﻳـﻮال ﺑـﺎﺧـﺒـﺮى

ﻟﻪ ﺧﻮا ﺣﻤﺎﻳﻪ ﻛﻴﺪو .د ﻟﻴﺪوﻧﻜﻮ ﻟﻴﺪﻧﻪ اﺳﺎﺳﻰ روﻏﺘﻴﺎﻳﻰ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ ﭘـﻪ

ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ ﻟﻪ ﻻرې ښﻜﺎره وﻳﻠﻰ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻻزﻣﻪ اﻧﺪازه د دﻏﻪ دﻓﺘﺮ د )(MSH

ټﻮﻟﯧﺰ ډول څﺮﮔﻨﺪوي ﭼﯥ ،د اﺻـﻮﻟـﻮ ﺳـﺮه ﺳـﻢ د ﺗـﻤـﻮﻳـﻞ ﻛـﻮوﻧـﻜـﻮ د

ﭘﻪ ﺗﺨﻨﻴﻜﻰ ﭼﺎروﻛﯥ ﻟﻪ دوى ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوى دى.

ﭘﺎﻟﻴﺴﻰ ﺟﻮړوﻧﯥ ﻳﻮواﻟـﻰ او د اﻏـﻴـﺰﻣـﻨـﻮ ﻣـﺮﺳـﺘـﻮﻟـﭙـﺎره د ژﻏـﻮرﻧـﯥ

ﻧﻮرو ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻛﻮوﻧﻜﻮ ﻣﻮﺳﺴﻮ ﻫﻢ ښﻜﺎره ﻛﻮښښ ﻛـړى ،ﭼـﯥ د ﻋـﺎﻣـﻰ

ﻣﻌﻴﺎروﻧﻪ د اﻗﺘﺼﺎدى ﻣﺮﺳﺘﻰ او ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻣـﻮﺳـﺴـﻰ ) (OECDد ډﻳـﺮ

روﻏﺘﻴﺎ د ﺗﻘﻮﻳﻰ ﻟﭙﺎره د دوى ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﻳﻰ ﺗﺮ ﺳﺮه ﻛړې دي .ﭼﯥ د وﺧـﺖ
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زﻳﺎر ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﻛﯥ وده او ﭘﺮﻣﺦ ﺗﻚ ﻛړى دى.

ﭘﻪ ﺗﻴﺮﻳﺪو ﺳﺮه د ﻻزم د ﺑﻴﻠﮕﯥ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﻛﻮﻟﯥ ﺷـﻮ د ﻧـړﯦـﻮاﻟـﻮ ﻳـﺎد وﻧـﻪ

ﻫﻤﺪارﻧﮕﻪ د ﻳﺎدوﻟﻮ وړده ،ﭼﯥ د ﺗﻤﻮﻳـﻞ ﻛـﻮوﻧـﻜـﻮ د ﻗـﺮارداد ﻳـﺎﻧـﻮ د

وﻛړو ،ﭼﯥ د ﺑﻮدﺟﯥ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ دﻣﺬاﻛﺮې ﭼﻤﺘﻮاﻟﯥ د ﺗـﺨـﺼـﻴـﺺ ﻧـﻪ

ﭘﻼﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﻛﯥ ډﻳﺮ ﺗﻔﺎوﺗﻮﻧﻪ د ﻋـﺎﻣـﻰ روﻏـﺘـﻴـﺎ وزارت او ﻧـﻮرو

وروﺳﺘﻪ د ټﻮﻟﻮ اﺳﺎﺳﯥ روﻏﺘﻴﺎﻳﻰ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺗـﺨـﺼـﻴـﺺ اﻋـﻼن ﻛـړې

ﺷﺮﻳﻜﺎﻧﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ وﺟﻮد ﻟﺮي ) 14او  15ﻣﺨﻮﻧﻮﻛﯥ د ﺗﻤﻮﻳـﻞ ﻛـﻮوﻧـﻜـﻮ

دې .ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﻛﯥ ﭼﯥ د ﻧړﻳﻮال ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻟﭙﺎره د ﻣـﺘـﺤـﺪو اﻳـﺎﻻﺗـﻮ

ﻗﺮاردادى ﻃﺮﺣﻰ وﮔـﻮرئ( ﭼـﯥ ﭘـﻪ زﻳـﺎﺗـﻪ اﻧـﺪازه ﭘـﻪ اداري او ﻣـﺎﻟـﻲ

ﻣﻮﺳﺴﻪ ) (USAIDﺧﭙﻠﻪ اﺻﻠﻲ ﻃﺮﺣﻪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛړې دى ،ﭼﯥ ﭘـﻪ اﺟـﺮا اُﺗـﻮ

ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﻛﯥ ﺷﺎﻣﻞ دى او ﺑﺎﻳﺪ د ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻛﻮوﻧﻜﻮ ﻣـﺤـﻠـﻰ دﻓـﺘـﺮوﻧـﻪ ﻟـﻪ

ﻛﯥ ﻧږدﻳﻮاﻟﯥ وﻟﺮې .د اروﭘﺎ ﻛﻤﻴﺴﻮن ﻫﻢ دﺧﭙﻠﻮ ﻣﺮﺳـﺘـﻮ د ورﻛـړې ﭘـﻪ

ﻫﻐﻪ ﺳﺮه ﻣﻮاﻓﻘﻪ وﻛړي .دﻏﻪ ﭘﻼﻧﻮﻧﻪ د ﻣﻮﻟﻔﻮ ﻟﺮوﻧﻜﻲ دي ،ﭼﯥ د ﺗﻘﺮﻳـﺮ

ﻛړﻧﻼره ﻛﯥ ﺗﻐﻴﺮات راوړې دې .

وړ واﻗﻊ ﺷﻮى دي  .د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﻧﺎﺣﻜـﻮﻣـﺘـﻰ ﺳـﺎزﻣـﺎﻧـﻮﻧـﻪ ) (NGOد

د ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺪرﻳﺖ د ﻣـﺨـﺘـﻠـﻔـﻮ ﭘـﺮﻟـﭙـﺴـﯥ ﻛـﺎر اﺧﺴـﺘـﻨـﯥ ،د ﺧﺼـﻮﺻـﻲ

ﻧړۍ وال ﺑﺎﻧﻚ د ) (PPAﺗﺮﻧﻈﺮ ﻻﻧﺪي د اﻧﻌـﻄـﺎف ﻣـﻨـﻠـﻮﻗـﺎﺑـﻠـﻴـﺖ ﻟـﺮى،

ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﻃﺮﺣﯥ ،دﻋﺎﻣﯥ روﻏﺘﻴﺎ وزارت ﺗﻪ د ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣـﻮﻗـﻊ ﭘـﻪ ﻻس

ﺑﺮﺳﻴﺮه ﭘﺮدې ،اﺿﺎﻓﻰ ورﻛړه ،د ﻣﺰﻳﻨﻰ ورﻛړه د ﻛﺎر ﭘﻪ ﭘﻴﻞ ،د ﻛـﺎر ﭘـﻪ

ورﻛﻮي ،ﭼﯥ د ﻣﻮﺳﺴﻮ ﻏښﺘﻠﯥ او ﻛﻤﺰوري ټﻜﻲ ﺑﺮاﺑﺮ وې او ﭘﻪ ګـﻮﺗـﻪ

ﻣﻨځ ،او ﻳﺎ د ﻛﺎر ﭘﻪ ﭘﺎى ﻛﯥ د اﻫﻤﻴﺖ وړﮔڼﻲ .ﺧﻮ ،دا وړاﻧﺪ ﻟﻴﺪﻧﯥ او د

ﻛړي ﭼﯥ د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ رڼﺎ ﻛﯥ ﻫﻤﻐﻪ ﻣﻬﻢ ټﻜﯥ د ﺧﭙﻞ راﺗﻠﻮﻧﻜﯥ ﺳﺘﺮاﺗـﻴـﮋۍ

ﻗﺮاردادوﻧﻮ ﻗﻮل د ) (USAIDﭘﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻛﯥ د اﻣﻜﺎن څﺨﻪ ﻟﺮې ښـﻜـﺎري

ﻛﯥ ځﺎې ﭘﻪ ځﺎې ﻛړي 14.څﺮﻧﮕﻪ ﭼﯥ ﺗﻤﻪ ﻛﻴﺪه ،د ﻗـﺮاردادوﻧـﻮ ﭘـﻪ ﻫـﺮه

ځﻜﻪ ﭼﯥ دا ﻣﻮﺳﺴﻪ ﭘﻪ اوﺳﻨﯥ وﺧـﺖ ﻛـﯥ د ځـﺎﻧـﮕـړو ﻣـﻌـﻴـﺎروﻧـﻮ او

ﻃﺮﺣﻪ ﻛﯥ ﻧﻮاﻗﺺ ﻣﻮﺟﻮد و ﻫﻐﻪ دا ﭼﯥ ﻳﻮازې د ﻛﺎراﻏﻴﺰه او ﺑﻬﺒـﻮد ﻧـﻪ

ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﻟﺮوﻧﻜﯥ دي .د دي ﻣﻮﺳﺴﻲ ﭘﻪ ﻗﺮاردادوﻧﻮ ﻛﯥ د ﮔډون ﻟـﭙـﺎره،

ﺑﻠﻜﯥ د دوې ﮔټﯥ ﻫﻢ ﭘﻪ ﭘﺎم ﻛﯥ وﻧﻴﻮل ﺷﻲ .د ښﻪ ﻗﺮاردادوﻧﻮ ﭘـﻪ ﺑـﺮﺧـﻪ

د ورﻛړې وړ اﺳﺎﺳﻰ ﻟګښﺘﻮﻧﻪ ﻣﻮ ﺟﻮده ﺑﻮدﺟﻪ او د دې ﻣﻮﺳﺴـﻰ ټـﻮل

ﻛﯥ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺟﻨﮕﻲ ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﭘﻪ ﭘﺎم ﻛﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮه ،د ﻗﺒﻠﻮﻧﯥ وړ

 .13د ﺑﻴﻠګﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ،د ﭘﺮﻣﺨﺘګ د ﻫﻤﻐږۍ رﻳﺎﺳﺖ د  2004ﻛﺎل د ﻟړزﻳﺪﻟﯥ دوﻟﺖ ﭘﻪ ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﻛﯥ ﻟﻴﻜﻪ ﻛﻮل او ﻫﻤﻐږې ﻛﻮﻟﻮ راﭘﻮر وګﻮرئ.
 .14ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ځﺎﻳﻪ ﭼﯥ ﻣﻮږ ﭘﻮﻫﻴږو د ﻋﺎﻣﻪ روﻏﺘﻴﺎ وزارت د ﺧﭙﻞ د ﺗړون د ﭘﻼﻧﻮﻧﻮ ﻳﻮ رﺳﻤﯥ ارزوﻧﻪ ﻧﺪه ﺗﺮ ﺳﺮه ﻛړى .ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ د اﻫﻤﻴﺖ وړ ده ﭼﯥ دﻏﻪ ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﻛﭽﻮ ﺑﺎﻧﺪې راوﺳﺘﻞ ﺷﻰ ،ﺑﻴﺎ ﻫﻢ
ﻫﻐﻮى د ﻛﭻ ﻛﻮﻟﻮ وړ ﻧﺪى او د ﻫﻐﻮى د اﻧﺪازه ﻛﻮﻟﻮ ﻫﺮ ډول ﻫڅﯥ ﺑﻪ ﻫﻴڅ ډول ﻣﻔﻴﺪ ﻣﻘﺼﺪ د ځﺎﻧﻪ ﺳﺮه و ﻧﻠﺮى ،او د ﻟﻨډن ښﻮوﻧځﻲ ﺑﻪ ﭘﻪ څﺮګﻨﺪه ﺗﻮګﻪ د ﻫﻐﻮى ګټﯥ او ﺿﺮروﻧﻪ ﭘﻪ ﻃﺮﺣﻮ ﺳﺮه ﺑﻴﺎن
ﻛړې.
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﯥ او ارزوﻧﯥ د ادارې د ﺗﻮﺿﻴﺢ ﭘﺎڼﻮ د ﺧﭙﺮوﻧﯥ ﻟړۍ

د ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﺎﻧﻮ د ﺗړون
د ﺗړون /ﺑﻼﻋﻮﺿﻪ ﻣﺮﺳﺘﯥ

ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮوﻧﻜﻲ او د ﺗړون د ﭘﻼن ډول

ﻣﻮده

د وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻮ)ﭘﺮوﭘﻮزل( ﻛﺘﻨﻪ

د ﺳﻤﺒﺎﻟﺘﻴﺎ ﻛړﻧﻼره
ﻣﺪﻳﺮ؛ د ﺑﻮدﺟﯥ ﺟﺮﻳﺎن
د روﻏﺘﻴﺎ ﻟﭙﺎره د زده ﻛړو اداره
)REACH / (MSH

د ﻧړﻳﻮال ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻟﭙﺎره د اﻣﺮﻳﻜﺎ

USAID ►MSH ►NGO

 (1ﻧﺎﺣﻜﻮﻣﺘﻰ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻪ د څﻴړﻧﯥ او ارزوﻧﯥ ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ د

•

رﺳﻤﻲ څﻴړﻧﻪ او د ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﻋﻤﻠﻲ ﻛﻮل ،د ګﺮدي ﻣﻴﺰوﻧﻮ ﺟﻮړول

ﭘﻮښﺘﻨﻮ ﭘﺎڼﻪ وړاﻧﺪې ﻛﻮي.
 (2ټﺎﻛﻞ ﺷﻮې ﻧﺎﺣﻜﻮﻣﺘﯥ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻪ ګﺎﻧﯥ د وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻮ

•

د ﺑﻮدﺟﯥ ګټﻮرﺗﻴﺎ /د ﺳﭙﻤﺎ ﺳﺮه ﺗړﻟﻲ ارزښﺖ د ټﻮﻟﯥ ﭘﺎﻧګﯥ 10ﭘﻪ
ﺳﻠﻮ ﻛﯥ

ﻟﭙﺎره ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛﻮى.

د ﻣﺘﺤﺪو اﻳﺎﻻﺗﻮ اداره )(USAID

2002-2005
 (3ﭘﻼﻧﻮﻧﻪ وړاﻧﺪې ﻛﻴږي

•

د ﻋﻤﻠﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﻛﭽﻪ د اﻓﻐﺎن او ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻟﺮوﻧﻜﻮ او ﻧﻮﻳﻮ
ﺟﻮړو ﺷﻮﻳﻮ اﻧﺠﻴﻮګﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ دﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﻋﻤﻠﻲ ﻛﻮل ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﻛﯥ
ﺗﺮ ﻟﺴﻮ زﻳﺎﺗﯥ اﻓﻐﺎﻧﻲ اﻧﺠﻴﻮګﺎﻧﯥ د دوي د ﻓﻨﻲ وړﺗﻴﺎ ﭘﺮ ﺑﻨﺴﺖ
دﻏﻪ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛﻮي.

•  :2002-2005د وړﺗﻴﺎ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ د ﺑﻮﻳﺠﯥ ورﻛﻮل
د ﺗړوﻧﻮﻧﻮ او ﺑﻼﻋﻮﺿﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ

• د  2006ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ورﻛړل ﺷﻮې ﺑﻮدﺟﯥ :د ګډون د ﺑﻮدﺟﻮ ﺳﺮه

•

ﻟﻪ ﻧﺎﺣﻜﻮﻣﺘﯥ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ څﺨﻪ وړواﻟﻰ د ﭘﻮښﺘﻨﭙﺎﻧﯥ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ )(GCMU؛

ﺗړﻟﻲ د وړﺗﻴﺎ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ
د ﻧړﻳﻮال روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻟﻪ

• ﺛﺎﺑﺘﯥ ﺑﻮدﺟﯥ )د ﻧﻨﻪ ورﻛړي ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ(
• د ﭘﺎﻧګﻮ ﺑﻴﺮﺗﻪ ورﻛﻮﻧﻪ

 2006اودﻫﻐﻪ

ﻻرى د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺘﻴﺎ وزارت ﺗﻪ

وروﺳﺘﻪ

د ﺑﻮدﺟﯥ اﻧﺘﻘﺎل

•

•

د څﺮﻧګﻮاﻟﻲ د ټﺎﻛﻠﻮ ﺳﻴﺴﺘﻢ د ﻧړﻳﻮال ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﺟﻮړ ﺷﻮ،

ﺳﺮﺑﻴﺮه د ارزوﻧﯥ ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ د ﻋﻼﻗﻰ څﺮګﻨﺪوﻧﯥ ﭘﺎڼﯥ

ﻣګﺮ د ﻫﻐﻪ ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﭘﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺧﺒﺮې وﺷﻮې؛ د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺘﻴﺎ

) (EOIsد وړاﻧﺪې ﻛﻮﻟﻮ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﻛﻴږي.

وزارت څﻴړﻧﻪ ﭘﻪ ﻏﺎړه واﺧﻴﺴﺘﻪ.

د ﺑﻼﻋﻮﺿﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ او د ﻗﺮاردادﻧﻮ ) (GCMUد ﭘﺮوﺳﯥ

•

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﻪ ﻏﺎړه اﺧﻠﻲ.

•

ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻪ

اﻣﺘﻴﺎز ورﻛﻮﻧﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﯥ او اﻓﻐﺎﻧﯥ ټﻮﻟﻨﯥ راﺟﻠﺒﻮى
د اﻓﻐﺎﻧﯥ ﻧﻮﻳﻮ ﺟﻮړو ﺷﻮﻳﻮ اﻧﺠﻴﻮګﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره ،ﺣﺪاﻛﺜﺮ 2ډﻟﯥ
ﺗﻌﻴﻨﯥ ﺷﻮې؛ د اﻓﻐﺎن او ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻟﻮﻳﻮ اﻧﺠﻴﻮګﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﺣﺪ اﻛﺜﺮ 3
ډﻟﯥ ﺗﻌﻴﻦ ﺷﻮې.

•

ﻧﻮي ﻣﻌﻴﺎروﻧﻪ  :د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ټﻮﻟﻴﺰو ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻛﻮﻟﻮ
ﻛﯥ ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب

ﻧﺎﺣﻜﻮﻣﺘﻰ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻪ
2002-2005

•

د وړﺗﻴﺎ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ د ګډون ﺗړون

•

د ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د وړاﻧﺪې ﻛﻮﻟﻮ ﺗړون

•

ﭘﻪ ﺛﺎﺑﺘﻪ او ﻳﻮځﺎﯦﯥ ﺗﻮګﻪ د ﭘﻴﺴﻮ

د ﻗﺮاردادوﻧﻮ او ﺑﻼ ﻋﻮﺿﻪ

 (1ﻧﺎ ﺣﻜﻮﻣﺘﻰ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻪ د ﻋﻼﻗﻰ څﺮګﻨﺪوﻧﯥ ﭘﺎڼﯥ

ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ )(GCMU؛

) (EOIsوړاﻧﺪې ﻛﻮي.

WB ►MOF ►MoPH

 (2ټﺎﻛﻞ ﺷﻮى ﻧﺎﺣﻜﻮﻣﺘﯥ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻪ د وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻮ ﻟﭙﺎره

►NGO

اﻣﺘﻴﺎز ﻟﺮوﻧﻜﻮ وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻮ ﺳﺮه څﻴړل ﺷﻮﻳﺪي.
ﻏﻮښﺘﻨﯥ ) (RFPﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛﻮي.

•
ﺑﯥ ﻟﻪ ﺑﺪﻟﻮن څﺨﻪ

ﻫﻐﻪ ﻧﺎﺣﻜﻮﻣﺘﯥ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﻛړﻧﻪ ﻳﯥ ﺳﻤﻪ وي ،د
ﺳټﻨډرډ ﺳﺮاﻧﻪ ګټﯥ ﭘﻪ ﺑﻨﺴټ  ،د دوي ﻗﺮارداد

 2006اودﻫﻐﻪ

•

ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻪ

اﻣﺘﻴﺎزوﻧﻪ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه ﺳﻤﻮن ورﻛﻮل ﻛﻴږي ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﻛﯥ 80٪
اﻣﺘﻴﺎزوﻧﻪ د ﻓﻨﻲ او  20٪د ﻣﺎﻟﻲ وړﺗﻴﺎ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﯥ ﻧﻴﻮل ﻛﻴږي.

•

ﭘﻪ ﺗړون ﻛﯥ ﺗﻌﺪﻳﻼت راﻣﻨځ ﺗﻪ او اﻣﻀﺎ ﺷﻮل

•

د څﺮﻧګﻮاﻟﻲ د ټﺎﻛﻠﻮ ﺳﻴﺴﺘﻢ د ﭘﺎﻧﻜﯥ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ  4,50اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ

ﺗﻤﺪﻳﺪﻳږي.

وروﺳﺘﻪ

ﺑﺎﻧﻚ

•

 (3ﭘﺮوﭘﻮزﻟﻮﻧﻪ ﺳﭙﺎرل ﻛﻴږي

ورﻛﻮل د ﺑﻮﯦﺠﯥ ﺳﻞ ﭘﻪ ﺳﻠﻮﻛﯥ

ﻧــــــړﻳــــــﻮال

•

د څﺮﻧګﻮاﻟﻲ د ټﺎﻛﻠﻮ ﺳﻴﺴﺘﻢ د ﭘﺎﻧﻜﯥ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ :څﻴړل ﺷﻮي
وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ )ﭘﺮوﭘﻮزﻟﻮﻧﻪ( د ﻓﻨﻲ او ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ  ،د +60

ډاﻟﺮو ﺛﺎﺑﺘﯥ ﺑﻮدﺟﯥ د ډﻟﻮ د ګډون د ﺗړﻧﻮﻧﻮ ) (PPAsﭘﻪ اړه د وړﺗﻴﺎ
ﭘﻪ ﺑﻨﺴټ وړﻛړل ﺷﻮل

ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﻜﻮ ﺗړوﻧﻮﻧﻮ ﻛﯥ رﻗﺎﺑﺘﯥ ﭘﺮوﺳﯥ ډﻳﺮې ﺷﺘﻪ
دي؛ د ﺛﺎﺑﺘﯥ ﺑﻮدﺟﯥ ټﺎﻛﻞ؛ د ﻟﻮړ ﺳﺮاﻧﻪ ارزښﺖ
ټﺎﻛﻞ

د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺘﻴﺎ وزارت

د ﻗﺮاردادوﻧﻮ او ﺑﻼ ﻋﻮﺿﻪ

د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺘﻴﺎ وزارت د ﭘﻼﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ

د ﻧﺎﺣﻜﻮﻣﺘﯥ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﺳﺮه

ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

وړاﻧﺪې ﻛﻴږي

ورﺗﻪ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻪ ،ﻧﻪ رﻗﺎﺑﺘﻰ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻪ

2002-2005

•

د ډﻟﻮ د ﺗړون د وړﺗﻴﺎ ﭘﻪ ﺑﻨﺴټ )(PPA

)(GCMU؛WB►MOF►MoPH

• د وړﺗﻴﺎ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ د ګډون ﺗړون
• د دوﻟﺖ ﻟﻪ ﺧﻮا وړاﻧﺪې ﺷﻮي ﺧﺪﻣـﺎت

 2006اودﻫﻐﻪ
ﺑﻰ ﻟﻪ ﻛﻮم ﺑﺪﻟﻮن څﺨﻪ

د ﻧﺎﺣﻜﻮﻣﺘﯥ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن

د ﺗﻘﻮﻳﺘﯥ ﻣﻴﻜﺎﻧﺰم ﭘﺮ ﺳﺮ ﺷﺘﻪ

وروﺳﺘﻪ

ﭼﯥ ﻳﻮه ﺑﺮﺧﻪ ﻳﯥ ﻣﻠﻰ ﭘﻴـﻮﺳـﺘـﻮن ﺗـﻪ د

ﺗﻮاﻓﻘﺎت زﻳﺎﺗﻴږي

ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻪ

ﺗﻔﺎﻫﻢ د ﻳﺎدداﺷﺖ ﻟﻪ ﻻرې ﺗﺮ ﺳﺮه ﺷﻮي

د اروﭘﺎ ټﻮﻟﻨﻪ

اروﭘﺎﻳﻲ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن
2002-2005

EC ►NGO

 (1ﻧړﻳﻮال وړاﻧﺪې ﺷﻮي وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ د ﭘﻼن ﻟﭙﺎرهNGO :

•

ﺑﺎﻳﺪ اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻳﺎ اروﭘﺎﻳﻲ وي.
ﺳﭙﻤﺎ ﺳﺮه ﺗړﻟﻲ
 (2وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ ﺳﭙﺎرل ﻛﻴږى

•

•  :2002-05د ﺛﺎﺑﺘﯥ ﺑﻮدﺟﯥ ورﻛﻮﻧﯥ ﺗړون )د ﭘﺎﻳﻠﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ،د

او ﻛﺮړﻧﻴﺰ ﻇﺮﻓﻴﺖ(؛  5د ﻣﺎﻟﻲ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﻴﺪو ﻟﭙﺎره

 20ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﻛﯥ ﭘﻴﺴﯥ ورﻛړي او ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﻜـﻮ وﺧـﺘـﻮﻧـﻮ ﻛـﯥ

•

)دوﻫﻢ او درﻳﻢ دورو ﻛﯥ ( ښﺎﻳﻲ ﻫﻐﻪ د ﻧﺮﻣۍ ﻟﻪ ﻣـﺨـﯥ  10ﭘـﻪ

• د 2006ﻛﺎل ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ :ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ ﺗړون )د ﭘﺎﻳﻠﻮ ﭘـﺮ ﺑـﻨـﺴـټ( د

د ﻣﻨﺎﻗﺼﯥ )ﻛﻤښﺖ( وړاﻧﺪﻳﺰ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،اروﭘﺎ او
ﻳﺎ ﻫﻢ آﺳﻴﺎﻳﻲ د ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﭘﻪ ﺣﺎل ﻛﯥ ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﻛﯥ
ﻣﻴﺸﺘﻮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪګﻴﻮ ﺗﻪ  ،ﭘﻪ وﻻﻳﺎﺗﻮ ﻳﺎ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﯥ د ﻛﺎر

ورﻛﻮل

 2006اودﻫﻐﻪ
وروﺳﺘﻪ

ﺑﻰ ﻟﻪ ﺑﺪﻟﻮن څﺨﻪ

ﭘﻪ څﻨګ ﻛﯥ

•

ښﺎﻳﻲ د دﻏﻪ ﭘﺮوﺳﯥ ﺗﺮ ﺳﺮه ﻛﻮل  GCMUﺗﻪ وﺳﭙﺎرل
ﺷﻲ.
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•

د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﺑﻬﻴﺮ ﻛﯥ د ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ څﻴړﻧﯥ؛ اﻓﻐﺎﻧﻰ ﻧﺎﺣﻜﻮﻣﺘﯥ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻪ ﻳﺎ اﻓﻐﺎن/ﻧړﻳﻮال ﻛﻨﺴﺮﺳﻴﻮم )ټﻮﻟﻨﻮ( ﺗﻪ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب

ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻪ

ﭘﺎﻧګﻮ ﺑﻴﺎ ورﻛﻮل د ارزښﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﻨﺴټ

د ﻣﺎﻟﻲ اﻣﺘﻴﺎز ارزښﺖ ،ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﻛﯥ  30٪دي )ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﻛﯥ  10د
ﺑﻮدﺟﯥ د ګټﻮرﺗﻴﺎ ﭘﻪ ټﻴﻨګﺎر او ﻳﺎ ﻫﻢ د ﺳﭙﻤﺎ ﺳﺮه ﺗړﻟﻲ ؛  20د ﻣﺎﻟﻲ

ﭘﺎﻧګﻮ ﺑﻴﺎ ورﻛﻮل ،ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﺎﻳﺪ د ټﻮﻟﯥ ﺑﻮدﺟﯥ

ﺳﻠﻮ ﻛﯥ ﺗﻪ را ټﻴټ ﻛړي.

د ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﺑﺮﺧﻮ څﻴړﻧﻪ د ﺑﻮدﺟﯥ د ګټﻮرﺗﻴﺎ ﭘﻪ ټﻴﻨګﺎر او ﻳﺎ ﻫﻢ د

ﻟﻪ  1380څﺨﻪ راﻫﻴﺴﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن روﻏﺘﻴﺎﻳﯥ ﺳﻴﺴﺘﻢ :د روﻏﻮاﻟۍ ﭘﻪ ﻟﻮر؟

ﭘﺮ ﭘﻼﻧﻮﻧﻮ ﻟﻨډه ﻛﺘﻨﻪ
د ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د وړاﻧﺪې
ﭘﻪ وړﺗﻴﺎ وﻻړ ﻏړي

ﭘﻮښښ :ﺳﻴﻤﻪ او وﺧﺖ

ځﺎﻧګړﻧﯥ ﺷﺎﺧﺼﻮﻧﻪ

ﻛﺘﻨﻪ او ارزوﻧﻪ

ﻛﻮﻟﻮ ﺳﻴﻤﻪ
ﺳﻴﻤﻪ 14 :وﻻﻳﺘﻮﻧﻪ؛ ډﻟﻪ اﻳﺰ ﭘﻮښښ :د دﻏﻮ ډﻟﻮ ﺳﻴﻤﻪ

د ﻧﺎﺣﻜﻮﻣﺘﯥ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ د

ﻛﻪ ﭼﻴﺮى ﭘﻪ ﺗړون ﻛﯥ د ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮﻳﻮ ﻣﻮاردو ﻟﭙﺎره ﭘﺎﻧګﻪ

اﻳﺰ واﻟﻲ ﺳﭙﺎرښﺖ ﺷﻮي ﻣګﺮ اﺟﺒﺎري ﻧﻪ دي.

ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﻟﻮړه اﻧﺪازه د

ورﻧﻜړل ﺷﻲ ،ښﺎﻳﻲ ﭼﯥ ﺗﺎدﻳﯥ ﭘﻪ ﺷﺎه واﭼﻮل ﺷﻲ؛ ﻫﻴڅ

ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻛﭽﻪ

ډول اﺿﺎﻓﻲ ﻧﻐﺪې ﭘﻴﺴﯥ ﻫﻢ ﻧﻪ ورﻛﻮل ﻛﻴږي

ﻣﻮده 12 :ﺗﺮ  36ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ
ده؛ دﻏﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻪ د دﻏﻮ

•

د وړاﻧﺪې ﻛﻮﻟﻮ وړ ﻣﻮاردو ﻣﻴﺎﺷﺘﻨۍ څﻴړﻧﻪ د راﭘﻮروﻧﻮ او د ﺳﻴﻤﯥ د

•

ﻛﺘﻨﯥ ﻟﻪ ﻻرې

•

د روﻏﺘﻨﭙﺎﻟﻴﻨﻰ ) (REACHﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻌﻴﺎري
ځﺎﻧګړﺗﻴﺎوې وﺿﻊ ﻛﻮي ،ﻣګﺮ ﻧﺎﺣﻜﻮﻣﺘﯥ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻪ ﻛﻮﻻي ﺷﻲ ﻣﻮﺧﯥ روښﺎﻧﻪ ﻛړي

د څﺮﻧګﻮاﻟﻲ د ښﻪ ﺗﻮب څﻴړﻧﻴﺰ وﺳﺎﻳﻞ )د ﺑﺸﭙړو ګټﻮرو ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ
او د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ اړه ﺧﺒﺮې وﻛړي.
وړاﻧﺪې ﻛﻮﻟﻮ اﻣﺘﻴﺎز } 65 ({FFSDPﻓﻴﺼﺪه آﺳﺎﻧﺘﻴﺎوې ﺗﺮ ﺳﺮه ﺷﻮې

ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د وړاﻧﺪې ﻛﻮﻟﻮ

•

ﻟﭙﺎره ﺑﺎﻳﺪ د ﻛﺎﻓﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ او

•

د ﺑﻮدﺟﻲ ورﻛﻮﻟﻮ درۍ ﻟﻤړﻧﻰ ﻣﻴﺎﺷﺘﻲ:

د ﭘﺮوژې د ﻛﻮرﻧۍ ﺳﺮوې د ﭘﻴﻞ ،ﻣﻴﻨځ او آﺧﺮ ﺧﻄﻮﻧﻮ ﻛﺘﻨﻪ او څﻴړﻧﻪ د
اﻧﺠﻴﻮ ګﺎﻧﯥ دﭘﻴﻞ دﻟﻴﻜﻲ ﺷﻤﻴﺮي دﻛﻮرﻧﻰ

ﺗﺠﺮﺑﯥ څﺨﻪ ﺑﺮﺧﻤﻦ وي.
ﺑﻴﻠګﯥ اﺧﻴﺴﺘﻨﯥ د روښ ﻧﻪ ﭘﻪ ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ د ﻟﻮړ څﺮﻧګﻮاﻟﻲ ﺗﻀﻤﻴﻦ

ﺳﺮوي ﭘﻪ ﺑﻨﺴټ وړاﻧﺪې ﻛﻮي
د ﭘﺎﻳﻠﻮ د ارزوﻧﯥ ﻟﭙﺎره

ﺳﺎﺣﻪ 13 :وﻻﻳﺘﻮﻧﻪ؛  3ځﻠﯥ د ګډون د ﺑﻮدﺟﯥ ورﻛﻮل د

د روﻏﺘﻴﺎﻳﻰ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ

د ﺗړوﻧﻮﻧﻮ  18ﻣﻴﺎﺷﺘﻨﻰ ﺗﻤﺪﻳﺪ )د  60ﻣﻴﺎﺷﺘﻨﻴﻮ ﭘﺮوژو

وړﺗﻴﺎ او د وﻻﻳﺎﺗﻲ ﭘﻮښښ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ 18ځﻠﯥ ﭘﻪ ډﻟﻪ اﻳﺰ

ﺑﻨﺴﺘﻴﺰ ټﻮﻟګﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﻪ

ﻟﭙﺎره( ﭘﻪ وړﺗﻴﺎ او ښﻪ ﻛړﻧﻪ ﭘﻮري اړه ﻟﺮي او ﭘﻪ دې

ﺑﻨﺴټ ) 10وﻻﻳﺘﻪ( ﭘﻪ ﻣﺸﺨﺼﻮ وﻻﻳﺎﺗﻮ ﻛﯥ ﺗﺮ ﺳﺮه ﺷﻮ

ﺑﻼﻋﻮﺿﻪ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻛﯥ ﺳﺮه د

اﺳﺎس ﻫﻴڅ ﻧﻐﺪي ﭘﻴﺴﯥ ﻧﻪ ورﻛﻮل ﻛﻴږي

•
•

څﺎرﻧﯥ ﭘﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﺮه دوام ﭘﻴﺪا ﻛړي ﻣګﺮ ﭘﻪ ﻟږ ﺷﺪت ﺳﺮه

ﻧﻮي ﺗﻌﻴﻦ ﺷﻮې ځﺎﻧګړﺗﻴﺎوې د د ﻧړﻳﻮال
ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻟﭙﺎره د ﻣﺘﺤﺪو اﻳﺎﻻﺗﻮ دﻓﺘﺮ

د وروﺳﺘﯧﻮ ﻛﻮرﻧﻴﻮﺳﺮوې ﻧﻪ د ﻻﺳﺘﻪ راﻏﻠﻮ اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د

) (USAIDد ﺳټﻨﺪرډ ځﺎﻧګړﺗﻴﺎوو ﺳﺮه د

ﺑﻨﺴټﻴﺰو وﻻﻳﺘﺎﻳﺘﯥ

ﭘﺮوژو د ﭘﻴﻞ د ﻟﻴﻜﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د ﻧﻮﻳﻮ ﻣﻮﺧﻮ څﺨﻪ ګټﻪ واﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻲ او

ګډﻳﺪو ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ او د د ډﻟﻮ د ﺗړون د وړﺗﻴﺎ ﭘﻪ

روﻏﺘﻮﻧﯥ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﻨځﻮ

ﭘﻪ ﻧﺎﺣﻜﻮﻣﺘﯥ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﺑﺤﺚ ﭘﺮې وﺷﻲ

ﺑﻨﺴټ )(PPA

ﻣﻮده 30 :ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ؛ ښﺎﻳﻲ د ښﯥ ﻛړﻧﯥ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ ﭘﻪ
ﻫﻤﺪﻏﻪ اﻧﺪازه زﻳﺎت ﻛړل ﺷﻲ
وﻻﻳﺘﯥ روﻏﺘﻮﻧﻮﻧﻮ ﻛﯥ

•

ښﺎﻳﻲ څﺎرﻧﻪ د ﻳﻮه ﺑﻬﺮﻧﻲ ﻫﻴﺌﺖ ﻟﻪ ﻟﻮري ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻲ

•

ﺳﻴﻤﻪ 7 :وﻻﻳﺘﻪ؛ وﻻﻳﺘﻰ ﭘﻮښښ :ﻳﻮ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮوﻧﻜﯥ ﻳﺎ

د ﺑﻨﺴټﻴﺰو روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ

اﺿﺎﻓﻰ ﻧﻐﺪې ﭘﻴﺴﯥ ښﺎﻳﻲ ،د ﺗړون ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﻛﯥ 10

ﭘﻪ ټﻮل ﻫﻴﻮاد ﻛﯥ د ﻛﻮرﻧۍ ﺳﺮوې ﺗﺮ ﺳﺮه ﻛﻮل اړ ﻣﺮﻛﻪ/څﻴړﻧﯥ د وړﺗﻴﺎ

داﺧﻠﻲ او ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ځﺎﻧګړﺗﻴﺎوې ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﻠﻲ

ټﻮﻟﻨﻪ د ﻫﺮ وﻻﻳﺖ ﻟﭙﺎره

ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ټﻮﻟﻴﺰ )(BPHS

ﻓﻴﺼﺪه ارزښﺖ وﻟﺮي ،ﻫﺮ ﺷﭙږ ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ  1ﭘﻪ ﺳﻠﻮﻛﯥ د

ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ؛ او ﻧﻴﻢ ﻛﻠﻨۍ څﻴړﻧﯥ د وړﺗﻴﺎ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ دګډون ﭘﻪ ) (PPAټﻮﻟﻮ

ﻛﭽﻪ ﭘﻴﮋﻧﺪل ﺷﻮي دي؛ د ﭘﻴﻞ د ﻟﻴﻜﯥ ﺷﻤﻴﺮې

ﺷﻤﻮل ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﺗړوﻧﻮﻧﻮ ﻛﯥ

 10ﭘﻪ ﺳﻠﻮ زﻳﺎﺗﻮاﻟﻲ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﯥ اﻣﺘﻴﺎزوﻧﻪ د ﭘﻴﻞ د

ﺗړوﻧﻮﻧﻮ ﻛﯥ د وړﺗﻴﺎ او وﻻﻳﺘﻲ ﭘﺮوژو ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﭼﯥ د درﻳﻢ څﻴړوﻧﻜﯥ

د څﻮ ځﺎﻧګړﻳﺰې ډﻟﯥ د ﺳﺮوې ) (MICSڅﺨﻪ ﭘﻪ

ﻟﻴﻜﯥ څﺨﻪ ﻟﻮړ )ﭘﻪ ټﻮﻟﻪ ﭘﺮوژه ﻛﯥ  5ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﻛﯥ( ورﻛﻮل

)د ﺟﺎن ﻫﻮﭘﻜﻴﻨﺰ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن /د ﻫﻨﺪ د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ څﻴړﻧﻮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ(

 2003ﻛﺎل ﻛﯥ و اﻳﺴﺘﻞ ﺷﻮل

ﻣﻮده 26 :ﺗﺮ  30ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ
ﻛﻴږي؛ ﻫﻤﺪارﻧګﻪ د ﭘﺮوژې ﭘﻪ آﺧﺮ ﻛﯥ  5ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﻛﯥ د
ﻛﻢ ﺗﺮ ﻛﻤﻪ  50ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﻛﯥ زﻳﺎﺗﻮاﻟﻲ ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻮر د

•

درې ﻣﻴﺎﺷﺘﻨﻲ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ راﭘﻮروﻧﻪ

اﻣﺘﻴﺎزاﺗﻮ ﭘﻪ ﻛﭽﻪ ورﻛﻮ ل ﻛﻴږي

ﺳﻴﻤﻪ :د ﻧړﻳﻮال ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻟﭙﺎره د ﻣﺘﺤﺪو اﻳﺎﻻﺗﻮ دﻓﺘﺮ

د ﺑﻨﺴټﻴﺰو روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ

ﺑﯥ ﻟﻪ ﺑﺪﻟﻮن څﺨﻪ

د ﺟﺎن ﻫﻮﭘﻜﻴﻨﺰ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن /د ﻫﻨﺪ د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ څﻴړﻧﻮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗړون ﺗﺮ

ﭘﻪ ﺷﺘﻪ ځﺎﻧګړﺗﻴﺎوو ﻛﯥ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ د

) (USAIDد وړﺗﻴﺎ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ دګډون د ﺗړوﻧﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ

ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ټﻮﻟﻴﺰ )(BPHS

ﻛﻪ ﭼﻴﺮى ﻧﺎﺣﻜﻮﻣﺘﯥ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻪ د اﺿﺎﻓﯥ ﭘﻴﺴﻮ د

 2008زﻳږدﻳﺰ ﻛﺎل ﭘﻮرې د دوي د ﭘﺮوګﺮام د دوام ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺷﻲ

اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ د راټﻮﻟﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﺑﻨﺴټ

ﺷﻤﻮل ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﺗړوﻧﻮﻧﻮ ﻛﯥ

ورﻛﻮﻟﻮ وړ وي ،وﻻﻳﺘﻰ روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ دﻓﺎﺗﺮ ﻫﻢ د دﻏﻪ ﺣﻖ

ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻨﯥ ﭼﯥ وﻻﻳﺎت ﺗﺮ ﺧﭙﻞ ﭘﻮښښ راوﻟﻲ د

څﺨﻪ ﺑﺮﺧﻤﻦ ﻛﻴﺪاي ﺷﻲ

ﺧﭙﻞ ﭘﻮښښ ﻻﻧﺪې وﻻﻳﺎﺗﻮ ﺷﻤﯧﺮ  6وﻻﻳﺎﺗﻮ ﺗﻪ زﻳﺎﺗﻮي
ﻣﻮده :د  18ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ زﻳﺎﺗﻮاﻟﻲ د ﺷﺘﻪ ﺗړﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻮده
ﻛﯥ ،ﻧﻮﻳﻮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻮوﻧﻜﻮ ﺗﻪ د  24ﻣﻴﺎﺷﺘﻨﻴﻮ ﺗړوﻧﻮﻧﻮ
ورﻛﻮل

ﺳﻴﻤﻪ 3 :وﻻﻳﺘﻪ؛ وﻻﻳﺘﻰ ﭘﻮښښ

د ﺑﻨﺴټﻴﺰو روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ

د ﻧﺎﺣﻜﻮﻣﺘﯥ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن

د ﻧﺎﺣﻜﻮﻣﺘﯥ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن

د ﻧﺎﺣﻜﻮﻣﺘﯥ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن

ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ټﻮﻟﻴﺰ )(BPHS

ﻣﻮده 24 :ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ
ﺷﻤﻮل ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﺗړوﻧﻮﻧﻮ ﻛﯥ

ﺳﻴﻤﻪ :د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺘﻴﺎ د وزارت د ﺗﻘﻮﻳﺘﯥ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﺰم د

د ﺑﻨﺴټﻴﺰو روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ

ﭘﻮښښ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ د ﻛﺎﺑﻞ  4ﻧﻮرو وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﯥ

ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ټﻮﻟﻴﺰ )(BPHS

ﻧﻴﻮل ﺷﻮﻳﺪي

ﺷﻤﻮل ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﺗړوﻧﻮﻧﻮ ﻛﯥ

د ﻧﺎﺣﻜﻮﻣﺘﯥ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن

ﺑﯥ ﻟﻪ ﺑﺪﻟﻮن څﺨﻪ

د ﻧﺎﺣﻜﻮﻣﺘﯥ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن

ﻣﻮده 18 :ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ زﻳﺎﺗﻮاﻟﻲ
ﺳﻴﻤﻪ 10 :وﻻﻳﺘﻪ؛ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ وﻻﻳﺘﯥ او ډﻟﻪ اﻳﺰ ﭘﻮښښ

د ﺑﻨﺴټﻴﺰو روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ

ﺑﯥ د وړﺗﻴﺎ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﻏړي

•

د اروﭘﺎ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻪ ﻛﻠﻨﻲ راﭘﻮروﻧﻪ او د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺘﻴﺎ وزارت ﺗﻪ

ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ د ﭘﺮوګﺮام ﻣﻮﺧﻪ د د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ

ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ټﻮﻟﻴﺰ )(BPHS

درۍ ﻣﻴﺎﺷﺘﻨﯥ ﻓﻨﻲ ﺗﻮﺿﻴﺤﻰ راﭘﻮروﻧﻪ ) د  2004ﻛﺎل د وروﺳﺘﻴﻮ

ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﺑﻨﺴټﻴﺰى ﺗﻮﻟګﻲ ) (BPHSاړوﻧﺪ

ﺷﻤﻮل ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﺗړوﻧﻮﻧﻮ ﻛﯥ

څﺨﻪ(

ځﺎﻧګړﺗﻴﺎوو ﺗﻌﺮﻳﻒ او اﻧﺪازه ﮔﻴﺮى ده او

ﻣﻮده 21 :ﺗﺮ  30ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ

•

ځﺎﻧګړﻧﻪ د وړﺗﻴﺎ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ده .ﺧﻮ ﻧﺎﺣﻜﻮﻣﺘﯥ
د درﻳﻢ ﻟﻮري ارزوﻧﻪ ﭘﻪ ﻛﻠﻨۍ ﺗﻮګﻪ د اروﭘﺎﻳﻲ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮ ن د ﻣﺮﺳﺘﻮ

ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﺗﻪ واك ورﻛړل ﺷﻮي دي ﭼﯥ

ﻻﻧﺪې وﻻﻳﺎﺗﻮ ﻛﯥ او ﻫﻤﺪارﻧګﻪ ﭘﻪ ﻧﻴﻢ ﻛﻠﻨﻲ ډول ﭘﻪ در ې وﻻﻳﺘﻲ

ځﺎﻧګړﺗﻴﺎوي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛړي او د ﻣﻨﻄﻘﻲ

ﭘﺮوژو ﻛﯥ ﺗﺮ ﺳﺮه ﺷﻮل

ﻗﺮاردادي ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل څﺨﻪ ګټﻪ واﺧﻠﻲ

ﺳﻴﻤﻪ 10 :وﻻﻳﺘﻪ؛ډﻟﻪ اﻳﺰ ،ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ او وﻻﻳﺘﻰ ﻛړﻧﯥ؛

ﭘﻼﻧﻮﻧﻪ د ﺷﺮﻳﻜﺎﻧﻮ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ

د ﭘﺎﻧګﻮ ورﻛﻮل د ﺗړون ﭘﻪ ﭘﻴﻞ ﻛﯥ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻪ د

د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺘﻴﺎ وزارت او اروﭘﺎﻳﻲ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻪ ﻧﻴﻢ ﻛﻠﻨﯥ راﭘﻮروﻧﻪ او

د ﻣﻠﻲ ﺳﺮوې ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﺷﻮې

اروﭘﺎﻳﻲ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن دﻏﻮر وﻻﻳﺖ ټﻮﻟﯥ ﺳﻴﻤﯥ ﺗﺮ

ټﺎﻛﻞ ﻛﻴږي ﻣګﺮ د ﻫﻐﻮي

ﻻﺳﺮﺳﻲ ﻟﭙﺎره؛ ښﺎﻳﻲ ﭘﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﯥ ﭘﺎﺗﯥ واﻟﻲ د ﻧﻮې

د ﺑﻬﺮﻧۍ ﭘﻠټﻨﯥ ﺗﺮ ﺳﺮه ﻛﻮل /د ﺗړون وال د څﺮﻧګﻮاﻟﻲ ﻛﺘﻨﻪ د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ

ځﺎﻧګړﺗﻴﺎوې ﭘﻪ ځﺎﻧګړو وﻻﻳﺘﻲ ځﺎﻧګړﺗﻴﺎوو

ﺳﻤﺒﺎﻟﺘﻴﺎ د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺘﻴﺎ د

څﻴړﻧﯥ ﺳﺒﺐ ﺷﻲ

ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ

ﺑﺪﻟﻴږي

ﭘﻮښښ ﻻﻧﺪې راوﺳﺘﯥ دي

وزارت ﭘﻪ ﻏﺎړه ده
ﻣﻮده 24 :ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ؛ ښﺎﻳﻲ د ښﻪ ﻛﺎر ﻛړﻟﻮ ﭘﻪ ﺻﻮرت ﻛﯥ
ﭘﻪ ﻫﻤﺪﻏﻪ اﻧﺪازه زﻳﺎت ﻛړل ﺷﻲ

15

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﯥ او ارزوﻧﯥ د ادارې د ﺗﻮﺿﻴﺢ ﭘﺎڼﻮ د ﺧﭙﺮوﻧﯥ ﻟړۍ

ﻳﺎدوﻧﻪ وﺷﻰ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ډﻳﺮو وﺧﺘﻮﻧﻮﻛﯥ ﻋﻤﻮدى ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﻰ د ﻣـﺘـﺎﺑـﻌـﻮ د

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ د زﻳﺎﺗﻮ ﻛﻠﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ

اﻧﺤﺮاف ﺳﺒﺐ ﺷﻮى دى او ورځﻨﻰ دﻧﺪى ﺗﻪ ﭘﺎم ﺷﻮى دى ،دا اﻣـﺮﻟـﺰوﻣـﺎ
ﻧﺒﺎﻳﺪواﻗﻊ ﺷﻰ ﺧﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن روﻏـﺘـﻴـﺎﻳـﻲ ځـﺎرﻧـﻰ ﺳـﻴـﺴـﺘـﻢ ﻟـﻮړى

ﻫﻴﻮادوﻧﻮ اړﻳﻦ ﭘﺎﺗﻲ ﺷﯥ ،او د ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭘﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ځﺎي ﭘﺎﺗﻰ ﺷﻰ ،د ﺗﻮﻗﻌﺎﺗـﻮ ﭘـﻮره ﻛـﻮل او ﭘـﺎم ﭘـﻪ

ﻛﭽﻪ ﻛﯥ ﻫﺮ د ﭘﺎم وړ ﻟږواﻟۍ ﭼﯥ راځﻲ،

ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮﺑﻮﻧﻮ ﭼﻰ ﻣﻮﺟﻮد دى ﺑﺎﻳﺪ واﻗﻊ ﺑﻨﻴﺎﻧﻪ وى ،د اﻓـﻐـﺎﻧﺴـﺘـﺎن ﭘـﻪ
ﺑﺮﺧﻪ ﻛﻰ ﺑﺎﻳﺪ روښﺎﻧﻪ ﻛړو ،ﭼﻰ ﻫﻐﻮى ﺑﺎﻳـﺪ د ﻳـﻮى ﺑـﺮﺧـﯥ د ﺣـﻞ ﻻره

ﻛﯧﺪاى ﺷﻲ ﭘﻪ روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮﺧﯥ ﻣﻼ
وى ،ﻧﻪ د ﺳﺘﻮﻧﺰو اﺿﺎﻓﻰ ﺳﺮﭼﻴﻨﻰ.

ﻣﺎﺗﻮوﻧﻜﻲ اﻏﯧﺰې ﭘﺮﯦږدي.
دوه ﻣﻮﺿﻮع ګﺎﻧﯥ ،ﭼﯥ د ﻳﻮﺑﻞ ﺳﺮه اړﻳﻜﻰ ﻟﺮى د ﺟګړې ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ
ﻫﻴﻮادوﻧﻮﻛﯥ څﺮګﻨﺪﻳږى .د وړاﻧﺪوﻳﻨﯥ ﻣﻨﻞ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د روﻏﺘﻴﺎﻳـﻰ
ﺳﻴﺴﺘﻢ د ﺑﻬﺒﻮد ﻟﭙﺎره ،دا ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻳﺪﻫﺮې ﺧﻮاﺗﻪ ﭘﺮاﺧﻮاﻟـﻰ وﻣـﻮﻣـﻰ.
ﻳﻮواﻟﯥ وﺟﻮد ﻟﺮي .اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺟﮕړې ﻧﻪ روﺳﺘﻪ د ﻧﻮرو ﺟﻨﮓ ځـﭙـﻠـﻮ
ﭼﯥ وﻛﻮﻟﻰ ﺷـﻰ د ټـﻮﻟـﻨـﯥ ﭘـﻪ واك ﻛـﯥ ورﻛـړل ﺷـﻰ او روﻏـﺘـﻴـﺎﻳـﻰ
ﻫﻴﻮادو ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ دا څﺮﮔﻨﺪوي ﭼﯥ دﻏﻪ ﻫﻴﻮاد د روﻏﺘﻴـﺎ ﭘـﻪ ﺑـﺮﺧـﻪ ﻛـﯥ
ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ د ارﺟﺎﻋﻰ روﻏﺘﻮﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل د ټﻮﻟﻨﻰ ﭘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻛـﯥ ﺷـﯥ.
ﮔړﻧﺪي ګﺎﻣﻮﻧﻪ اﺧﺴﺘﻲ دي 15او د ټﻮﻟﻮ څﺨﻪ ﻣﻬﻤﻪ دا ﭼـﯥ د ﺳـﺘـﻮﻧـﺰو
دا اﻣﺮ ﭘﻪ دې ﻣﺎﻧﺎ دى ،ﭼﯥ ﻋﺎﻣﻪ روﻏﺘﻴﺎﻳﻰ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺳﻴـﺴـﺘـﻢ ﻓـﻌـﺎﻟـﻪ
ﺳﺮه ﻻس او ګﺮﻳﻮان دى ،د ﻧﻦ ورځﯥ د ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺳﺮه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ دراﺗﻠـﻮﻧـﻜـﻮ
ﺳﺎﺗﻨﻪ ﭘﻪ ﻫﺮه ﺳﻄﺤﻪ ﭼﯥ وې ډﻳﺮو ﭘﻴﺴﻮ ﺗﻪ ﺿﺮورت دي .ﺧـﻮ ﺑـﺮﻋـﻜـﺲ
ﺳﺘﻮﻧﺰو د ﺣﻞ وړاﻧﺪوﻳﻨﻪ ګڼﻠﯥ ﺷﻮ.
دا ﻣﻮﺿﻮع ،د ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻛﻮوﻧﻜﻮ ﻣﻮﺳﺴﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﺳـﺘـﻪ د ﺟـﮕـړې د دوران
د ﻧړﻳﻮال ﻧﻮي ﺷﺮاﻛﺘﻮ د ﻋﻤﻮدى ﺑﺮﻧﺎﻣﻮ او د ټﻮﻟﻮ اﺳﺎﺳـﻲ روﻏـﺘـﻴـﺎﻳـﻲ

څﺨﻪ وررﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﻛﯥ دا وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻤﻴږى .ﺗـﻤـﻮﻳـﻞ ﻛـﻮوﻧـﻜـﻰ

ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﻋﺮﺿﻰ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﻛﯥ اړﻳﻜﯥ ﻳﻮه ﺳﺘﻮﻧﺰه ده .د ﻟﻮﻣړﻳـﺘـﻮب ﭘـﻪ

ﻣﻮﺳﺴﻰ ﺑﺎﻳﺪ د ټﻮﻟﻨﻰ اړﺗﻴﺎوې او د روﻏﺘﻴﺎﻳﻰ ﺧـﺪﻣـﺘـﻮﻧـﻮ د ﻋـﺮﺿـﻰ

ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻣﺪاﺧﻠﯥ ﻋﺒﺎرت دي ﻟـﻪ )د دﻣـﺎﻏـﻲ روﻏـﺘـﻴـﺎﻳـﻲ ﺧـﺪﻣـﺘـﻮﻧـﻮ

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﭘﻪ ﭘﺎم ﻛﯥ وﻧﻴﺴﻲ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دوﻟﺖ او د ﻋﺎﻣـﻰ

زﻳﺎﺗﻮاﻟﯥ او ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ وي( داﺑﺤﺜﻮﻧﻪ ﻣﻄﺮح دي .ﺧﻮ ﭘﻪ ټـﻮﻟـﻴـﺰه ﺗـﻮګـﻪ

روﻏﺘﻴﺎ وزارت ﺗﻪ ﻻزم دي ،ﭼﯥ ﺧـﭙـﻞ ﭘـﻼﻧـﻮﻧـﻪ د ﺧـﺎرﺟـﻲ ﺗـﻤـﻮﻳـﻞ د

ټﻮل اﺳﺎﺳﻲ روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ او د ټﻮﻟﻨﯥ اﺳﺎﺳﻲ روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ څﺎرﻧﯥ

اﻋﺘﺒﺎر ﭘﻪ اﺳﺎس ﻃﺮح ﻛړي .ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻛﻮوﻧﻜﻰ ﻣﻮﺳﺴﻰ دوﻟﺘﻮﻧﻪ ﻣﺠﺒﻮره

ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب ﻟﺮي او د ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ ﻛﻼﺳﻴﻜﻮ ﻛﺮښﻮ ﻛﯥ روﻏـﺘـﻴـﺎﻳـﻲ څـﺎرﻧـﻪ

ﻛﻮي ،ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻰ ﻛﻮﭼﻨۍ ﻛړي ،ﭼﯥ دا ﻣﺴﺄﻟﻪ اﻛﺜﺮه د ﻧـﺎﺧـﻮښـﻰ

اﺳﺎس وي او اوﻟﻴـﺖ ﺳـﺎزﻣـﺎن دﻫـﻰ ﺷـﻮى دى .ﭘـﻪ ﻫـﺮ ﺣـﺎل ،ټـﻮﻟـﻨـﻪ،

وﺟﻪ ﻛﻴﺪاى ﺷﻰ .څﺮﻧﮕﻪ ﭼﯥ ﻣﺨﻜﻰ ﻫﻢ ورﺗﻪ اﺷﺎره وﺷـﻮه ،ﻣـﻌـﻤـﻮﻻً د

ﺳﻴﺎرﺗﺴﻬﻴﻼت ،د وﻟﺴﻮاﻟﯥ ﻟﻮﻣړۍ ﺳﻄﺤﻪ روﻏـﺘـﻮن ،ﻣـﺎﻟـﻲ ﺗـﻤـﻮﻳـﻞ

ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻛﻮوﻧﻜﻮ ﻣﻮﺳﺴﻮ ﻣﺤﻠﻰ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ د ﻻزم اﺧﺘﻴـﺎر او اﺳـﺘـﻘـﻼل

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﻜﻲ ﻛﯥ د ﻧﻮرو ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ،د دوه اړﺧـﻴـﺰه

څﺨﻪ ﺑﺮﺧﻤﻦ ﻧﻪ دى .ﻟږﺗﺮﻟږه ﭘﻪ وزارت ﻛﯥ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ اړﻳﻜﻰ او رښﺘﻴﻨـﻰ

ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻛﻮوﻧﻜﻮ ﻋﻤﻮدى ﺑﺮﻧﺎﻣﻮ ﭘﻪ اﺳﺎس او د ﻧړﯦﻮال ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑـﺎﻧـﺪې

ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻧﻪ ﻳﻮازى د ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻛﻮوﻧﻜﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﻛﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗـﺒـﺎدـﻟـﻪ ﻛـﻮي

ﻋﻤﻞ وﻛړې .ﻧړﻳﻮال ﻣﺎﻟﯥ ﺗﻤﻮﻳﻞ ) (HIV/AIDSﺗﻮﺑﺮ ﻛـﻠـﻮز ،ﻣـﻼرﻳـﺎ او

ﺑﻠﻜﻪ زﻳﺎﺗﻪ اﻧﺪازه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﯥ وزارت ﺗﻪ اﻏﻴﺰﻧﺎك واﻗﻊ ﻛﻴـږى .ﭘـﻪ اﺻـﻞ

اﺗًﻼف ) (GAVIاو ﻧـﻮر( د ﻋـﺎﻣـﯥ روﻏـﺘـﻴـﺎ وزارت ﺳـﺮه ﻟـﻪ ﻛـﻤـﺰوري

ﻛﯥ د ﻣﺮﺳﺘﻮ اړﻳﻜﻮ ﺳﺎﺑﻘﻪ  2002/1381ﭘﻮري رﺳﻴږى ،ﭘﻪ ﻗﻮى اﺣﺘﻤـﺎل

اﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻮ ﻛﻮښـښ ﻛـړې دې ،ﭼـﯥ د ﺳـﺮاﺳـﺮي ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﻮ ﭘـﻪ اﺟـﺮا ﻛـﯥ

د ﭘﺮﻣﺨﺘﻚ اﺻﻠﻰ دﻟﻴﻞ دادى ،ﭼﯥ ﭘﺨﻮا ﭘﻪ دى ﻻره ﻛﯥ ﻣﻨځ ﺗﻪ راﻏﻠـﻰ

روﻏﺘﻴﺎﻳـﻲ اﺳـﺎﺳـﻲ ﺧـﺪﻣـﺘـﻮﻧـﻪ ﺗـﺮ ﺳـﺮه ﻛـړي ﺑـﺎﻳـﺪ داﺳـﯥ روښـﺎﻧـﻪ

دى او دﻏﻮ ﻛړﻧﻮ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ دوام ﻛړى دى ،ﭼـﯥ ﺗـﺮ اوﺳـﻪ دﻏـﻪ

ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋى ﻏﻮره ﻛړى د ﺗـﻤـﻮﻳـﻞ ﻛـﻮوﻧـﻜـﻮ ﻣـﻮﺳـﺴـﻮ ﺳـﺮه ﭘـﻪ ﺧـﺎﺻـﻮ

اﺧﺘﻴﺎرښﻪ واﻟۍ ﻧﻪ ﺷﺘﻪ.

ﻧﺎروﻏﻴﻮ ﺗﺎﻛﻴﺪ وﻛړى او ﻫﻐﻪ ﺗﻪ وده ورﻛړي .د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ :د ﭼﺮﮔﺎﻧـﻮ
واﻟﮕۍ د ﻣﺸﺎﻫﺪى ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷـﻰ او
د ﻧﻮرو ﻧﺎروﻏﻴﻮ د ﺧﭙﺮاوى ﻣﺨﻨﻴﻮى ﺑﺎﻳﺪ ﭘـﻪ ﻫـﻤـﺪې ﺷـﺎن وي ،ﺑـﺎﻳـﺪ

 .15ﭘﻪ رښﺘﻴﺎ ﺳﺮه ،د ﻟﻮﻣړﻧﻴﻮ روﻏﺘﻨﭙﺎﻟﻨﻮ د ﻣﻨځګړﺗﻮﺑﻮﻧﻮ د ﻣﻌﻴﺎر او ﻳﺎ ﺣﺪ اﻗﻞ ﺟﻮﻏﺖ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ د ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺳﻜﺘﻮر د ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ وړاﻧﺪﻳﻨﯥ ﻋﺎﻫﻤﻪ ﺳﻜﺘﻮر څﺎرﻧﻪ ﻟﻪ ﺟﻨګ څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﻛﯥ د
روﻏﺘﻴﺎﻳﯥ ﺳﻜﺘﻮر د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎره ﻳﻮ ﻣﻮډل ګﺮځﻴﺪﻟﯥ دى .ﻟﻜﻪ د ﻛﺎﻧګﻮ ،ﻻﻳﺒﻴﺮﻳﺎ ،او ﺟﻨﻮﺑﯥ ﺳﻮدان ﭘﻪ دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺘﻮﻧﻮ ﻛﯥ.
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ﻟﻪ  1380څﺨﻪ راﻫﻴﺴﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن روﻏﺘﻴﺎﻳﯥ ﺳﻴﺴﺘﻢ :د روﻏﻮاﻟۍ ﭘﻪ ﻟﻮر؟

 .4ﻧﺎﺣﻜﻮﻣﺘﯥ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻪ او د ﻫﻐﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻧﻨګﻮﻧﻪ
د وړاﻧﺪﻳﻨﻰ ﻗﺒﻠﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻧﺎﺣﻜﻮﻣﺘﯥ ﻣﻮﺳﺴﻮ ﻛﯥ اﻏـﻴـﺰﻣـﻦ دى ،ﭼـﯥ ﭘـﻪ

ﭘﻪ ډﻳﺮ ﻧږدى ﺗﻴﺮ وﺧﺖ ﻛﯥ ،ﺑﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﯥ د ځﻴﻨﻮ اﻧﺠﻴﻮ ګﺎﻧﻮ ﻟـﻪ ﺧـﻮا

ﻫﻤﻐﻪ ډول ،ﭼﯥ ﭘﻪ  2002زﻳږدﻳﺰ ﻛـﺎل ﻛـﯥ د اﻓـﻐـﺎﻧﺴـﺘـﺎن د څـﻴـړﻧـﯥ او

وړاﻧﺪې ﺷﻮې ده داده ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﭼﻠﻨﺪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻧﻮو ﺟـﻮړو ﺷـﻮو او د ﻟـږې

ارزوﻧﯥ ادارى ) (AREUﭘﻪ ﮔﺰارش ﻛـﯥ راﻏـﻠـﻰ دى ،ﭘـﻪ ﻧـﺎﺣـﻜـﻮﻣـﺘـﯥ

ﺗﺠﺮﺑﯥ ﻟﻪ اﻧﺠﻴﻮ ګﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻛﯧږي د ﻫﻐﻪ ﭼﻠﻨﺪ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻧړﻳﻮال او د

ﻣﻮﺳﺴﻮ ﻛﯥ ﺗﻌﻠﻞ او ﺗﺮدﻳﺪ د ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎم ﻛﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳـﺮه ﻣـﻨـځـﺘـﻪ

ﺗﺠﺮﺑﯥ ﻟﺮوﻧﻜﻮ اﻧﺠﻴﻮ ګﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻛﯧږي ﻳﻮ اړﺧﻴﺰ او ﻟﻪ ﺗﺒﻌﻴﺾ څﺨﻪ ډك

راﻏﻠﻰ و .اوس ﻫﻢ د ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻰ ﻣﻮﺳﺴﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﻛـﯥ ﻣـﻮﺟـﻮد دى او د

دى .د اﻧﺠﻴﻮ ﭘﻪ ﻏﻮره ﻛﻮﻟﻮ ﻛﯥ دﻏﻪ ﻳﻮ اړﺧﻴﺰ ﭼﻠﻨﺪ ﻳﻮه ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﻫـڅـﻪ ده

روﻏﺘﻴﺎﻳﻰ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د وړاﻧﺪى ﻛﻮﻟﻮ د ﻗﺮارداد ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ زﻳﺎر ﻛﺎږى

ﭼﯥ د ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮوﻧﻜﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻫﻐﻮ ﻧﻮو ﺟﻮړو ﺷﻮو اﻧﺠﻴﻮ ګﺎﻧﻮ د ودې

ﭼﯥ داﺳﻰ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻻړﺷﻰ ،ﭼﯥ ﻫﻠﺘـﻪ اﻣـﻨـﻴـﺖ وى .ﺣـﺎل دا ﭼـﯥ دا

ﻟﭙﺎره ﭼﯥ اﺟﺮاﻳﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻟﺮي ﻛﯧږي .ﺗﺮ ﻛﻮﻣﻪ ﭼﯥ د ﺑﻮدﺟﯥ د ﺳﭙﺎرﻟﻮ د

ﺳﻴﺎﻟﻰ او رﻗﺎﺑﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻟﺮې ﭘﺮﺗﻮ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﻛﯥ ډﻳـﺮ ﻛـﻤـﺰورى دى او ﭘـﻪ

ﻛﭽﯥ ﻟﻪ ﻛﻤﯧﺪو ﻟﻪ ګﻮاښ ﺳﺮه ﻣﺦ ﻳﻮ ،ښﺎﻳﻲ دﻏﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ د ﻫﻐﻮ اﻧﺠﻴـﻮ

ځﻴﻨﻮ ﺳﻴﻤﻮﻛﯥ ﻫﻴڅ وﺟﻮد ﻧﻪ ﻟﺮى .ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ ﺑﻬﺮﻧـۍ ﻣـﻮﺳـﺴـﻰ

ګﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﻛﯥ د ﻧﺎﺧﻮښۍ ﻻﻣﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ د ﺳﻴﺎﻟۍ ﭘﻪ ﺑـﻬـﻴـﺮ ﻛـﯥ زﻳـﺎن

ﭘﻪ ﺗﻴﺮه ﻫﻐﻪ ﻣـﻮﺳـﺴـﻰ ﭼـﯥ ﭘـﻪ اﻣـﻦ ﺑـﻰ ﺑـﺎوره دى اﻓـﻐـﺎﻧﺴـﺘـﺎن ﻧـﻪ د

ورﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟﺊ دئ .د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د ) (USAIDﻋﺎﻣﯥ روﻏﺘﻴﺎ وزارت د

وﺗﻠﻮﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻴﺴﻰ .ﺧﻮ ﭘټﻪ دې ﻧﻪ وې ﭼﯥ د ﻣﻮﺳﺴﻮ د وﺗﻨﯥ ﺗﺼـﻤـﻴـﻢ د

ﻗﺮاردادوﻧﻮ ﭘﻪ وروﺳﺘﻲ ﭘﯧﺮ ﻛﯥ ]د ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘـﺮ ﺑـﻨـﺴـټ د ﻣﺸـﺎرﻛـﺖ د

اﻓﻐـﺎﻧﺴـﺘـﺎن د ﭘـﺮﻣـﺨـﺘـﮓ ﻟـﭙـﺎره ﻣـﺮﮔـﻮﻧـﯥ ټـﭗ دى .د وړاﻧـﺪﻳـﺰوﻧـﻮ

ﺑﻮدﺟﯥ ﺳﭙﺎرل[ ،د اﻣﺘﻴﺎزﺑﻨﺪي د ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺮه ﺳﻢ د اﻣﺘﻴﺎزوﻧﻮ  10٪ﻧﻮو

) ﭘﺮوﭘﻮزﻟﻮ( د ﻛﻴﻔﻴﺖ د ﺑﻬﺒﻮد ﭘﻪ ﻻره ﻛﯥ ﺗﻤﻮﻳﻠﻮوﻧﻜﻮ ﻣـﻮﺳـﺴـﻮ او د

اﻧﺠﻴﻮ ګﺎﻧﻮ ﭘﻮرې اړه ﻧﻴﺴﻲ .د ﺗﺤﺼﺼﻲ وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻮ د ﻣﺤﺪود ﻣﺎﻫﻴﺖ

ﻋﺎﻣﻰ روﻏﺘﻴﺎ د وزارت ﺗﺮ ﻣﻨځ د رﻗﺎﺑﺘﻮ او ﻛـﺎر ﭘـﻴـﺪا ﻛـﻮﻟـﻮ ﻛـﻮښـښ

ﭘﻪ ﻋﻠﺖ ﭼﯥ ﺑﺎﻳﺪ د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﺑﻨﺴـټـﻴـﺰې ټـﻮﻟـګـﯥ ﭘـﺮ ﺑـﻨـﺎ

روان دى .ﭘﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﻛﻪ ﭼﻴﺮى وﺿﻌﻪ او ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺮاب ﺷﻰ ،ﻧﻮ ﻛﻴـﺪاى

ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮي واى او ﻫﻐﻪ ﻟږ اﻫﻤﻴﺖ ﭼﯥ د ﭘﺮوﭘﻮزﻟﻮﻧﻮ ﻣﺎﻟـﻲ اﺑـﻌـﺎدو ﺗـﻪ

ﺷﻰ ځﻴﻨﻰ ﻧﺎﺣﻜﻮﻣﺘﯥ ﻣﻮﺳﺴﻰ ﺧﭙﻞ ﻛﺎروﻧﻪ د ځﻴﻨﻮ دﻟﻴﻠﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻛـﺒﻠـﻪ و

ورﻛﻮل ﻛﯧﺪه ،ځﻴﻨﯥ اﻧﺠﻴﻮ ګـﺎﻧـﯥ ﭘـﻪ دي وﭘـﻮﻫـﯧـﺪﻟـﯥ ﭼـﯥ ﻟـﻪ داﺳـﯥ

دروى او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﺮﯦږدي.

زﻳﺎﻧﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺦ ﺷﻮي دي ﭼﯥ ﭘﻪ روښﺎﻧﻪ ﻧﺎﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺗﻮګﻪ ورﺳﺮه ﭼﻠـﻨـﺪ

د ﻛﺎر ﭘﻪ ﭘﻴﻞ ﻛﯥ د ﭘﺎم وړ ﻣـﻮﺿـﻮع دا ده ﭼـﯥ ﻏـﻴـﺮدوﻟـﺘـﻰ ﻧـړﻳـﻮاﻟـﯥ

ﺷﻮئ دئ .ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮا د ﻗﺮاردادوﻧﻮ ټﻮل اړﺧـﻮﻧـﻪ د ﻧـﻮو او ﺑـﺎﻛـﻔـﺎﻳـﺘـﻪ

ﻣﻮﺳﺴﻰ ﺗﺨﻨﻴﻜﻰ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻟﺮى او د ﭘﺮوﭘﻮزل ﭘﻪ ﻟﻴﻜﻨﻪ ﻛـﯥ ډﻳـﺮه ﺗـﺠـﺮﺑـﻪ
ﻟﺮى ،ﭘﺪى وﺟﻪ ﻛﻮﻟﻰ ﺷﻰ ډﻳﺮ ﻗﺮاردادوﻧﻪ ﭘﻪ ﻻس راوړى .د  2006د ﻣـﻰ
ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﻛﯥ  27ﻧﺎ ﺣﻜﻮﻣﺘﯥ ﻣﻮﺳﺴﻮ ﭼﯥ  11ﻳﯥ ﻛﻮرﻧۍ او  16ﻳﯥ ﺑﻴـﻦ

اوﺳﻨۍ ﭘﺎﻧګﻮﻧﯥ ﭼﯥ ﻓﻨﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ او د ﻧﻮو

اﻟﻤﻠﻠﻰ وې ﭘﻪ ﻳﻮه ﺳﻴﺎﻟۍ ﻛﯥ ﮔډون درﻟﻮد ،ﭼـﯥ ټـﻮل  50څـﺨـﻪ زﻳـﺎت
ﻗﺮاردادوﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ وﺷـﻰ ،ﻟـﺪى ﺟـﻤـﻠـﯥ څـﺨـﻪ  21ﻗـﺮاردادوﻧـﻪ ﻟـﻪ ﻣـﻠـﻰ

اﻧﺠﻴﻮ ګﺎﻧﻮ د ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺷﻮي دي،

ﻧﺎﺣﻜﻮﻣﺘﯥ ﻣﻮﺳﺴﻮ او  27ﻗﺮارداده ﻧﺎﺣﻜﻮﻣﺘﯥ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﻣـﻮﺳـﺴـﻮ

ښﯥ ﭘﺎﻳﻠﯥ ﺑﻪ وﻟﺮي.

ﺳﺮه او  4ﻗﺮارداده ﻟﻪ ﻛﻨﺴﺮﺳﻴﻮﻣﻮﻧﻮ ﺳﺮه ،ﭼﯥ ﻣـﻠـﻰ او ﺑـﻴـﻦ اﻟـﻤـﻠـﻠـﻰ
ﻣﻮﺳﺴﻰ ﭘﻜﻰ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮى دى ،وﺷﻮل .د ﻣﻠﻰ ﻧـﺎﺣـﻜـﻮﻣـﺘـﯥ ﻣـﻮﺳـﺴـﻮ

ﺷﻮﻧﯥ ده ﭼﯥ اﻧﺠﻴﻮ ګﺎﻧﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د
ﺳﺮه  34ﻓﻴﺼﺪه ﻣﺎﻟﻰ )ﻓﻨﺪ( ﻣﺮﺳﺘﻪ ) ،ﭼﯥ ﻟﻪ  50ﻓـﻴـﺼـﺪه څـﺨـﻪ زﻳـﺎت
ﻛﻨﺴﺮﺳﻴﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻜﯥ راځﻰ( او ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﻧﺎﺣﻜﻮﻣﺘﯥ ﻣﻮﺳﺴﻮ ﺗﻪ 49

روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮﺧﯥ ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﻛﯥ ﻟﻪ ﻳﻮې او ﻳﺎ

ﻓﻴﺼﺪه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺻﻮرت ﻧﻴﻮﻟﻰ دى .ﺟﺎﻟـﺒـﻪ ﺧـﻮ داده ،ﭼـﯥ  75ﻓـﻴـﺼـﺪه

ﺑﻠﯥ ﻻرې ﻳﻮ ﺑﻨﺴټﻴﺰ رول ځﺎﻧﺘﻪ ځﺎﻧګړى
اﻓﻐﺎﻧﻰ ﻧﺎﺣﻜﻮﻣﺘﯥ ﻣﻮﺳﺴﻰ ﭼﯥ د  1380ﻛﺎل راﭘﺪې ﺧﻮا ،ﭘﻪ ځﺎﻧـﮕـړى
ﺗﻮﮔﻪ د روﻏﺘﻴﺎﻳﻰ اﺳﺎﺳﻰ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ) (PBHSﭘﻪ ﻻره ﻛﯥ ﻣﻨځﺘﻪ راﻏـﻠـﻲ

ﻛړي.

دى ،ﭘﻪ دﻏﻮ ﺳﻴﺎﻟﻴﻮ ﻛﯥ ګډون وﻛړ.

 .16د ﻟﻨډن د روﻏﺘﻨﭙﺎﻟﻨﯥ او د ټﺮوﭘﻴﻠﻚ درﻣﻞ ښﻮوﻧځﻲ.
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﯥ او ارزوﻧﯥ د ادارې د ﺗﻮﺿﻴﺢ ﭘﺎڼﻮ د ﺧﭙﺮوﻧﯥ ﻟړۍ

اﻧﺠﻴﻮ ګﺎﻧﻮ د ﻫڅﻮﻧﯥ ﺿﺮورت او وړﺗﻴﺎ ﭘﺨﻠۍ ﻛﻮي .ﻟﻪ ﻧﯧـﻜـﻪ ﻣـﺮﻏـﻪ د

ورﻛړي ]ﭼﯥ ﻛﻪ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﯥ ﺷﻮﻧﻰ وي ﺧـﻮ ﭘـﻪ ﻋـﻤـﻞ ﻛـﯥ ﻧـﺎﺷـﻮﻧـﯥ ده[

ﺑﻼﻋﻮﺿﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ او د ﻗﺮاردادوﻧﻮ د ﻻﺳﺘﻪ راوړﻟﻮ ﻟﭙـﺎره ﻫـڅـﯥ د ﻳـﻮه

ښﺎﻳﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د وروﺳﺘﻴﻮ ﻗﺮاردادوﻧﻪ ﻃـﺮﺣـﯥ د ﻋـﺎﻣـﯥ

ډﯦﺮ ﻧږدې ﻟﻪ ﺳﻴﺎﻟۍ څﺨﻪ ډك ﺑﻬﻴﺮ او د اﻣﺘﻴﺎزوﻧﻮ ورﻛړه ﺑﻪ د ﻳﻮه ﻋﻴﻨﻲ

روﻏﺘﻴﺎ وزارت د ﺗﻘﻮﻳﺘﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﺷﻜﻞ ځﺎﻧﺘﻪ ﻏﻮره ﻛﻮي ﭼﯥ ﻛﺎﺑﻞ ﺗـﻪ

او ﻏﻮرﭼﺎڼ اﻣﺮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻲ .دا ﻫﻐﻪ ټﻮﻟﯥ ﻣﺜﺒﺘـﯥ ځـﺎﻧـګـړﺗـﻴـﺎوې

څﯧﺮﻣﻪ درﻳﻮ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﺗﺮ ﺳﺮه ﻛﯧږي .ﻛﺎﭘﻴﺴﺎ ،ﭘﻨﺠﺸﯧﺮ او ﭘﺮوان .ﭘﻪ

دي ﭼﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻏﻮر ﺳﺮه ﻳـﯥ ﺳـﺎﺗـﻨـﻪ وﺷـﻲ او ورﺗـﻪ وﺧـﺖ ﻛـﯥ ﺑـﺎﻳـﺪ

اوس وﺧﺖ ﻛﯥ وﻻﻳﺘﻲ روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ دﻓﺘﺮوﻧﻪ د ﻋﺎﻣﯥ روﻏـﺘـﻴـﺎ وزارت د

ﻣﻮﺟﻮدو او ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺗﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺘﻨﻪ وﺷﻲ .روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺳـﻴـﺴـﺘـﻢ

ﺗﻘﻮﻳﺘﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﺑﺮﺧﯥ دي ﭼﯥ ﭘﻪ دﻏﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﯥ ﭘﻪ ﻛﺎرو ﺑﻮﺧﺖ دي ،د

ﻛﯥ د اﻋﺘﻤﺎد د ﻛﭽﯥ ﻫﺮ ډول ﺟﺪي ﻟږواﻟۍ ،د ﺳﻴﺎﻟۍ ﭘﺪﻏﻪ ﺑﻬﻴﺮ ﻛﯥ د

ﺧﺪﻣﻮﺗﻮﻧﻮ د وړاﻧﺪې ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻟﻪ ﻧـﺎدوﻟـﺘـﻲ ﺳـﺎزﻣـﺎﻧـﻮﻧـﻮ ﺳـﺮه

ﻟﯧﻮاﻟﺘﻴﺎ د ﻛﻤﯧﺪو او ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﻛﯥ ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ د ﺧـﺪﻣـﺘـﻮﻧـﻮ د ﺳـﻄـﺤـﯥ د

ﻓﺮﻋﻲ ﻗﺮاردادوﻧﻪ ﺗړي ﭼﯥ ﭘﺎﻳﻠﯥ ﻳﯥ د دوى ﻟـﭙـﺎره ﻣـﻨـﺎﺳـﺒـﯥ دي .دﻏـﻪ

ﻟږواﻟﻲ ﻻﻣﻞ ﻛﯧږي.

ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ ﻋﺒﺎرت دي ﻟﻪ :ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺟـﻼ ﻋـﻤـﻮدي ﻓـﻌـﺎﻟـﻴـﺘـﻮﻧـﻪ او د ﻫـﻐـﻮ
ﻧﺎرﻏﻴﻮ د ﻛﻨټﺮول ﭘﻪ اړوﻧﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﭼﯥ ﻧږدې او ﻣﻨﻈﻤـﻮ اړﻳـﻜـﻮ ﺗـﻪ د

ﭘﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،د دوﻟﺖ او ﻧﺎدوﻟﺘﻲ ﻣﻮﺳﺴﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺑﻪ ﺗﻞ ﺳﻴﺎﻟـۍ او ﺷـﻚ
روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ټﻮﻟﻨﻮ او ﻣﺮﻛﺰوﻧﻮ ﺗـﻪ اړ دي .ﻟـﻜـﻪ د ﻧـﺮي رﻧـځ د ﻧـﺎروﻏـۍ
ﻣﻨځﺘﻪ راﺷﻲ دﻏﻪ د ﺳﻴﺎﻟۍ ﻃﺮح ﻫڅـﻪ ﻛـﻮي ﭼـﯥ دوﻟـﺖ او ﻧـﺎدوﻟـﺘـﻲ
ﻛﻨټﺮول .دﻏﻪ ډول ﺗﺪارﻛﺎت ښﺎﻳﻲ د روﻏـﺘـﻴـﺎ ﭘـﻪ ﺑـﺮﺧـﻪ ﻛـﯥ د ﻋـﺎﻣـﯥ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻪ ﭘﺪاﺳﯥ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ راوﻟﻲ ﭼﯥ ﻟـﻪ ﻧﺴـﺒـﻲ اﻣـﺘـﻴـﺎزوﻧـﻮ څـﺨـﻪ
روﻏﺘﻴﺎ وزارت ﻧﻈﺮوﻧﻮ ﺗﻪ د اﻧﺠﻴﻮ ګﺎﻧﻮ د ﻧږدې ﻛﯧﺪو ﻻﻣﻞ ﺷﻲ .ﻛﻪ څﻪ
ﺑﺮﺧﻤﻦ ﺷﻲ .د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺘﻴﺎ وزارت ﭘـﻪ ﺳـﻴـﺎﺳـﺖ ﺟـﻮړوﻧـﯥ او د ﻳـﻮه
ﻫﻢ ﭼﯥ ﭘﻪ دﻏﯥ ﺑﺎره د ﻧﻈﺮ د وړاﻧﺪې ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره وﺧﺖ ﻻ ﭘﺎﺗﯥ دى .ﭘﻪ ﻫﺮ
ﻛﺎري ﭼﻮﻛﺎټ ﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻮى ﺳﺮه ﺳﻢ ﺳﻴﺎﺳﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ښﻪ ﺗـﻮګـﻪ
ﺣﺎل ،اوﺳﻨۍ ﭘﺎﻧګﻮﻧﯥ ﭼﯥ ﻓـﻨـﻲ ﻇـﺮﻓـﻴـﺖ او د ﻧـﻮو اﻧـﺠـﻴـﻮ ګـﺎﻧـﻮ د
ﺗﺮ ﺳﺮه ﺷﻲ ،د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮﺧﯥ د ﻣﺒﺎﺷﺮت د رول ﭘﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﻛﻮﻟﻮ ﻛﯥ ﻟـﻪ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺷﻮي دي ،ښـﯥ ﭘـﺎﻳـﻠـﯥ ﺑـﻪ وﻟـﺮي .ﺷـﻮﻧـﯥ ده ﭼـﯥ
ﻧﻮرو څﺨﻪ ﻣﺨﺘﻪ ﺷﻮي دي .ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮا اﻧﺠﻴﻮ ګﺎﻧﯥ ځﺎﻧﻮﻧﻪ د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ
اﻧﺠﻴﻮ ګﺎﻧﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮﺧﯥ ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﻛﯥ ﻳﻮ ﺑﻨﺴټﻴﺰ
ﺧﺪوﻣﺘﻮﻧﻮ وړاﻧﺪې ﻛﻮوﻧﻜﻲ ﺑﻮﻟﻲ .ﭘﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺗﻮګﻪ ،د دﻧـﺪو دﻏـﻪ وﯦـﺶ
رول ځﺎﻧﺘﻪ ځﺎﻧګړى ﻛړي .وﻳﻞ ﻛـﯧـږي ﭼـﯥ د ﻋـﺎﻣـﯥ روﻏـﺘـﻴـﺎ وزارت
ﭼﯥ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﺷﻮي دي ﺧﭙﻠﯥ ﻣﻮﺧﯥ ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟﻲ دي او داﺳـﯥ ښـﻜـﺎري
ﭘﻮﺳﻴﻠﻪ د ﺳﻴﺎﺳﺘﻮﻧﻮ د ﭼﻮﻛﺎټ د ﺟﻮړوﻟﻮ ﻟﭙﺎره ښﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷـﻮي
ﭼﯥ ﻟﻪ دﻏﻮ څﺨﻪ راﭘﺎڅﯧﺪﻟﻲ ﺳﺘﻮﻧﺰې ﻟﻜﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﭼـﯥ اﺷـﺎره ﻣـﻮ
دي او ﻻ ﻧﻮر ﭘﻴﺎوړي ﺷﻲ او د اﻧـﺠـﻴـﻮ ګـﺎﻧـﻮ ﭘـﻮﺳـﻴﻠـﻪ د روﻏـﺘـﻴـﺎﻳـﻲ
ورﺗﻪ وﻛړه ﺗﺮ ډﯦﺮه د ﻟﻮړﻧﻴﻮ او ﺳﻄﺤﻲ ﺳـﺘـﻮﻧـﺰو ﻟـﻪ ډول څـﺨـﻪ دي ﻧـﻪ
ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د وړاﻧﺪې ﻛﻮﻟﻮ ﻛﻴﻔﻲ ﺳﻄﺢ ﻫﻢ ښﻪ ﺷﻲ.
وراﻧﻮوﻧﻜﻨﯥ ﺳﺘﻮﻧﺰې.
ﭘﻪ ﭘﺎى ﻛﯥ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻳﺎدوﻧﻪ وﺷﻲ ﻛﻪ ﭼـﯧـﺮې ﻳـﻮ ﺷـﻤـﯧـﺮ زﻳـﺎﺗـﯥ ﻧـﺎدوﻟـﺘـﻲ
ﻣﻮﺳﺴﯥ ﭘﺮﯦﻜړه وﻛړي ﭼﯥ ﺧﭙﻠﯥ راﺗﻠﻮﻧﻜﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ﻣـﺤـﺪود ﻛـړي
]ﭼﯥ ﻧﺎﺷﻮﻧﯥ وي[ او ﻳﺎ دې ﭘﺎﻳﻠﯥ ﺗﻪ ورﺳﯧږي ﭼـﯥ د ﻋـﺎﻣـﯥ روﻏـﺘـﻴـﺎ
وزارت ﺑﺎﻳﺪ د ﺧﭙﻠﻮ ﺳﻴﺎﺳﺘﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ،د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﻜﺘﻮر ﭘﻮﺳﻴﻠﻪ
د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د وړاﻧﺪې ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﺧﭙـﻞ ﻧـﻈـﺮ ﺗـﻪ ﺗـﻐـﻴـﻴـﺮ
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ﻟﻪ  1380څﺨﻪ راﻫﻴﺴﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن روﻏﺘﻴﺎﻳﯥ ﺳﻴﺴﺘﻢ :د روﻏﻮاﻟۍ ﭘﻪ ﻟﻮر؟

 .5د ﻛﺘﻨﯥ د ﭘﺮوﺳﯥ ﻻرښﻮوﻧﻪ ،څﻴړﻧﻪ او ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻛﻮل
اوس ﻣﻬﺎل د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ټﻮﻟګﯥ ﭘﻪ اړه ډﻳﺮئ ﻛﺘﻨﯥ او څﺎرﻧـﯥ د

ﭼﯥ ټﻮﻟﯥ ﻧـﺎﺣـﻜـﻮﻣـﺘـﯥ ﻣـﻮﺳـﺴـﯥ او د روﻏـﺘـﻴـﺎﻳـﻲ ﻣـﻮﺳـﺴـﻮ ټـﻮﻟـﻴـﺰې

ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺘﻴﺎ وزارت او د ﻫﻐﻪ د ﻧﻮرو ﺷﺮﻳﻜﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺮ ﺳﺮه ﻛﻴږي ﭼـﯥ

روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮﺧﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻛﯥ د ګډون ﻟﻴﻮاﻟﯥ دي.

د ﭘﺮوﺳﯥ د ځﺎﻧګړﺗﻴﺎوو ﭘﻪ اړه ډﻳﺮه ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﻛﻮي ،ﭼﯥ ﭘﻪ دﻏﻪ ﭘـﺎڼـﻪ ﻛـﯥ د
د اوﺳﻨﻴﻮ زﻳﺎﺗﻮ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﺷﻮﻳﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺳﺮه ﺳﺮه ،ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻻ ﻣﻌـﻠـﻮﻣـﻪ ﻧـﻪ
ﻫﻐﻪ د ﻣﻮﺧﻮ ﭘﻪ ﻟﻨډ ډول ﺑﻴﺎﻧﻮل ﺣﺘﻰ د دوي د ﻛﻠﻴﺎﺗﻮ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﻪ ﭘـﻪ ﻟـﻨـډ
دي ﭼﯥ د ﭘﺎﻧګﻪ اﭼﻮوﻧﻜﯥ ﺳﺮﭼﯧﻨﯥ او ﻫﻐﻪ ﻛـﺎروﻧـﻪ ﭼـﯥ ﺗـﺮ اوﺳـﻪ ﺳـﺮﺗـﻪ
ډول اﺷﺎره ﻫﻢ ﻣﻤﻜﻨﻪ ﻧﻪ ده.د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺘﻴﺎ وزارت ﭘﻪ دې اړه د ﻳـﻮ ﺷـﻤـﻴـﺮ
رﺳﻮل ﺷﻮي د د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻧﻔﻮس د روﻏﺘﻴﺎ ﭘﻪ اړه ﻛﻮﻣﻪ اﻏﻴﺰه ﻛړﻳﺪه ﻛـﻪ
ﻧﻮښﺘګﺮو څﺨﻪ د اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ د ﻻﺳﺘﻪ راوړﻟﻮ ﭘﻪ اړه ﭘﻪ زﻳـﺎﺗـﻪ ﻛـﭽـﻪ ﺑـﺮﺧـﻤـﻦ
ﻧﻪ؟ د وﺧﺖ ﺗﻴﺮﻳﺪل ﺑﻪ دﻏﻪ ﻗﻀﺎوت وﻛړي ﭼﯥ څﻮﻣﺮه ﻣـﺜـﺒـﺘـﯥ ﭘـﺎﻳـﻠـﯥ ﻳـﯥ
ﺷﻮﻳﺪي .ددﻏﻪ ﻧﻮښﺘـګـﺮوﭘـﻪ ﻣـﻨـځ ﻛـﯥ ﻛـﻮﻻي ﺷـﻮ ﭼـﻲ دﻧـړﻳـﻮال ﺑـﺎﻧـﻚ
ﻟﺮﻟﯥ .د ورځﻨﻴﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﻻﺳﺘﻪ راوړﻟﻮ ﺗﺨﻨﻴﻜﻮﻧﻪ ﭼﯥ اوس ﻣﻬـﺎل ﺗـﺮې
اودﻋﺎﻣﻲ روﻏﺘﻴﺎ د وزارت ﻛړﻧﻼره ﭼﯥ د وﻻﻳﺘﻲ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ د ﺗﻮازن ﭘﻪ
ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴږي ،ﻛﻮﻻي ﺷﻲ وزارت ﺗﻪ دا وړﺗﻴﺎ ورﻛړي ﭼـﯥ د ﻫـﻐـﻪ د
ﻧﺴﺒﺖ ډﻳﺮ ﺧﺪﻣﺘﻮ ﻧﻪ ﻛړﻳﺪي ﻧﻮم واﺧﻠﻮ .د ) (USAID/MSHاو ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺘﻴﺎ
اﻏﻴﺰو ﻛﭽﻪ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛړي .ﭘﻪ اوﺳﻨﯥ ﺣﺎل ﻛﯥ د روﻏـﺘـﻴـﺎﻳـﻲ ﺧـﺪﻣـﺘـﻮﻧـﻮ ﭘـﻪ
وزارت ﭘﻼﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ د ﻟﻮړ ﻛﻴﻔﻴﺖ )څﺮﻧګﻮاﻟﻲ( ﺑﻴﻠګﻪ اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ ﭘﻪ
وړاﻧﺪې ﻛﻮﻟﻮ ډﻳﺮه ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﺷﻮﯦﺪه.
ډﻳﺮ ډاډ ﺳﺮه ،د روﻏﺘﻴﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت د ﭘﺮاﺧـﺘـﻴـﺎ د ارزوﻧـﯥ ﭘـﻪ اړه
ډﯦﺮه ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﻛړﻳﺪه .ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧګﻮ څﻮ ﻛﻠﻮﻧﻮ ﻛﯥ ،د ﻋـﺎﻣـﯥ روﻏـﺘـﻴـﺎوزارت
ﺑﺎﻳﺪ د روﻏﺘﻴﺎ د ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﭘﻪ اړه ډول ډول ﻻرې و څﯧړي .ﭼﯥ د روﻏﺘـﻴـﺎ د
ﻳﻮ رﻧګ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺮه او د ﭘـﺮﻣـﺨـﺘـګ ﭘـﻪ ﻟـﻮري ﺧـﻮځښـﺖ د
اﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ارزوﻧﯥ د ﭘﺮوﺳﯥ ﺳﺮه د ﻫﻤﻜﺎرۍ او د ﺗﺎزه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗـﻮ راټـﻮﻟـﻮﻧـﻪ

د اوﺳﻨﻴﻮ زﻳﺎﺗﻮ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﺷﻮﻳﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺳﺮه ﺳﺮه ،ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻻ څﺮګﻨﺪه ﻧﺪه
ﭼﯥ د ﭘﺎﻧګﻪ ﺷﻮو ﺳﺮﭼﯧﻨﻮ او ﻫﻐﻪ ﻛﺎروﻧﻪ ﭼﯥ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮل ﺷﻮي
دي د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻧﻔﻮس د روﻏﺘﻴﺎ ﭘﻪ اړه ﻛﻮﻣﻪ اﻏﻴﺰه ﻛړﻳﺪه ﻛﻪ ﻧﻪ
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﯥ او ارزوﻧﯥ د ادارې د ﺗﻮﺿﻴﺢ ﭘﺎڼﻮ د ﺧﭙﺮوﻧﯥ ﻟړۍ

 .6ﭘﺎﻳﻠﯥ او وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ
د څﻠﻮرو ﻟﻮﻳﻮ ﻣﻮاﻧﻌﻮ ﭘﻪ اړه ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﭼـﯥ د د دﻏـﻪ څـﻴـړﻧـﻴـﺰه ادارې

ﺗﺮ ﺳﺮه ﺷﻮي دﻫﻐﻪ ډﻟﯥ څﺨﻪ دي ﭼﯥ ﭘﻪ آﺳﺎﻧۍ ﻛﻮﻻي ﺷﻮ ﻫﻐﻪ ﺗـﺮ ﻻﺳـﻪ

ﻟﺨﻮا ﭘﻪ  2002زﻳږدﻳﺰ ﻛﺎل ﻛﯥ د روﻏﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﭘﻪ ﻳـﻮ ﺗـﺤـﻠـﻴـﻞ ﻛـﯥ

ﻛړو :ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰه ﻛﭽﻪ د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ ﺗﺎﻣﻴﻦ ،ﭘﻪ ﻫـﻐـﻪ ځـﺎﻳـﻮﻧـﻮ

وړاﻧﺪې ﺷﻮ .د ﺗړوﻧﻮﻧﻮ ﺗګﻼره ،د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺘﻴﺎ وزارت ﺗﻪ ددې وړﺗـﻴـﺎ

ﻛﯥ ﭼﯥ ﻫﻠﺘﻪ روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳﻲ ﭘﻪ ښﻪ ډول وي ،ﭘـﻪ ﻫـﻐـﻪ

ورﻛﻮي ﭼﯥ د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړه ﺧﭙﻞ رول ﺗﺮ ﺳﺮه ﻛـړي .او ﭘـﻪ

ﺧﺎﻳﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﭼﯥ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﭘﺎﻧګﯥ ﭘﻪ ﻧﺴﺒﻰ ډول زﻳﺎت ﺷﺘﻮن ﻟﺮي ،ﭘﻪ ﻫﻐـﻪ

ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻛﯥ د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ وړاﻧﺪې ﻛﻮل ﭘﻪ ﻳﻮه روڼ )ﺷـﻔـﺎف(

ﺧﺎﻳﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﭼﯥ ﻫﻠﺘﻪ ﻛﺘﻨﻴﺰه ﭘﺮوﺳﻪ ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻤﻪ او ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﺗﻮګﻪ د ﺗﻄﺒﻴﻖ

او د ادارې وړ ﭼــﻮﻛـﺎټ ﻛــﯥ ﻟـﻜــﻪ څــﺮﻧــګـﻪ ﭼــﯥ ښــﻜـﺎره دي ﭼــﯥ د

وړ وي .ښﺎﻳﻲ د ﻧﻮرو ﭘﺮﻣﺨﺘګﻮﻧﻮ څﺨﻪ د ﻟﻮﻳﻮ ﺳﺘـﻮﻧـﺰو ﻟـﻜـﻪ ﻧـﺎﻣـﻨـﻈـﻢ

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺟﻨګ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ دوره ﻛﯥ ﺗـﺮې ګـټـﻪ اﺧـﻴـﺴـﺘـﻞ ﻛـﻴـﺪه،

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ،ﻧﻪ ﺑﺴﻴـﺎ ﻛـﻮوﻧـﻜـﻲ راڼـﻪ )ﺷـﻔـﺎف( ﻣـﺎﻟـﻲ ﺳـﻴـﺴـﺘـﻤـﻮﻧـﻪ او

روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮﺧﯥ ﺗﻪ ﻳﯥ وﺳﭙﺎري .ﻟﻴﺪل ﻛﻴـږي ﭼـﯥ ﻣـﺨـﺘـﻠـﻔـﻮ ﺗـګـﻼرو

ﻧﺎﻣﻨﺴﺠﻤﯥ ځﻮاب ورﻛﻮﻧﯥ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺨﻨﻴﻮي وﺷﻲ .ﭘﻪ ﻧﻮرو ﺑﺮﺧﻮ ﻛﯥ

ﻣﺜﺒﺘﯥ او ﻫﻢ د ﺿﻌﻒ ټﻜﯥ درﻟﻮدل ،ﻣګﺮ ﭘﻪ ټﻮﻟﻴﺰ ډول د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺘﻴﺎ

د ﻧﺎ ډاډﻣﻨﯥ اﻣﻨﻴﺘﻲ وﺿﻌﯥ ،ﭘﻪ ټﻮل دوﻟﺖ ﻛـﯥ ﻧﺴـﺒـﻲ ﺿـﻌـﻒ او ﺑـﺪ

وزات د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻟﭙﺎره د ﭘﺎم وړ ﭘـﺮﻣـﺨـﺘـګ ﻛـړي

اﻗﺘﺼﺎدي وﺿﻌﻴﺖ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻛﯥ ﭘﺮﻣﺨﺘګ د ډﻳﺮو اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﭘـﻪ

دي .د دﻏﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﻌﻀﻲ ﻏړي ﻫﻢ ﭘﻪ ﻣﺮﻛﻮ ﻛﯥ د دﻏﻪ ﺳﻨﺪ ﭘـﻪ اړه ﻳـﺎدوﻧـﻪ

ﻧﺎ ﻣﺤﺴﻮس ډول ﻳﻮاځﯥ د  2002ﻛﺎل ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﻣﻴﻨځ ﺗﻪ راﻏﻠـﻲ ،وﺟـﻮد

ﻛړﯦﺪه .ﺗﺮ اوﺳﻪ دﻏﻪ ﭘﺮﻣﺨﺘګﻮﻧﻪ ﻳﻮاځﯥ د ﭘﺮوﺳﯥ د ځﺎﻧـګـړﺗـﻴـﺎوو ﭘـﻪ

ﻟﺮي.

وﺳﻴﻠﻪ اﻧﺪازه ﺷﻮﻳﺪي .د دﻏﻪ ﭘﺮﻣﺨﺘګ د اﻏﻴﺰې ﭘﻪ اړه د ﻳـﻮې ارزوﻧـﯥ
ﻛﻪ ددې ﻧﻪ ﺗﻴﺮ ﺷﻮ ،د دﻏﻪ ﺧﺒﺮﺗﻴﺎﻳﻲ ﺳﻨﺪ د ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻴﺎن ﻃﺮﻳﻘﻪ د ﻗﺼﺪ ﻟـﻪ
ﺗﺮ ﺳﺮه ﻛﻮﻟﻮ ﺳﺮه د ﻳﻮه ﺗﺮ دوه ﻛﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ دوره ﻛﯥ ﻛﻮﻻي ﺷﻮ ﭼﯥ ﭘﻮه ﺷﻮ
ﻣﺨﯥ وي .د ﺧﻮښۍ دوران ﺗﻪ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اوﺳـﻴـﺪوﻧـﻜـﻮ ﻫـﻐـﻪ ﺗـﻪ
ﭼﯥ آﻳﺎ څﻴړل ﺷﻮي ﭘﺮﻣﺨﺘګ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﻠﻜﻮ ﻟﭙﺎره ﻛـﻮم ﻣـﺜـﺒـﺘـﯥ
ﻣﻨﺘﻈﺮ دي ﭼﯥ دوﻟﺖ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮي د ژوﻧﺪاﻧﻪ د ښﻪ واﻟﻲ ﻟﭙﺎره ﻛـﺎر وﻛـړي
اﻏﻴﺰې درﻟﻮدې ﻛﻪ ﻧﻪ؟
ډﻳﺮ وﺧﺖ ﻧﻪ دي ﭘﺎﺗﯥ "ﺧﻮ د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺘﻴﺎ وزارت د دوي د ﺷﺮﻛﺒﺎﻧـﻮ د
ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ دﻏﻪ ﺳﻨﺪ ﭘﻪ ټﻮﻟﻴﺰ ډول د ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﺷﻮې ﻣﻮﺧﯥ راﭘﻮر ورﻛـﻮي،

ﻣﻼﺗړ ﺳﺮه ،ﭘﺎرووﻧﻜﯥ ﭘﺮﻳﻜړې ،راﺗﻠﻮﻧﻜﻲ ﻧګﺮاﻧﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﻧﻮي

ﺧﻮ ډﻳﺮې ﻟﻮﻳﯥ ﺳﺘﻮﻧﺰې ﻫﻢ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘـﻢ

او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺟﻨګ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﺳﺮه ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ وي ﺗـﺮ ﺳـﺮه

د ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﭘـﻪ دوره ﻛـﯥ ﻫـﻐـﻪ ﺣـﻞ ﻛـړل ﺷـﻲ .ښـﺎﻳـﻲ د اﻓـﻐـﺎﻧﺴـﺘـﺎن

ﻛړﻳﺪي .وزارت ﻫـﻤـﺪارﻧـګـﻪ د ﺧـﭙـﻠـﻮ ﻣـﻮﺧـﻮ د ﻋـﻤـﻠـﻲ ﻛـﻮﻟـﻮ ﻟـﭙـﺎره

روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ د ډول ډول ﺳﺘـﻮﻧـﺰو ﺳـﺮه ﻣـﺦ ﺷـﻲ ﻟـﻜـﻪ :د ﻋـﺎﻣـﯥ

ټﻴﻨګﺎرﻛړﻳﺪي .ﻛﻪ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ وﻛﻮﻻي ﺷﻲ ﭘـﺮﻣـﺨـﺘـګ ﺗـﻪ دوام ورﻛـړي او

روﻏﺘﻴﺎ وزارت ﭘﻪ ټﻴﻢ ﻛﯥ د ټﻮﻟﻮ ﻋﺎﻣﻠﻴﻨـﻮ ﺷـﺎﻣـﻠـﻮل -ﻣـﺮﺳـﺘـﻨـﺪوﻳـﺎن،

ﻫﻤﺪارﻧګﻪ ﭘﻪ اﻏﻴﺰﻣﻨﻪ ﺗﻮګﻪ اﻏﻴﺰې ﻣﺴﺘﻨﺪې او ﭘﻴښﯥ اﺑﻼغ ﻛـړي ،ﻧـﻪ

ﻧﺎﺣﻜﻮﻣﺘﯥ ﻣﻮﺳﺴﯥ ،د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﺼﺮف ﻛﻮوﻧﻜﻲ او ﺧﭙﻠﻪ د

ﻳﻮاځﯥ د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻟﭙﺎره ﺑﻠﻜﻪ د ﺳﻴﺎﺳﻲ ﭼﺎﭘﻴـﺮﻳـﺎل

ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺘﻴﺎ وزارت -د ﺑﻮردﺟﻪ ﺑﻨﺪۍ ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﻛﭽﻮ ﻛﯥ .ﻫﻤﺪارﻧګﻪ ﻛﻪ

ﭘﻪ دواﻣﺪاره ﺳﺎﺗﻨﻪ ﻛﯥ ﭼﯥ د ټﻮﻟﻨﯥ د اﻣﻨﻴﺖ د ﺗﺎﻣﻴـﻦ ،ﺳـﻮﻛـﺎﻟـﺘـﻴـﺎ او

ﭘﺮﻣﺨﺘګ دواﻣﺪاره وي ،د ﺑﺎور او وړاﻧﺪوﻳﻨﯥ وړ ﻣﺎﻟﻲ ﺗـﺨـﺼـﻴـﺼـﺎت

روﻏﺘﻴﺎ ﻟﭙﺎره ډﻳﺮ ارزښﺘﻨﺎك دي.

)ځﺎﻧګړي ﺷﻮي( ﺑﻪ د څﻮ ﻛﻠﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره اړﻳﻦ وي .ﻓـﻨـﻲ ﻣـﺮﺳـﺘـﻪ د ﻋـﺎﻣـﯥ
ﻻﻧﺪې وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ د ﺑﻴﺎن ﺷﻮﻳﻮ ﻣﺒﺎﺣﺜﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ وړاﻧﺪې ﻛﻴږي:
روﻏﺘﻴﺎ د ﻣﻬﻤﻮ اړﺗﻴﺎوو ﭘﻪ ﻛﺘﺎر ﻛـﯥ ده؛ ﻧـﻪ ﻳـﻮاځـﯥ ﭘـﻪ ) (GCMUﻛـﯥ
ﺑﻠﻜﻪ د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻧﻮرو ﻣﻬﻤﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﻛﯥ او ﻫﻤﺪارﻧګـﻪ ﭘـﻪ وﻻﻳـﺘـﻲ ﻛـﭽـﻪ .د

د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺘﻴﺎ وزارت ﺑﺎﻳﺪ:

ﺗړوﻧﻮﻧﻮ د ﻛړﻧﻼري ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﻈﻤﻪ ارزوﻧﻪ وﺷﻲ ،ﻟﻜـﻪ د ټـﻮﻟـﻴـﺰو

•

ﻣﻮاردو ﻟﭙﺎره د ټﻮﻟﻴﺰ ﺗړون )ﻗﺮارداد( ﺗﻴﺎرول د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺘﻴﺎ د وزارت

د اړﻳﻜﻮ ﻳﻮه ﺗګﻼره ﺟﻮړه ﻛړي ﺗـﺮ څـﻮ ﭘـﻪ اوﺳـﻨـﻲ دوﻟـﺖ ﻛـﯥ د
اﺻﻠﻲ ﭘﻼن ﺟﻮړووﻧﻜﻮ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘـﺎن اوﺳـﻴـﺪوﻧـﻜـﻮ څـﺨـﻪ ﭘـﻪ

د ﺗﻘﻮﻳﺘﻲ ﻛړﻧﻼري ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ،ﺧﺼﻮﺻﯥ ﺳﻜﺘﻮر ﺗﻪ د ﻓﺮﻋﻲ ﻗـﺮارداد د
ﺧﺒﺮﺗﻴﺎ د ﻻﺳﺘﻪ راړوﻧﻮ او ﻧﻮښﺘﻮﻧﻮ ﻧﻪ ډاډ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛړي.
ورﻛړي ﻟﻪ ﻻرې .رﻗـﺎﺑـﺘـﻰ ﭘـﺮوﺳـﻪ ﺑـﺎﻳـﺪ ﺗـﻘـﻮﻳـﻪ ﺷـﻲ او ﺳـﻴـﻤـﻪ اﻳـﺰې
ﻧﺎﺣﻜﻮﻣﺘﯥ ﻣﻮﺳﺴﯥ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮﻣﺨﺘګ وﻛړي.
ﭘﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﻪ د  1380ﻟـﻤـﺮﻳـﺰ ﻛـﺎل ﺷـﻴـﺘـﻪ )آﺷـﻔـﺘـﻪ( روﻏـﺘـﻴـﺎﻳـﻲ
وﺿﻌﻴﺖ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﯥ وﻧﻴﺴﻮ ،ﻫﻐﻪ ﭘﺮﻣﺨﺘګﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ اوﺳﻨﻲ ﻣﻬﺎل ﻛـﯥ
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•

ﺟﻤﻬﻮر رﺋﻴﺲ او ﻧﻮر ﻟﻮړ رﺗﺒﻪ ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ د روﻏﺘﻴﺎﻳـﻲ ﺧـﺪﻣـﺘـﻮﻧـﻮ د
وړاﻧﺪوﻳﻨﯥ ﺷﻮې ﺑﻮدﺟﯥ ﭘﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﯥ ﺷﺎﻣﻞ ﻛړي

ﻟﻪ  1380څﺨﻪ راﻫﻴﺴﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن روﻏﺘﻴﺎﻳﯥ ﺳﻴﺴﺘﻢ :د روﻏﻮاﻟۍ ﭘﻪ ﻟﻮر؟

•

د ﻫﺮ ﻳﻮه د ﻗﺮاردادي ﺗګﻼرو د ښﻪ ځـﺎﻧـګـړﺗـﻴـﺎوو څـﺨـﻪ د ټـﻮﻟـﻴـﺰ

•

ﺳﻴﺴﺘﻢ د ښﻪ واﻟﻲ ﭘﻤﻨﻈﻮر ﻛﺎري ﺗړوﻧﻮﻧﻪ وﻛړي.

•

ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﺑﺮﺧﻮ ﻛﯥ د ﺗﻤﺮ ﻛﺰ ﭘﻴﺪا ﻛﻮﻧﯥ ﻧﻪ  /د ﭘﻼن ﺷﻮې ﺑﻮدﺟﯥ د
ﺗﻤﺮ ﻛﺰ او ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺸﺘﻮاﻟﻲ د ﻣﻘﺘﻀﻲ ﭘﺮﻳﻜړو ﭘﺮ ﭘﻴﮋﻧﺪﻧـﯥ ﭼـﯥ ﭘـﻪ
وﻻﻳﺘﯥ ﻳﺎ ﻛﻮﭼﻨﻴﻮ ﻛﭽﻮ ښﻪ ﺗﺮ ﺳﺮه ﻛﻴږي ﺗﺮ ﺳﺮه ﻛړي.

ددې ﭘﻪ اړه څﻴړﻧﻪ وﻛړي :ﺧﻠﻚ د څﻪ ډول ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﻏـﻮښـﺘـﻮﻧـﻜـﻲ
دي او د ﻗـﺮاردادي ﭘـﻼن د اﺟـﺮا څـﺮﻧـګـﻮاﻟـﺊ او د روﻏـﺘـﻴـﺎﻳـﻲ

د ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﺎﻧﻮ )ﺑﺴﭙﻨﻪ ورﻛﻮوﻧﻜﻮ( ﻟﭙﺎره وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ:

ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺑﻨﺴټﻴﺰه ټﻮﻟګﻪ ﺗﺮ اوﺳﻪ او د ﻫﻐﻪ اﻏﻴﺰې؛ د روﻏﺘﻴﺎﻳـﻴـﺰ

•

ﻫڅﻪ وﻛړې د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺟـﺎري او وړاﻧـﺪوﻳـﻨـﻪ ﺷـﻮې ﺑـﻮدﺟـﯥ د

ﺳﻠﻮك ﺳﺮه د اﻣﻨﻴﺖ اړﻳﻜﻪ ؛او د ټﻮﻟﻨﻴﺰ روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ د ﻛـﺎر
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺗﻀﻤﻴﻦ وﻛړي.
څﺮﻧګﻮاﻟﻲ.

د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺘﻴﺎ وزارت او د ﻫﻐﻪ ﺷﺮﻳﻜﺎن ﺑﺎﻳﺪ:

•

ﻫﻤﺪارﻧګﻪ د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺘﻴﺎ وزارت ﺗﻘﻮﻳﺘﻲ ﭘـﺮوګـﺮام ﭘـﻪ وﻻﻳـﺘـﻲ
روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ دﻓﺘﺮوﻧﻮ ﻛﯥ ﺗﻘﻮﻳﻪ ﻛړي ﺗﺮ څﻮ دوي وﻛﻮﻻي ﺷﻲ ﺧـﭙـﻞ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ښﻪ ﺗﻮګﻪ ﺗﺮ ﺳﺮه ﻛړي .دﻏﻪ اﻣﺮ ﻛﻮﻻي ﺷﻲ ﭼـﯥ ﭘـﻪ
ﻣﻨځﻨۍ اداري ﻛﭽﻪ د روﻏﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ د ﺗﻌﻬﺪاﺗﻮ د زﻳـﺎﺗـﻮاﻟـﻲ
ﺳﺒﺐ وګﺮځﯥ او د ﻧﺎﺣﻜﻮﻣﺘﯥ ﻣﻮﺳﺴﻮ د ﺷﺮﻳﻜﺎﻧﻮ ﭘـﻪ ﺗـﻮګـﻪ ﻧـﻪ د
رﻗﻴﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛړي) .دﻏﻪ اﻣﺮد ﺧـﺪﻣـﺘـﻮﻧـﻮ د ﺗـﺎﻣـﻴـﻦ ﭘـﻪ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻮري ﭘﻮرې اړه ﻟﺮي(.

•

ﻣــﺮﺳــﺘــﻨــﺪوﻳــﻪ ﭘــﺮوﺳــﯥ ﺗــﻪ دوام ورﻛــړي ﺗــﺮڅــﻮ ﭘــﻪ روﻏــﺘــﻴــﺎﻳــﻲ
ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﻮ ﻛﯥ ﻇﺮﻓﻴﺖ او روڼﻮاﻟﺊ ﻣﻴﻨځ ﺗﻪ رواړي.

•

ډاډ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛړي ﭼـﯥ ) (GCMUد وزارت د ﻧـﻮرو ﺑـﺮﺧـﻮ ﺳـﺮه ﭘـﻪ
ﻫﻤﻐږۍ ﻛﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﻴږي او د روﻏﺘﻴﺎ وزارت د ﻧﻮرې ﺑﺮﺧﯥ د دﻏـﻮ
ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻧﻪ د ﺑﺮﺧﻤﻦ ﻛﻴﺪو ﻟﭙﺎره ﺗﻘﻮﻳﻪ ﻛړل ﺷﻲ.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﯥ او ارزوﻧﯥ د ادارې د ﺗﻮﺿﻴﺢ ﭘﺎڼﻮ د ﺧﭙﺮوﻧﯥ ﻟړۍ

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﯥ او ارزوﻧﯥ اداره ) (AREUﻳﻮه ﺧﭙﻠﻮاﻛﻪ څﻴړﻧﻴﺰه ﻣﻮﺳﺴﻪ ده ﭼﯥ د ﭘﺎﻟﻴﺴﻲ ﺟﻮړوﻧﯥ ﺑﻬﻴﺮ ﺗﻪ آﺳﺎﻧﺘﻴﺎ او د اﺟﺮاﺋﻴﻮي ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ د ﻛﺎروﻟﻮ
ﻟﭙﺎره د ﻛﺎر وړ ﻣﻄﺎﻟﻌﯥ او څﻴړﻧﯥ ﺗﺮ ﺳﺮه ﻛﻮي .ﺳﺮﺑﯧﺮه ﭘﺮ دې د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن څﯧړﻧﻲ او د ارزوﻧﯥ اداره ﭘﻪ ځﻐﺮده ﻫﻮډ ﻛړئ دئ ﭼﯥ ﻟﻪ دې ﻻرې د څﯧړﻧﯥ ﻓﺮﻫﻨګ ﺗـﻪ
وده ،ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻪ راﻣﻨځﺘﻪ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﺗﺤﻠﻴﻞ او ﺷﻨﻨﯥ ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ او د ﺧﺒﺮو او اﺗﺮو ﻓﻀﺎ ﺗﻪ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ورﻛړي .د دﻏﻪ ادارې ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ اړﻳﻨﻪ ﻣﻮﺧﻪ دا ده
ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﻬﻴﺮ ﻛﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﻠﻜﻮ د ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﺑﻬﻴﺮ ﻛﯥ ښﻪ واﻟۍ راوﻟﻲ.

دﻏﻪ اداره د ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮوﻧﻜﻮ ټﻮﻟﻨﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻣﻨځﺘﻪ راﻏﻠﺊ او د ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮوﻧﻜﻮ ﻣﻮﺳﺴﻮ اﺳﺘﺎزي ،د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻧﺎدوﻟﺘﻲ ﻣـﻮﺳـﺴـﯥ او ﻧـﻮرې ﺑـﯧـﻼ
ﺑﯧﻠﯥ ﻣﻮﺳﺴﯥ د رﺋﻴﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﻜﯥ ګډون ﻟﺮي.
ﻫﻤﺪا اوس ،دﻏﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل ﻫﻴﺌﺖ ،د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ دﻓﺘﺮ ،د اروﭘﺎ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ،د ﻣـﻠـګـﺮو ﻣـﻠـﺘـﻮن ﻋـﺎﻟـﻲ ﻛـﻤـﻴـﺸـﻨـﺮۍ ،ﻧـړﻳـﻮال ﺑـﺎﻧـﻚ ،د
ډﻧﻤﺎرك،ﻧﺎروې ،ﺳﻮﻳﺘﺰرﻟﻨﺪ ،ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ او ﺳﻮﻳﺪن د ﺣﻜﻮﻣﺘﻮﻧﻮ ﭘﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﻤﻮﻳﻠﯧږي.

د دﻏﻪ ادارې ټﻮﻟﯥ ﺧﭙﺮوﻧﯥ ﭘﻪ دﻏﻪ ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﭘﺎڼﻪ ﻛﯥ د ښﻜﺘﻪ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻣﻮﺟﻮدې دې www.areu.org.af

او ﻳﺎ ﭘﻪ ﭼﺎپ ﺷﻮو ﻛﺎﭘﻴﺎﻧﻮ ﻛﯥ د دﻏﻪ ادارې ﻟﻪ دﻓﺘﺮ څﺨﻪ:
د ﮔﻞ ﻓﺮوﺷﻰ ﻛﻮڅﻪ )د دوﻫﻤﻰ ﻛﻮڅﯥ ګﻮښﻪ ( ﻧﻮى ښﺎر ،ﻛﺎﺑﻞ
ﺗﻠﻴﻔﻮن+93 (0) 799 608 548 :
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﭘﺎڼﻪ www.areu.org.af
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﭘﺘﻪ areu@areu.org.af

