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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ځﺎﻧګړي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﻲ ﭘﯧﻐﺎم
دا د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د ځﺎﻧګړي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﻲ )ﺳﻴګﺎر( ﻟﻮﻣړﻧﻰ رﺳﻤﻲ درې ﻣﻴﺎﺷﺘﻨﻰ راﭘﻮر دى ﭼﯥ د ﻣﺎﻟﻲ
ﮐﺎل  (PL١٨١-١١٠) ٢٠٠٨د ﻣﻠﻲ دﻓﺎع د ﺻﻼﺣﻴﺖ ورﮐﻮﻧﯥ د ﻗﺎﻧﻮن ) (NDAAد ﺑﺮﺧﯥ  ١٢٢٩ﻟﺨﻮا ﺿﺮوري ﺷﻮى و .د
 ٢٠٠٨د ﺟﻮﻻى ٢٢ﻣﻪ د ځﺎﻧګړي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﻲ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻟﻪ ﻟﻮړې ﮐﻮﻟﻮ راوروﺳﺘﻪ ،ﻣﺎ د دې ﺳﺎزﻣﺎن د ﺟﻮړوﻟﻮ او د هﻐﻪ
ﺗﻌﻠﻖ د ﭘﯧﻞ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﺎر ﮐړى ﭼﯥ د ﺳﻴګﺎر ﻟﭙﺎرﻩ د دې ﻣﺸﻦ د ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻟړ ﮐﯥ ﭼﯥ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﮐﺎﻧګﺮس ﻟﺨﻮا
وړاﻧﺪې ﺷﻮى ،ﺿﺮوري و .دا راﭘﻮر ﭘﻪ دې ﻣﺸﻦ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ اوﺳﻨۍ وﺿﻌﻪ ،او زﻣﺎ ﭘﻪ هﻐﻮ ﭘﻼﻧﻮﻧﻮ ﭘﻮهﯧﺪﻧﻪ ﺑﺤﺚ ﮐﻮي
ﭼﯥ د ﺳﻴګﺎر دﻓﺘﺮ ﻳﯥ ﭘﻪ څﻪ ډول ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ ورځﻮ ﮐﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮل ﻏﻮاړي.
زﻣﺎ د ﻳﻮ ﻟﻪ ﻟﻮﻣړﻳﻮ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮﺑﻮﻧﻮ د ﭘﻮرﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻟړ ﮐﯥ ،ﻣﺎ ﭘﻪ ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ  ٢٠٠٨ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻴﺪﻧﻪ وﮐړﻩ .د ﻟﻮړ ﭘﻮړو ﻣﻠﮑﻲ
او ﻧﻈﺎﻣﻲ ﭼﺎرواﮐﻴﻮ ﺳﺮﻩ زﻣﺎ ﻣﺒﺎﺣﺜﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ او رازښﮑﺎرﻩ ﮐﻮوﻧﮑﯥ وې .هﻐﻮ ﻧﻈﺮوﻧﻮ ﭼﯥ هﻐﻮى ﻣﺎ ﺳﺮﻩ ﺷﺮﻳﮏ ﮐړل دا
ﺧﺒﺮﻩ واﺿﺤﻪ ﮐړﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ هﺪف ﻳﻮﻩ ګﺮاﻧﻪ او ﭘﻴﭽﻠﯥ ﻣﺴﻠﻪ دﻩ .دا ﭘﻪ ﻳﻮﻩ داﺳﯥ هﯧﻮاد ﮐﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ
ﮐﯧږي ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﺘﺮﻩ ﮐﭽﻪ ﻃﺒﻌﻲ ﺳﺮﭼﻴﻨﯥ ﻧﻪ ﻟﺮي ،ﻳﻮﻩ داﺳﯥ اﺑﺎدي ﻟﺮي ﭼﯥ د ﻟﺴﻴﺰو ﺟګړو او روان ﻳﺎﻏﻴﺘﻮب ﺗﺒﺎﻩ ﮐړې دﻩ .د
دې ﻧﻨګﻮﻧﯥ د ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ،ﻣﺎ ﻳﻮﻩ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﮑﻪ ﻣﻔﮑﻮرﻩ ﺟﻮړﻩ ﮐړې ﭼﯥ د دې ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﻪ د ﺧﭙﻠﻮاﮐﻮ او ﻣﻘﺼﺪي ﺣﻘﺎﻳﻘﻮ
ﻣﻮﻧﺪل ﻳﻘﻴﻨﻲ ﮐړي ﭼﯥ د اﺧﺘﺼﺎص ﺷﻮﻳﻮ ﺑﻮدﻳﺠﻮ او ﭘﯧﺴﻮ ﻳﺎ ﭘﻪ ﺑﻠﻪ ﻣﺎﻧﺎ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ورﮐړل ﺷﻮي
ﺣﺴﺎب او وړﺗﻴﺎ ﻳﻘﻴﻨﻲ ﮐړي .ټﻮﻟﯥ ﻧښﯥ دا دي ﭼﯥ ﺳﻴګﺎر ﺑﻪ ﻳﻮې ﻗﻮي او ﭘﻪ ﻟﻮړﻩ ﮐﭽﻪ ﻣﺴﻠﮑﻲ ﮐﺎري ډﻟﯥ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ وﻟﺮي ﭼﯥ
دا ﻣﺸﻦ ﭘﻮرﻩ ﮐړي ،او ﻣﻮﻧږ د دې هﺪف د ﻻس ﺗﻪ راوړﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ ﻻرﻩ ﻳﻮ.
د ﮐﺎﻧګﺮس د ﻏړﻳﻮ او ﮐﺎري ډﻟﯥ ﺳﺮﻩ زﻣﻮﻧږ ﻣﺒﺎﺣﺜﯥ ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ډول د دې ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ او اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺑﻮدﻳﺠﯥ ﭘﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ
ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ وې ،ﭼﯥ د ﺳﺎزﻣﺎن د ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻴﻮ ﭘﻪ ﭘﯧﺪا ﮐﻮﻟﻮ او هﻐﻪ ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﭘﯧﻞ وﺷﻲ ﭼﯥ زﻣﻮﻧږ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ واﺿﺢ ډول ﻳﻮ
ﭘﻴﺎوړى ﻣﺸﻦ دى .ﺳﻴګﺎر ﺗﻪ د ﺑﻮدﻳﺠﻮ ورﮐﻮﻟﻮ ﻳﻮ څﻪ ﻣﺴﻠﯥ ﻻ ﺣﻞ ﻧﻪ دي ،ﺧﻮ زﻩ ﺑﺎوري ﻳﻢ ﭼﯥ هﻐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮ ﺣﻞ ﺷﻲ .زﻩ د
ﮐﺎﻧګﺮس ﻣﻨﻨﻪ ﮐﻮم ﭼﯥ د ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﯥ زﻣﻮﻧږ ﻏﻮښﺘﻨﯥ اورﯦﺪﻟﯥ او ځﻮاب ﮐړي .د  NDAAﺑﺮﺧﻪ  ١٢٢٩هﻐﻪ ﺑﻨﺴټ دى
ﭼﯥ ﺳﻴګﺎر ﭘﺮې وﺟﻮد ﻟﺮي او اوس ﻣﻮﻧږ ﺗﻪ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ راﮐړل ﺷﻮى ﭼﯥ اړﻳﻨﯥ ﭘﻠټﻨﯥ ،ﻣﻌﺎﻳﻨﯥ ،ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت او ﺗﺤﻠﻴﻠﻮﻧﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ
ﮐړو.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﻪ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ګټﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﻬﻤﻪ دﻩ او زﻩ ﭘﻪ درﻧﺎوي ﺳﺮﻩ هﺮو هﻐﻮ ﻧﻈﺮوﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﻠﻨﻪ ورﮐﻮم ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻮ
ﭼﯥ د ﺳﻴګﺎر د دﻓﺘﺮ ښﺎﻳﻲ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﺷﻲ او د ﺧﻠﮑﻮ ﻻ ښﻪ ﺧﺪﻣﺖ وﮐړي.
ﭘﻪ ډﯦﺮ درﻧﺎوي ﭘﻪ  ٣٠اﮐﺘﻮﺑﺮ  ٢٠٠٨وړاﻧﺪې ﺷﻮ
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ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻟﻨډﻳﺰ

ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮐﺘﻨﻪ
د  ٢٠٠١ﮐﺎل راهﻴﺴﯥ ،ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﭘﻪ ﺑﺸﺮي او د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﯥ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ  ٣٢ﻣﻠﻴﺎردﻩ ډاﻟﺮ ورﮐړي
دي .ﺑﺮﺳﯧﺮﻩ ﭘﺮ دې ،ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ ﺟﻮړوﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ  ٢٥٫٣ﻣﻠﻴﺎردﻩ ﻧﻮر ډاﻟﺮ ورﮐړي دي .د دې ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ د
دې ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﭘﻪ ﺗړاو د ﭘﻠټﻨﻮ ،ﻣﻌﺎﻳﻨﻮ او ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮐﻪ او ﻣﻘﺼﺪي څﺎرﻧﻪ وﮐړاى ﺷﻲ ،ﮐﺎﻧګﺮس د ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل ) ٢٠٠٨ﭘﯽ اﻳﻞ
 (١١٨-١١٠ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻠﻲ دﻓﺎع د ﺻﻼﺣﻴﺖ ورﮐﻮﻧﯥ د ﻗﺎﻧﻮن د ﺑﺮﺧﯥ  ١٢٢٩د واﮎ ﻻﻧﺪې د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د
ځﺎﻧګړي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﻲ )ﺳﻴګﺎر( دﻓﺘﺮ ﺟﻮړ ﮐړ ،ﭼﯥ دا ﻗﺎﻧﻮن د  ٢٠٠٨د ﺟﻨﻮرۍ ﭘﻪ ٢٨ﻣﻪ ﺟﻮړ ﺷﻮ .د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د
ﺑﺤﺮي ځﻮاﮐﻮﻧﻮ )ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ( ﺗﻮرﻧﺠﻨﺮال ارﻧﻠډ ﻓﻴﻠډز د  ٢٠٠٨د ﺟﻮن ﭘﻪ ١٢ﻣﻪ د وﻟﺴﻤﺸﺮ ﺟﺎرج ډﺑﻠﻴﻮ .ﺑﻮش ﻟﺨﻮا د ﻟﻮﻣړﻧﻲ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﯽ ) (IGﭘﻪ ﺗﻮګﻪ وټﺎﮐﻞ ﺷﻮ او وروﺳﺘﻪ ﻳﯥ د  ٢٠٠٨د ﺟﻮﻻى ﭘﻪ ٢٢ﻣﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ دﻓﺘﺮ ﮐﯥ ﻟﻮړﻩ وﮐړﻩ.
د ﺳﻴګﺎر ﺑﻮدﻳﺠﯥ
ﭘﯽ اﻳﻞ  ١١٨-١١٠د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﺑﻮدﻳﺠﯥ ) (ASFFڅﺨﻪ ﻳﻮ د  ٢٠ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ ډاﻟﺮو رﻗﻢ دې ﻟﭙﺎرﻩ ﺳﻴګﺎر ﺗﻪ د
ورﮐﻮﻟﻮ واﮎ ورﮐړ ﭼﯥ ﭘﻪ  ٢٠٠٨ﮐﯥ ﮐﺎر روان ﮐړي .ﺧﻮ ،دا ﺑﻮدﻳﺠﯥ ﺳﻴګﺎر ﺗﻪ هﻴڅﮑﻠﻪ ورﻧﮑړل ﺷﻮې .د ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻳﻲ
ﺑﻮدﻳﺠﻮ د اﺻﻠﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻮﻧﻮ ﭼﯥ ﻣﻨﻈﻮري ﻳﯥ د ﺟﻮن  ٢٠٠٨ﭘﻪ ٣٠ﻣﻪ ورﮐړاى ﺷﻮې وﻩ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯥ ﺳﻴګﺎر ﺗﻪ د ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ
 ٢٠٠٨ﭘﺮ ﻣﻬﺎل  ٢ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ ډاﻟﺮ ﭘﻪ ﻻس ورﮐړل ،ﭼﯥ ﻧﻮر اﺿﺎﻓﻲ  ٥ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ ډاﻟﺮ د  ٢٠٠٨د اﮐﺘﻮﺑﺮ ﭘﻪ  ١ﻧﯧټﻪ ﭘﻪ ﻻس ورﮐړاى
ﺷﻮل .ﮐﺎﻧګﺮس وروﺳﺘﻪ  ٩ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ ډاﻟﺮ د  ٢٠٠٩د ټﮑﺲ ﻟﭙﺎرﻩ د اﻣﻨﻴﺖ ،د اﻓﺖ د ﻣﺮﺳﺘﯥ ،او د دواﻣﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻮﻧﻮ د ﻗﺎﻧﻮن
څﺨﻪ ﻣﺨﺘﺺ ﮐړل ،ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﭼﯥ د وﻟﺴﻤﺸﺮ ﻟﺨﻮا د  ٢٠٠٨د ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ ﭘﻪ ٣٠ﻣﻪ ﻻﺳﻠﻴﮏ وﺷﻮ .د دې ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﭘﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ
ﺳﺮﻩ ﺧﻠﮏ ﭘﻪ ﮐﺎر ګﻮﻣﺎرل ﭘﯧﻞ ﺷﻮي او د ﺳﻴګﺎر د اوږدﻣﻬﺎﻟﻪ ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ،اﺳﺎﻧﺘﻴﺎو او ﻟﻮژﻳﺴﺘﻴﮑﻲ ﻏﻮښﺘﻨﻮ د ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ
ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮړ ﮐړاى ﺷﻮي دي .ﺳﻴګﺎر د ﻋﺮاق د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﯽ د دﻓﺘﺮ )ﺳﻴګﻴﺮ( ﺳﺮﻩ د ﻳﺎداښﺖ ﻳﻮﻩ ﻣﻮاﻓﻘﻪ
ﮐړې دﻩ ﭼﯥ د ﺑﯧﺮﺗﻪ ورﺳﺘﻨﻮﻟﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ورﺗﻪ ﻋﺎرﺿﻲ ﺑﻮدﻳﺠﻪ ،ﻗﺮارداد او د ﻣﺸﺨﺼﻮ ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ ﻣﻼﺗړ ورﮐړي .دا اﻧﺘﻈﺎم ﭘﻪ
ﺧﭙﻞ ﻧﻮﻋﻴﺖ ﮐﯥ ﻟﻨډﻣﻬﺎﻟﻪ دى ،د ﺳﻴګﺎر ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮاﮐۍ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻪ ﮐﻮي ،او د ﮐﺎﻧګﺮس د اﺧﺘﻴﺎر ورﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺑﺮاﺑﺮ دى.
د ﺳﻴګﺎر اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ
د ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﭘﯧﻠﻮﻟﻮ راوروﺳﺘﻪ ،ﺳﻴګﺎر ﭘﻪ ﺑﺸﭙړ ډول ﭘﻪ ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ هﻠﻮ ځﻠﻮ ﮐﯥ ﺑﻮﺧﺖ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮى ﭘﻪ ګډون د:
•

د ﮐﺎﻧګﺮس د ﻏړﻳﻮ او ﮐﺎري ډﻟﯥ ﺳﺮﻩ ﺧﺒﺮې ﮐﻮل ﭼﯥ د هﻐﻮى ﭘﻪ ارادﻩ ﺑﺸﭙړﻩ ﭘﻮهﯧﺪﻧﻪ ﻳﻘﻴﻨﻲ ﮐړاى ﺷﻲ

•

د داﺳﯥ ﻣﻬﻤﻮ ﺷﺮﻳﮑﻮاﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺗﺮ  ٦٠زﻳﺎﺗﯥ ﻏﻮﻧډې ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮل ﭼﯥ ﻧﯧﻎ ﭘ ﻪ ﻧﯧﻐ ﻪ د اﻓﻐﺎﻧ ﺴﺘﺎن د ﺑﻴ ﺎ رﻏ ﻮﻧﯥ ﭘ ﻪ ﻣ ﺴﻠﻮ
ﮐﯥ ﻻس ﻟﺮي

•

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﻪ ﮐﯥ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ د ګډون ﭘﻪ اړﻩ ﻧﻴﻮ ﻳﺎرﮎ ﮐﯥ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻟﻮړ ﭘﻮړو ﻣﺸﺮاﻧﻮ
ﺳﺮﻩ ﻟﻴﺪل
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•

د ﺑﺮوﻧﺴﻮم ﭘﻪ ﻣﻮﻧﺲ ،او ﮐﺎﺑﻞ ،ﮐﯥ د ﻧﺎټﻮ د ﻟﻮړﭘﻮړي ﻣﺸﺮﺗﺎﺑﻪ ﺳﺮﻩ د ﻳﻮ ازاد او ﭘﻴﺎوړي اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺟﻮړوﻟﻮ ﭘﻪ ﻟړ
ﮐﯥ د هﻐﻮى د ارادو ﭘﻪ اړﻩ ﻣﺸﻮرﻩ

•

د ﻣﻬﻤﻮ ﺟﻨګﻲ ډﻟﯥ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻟﻴﺪل څﻮ ﭘﻪ دې وﭘﻮهﯧﺪل ﺷﻲ ﭼﯥ هﻐﻮى څﻨګﻪ د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮﺑﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻌﻠﻖ
ﺳﺮﻩ اﻣﻨﻴﺘﻲ وﺿﻌﯥ ﺗﻪ ګﻮري

•

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د وﻻﻳﺘﻲ ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ټﻴﻤﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﻟﻴﺪل څﻮ ﭘﻪ هﻐﻮ اﻣﻨﻴﺘﻲ ،ﮐﻮﻟﺘﻮري او ﻣﺎﻟﻲ ﻧﻨګﻮﻧﻮ وﭘﻮهﯧﺪل ﺷ ﻲ
ﭼﯥ دوى ورﺳﺮﻩ ﻣﺦ دي

•

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻳﻮ اوږد ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﻟﭙﺎرﻩ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاﺑﺮول

•

د  ٢٠٠٨د ﺟﻮﻻى د ٢٢ﻣﯥ څﺨﻪ راﭘﺪﯦﺨﻮا د ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻟﻪ  ١څﺨﻪ  ٢١ﺗﻨﻮ ﺗﻪ ﻟﻮړول

ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﮑﻪ ﻣﻔﮑﻮرﻩ
د دې ﺗﯧﺰو ﺗﻴﺎرﻳﻮ او ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ،د ﺳﻴګﺎر د ﻣﺸﻦ ﺳﺘﺮواﻟﻰ واﺿﺢ دى :ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﻳﻮﻩ ﻣﺦ ﭘﻪ
زﻳﺎﺗﯧﺪوﻧﮑﯥ ګﺮاﻧﻪ او ﭘﻴﭽﻠﯥ ﻣﺴﻠﻪ دﻩ .دا ﭘﻪ ﻳﻮﻩ داﺳﯥ هﯧﻮاد ﮐﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﯧږي ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﺘﺮﻩ ﮐﭽﻪ ﻃﺒﻌﻲ ﺳﺮﭼﻴﻨﯥ ﻧﻪ ﻟﺮي ،ﻳﻮﻩ
داﺳﯥ اﺑﺎدي ﻟﺮي ﭼﯥ د ﻟﺴﻴﺰو ﺟګړو او روان ﻳﺎﻏﻴﺘﻮب ﺗﺒﺎﻩ ﮐړې دﻩ .ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻت ﻧﺎټﻮ ﺳﺮﻩ د ﻳﻮ ﺷﺮﻳﮑﻮال ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ګډون
ﮐﻮي ،ﮐﻮﻣﻪ ﭼﯥ د  ٢٠٠٣څﺨﻪ راﭘﺪﯦﺨﻮا د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﮐﯥ ﻓﻌﺎﻟﻪ دﻩ او د ځﻴﻨﻮ اړﺧﻮﻧﻮ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﭘﺮ
ﻏﺎړﻩ ﻟﺮي .د دې ﭘﻴﭽﻠﺘﻴﺎو د ﺣﻞ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ،ﺳﻴګﺎر ﻳﻮﻩ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﮑﻪ ﻣﻔﮑﻮرﻩ ﺟﻮړﻩ ﮐړې دﻩ )ﭘﻪ اﻧځﻮر  ١ﮐﯥ اﻧځﻮر ﺷﻮې(
ﮐﻮﻣﻪ ﭼﯥ ﺑﻪ د ﺧﭙﻠﻮاﮐﯥ او ﻣﻘﺼﺪي ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻮﻧﺪﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻳﻮ ﻻرښﻮد ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﮐﺎر وﮐړي څﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ ﺟﻮړوﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ
د اﺧﺘﺼﺎص ﺷﻮﻳﻮ ﻳﺎ ﭘﻪ ﻻس ورﮐړل ﺷﻮﻳﻮ ﺑﻮدﻳﺠﻮ او ﭘﯧﺴﻮ اﺣﺘﺴﺎب وﺷﻲ او وړ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻳﯥ ﻳﻘﻴﻨﻲ ﺷﻲ .ﭘﻪ دې ﺗﻮګﻪ ،ﺳﻴګﺎر
ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ﻳﻮې ﻣﺮﺑﻮﻃﯥ او اﻏﯧﺰﻣﻨﯥ ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋۍ د ﻻ زﻳﺎﺗﯥ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﺎر وﮐړي.

د ډاټﺎ راﻏﻮﻧډول
-

-

ﺗﺤﻠﻴﻠﻮﻧﻪ
د ډاټﺎ ﮐﺘﻨﻪ
ﻣﺮﮐﯥ
د ﺗﻤﺎس ﻻرې

ﺗﮑﺎﻣﻞ او ﺗﺠﺰﻳﻪ
-

-

ﭘﻠټﻨﯥ\ﮐﺘﻨﯥ
ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻣﻌﺎﻳﻨﯥ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت

د ﺳﻴګﺎر ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﮑﻪ ﻣﻔﮑﻮرﻩ
ځﺎى ﭘﺮ ځﺎى ﮐﻮل
ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب ورﮐﻮل
اداري ﻟﻮرى
 ﭘﻠټﻮﻧﮑﻲد
\
ﺧﻄﺮﻩ
ﻟﻮړﻩ
 ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﮐﺎراناهﺪاف
ګټﯥ
ﻟﻮړې
 ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮐﻮوﻧﮑﻲﻣﺎﻟﻲ ﭘﻠټﻨﯥ\ ﮐﺘﻨﯥ
 د هﻤﮑﺎرۍ ډﻟﯥﺳﺮﭼﻴﻨﯥ ،ﺑﻮدﻳﺠﯥ
او ﻣﻼﺗړ

 ١ﭘړاو ﺑﻨﺴټ اﻳښﻮدل

 ٢ﭘړاو ﻟﻮﻣړﻧۍ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ وړﺗﻴﺎ
 ٣ﭘړاو ﺑﺸﭙړﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ وړﺗﻴﺎ
اﻧځﻮر  :١د ﺳﻴګﺎر ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﮑﻪ ﻣﻔﮑﻮرﻩ
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ﭘﺎﻳﻠﯥ
-

-

درې ﻣﻴﺎﺷﺘﻨﻲ
ﮐﺎﻧګﺮﺳﻲ
راﭘﻮروﻧﻪ
ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺣﻮاﻟﯥ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ
رﻏﻮﻧﯥ
ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎوې

 ٤ﭘړاو
ﻣﻮﻧﺪﻧﯥ او ﺳﭙﺎرښﺘﻨﯥ

ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻟﻨډﻳﺰ
ﮐﯧﺪوﻧﮑﻰ ﮐﺎر
ﻟﻮﻣړﻧﻲ راﭘﻮروﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ دې څﻠﻮرو ﻣﻬﻤﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻮي:
 .١د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د هﻐﻮ ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﻳﻮ ﺑﺸﭙړ ﻟﺴﺖ ﭼﯥ د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ اﺧﺘﺼﺎص ﺷﻮي او ﻳﺎ ﭘﻪ ﺑﻠﻪ ﻣﺎﻧﺎ ﭘﻪ ﻻس ورﮐړل
ﺷﻮي
 .٢هﻐﻪ اﻗﺪاﻣﺎت د ﮐﻮﻣﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﻣﻨﻈﻮري ورﮐړاى ﺷﻮې وﻩ
 .٣د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ ﺣﺎﻟﺖ
 .٤د ﺿﻴﺎع ،دوﮐﯥ ،ﻧﺎﺳﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎل ،او ﻓﺴﺎد ﺛﺒﻮت
ﻣﻌﺎﻳﻨﯥ ،ﺗﺤﻘﻴﻘﻮﻧﻪ ،او ﭘﻠټﻨﯥ ﺑﻪ د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د هڅﻮ د ﺑﺸﭙړې ﻣﻨﻈﺮې ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ او اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ ﮐﯥ د ﻣﺸﺨﺼﯥ
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪۍ ﺳﺮﻩ ﮐﻮي:
•

د ﻗﺮارداد ﻋﻤﻠﻲ ﮐﻮل

•

د اﻣﻨﻴﺖ د ﺳﮑټﻮر ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ

•

د اﻧﻔﺮاﺳټﺮﮐﭽﺮ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ

•

د ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻮ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮل

•

روزﻧﻴﺰ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ

•

د ﻣﺨﺪرﻩ ﻣﻮادو ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻣﺒﺎرزﻩ

•

د ﻋﺪﻟﻲ ﺳﻴﺴټﻢ اﺻﻼح

•

د ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان د ﺑﻴړﻧﻲ ځﻮاب ﭘﺮوګﺮام )(CERP

•

ﭘﻪ ﺑﺸﺮي ﺑﻨﺴټ د ﺧﻮړو ﺑﻴړﻧۍ ﻣﺮﺳﺘﻪ

•

هﻐﻪ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ او ﻣﺴﻠﯥ ﭼﯥ د ﺳﻴګﺎر د ﺗﻤﺎس ﭘﻪ ﺷﻤﯧﺮﻩ او ﻧﻮرو واﺳﻄﻮ ﭘﯧﮋﻧﺪل ﺷﻮې دي

د ﭘﻠټﻨﻮ او ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻮ ﭘﺎﻳﻠﯥ ﺑﻪ ﺧﭙﺮﯦږي او ﺁﻧﻼﻳﻦ ﺑﻪ ﭘﻪ  http://www.sigar.milاﻧﺘﺮﻧﻴﺘﭙﺎڼﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﯧﺪاﯼ ﺷﻲ.
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ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻟﻨډﻳﺰ

د ﻧږدې ﻣﻮدې ﺧﺎﮐﻪ
ﻳﻮﻩ اﺑﺘﺪاﻳﻲ د ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ او ﺗﺤﻠﻴﻞ ډﻟﻪ ﺑﻪ د  ٢٠٠٨ﭘﻪ ﻧﻮﻣﺒﺮ ﮐﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ځﺎى ﭘﺮ ځﺎى ﮐړاى ﺷﻲ ﭼﯥ د ﺳﻴګﺎر د
راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ﻟﭙﺎرﻩ د ﮐﺎر او اوﺳﯧﺪو اﻧﺘﻈﺎﻣﺎت ﺟﻮړ ﮐړي .ﺗﺮ ﺟﻨﻮري  ٢٠٠٩ﭘﻮرې ﺑﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻳﻮ ﻓﻌﺎل د
اوﺳﯧﺪو ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻮﺟﻮد وي.
ﭘﻪ ﺑﻮدﻳﺠﻮ د اوﺳﻨﻴﻮ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ،ﺳﻴګﺎر ﺗﻤﻪ ﻧﻪ ﻟﺮي ﭼﯥ د ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل  ٢٠٠٩د څﻠﻮرﻣﯥ درې ﻣﻴﺎﺷﺘﻨۍ ﭘﻮرې ﺑﺸﭙړې
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ وړﺗﻴﺎ ﺗﻪ ورﺳﯧږي .ﻳﻮ ﻟږ ﺗﺮ ﻟږﻩ د  ٩٠ﻣﺎﻣﻮرﻳﻨﻮ ﻋﻤﻠﻪ ﺑﻪ د ﺳﻴګﺎر ﻟﭙﺎرﻩ ﺿﺮوري وي ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﻣﺸﻦ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړي او
د ﮐﻮﻣﻮ ﻧﻪ ﭼﯥ دا ﺗﻤﻪ ﻟﺮي ﭼﯥ  ٥٨ﺑﻪ ﻳﯥ د واﺷﻨګټﻦ ډي ﺳﻲ ﭘﻪ ﺳﺘﺮﻩ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ ﻣﻮﺟﻮد وي؛  ٣٢ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﺗﺮ ١٣
ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﭘﻮرې ﺳﻔﺮوﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﺦ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻣﻮﺟﻮد وي .ﺳﻴګﺎر ﺑﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ ﭘﻪ اړﺗﻴﺎوو ﮐﯥ د ﻣﺸﻦ د ﻋﻤﺪﻩ ﻏﻮښﺘﻨﻮ ﺳﺮﻩ
ﺳﻢ ﺑﺪﻟﻮن راوﻟﻲ.
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د ﺳﻴګﺎر ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﮑﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮐﺘﻨﻪ

د ﺳﻴګﺎر ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﮑﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮐﺘﻨﻪ
د ﮐﺎﻧګﺮس اﺧﺘﻴﺎر ورﮐﻮل
ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د  ٢٠٠١څﺨﻪ راﭘﺪﯦﺨﻮا ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺑﺸﺮي او ﻧﻮرو ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ  ٣٢ﻣﻠﻴﺎردﻩ ډاﻟﺮ ﭘﻪ ﮐﺎر اﭼﻮﻟﻲ
دي .دا ﭘﯧﺴﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د هڅﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د ﮐﻮم ﻣﻠﺖ ﻟﺨﻮا ﭘﻪ ﻳﻮاځﯥ ﺳﺮ ورﮐﻮل ﮐﯧﺪوﻧﮑﻰ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﻏټ رﻗﻢ دى .د
هﻐﻮ  ٢٥ﻣﻠﻴﺎردﻩ ﻧﻮرو ډاﻟﺮو ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د رژﻳﻢ ﻟﻪ ﭘﺮﯦﻮﺗﻮ وروﺳﺘﻪ د  ٦٠ﻧﻮرو هﯧﻮادوﻧﻮ ﻟﺨﻮا ورﮐړل ﺷﻮي ﺳﺮﻩ ﻳﻮ ځﺎى
ﮐړاى ﺷﻲ ،ﻧﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﻪ ﮐﯥ ټﻮﻟﻪ ﻏﯧﺮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﭘﺎﻧګﻪ ﻟﻪ  ٥٧ﻣﻠﻴﺎردﻩ ډاﻟﺮو څﺨﻪ اوړي .د دې ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ د
دې ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ او ﻣﻘﺼﺪي ﻧﻈﺎرت وﺷﻲ او ﭘﻠټﻨﯥ ،ﻣﻌﺎﻳﻨﯥ او ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ ،ﮐﺎﻧګﺮس د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ
ﻟﭙﺎرﻩ د ځﺎﻧګړي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﻲ )ﺳﻴګﺎر( دﻓﺘﺮ ﺟﻮړ ﮐړ .ﭘﻪ دې ﺗﻮګﻪ ،د ﺳﻴګﺎر دﻓﺘﺮ ﺗﻪ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ورﮐړل ﺷﻮى ﭼﯥ د هﻐﻮ
ﭘﯧﺴﻮ د ﺣﺴﺎب څﺎرﻧﻪ وﮐړي ﭼﯥ ﭘﻪ اﻏﯧﺰﻣﻦ ډول د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﻟګﻮل ﺷﻮې دي ،ﺗﺮ څﻮ دا هﯧﻮاد ﭘﻪ داﺧﻠﻲ او
ﺧﺎرﺟﻲ ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ اﻣﻨﻴﺖ ،دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ ﺳﻨﺒﺎل ،او د ﺗﺮورﻳﺰم ،د ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﻣﻮادو د ﮐﺎروﺑﺎر ،او ﻣﺨﺪرﻩ ﺗﻮﮐﻴﻮ د ﮐﺮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې
وﻻړ وي.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د ځﺎﻧګړي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﻲ ټﺎﮐﻨﻪ ،ﭼﯥ ﭘﺮاﺧﻪ څﻴړﻧﻴﺰ ﺻﻼﺣﻴﺘﻮﻧﻪ ورﺗﻪ ورﮐړل ﺷﻮي او ﭘﺮ
ﺧﭙﻠﻮاﮐۍ او ﻋﻠﻤﻴﺖ ﺳﻨﺒﺎل دى ،د ﻳﻮې داﺳﯥ ﻣﻬﻤﯥ او اﺳﺎﺳﻲ ﺁﻟﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﮐﺎر ﮐﻮي ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د هڅﻮ
ﻧګﺮاﻧۍ ﺗﻪ ﺑﻪ د ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑڼﻪ ورﮐړي.
د ﺳﻴګﺎر ﻣﺸﻦ
د ﺳﻴګﺎر د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﻲ ﻣﺸﻦ ﻳﻮ داﺳﯥ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ،ﺗﻤﺮﮐﺰي ،او ﺑﺎوري د ﻧګﺮاﻧۍ ﺳﻴﺴټﻢ ﺟﻮړوﻟﻮ او ﭘﺮ ﻣﺦ وړل دي ﭼﯥ
ﺑﺎوري ﮐړي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ټﻮﻟﯥ ﺑﻮدﻳﺠﯥ ﭘﻪ هﻐﺴﯥ ﺳﻢ ،اﻏﯧﺰﻣﻦ ،او وړ ډول ﻟګﻮل ﺷﻮي
ﻟﮑﻪ ﭼﯥ ﭘﮑﺎر دﻩ .د دې ﻟﭙﺎرﻩ ،دا دﻓﺘﺮ ﺑﻪ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ﭘﻪ ﺑﻮدﻳﺠﻮ د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﺿﻴﺎع ،دوﮐﯥ ،او ﻧﺎﺳﻢ
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺨﻪ ﻧﻴﺴﻲ؛ داﺳﯥ ﺧﭙﻠﻮاﮎ او ﻣﻘﺼﺪي د ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻮﻧﺪﻧﯥ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ
ﻟﭙﺎرﻩ د ورﮐړل ﺷﻮﻳﻮ ﭘﯧﺴﻮ ﻳﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﺷﻮﻳﻮ ﺑﻮدﻳﺠﻮ وړ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻳﻘﻴﻨﻲ ﮐړي؛ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻳﻮې
ﻣﺮﺑﻮﻃﯥ او اﻏﯧﺰﻣﻨﯥ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋۍ ﭘﻪ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﮐﯥ ﻻ زﻳﺎت ﮐﺎر وﮐړي.
ﻟﮑﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﻲ اﻳﻞ  ١١٨-١١٠ﮐﯥ ﻳﯥ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﻮې ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﻪ ﮐﯥ هﻐﻪ ټﻮل ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ او هڅﯥ ﺷﺎﻣﻠﯥ دي ﭼﯥ
"د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻓﺰﻳﮑﻲ اﻧﻔﺮاﺳټﺮﮐﭽﺮ ﺟﻮړوي ﻳﺎ ﺑﻴﺎ ﺟﻮړوي؛ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺳﻴﺎﺳﻲ او ټﻮﻟﻨﻴﺰو ادارو ﺑﻨﺴټ او ﻳﺎ ﺑﻴﺎ ﺑﻨﺴټ
ږدي؛ او ﻳﺎ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻮﻧﻪ او ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ وړاﻧﺪې ﮐﻮي ".ﺳﻴګﺎر ﺑﻪ د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ داﺳﯥ څﺎرﻧﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ
ﮐﻮي ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﯥ ﮐﯥ ﺑﻪ ﻻﻧﺪې ﭼﺎرې ﺷﺎﻣﻠﯥ وي ﺧﻮ ﺗﺮ دې ﺑﻪ ﻣﺤﺪودې ﻧﻪ وي:
•

د اﻓﻐﺎن اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د روزﻧﯥ او ﺗﺠﻬﻴﺰوﻧﯥ د ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﻼﺗړ

•

د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﻼﺗړ

•

د ﻣﺨﺪرﻩ ﻣﻮادو ﺿﺪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﻼﺗړ

•

د ﻋﺪﻟﻲ اﺻﻼح او ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺟﻮړوﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﻼﺗړ

•

د ﻓﺰﻳﮑﻲ اﻧﻔﺮاﺳټﺮﮐﭽﺮ ﭘﺮوژې )ﺑﺮﻗﻲ ﺑﺮﺟﻮﻧﻪ ،د اوﺑﻮ او اوﺑﻪ ﺧﻮر ﺳﻴﺴټﻤﻮﻧﻪ ،اﻧﺮژي ،او ﻧﻮر(

•

د ﻣﺤﻠﻲ روزګﺎر د ﭘﺮوژو او ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﭘﯧﻠﻮل
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د ﺳﻴګﺎر ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﮑﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮐﺘﻨﻪ
•

د ﺳﺮﮐﻮﻧﻮ د ﺟﻮړوﻟﻮ او ﺑﻬﺘﺮوﻟﻮ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ

•

د ښﻮوﻧځﻲ ،ﮐﻠﻴﻨﮏ ،او روﻏﺘﻮن د ﺟﻮړوﻟﻮ او ﺑﻴﺎ ﺟﻮړوﻟﻮ ﭘﺮوژې

اداري ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ او اﺑﺘﺪاﻳﻲ هﻤﮑﺎري
د ﺳﻴګﺎر ﭘﻼن ﺷﻮې ادارﻩ
د ﺳﻴګﺎر د دﻓﺘﺮ ﭘﻪ ﭘښﻮ درﯦﺪل د  ٢٠٠٨د ﻣﺊ ﭘﻪ ٢٩ﻣﻪ د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﯽ ﭘﻪ ﻧﻮﻣﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﯧﻞ ﺷﻮ .د  ٢٠٠٨د اﮐﺘﻮﺑﺮ ﺗﺮ
٣٠ﻣﯥ ﻧﯧټﯥ ،د ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻴﻮ ﮐﭽﻪ د ﺣﮑﻮﻣﺖ  ٨ﻣﺎﻣﻮرﻳﻨﻮ او  ١٣ﻗﺮاردادي ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟﯥ ﭼﯥ د واﺷﻨګټﻦ ډي ﺳﻲ ﭘﻪ
ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ ټﺎﮐﻞ ﺷﻮي دي .ﻻﻧﺪې ﻳﻮ ﭼﺎرټ دى ﭼﯥ د ﺳﻴګﺎر د دﻓﺘﺮ ﭘﻼن ﺷﻮې ادارﻩ اﻧځﻮروي.

ﮐﺎﻧګﺮس

د دﻓﺎع ﺳﮑﺮﺗﺮ

د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو ﺳﮑﺮﺗﺮ

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ
ﻟﻮړﭘﻮړى ﻣﺸﺎور

د ﺳﻴګﺎر ﭘﻠټﻮﻧﮑﯽ
ﮐﺎﻧګﺮﺳﻲ ﭼﺎرې

اﺳﺎﺳﻲ ﻧﺎﻳﺐ ﭘﻠټﻮﻧﮑﯽ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺸﺎور

د  AIGﻣﻌﺎﻳﻨﯥ

د  AIGد ﻣﻌﺎﻳﻨﻮ
او ﺗﮑﺎﻣﻠﻲ ﺟﺎج

د ﺗﺤﻘﻴﻖ ټﻴﻢ

د ﺳﻴګﺎر ﻣﯧﺪان ﮐﯥ
ځﺎى ﭘﺮ ځﺎى ﺷﻮې

د  AIGﭘﻠټﻨﯥ

د ﻣﻌﺎﻳﻨﯥ ټﻴﻢ

د ﭘﻠټﻨﯥ ټﻴﻢ

د ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ
ﻣﺸﺮ

د ﻋﻤﻠﯥ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ

اﻧځﻮر  :٢د ﺳﻴګﺎر اداري ﭼﺎرټ
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ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ

ﻋﺎﻣﻪ ﭼﺎرې

د ﺳﻴګﺎر ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﮑﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮐﺘﻨﻪ
د ﺳﻴګﺎر د ﺑﻮدﻳﺠﻮ اﻗﺪاﻣﺎت
ﭘﻲ اﻳﻞ  ١١٨-١١٠د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﺑﻮدﻳﺠﯥ ) (ASFFڅﺨﻪ ﻳﻮ د  ٢٠ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ ډاﻟﺮو ﭘﻴﺴﻲ د دې ﻟﭙﺎرﻩ ﺳﻴګﺎر ﺗﻪ
د ورﮐﻮﻟﻮ واﮎ ورﮐړ ﭼﯥ ﭘﻪ  ٢٠٠٨ﮐﯥ ﮐﺎر ﭘﻴﻞ ﮐړي .ﺧﻮ ،دا ﺑﻮدﻳﺠﯥ ﺳﻴګﺎر ﺗﻪ هﻴڅﮑﻠﻪ ورﻧﮑړل ﺷﻮې .د ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻳﻲ
ﺑﻮدﻳﺠﻮ د اﺻﻠﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻮﻧﻮ ﭼﯥ ﻣﻨﻈﻮري ﻳﯥ د ﺟﻮن  ٢٠٠٨ﭘﻪ ٣٠ﻣﻪ ورﮐړاى ﺷﻮې وﻩ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯥ ﺳﻴګﺎر ﺗﻪ د ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ
 ٢٠٠٨ﭘﺮ ﻣﻬﺎل  ٢ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ ډاﻟﺮ ﭘﻪ ﻻس ورﮐړل ،ﭼﯥ ﻧﻮر اﺿﺎﻓﻲ  ٥ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ ډاﻟﺮ د  ٢٠٠٨د اﮐﺘﻮﺑﺮ ﭘﻪ  ١ﻧﯧټﻪ ﭘﻪ ﻻس ورﮐړاى
ﺷﻮل .ﮐﺎﻧګﺮس وروﺳﺘﻪ  ٩ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ ډاﻟﺮ د  ٢٠٠٩د ټﮑﺲ ﻟﭙﺎرﻩ د اﻣﻨﻴﺖ ،د اﻓﺖ د ﻣﺮﺳﺘﯥ ،او د دواﻣﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻮﻧﻮ د ﻗﺎﻧﻮن
څﺨﻪ ﻣﺨﺘﺺ ﮐړل ،ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﭼﯥ د وﻟﺴﻤﺸﺮ ﻟﺨﻮا د  ٢٠٠٨د ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ ﭘﻪ ٣٠ﻣﻪ ﻻﺳﻠﻴﮏ وﺷﻮ .د دې ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﭘﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ
ﺳﺮﻩ ﺧﻠﮏ ﭘﻪ ﮐﺎر ګﻮﻣﺎرل ﭘﯧﻞ ﺷﻮي او د ﺳﻴګﺎر د اوږدﻣﻬﺎﻟﻪ ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ،اﺳﺎﻧﺘﻴﺎو او ﻟﻮژﻳﺴﺘﻴﮑﻲ ﻏﻮښﺘﻨﻮ د ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ
ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮړ ﮐړاى ﺷﻮي دي .ﺳﻴګﺎر د ﻋﺮاق د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﯽ د دﻓﺘﺮ )ﺳﻴګﻴﺮ( ﺳﺮﻩ د ﻳﺎداښﺖ ﻳﻮﻩ ﻣﻮاﻓﻘﻪ
ﮐړې دﻩ ﭼﯥ د ﺑﯧﺮﺗﻪ ورﺳﺘﻨﻮﻟﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ورﺗﻪ ﻋﺎرﺿﻲ ﺑﻮدﻳﺠﻪ ،ﻗﺮارداد او د ﻣﺸﺨﺼﻮ ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ ﻣﻼﺗړ ورﮐړي .دا اﻧﺘﻈﺎم ﭘﻪ
ﺧﭙﻞ ﻧﻮﻋﻴﺖ ﮐﯥ ﻟﻨډﻣﻬﺎﻟﻪ دى ،د ﺳﻴګﺎر ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮاﮐۍ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻪ ﮐﻮي ،او د ﮐﺎﻧګﺮس د اﺧﺘﻴﺎر ورﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺑﺮاﺑﺮ دى.

اﺑﺘﺪاﻳﻲ هﻤﮑﺎري
د ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﭘﯧﻠﻮﻟﻮ راﭘﺪﯦﺨﻮا ،ﺳﻴګﺎر ﭘﻪ ﺑﺸﭙړ ډول ﭘﻪ ډﯦﺮ ﺷﻤﯧﺮ هﻠﻮ ځﻠﻮ ﮐﯥ ﺑﻮﺧﺖ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮى ﭘﻪ ګډون د:
•

د ﮐﺎﻧګﺮس د ﻏړﻳﻮ او ﮐﺎري ډﻟﯥ ﺳﺮﻩ ﺧﺒﺮې ﮐﻮل ﭼﯥ د هﻐﻮى ﭘﻪ ارادﻩ ﺑﺸﭙړﻩ ﭘﻮهﯧﺪﻧﻪ ﻳﻘﻴﻨﻲ ﮐړاى ﺷﻲ

•

ﻣﺸﻮرې او ﻏﻮﻧډې ﻟﺪې ﺧﻠﮑﻮ ﺳﺮﻩ:
 oﻧﺎټﻮ :ﺟﻨﺮال ﺑﺎﻧټﺰ ﺟﻰ .ﮐﺮاډوﮎ ،د اروﭘﺎ ﻋﺎﻟﻲ اﻳﺘﻼﻓﻲ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ) (SACEURاو د SACEUR
ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل )ﻣﻮﻧﺲ ،ﺑﻠﺠﻴﻢ(
 oاﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن :ﺟﻨﺮال ډﻳﻮﻳډ ډي .ﻣﮑﺮﻧﻦ ،ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ځﻮاﮐﻮﻧﻮ او ﻧړﻳﻮال ﺳﻮﻟﻪ ﺳﺎﺗﻲ
ځﻮاﮎ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان
 oﻣﻠګﺮي ﻣﻠﺘﻮﻧﻪ :اﺳﺘﺎزى ﮐﺎى اﻳډي ،ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ځﺎﻧګړى اﺳﺘﺎزﯼ
 oﭘﻪ ﺑﺮوﻧﺴﻮم او ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ د ﻟﻮړﭘﻮړو ﻧﺎټﻮ ﭼﺎرواﮐﻴﻮ ﺳﺮﻩ
 oد دﻓﺎع د وزارت ) (DoDاو د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو د وزارت ) (DoSدﻧﻨﻪ د ﻧﻮر ﻟﻮړﭘﻮړي ﻣﺸﺮﺗﺎﺑﻪ ﺳﺮﻩ ،ﭘﻪ
ګډون د ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ادارې ) (USAIDاو د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﺨﺪرﻩ ﻣﻮادو او د ﻗﺎﻧﻮن
د ﺗﻨﻔﻴﺬ د دﻓﺘﺮ
 oﺑﺮﻳﺪ ﺟﻨﺮال ﻓﺮاﻧﮏ اﻳﭻ .ﮐﻴﺮﻧﻲ ،د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ځﺎﻧګړﻳﻮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ د ﻗﻮﻣﺎﻧﺪې ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان
 oﺗﻮرﻧﺠﻨﺮال ﺟﺎن ار .اﻟﻴﻦ ،ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان او ﺗﻮرﻧﺠﻨﺮال ﺟﻰ ډﺑﻠﻴﻮ .هﻮډ ،د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﻣﺮﮐﺰي
ﻗﻮﻣﺎﻧﺪې ﻣﺸﺮ ،د ﻋﻤﻠﯥ د ﻧﻮرو اﺳﺎﺳﻲ اﻓﺴﺮاﻧﻮ ﺳﺮﻩ
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د ﺳﻴګﺎر ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﮑﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮐﺘﻨﻪ
 oﻧﻮر ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﻲ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ﻣﺴﻠﻮ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ ﻟﺮل ،ﭘﻪ ګډون د
ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﻧګﺮاﻧۍ او اﺣﺘﺴﺎب دﻓﺘﺮ ) ،(GAOد  DoDد  IGدﻓﺘﺮ ،د  DoSد  IGدﻓﺘﺮ ،د  USAIDد
 IGدﻓﺘﺮ
•

ﭘﻪ اروزګﺎن وﻻﻳﺖ ﮐﯥ د هﺎﻟﻨډ د وﻻﻳﺘﻲ ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ټﻴﻢ ﺗﻪ او ﭘﻪ ﭘﮑﺘﻴﺎ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د وﻻﻳﺘﻲ ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ
ټﻴﻢ ﺗﻪ ورﺗﻠﻞ ،ﭘﻪ ګډون د ﻟﻴﺪﻧﻮ ﮐﺘﻨﻮ د وﻻﻳﺘﻲ واﻟﻴﺎﻧﻮ او وزﻳﺮاﻧﻮ ﺳﺮﻩ ،د ﭘﻲ ار ټﻲ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ او ﻏړﻳﻮ ﺳﺮﻩ ،د
ﺳﻴﻤﻴﻴﺰو ﭘﺮوژو ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﮐﻮل ،ﭘﻪ ګډون د روﻏﺘﻮﻧﻮﻧﻮ ،د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ،او ﻟﻮﻳﻮ ﻻرو .د دې ټﻮﻟﻮ ﺳﻔﺮوﻧﻮ هﺪف
د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د هڅﻮ د اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻴﮑﺎﻧﺰم ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د دوى د اﻣﻨﻴﺘﻲ ،ﮐﻮﻟﺘﻮري او ﻣﺎﻟﻲ ﭼﻴﻠﻨﺠﻮﻧﻮ راښﮑﺎرﻩ ﮐﻮل وﻩ.

•

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺣﻀﻮر ﻟﭙﺎرﻩ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮړول ،ﭘﻪ ګډون د ﻣﻼﺗړ د ﻻﺳﺘﻪ راوړﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻳﺎداښﺘﻲ ﻣﻮاﻓﻘﻮ
ﺗﻴﺎروﻟﻮ

•

د  ٢٠٠٨د ﺟﻮﻻى د ٢٢ﻣﯥ ﻧﯧټﯥ څﺨﻪ د ﺳﺎزﻣﺎن د  ١څﺨﻪ  ٢٢ﺗﻨﻮ ﺗﻪ ﻟﻮړول ،ﭘﻪ ګډون د اﺳﺎﻧﺘﻴﺎو ،اﮐﻤﺎﻻﺗﻮ،
ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت او ﻧﻮرو د ﻻﺳﺘﻪ راوړﻟﻮ

د  USGد ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ هڅﻮ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻮﻧﻪ واﻳﻲ ﭼﯥ هﺮ څﻮ ﮐﻪ د ﻣﻬﻢ ﮐﺎر زﻳﺎﺗﺮﻩ ﺑﺮﺧﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮې دﻩ ،ﺧﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ
رﻏﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ ﻳﻮ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ اﺣﺘﺴﺎب ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﺷﺘﻪ.

ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻪ
د ﺳﻴګﺎر دﻓﺘﺮ ﺑﻪ:
•

ﭘﻪ ﭘﻲ اﻳﻞ  ١١٨-١١٠ﮐﯥ د ﮐﺎﻧګﺮس ورﮐړى اﺧﺘﻴﺎر زﻳﺎت ﻧﻪ زﻳﺎت وﮐﺎروي څﻮ هﻐﻪ ټﻮل اهﺪاف او ﻣﺸﻨﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﻲ
ﮐړي ﭼﯥ د ﺳﻴګﺎر څﺨﻪ ﻏﻮښﺘﻞ ﺷﻮي.

•

زدﻩ ﺷﻮې ﺗﺠﺮﺑﯥ ﺑﻪ ﭘﮑﺎر راوړي او د څﺎرﻧﯥ د ﻣﻮﺟﻮدو ادارو د ﺗﺠﺮﺑﯥ او ﻻﺳﺘﻪ راوړﻧﻮ څﺨﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر واﺧﻠﻲ ،ﭼﯥ
ځﺎﻧګړى ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﻳﯥ د  USAID ،DoS ،DoDد ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﻮ ﭘﻪ ﮐﺎر وي ،او هﻤﺪاراز ﭘﻪ هﻐﻮ راﭘﻮروﻧﻮ وي
ﭼﯥ د  GAOﻟﺨﻮا راﻏﻮﻧډ ﮐړاى ﺷﻮي.

•

د ﺑﻮدﻳﺠﻮ د ډاټﺎ د ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ هﻐﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﯥ ﻻرې ﺑﻪ وﭘﯧﮋﻧﻲ ﭼﯥ هﻐﻪ ﭘﯧﺴﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣﻮي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﭘﻪ
هڅﻮ ﮐﯥ د دې ﻟﭙﺎرﻩ ﻟګﻮل ﺷﻮي ﭼﯥ د دې اﻧﺪازﻩ واﺧﻠﻲ ﭼﯥ ﺑﻮدﻳﺠﯥ ﭼﺮﺗﻪ او ﮐﻠﻪ ورﮐړل ﺷﻮې وې ،د څﻪ هﺪف
ﻟﭙﺎرﻩ ،او د داﺳﯥ ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﻧﺘﻴﺠﯥ.

ﻧﻨګﻮﻧﯥ
ﺳﻴګﺎر ﻣﻨﻲ ﭼﯥ:
•

ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻳﻮﻩ ډﯦﺮﻩ ګﺮاﻧﻪ او ﭘﻴﭽﻠﯥ ﻣﺴﻠﻪ دﻩ .دا ﭘﻪ ﻳﻮﻩ داﺳﯥ هﯧﻮاد ﮐﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﯧږي ﭼﯥ ﮐﻮﻣﯥ ﻣﻬﻤﯥ
ﻃﺒﻌﻲ ﺳﺮﭼﻴﻨﯥ ﻧﻪ ﻟﺮي ،او اﺑﺎدي ﻳﯥ د ﻟﺴﻴﺰو ﺟګړو ،او روان ﻳﺎﻏﻴﺘﻮب ﭘﻪ ﻻس ﺗﺒﺎﻩ ﺷﻮې دﻩ .ﻧﻮر ﭘﻴﭽﻠﻲ ﮐﻮوﻧﮑﻲ
ﻓﺎﮐﺘﻮروﻧﻪ ﻳﯥ ﻗﺒﺎﻳﻠﻲ ﮐﻮﻟﺘﻮر ،د ﺑﻬﺮﻧۍ واﮐﺪارۍ ﺗﺎرﻳﺦ ،د ﺑﯥ ﺳﻮادۍ ﻟﻮړﻩ ﮐﭽﻪ ،او اوږدﻩ ﺧﻮ ازادﻩ ﭘﻮﻟﻪ دي.
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د ﺳﻴګﺎر ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﮑﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮐﺘﻨﻪ
•

د  ٢٠٠٣راهﻴﺴﯥ ،د ﻧﺎټﻮ اﻳﺘﻼف د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﮐﯥ ﻓﻌﺎل دى او ﺑﺮﺧﻪ ﻳﯥ ﭘﮑﯥ ﻟﺮﻟﯥ دﻩ؛ ﺧﻮ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د
ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د اﺟﻨډا ﮐﺮار ﮐﺮار ﺟﻮړﯦﺪوﻧﮑﻴﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ او اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻋﻮاﻣﻠﻮ د ﻳﻮې ﻣﺮﺑﻮﻃﯥ او ﺗﻠﭙﺎﺗﯥ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋۍ ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﭼﻴﻠﻨﺞ ﮐړى دى .د ﭘﺎﻳﻠﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ،د ﻗﻮﻣﺎﻧﺪې او ﮐﻨټﺮول واﺿﺤﻪ ﮐﺮښﯥ ﺳﻮرۍ ښﮑﺎري ﭼﯥ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻳﯥ د ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ
او اﺣﺘﺴﺎب ﺷﺮاﻳﻂ ګﺮاﻧﯧږي.

•

د ﺑﺮﻳﺎﻟۍ ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ اﺗﮑﺎء ﭘﺮ ﻳﻮ ﺧﻮﻧﺪي ﭼﺎﭘﯧﺮﻳﺎل ،اﻏﯧﺰﻣﻨﻪ دوﻟﺘﺪارۍ ،او اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ دﻩ .دا درې واړﻩ ﺳﺘﻨﯥ
د ﮐﻮﮐﻨﺎرو د ﻧﺎﻗﺎﻧﻮﻧﻪ ﮐﺮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ اﻏﯧﺰﻣﻨﯥ ﮐﻴږي ﮐﻮم ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﻧﻨﻪ او د دې د ﭘﻮﻟﻮ څﺨﻪ ﺑﻬﺮ د ﻳﻮ ﺑﯥ اﺳﺘﻘﻼﻟﻪ
ﮐﻮوﻧﮑﻲ ټﻮﻟﻨﻴﺰ ځﻮاﮎ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮي.

د ﺳﻴګﺎر ﭘﺮوﺳﯥ ،ﺗﺮﺟﻴﺤﺎت ،او ﮐﻨټﺮوﻟﻮﻧﻪ
د ﺳﻴګﺎر ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﮑﻪ ﻣﻔﮑﻮرﻩ
د ﺳﻴګﺎر د ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﮑﯥ ﻣﻔﮑﻮرې اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﻪ د هﻐﻮ ﻣﻮﺟﻮدو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ،ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻮ ،ﺗﺤﻠﻴﻠﻮﻧﻮ او ﭘﻠټﻨﻮ څﺨﻪ د ګټﯥ ﭘﺮ
اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ وي ﭼﯥ د ﻧﻮرو ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﻟﺨﻮا ﺑﺸﭙړې ﺷﻮې دي .د ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ او د ﺑﻮدﻳﺠﻮ د ﻣﻼﺗړ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﮐﻮل ﺑﻪ د هﻐﻮ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺟﺎج او ﺗﺤﻠﻴﻞ وي ﭼﯥ د ﺳﻴګﺎر د ﭘﻠټﻨﯥ ،ﻣﻌﺎﻳﻨﯥ ،او ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ټﻴﻤﻮﻧﻮ ﻟﺨﻮا راﻏﻮﻧډ ﺷﻮي وي .ﭘﻪ ﺷﺮﻳﮑﻪ ﺑﻪ دﻏﻪ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭼﯥ راﻏﻮﻧډ ﮐړاى ﺷﻮي وي د اﻏﯧﺰﻣﻨﻮ او ﭘﺮ وﺧﺖ ﻣﻮﻧﺪﻧﻮ ،ﺟﺎﺟﻮﻧﻮ ،او ﺳﭙﺎرښﺘﻨﻮ د ﮐﺎروﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﺎروﻟﻰ ﺷﻲ.
د ډاټﺎ راﻏﻮﻧډول
-

-

ﺗﺤﻠﻴﻠﻮﻧﻪ
د ډاټﺎ ﮐﺘﻨﻪ
ﻣﺮﮐﯥ
د ﺗﻤﺎس ﻻرې

 ١ﭘړاو ﺑﻨﺴټ اﻳښﻮدل

د ﺳﻴګﺎر ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﮑﻪ ﻣﻔﮑﻮرﻩ
ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب ورﮐﻮل

ﺗﮑﺎﻣﻞ او ﺗﺠﺰﻳﻪ
-

-

ﭘﻠټﻨﯥ\ﮐﺘﻨﯥ
ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻣﻌﺎﻳﻨﯥ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت

-

-

اداري ﻟﻮرى
ﻟﻮړﻩ ﺧﻄﺮﻩ\ د ﻟﻮړې
ګټﯥ اهﺪاف
ﻣﺎﻟﻲ ﭘﻠټﻨﯥ\ ﮐﺘﻨﯥ
ﺳﺮﭼﻴﻨﯥ ،ﺑﻮدﻳﺠﯥ او
ﻣﻼﺗړ

ځﺎى ﭘﺮ ځﺎى ﮐﻮل
 ﭘﻠټﻮﻧﮑﻲ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﮐﺎران ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮐﻮوﻧﮑﻲ -د هﻤﮑﺎرۍ ډﻟﯥ

 ٢ﭘړاو ﻟﻮﻣړﻧۍ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ وړﺗﻴﺎ
 ٣ﭘړاو ﺑﺸﭙړﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ وړﺗﻴﺎ

ﭘﺎﻳﻠﯥ
 درې ﻣﻴﺎﺷﺘﻨﻲﮐﺎﻧګﺮﺳﻲ راﭘﻮروﻧﻪ
 ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺣﻮاﻟﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎوې

 ٤ﭘړاو
ﻣﻮﻧﺪﻧﯥ او ﺳﭙﺎرښﺘﻨﯥ

اﻧځﻮر  :٣د ﺳﻴګﺎر ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﮑﻪ ﻣﻔﮑﻮرﻩ
ﭘﺮوﺳﯥ
دا ﻟﻮﻣړﻧﻰ راﭘﻮر د ﺑﻮدﻳﺠﻮ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻟﺤﺎظ ډﯦﺮ ﻏښﺘﻠﯽ ﻧﻪ دى؛ ﺧﻮ ،راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ راﭘﻮروﻧﻪ ﺑﻪ د هﻐﻮ ځﺎى ﭘﺮ ځﺎى ﮐړاى
ﺷﻮﻳﻮ ﭘﻠټﻮﻧﮑﻮ ،ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﮐﻮوﻧﮑﻮ او ﻣﻔﺘﻴﺸﺘﻮﻧﻮ د ﻣﻮﻧﺪﻧﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ زﻳﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ او ﻻ ډﯦﺮ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وړاﻧﺪې ﮐړي څﻮﮎ
ﭼﯥ ﺑﻪ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﻟګښﺘﻮﻧﻮ ﮐﺘﻨﯥ ﮐﻮي .د ﺳﻴګﺎر دﻓﺘﺮ ﺑﻪ د هﻐﻮ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﮐﻮي د ﮐﻮﻣﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ ﺑﻮدﻳﺠﯥ ﻣﻨﻞ
ﺷﻮي او د هﻐﻮى د ﺣﺎﻟﺖ راﭘﻮر ﺑﻪ ورﮐﻮي ﭼﯥ د ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻣﺨﮑﯥ ﻧﻪ ټﺎﮐﻞ ﺷﻮﻳﻮ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﻠﻞ ﮐﯧږي.
ﭘﻪ ﭘﻠټﻨﻮ ﮐﯥ ﺑﻪ د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ټﻮﻟﻮ اړﺧﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﺸﭙړ ﮐﺘﻨﻪ ﮐﯧږي ،ﭘﻪ ګډون د ﻣﺨﺪرﻩ ﻣﻮادو ﺿﺪ هڅﻮ ،د ﻋﺪﻟﻲ ﺳﻴﺴټﻢ د
اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ ،د اﻧﻔﺮاﺳټﺮﮐﭽﺮ د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ،اﻣﻨﻴﺖ ،د  CERPد ﻟګښﺘﻮﻧﻮ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اداري روزﻧﯥ ،د ﺑﻴړﻧﻴﻮ ﺧﻮراﮐﻮﻧﻮ د
ﻣﺮﺳﺘﯥ ،د ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻮ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮل ،د ﻗﺮاردادوﻧﻮ ﻋﻤﻠﻲ ﮐﻮل ،او داﺳﯥ راﭘﻮرﺗﻪ ﮐﯧﺪوﻧﮑﯥ ﻣﺴﻠﯥ ﭼﯥ د ﭘﻠټﻨﻮ د ﻣﻨﻈﻮرو
ﺷﻮﻳﻮ ﻣﻮاﻗﻌﻮ وړاﻧﺪﻳﺰ ﮐﻮي .د دې ﭘﻠټﻨﻮ ﭘﺎﻳﻠﯥ ﺑﻪ ﺧﭙﺮﯦږي او د ﺳﻴګﺎر ﭘﺮ وﯦﺒﭙﺎڼﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدې وي.
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د ﺳﻴګﺎر ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﮑﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮐﺘﻨﻪ
د ﺳﻴګﺎر اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎت
د ﮐﺎﻧګﺮس د ﻏړﻳﻮ ﺳﺮﻩ ﺧﺒﺮې ﮐﻮل :د ﮐﺎﻧګﺮس د ﻣﺸﺮاﻧﻮ او ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺳﺮﻩ ﻟﻴﺪل ﭼﯥ د ﮐﺎﻧګﺮس ﭘﻪ اﺧﺘﻴﺎر او ارادﻩ ﺑﺸﭙړﻩ
ﭘﻮهﯧﺪﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮﻩ ﮐړاى ﺷﻲ.
ﺣﺎﻟﺖ :روان
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﻧﺎټﻮ ﺗﻪ ﺳﻔﺮوﻧﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮل :د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د هڅﻮ د اوﺳﻨﻲ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺳﺘﺮګﻮ اﻧﺪازﻩ اﺧﻴﺴﺘﻞ.
ﺣﺎﻟﺖ :ﺑﺸﭙړ ﺷﻮى
د ﻣﻬﻤﻮ ګډوﻧﻮاﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﻏﻮﻧډې ﮐﻮل :د اړوﻧﺪو ادارو او ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﮐﺎري اړﻳﮑﯥ او ﻣﻠګﺮﺗﻴﺎوې ﺟﻮړول.
ﺣﺎﻟﺖ :روان
د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻟﻮړﭘﻮړو ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻏﻮﻧډې ﮐﻮل :د هﻐﻮ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ رول ﺑﺤﺚ ﮐﻮل ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺑﻴﺎ
رﻏﻮﻧﻪ ﮐﯥ ﺑﺮﺧﻪ ﻟﺮي.
ﺣﺎﻟﺖ :ﺑﺸﭙړ ﺷﻮى
د ﺟﻨګﻲ ﺑﺮﺧﯥ د ﻣﻬﻤﻮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻏﻮﻧډې ﮐﻮل :ﭘﻪ دې اړﻩ ﻧﻈﺮوﻧﻪ ﻏﻮښﺘﻞ ﭼﯥ څﻨګﻪ هﻐﻮى ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎﺗﻮ ﺳﺮﻩ
د اﻣﻨﻴﺖ ﺗﻮازن ﺳﺎﺗﻲ.
ﺣﺎﻟﺖ :ﺑﺸﭙړ ﺷﻮى
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د وﻻﻳﺘﻲ ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ټﻴﻤﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﮐﺘﻞ :ﭘﺮ هﻐﻮ اﻣﻨﻴﺘﻲ ،ﮐﻮﻟﺘﻮري ،او ﻣﺎﻟﻲ ﭼﻴﻠﻨﺠﻮﻧﻮ ﭘﻮهﯧﺪل ﭼﯥ دوى
ورﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺗﺎﮐﺘﻴﮑﻲ ﮐﭽﻪ ﻣﺦ دي.
ﺣﺎﻟﺖ :د ﭘﻲ ار ټﻲ د  ٢٦ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﻴﻮل ﺷﻮي ﮐﺘﻨﻮ څﺨﻪ  ٢ﺑﺸﭙړې ﺷﻮې
د ګډ  DoS-DoDد ﻳﺎداښﺖ د اﻋﻼن د ﺗﻴﺎري ﻣﻼﺗړ ﮐﻮل :ﻻﺳﻠﻴﮏ ﮐﯧږي ﺑﻪ د ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل ﺳﮑﺮﺗﺮ ګﻮرډن اﻧګﻠﻴﻨډ او ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل
ﺳﮑﺮﺗﺮ ﺟﺎن ﻧګﻴﺮوﭘﻮﻧټﻰ ﻟﺨﻮا ﭼﯥ د ﮐﺎﻧګﺮس ﻟﺨﻮا د ﺳﻴګﺎر د ﺟﻮړﯦﺪو او د هﻐﻪ ﻣﻼﺗړ اﻋﻼن وﮐړي ﭼﯥ د دوى وزارﺗﻮﻧﻪ ﺑﻪ
ﻳﯥ ورﺗﻪ ورﮐﻮي.
ﺣﺎﻟﺖ :ﭘﻪ ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﮐﯥ
د ﺳﺎزﻣﺎن ﻏټﻮل او د ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ دﻓﺘﺮوﻧﻮ ﺟﻮړول :د ﻋﻤﻠﯥ د ﻣﻬﻤﻮ څﻮﮐﻴﻮ ډﮐﻮل او د دې ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻪ ﺟﻮړول ﭼﯥ ﺗﺮ اﮐﺘﻮﺑﺮ
 ٢٠٠٩ ،١ﭘﻮرې ﺑﺸﭙړﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ وړﺗﻴﺎ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړاى ﺷﻲ.
ﺣﺎﻟﺖ :ﭘﻪ ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﮐﯥ
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻳﻮﻩ اوږدﻩ ﺣﻀﻮر ﻟﭙﺎرﻩ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاﺑﺮول :ﭘﻪ ﻧﻮﻣﺒﺮ  ٢٠٠٨ﮐﯥ د ﻳﻮ داﺳﯥ ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠﻲ ټﻴﻢ ځﺎى ﭘﺮ ځﺎى ﮐﻮل
ﭼﯥ ﺗﺮ ﺟﻨﻮري  ٢٠٠٩ﭘﻮرې د ﺳﻴګﺎر د اوږدﻣﻬﺎﻟﻪ ﺣﻀﻮر ﻟﭙﺎرﻩ ﺗﻴﺎرى وﻧﻴﺴﻲ.
ﺣﺎﻟﺖ :ﭘﻪ ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﮐﯥ
ﮐﺎﻧګﺮس ،DoD ،او  DoSﺗﻪ د ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ د ﻏﻮښﺘﻨﻮ راﭘﻮر ورﮐﻮل :د ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ﭘﺮﯦﮑړﻩ ﮐﻮل او د هﻐﻮ ﻏﻮښﺘﻨﻮ ﻣﻼﺗړ ﮐﻮل
ﭼﯥ ﭘﻪ واﺷﻨګټﻦ ډي ﺳﻲ او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻋﻤﻠﯥ د ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ د ﭘﺮ وﺧﺖ او ﻓﻌﺎﻟﯥ دواﻣﺪارۍ ﻟﭙﺎرﻩ ورﺗﻪ ﺿﺮورت دى.
ﺣﺎﻟﺖ :روان
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د ﺳﻴګﺎر ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﮑﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮐﺘﻨﻪ
د ﻧﻮي ﭘﻪ ﮐﺎر ګﻮﻣﺎرل ﺷﻮي ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺳﻴګﺎر د روزﻧﯥ او ﭘﯧﮋﻧﺪګﻠﻮى د ﻳﻮﻩ ﭘﺮوګﺮام ﺟﻮړوﻟﻮ او ﺗﻄﺒﻴﻘﻮل :د ﺳﻴګﺎر
ټﻮل ﻧﻮې ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺑﻪ د داﺳﯥ ﻳﻮ ﺑﺸﭙړ او ﺟﺎﻣﻊ روزﻧﻴﺰ ﭘﺮوګﺮام څﺨﻪ ﺗﯧﺮﯦږي ﭼﯥ د ﺳﻴګﺎر ﭘﻪ ﻣﺸﻦ او ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ د هﻐﻮى
ﺑﺸﭙړﻩ ﭘﻮهﯧﺪﻧﻪ ﻳﻘﻴﻨﻲ ﮐﻮي.
ﺣﺎﻟﺖ :ﭘﻪ ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﮐﯥ
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ اﻗﺪاﻣﺎت

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ اﻗﺪاﻣﺎت
د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د اوﺳﻨﻴﻮ ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻻﻳﺤﻪ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د اوﺳﻨﻲ ﻣﻼﺗړ ﺑﻨﺴټ د ﺑﻬﺮﻧۍ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﭘﺮ هﻐﻪ ﻻﻳﺤﻪ دى ﭼﯥ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو د
وزارت د ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ وروﺳﺘﻲ د ﮐﺎﻧګﺮﺳﻲ ﺑﻮدﻳﺠﯥ د ﺟﻮاز د  ٢٠٠٨ﻟﭙﺎرﻩ ټﺎﮐﻞ ﺷﻮى او د ﺑﻮدﻳﺠﻮ د ﻻﻧﺪې ﭘﻨځﻮ ﻣﻮﺧﻮ ﭘﻪ
واﺳﻄﻪ ﻳﯥ ﻻرښﻮدﻧﻪ ﺷﻮې دﻩ:
•

ﺳﻮﻟﻪ او اﻣﻨﻴﺖ

•

ﭘﻪ ﻋﺪاﻟﺖ او دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ ډول ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻮل

•

ﭘﻪ ﺧﻠﮑﻮ ﮐﯥ ﭘﺎﻧګﻮﻧﻪ

•

اﻗﺘﺼﺎدي ودﻩ

•

ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﻪ

دا ﻻﻳﺤﻪ د ﻣﺮﺳﺘﯥ د هﺪف ﻣﻼﺗړ ﮐﻮي ،د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﻟﭙﺎرﻩ د هﻐﻮ "دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮑﻮ ،ښﯥ ﺣﮑﻮﻣﺘﺪارۍ د دوﻟﺘﻮﻧﻮ ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﮑﻮ
اړﺗﻴﺎو ﺗﻪ ځﻮاب واﻳﻲ ،ﭘﺮاﺧﻪ ﻏﺮﺑﺖ ﮐﻤﻮي او ﭘﻪ ﻧړﻳﻮال ﺳﻴﺴټﻢ ﮐﯥ ﺧﭙﻞ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮي 1".ﻳﻮ اﻧځﻮرووﻧﮑﻰ ﺣﺴﺎب
ﭼﯥ د دې ﻻﻳﺤﯥ ﺗﻔﺼﻴﻞ ورﮐﻮي ﭘﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ ج ﮐﯥ ﮐﺘﻞ ﮐﯧﺪاى ﺷﻲ.
ﭼﻮﮐﺎټ  ،١ﭼﯥ ﻻﻧﺪې ورﮐړل ﺷﻮى ،د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ هﻐﻪ ﺑﻮدﻳﺠﯥ اﻧځﻮروي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د هڅﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ ﻳﻮ
ﮐﺎل ﮐﯥ ورﮐړل ﺷﻮي ﭼﯥ د ﺑﻬﺮﻧۍ ﻣﺮﺳﺘﯥ د ﻻﻳﺤﯥ د ﭘﻨځﻮ اﺳﺎﺳﻲ اهﺪاﻓﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻤﻮن ﺧﻮري .هﺮ ﺳﺘﺮ ﭘﺮوګﺮام د هﻐﯥ د
ﺑﻮدﻳﺠﯥ د ﭘﺮوګﺮام او د هﻐﯥ د ﺗړﻟﻲ ﭘﺮوګﺮام د هﺪف ﺳﺮﻩ ﻟﻴﺴﺖ ﺷﻮى دى.
ﭘﺮوګﺮام او ﻣﻘﺼﺪي ﺑﻮدﻳﺠﯥ ﭘﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل )ﭘﻪ ﻣﻠﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ډاﻟﺮو ﮐﯥ(
ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ

ﻣﻮﺧﯥ

اﻣﻨﻴﺖ
دﻣﻮﮐﺮاﺳﻲ\دو
ﻟﺘﺪاري

ﺳﻮﻟﻪ او اﻣﻨﻴﺖ
ﭘﻪ ﻋﺪاﻟﺖ او
دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ
ډول ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﮐﻮل
ﭘﻪ ﺧﻠﮑﻮ او
اﻗﺘﺼﺎدي ودﻩ
ﮐﯥ ﭘﺎﻧګﻮﻧﻪ
ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﻪ
ﭘﺮوګﺮام ﻣﻼﺗړ
ټﻮل

ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﻪ
ﺑﺸﺮي\ﻧﻮرې
د ﭘﺮوګﺮام
ﻣﻼﺗړ\ﻋﻤﻠﻴﺎت

ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل
٢٠٠٢
اﺻﻠﻲ

ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل
٢٠٠٣
اﺻﻠﻲ

ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل
٢٠٠٤
اﺻﻠﻲ

ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل
٢٠٠٥
اﺻﻠﻲ

ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل
٢٠٠٦
اﺻﻠﻲ

-

٥٤.١٨٤
٥٥.١٠٩

٣٩٠٫٩٨
٩٤.٩٦

٦٠.١٠٧٤
١٨.٢٦٢

٣٠٨٢٫٧١
٢٤٣٫٧٢

٦٦.٢٤٠٨
١٠٩٫٨١

ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل
٢٠٠٧
ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻳﻲ
اﺻﻠﻲ
٠٩.٧٧٨٦
١٤٨

ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل
٢٠٠٦
ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻳﻲ
اﺻﻠﻲ
١٦.١٥٧٤
٣٦٦

ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل
 ٢٠٠٩ﭘﻮل
ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻳﻲ
اﺻﻠﻲ
٢٢٧٢
٢١٨

ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل
٢٠٠١
اﺻﻠﻲ

-

١١.١٢٤

٥٠.٢٩٥

٧٤.٨٥٤

١٢٣٩٫٨٥

٣٥.٧٠٦

٦٥٠

٤٠.٧٢٣

٢٥٤

١٩٢٫١٥
٠٫٣٨

٦٦.٤٨٩
٤٩.١٦٠

٥٣.١٦٦
١٤.٣٦

٤٦.١٨٣
٢٠٣٫٠٢

٩٠.١٨٦
١٤٢٫٨٤

١٥٩٫٩٢
٤٢.١٤٢

٤٦
٨٨٫٧٠

٤٠.١٠
٤٠.٣١٧

٢٠.١٦٦

ﭼﻮﮐﺎټ ١

 1د ﺑﻬﺮﻧۍ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﭼﻮﮐﺎټ ،د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت ،د ﮐﺎﻧګﺮﺳﻲ ﺑﻮدﻳﺠﯥ ﺟﻮاز ٢٠٠٨
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ اﻗﺪاﻣﺎت
اﺳﺎﺳﻲ اﺳﻨﺎد ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د هڅﻮ ﻻرښﻮدﻧﻪ ﮐﻮي
د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو د وزارت ﭘﺮ ﻻﻳﺤﯥ ﺑﺮﺳﯧﺮﻩ ،دا څﻠﻮر اﺳﺎﺳﻲ اﺳﻨﺎد د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د هڅﻮ ﻻرښﻮدﻧﻪ ﮐﻮي :د ﺑﻮن
ﺗړون ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ازادۍ د ﻣﻼﺗړ ﻗﺎﻧﻮن ) ،(٢٠٠٢د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗړون ﻟﻴﮏ ،او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋي .دا
اﺳﻨﺎد د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ﻳﻮې ﻣﮑﻤﻠﯥ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋۍ ﻧﻘﺸﻪ وړاﻧﺪې ﮐﻮي او د ﺳﻴګﺎر ﻟﺨﻮا ﺑﻪ د دې ﺗﺤﻠﻴﻞ د ﺑﺮﺧﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ
وﮐﺎرول ﺷﻲ ﭼﯥ دا ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋي څﻮﻣﺮﻩ اﻏﯧﺰﻣﻨﻪ دﻩ.
د ﺑﻮن ﺗړون
د  ٢٠٠١ﭘﻪ ﭘﺎى ﮐﯥ ،د ﺑﻮن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻳﻮې داﺳﯥ ﭘﺮوﺳﯥ د ﺟﻮړﯦﺪو ﻧﺘﻴﺠﻪ ورﮐړﻩ ﭼﯥ
د ﻳﻮ ﻧﻮي اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﭙﻠﻮل ﭘﮑﯥ ﺷﺎﻣﻞ وﻩ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺳﻴﺎﺳﺖ د ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ډﻟﻮ ټﭙﻠﻮ ﺗﺮﻣﻨځ د ﻳﻮ ﻣﻬﻢ ﺗړون د ﺑﺮﺧﯥ ﭘﻪ
ﺗﻮګﻪ ﻳﯥ د دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮑﻮ ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐﻮﻟﻪ 2.دې ﺗړون د اﻓﻐﺎن ﻣﻮﻗﺘﯥ ادارې ) (AIAد ﺟﻮړوﻟﻮ ﻏږ ﮐﺎوﻩ ،ﮐﻮﻣﯥ ﺗﻪ ﭼﯥ دا
هﺪف ورﮐﻮل ﮐﯧﺪﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ اړﻳﮑﻮ ﮐﯥ ﺑﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب ﮐﻮي او ﭘﻪ ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ او ﻧﻮرو ټﻮﻟﻮ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ادارو
او ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺑﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن څﻮﮐۍ اﺷﻐﺎﻟﻮي .د ﺑﻮن ﺗړون هﻤﺪاراز وﻳﻞ ﭼﯥ د ﺷﭙږو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ دﻧﻨﻪ دې ﻳﻮﻩ ﺑﻴړﻧۍ ﻟﻮﻳﻪ
ﺟﺮګﻪ راوﻏﻮښﺘﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ادارﻩ ) (TAﺟﻮړﻩ ﮐړي ،ﮐﻮﻣﻪ ﭼﯥ ﺑﻪ ﺗﺮ هﻐﻪ وﺧﺘﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺸﺮي ﮐﻮي ﺗﺮ څﻮ ﭼﯥ د
ازادو او ﺷﻔﺎﻓﻮ ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﻳﻮ ﺑﺸﭙړ اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب ﮐﻮوﻧﮑﻰ دوﻟﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻲ او دﻏﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎﻳﺪ د ﺑﻴړﻧۍ ﻟﻮﻳﯥ ﺟﺮګﯥ د
داﻳﺮﯦﺪو څﺨﻪ ﺗﺮ دوو ﮐﺎﻟﻮ زﻳﺎت وروﺳﺘﻪ ﻧﻪ وي .ﭘﻪ ﺗړون ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻮﻗﺘﻪ ادارﻩ هﻐﻪ وﺧﺖ ﺧﺘﻤﯧﺪﻟﻪ ﭼﯥ اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ادارﻩ
ﺟﻮړﯦﺪﻟﻪ .ﻧړﻳﻮال ﺳﻮﻟﻪ ﺳﺎﺗﻰ ځﻮاﮎ هﻢ د اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ادارې ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﺟﻮړ ﺷﻮى و ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺛﺒﺎت او ﺳﻮﻟﯥ ﭘﻪ ﻳﻘﻴﻨﻲ
ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي .د اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ادارې ﻟﻪ ﺟﻮړﯦﺪو وروﺳﺘﻪ ،د اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮﻩ ﻟﻮﻳﻪ ﺟﺮګﻪ داﻳﺮﻩ ﺷﻮﻩ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻟﭙﺎرﻩ ﻧﻮى اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن وﻣﻨﻲ ﮐﻮم ﭼﯥ رﺳﻤﻲ ﺻﻮرت د  ٢٠٠٤د ﺟﻨﻮرۍ ﭘﻪ ٢٦ﻣﻪ وﻣﻮﻧﺪ 3.د  ٢٠٠٤د دﺳﻤﺒﺮ ﭘﻪ ٧ﻣﻪ ،ﺣﺎﻣﺪ
ﮐﺮزى ﭘﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ ډول اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮى د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻮﻣړﻧﻰ وﻟﺴﻤﺸﺮ ﺷﻮ .د ﺑﻮن ﺗړون ﻳﻮ ﻟﻪ هﻐﻮ ﻟﻮﻣړﻧﻴﻮ ﻗﺪﻣﻮﻧﻮ څﺨﻪ و
4
ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻳﯥ د ﻳﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ رﻳﺎﺳﺖ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ راګﺮځﺎوﻩ.
د ﺑﻮن ﺗړون د ﺗﻄﺒﻴﻖ د ﻧﻮر اﺳﺎﻧﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ،د  ٢٠٠٢د ﻣﺎرچ ﭘﻪ ٢٨ﻣﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻣﺸﻦ
)ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ( ﺟﻮړ ﮐړاى ﺷﻮ .د دې ﻣﺸﻦ ﭘﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﮐﯥ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺑﺸﺮي ،اﺳﺎﻧۍ ،راګﺮځﻮﻧﯥ او ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د هﻠﻮ ځﻠﻮ
ﻻرښﻮدﻧﻪ دﻩ .د دې ﭘﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﮐﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ هڅﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دوﻟﺖ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ هﻤﻐږۍ رهﺒﺮي ﮐﻮﻟﻮ د
هﯧﻮاد د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ او د ﺳﻮﻟﯥ او ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ دﻣﻮﮐﺮاﺳۍ د ﺑﻨﻴﺎدوﻧﻮ د ﭘﻴﺎوړي ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﺳﻮﻟﯥ او ﺛﺒﺎت ﺗﻪ ودﻩ
ورﮐﻮل ﺷﺎﻣﻞ دي 5.د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﮐﺎر اﺧﺘﻴﺎر ﺗﻪ ﮐﺎل ﭘﻪ ﮐﺎل ﮐﺘﻨﻪ ﮐﯧږي او ﺗﺮ دې ﺣﺪﻩ ﻏځﯧﺪﻟﻰ ﭼﯥ دوﻟﺖ ﺳﺮﻩ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د
ﺗړون ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋۍ ،او د ﻣﺨﺪرﻩ ﻣﻮادو د ﻣﻠﻲ ﮐﻨټﺮول د ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋۍ ﭘﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي .د
 ٢٠٠٢راهﻴﺴﯥ ،ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ څﺨﻪ ﻧﻴﻮﻟﯥ د ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﯥ ﭘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ ﮐډواﻟﻮ ﺗﻪ د ﭘﯧﺴﻮ ورﮐﻮﻟﻮ
څﺨﻪ ﺗﺮ ښﻮوﻧځﻴﻮ ﺗﻪ د ﺗﻠﻮﻧﮑﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺷﻤﯧﺮ ﺗﺮ زﻳﺎﺗﻮﻟﻮ رﺳﯧږي ﭘﻪ هﺮ څﻪ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐړې دﻩ.

 2د ﺣﮑﻮﻣﺖ د اﺣﺘﺴﺎب دﻓﺘﺮ ) ،(٢٠٠٥د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﻪ :د ﻳﻮ څﻪ ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﺑﺎوﺟﻮد ،ﻣﺦ ﭘﻪ ﺧﺮاﺑﯧﺪوﻧﮑﻰ اﻣﻨﻴﺖ او ﻧﻮر ﺧﻨډوﻧﻪ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د
اهﺪاﻓﻮ ﻻﺳﺘﻪ راوړﻟﻮ ﺗﻪ دړﮐﻪ دﻩ )د  GAOﺧﭙﺮوﻧﻪ ﻟﻤﺒﺮ  ،(٧٤٢-٠٥واﺷﻨګټﻦ ډي ﺳﻲ :د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﭼﺎپ دﻓﺘﺮ.
 3د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د وﻟﺴﻤﺸﺮ دﻓﺘﺮ ) ،(٢٠٠٤د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ،وﮐﺘﻞ ﺷﻮ ﭘﻪ اﮐﺘﻮﺑﺮ  ،٢٠٠٨ ،٧د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د وﻟﺴﻤﺸﺮ د دﻓﺘﺮ
ﻟﺨﻮا .وﯦﺒﭙﺎڼﻪhttp://president.gov.af/english/constitution.mspx :
 4د ﺑﻮن ﺗړون ﻣﺘﻦ ﭘﻪ ][http://www.ag-afghanistan.de/files/petersberg.htm
 5ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻣﺸﻦ .(٢٠٠٢) .د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮐﺘﻨﻪ .وﮐﺘﻞ ﺷﻮ ﭘﻪ اﮐﺘﻮﺑﺮ  ،٢٠٠٨ ،٧د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د وﯦﺒﭙﺎڼﯥ څﺨﻪ .وﯦﺒﭙﺎڼﻪ:
http://www.unama.afg.org/about/overview.htm
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ اﻗﺪاﻣﺎت
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ازادۍ د ﻣﻼﺗړ ﻗﺎﻧﻮن ٢٠٠٢
ﭘﻪ دﺳﻤﺒﺮ  ٢٠٠٢ﮐﯥ ،ﮐﺎﻧګﺮس د ﭘﻲ.اﻳﻞ  ٣٢٧-١٠٧ﻗﺎﻧﻮن وﻣﺎﻧﻪ ،ﮐﻮم ﭼﯥ د  ٢٠٠٢د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ازادۍ د ﻣﻼﺗړ ﻗﺎﻧﻮن
) (AFSAﭘﺮ ځﺎى ﮐړ AFSA 6.ﭘﻪ ﻟﻮﻳﻪ ﮐﭽﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ اﻗﺘﺼﺎدي ،دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ ،او ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﺮﺳﺘﻪ زﻳﺎﺗﻪ
ﮐړﻩ AFSA .هﻤﺪاراز د هﻐﻮ اهﺪاﻓﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺷﺮﻃﻮﻧﻪ وټﺎﮐﻞ ﭼﯥ د ﺑﻮن ﭘﻪ ﺗړون ﮐﯥ ښﻮدل ﺷﻮي وو.
ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻪ اﺻﻄﻼح ﮐﯥ AFSA ،ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د اهﺪاﻓﻮ ﺧﺎﮐﻪ د داﺳﯥ ﻳﻮ دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻮړول ښﻴﻲ
ﭼﯥ د ﻧړﻳﻮال ﺗﺮورﻳﺰم ،د ﻣﺨﺪرﻩ ﻣﻮادو د ﻗﺎﭼﺎق او دوى د ﮐﺮﻧﯥ ﺳﺮﻩ ﺧﻼف وي ،د ﺧﭙﻠﻮ ګﺎوﻧډﻳﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺳﻮﻟﻪ وي ،او د
دې ﺗﻮان وﻟﺮي ﭼﯥ ﺧﭙﻞ داﺧﻠﻲ او ﺧﺎرﺟﻲ اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړي .دې هﺪف ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﻣﻼﺗړ هڅﯥ د دې ﻟﭙﺎرﻩ دي
ﭼﯥ د ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺖ د ادارو ﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ ،د ﺑﺸﺮي او ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ﻣﺮﺳﺘﯥ ﭘﻪ ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ،او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﻣﺮﮐﺰي
ﺣﮑﻮﻣﺖ د واﮎ د ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﻮﻣﮏ وﮐړي.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗړون
ﭘﻪ  ٢٠٠٥ﮐﯥ ،د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﺎﻧﻮ ﻟﺨﻮا د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ رﺳﻤﻲ ﻣﺮﺳﺘﻪ )ﺑﻬﺮﻧۍ ورﮐړې او ﻣﺮاﻋﺎﺗﻲ ﭘﻮروﻧﻪ( ټﻮﻟﻪ  ٢٫٨ﻣﻠﻴﺎردﻩ
ډاﻟﺮﻩ وﻩ .ﭘﻪ ﺟﻨﻮري  ٢٠٠٦ﮐﯥ ٦٤ ،هﯧﻮادوﻧﻮ او  ١١ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﺪې ﻟﻨﺪن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮐﯥ ګډون وﮐړ او
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺗړون ﻣﻨﻈﻮري ﻳﯥ ورﮐړﻩ 7،دا ﻳﻮﻩ ﺳﻴﺎﺳﻲ ژﻣﻨﺘﻴﺎ وﻩ ﭼﯥ ښﻮدل ﻳﯥ څﺮﻧګﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ټﻮﻟﻨﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺑﻴﺎ
رﻏﻮﻧﻪ ﮐﯥ ﺑﺮﺧﻪ واﺧﻠﻲ .دا ﺗړون د ﺑﻮن د ﺗړون څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ﭘﺮوﺳﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﻞ ﻗﺪم و .دې ﺗړون
راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ ﭘﻨځﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮﻩ د ﻧړﻳﻮاﻟﯥ هﻤﮑﺎرۍ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮﻩ ﻻﻳﺤﻪ ﺟﻮړﻩ ﮐړي 8.د دې ﺗړون ارادﻩ ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ
ﺳﺮﻩ ﭘﻪ هﻤﮑﺎرۍ ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ د اﻗﺘﺼﺎدي او ټﻮﻟﻨﻴﺰې ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ ښﻮ ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﺳﺮﻩ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ دې ﺗﻮاﻧﻮل وو
ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ځﺎن ﻳﯥ اﺗﮑﺎء زﻳﺎﺗﻪ ﺷﻲ .د دې ﺗړون ﻟﺨﻮا د ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ درې ﻣﻬﻤﯥ او ﭘﺮ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻣﺘﮑﻲ ﺳﺘﻨﯥ ﭘﯧﮋﻧﺪل ﺷﻮې وې:
اﻣﻨﻴﺖ ،دوﻟﺘﺪاري )د ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ او ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻪ( ،او اﻗﺘﺼﺎدي او ټﻮﻟﻨﻴﺰﻩ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ .ﻳﻮ ﻻ زﻳﺎت ﺗﺠﺮﺑﻮي ﺟﺰوء د ﻣﺨﺪرﻩ
ﻣﻮادو د ﻣﺦ ﭘﺮ زﻳﺎﺗﯧﺪوﻧﮑﻲ ﺻﻨﻌﺖ د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ ﺿﺮورت وﭘﯧﮋﻧﺪ .دې ﺗړون ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐﻮﻟﻪ ﭼﯥ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ټﻮﻟﻨﻪ دې ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ
ﻟﺮي ﭼﯥ د هﻐﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ اﻧﺪازﻩ زﻳﺎﺗﻪ ﮐړي ﮐﻮﻣﯥ ﭼﯥ ﻧﯧﻎ ﭘﻪ ﻧﯧﻐﻪ د اﺳﺎﺳﻲ ﺑﻮدﻳﺠﯥ ﻟﻪ ﻻرې ورﮐﻮل ﮐﯧږي ،او هﻐﻪ هﻢ ﭼﯥ د
ﻻ زﻳﺎﺗﯥ ﭘﯧﺸﻨﻬﺎدي اﺳﺎﺳﻲ ﺑﻮدﻳﺠﯥ د ﺑﻮدﻳﺠﯥ ورﮐﻮﻟﻮ د ﺳﻴﺴټﻢ ﻟﻪ ﻻرې ورﮐﻮل ﮐﯧږي ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﮐﯥ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﻟﺖ
ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻠﻲ ،ﻟﮑﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ﺑﺎور ﺑﻮدﻳﺠﻪ ) ،(ARTFاﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د ﻧﻈﻢ او ﻗﺎﻧﻮن د ﺑﺎور ﺑﻮدﻳﺠﻪ ،او د
ﻣﺨﺪرﻩ ﻣﻮادو ﺿﺪ د ﺑﺎور ﺑﻮدﻳﺠﻪ .دا ﺑﻪ اﻓﻐﺎن دوﻟﺖ ﺗﻪ اﺟﺎزﻩ ورﮐړي ﭼﯥ د رﻳﺎﺳﺖ ﭘﻪ ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﻪ ﮐﯥ زﻳﺎﺗﻪ ﺑﺮﺧﻪ وﻟﺮي.
د دې ﺗړون ﻟﺨﻮا ﭘﻪ ﭘﯧﮋﻧﺪل ﺷﻮې هﺮﻩ ﻣﻬﻤﻪ ﺳﺘﻨﻪ ﮐﯥ ځﺎﻧګړي ﺷﻮي اهﺪاف ﺷﺎﻣﻞ دي .د اﻣﻨﻴﺖ ﻻﻧﺪې ،د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اردو د
روزﻧﻴﺰ ﭘﺮوګﺮام د ﺑﺸﭙړوﻟﻮ ،او د  ٢٠١٠ﺗﺮ ﭘﺎى ﭘﻮرې د ﻋﺴﮑﺮو ﮐﭽﯥ  ٧٠،٠٠٠ﺗﻪ رﺳﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د اﺻﻮﻟﻮ او ﺷﺮﻃﻮﻧﻮ
ﺟﻮړوﻟﻮ وو .د ﺟﻮن  ٢٠٠٨ﺳﺮﻩ ﺳﻢ DoS ،راﭘﻮر ورﮐﻮي ﭼﯥ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اردو اوس ټﻮل  ٦٠،٠٠٠ﻋﺴﮑﺮ ﻟﺮي 9.د
دوﻟﺘﺪارۍ ﺳﺘﻦ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻗﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ) (AIHRCد ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺧﻼف ورزﻳﻮ
څﺎرﻧﻪ ﮐﻮي DoS .راﭘﻮر ورﮐﻮي ﭼﯥ ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د  AIHRCﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ ﮐﯥ د دې ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړﻩ ﭼﯥ ﺳﻴﻤﻴﻴﺰ دوﻟﺖ
ﭘﻴﺎوړى ﮐړي ،او د ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯥ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﺗﻪ ودﻩ ورﮐړي 10.د اﻗﺘﺼﺎدي او ټﻮﻟﻨﻴﺰې ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﺳﺘﻨﯥ ﻏﻮښﺘﻨﻪ د ﺣﻠﻘﻪ ﻳﻲ ﺳﺮﮎ دﻩ،
ﮐﻮم ﭼﯥ د ﻏﺮوﻧﻮ ﻧﻪ ﺗﺎوﯦږي او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺘﺮ ښﺎروﻧﻪ ﻧښﻠﻮي ،ﭘﻪ ګډون د ﮐﺎﺑﻞ ،ﮐﻨﺪهﺎر ،او هﺮات .دا ﺑﻪ د  ٢٠٠٨ﺗﺮ ﭘﺎى
ﭘﻪ ﺑﺸﭙړ ډول ﺗﺮﻣﻴﻢ او ﻣﻨﻈﻢ ﮐړاى ﺷﻲ .د  DoSﻟﻪ ﻣﺨﯥ ،ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ﺗﺮ ﺟﻮن  ٢٠٠٨ﭘﻮرې د دې ﺣﻠﻘﻪ ﻳﻲ ﺳﺮﮎ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ

 6د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ازادۍ د ﻣﻼﺗړ د ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺘﻦ ﭘﻪ ][http://www.govtrack.us.congress.billtext.xpd?bill=s107-2712
 7د ګډوﻧﻮاﻟﻮ د ﺑﺸﭙړ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﭙﺎرﻩ ،وګﻮرئ اﺿﺎﻓﻪ  ٥د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗړون ،ﭼﯥ د دې راﭘﻮر ﭘﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ خ ﮐﯥ ﻣﻮﻧﺪل ﮐﯧﺪاى ﺷﻲ.
 8د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺗړون ﻣﺘﻦ ﭘﻪ ][http://www.nato.int.isaf/docu/epub/pdf/Afghanistan_compact.pdf
 9د وﻳﺎﻧﺪ دﻓﺘﺮ .(٢٠٠٨) .د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻟﻨډﻳﺰ :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻼﺗړ ﻟﭙﺎرﻩ ﻧړﻳﻮال ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ .وﮐﺘﻞ ﺷﻮ ﭘﻪ اﮐﺘﻮﺑﺮ  ،٢٠٠٨ ،٨د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د
ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو د وزارت د وﯦﺒﭙﺎڼﯥ څﺨﻪ .وﯦﺒﭙﺎڼﻪhttp:www.state.gov/r/pa/prs/ps/2008/jun/105847.htm :
 10د وﻳﺎﻧﺪ دﻓﺘﺮ .(٢٠٠٨) .د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻟﻨډﻳﺰ :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻼﺗړ ﻟﭙﺎرﻩ ﻧړﻳﻮال ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ .وﮐﺘﻞ ﺷﻮ ﭘﻪ اﮐﺘﻮﺑﺮ  ،٢٠٠٨ ،٨د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ
د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو د وزارت د وﯦﺒﭙﺎڼﯥ څﺨﻪ .وﯦﺒﭙﺎڼﻪhttp:www.state.gov/r/pa/prs/ps/2008/jun/105847.htm :
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ اﻗﺪاﻣﺎت
 ٧١٥ﮐﻴﻠﻮﻣﻴﺘﺮﻩ ) ٤٤٤ﻣﻴﻠﻪ( ﺟﻮړ ﮐړي دي 11.دا د هﻐﻮ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﭘﺮوژو او ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﺑﯧﻠګﯥ دي ﭼﯥ ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ورﺗﻪ
ﺑﻮدﻳﺠﯥ او ﺳﺮﭼﻴﻨﯥ ورﮐړې دي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺗړون او د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د هڅﻮ ﻣﻼﺗړ وﺷﻲ.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋي )(ANDS
د هﻐﻮ ﭘﻼﻧﻮﻧﻮ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺗړون ﮐﯥ وړاﻧﺪې ﺷﻮي وو ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ وروﺳﺘۍ اﺿﺎﻓﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋي
دﻩ .د وﻟﺴﻤﺸﺮ ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزي ﻟﺨﻮا د  ٢٠٠٨د اﭘﺮﻳﻞ ﭘﻪ ٢١ﻣﻪ ﻻﺳﻠﻴﮏ ﺷﻮې " ANDSد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﻟﭙﺎرﻩ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
اﺳﺎﺳﻲ ﻧﻘﺸﻪ دﻩ؛" 12دا ﭘﻪ اﻣﻨﻴﺖ ،دوﻟﺘﺪارۍ ،اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮﻣﺨﺘګ ،او د ﻏﺮﺑﺖ ﭘﻪ ﮐﻤﻮﻟﻮ ﮐﯥ د ﭘﺮﻣﺨﺘګﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋۍ
ﻟﺮي .دا ﭘﺎﻟﻴﺴﻲ ﺑﻴﺎن د اﻓﻐﺎن دوﻟﺖ ﻟﺨﻮا ﺟﻮړ ﺷﻮى و او ﺑﻨﺴټ ﻳﯥ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د زرﮐﻠﻨﯥ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﭘﻪ اهﺪاﻓﻮ او ﭘﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗړون دى؛ دا هﻤﺪاراز د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻏﺮﺑﺖ د ﮐﻤﻮﻟﻮ د ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋۍ ﭘﻼن دى ANDS 13.اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ ٢٠٢٠
ﮐﯥ د دوﻟﺖ ﻧﻈﺮ وړاﻧﺪې ﮐﻮي او د هﻐﻮ درﯦﻮ ﺳﺘﻨﻮ دﻧﻨﻪ د ﻣﺸﺨﺼﻮ اهﺪاﻓﻮ ﻧﻘﺸﻪ وړاﻧﺪې ﮐﻮي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺗړون ﮐﯥ
وړاﻧﺪې ﺷﻮي دي ﮐﻮم ﭼﯥ ﺑﻪ ﭘﻪ  ٢٠١٣-٢٠٠٨ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻻس ﺗﻪ راوړل ﮐﯧږي.
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن  ANDSﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﺗﻪ د ﺟﻮن  ٢٠٠٨د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻼﺗړ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ هﻐﻪ ﻧړﻳﻮال ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮐﯥ وړاﻧﺪې ﮐړ ﭼﯥ ﭘﻪ
ﭘﺎرﻳﺲ ﮐﯥ داﻳﺮ ﺷﻮى و .ﭘﻪ دې ﭘﻼن ﮐﯥ د راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ ﭘﻨځﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د  ANDSد ﻟګښﺖ ﺑﻮدﻳﺠﻪ ﺷﺎﻣﻠﻪ وﻩ؛ ﭘﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﮐﯥ،
اټﮑﻞ  ٥٠ﻣﻠﻴﺎردﻩ ډاﻟﺮ ﺑﻪ د دې د ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﭙﺎرﻩ ﺿﺮوري وي .دا ﺑﻮدﻳﺠﯥ ﺗﻤﻪ ﮐﯧږي ﭼﯥ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ورﮐړو او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ
14
ﺑﻮدﻳﺠﯥ ﻟﺨﻮا راﺷﻲ ،ﭼﯥ ﺷﺎوﺧﻮا  ٦٫٨ﻣﻠﻴﺎردﻩ ډاﻟﺮ ﺑﻪ ﻳﯥ ﻧﯧﻎ ﭘﻪ ﻧﯧﻐﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن څﺨﻪ راځﻲ.
 ANDSﺧﺒﺮدارى ورﮐﻮي ﭼﯥ د دې اهﺪاف د ﻣﺮﺳﺘﯥ ﭘﻪ اﻏﯧﺰﻣﻨﺘﻴﺎ ﮐﯥ ﻟﻪ ﺑﻬﺘﺮۍ ﭘﺮﺗﻪ ﻧﺸﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﯧﺪﻟﻰ .دا ﺳﻨﺪ ﻳﻮﻩ داﺳﯥ
ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋي وړاﻧﺪې ﮐﻮي ،ﭘﻪ ګډون د ﻳﻮې داﺳﯥ ﻻرښﻮدﻧﯥ ﭼﯥ د ﻣﺮﺳﺘﯥ زﻳﺎﺗﺮﻩ ﺑﺮﺧﻪ دې د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﺑﻮدﻳﺠﯥ ﻟﻪ ﻻرې
ﺧﻮرﻩ ﮐړاى ﺷﻲ .د  ANDSﻟﻪ ﻣﺨﯥ ،ﺑﻮدﻳﺠﯥ د ﻣﺮﮐﺰي دوﻟﺖ ﻟﻪ ﻻرې د ورﮐﻮﻟﻮ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ "ﭘﻪ ټﻴټ ﻟګښﺖ زﻳﺎت اﻏﯧﺰ
وي 15".ﻧړﻳﻮال ﺑﺎﻧﮏ وﻳﻠﻲ دي ﭼﯥ ﻣﺮﮐﺰي دوﻟﺖ ﺗﻪ د دې ﺑﻮدﻳﺠﻮ د ﺧﻮروﻟﻮ اﺟﺎزﻩ ﺑﻪ د دوﻟﺖ د ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ ﮐﯥ
هﻢ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي ،ځﮑﻪ ﭼﯥ دا ﺑﻪ د اﻓﻐﺎن دوﻟﺖ او د اﻧﻔﺮادي اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ژوﻧﺪ ﮐﯥ د ﺑﻬﺘﺮﻳﻮ د ښﮑﺎرﻩ واﻟﻲ ﺗړوﻧﻮﻧﻪ ﺟﻮړ
ﮐړي؛ ﺧﻮ ﭘﻪ هﻤﺪې راﭘﻮر ﮐﯥ ﻧړﻳﻮال ﺑﺎﻧﮏ هﻐﻪ ﻣﺸﮑﻼت هﻢ ﺑﺤﺚ ﮐﻮي ﭼﯥ اﻓﻐﺎن دوﻟﺖ د دې ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﭘﻪ اﻏﯧﺰﻣﻨﻪ او وړ
16
ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺧﻮروﻟﻮ ﮐﯥ ورﺳﺮﻩ ﻣﺦ دى.
د  ٢٠٠٨د ﺟﻮن ﭘﻪ ١٢ﻣﻪ ،د  ٦٦هﯧﻮادوﻧﻮ او  ١٠ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ اﺳﺘﺎزو د ﭘﺎرﻳﺲ ﭘﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮐﯥ ګډون وﮐړ؛ د دې
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻧﺘﻴﺠﻪ دا ﺷﻮﻩ ﭼﯥ  ٢٠ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ دې ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮل ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د ټﻮل  ٢١ﻣﻠﻴﺎردﻩ ډاﻟﺮو د
اﺿﺎﻓﻲ ﺑﻮدﻳﺠﻮ ژﻣﻨﻪ وﮐړي .ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ هﯧﻮادوﻧﻪ او ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻪ ﭘﻪ دې هﻢ راﺿﻲ ﺷﻮل ﭼﯥ دا ﺑﻮدﻳﺠﯥ د ﺗﯧﺮو ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺴﺒﺖ
 11د وﻳﺎﻧﺪ دﻓﺘﺮ .(٢٠٠٨) .د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻟﻨډﻳﺰ :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻼﺗړ ﻟﭙﺎرﻩ ﻧړﻳﻮال ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ .وﮐﺘﻞ ﺷﻮ ﭘﻪ اﮐﺘﻮﺑﺮ  ،٢٠٠٨ ،٨د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ
د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو د وزارت د وﯦﺒﭙﺎڼﯥ څﺨﻪ .وﯦﺒﭙﺎڼﻪhttp:www.state.gov/r/pa/prs/ps/2008/jun/105847.htm :
 12د ﻓﺮاﻧﺴﯥ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ او اروﭘﺎﻳﻲ ﭼﺎرو وزارت) .اﻳﻦ.ډي (.وﮐﺘﻞ ﺷﻮ ﭘﻪ اﮐﺘﻮﺑﺮ  ،٢٠٠٨ ،٨ﻟﻪ http://diplomatie.gouv.fr/en/country-
files_156/afghanistan_498/international-conference--in-support-of-afghanistan-paris-12th-june2008_6366/index.html
 13د ﻏﺮﺑﺖ د ﮐﻤﻮﻟﻮ د ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋۍ ﭘﻼﻧﻮﻧﻪ داﺳﯥ ﭘﺎﻟﻴﺴﻲ ﭘﻼﻧﻮﻧﻪ دي ﭼﯥ د ﮐﻢ ﻋﺎﻳﺪ د هﯧﻮادوﻧﻮ ﻟﺨﻮا د  IMFاو ﻧړﻳﻮال ﺑﺎﻧﮏ د ﭼﺎرو ﺳﺮﻩ ﺟﻮړ ﮐړاى
ﺷﻮي دي .دا هﻐﻪ ﻏټﯥ اﻗﺘﺼﺎدي ،ﺟﻮړښﺘﻲ او ټﻮﻟﻨﻴﺰې ﺗګﻼرې او ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﺗﺸﺮﻳﺤﻮي ﭼﯥ ﻳﻮ هﯧﻮاد ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ډﯦﺮو ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﻳﻮ ﭘﺮاخ ﺑﻨﺴټﻪ
ﭘﺮﻣﺨﺘګ او د ﻏﺮﺑﺖ د ﮐﻤﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ،او هﻤﺪاراز د ﺑﻬﺮﻧۍ ﻣﺎﻟﻴﯥ د اړﺗﻴﺎو او ورﺳﺮﻩ ﺗړﻟﻴﻮ د ﻣﺎﻟﻲ د ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺗﻌﻘﻴﺒﻮي.
 14د  ANDSد ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻟﻨډﻳﺰ ﻣﺘﻦ ﭼﯥ د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻟﻨډﻳﺰ ﭘﻪ ﺑﺸﭙړ ﻟﻨډﻳﺰ ﮐﯥ ﭘﻪ دې ﭘﺘﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﯧﺪاى ﺷﻲ
http://www.embassyofafghanistan.org/documents/resume_ANDS.pdf
 15د  ANDSد ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻟﻨډﻳﺰ ﻣﺘﻦ ﭘﻪ دې ﭘﺘﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﯧﺪاى ﺷﻲ
http://www.embassyofafghanistan.org/documents/resume_ANDS.pdf
 16اﻧډرﺳﻦ ،ﺟﺎن وارډ ،٢٠٠٨) .ﺟﻮن  .(١٣ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﺎﻧﻮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د اﺿﺎﻓﻲ  ٢١ﻣﻠﻴﺎردﻩ ډاﻟﺮو ژﻣﻨﻪ وﮐړﻩ .واﺷﻨګټﻦ ﭘﻮﺳټ .وﮐﺘﻞ ﺷﻮ د
http://www.washingtonpost.com/wp-dync/content/article/2008/06/12/AR2008061200269_pf.html
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ اﻗﺪاﻣﺎت
ﭘﻪ ﻻ زﻳﺎﺗﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ ورﮐړي ﺗﺮ څﻮ د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﭘﻪ هڅﻮ ﮐﯥ د ﺿﻴﺎع او ﻏﻼ ﻣﺨﻪ وﻧﻴﺴﻲ 17.د ﻳﺎدوﻧﯥ وړ دﻩ ﭼﯥ
ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ﭘﻪ دوو ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ د  ١٠٫٢ﻣﻠﻴﺎردﻩ ډاﻟﺮو ورﮐﻮﻟﻮ ژﻣﻨﻪ وﮐړﻩ ،ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﺗﻮګﻪ ﻳﯥ د  ANDSد ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﭙﺎرﻩ د
ﻏﻮښﺘﻞ ﺷﻮﻳﻮ  ٥٠ﻣﻠﻴﺎردﻩ ډاﻟﺮو ﭘﻨځﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﺟﻮړوي .ﭘﻪ ﻧﻮرو ﻏټﻮ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﺎﻧﻮ ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻞ وو اﺳﻴﺎﻳﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﻧﮏ )١٫٣
ﻣﻠﻴﺎردﻩ ډاﻟﺮ( ،ﻧړﻳﻮال ﺑﺎﻧﮏ ) ١٫١ﻣﻠﻴﺎردﻩ ډاﻟﺮ( ،ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﻪ ) ١٫٢ﻣﻠﻴﺎردﻩ ډاﻟﺮ( ،او اروﭘﺎﻳﻲ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ) ٧٧٠ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ ډاﻟﺮ( 18.د
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﭘﻪ اﻋﻼﻣﻴﻪ ﮐﯥ وﻳﻞ ﺷﻮي وﻩ ﭼﯥ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ژﻣﻨﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ "د ادارو ﭘﻴﺎوړي ﮐﻮﻟﻮ او اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﺗﻪ ﺑﻪ
19
ﺗﺮﺟﻴﺢ ورﮐﻮي ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ډول د زراﻋﺖ او اﻧﺮژۍ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ" او ﻻ ډﯦﺮې ،زﻳﺎﺗﯥ اﻏﯧﺰﻣﻨﯥ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺑﻪ ورﮐﻮي.

 17د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻣﻼﺗړ ﮐﯥ د ﻧړﻳﻮال ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ د اﻋﻼﻣﻴﯥ ﻣﺘﻦ ﭘﻪ دې ﭘﺘﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﯧﺪاى ﺷﻲ http://unama.afg.org/_latestnews/2008/Paris-
con-Declaration-june12.pdf
 18ﻧړﻳﻮال ﺑﺎﻧﮏ )ﻣﻰ  .(٢٠٠٨ ،٣٠اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ د ورﮐﻮل ﮐﯧﺪوﻧﮑﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ اﻏﯧﺰﻣﻨﺘﻴﺎ ﺑﻬﺘﺮول .وﮐﺘﻞ ﺷﻮ ﭘﻪ www.worldbank.org
 19د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻣﻼﺗړ ﮐﯥ د ﻧړﻳﻮال ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ د اﻋﻼﻣﻴﯥ ﻣﺘﻦ ﭘﻪ دې ﭘﺘﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﯧﺪاى ﺷﻲ http://unama.afg.org/_latestnews/2008/Paris-
con-Declaration-june12.pdf
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﻟﻨډﻳﺰ ٢٠٠٨-٢٠٠١

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﻟﻨډﻳﺰ ٢٠٠٨-٢٠٠١
د اﻏﯧﺰﻣﻨﺘﻴﺎ ﭘﯧﻤﺎﻧﯥ
ﭘﻪ واﺿﺢ ډول ،د ﮐﺎﻧګﺮس ارادﻩ ،ﻟﮑﻪ ﭼﯥ د اﺧﺘﺼﺎﺻﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮړوﻧﻪ ﮐﯥ ښﻮدل ﺷﻮې ،هﻐﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻌﻴﺎر دى ﭼﯥ
ﺳﻴګﺎر ﺑﻪ ﻳﯥ د دې ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﺎروي ﭼﯥ ﻳﻘﻴﻨﻲ ﮐړي ﺳﺮﭼﻴﻨﯥ هﻐﺴﯥ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﻮي څﻨګﻪ ﭼﯥ ﭘﮑﺎر وې.
ﺑﺮﺳﯧﺮﻩ ﭘﺮ دې ،د دې ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ ﺧﭙﻞ د څﺎرﻧﯥ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړي ،د ﺳﻴګﺎر دﻓﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﭙﻠﯥ د اﻏﯧﺰﻣﻨﺘﻴﺎ ﭘﯧﻤﺎﻧﯥ ﻳﻮﻩ ﺑﺮﺧﻪ د
هﻐﻮ درﯦﻮ ﻣﻬﻤﻮ او ﭘﺮ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻣﺘﮑﻲ ﺳﺘﻨﻮ څﺨﻪ ﺟﻮړې ﮐړي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺗړون او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﭘﻪ
ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋۍ ) (ANDSﮐﯥ ﭘﯧﮋﻧﺪل ﺷﻮې دي:
 .١اﻣﻨﻴﺖ
 .٢دوﻟﺘﺪاري ،د ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ او ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻪ
 .٣اﻗﺘﺼﺎدي او ټﻮﻟﻨﻴﺰﻩ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ
 ANDSد ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ داﺳﯥ اهﺪاف او ﺗﺮﺟﻴﺤﺎت ټﺎﮐﻲ ﭼﯥ داﺳﯥ اﺳﺎﺳﻲ ﮐﺮښﯥ وړاﻧﺪې ﮐﻮي ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻮ ﭼﯥ ﺑﺎﻳﺪ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﻧﻔﺮاﺳټﺮﮐﭽﺮ ﭘﻪ ﻣﻬﻤﻮ ﺳﮑټﻮروﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻣﻌﻠﻮم ﮐړاى ﺷﻲ .دا درې ﺳﺘﻨﯥ د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ﻧﻘﺸﯥ ﺑﻨﻴﺎد دى.
ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﭘﻪ  ANDSاو اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗړون د ﻻﺳﻠﻴﮏ ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺧﭙﻞ ځﺎن دې ﺗﻪ ژﻣﻦ ﮐړى دى ﭼﯥ د ښﻮدل ﺷﻮﻳﻮ اهﺪاﻓﻮ
ﭘﻪ ﻻﺳﺘﻪ راوړﻟﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺿﺮوري ﮐﭽﻪ ﻣﻼﺗړ وﮐړي.
د اﻏﯧﺰﻣﻨﺘﻴﺎ هﻐﻪ ﭘﯧﻤﺎﻧﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗړون او  ANDSدواړو ﮐﯥ ورﮐړل ﺷﻮي ﺑﻪ هﻐﻪ ﺁﻟﻪ وي ﭼﯥ ﺳﻴګﺎر ﺑﻪ ﻳﯥ د
ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب د هﻐﯥ درﺟﯥ د ﻣﻌﻠﻮﻣﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﺎروي ﭼﯥ د هﻐﻮ ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻮي ﭼﯥ د ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل  ٢٠٠١ﻧﻪ ﺗﺮ
ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل  ٢٠٠٨د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﭘﺮوژو ،ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ او اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ ﺗﻪ ورﮐړل ﺷﻮې دي.
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د ﺳﻴګﺎر داﺧﻠﻲ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻪ
ﭘﻠټﻨﯥ ﮐﻮل
د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ډاﻟﺮې ﺑﭻ ﮐړاى ﺷﻮې ﻳﺎ راګﺮځﻮل ﺷﻮې ،د ﭼﻴﻠﻨﺞ ﺷﻮﻳﻮ ﭘﯧﺴﻮ اداﻳﻨﻮ ﺷﻤﯧﺮﻩ ،د ﭘﻠټﻨﯥ د ﻣﻮﻧﺪﻧﻮ ﺷﻤﯧﺮﻩ ،د ﭘﻠټﻨﻮ
ﺳﭙﺎرښﺘﻨﯥ ،او د ﻣﻮﻧﺪﻧﻮ د ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻳﻮ وﺧﺘﻲ اﻗﺪاﻣﻮﻧﻮ ﺷﻤﯧﺮﻩ.
ﻣﻌﺎﻳﻨﯥ او د ﺗﻤﺎس ﺷﻤﯧﺮﻩ
د ﭘﺮ ﻣﺦ وړل ﺷﻮﻳﻮ ﺗﻮروﻧﻮ ﺷﻤﯧﺮﻩ ،د ﭘﻠټﻨﻮ ﺳﭙﺎرﻧﯥ ،ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮې ﻣﻌﺎﻳﻨﯥ ،د ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻮ ﺳﭙﺎرﻧﯥ ،ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮي ﺗﮑﺎﻣﻠﻲ ﺟﺎﺟﻮﻧﯥ،
ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮي ﺗﺤﻠﻴﻠﻮﻧﻪ ،او د ﻣﻮﻧﺪﻧﻮ د ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻳﻮ وﺧﺘﻲ اﻗﺪاﻣﻮﻧﻮ ﺷﻤﯧﺮﻩ.
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
د ﭘﯧﻞ ﺷﻮﻳﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻮ ﺷﻤﯧﺮﻩ ،ﺗړل ﺷﻮي ﻳﺎ ﺳﭙﺎرل ﺷﻮي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ،ﭘﺮاﻧﺴﺘﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ،ګﺮﻓﺘﺎرۍ ،اﺗﻬﺎﻣﻮﻧﻪ ،ﺟﺮﻣﻲ ﺛﺎﺑﺘﯧﺪﻧﯥ ،او د
ﻣﺤﮑﻤﯥ ﭘﻪ اﻣﺮ د ﻏﻼ ﺷﻮﻳﻮ ﺷﻴﺎﻧﻮ راﺳﺘﻨﯧﺪل\د ﺷﺘﻤﻨۍ ﻗﺒﻀﻪ ﮐﻮل.
ﻧﻮر
د ﺳﻴګﺎر د راﭘﻮروﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻏﻮښﺘﻨﻮ ﺷﻤﯧﺮﻩ ،د ﺳﻴګﺎر ﭘﻪ وﯦﺒﭙﺎڼﻪ د ﮐﻠﻴﮑﻮﻧﻮ ﺷﻤﯧﺮﻩ ،او د اړوﻧﺪو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻧﻮرې
ﻏﻮښﺘﻨﯥ.
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﻟﻨډﻳﺰ ٢٠٠٨-٢٠٠١
ﻻﻧﺪې ﭼﺎرټ هﻐﻪ ﻏټﯥ ﺑﻮدﻳﺠﯥ اﻧځﻮروي ﭼﯥ د ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ ټﻮﻟﻨﯥ ﻟﺨﻮا د  ٢٠٠٩-٢٠٠١ﭘﻪ ﻣﻮدﻩ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د
ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د هڅﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ورﮐړل ﺷﻮې دي .ﭘﻪ ښﻮدل ﺷﻮﻳﻮ ﭘﯧﺴﻮ ﮐﯥ هﻐﻪ ﺑﻮدﻳﺠﯥ ﺷﺎﻣﻠﯥ دي ﭼﯥ د ﺳﺘﺮو ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ هﯧﻮادوﻧﻮ
او ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﻟﺨﻮا ورﮐړل ﺷﻮې دي ،داﺳﯥ ﻟﮑﻪ ﻣﻠګﺮي ﻣﻠﺘﻮﻧﻪ ،ﻧړﻳﻮال ﺑﺎﻧﮏ ،اروﭘﺎﻳﻲ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ،اﺳﻴﺎﻳﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﻧﮏ،
او ﻧﻮرې ادارې.
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮐﺘﻨﻪ د ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﺳﺮﭼﻴﻨﯥ )ﭘﻪ ﻣﻠﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ﮐﯥ( د ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ  ٢٠٠٨ ،٣٠ﺳﺮﻩ ﺳﻢ
د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ اﺧﺘﺼﺎص ﺷﻮې

ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ

د اﻣﺮﻳﮑﺎ ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﺳﺘﺮ ﻣﺮﺳﺘﻪ
ورﮐﻮوﻧﮑﻲ دي ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻮګﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ
ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﯥ د  ٣١٫٨ﻣﻠﻴﺎردﻩ ډاﻟﺮو ژﻣﻨﻪ ﮐړې .ﻣﺘﺤﺪﻩ
اﻳﺎﻻت د ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ادارو ﭘﻪ واﺳﻄﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ
اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب ﻟﺮي ﭘﻪ ګډون د ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﻟﭙﺎرﻩ د
ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ادارې ) ،(USAIDد ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو
وزارت ،د دﻓﺎع وزارت ،د زراﻋﺖ وزارت او د
ﺳﻮداګﺮۍ د ادارې وزارت .د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ﻟﺨﻮا د
ﺳﻔﺎرت د رﻏﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د  ٣٢٩٫٧ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ ډاﻟﺮو ژﻣﻨﻪ
ﺷﻮې وﻩ.

د  ٢٥،٢٩٧٫٨ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ ډاﻟﺮو ﭘﻪ رﻗﻢ د ﺑﻮدﻳﺠﻮ ژﻣﻨﻪ د ٢٠٠١
څﺨﻪ راﭘﺪﯦﺨﻮا د ﻧﻮرو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻟﺨﻮا ﺷﻮې ﭘﻪ ګډون د اﺳټﺮاﻟﻴﺎ،
اﺳټﺮﻳﺎ ،ﺑﻠﺠﻴﻢ ،ﺑﺮازﻳﻞ ،ﮐﺎﻧﺎډا ،ﭼﻴﻦ ،ﮐﺮوﺷﻴﺎ ،ﭼﮏ
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ ،ډﻧﻤﺎرﮎ ،ﻣﺼﺮ ،اﻳﺴټﻮﻧﻴﺎ ،ﻓﻨﻠﻨډ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،اﻟﻤﺎن،
ﮐﺎﻳﻨﺎﺗﻲ ﺑﻮدﻳﺠﻪ ،ﻳﻮﻧﺎن ،هﻨګﺮي ،هﻨﺪ ،اﻳﺮان ،اﻳﺮﻟﻴﻨډ ،اﻳټﺎﻟﻴﻪ،
ﺟﺎﭘﺎن ،ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ،د ﮐﻮرﻳﺎ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ ،ﮐﻮﻳﺖ ،ﻟﮑﺴﻤﺒﺮګ،
ﻣﺎﻟټﺎ ،هﺎﻟﻨډ ،ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨډ ،ﻧﺎروى ،ﻋﻤﺎن ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﭘﻮﻟﻴﻨډ،
ﭘﺮﺗګﺎل ،ﻗﻄﺮ ،روﺳﻴﻪ ،ﺳﻌﻮدي ﻋﺮﺑﻴﻪ ،ﺳﻠﻮاﮐﻴﺎ ،هﺴﭙﺎﻧﻴﻪ،
ﺳﻮﻳډن ،ﺳﻮﻳﺰرﻟﻴﻨډ ،ﺗﺎﻳﻴﻮان ،ﺗﺮﮐﻴﻪ ،ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﻪ ،وﻳﺘﻨﺎم او د
ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻧﻮرې ادارې.

اﺧﺘﺼﺎﺻﻮﻧﻪ د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﺷﻤﯧﺮو ﭘﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل
 ﭘﻲ.اﻳﻞ ١٩٢٫٥ – ٢٠٠١ :٢٠-١٠٧ .ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ ﭘﻲ.اﻳﻞ ١٠٧٠٫٣٥ – ٢٠٠٢ :١٧-١٠٧ .ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ ﭘﻲ.اﻳﻞ ،٧-١٠٨ .ﭘﻲ.اﻳﻞ– ٢٠٠٣ :١١-١٠٨ . ٩٨٦٫٠٩ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ
 ﭘﻲ.اﻳﻞ ٢٥٧٨٫٠ – ٢٠٠٤ :١٠٦-١٠٨ .ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ ﭘﻲ.اﻳﻞ ،٢٨٧-١٠٨ .ﭘﻲ اﻳﻞ-٢٠٠٥ :١٣-١٠٩ . ٠.٤٨٩٦ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ
 ﭘﻲ.اﻳﻞ ،١٠٢-١٠٩ .ﭘﻲ.اﻳﻞ ،١٤٨-١٠٩ .ﭘﻲ.اﻳﻞ. ٣٥٢٧٫٦ – ٢٠٠٦ :٢٣٤-١٠٩ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ
 ﭘﻲ.اﻳﻞ  ،٢٨٩-١٠٩ﭘﻲ.اﻳﻞ ،٢٨-١١٠ .ﭘﻲ.اﻳﻞ.٢٠٠٧ :٩٢-١١٠
 ﭘﻲ.اﻳﻞ ،١١٦-١١٠ .ﭘﻲ.اﻳﻞ ،١٣٧-١١٠ .ﭘﻲ.اﻳﻞ. ٨٧١٨٫٨ – ٢٠٠٧ :١٤٩-١١٠ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ
 ﭘﻲ.اﻳﻞ ،١٦١-١١٠ .ﭘﻲ.اﻳﻞ٩-٢٠٠٨ :٢٥٢-١١٠ .–  ٥٩٨١٫٤٦ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ

ټﻮﻟﯥ ﺑﻮدﻳﺠﯥ ﭼﯥ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﺎﻧﻮ ﻟﺨﻮا ﻳﯥ د ﭘﻮروﻧﻮ
او ﺧﯧﺮاﺗﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻟړ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د اﻋﺘﺒﺎر
ﺑﻮدﻳﺠﯥ )ﻧړﻳﻮال ﺑﺎﻧﮏ( ﻟﭙﺎرﻩ ژﻣﻨﻪ ﺷﻮې وﻩ ،ﭼﯥ ځﻴﻨﯥ
ﺑﻮدﻳﺠﯥ ﻳﯥ ﻧﯧﻎ ﭘﻪ ﻧﯧﻐﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﻟﺖ ﺗﻪ ﺗﻠﻠﯥ
 ٥٧١٤٩٫٦٢ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ ډاﻟﺮ وې.

ﭼﻮﮐﺎټ ٢
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﻟﻨډﻳﺰ ٢٠٠٨-٢٠٠١

د هﻐﻮ ﭼﺎرټﻮﻧﻮ او ﭼﻮﮐﺎټﻮﻧﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ ﻣﺨﻮﻧﻮ اﻧځﻮر ﺷﻮي ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﭘﺮ هﻐﻮ ﺑﻮدﻳﺠﻮ وي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ
هڅﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل ﺳﺮﻩ ﭘﻪ هﻐﻮ ﭘﺮوګﺮاﻣﻲ اهﺪاﻓﻮ ورﮐړل ﺷﻮي ﭼﯥ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو د وزارت د ﺑﻬﺮﻧۍ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﭘﻪ ﻻﻳﺤﻪ ﮐﯥ
ﺟﻮړ ﺷﻮي وو .ﭘﻪ هﻐﻮ اﺳﺎﺳﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ د دې ﺑﻮدﻳﺠﻮ د ورﮐﻮﻟﻮ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﻳﯥ درﻟﻮد ﺷﺎﻣﻞ دي  ،USAIDد دﻓﺎع
وزارت ،د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت ،د زراﻋﺖ ،ﺗﺠﺎرت ،روﻏﺘﻴﺎ او ﺑﺸﺮي ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ،داﺧﻠﻪ ،اﻧﺼﺎف ،ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت ،او ﺧﺰاﻧﯥ
وزارﺗﻮﻧﻪ ،د ﻧﺸﺮﻳﺎﺗﻮ د ﻣﺸﺮﺗﺎﺑﻪ ﭘﻼوى ،او د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ادارې هﻢ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ هڅﻮ ﺗﻪ ﻏټﯥ ﺑﻮدﻳﺠﯥ
ورﮐړې دي .دﻏﻪ ﭼﺎرټﻮﻧﻪ د ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل  ٢٠٠١ﻧﻪ ﺗﺮ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل  ٢٠٠٨د ﺑﻮدﻳﺠﻮ د رﺟﺤﺎﻧﺎﺗﻮ ﻳﻮﻩ ﮐﺘﻨﻪ وړاﻧﺪې ﮐﻮي.
د ﺧﭙﻞ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ،د ﺳﻴګﺎر دﻓﺘﺮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﺮوګﺮام د ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﻳﻮ ﭼﺎرټ ﺟﻮړ ﮐړى دى ﭼﯥ د ﻳﻮ ﮐﺎل دﻧﻨﻪ د
اﺧﺘﺼﺎص ﺷﻮﻳﻮ ،ﻣﻨﻞ ﺷﻮﻳﻮ ،او ﻟګﻮل ﺷﻮي ﭘﯧﺴﻮ د ﭘﺮوګﺮام د ډاﻟﺮو د اﺳﺎﺳﻲ ﻟﺴﺖ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﻮي .د هﺮ ﭘﺮوګﺮام
داﺳﯥ درﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﻮې ﭼﯥ هﻐﻪ اهﺪاف اﻧﻌﮑﺎس ﮐړي د ﮐﻮﻣﻮ ﻧﻘﺸﻪ ﭼﯥ د ﺑﻬﺮﻧۍ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﭘﻪ ﻻﻳﺤﻪ ﮐﯥ ورﮐړل ﺷﻮې )ﺿﻤﻴﻤﻪ
ج( .ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ د ﺑﻬﺮﻧۍ ﻣﺮﺳﺘﯥ د ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﺗړﻟﯥ ﻻﻳﺤﯥ د هﺪف ﻻﻧﺪې ﻟﺴﺖ ﺷﻮي دي .اهﺪاف دا ﻻﻧﺪې دي:
•

ﺳﻮﻟﻪ او اﻣﻨﻴﺖ

•

ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﻋﺪاﻟﺖ او دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ ډول ﮐﻮل

•

ﭘﺎﻧګﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺧﻠﮑﻮ ﮐﯥ

•

اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮﻣﺨﺘګ

•

ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﻪ

ډﯦﺮ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ داﺳﯥ ﺟﻮړ ﺷﻮي ﭼﯥ د ﻳﻮ ﻧﻪ ﭘﻪ زﻳﺎﺗﻮ اهﺪاﻓﻮ ﮐﺎر وﮐړي .ﻟﺪې اﻣﻠﻪ دﻏﺴﯥ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﺗﻪ د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د
ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﻧﻮم ورﮐړاى ﺷﻮى دى .د ﺑﯧﻠګﯥ ﭘﻪ ډول ،هﻐﻪ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﮐﺎر ﻳﯥ د ﺳﺮﮐﻮﻧﻮ ﺟﻮړول دي ﭘﻪ ﭘﻨځﻮ هﺪﻓﻮﻧﻮ
ﮐﯥ د هﺮ ﻳﻮ ﭘﻪ ﻣﻼﺗړ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮐﯧﺪﻻى ﺷﻲ .ﭘﻪ داﺳﯥ ﺻﻮرﺗﻮﻧﻮ ﮐﯥ ،دا ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ د "ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ" د ﭘﺮاﺧﯥ
اﺻﻄﻼح د ﻻﻧﺪې ﻟﺴﺖ ﺷﻮي دي.
د راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ ﭼﺎرټﻮﻧﻮ او ﭼﻮﮐﺎټﻮﻧﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻪ د ﺳﻴګﺎر د دﻓﺘﺮ د ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺑﻨﺴټ ﮐﺎر ورﮐﻮي څﻮ د  USGد
اﺧﺘﺼﺎص ﺷﻮﻳﻮ ﻳﺎ ورﮐړل ﺷﻮﻳﻮ ﺑﻮدﻳﺠﻮ د ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻟﺴﺖ ﺣﺴﺎب ﻳﻘﻴﻨﻲ ﺷﻲ او دا ﭼﯥ هﻐﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﭼﯥ دا ﺑﻮدﻳﺠﯥ ورﺗﻪ
ﻼ ﻋﻤﻠﻲ ﺷﻮي وو .د دﻏﻮ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ هﻢ ﺗﺼﺪﻳﻘﻮﻟﻰ ﺷﻲ څﻮ دا ﺧﺒﺮﻩ ﻳﻘﻴﻨﻲ ﺷﻲ ﭼﯥ د  USGهﻐﻪ
ورﮐړل ﺷﻮې وې اﺻ ً
ټﻮﻟﯥ ﺑﻮدﻳﺠﯥ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ټﺎﮐﻞ ﺷﻮې وې څﻨګﻪ ﭼﯥ ﭘﮑﺎر وﻩ هﻐﺴﯥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺷﻮې دي .د دې ﭼﺎرټﻮﻧﻮ
20
ﻟﭙﺎرﻩ ډاټﺎ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﻦ اﻻداري دوﻩ ﻣﻴﺎﺷﺘﻨﻲ د ﺑﻮدﻳﺠﻮ د ﺣﺎﻟﺖ د ﮐﺘﻨﯥ د ډﻟﯥ ﻟﺨﻮا ورﮐړل ﺷﻮې دﻩ.

 20د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﻦ اﻻداري دوﻩ ﻣﻴﺎﺷﺘﻨﻲ د ﺑﻮدﻳﺠﻮ د ﺣﺎﻟﺖ د ﮐﺘﻨﯥ د ډﻟﯥ ﻣﺸﺮي د ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻮرا ﮐﻮي او د ) DoSد ﺟﻨﻮﺑﻲ او ﻣﺮﮐﺰي اﺳﻴﺎﻳﻲ
ﭼﺎرو د دﻓﺘﺮ ،د ﻣﺨﺪرﻩ ﻣﻮادو او د ﻗﺎﻧﻮن د ﺗﻨﻔﻴﺬ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﭼﺎرو د دﻓﺘﺮ ،د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو د دﻓﺘﺮ ،USAID ،(IG ،د  USAIDد  IGدﻓﺘﺮ ،DoD ،د
 DoDد  IGدﻓﺘﺮ ،ﺧﺰاﻧﻪ ،د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د اردو د ﻗﻮل اردو د اﻧﺠﻴﻨﺮاﻧﻮ ،د زراﻋﺖ وزارت ،د دﻓﺎع د ﮐﻤﭙټﺮوﻟﺮ د ﺳﮑﺮﺗﺮ دﻓﺘﺮ ،او د ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻴﻮ د
ﺗﻨﻔﻴﺪ د ادارې د ﺑﻮدﻳﺠﻮ د ﺳﻤﺒﺎﻟﻮوﻧﮑﻮ څﺨﻪ ﺟﻮړﻩ ﺷﻮې دﻩ.
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﻟﻨډﻳﺰ ٢٠٠٨-٢٠٠١
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﺮوګﺮام د ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﭼﺎرټ
)ﭘﻪ ﻣﻠﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ﮐﯥ(

ﭼﻮﮐﺎټ ٣
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﻟﻨډﻳﺰ ٢٠٠٨-٢٠٠١

اﻓﻐﺎن ﺑﻮدﻳﺠﯥ ﺑﻨﺴټ ﭘﺮ ﭘﺮوګﺮام اهﺪاﻓﻮ
ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل  ٢٠٠١اﺻﻠﻲ

ﺳﻮﻟﻪ او اﻣﻨﻴﺖ
ﭘﻪ ﻋﺪاﻟﺖ او دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ ډول
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻮل
ﭘﻪ ﺧﻠﮑﻮ او اﻗﺘﺼﺎدي ودﻩ ﮐﯥ
ﭘﺎﻧګﻮﻧﻪ
ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﻪ
ﭘﺮوګﺮام ﻣﻼﺗړ
ټﻮﻟﯥ ١٩٢٫٥ :ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ ډاﻟﺮ

اﻧځﻮر ٤
ﻟﮑﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺑﺮﻩ اﻧځﻮر ﮐﯥ ښﻮدل ﺷﻮي ،ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﯥ د ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل  ٢٠٠١ﭘﻪ ﻣﻼﺗړ ﮐﯥ ﻏﺎﻟﺒﯥ وې.
اﻓﻐﺎن ﺑﻮدﻳﺠﯥ ﺑﻨﺴټ ﭘﺮ ﭘﺮوګﺮام اهﺪاﻓﻮ
ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل  ٢٠٠٢اﺻﻠﻲ
ﺳﻮﻟﻪ او اﻣﻨﻴﺖ
ﭘﻪ ﻋﺪاﻟﺖ او دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ ډول
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻮل
ﭘﻪ ﺧﻠﮑﻮ او اﻗﺘﺼﺎدي ودﻩ ﮐﯥ
ﭘﺎﻧګﻮﻧﻪ
ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﻪ
ﭘﺮوګﺮام ﻣﻼﺗړ
ټﻮﻟﯥ ١٠٧٠٫٤ :ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ ډاﻟﺮ
اﻧځﻮر ٥
ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل  ٢٠٠٢ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﮐﯥ ﻧﺎڅﺎﭘﻲ زﻳﺎﺗﻮاﻟﻰ وﻟﻴﺪ ،ځﮑﻪ ﭼﯥ د ﺑﻬﺮﻧۍ ﻣﺮﺳﺘﯥ د ﻻﻳﺤﯥ د اهﺪاﻓﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﯥ ورﮐړې.
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﻟﻨډﻳﺰ ٢٠٠٨-٢٠٠١
اﻓﻐﺎن ﺑﻮدﻳﺠﯥ ﺑﻨﺴټ ﭘﺮ ﭘﺮوګﺮام اهﺪاﻓﻮ
ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل  ٢٠٠٣اﺻﻠﻲ

ﺳﻮﻟﻪ او اﻣﻨﻴﺖ
ﭘﻪ ﻋﺪاﻟﺖ او دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ ډول
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻮل
ﭘﻪ ﺧﻠﮑﻮ او اﻗﺘﺼﺎدي ودﻩ ﮐﯥ
ﭘﺎﻧګﻮﻧﻪ
ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﻪ
ﭘﺮوګﺮام ﻣﻼﺗړ
ټﻮﻟﯥ ٩٨٦٫١ :ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ ډاﻟﺮ
اﻧځﻮر ٦
ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل  ٢٠٠٣د ﭘﺎم وړ زﻳﺎﺗﻮاﻟﻰ د ﺳﻮﻟﯥ او اﻣﻨﻴﺖ ﭘﻪ هﺪف ﮐﯥ ﻟﻴﺪﻟﻰ .ﭘﻪ دې ﻣﻮدﻩ ﮐﯥ د اﻗﺘﺼﺎدي ودې او ﭘﻪ ﺧﻠﮑﻮ ﮐﯥ د
ﭘﺎﻧګﻮﻧﯥ ﭘﻪ هڅﻮ ﮐﯥ هﻢ د ﭘﺎم وړ زﻳﺎﺗﻮاﻟﻰ وﺷﻮ.
اﻓﻐﺎن ﺑﻮدﻳﺠﯥ ﺑﻨﺴټ ﭘﺮ ﭘﺮوګﺮام اهﺪاﻓﻮ
ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل  ٢٠٠٤اﺻﻠﻲ
ﺳﻮﻟﻪ او اﻣﻨﻴﺖ
ﭘﻪ ﻋﺪاﻟﺖ او دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ ډول
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻮل
ﭘﻪ ﺧﻠﮑﻮ او اﻗﺘﺼﺎدي ودﻩ ﮐﯥ
ﭘﺎﻧګﻮﻧﻪ
ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﻪ
ﭘﺮوګﺮام ﻣﻼﺗړ
ټﻮﻟﯥ ٢٥٧٨ :ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ ډاﻟﺮ
اﻧځﻮر ٧
د هﺪف ﭘﺮوګﺮام ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴﯥ زﻳﺎﺗﻮاﻟﻰ راﻏﻠﻰ ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﯥ ﮐﻮﻣﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل  ٢٠٠٤ﮐﯥ ﭘﻪ
ﺗﺴﻠﺴﻞ ﺳﺮﻩ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮې دي.
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﻟﻨډﻳﺰ ٢٠٠٨-٢٠٠١
اﻓﻐﺎن ﺑﻮدﻳﺠﯥ ﺑﻨﺴټ ﭘﺮ ﭘﺮوګﺮام اهﺪاﻓﻮ
ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل  ٢٠٠٥اﺻﻠﻲ

ﺳﻮﻟﻪ او اﻣﻨﻴﺖ
ﭘﻪ ﻋﺪاﻟﺖ او دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ ډول
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻮل
ﭘﻪ ﺧﻠﮑﻮ او اﻗﺘﺼﺎدي ودﻩ ﮐﯥ
ﭘﺎﻧګﻮﻧﻪ
ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﻪ
ﭘﺮوګﺮام ﻣﻼﺗړ
ټﻮﻟﯥ ٤٨٩٦ :ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ ډاﻟﺮ
اﻧځﻮر ٨
د ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل  ٢٠٠٥ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﭘﻪ اﻣﻨﻴﺖ ،ﭘﻪ ﺧﻠﮑﻮ او اﻗﺘﺼﺎدي ودﻩ ﮐﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻧګﻮﻧﻪ ﮐﯥ ډﯦﺮ ﭘﻪ ﺗﯧﺰۍ زﻳﺎﺗﻮاﻟﻰ راﻏﻰ ،ﭘﻪ داﺳﯥ
ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺗﺴﻠﺴﻞ ښﮑﺎرﻩ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮ.
اﻓﻐﺎن ﺑﻮدﻳﺠﯥ ﭘﻪ ﭘﺮوګﺮام اهﺪاﻓﻮ ﮐﯥ
ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل  ٢٠٠٦اﺻﻠﻲ

ﺳﻮﻟﻪ او اﻣﻨﻴﺖ
ﭘﻪ ﻋﺪاﻟﺖ او دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ ډول
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻮل
ﭘﻪ ﺧﻠﮑﻮ او اﻗﺘﺼﺎدي ودﻩ ﮐﯥ
ﭘﺎﻧګﻮﻧﻪ
ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﻪ
ټﻮﻟﯥ ٣٥٢٧٫٢ :ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ ډاﻟﺮ

اﻧځﻮر ٩
ﭘﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل  ٢٠٠٦ټﻮﻟﻮ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﮐﻤﻮاﻟﻰ راﻏﻰ ،ﭼﯥ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻳﯥ زﻳﺎﺗﯥ ﺑﻮدﻳﺠﯥ ﺳﻮﻟﯥ او اﻣﻨﻴﺖ
ﺗﻪ وټﺎﮐﻞ ﺷﻮې.
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﻟﻨډﻳﺰ ٢٠٠٨-٢٠٠١
اﻓﻐﺎن ﺑﻮدﻳﺠﯥ ﺑﻨﺴټ ﭘﺮ ﭘﺮوګﺮام اهﺪاﻓﻮ
ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل  ٢٠٠٧اﺻﻠﻲ
ﺳﻮﻟﻪ او اﻣﻨﻴﺖ
ﭘﻪ ﻋﺪاﻟﺖ او دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ ډول
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻮل
ﭘﻪ ﺧﻠﮑﻮ او اﻗﺘﺼﺎدي ودﻩ ﮐﯥ
ﭘﺎﻧګﻮﻧﻪ
ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﻪ
ﭘﺮوګﺮام ﻣﻼﺗړ
ټﻮﻟﯥ ٨٧١٨٫٨ :ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ ډاﻟﺮ

اﻧځﻮر ١٠
ﭘﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل  ٢٠٠٧ﮐﯥ د اﻣﻨﻴﺖ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻮﻧﻮ ﮐﯥ ډﯦﺮ زﻳﺎﺗﻮاﻟﻰ راﻏﻰ ،ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ د ﻧﻮرو اهﺪاﻓﻮ ﭘﻪ
ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﮐﻤﻲ دوام وﮐړ.
اﻓﻐﺎن ﺑﻮدﻳﺠﯥ ﺑﻨﺴټ ﭘﺮ ﭘﺮوګﺮام اهﺪاﻓﻮ
ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل  ٢٠٠٨اﺻﻠﻲ
ﺳﻮﻟﻪ او اﻣﻨﻴﺖ
ﭘﻪ ﻋﺪاﻟﺖ او دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ ډول
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻮل
ﭘﻪ ﺧﻠﮑﻮ او اﻗﺘﺼﺎدي ودﻩ ﮐﯥ
ﭘﺎﻧګﻮﻧﻪ
ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﻪ
ﭘﺮوګﺮام ﻣﻼﺗړ
ټﻮﻟﯥ ٢٩٩١٫٤ :ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ ډاﻟﺮ

اﻧځﻮر ١١
د ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل  ٢٠٠٨ﭘﺮ ﻣﻬﺎل د اﻣﻨﻴﺖ او ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭘﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻣﻨﻔﻲ زﻳﺎﺗﻮاﻟﻰ وﺷﻮ ،ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ
ﻋﺪاﻟﺖ او دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ ډول ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻮﻟﻮ ،او ﭘﻪ ﺧﻠﮑﻮ او اﻗﺘﺼﺎدي ودﻩ ﮐﯥ ﭘﺎﻧګﻮﻧﯥ هﻢ زﻳﺎﺗﻮاﻟﻰ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړ.
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﻟﻨډﻳﺰ ٢٠٠٨-٢٠٠١

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ازادۍ د ﻣﻼﺗړ ﻗﺎﻧﻮن ٢٠٠٢
)ﭘﻪ ﻣﻠﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ډاﻟﺮو ﮐﯥ(

اﺧﺘﺼﺎﺻﻮﻧﻪ

ټﺎﮐﻞ ﺷﻮې
ﻣﻨﻞ ﺷﻮې
ﻟګﻮل ﺷﻮې

اﻧځﻮر ١٢

اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺲ
)ﭘﻪ ﻣﻠﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ډاﻟﺮو ﮐﯥ(

اﺧﺘﺼﺎﺻﻮﻧﻪ

ټﺎﮐﻞ ﺷﻮې
ﻣﻨﻞ ﺷﻮې
ﻟګﻮل ﺷﻮې

اﻧځﻮر ١٣
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﻟﻨډﻳﺰ ٢٠٠٨-٢٠٠١
د ﻣﺨﺪرﻩ ﻣﻮادو ﺿﺪ
)ﭘﻪ ﻣﻠﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ﮐﯥ ډاﻟﺮو ﮐﯥ(

اﺧﺘﺼﺎﺻﻮﻧﻪ

ټﺎﮐﻞ ﺷﻮې
ﻣﻨﻞ ﺷﻮې
ﻟګﻮل ﺷﻮې

اﻧځﻮر ١٤

اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اردو
)ﭘﻪ ﻣﻠﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ډاﻟﺮو ﮐﯥ(

اﺧﺘﺼﺎﺻﻮﻧﻪ

ټﺎﮐﻞ ﺷﻮې
ﻣﻨﻞ ﺷﻮې
ﻟګﻮل ﺷﻮې

اﻧځﻮر ١٥
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﻟﻨډﻳﺰ ٢٠٠٨-٢٠٠١

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺑﻮدﻳﺠﻪ
)ﭘﻪ ﻣﻠﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ډاﻟﺮو ﮐﯥ(

اﺧﺘﺼﺎﺻﻮﻧﻪ

ټﺎﮐﻞ ﺷﻮې
ﻣﻨﻞ ﺷﻮې
ﻟګﻮل ﺷﻮې

اﻧځﻮر ١٦

د وﻟﺴﻤﺸﺮۍ د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ
)ﭘﻪ ﻣﻠﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ډاﻟﺮو ﮐﯥ(

اﺧﺘﺼﺎﺻﻮﻧﻪ

ټﺎﮐﻞ ﺷﻮې
ﻣﻨﻞ ﺷﻮې
ﻟګﻮل ﺷﻮې

اﻧځﻮر ١٧
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﻟﻨډﻳﺰ ٢٠٠٨-٢٠٠١

ﺑﯥ ﺗﺤﺮﻳﮑﻪ ﮐﻮل ،ﺑﯥ وﺳﻠﯥ ﮐﻮل ،او ﺑﻴﺎ ﺧﭙﻠﻮل
)ﭘﻪ ﻣﻠﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ډاﻟﺮو ﮐﯥ(

اﺧﺘﺼﺎﺻﻮﻧﻪ

ټﺎﮐﻞ ﺷﻮې
ﻣﻨﻞ ﺷﻮې
ﻟګﻮل ﺷﻮې

اﻧځﻮر ١٨

د ﻗﯧﺪي ﻋﻤﻠﻴﺎت
)ﭘﻪ ﻣﻠﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ډاﻟﺮو ﮐﯥ(

اﺧﺘﺼﺎﺻﻮﻧﻪ

ټﺎﮐﻞ ﺷﻮې
ﻣﻨﻞ ﺷﻮې
ﻟګﻮل ﺷﻮې

اﻧځﻮر ١٩
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﻟﻨډﻳﺰ ٢٠٠٨-٢٠٠١

د اﻧﺴﺎن د وړﻟﻮ د هﻮاﻳﻲ دﻓﺎع ﺳﻴﺴټﻤﻮﻧﻪ ) (MANPADSﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړل
)ﭘﻪ ﻣﻠﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ډاﻟﺮو ﮐﯥ(

اﺧﺘﺼﺎﺻﻮﻧﻪ

ټﺎﮐﻞ ﺷﻮې
ﻣﻨﻞ ﺷﻮې
ﻟګﻮل ﺷﻮې

اﻧځﻮر ٢٠

د ﮐﻮﭼﻨﻴﻮ وﺳﻠﻮ ﮐﻨټﺮول
)ﭘﻪ ﻣﻠﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ډاﻟﺮو ﮐﯥ(

اﺧﺘﺼﺎﺻﻮﻧﻪ

ټﺎﮐﻞ ﺷﻮې
ﻣﻨﻞ ﺷﻮې
ﻟګﻮل ﺷﻮې

اﻧځﻮر ٢١
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﻟﻨډﻳﺰ ٢٠٠٨-٢٠٠١

د ﺗﺮورﺳﺘۍ د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﭘﺮوګﺮام
)ﭘﻪ ﻣﻠﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ډاﻟﺮو ﮐﯥ(

اﺧﺘﺼﺎﺻﻮﻧﻪ

ټﺎﮐﻞ ﺷﻮې
ﻣﻨﻞ ﺷﻮې
ﻟګﻮل ﺷﻮې

اﻧځﻮر ٢٢

د ﺗﺮورزم ﺿﺪ ﭘﺮوګﺮام
)ﭘﻪ ﻣﻠﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ډاﻟﺮو ﮐﯥ(

اﺧﺘﺼﺎﺻﻮﻧﻪ

ټﺎﮐﻞ ﺷﻮې
ﻣﻨﻞ ﺷﻮې
ﻟګﻮل ﺷﻮې

اﻧځﻮر ٢٣
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﻟﻨډﻳﺰ ٢٠٠٨-٢٠٠١

ﺳﺮﺣﺪي ﮐﻨټﺮول )(WMD
)ﭘﻪ ﻣﻠﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ډاﻟﺮو ﮐﯥ(

اﺧﺘﺼﺎﺻﻮﻧﻪ

ټﺎﮐﻞ ﺷﻮې
ﻣﻨﻞ ﺷﻮې
ﻟګﻮل ﺷﻮې

اﻧځﻮر ٢٤

د ﭘﻮر دوﻩ ﻃﺮﻓﻪ اﺳﺎﻧﺘﻴﺎ
)ﭘﻪ ﻣﻠﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ډاﻟﺮو ﮐﯥ(

اﺧﺘﺼﺎﺻﻮﻧﻪ

ټﺎﮐﻞ ﺷﻮې
ﻣﻨﻞ ﺷﻮې
ﻟګﻮل ﺷﻮې

اﻧځﻮر ٢٥
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﻟﻨډﻳﺰ ٢٠٠٨-٢٠٠١
د اﻓﻐﺎن دوﻟﺖ ﻣﻼﺗړ
)ﭘﻪ ﻣﻠﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ډاﻟﺮو ﮐﯥ(

اﺧﺘﺼﺎﺻﻮﻧﻪ

ټﺎﮐﻞ ﺷﻮې
ﻣﻨﻞ ﺷﻮې
ﻟګﻮل ﺷﻮې

اﻧځﻮر ٢٦

ښﻪ دوﻟﺘﺪاري
)ﭘﻪ ﻣﻠﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ډاﻟﺮو ﮐﯥ(

اﺧﺘﺼﺎﺻﻮﻧﻪ

ټﺎﮐﻞ ﺷﻮې
ﻣﻨﻞ ﺷﻮې
ﻟګﻮل ﺷﻮې

اﻧځﻮر ٢٧

د ﺳﻴګﺎر دﻓﺘﺮ | اﮐﺘﻮﺑﺮ  ٢٠٠٨ ،٣٠ﮐﺎﻧګﺮس ﺗﻪ راﭘﻮر | 33

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﻟﻨډﻳﺰ ٢٠٠٨-٢٠٠١

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻮدﻳﺠﻪ
)ﭘﻪ ﻣﻠﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ډاﻟﺮو ﮐﯥ(

اﺧﺘﺼﺎﺻﻮﻧﻪ

ټﺎﮐﻞ ﺷﻮې
ﻣﻨﻞ ﺷﻮې
ﻟګﻮل ﺷﻮې

اﻧځﻮر ٢٨

د ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﯥ او اﺗﻔﺎق ﺟﻮړول
)ﭘﻪ ﻣﻠﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ډاﻟﺮو ﮐﯥ(

اﺧﺘﺼﺎﺻﻮﻧﻪ

ټﺎﮐﻞ ﺷﻮې
ﻣﻨﻞ ﺷﻮې
ﻟګﻮل ﺷﻮې

اﻧځﻮر ٢٩
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﻟﻨډﻳﺰ ٢٠٠٨-٢٠٠١
ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﻪ
)ﭘﻪ ﻣﻠﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ډاﻟﺮو ﮐﯥ(

اﺧﺘﺼﺎﺻﻮﻧﻪ

ټﺎﮐﻞ ﺷﻮې
ﻣﻨﻞ ﺷﻮې
ﻟګﻮل ﺷﻮې

اﻧځﻮر ٣٠

د ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ او ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻪ
)ﭘﻪ ﻣﻠﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ډاﻟﺮو ﮐﯥ(

اﺧﺘﺼﺎﺻﻮﻧﻪ

ټﺎﮐﻞ ﺷﻮې
ﻣﻨﻞ ﺷﻮې
ﻟګﻮل ﺷﻮې

اﻧځﻮر ٣١
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﻟﻨډﻳﺰ ٢٠٠٨-٢٠٠١

ﺳﺮﮐﻮﻧﻪ
)ﭘﻪ ﻣﻠﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ډاﻟﺮو ﮐﯥ(

اﺧﺘﺼﺎﺻﻮﻧﻪ

ټﺎﮐﻞ ﺷﻮې
ﻣﻨﻞ ﺷﻮې
ﻟګﻮل ﺷﻮې

اﻧځﻮر ٣٢
د ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﯥ ځﻮاب
)ﭘﻪ ﻣﻠﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ډاﻟﺮو ﮐﯥ(

اﺧﺘﺼﺎﺻﻮﻧﻪ

ټﺎﮐﻞ ﺷﻮې
ﻣﻨﻞ ﺷﻮې
ﻟګﻮل ﺷﻮې

اﻧځﻮر ٣٣
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﻟﻨډﻳﺰ ٢٠٠٨-٢٠٠١
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن-ﺗﺎﺟﮑﺴﺘﺎن ﭘﻮل
)ﭘﻪ ﻣﻠﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ډاﻟﺮو ﮐﯥ(

اﺧﺘﺼﺎﺻﻮﻧﻪ

ټﺎﮐﻞ ﺷﻮې
ﻣﻨﻞ ﺷﻮې
ﻟګﻮل ﺷﻮې

اﻧځﻮر ٣٤
ﺗﻌﻠﻴﻢ\ښﻮوﻧځﻲ
)ﭘﻪ ﻣﻠﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ډاﻟﺮو ﮐﯥ(

اﺧﺘﺼﺎﺻﻮﻧﻪ

ټﺎﮐﻞ ﺷﻮې
ﻣﻨﻞ ﺷﻮې
ﻟګﻮل ﺷﻮې

اﻧځﻮر ٣٥
د ﺳﻴګﺎر دﻓﺘﺮ | اﮐﺘﻮﺑﺮ  ٢٠٠٨ ،٣٠ﮐﺎﻧګﺮس ﺗﻪ راﭘﻮر | 37

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﻟﻨډﻳﺰ ٢٠٠٨-٢٠٠١
روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﮐﻠﻴﻨﮑﻮﻧﻪ
)ﭘﻪ ﻣﻠﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ډاﻟﺮو ﮐﯥ(

اﺧﺘﺼﺎﺻﻮﻧﻪ

ټﺎﮐﻞ ﺷﻮې
ﻣﻨﻞ ﺷﻮې
ﻟګﻮل ﺷﻮې

اﻧځﻮر ٣٦
ﺑﺮﯦښﻨﺎ
)ﭘﻪ ﻣﻠﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ډاﻟﺮو ﮐﯥ(

اﺧﺘﺼﺎﺻﻮﻧﻪ

ټﺎﮐﻞ ﺷﻮې
ﻣﻨﻞ ﺷﻮې
ﻟګﻮل ﺷﻮې

اﻧځﻮر ٣٧
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﻟﻨډﻳﺰ ٢٠٠٨-٢٠٠١
د وﻻﻳﺘﻲ ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ټﻴﻤﻮﻧﻪ
)ﭘﻪ ﻣﻠﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ډاﻟﺮو ﮐﯥ(

اﺧﺘﺼﺎﺻﻮﻧﻪ

ټﺎﮐﻞ ﺷﻮې
ﻣﻨﻞ ﺷﻮې
ﻟګﻮل ﺷﻮې

اﻧځﻮر ٣٨
د ﻗﻮﻣﻨﺪان د ﺑﻴړﻧﻲ ځﻮاب ﭘﺮوګﺮام )(CERP
)ﭘﻪ ﻣﻠﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ډاﻟﺮو ﮐﯥ(

اﺧﺘﺼﺎﺻﻮﻧﻪ

ټﺎﮐﻞ ﺷﻮې
ﻣﻨﻞ ﺷﻮې
ﻟګﻮل ﺷﻮې

اﻧځﻮر ٣٩
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﻟﻨډﻳﺰ ٢٠٠٨-٢٠٠١

ﻣﻠﮑﻲ هﻮاﻧﻮردي
)ﭘﻪ ﻣﻠﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ډاﻟﺮو ﮐﯥ(

اﺧﺘﺼﺎﺻﻮﻧﻪ

ټﺎﮐﻞ ﺷﻮې
ﻣﻨﻞ ﺷﻮې
ﻟګﻮل ﺷﻮې

اﻧځﻮر ٤٠

ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﮑټﻮر\اﻗﺘﺼﺎد\ دوﻟﺘﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ
)ﭘﻪ ﻣﻠﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ډاﻟﺮو ﮐﯥ(

اﺧﺘﺼﺎﺻﻮﻧﻪ

ټﺎﮐﻞ ﺷﻮې
ﻣﻨﻞ ﺷﻮې
ﻟګﻮل ﺷﻮې

اﻧځﻮر ٤١
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﻟﻨډﻳﺰ ٢٠٠٨-٢٠٠١
د اوﺑﻮ ﭘﺮوژې
)ﭘﻪ ﻣﻠﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ډاﻟﺮو ﮐﯥ(

اﺧﺘﺼﺎﺻﻮﻧﻪ

ټﺎﮐﻞ ﺷﻮې
ﻣﻨﻞ ﺷﻮې
ﻟګﻮل ﺷﻮې

اﻧځﻮر ٤٢

زراﻋﺖ
)ﭘﻪ ﻣﻠﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ډاﻟﺮو ﮐﯥ(

اﺧﺘﺼﺎﺻﻮﻧﻪ

ټﺎﮐﻞ ﺷﻮې
ﻣﻨﻞ ﺷﻮې
ﻟګﻮل ﺷﻮې

اﻧځﻮر ٤٣
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﻟﻨډﻳﺰ ٢٠٠٨-٢٠٠١

د ﮐډواﻟﻮ\ﺑﯥ ځﺎﻳﻪ ﺷﻮﻳﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﻣﺮﺳﺘﻪ
)ﭘﻪ ﻣﻠﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ډاﻟﺮو ﮐﯥ(

اﺧﺘﺼﺎﺻﻮﻧﻪ

ټﺎﮐﻞ ﺷﻮې
ﻣﻨﻞ ﺷﻮې
ﻟګﻮل ﺷﻮې

اﻧځﻮر ٤٤

د ﺧﻮړو ﻣﺮﺳﺘﻪ
)ﭘﻪ ﻣﻠﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ډاﻟﺮو ﮐﯥ(

اﺧﺘﺼﺎﺻﻮﻧﻪ

ټﺎﮐﻞ ﺷﻮې
ﻣﻨﻞ ﺷﻮې
ﻟګﻮل ﺷﻮې

اﻧځﻮر ٤٥
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﻟﻨډﻳﺰ ٢٠٠٨-٢٠٠١
د ﻣﺎﻳﻨﻮﻧﻮ ﻟﻴﺮې ﮐﻮل
)ﭘﻪ ﻣﻠﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ډاﻟﺮو ﮐﯥ(

اﺧﺘﺼﺎﺻﻮﻧﻪ

ټﺎﮐﻞ ﺷﻮې
ﻣﻨﻞ ﺷﻮې
ﻟګﻮل ﺷﻮې

اﻧځﻮر ٤٦
د دوﻟﺘﻲ  USAIDﭘﺮوګﺮام ﻣﻼﺗړ
)ﭘﻪ ﻣﻠﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ډاﻟﺮو ﮐﯥ(

اﺧﺘﺼﺎﺻﻮﻧﻪ

ټﺎﮐﻞ ﺷﻮې
ﻣﻨﻞ ﺷﻮې
ﻟګﻮل ﺷﻮې

اﻧځﻮر ٤٧
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ﻟﻨډﻳﺰوﻧﻪ او ﺗﻌﺮﻳﻔﻮﻧﻪ

ﻟﻨډﻳﺰوﻧﻪ او ﺗﻌﺮﻳﻔﻮﻧﻪ
ﻟﻨډﻳﺰ
AFP
AFSA
AIA
AIHRC
ANA
ANDS
ARTF
ASFF
CERP
CENTCOM
CRS
DDR
DoD
IG DoD
DoS
GDP
GAO
IDP
IG
ISAF
ISFR
ﻟﻮﻳﻪ ﺟﺮګﻪ
MANPADS
ﻧﺎټﻮ
PRT
SACEUR
ﺳﻴګﺎر
ﺳﻴګﻴﺮ
TA
SOCOM
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ
USAID
IG USAID
USG
WMD

ﺗﻌﺮﻳﻒ
د ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﮐﻠﻨﻰ ﭘﺮوګﺮام
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ازادۍ د ﻣﻼﺗړ ﻗﺎﻧﻮن ٢٠٠٢
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻮﻗﺘﻪ ادارﻩ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن
اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اردو
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋي
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻮدﻳﺠﻪ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺑﻮدﻳﺠﻪ
د ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان د ﺑﻴړﻧﻲ ځﻮاب ﭘﺮوګﺮام
د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ﻣﺮﮐﺰي ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﻩ
د ﮐﺎﻧګﺮس د ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﺪﻣﺖ
ﺑﯥ ﺗﺤﺮﻳﮑﻪ ﮐﻮل ،ﺑﯥ وﺳﻠﯥ ﮐﻮل ،او ﺑﻴﺎ ﺧﭙﻠﻮل
د دﻓﺎع وزارت
د دﻓﺎع د وزات ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﯽ
د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت
ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﮐﻮرﻧﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ
د ﺣﮑﻮﻣﺖ د اﺣﺘﺴﺎب دﻓﺘﺮ
داﺧﻠﻲ ﺑﯥ ځﺎﻳﻪ ﺷﻮي ﮐﺴﺎن
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﯽ
ﻧړﻳﻮال ﺳﻮﻟﻪ ﺳﺎﺗﻰ ځﻮاﮎ )اﻳﺴﺎف(
د راﭘﻮر ﺷﻮﻳﻮ ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﺑﻴﻦ اﻻداري ﺣﺎﻟﺖ
د ﭘښﺘﻨﻮ د ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ،ډﻟﻮ ،ﻗﺒﻴﻠﻮ ،او دﻳﻨﻲ او ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻮﻧډﻩ
د اﻧﺴﺎن وړوﻧﮑﻲ د هﻮاﻳﻲ دﻓﺎع ﺳﻴﺴټﻤﻮﻧﻪ
د ﺷﻤﺎﻟﻲ اټﻼﻧټﮏ ﺗړون ﺳﺎزﻣﺎن
د وﻻﻳﺘﻲ ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ټﻴﻢ
د اروﭘﺎ ﻋﺎﻟﻲ اﻳﺘﻼﻓﻲ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ځﺎﻧګړى ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﯽ
د ﻋﺮاق د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ځﺎﻧګړى ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﯽ
اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ادارﻩ
د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ځﺎﻧګړو ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﻩ
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻣﺸﻦ
ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ادارﻩ
ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ادارې ځﺎﻧګړى ﭘﻠټﻮﻧﮑﯽ
د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ﺣﮑﻮﻣﺖ
د ﻋﺎﻣﻪ ﺗﺒﺎهۍ وﺳﻠﯥ
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ﺿﻤﻴﻤﯥ

ﺿﻤﻴﻤﯥ

ﺿﻤﻴﻤﻪ ا

– د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﻟﺘﻲ ادارې

ﺿﻤﻴﻤﻪ ب

– د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻘﺸﻪ

ﺿﻤﻴﻤﻪ ت

– د هﯧﻮاد ﭘﻪ اړﻩ ﭘﺮﺗﻠﻴﺰې اﺣﺼﺎﻳﯥ او ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت

ﺿﻤﻴﻤﻪ ث

– ﻟﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻧﻈﺮﻩ

ﺿﻤﻴﻤﻪ ج

– د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﺑﻬﺮﻧۍ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻻﻳﺤﻪ

ﺿﻤﻴﻤﻪ ح

– ﭘﻲ اﻳﻞ  ٢٠٠٨ – ١١٨-١١٠د ﻣﻠﻲ دﻓﺎع د ﺻﻼﺣﻴﺖ ورﮐﻮﻟﻮ ﻗﺎﻧﻮن

ﺿﻤﻴﻤﻪ خ

– ﭘﻲ اﻳﻞ  – ٣٢٧-١٠٧د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ازادۍ د ﻣﻼﺗړ ﻗﺎﻧﻮن ٢٠٠٢

ﺿﻤﻴﻤﻪ د

– د ﺑﻮن ﺗړون

ﺿﻤﻴﻤﻪ ذ

– د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗړون

ﺿﻤﻴﻤﻪ ر

– د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋۍ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻟﻨډﻳﺰ

ﺿﻤﻴﻤﻪ ز

– د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ د ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﺎﻧﻮ ﻟﺴﺖ
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ﺿﻤﻴﻤﻪ ا  -د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﻟﺘﻲ ادارې

ﺿﻤﻴﻤﻪ ا
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﻟﺘﻲ ادارې
هﯧﻮاد
دوﻟﺖ
د دوﻟﺖ ډول
ﭘﻼزﻣﯧﻨﻪ
اداري ﺗﺸﮑﻴﻼت
ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺳﻴﺴټﻢ
د راﻳﯥ ورﮐﻮﻟﻮ ﻋﻤﺮ
اﺟﺮاﺋﻴﻪ څﺎﻧګﻪ

ﻣﻘﻨﻨﻪ څﺎﻧګﻪ

ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ څﺎﻧګﻪ

ﭘﻪ ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ﮐﯥ
دﭘﻠﻮﻣﺎﺗﻴﮏ اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب
د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ﻟﺨﻮا
دﭘﻠﻮﻣﺎﺗﻴﮏ اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب
د ﺑﯧﺮغ ﺗﺸﺮﻳﺢ

21

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ
ﮐﺎﺑﻞ
 ٣٤وﻻﻳﺘﻮﻧﻪ :ﺑﺪﺧﺸﺎن ،ﺑﺎدﻏﻴﺲ ،ﺑﻐﻼن ،ﺑﻠﺦ ،ﺑﺎﻣﻴﺎن ،داى ﮐﻨﺪي ،ﻓﺮاﻩ ،ﻓﺎرﻳﺎب ،ﻏﺰﻧﻲ ،ﻏﻮر ،هﻠﻤﻨﺪ ،هﺮات ،ﺟﻮزﺟﺎن،
ﮐﺎﺑﻞ ،ﮐﻨﺪهﺎر ،ﮐﺎﭘﻴﺴﺎ ،ﺧﻮﺳﺖ ،ﮐﻮﻧړ ،ﮐﻨﺪز ،ﻟﻐﻤﺎن ،ﻟﻮګﺮ ،ﻧﻨګﺮهﺎر ،ﻧﻴﻤﺮوز ،ﻧﻮرﺳﺘﺎن ،ارزګﺎن ،ﭘﮑﺘﻴﺎ ،ﭘﮑﺘﻴﮑﺎ ،ﭘﻨﺠﺸﯧﺮ،
ﭘﺮوان ،ﺳﻤﻨګﺎن ،ﺳﺮﭘﻞ ،ﺗﺨﺎر ،وردﮎ ،زاﺑﻞ.
ﺑﻨﺴټ ﻳﯥ ﭘﺮ ګډ ﻣﺪﻧﻲ او ﺷﺮﻳﻌﻪ ﻗﺎﻧﻮن دى؛ د  ICJﻻزﻣﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﯥ ﻧﺪى ﻣﻨﻠﻰ
 ١٨ﮐﺎﻟﻪ؛ ﮐﺎﻳﻨﺎﺗﻲ
د رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺸﺮ :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ ﻣﺸﺮ ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزى )د  ٧دﺳﻤﺒﺮ  ٢٠٠٤راهﻴﺴﯥ(؛ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل وﻟﺴﻤﺸﺮان
اﺣﻤﺪ ﺿﻴﺎء ﻣﺴﻌﻮد او ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﻳﻢ ﺧﻠﻴﻠﻲ )د  ٧دﺳﻤﺒﺮ  ٢٠٠٤راهﻴﺴﯥ(؛ ﻳﺎدوﻧﻪ – وﻟﺴﻤﺸﺮ د رﻳﺎﺳﺖ او دوﻟﺖ دواړو ﻣﺸﺮ
دى؛ ﭘﺨﻮاﻧﻲ ﭘﺎﭼﺎ ﻇﺎهﺮ ﺷﺎﻩ "د ﻣﻠﺖ ﭘﻼر" اﻓﺘﺨﺎري ﻟﻘﺐ درﻟﻮد او ﭘﻪ ﺳﻤﺒﻮﻟﻴﮏ ډول ﻳﯥ ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﻣﻮاﻗﻌﻮ ﮐﯥ ﻣﺸﺮي ﮐﻮﻟﻪ
ﺧﻮ ﮐﻮم ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ واﮎ ﻳﯥ ﻧﻪ درﻟﻮد؛ دﻏﻪ اﻓﺘﺨﺎري ﻟﻘﺐ وراﺛﺘﻲ ﻧﺪى؛ ﭘﺎﭼﺎ ﻇﺎهﺮ ﺷﺎﻩ ﭘﻪ  ٢٣ﺟﻮﻻى  ٢٠٠٧ﻣړ ﺷﻮ.
د دوﻟﺖ ﻣﺸﺮ :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ ﻣﺸﺮ ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزى )د  ٧دﺳﻤﺒﺮ  ٢٠٠٤راهﻴﺴﯥ(؛ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل وﻟﺴﻤﺸﺮان اﺣﻤﺪ
ﺿﻴﺎء ﻣﺴﻌﻮد او ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﻳﻢ ﺧﻠﻴﻠﻲ )د  ٧دﺳﻤﺒﺮ  ٢٠٠٤راهﻴﺴﯥ(
ﮐﺎﺑﻴﻨﻪ ٢٥ :وزﻳﺮان؛ ﻳﺎدوﻧﻪ – د ﻧﻮي اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻻﻧﺪې وزﻳﺮان د وﻟﺴﻤﺸﺮ ﻟﺨﻮا ټﺎﮐﻞ ﮐﯧږي او د وﻟﺴﻲ ﺟﺮګﯥ ﻟﺨﻮا
ﻣﻨﻈﻮرﯦږي
دوﻩ ﺑﺮﺧﻴﺰى ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺟﻮړ دى د وﻟﺴﻲ ﺟﺮګﯥ )ﺗﺮ  ٢٤٩زﻳﺎت ﺳﻴټﻮﻧﻪ ﻧﻪ( څﺨﻪ ،ﭼﯥ ﻧﯧﻎ ﭘﻪ ﻧﯧﻐﻪ د ﭘﻨځﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ د ﻣﻮدې
ﻟﭙﺎرﻩ اﻧﺘﺨﺎﺑﯧږي ،او د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺟﺮګﯥ څﺨﻪ ) ١٠٢ﺳﻴټﻮﻧﻪ؛ درﯦﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻳﯥ د وﻻﻳﺘﻲ ﺷﻮراګﺎﻧﻮ څﺨﻪ د څﻠﻮرو ﮐﻠﻮﻧﻮ د
ﻣﻮدې ﻟﭙﺎرﻩ اﻧﺘﺨﺎﺑﯧږي ،ﻳﻮﻩ ﺑﺮﺧﻪ ﻳﯥ د وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ د ﺷﻮراګﺎﻧﻮ څﺨﻪ د درﯦﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ د ﻣﻮدې ﻟﭙﺎرﻩ اﻧﺘﺨﺎﺑﯧږي ،او ﻳﻮﻩ ﺑﺮﺧﻪ ﻳﯥ
د وﻟﺴﻤﺸﺮ ﻟﺨﻮا د ﭘﻨځﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ د ﻣﻮدې ﻟﭙﺎرﻩ ﻧﻮﻣﻮل ﮐﯧږي( .ﻳﺎدوﻧﻪ :ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﺧﺎﺻﻮ ﻣﻮاﻗﻌﻮ دوﻟﺖ ښﺎﻳﻲ د ﺧﭙﻠﻮاﮐۍ ،ﻣﻠﻲ
اﺳﺘﻘﻼل ،او ځﻤﮑﻨۍ ﺑﺸﭙړﺗﻴﺎ ﭘﻪ ﻣﺴﻠﻮ ﻟﻮﻳﻪ ﺟﺮګﻪ راوﻏﻮاړي؛ دا د اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﻣﺎدو ﮐﯥ ﺑﺪﻟﻮن او وﻟﺴﻤﺸﺮ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ
ﮐﻮﻟﻰ ﺷﻲ؛ دا د ﭘﺎرﻟﻤﺎن د ﻏړو او د وﻻﻳﺘﻲ او وﻟﺴﻮاﻟۍ د ﺷﻮراګﺎﻧﻮ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ څﺨﻪ ﺟﻮړﯦږي.
اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﻮﻩ د ﻧﻬﻮ ﻏړو ﺳﺘﺮﻩ وزارت ﺟﻮړﻩ ﮐړې )د دې ﻧﻬﻪ ﻗﺎﺿﻴﺎن د  ١٠ﮐﻠﻮﻧﻮ د ﻣﻮدې ﻟﭙﺎرﻩ د وﻟﺴﻤﺸﺮ ﻟﺨﻮا ټﺎﮐﻞ
ﮐﯧږي او د وﻟﺴﻲ ﺟﺮګﯥ څﺨﻪ ﻣﻨﻈﻮرﯦږي( او د هﻐﯥ ﻻﻧﺪې د اﺳﺘﻴﻨﺎف او اﺑﺘﺪاﻳﻴﻪ ﻣﺤﮑﻤﯥ؛ ﻳﻮ د ﻋﺪاﻟﺖ وزﻳﺮ هﻢ ﺷﺘﻪ؛ ﻳﻮ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﭼﯥ د ﺑﻮن د ﺗړون ﭘﻪ واﺳﻄﻪ ﺟﻼ ﺟﻮړ ﺷﻮى د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺳﺮﻏړوﻧﻮ او
ﺟﻨګﻲ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ د ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﭘﺮ ﻏﺎړﻩ ﻟﺮي.
د ﻣﺸﻦ ﻣﺸﺮ :ﺳﻔﻴﺮ ﺳﻴﺪ ﻃﻴﺐ ﺟﻮاد
ﻣﻘﺎم ٢٣٤١ :واﻳﻮﻣﻨګ اﻳﻮﻧﻴﻮ اﻳﻦ ډﺑﻠﻴﻮ ،واﺷﻨګټﻦ ،ډي ﺳﻲ ٢٠٠٠٨
د ﻣﺸﻦ ﻣﺸﺮ :ﺳﻔﻴﺮ وﻳﻠﻴﻢ ﺑﻲ .ووډ
ﺳﻔﺎرت :ﮐﺎﺑﻞ
درې ﻳﻮ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯧﻐﯥ وﻻړې ﭘټﯥ د ﺗﻮر )د ﻧﻴﻮﻟﻮ ﻟﻮرى( ،ﺳﻮر او ﺷﻴﻦ رﻧګ ،ﭼﯥ ﻣﻠﻲ ﻧښﺎن ﻳﯥ ﭘﻪ ﺳﭙﻴﻦ رﻧګ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻣﻨځﻨۍ
ﺳﺮﻩ ﭘټﻪ دى ﺧﻮ ﻟږ ﭘﻪ ﻧﻮرو دواړو ﭘټﻮ وراوړي؛ د ﻧښﺎن ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐﯥ ﻳﻮ ﺟﻮﻣﺎت ښﻮدل ﺷﻮى ﭼﯥ ﻣﻨﺒﺮ ﭘﮑﯥ دى ،او ﭘﻪ
دواړو ﻃﺮﻓﻮﻧﻮ ﻳﯥ ﺑﯧﺮﻏﻮﻧﻪ دي ،د ﺟﻮﻣﺎت ﻧﻪ ﻻﻧﺪې د ﻟﻤﺮي ﮐﺎل  ١٢٩٨ﻟﻤﺒﺮې دي )ﭘﻪ ﻋﻴﺴﻮي ﮐﻠﻴﺰ ﮐﯥ  ،١٩١٩هﻐﻪ ﮐﺎل
ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﯥ څﺨﻪ ﺧﭙﻠﻮاﮐﻲ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړﻩ(؛ دا ﻣﻨځﻨﻰ اﻧځﻮر ﭘﻪ ﻳﻮﻩ داﻳﺮﻩ ﮐﯥ راﺗﺎو دى ﭼﯥ ښﻲ او ﭼﭗ ﻟﻮري ﺗﻪ
ﻳﯥ د ﻏﻨﻤﻮ دوﻩ وږي دي ،ﭘﻪ ﺑﺮﻧﻲ ﻣﻨځ ﮐﯥ ﻳﯥ د ﺷﻬﺎدت ﮐﻠﻴﻤﻪ ﭘﻪ ﻋﺮﺑۍ ﮐﯥ ﻟﻴﮑﻞ ﺷﻮې او ﻻﻧﺪې ﺗﺮې د ﺗﮑﺒﻴﺮ دﭘﺎﺳﻪ د
ﺟﻴګﻴﺪوﻧﮑﻲ ﻟﻤﺮ وړاﻧګﯥ ﺧﯧﮋي ،او ﭘﻪ ﻻﻧﺪﻧﻲ ﻣﻨځ ﮐﯥ ﻳﯥ ﻳﻮ ﻃﻮﻣﺎر دى ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻮم ﭘﺮې ﻟﻴﮑﻞ ﺷﻮى دى.

ﺑﯧﺮغ

 21د اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ ﻣﺮﮐﺰي ادارﻩ )) .(CIAاﮐﺘﻮﺑﺮ  .(٢٠٠٨ ،٢د  CIAد ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺣﻘﺎﻳﻘﻮ ﮐﺘﺎب – اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن .وﮐﺘﻞ ﺷﻮ ﭘﻪ اﮐﺘﻮﺑﺮ  ،٢٠٠٨ ،٧ﭘﻪ دې ﭘﺘﻪ
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/af.html
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ﺿﻤﻴﻤﻪ ب  -د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ ﻧﻘﺸﻪ
ﺿﻤﻴﻤﻪ ب
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ ﻧﻘﺸﻪ
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ﺿﻤﻴﻤﻪ ت  -د هﯧﻮاد ﭘﻪ اړﻩ ﭘﺮﺗﻠﻴﺰې اﺣﺼﺎﻳﯥ او ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺿﻤﻴﻤﻪ ت
د هﯧﻮاد ﭘﻪ اړﻩ ﭘﺮﺗﻠﻴﺰې اﺣﺼﺎﻳﯥ او ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
هﯧﻮاد
ﺟﻐﺮاﻓﻴﻪ
ﺳﻴﻤﻪ
د ځﻤﮑﯥ ﺳﺮﺣﺪوﻧﻪ

ﻣﻮﺳﻢ

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﻋﺮاق

ټﻮﻟﻪ ﺳﻴﻤﻪ ٦٤٧٥٠٠ :ﻣﺮﺑﻊ ﮐﻴﻠﻮﻣﻴﺘﺮﻩ
ځﻤﮑﻪ ٦٤٧٥٠٠ :ﻣﺮﺑﻊ ﮐﻴﻠﻮﻣﻴﺘﺮﻩ \اوﺑﻪ ٠ :ﻣﺮﺑﻊ ﮐﻴﻠﻮﻣﻴﺘﺮﻩ
د ټﮑﺴﺎس ﻧﻪ ﻟږ څﻪ ﮐﻮﭼﻨﻰ
ټﻮل ٥٥٢٩ :ﮐﻴﻠﻮﻣﻴﺘﺮﻩ
هﯧﻮادوﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﺮﺣﺪوﻧﻪ :ﭼﻴﻦ  ٧٦ﮐﻴﻠﻮﻣﻴﺘﺮﻩ ،اﻳﺮان ٩٣٦
ﮐﻴﻠﻮﻣﻴﺘﺮﻩ ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن  ٢٤٣٠ﮐﻴﻠﻮﻣﻴﺘﺮﻩ ،ﺗﺎﺟﮑﺴﺘﺎن ١٢٠٦
ﮐﻴﻠﻮﻣﻴﺘﺮﻩ ،ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن  ٧٤٤ﮐﻴﻠﻮﻣﻴﺘﺮﻩ ،ازﺑﮑﺴﺘﺎن ١٣٧
ﮐﻴﻠﻮﻣﻴﺘﺮﻩ
وچ ﻧﻪ ﺗﺮ ﻧﻴﻢ وچ؛ ﻳﺦ ژﻣﻲ او ﺗﺎودﻩ دوﺑﻲ

ټﻮﻟﻪ ﺳﻴﻤﻪ ٤٣٧٠٧٢ :ﻣﺮﺑﻊ ﮐﻴﻠﻮﻣﻴﺘﺮﻩ
ځﻤﮑﻪ ٤٣٢١٦٢ :ﻣﺮﺑﻊ ﮐﻴﻠﻮﻣﻴﺘﺮﻩ\اوﺑﻪ ٤٩١٠ :ﻣﺮﺑﻊ ﮐﻴﻠﻮﻣﻴﺘﺮﻩ
ﻟږ څﻪ د اﻳﺪاهﻮ ﻧﻪ دوﻩ ﭼﻨﺪﻩ زﻳﺎت
ټﻮل ٣٦٥٠ :ﮐﻴﻠﻮﻣﻴﺘﺮﻩ
هﯧﻮادوﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﺮﺣﺪوﻧﻪ :اﻳﺮان  ١٤٥٨ﮐﻴﻠﻮﻣﻴﺘﺮﻩ ،اردن ١٨١
ﮐﻴﻠﻮﻣﻴﺘﺮﻩ ،ﮐﻮﻳﺖ  ٢٤٠ﮐﻴﻠﻮﻣﻴﺘﺮﻩ ،ﺳﻌﻮدي ﻋﺮﺑﻴﻪ  ٨١٤ﮐﻴﻠﻮﻣﻴﺘﺮﻩ،
ﺷﺎم  ٦٠٥ﮐﻴﻠﻮﻣﻴﺘﺮﻩ ،ﺗﺮﮐﻴﻪ  ٣٥٢ﮐﻴﻠﻮﻣﻴﺘﺮﻩ

د ﺗګ راﺗګ ﻻرې

زﻳﺎﺗﺮﻩ ﺳﺨﺖ ﻏﺮوﻧﻪ؛ ﻣﯧﺪاﻧﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺷﻤﺎل او ﺟﻨﻮب ﻟﻮﻳﺪﻳځ ﮐﯥ

ﻃﺒﻌﻲ ﺳﺮﭼﻴﻨﯥ

ﻃﺒﻌﻲ ګﺎز ،ﭘټﺮول ،ﺳﮑﺎرﻩ ،ﻣﺲ ،ﮐﺮوﻣﻴټ ،ﺗﺎﻟﮏ ،ﺑﺎراﻳټﺲ،
ګﻮګړ ،ﺳﮑﻪ ،ﺟﺴﺖ ،د اوﺳﭙﻨﯥ ﻓﻠﺰ ،ﻣﺎﻟګﻪ ،ﻗﻴﻤﺘﻲ او ﻧﻴﻢ
ﻗﻴﻤﺘﻲ ﮐﺎڼﻲ
د ﮐﺮﻧﯥ وړ ځﻤﮑﻪ%١٢٫١٣ :
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻓﺼﻠﻮﻧﻪ%٠٫٢١ :
ﻧﻮر(٢٠٠٥) %٨٧٫٦٦ :
 ٢٧٢٠٠ﻣﺮﺑﻊ ﮐﻴﻠﻮﻣﻴﺘﺮﻩ )(٢٠٠٣
 ٦٥ﺳﻲ ﻳﻮ ﮐﻴﻠﻮﻣﻴﺘﺮﻩ )(١٩٩٧

د ځﻤﮑﯥ اﺳﺘﻌﻤﺎل
اوﺑﻪ ﺷﻮې ځﻤﮑﻪ
ټﻮﻟﯥ د ﺑﻴﺎ ﻧﻮي ﮐﯧﺪو د
اوﺑﻮ ﺳﺮﭼﻴﻨﯥ
ﺧﻠﮏ
ﻧﻔﻮس
د ﻋﻤﺮ ﺟﻮړښﺖ

د ﻧﻔﻮس د زﻳﺎﺗﯧﺪو ﺷﺮح
زﯦږون ﮐﯥ د ﻣړﻳﻨﯥ ﺷﺮح

ﭘﻪ زﯦږون ﮐﯥ د ژوﻧﺪ ﺗﻤﻪ
اﺗﻨﻴﮑﻲ ډﻟﯥ
ﻣﺬهﺒﻮﻧﻪ
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) ٣٢٧٣٨٣٧٦ﺟﻮﻻى  ٢٠٠٨اټﮑﻞ(
 ١٤-٠ﮐﺎﻟﻪ) %٤٤٫٦ :ﻧﺎرﻳﻨﻪ \٧٤٧٤٣٩٤ښځﻴﻨﻪ
(٧١٢١١٤٥
 ٦٤-١٥ﮐﺎﻟﻪ) %٥٣ :ﻧﺎرﻳﻨﻪ \٨٩٠١٨٨٠ښځﻴﻨﻪ
(٨٤٤٧٩٨٣
 ٦٥ﮐﺎﻟﻪ او ﭘﻮرﺗﻪ) %٢٫٤ :ﻧﺎرﻳﻨﻪ \٣٨٣٨٣٠ښځﻴﻨﻪ
 ٢٠٠٨) (٤٠٩١٤٤اټﮑﻞ(
 ٢٠٠٨) %٢٫٦٢٦اټﮑﻞ(
ټﻮل ١٥٤٫٦٧ :ﻣﺮګﻮﻧﻪ\ ١٠٠٠ژوﻧﺪۍ زﯦږﯦﺪﻧﯥ
ﻧﺎرﻳﻨﻪ ١٥٨٫٨٨ :ﻣﺮګﻮﻧﻪ\ ١٠٠٠ژوﻧﺪۍ زﯦږﯦﺪﻧﯥ
ښځﻴﻨﻪ ١٥٠٫٢٤ :ﻣﺮګﻮﻧﻪ\ ١٠٠٠ژوﻧﺪۍ زﯦږﯦﺪﻧﯥ )٢٠٠٨
اټﮑﻞ(
ټﻮل ﻧﻔﻮس ٤٤٫٢١ :ﮐﺎﻟﻪ
ﻧﺎرﻳﻨﻪ ٤٤٫٠٤ :ﮐﺎﻟﻪ
ښځﻴﻨﻪ ٤٤٫٣٩ :ﮐﺎﻟﻪ ) ٢٠٠٨اټﮑﻞ(
ﭘښﺘﺎﻧﻪ  ،%٤٢ﺗﺎﺟﮏ  ،%٢٧هﺰارﻩ  ،%٩ازﺑﮏ ،%٩
اﻳﻤﺎق  ،%٤ﺗﺮﮐﻤﻦ  ،%٣ﺑﻠﻮچ  ،%٢ﻧﻮر %٤
ﺳﻨﻲ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن  ،%٨٠ﺷﻴﻌﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن  ،%١٩ﻧﻮر %١

زﻳﺎﺗﺮﻩ ﺻﺤﺮا؛ ﻳﻮ څﻪ ﻳﺦ ژﻣﻲ د وچ ،ﺗﻮد او ﺑﯥ ورﻳځﻮ دوﺑﻲ ﺳﺮﻩ؛
د اﻳﺮاﻧﻲ او ﺗﺮﮐﻲ ﺳﺮﺣﺪ ﺳﺮﻩ ﭘﺮﺗﯥ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻏﺮﻧۍ ﺳﻴﻤﯥ ﻳﺦ ژﻣﻲ
ﻟﺮي ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﮐﻠﻪ ﭘﮑﯥ درﻧﻪ واورﻩ ﮐﯧږي او د ﭘﺴﺮﻟﻲ ﭘﻪ ﺳﺮ ﮐﯥ وﻳﻠﯥ
ﮐﯧږي ،او ځﻴﻨﯥ وﺧﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰي او ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻋﺮاق ﮐﯥ د ﺳﺨﺘﻮ
ﺳﯧﻼﺑﻮﻧﻮ ﻻﻣﻞ ﮐﯧږي
زﻳﺎﺗﺮﻩ ﭘﺮاخ ﻣﯧﺪاﻧﻮﻧﻪ؛ ﭘﻪ ﺟﻨﻮب ﮐﯥ د اﻳﺮاﻧﻲ ﺳﺮﺣﺪ ﺳﺮﻩ ﭘﺮﺗﯥ ﻧﺮۍ
ﺟﺒﯥ ﭼﯥ زﻳﺎﺗﺮﻩ ﭘﮑﯥ د ﺳﯧﻼﺑﻮﻧﻮ ﺳﻴﻤﯥ دي؛ د اﻳﺮان او ﺗﺮﮐﻴﯥ د
ﺳﺮﺣﺪوﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﺮاﺗﻪ ﻏﺮوﻧﻪ
ﭘټﺮول ،ﻃﺒﻌﻲ ګﺎز ،ﻓﺴﻔﺎﺗﻲ ﻣﺎﻟګﻪ ،ګﻮګړ
د ﮐﺮﻧﯥ وړ ځﻤﮑﻪ%١٣٫١٢ :
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻓﺼﻠﻮﻧﻪ%٠٫٦١ :
ﻧﻮر(٢٠٠٥) %٨٦٫٢٧ :
 ٣٥٢٥٠ﮐﻴﻠﻮﻣﻴﺘﺮﻩ )(٢٠٠٣
 ٩٦٫٤ﺳﻲ ﻳﻮ ﮐﻴﻠﻮﻣﻴﺘﺮﻩ )(١٩٩٧

) ٢٨٢٢١١٨٠ﺟﻮﻻى  ٢٠٠٨اټﮑﻞ(
 ١٤-٠ﮐﺎﻟﻪ) %٣٩٫٢ :ﻧﺎرﻳﻨﻪ \٥٦١٣٤٢٠ښځﻴﻨﻪ (٥٤٣٨٧٧٠
 ٦٤-١٥ﮐﺎﻟﻪ) %٥٧٫٩ :ﻧﺎرﻳﻨﻪ \٨٢٧٠٥٧٣ښځﻴﻨﻪ (٨٠٥٧٤٢٣
 ٦٥ﮐﺎﻟﻪ او ﭘﻮرﺗﻪ) %٣ :ﻧﺎرﻳﻨﻪ \٣٩٦٧٥١ښځﻴﻨﻪ (٤٤٤٢٤٤
) ٢٠٠٨اټﮑﻞ(
 ٢٠٠٨) ٢٫٥٦٢اټﮑﻞ(
ټﻮل ٤٥٫٤٣ :ﻣﺮګﻮﻧﻪ\ ١٠٠٠ژوﻧﺪۍ زﯦږﯦﺪﻧﯥ
ﻧﺎرﻳﻨﻪ ٥١٫٠٦ :ﻣﺮګﻮﻧﻪ\ ١٠٠٠ژوﻧﺪۍ زﯦږﯦﺪﻧﯥ
ښځﻴﻨﻪ  ٣٩٫٥٣ﻣﺮګﻮﻧﻪ\ ١٠٠٠ژوﻧﺪۍ زﯦږﯦﺪﻧﯥ ) ٢٠٠٨اټﮑﻞ(
ټﻮل ﻧﻔﻮس ٦٩٫٦٢ :ﮐﺎﻟﻪ
ﻧﺎرﻳﻨﻪ ٦٨٫٣٢ :ﮐﺎﻟﻪ
ښځﻴﻨﻪ ٧٠٫٩٩ :ﮐﺎﻟﻪ
ﻋﺮب  ،%٨٠-%٧٥ﮐﺮدان  ،%٢٠-١٥ﺗﻮرﮐﻤﺎن ،ﺷﺎﻣﻴﺎن ،ﻳﺎ ﻧﻮر
%٥
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ) %٩٧ﺷﻴﻌﻪ  ،%٦٥-%٦٠ﺳﻨﻲ  (%٣٧-%٣٢ﻋﻴﺴﻮﻳﺎن
ﻳﺎ ﻧﻮر %٣

 22د اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ ﻣﺮﮐﺰي ادارﻩ )ﺳﻲ اﻳﻲ اى() .اﮐﺘﻮﺑﺮ  .(٢٠٠٨ ،٢د ﺳﻲ اﻳﻲ اى د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺣﻘﺎﻳﻘﻮ ﮐﺘﺎب – اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن .وﮐﺘﻞ ﺷﻮ ﭘﻪ اﮐﺘﻮﺑﺮ ،٢٠٠٨ ،٧
ﭘﻪ دې ﭘﺘﻪ https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/af.html
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ﺿﻤﻴﻤﻪ ت  -د هﯧﻮاد ﭘﻪ اړﻩ ﭘﺮﺗﻠﻴﺰې اﺣﺼﺎﻳﯥ او ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
هﯧﻮاد
ژﺑﯥ

زدﻩ ﮐړﻩ

ﭘﻪ ښﻮوﻧځﻲ ﮐﯥ د ﭘﺎﺗﻪ
ﮐﻴﺪو ﺗﻤﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ
د ﺣﮑﻮﻣﺖ ډول
اداري ﺗﺸﮑﻴﻼت
اﻗﺘﺼﺎد
ﺟﻲ ډي ﭘﻲ د اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ د
ﻗﻮت ﻣﺴﺎوﻳﺘﻮب
د ﺟﻲ ډي ﭘﻲ د رﺳﻤﻲ
ﺑﺪﻟﻮن ﺑﻴﻪ
د ﺟﻲ ډي ﭘﻲ د اﺻﻠﻲ ودې
ﺷﺮح
ﺟﻲ ډي ﭘﻲ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺳﺮ )ﭘﻲ
ﭘﻲ ﭘﻲ(
د ﺟﻲ ډي ﭘﻲ ﺟﻮړښﺖ ﭘﻪ
ﺳﮑټﻮر
ﻣﺤﻨﺘﻲ ځﻮاﮎ
ﻣﺤﻨﺘﻲ ځﻮاﮎ ﭘﻪ ﮐﺎر
د ﺑﯥ روزګﺎرۍ ﺷﺮ ح
د ﻏﺮﺑﺖ د ﮐﺮښﯥ ﻧﻪ ﻻﻧﺪې
ﻧﻔﻮس
د ګﺮاﻧۍ ﺷﺮح )د ﺻﺎرف
ﺑﻴﯥ(
ﺑﻮدﻳﺠﻪ

زراﻋﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات
ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات
د ﺑﺮﯦښﻨﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ
د ﺑﺮﯦښﻨﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل
د ﺑﺮﯦښﻨﺎ واردول

ﻋﺮاق
ﻋﺮﺑﻲ ،ﮐﺮدي )ﭘﻪ ﮐﺮدي ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ رﺳﻤﻲ( ،ﺗﺮﮐﻤﻨﻲ )د ﺗﺮﮐﻴﯥ
ﻟﻬﺠﻪ( ،ﺷﺎﻣﻲ )ﻧﻮې اراﻣﮏ( ،ارﻣﻴﻨﻲ

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
اﻓﻐﺎن ﻓﺎرﺳﻲ ﻳﺎ دري )رﺳﻤﻲ(  ،%٥٠ﭘښﺘﻮ )رﺳﻤﻲ( ،%٣٥
ﺗﺮﮐﻲ ژﺑﯥ )زﻳﺎﺗﺮﻩ ازﺑﮑﻲ او ﺗﺮﮐﻤﻨﻲ(  ٣٠ ،%١١ﻧﻮرې
وړې ژﺑﯥ )زﻳﺎﺗﺮﻩ ﺑﻠﻮﭼﻲ او ﭘﺸﻪ ﻳﻲ(  ،%٤زﻳﺎت ﺧﻠﮏ دوﻩ
ژﺑﯥ وﻳﻠﻰ ﺷﻲ
ﺗﻌﺮﻳﻒ ١٥ :ﮐﻠﻦ او ﭘﻮرﺗﻪ ﻟﻴﮏ ﻟﻮﺳﺖ ﮐﻮﻟﻰ ﺷﻲ
ټﻮل ﻧﻔﻮس%٢٨٫١ :
ﻧﺎرﻳﻨﻪ%٤٣٫١ :
ښځﻴﻨﻪ ٢٠٠٠) %١٢٫٦ :اټﮑﻞ(
ټﻮل ٨ :ﮐﺎﻟﻪ
ﻧﺎرﻳﻨﻪ ١١ :ﮐﺎﻟﻪ
ښځﻴﻨﻪ ٤ :ﮐﺎﻟﻪ )(٢٠٠٤

ﺗﻌﺮﻳﻒ ١٥ :ﮐﻠﻦ او ﭘﻮرﺗﻪ ﻟﻴﮏ ﻟﻮﺳﺖ ﮐﻮﻟﻰ ﺷﻲ
ټﻮل ﻧﻔﻮس%٧٤٫١ :
ﻧﺎرﻳﻨﻪ%٨٤٫١ :
ښځﻴﻨﻪ ٢٠٠٠) %٦٤٫٢ :اټﮑﻞ(
ټﻮل ١٠ :ﮐﺎﻟﻪ
ﻧﺎرﻳﻨﻪ ١١ :ﮐﺎﻟﻪ
ښځﻴﻨﻪ ٨ :ﮐﺎﻟﻪ )(٢٠٠٥

اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ
 ٣٤وﻻﻳﺘﻮﻧﻪ

ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ
 ١٨اﻳﺎﻟﺘﻮﻧﻪ

 ٣٥ﻣﻠﻴﺎردﻩ ډاﻟﺮ ) ٢٠٠٧اټﮑﻞ(

 ١٠٢٫٤ﻣﻠﻴﺎردﻩ ډاﻟﺮ ) ٢٠٠٧اټﮑﻞ(

 ٨٫٨٤٢ﻣﻠﻴﺎردﻩ ډاﻟﺮ ) ٢٠٠٧اټﮑﻞ(

 ٦٠٫١٢ﻣﻠﻴﺎردﻩ ډاﻟﺮ ) ٢٠٠٧اټﮑﻞ(

 ٢٠٠٧) %١١٫٥اټﮑﻞ(

 ٢٠٠٧) %٥٫٩اټﮑﻞ(

 ١٠٠٠ډاﻟﺮ ) ٢٠٠٧اټﮑﻞ(

 ٣٧٠٠ډاﻟﺮ ) ٢٠٠٧اټﮑﻞ(

زراﻋﺖ%٣٨ :
ﺻﻨﻌﺖ%٢٤ :
ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ %٣٨ :ﻳﺎدوﻧﻪ :دې ډاټﺎ ﻧﻪ د اﭘﻴﻤﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ وﻳﺴﺘﻞ ﺷﻮى
) ٢٠٠٥اټﮑﻞ(
 ١٥ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ ) ٢٠٠٤اټﮑﻞ(
زراﻋﺖ%٨٠ :
ﺻﻨﻌﺖ%١٠ :
ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ ٢٠٠٤) %١٠ :اټﮑﻞ(
 ٢٠٠٥) %٤٠اټﮑﻞ(
(٢٠٠٣) %٥٣

زراﻋﺖ%٥ :
ﺻﻨﻌﺖ%٦٨ :
ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ ٢٠٠٦) %٢٧ :اټﮑﻞ(
 ٧٫٤ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ ) ٢٠٠٤اټﮑﻞ(
زراﻋﺖ :هﻴڅ%
ﺻﻨﻌﺖ :هﻴڅ%
ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ :هﻴڅ%
 %١٨ﻧﻪ ﺗﺮ  ٢٠٠٦) %٣٠اټﮑﻞ(
هﻴڅ%

 ٢٠٠٧) %١٣اټﮑﻞ(

 ٢٠٠٧) %٤٫٧اټﮑﻞ(

ﻋﺎﻳﺪات ٧١٥ :ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ ډاﻟﺮ
ﻟګښﺘﻮﻧﻪ ٢٫٦ :ﻣﻠﻴﺎردﻩ ډاﻟﺮ
ﻳﺎدوﻧﻪ :اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن  ٢٧٣ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ ډاﻟﺮ د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د اﻋﺘﺒﺎر د
ﺑﻮدﻳﺠﯥ او  ٦٣ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ ډاﻟﺮ د ﻗﺎﻧﻮن او ﻧﻈﻢ د اﻋﺘﺒﺎر د
ﺑﻮدﻳﺠﯥ څﺨﻪ هﻢ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي دي ) ٢٠٠٧اټﮑﻞ(
اﭘﻴﻢ ،ﻏﻨﻢ ،ﺷﻨﯥ ﻣﯧﻮې ،وﭼﯥ ﻣﯧﻮې؛ وړۍ ،د وړو څﺎروو
ﻏﻮښﻪ ،د ﭘﺴﻮﻧﻮ څﺮﻣﻨﯥ ،د ﺳﺨﻮ څﺮﻣﻨﯥ
د رﺧﺘﻮﻧﻮ ،ﺻﺎﺑﻮن ،ﻓﺮﻧﻴﭽﺮ ،ﺑﻮټﺎﻧﻮ ،ﺳﺮو ،ﺳﻴﻤټﻮ ،ﭘﻪ ﻻس
ﺟﻮړو ﺷﻮﻳﻮ ﻗﺎﻟﻴﻨﻮ د وړې ﮐﭽﯥ ﺗﻮﻟﻴﺪ؛ ﻃﺒﻌﻲ ګﺎز ،ﺳﮑﺎرﻩ،
ﻣﺲ
 ٧٥٤٫٢ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ ﮐﻴﻠﻮواټﻪ )(٢٠٠٥
 ٨٠١٫٤ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ ﮐﻴﻠﻮواټﻪ )(٢٠٠٥
 ١٠٠ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ ﮐﻴﻠﻮواټﻪ )(٢٠٠٥

ﻋﺎﻳﺪات ٤٢٫٣ :ﻣﻠﻴﺎردﻩ ډاﻟﺮ
ﻟګښﺘﻮﻧﻪ ٤٨٫٤ :ﻣﻠﻴﺎردﻩ ډاﻟﺮ )ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل  ٢٠٠٨اټﮑﻞ(

ﻏﻨﻢ ،ورﺑﺸﯥ ،ورﻳﺠﯥ ،ﺳﺒﺰﻳﺎﻧﯥ ،ﮐﺠﻮرې ،ﻣﺎﻟﻮچ ،څﺎروي ،ﭘﺴﻮﻧﻪ،
ﭼﺮګﺎن
ﭘټﺮول ،ﮐﻴﻤﻴﮑﻞ ،رﺧﺘﻮﻧﻪ ،څﺮﻣﻨﻲ ﺷﻴﺎن ،ﺗﻌﻤﻴﺮاﺗﻲ ﻣﻮاد ،د ﺧﻮړو
ﭘﺮوﺳﯥ ،ﺳﺮې ،د وﺳﭙﻨﻮ ﺟﻮړول\ﭘﺮوﺳﯥ
 ٣٣٫٦٣ﻣﻠﻴﺎردﻩ ﮐﻴﻠﻮواټﻪ ) ٢٠٠٧اټﮑﻞ(
 ٣٥٫٨٤ﻣﻠﻴﺎردﻩ ﮐﻴﻠﻮواټﻪ ) ٢٠٠٧اټﮑﻞ(
 ٠ﮐﻴﻠﻮواټﻪ )(٢٠٠٧
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ﺿﻤﻴﻤﻪ ت  -د هﯧﻮاد ﭘﻪ اړﻩ ﭘﺮﺗﻠﻴﺰې اﺣﺼﺎﻳﯥ او ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
هﯧﻮاد
د ﺗﯧﻠﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ
د ﺗﻴﻠﻮ اﺳﺘﻌﻤﺎل
د ﺗﯧﻠﻮ ﺻﺎدرات

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
 ٠ﺑﻴﺮﻟﻪ\د ورځﯥ ) ٢٠٠٥اټﮑﻞ(
 ٥٠٠٠ﺑﻴﺮﻟﻪ\د ورځﻲ ) ٢٠٠٥اټﮑﻞ(
 ٠ﺑﻴﺮﻟﻪ\د ورځﯥ )(٢٠٠٤

ﻋﺮاق
 ٢٩٥٫٠٠٠ﺑﻴﺮﻟﻪ\د ورځﯥ ) ٢٠٠٧اټﮑﻞ(
 ٢٩٥٠٠٠ﺑﻴﺮﻟﻪ\د ورځﻲ ) ٢٠٠٧اټﮑﻞ(
 ١٫٦٧ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ ﺑﻴﺮﻟﻪ\د ورځﯥ ) ٢٠٠٧اټﮑﻞ(

د ﻃﺒﻌﻲ ګﺎز ﺗﻮﻟﻴﺪ
د ﻃﺒﻌﻲ ګﺎز اﺳﺘﻌﻤﺎل

 ١٩٫١٨ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ ﺳﻲ ﻳﻮ اﻳﻢ ) ٢٠٠٥اټﮑﻞ(
 ١٩٫١٨ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ ﺳﻲ ﻳﻮ اﻳﻢ ) ٢٠٠٥اټﮑﻞ(

ﺻﺎدرات

 ٢٧٤ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ؛ ﻳﺎدوﻧﻪ – ﻧﺎﺟﺎﻳﺰ ﺻﺎدرات ﻳﺎ ﺑﻴﺎ ﺻﺎدر ﺷﻮي
ﭘﮑﯥ ﻧﺪي ﺷﺎﻣﻞ )(٢٠٠٦
اﭘﻴﻢ ،ﺷﻨﯥ او وﭼﯥ ﻣﯧﻮې ،ﭘﻪ ﻻس ﺟﻮړې ﺷﻮې ﻗﺎﻟﻴﻨﯥ،
وړۍ ،ﻣﺎﻟﻮچ ،څﺮﻣﻨﯥ او وړۍ ،ﻗﻴﻤﺘﻲ او ﻧﻴﻢ ﻗﻴﻤﺘﻲ ﮐﺎڼﻲ
 ٣٫٨٢٣ﻣﻠﻴﺎردﻩ ډاﻟﺮ )(٢٠٠٦
ﻏټ ﺷﻴﺎن ،ﺧﻮاړﻩ ،رﺧﺘﻮﻧﻪ ،ﭘټﺮوﻟﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن  ،%٣٧٫٢ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻت  ،%١١٫١هﻨﺪ  ،%٥اﻟﻤﺎن
(٢٠٠٧) %٤٫٢
 ٢٫٧٧٥ﻣﻠﻴﺎردﻩ ډاﻟﺮ )(٢٠٠٥

 ٣٫٥ﻣﻠﻴﺎردﻩ ﺳﻲ ﻳﻮ اﻳﻢ ) ٢٠٠٧اټﮑﻞ(
 ٩٨٠ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ ﺳﻲ ﻳﻮ اﻳﻢ
ﻳﺎدوﻧﻪ ١٫٤٨ :ﻣﻠﻴﺎردﻩ ﺳﻲ ﻳﻮ اﻳﻢ ﻟﻤﺒﻪ ﺷﻮي وو ) ٢٠٠٥اټﮑﻞ(
 ٣٨٫١٤ﻣﻠﻴﺎردﻩ ډاﻟﺮ ) ٢٠٠٧اټﮑﻞ(

ﺻﺎدراﺗﻲ ﺷﻴﺎن
واردات
وارداﺗﻲ ﺷﻴﺎن
وارداﺗﻲ ﺷﺮﻳﮑﻮال
د اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ
ﮐﻮوﻧﮑﻰ
ﺑﻬﺮﻧﻰ ﭘﻮر
ﻣﺨﺎﺑﺮات
ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻮﻧﻪ – ﻋﺎم اﺳﺘﻌﻤﺎل
ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻮﻧﻪ – ګﺮځﻨﺪﻩ
راډﻳﻮ ﻧﺸﺮاﺗﻲ ﺳټﻴﺸﻨﻮﻧﻪ
ﺗﻠﻮزﻳﻮﻧﻲ ﻧﺸﺮاﺗﻲ
ﺳټﻴﺸﻨﻮﻧﻪ
د اﻧټﺮﻧﯧټ ﮐﺎرووﻧﮑﻲ
ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت
هﻮاﻳﻲ ډګﺮوﻧﻪ
رن وى ﻟﺮوﻧﮑﻲ هﻮاﻳﻲ
ډګﺮوﻧﻪ

د ﺧﺎﻣﻮ رن وى هﻮاﻳﻲ
ډګﺮوﻧﻪ

ﻧﻞ ﻟﻴﮑﯥ

 ٨ﻣﻠﻴﺎردﻩ ﭘﻪ دوﻩ ﻃﺮﻓﻪ ﭘﻮر ﮐﯥ ،زﻳﺎﺗﺮﻩ د روﺳﻴﯥ؛ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
د ګڼ اړﺧﻴﺰو ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﻧﮑﻮﻧﻮ  ٥٠٠ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ ډاﻟﺮ ﭘﻮرﻩ
وړى دى

 ١٠٠٫٩ﻣﻠﻴﺎردﻩ ډاﻟﺮ ) ٣١دﺳﻤﺒﺮ  ٢٠٠٧اټﮑﻞ(

(٢٠٠٥) ٢٨٠،٠٠٠
 ٥٫٤ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ )(٢٠٠٨
اى اﻳﻢ  ،٢١اﻳﻒ اﻳﻢ  ،٥ﻟﻨډې څﭙﯥ ) ١ﭘﻪ ﭘښﺘﻮ ،دري )اﻓﻐﺎن
ﻓﺎرﺳﻲ( ،اردو ،او اﻧګﻠﻴﺴﻲ ﮐﯥ ﺧﭙﺮوﻧﯥ ﮐﻮي( )(٢٠٠٦
ﻟږ ﺗﺮ ﻟږﻩ ) ٧ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ دوﻟﺘﻲ ﻣﺮﮐﺰي ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ ﺳټﻴﺸﻦ
او د  ٣٤ﻧﻪ ﭘﻪ  ٦وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻳﯥ څﺎﻧګﯥ( )(٢٠٠٦
(٢٠٠٧) ٥٨٠،٠٠٠

 ١٫٥٤٧ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ )(٢٠٠٥
 ١٤٫٠٢١ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ )(٢٠٠٧
 ١٧د رﺳﻨﻴﻮ د ﺑﯥ ﮐﻨټﺮوﻟﻪ ودې څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ ،ﭘﻪ ﻋﺮاق ﮐﯥ دﻧﻨﻪ
ﺷﺎوﺧﻮا  ٨٠راډﻳﻮ ﺳټﻴﺸﻨﻮﻧﻪ دي )(٢٠٠٤
(٢٠٠٤) ٢١

(٢٠٠٧) ٤٦
ټﻮل١٢ :
ﻟﻪ  ٣٠٤٧ﻣﻴﻠﻪ زﻳﺎت٤ :
 ٢٤٣٨ﻧﻪ ﺗﺮ  ٣٠٤٧ﻣﻴﻠﻪ٢ :
 ١٥٢٤ﻣﻴﻠﻪ ﻧﻪ ﺗﺮ ٤ :٢٤٣٧
 ٩١٤ﻧﻪ ﺗﺮ  ١٥٢٣ﻣﻴﻠﻪ١ :
د  ٩١٤ﻣﻴﻠﻪ ﻧﻪ ﻻﻧﺪې(٢٠٠٧) ١ :
ټﻮل٣٤ :
ﻟﻪ  ٣٠٤٧ﻣﻴﻠﻪ زﻳﺎت١ :
 ٢٤٣٨ﻧﻪ ﺗﺮ  ٣٠٤٧ﻣﻴﻠﻪ٤ :
 ١٥٢٤ﻣﻴﻠﻪ ﻧﻪ ﺗﺮ ١٦ :٢٤٣٧
 ٩١٤ﻧﻪ ﺗﺮ  ١٥٢٣ﻣﻴﻠﻪ٤ :
د  ٩١٤ﻣﻴﻠﻪ ﻧﻪ ﻻﻧﺪې(٢٠٠٧) ٩ :
ګﺎز  ٤٦٦ﮐﻴﻠﻮﻣﻴﺘﺮﻩ )(٢٠٠٧

رﻳﻞ ګﺎډي

هﻴڅ

د ﺳﺮﮐﻮﻧﻮ ﻻرې

ټﻮل ٣٤٧٨٢ :ﮐﻴﻠﻮﻣﻴﺘﺮﻩ
ﭘﺎﺧﻪ ٨٢٢٩ :ﮐﻴﻠﻮﻣﻴﺘﺮﻩ
ﺧﺎم ٢٦٥٥٣ :ﮐﻴﻠﻮﻣﻴﺘﺮﻩ )(٢٠٠٤
 ١٢٠٠ﮐﻴﻠﻮﻣﻴﺘﺮﻩ )زﻳﺎﺗﺮﻩ ﺑﺮﺧﻪ اﻣﻮ ﺳﻴﻨﺪ ﭼﯥ ﺗﺮ  ٥٠٠ﭘﻮرې
ډي ډﺑﻠﻴﻮ ټﻲ ﻧﻬﺮوﻧﻪ ځﺎن ﺳﺮﻩ راﻧﻴﺴﻲ(

د اوﺑﻮ ﻻرې

ﺧﺎم ﺗﯧﻞ  ،%٨٤ﺧﺎم ﻣﻮاد د ﺗﯧﻠﻮ ﻧﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎ  ،%٨ﺧﻮاړﻩ او ژوﻧﺪي
څﺎروي %٥
 ٢٥٫٦٧ﻣﻠﻴﺎردﻩ ډاﻟﺮ ) ٢٠٠٧اټﮑﻞ(
ﺧﻮاړﻩ ،درﻣﻞ ،ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات
ﺷﺎم  ،%٢٩٫٩ﺗﺮﮐﻴﻪ  ،%١٩٫٣ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻت  ،%١٠٫٨اردن
 ،%٤٫٩ﭼﻴﻦ (٢٠٠٧) %٤٫٧
 ٢١٫٦٥ﻣﻠﻴﺎردﻩ ډاﻟﺮ )(٢٠٠٥
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(٢٠٠٧) ٥٤٠٠٠
(٢٠٠٧) ١١٠
ټﻮل٧٦ :
ﻟﻪ  ٣٠٤٧ﻣﻴﻠﻪ زﻳﺎت١٩ :
 ٢٤٣٨ﻧﻪ ﺗﺮ  ٣٠٤٧ﻣﻴﻠﻪ٣٧ :
 ١٥٢٤ﻣﻴﻠﻪ ﻧﻪ ﺗﺮ ٥ :٢٤٣٧
 ٩١٤ﻧﻪ ﺗﺮ  ١٥٢٣ﻣﻴﻠﻪ٦ :
د  ٩١٤ﻣﻴﻠﻪ ﻧﻪ ﻻﻧﺪې(٢٠٠٧) ٩ :
ټﻮل٣٤ :
ﻟﻪ  ٣٠٤٧ﻣﻴﻠﻪ زﻳﺎت٣ :
 ٢٤٣٨ﻧﻪ ﺗﺮ  ٣٠٤٧ﻣﻴﻠﻪ٤ :
 ١٥٢٤ﻣﻴﻠﻪ ﻧﻪ ﺗﺮ ٤ :٢٤٣٧
 ٩١٤ﻧﻪ ﺗﺮ  ١٥٢٣ﻣﻴﻠﻪ١٣ :
د  ٩١٤ﻣﻴﻠﻪ ﻧﻪ ﻻﻧﺪې(٢٠٠٧) ١٠ :
ګﺎز  ٢٢٥٠ﮐﻴﻠﻮﻣﻴﺘﺮﻩ؛ ﻣﺎﻳﻊ ﭘټﺮوﻟﻲ ګﺎز  ٩١٨ﮐﻴﻠﻮﻣﻴﺘﺮﻩ؛ ﺗﯧﻞ ٥٥٠٩
ﮐﻴﻠﻮﻣﻴﺘﺮﻩ؛ ﭘﺎﮎ ﺷﻮي ﺗﻮﻟﻴﺪات  ١٦٣٧ﮐﻴﻠﻮﻣﻴﺘﺮﻩ )(٢٠٠٧
ټﻮل ٢٢٧٢ :ﮐﻴﻠﻮﻣﻴﺘﺮﻩ
ﻣﻌﻴﺎرﻳﻪ ﭘﯧﻤﺎﻧﻪ ٢٢٧٢ :ﮐﻴﻠﻮﻣﻴﺘﺮﻩ -١٫٤٣٥ﻣﻴﻠﻪ ﭘﯧﻤﺎﻧﻪ )(٢٠٠٦
ټﻮل ٤٥٥٥٠ :ﮐﻴﻠﻮﻣﻴﺘﺮﻩ
ﭘﺎﺧﻪ ٣٨٣٩٩ :ﮐﻴﻠﻮﻣﻴﺘﺮﻩ
ﺧﺎم ٧١٥١ :ﮐﻴﻠﻮﻣﻴﺘﺮﻩ )(٢٠٠٠
 ٥٢٧٩ﮐﻴﻠﻮﻣﻴﺘﺮﻩ .ﻳﺎدوﻧﻪ :ﻳﻮﭘﻮراس ﺳﻴﻨﺪ ) ٢٨١٥ﮐﻴﻠﻮﻣﻴﺘﺮﻩ(،
ﺗګﺮس ﺳﻴﻨﺪ ) ١٨٩٩ﮐﻴﻠﻮﻣﻴﺘﺮﻩ( ،او درﯦﻢ ﺳﻴﻨﺪ ) ٥٦٥ﮐﻴﻠﻮﻣﻴﺘﺮﻩ( د
اوﺑﻮ ﻣﻬﻤﯥ ﻻرې دي.

ﺿﻤﻴﻤﻪ ت  -د هﯧﻮاد ﭘﻪ اړﻩ ﭘﺮﺗﻠﻴﺰې اﺣﺼﺎﻳﯥ او ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
هﯧﻮاد
ﭘﻮځ
څﺎﻧګﯥ

د ﺧﺪﻣﺖ ﻋﻤﺮ او ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ
ﺑﺸﺮي ځﻮاﮎ ﭼﯥ د ﻧﻈﺎﻣﻲ
ﺧﺪﻣﺖ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﻮﺟﻮد دى
ﺑﺸﺮي ځﻮاﮎ ﭼﯥ د ﻧﻈﺎﻣﻲ
ﺧﺪﻣﺖ ﻟﭙﺎرﻩ وړ دى
هﻐﻪ ﺑﺸﺮي ځﻮاﮎ ﭼﯥ ﮐﺎل
ﭘﻪ ﮐﺎل د ﭘﻮځﻲ اهﻤﻴﺖ
ﻋﻤﺮ ﺗﻪ رﺳﯧږي
ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻟګښﺘﻮﻧﻪ

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﻋﺮاق

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺳﻠﻪ وال ځﻮاﮐﻮﻧﻪ :اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اردو )،ANA
ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻠﻲ هﻮاﻳﻲ ځﻮاﮎ ﭘﮑﯥ ﺷﺎﻣﻞ دى( )(٢٠٠٨

د ﻋﺮاق وﺳﻠﻪ وال ځﻮاﮐﻮﻧﻪ :ﻋﺮاﻗﻲ ﭘﻮځ )ﭘﻪ ﺷﻤﻮل د ﻋﺮاق د
ځﺎﻧګړو ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ځﻮاﮎ ،د ﻋﺮاق د ﻣﺪاﺧﻠﯥ ځﻮاﮎ( ،د ﻋﺮاق ﺑﺤﺮﻳﻪ
)ﭘﺨﻮاﻧﻰ د ﻋﺮاق د ﺳﺎﺣﻠﻲ دﻓﺎع ځﻮاﮎ( ،د ﻋﺮاق هﻮاﻳﻲ ځﻮاﮎ
)ﭘﺨﻮاﻧﻰ د ﻋﺮاق د ﭘﻮځ هﻮاﻳﻲ ځﻮاﮎ( )(٢٠٠٥

 ٢٢ﮐﺎﻟﻪ ﻋﻤﺮ؛ ﻧﻮي ﮐﺴﺎن ﭘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﯥ د  ٤ﮐﺎﻟﻮ د ﻣﻮدې
ﻟﭙﺎرﻩ د ﻗﺮارداد ﻟﻪ ﻻرې اﺧﻴﺴﺘﻞ ﮐﯧږي )(٢٠٠٥
ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﻋﻤﺮ ٧٤٣١١٤٧ :٤٩-١٦
ښځﻴﻨﻪ ﻋﻤﺮ  ٢٠٠٨) ٧٠٠٤٨١٩ :٤٩-١٦اټﮑﻞ(
ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﻋﻤﺮ ٤٢٣٤١٨٠ :٤٩-١٦
ښځﻴﻨﻪ ﻋﻤﺮ  ٢٠٠٨) ٣٩٤٦٦٨٥ :٤٩-١٦اټﮑﻞ(
ﻧﺎرﻳﻨﻪ٣٧١٤٥١ :
ښځﻴﻨﻪ ٢٠٠٨) ٣٥١٢٩٥ :اټﮑﻞ(

 ٤٩-١٨ﮐﺎﻟﻪ د ﻋﻤﺮ د داوﻃﻠﺐ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺧﺪﻣﺖ ﻟﭙﺎرﻩ )(٢٠٠٨
ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﻋﻤﺮ ٧٠٨٦٢٠٠ :٤٩-١٦
ښځﻴﻨﻪ ﻋﻤﺮ  ٢٠٠٨) ٦٨٠٨٩٥٤ :٤٩-١٦اټﮑﻞ(
ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﻋﻤﺮ ٦٠١٩٧٩٥ :٤٩-١٦
ښځﻴﻨﻪ ﻋﻤﺮ  ٢٠٠٨) ٥٨٧٨٩٠٥ :٤٩-١٦اټﮑﻞ(
ﻧﺎرﻳﻨﻪ٣٠٢٩٢٦ :
ښځﻴﻨﻪ ٢٠٠٨) ٢٩٤٧٤٧ :اټﮑﻞ(

 %١٩د ﺟﻲ ډي ﭘﻲ ) ٢٠٠٦اټﮑﻞ(

 %٨٫٦د ﺟﻲ ډي ﭘﻲ )(٢٠٠٦
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ﺿﻤﻴﻤﻪ ث  -اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻧﻈﺮﻩ
ﺿﻤﻴﻤﻪ ث
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻧﻈﺮﻩ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﺘﻴځ او ﻟﻮﻳﺪﻳځ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﻻرﻩ ﮐﯥ ﭘﺮوت دى او ﻟﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻧﻈﺮﻩ د هﺠﺮت او ﺗﺠﺎرت ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰي ﻧﻘﻄﻪ ﮐﯥ دى.
دا د ﺟﻨﻮﺑﻲ ،ﻣﺮﮐﺰي او ﺟﻨﻮب ﻟﻮﻳﺪﻳځﯥ اﺳﻴﺎ ﺗﺮﻣﻨځ د ﻳﻮ ﻧښﻠﻮوﻧﮑﻲ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﮑﯥ ﺟﻐﺮاﻓﻴﯥ ﭘﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻬﻢ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﻟﺮي ،او ﭘﻪ دې ﺗﻮګﻪ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ټﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ﮐﯥ ګڼ ﺷﻤﯧﺮ اﺷﻐﺎﻟﻮﻧﻪ ﻟﻴﺪﻟﻲ دي .د ١٩ﻣﯥ ﭘﯧړۍ د وروﺳﺘۍ دورې ﭘﺮ
ﻣﻬﺎل ،ﭼﯥ ﮐﻠﻪ "ﺳﺘﺮﻩ ﻟﻮﺑﻪ" ﭘﻪ اوج ﮐﯥ وﻩ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰي اﺳﻴﺎ ﮐﯥ د ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﮑﯥ ﻏﻠﺒﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺑﺮﺗﺎﻧﻮي هﻨﺪي
اﻣﭙﺮاﺗﻮرۍ او روﺳﻲ اﻣﭙﺮاﺗﻮرۍ ﺗﺮﻣﻨځ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﯥ ﻳﻮ د ډال ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﮐﺎرول ﮐﯧﺪوﻧﮑﻰ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻮړ ﺷﻮ .اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺗﺶ ﭘﻪ ﻧﻮم
ﺑﺮﺗﺎﻧﻮي ﮐﻨټﺮول څﺨﻪ ﭘﻪ  ١٩١٩ﮐﯥ ﺧﭙﻠﻮاﮐﻲ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړﻩ 23.اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺛﺒﺎت ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ اوږدﻩ دورﻩ د  ١٩٣٣او  ١٩٧٣ﺗﺮﻣﻨځ
د ﭘﺎﭼﺎ ﻇﺎهﺮ ﺷﺎﻩ ﭘﻪ ﭘﺎﭼﺎهۍ ﮐﯥ وﻟﻴﺪﻟﻪ .ﭘﻪ دﻏﻪ دورﻩ ﮐﯥ ،ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻت ﭘﻪ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﯥ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﺳﺘﺮ ګډون ﮐﻮوﻧﮑﻰ
و ،ﭼﯥ د ﺳﺮﮐﻮﻧﻮ ،ﺑﻨﺪوﻧﻮ ،هﻮاﻳﻲ ډګﺮوﻧﻮ ،ښﻮوﻧځﻴﻮ ،او ﻧﻮرو ﻋﺎﻣﻪ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ ﮐﯥ ﻳﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮﻟﻪ.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ښﻪ ﭘﻮهﯧﺪﻧﻪ د دې د ﻗﺒﻴﻠﻮ او ﻣﺬهﺒﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻨﺎﻇﺮ ﮐﯥ ﮐﯧﺪاى ﺷﻲ .ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﻏټﻪ او ﻟﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﭘﻠﻮﻩ
ﭘﻴﺎوړې اﺗﻨﻴﮑﻲ ډﻟﻪ ﭘښﺘﺎﻧﻪ دي ،ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ټﻮل ﻧﻔﻮس ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ  ٤٢ﻓﻴﺼﺪﻩ ﺟﻮړوي .د ﻟﻮﻣړﻧﻲ اﻓﻐﺎن رﻳﺎﺳﺖ ﺑﻨﺴټ ﭘﻪ
 ١٧٤٧ﮐﯥ هﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﮐﯧښﻮدل ﺷﻮ ﭼﯥ اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻩ دراﻧﻲ ﭘښﺘﻨﯥ ﻗﺒﻴﻠﯥ راﻏﻮﻧډې ﮐړﻟﯥ 24.ﭘﻪ ﻧﻮرو اﺗﻨﻴﮑﻲ ډﻟﻮ ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻞ دي
ﺗﺎﺟﮑﺎن ) ٢٧ﻓﻴﺼﺪﻩ( ،هﺰارﻩ ګﺎن ) ٩ﻓﻴﺼﺪﻩ( ،ازﺑﮑﺎن ) ٧ﻓﻴﺼﺪﻩ( ،اﻳﻤﺎق ) ٤ﻓﻴﺼﺪﻩ( ،ﺗﺮﮐﻤﻦ ) ٣ﻓﻴﺼﺪﻩ( ،ﺑﻠﻮچ ) ٢ﻓﻴﺼﺪﻩ(،
او ﻧﻮر ) ١ﻓﻴﺼﺪ( 25.اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن  ٩٩ﻓﻴﺼﺪﻩ وګړي ﻣﺴﻠﻤﺎن دي .د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯥ وروروﻟۍ دﻧﻨﻪ ٨٠ ،ﻓﻴﺼﺪﻩ ﺳﻨﻲ او  ١٩ﻓﻴﺼﺪﻩ
26
ﺷﻴﻌﻪ ګﺎن دي.
د ﺗﯧﺮو درﯦﻮ ﻟﺴﻴﺰو ﭘﻪ دورﻩ ﮐﯥ ،ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﺨړو اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺒﺎﻩ ﮐړى دى .ﭘﺎﭼﺎ ﻇﺎهﺮ ﺷﺎﻩ ﭘﻪ  ١٩٧٣ﮐﯥ د ﺧﭙﻞ د ﺗﺮﻩ زوى
ﻣﺤﻤﺪ داود ﻟﺨﻮا ﻟﻪ واﮐﻪ وﻏﻮرځﻮل ﺷﻮ ،او د داود ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺮ  ١٩٧٨ﭘﻪ واﮎ ﮐﯥ و ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د ﺷﻮروي ﻣﻼﺗړي ﮐﻤﻮﻧﺴﺘﺎﻧﻮ
ﻳﻮ ځﻞ ﺑﻴﺎ د هﻐﻪ دوﻟﺖ ﭼﭙﻪ ﮐړ .ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد ﭘﻪ دې هﯧﻮاد ﺧﭙﻞ ﮐﻨټﺮول زﻳﺎت ﮐړ او ﭘﻪ دﺳﻤﺒﺮ  ١٩٧٩ﮐﯥ ﻳﯥ اﺷﻐﺎل ﮐړ.
ورﭘﺴﯥ  ١٠ﮐﻠﻮﻧﻮ د دې هﯧﻮاد د ﮐﻨټﺮول ﻟﭙﺎرﻩ د ﺳﺨﺘﻮ ﺟګړو ﻧﺘﻴﺠﻪ ورﮐړﻩ ،ﭼﯥ اﻓﻐﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ د ﺷﻮروي د ﭘﻮځ
ﺳﺮﻩ وﺟﻨګﯧﺪل .هﺮ څﻮ ﮐﻪ ﻣﺠﺎهﺪﻳﻨﻮ د ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ څﺨﻪ د ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻣﻼﺗړ ﻧﻪ و ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړى ،ﺧﻮ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ،ﺳﻌﻮدي
ﻋﺮﺑﻴﻪ ،او ﻧﻮرو هﯧﻮادوﻧﻮ ﻟﺨﻮا ښﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺮﺳﺘﻪ ورﮐﻮل ﮐﯧﺪﻩ 27.ﭘﻪ  ١٩٨٩ﮐﯥ د ﺷﻮروي ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ وﺗﻠﻮ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ دې
هﯧﻮاد ﮐﯥ د ډﻟﻮ ﮐﻨټﺮول ﺟګړو د ﻻﺳﻪ د ﺧﻠﮑﻮ ﺳﺘړﺗﻴﺎ زﻳﺎﺗﻪ ﮐړﻩ ،او ﻳﻮې ﺑﻨﺴټﭙﺎﻟﻪ اﺳﻼﻣﻲ ډﻟﯥ ،ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ،ﺗﻪ ﻳﯥ اﺟﺎزﻩ ورﮐړﻩ
ﭼﯥ د دې هﯧﻮاد ﮐﻨټﺮول ﭘﻪ ﻻس ﮐﯥ واﺧﻠﻲ.
ﻟﻪ ﻳﻮې اوږدې ﺧﭙﻠﻤﻨځﻲ ﺟګړې وروﺳﺘﻪ ،ﺗﺮ  ١٩٩٨ﭘﻮرې ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن زﻳﺎﺗﺮﻩ ﺑﺮﺧﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﮐﻨټﺮول ﻻﻧﺪې وﻩ او د
ﺗﺮورﺳﺘﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮ ﭘﻨﺎﻩ ځﺎى ﺟﻮړ ﺷﻮى و .ﺧﻮ د  ٢٠٠١د ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ د ١١ﻣﯥ ﻟﻪ ﭘﯧښﻮ وروﺳﺘﻪ ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ،ډﯦﺮو اﻳﺘﻼﻓﻴﺎﻧﻮ،
او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ ټﻠﻮاﻟﯥ ﭘﻪ زورﻩ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ رژﻳﻢ ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﻪ ووﻳﺴﺖ.
د ﺟګړو د دې ﻟﺴﻴﺰو ﭘﻪ ﭘﺎى ﮐﯥ ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻳﯥ د ﭘﻮځ او د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ﻓﻌﺎل ځﻮاﮎ څﺨﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﺳﺎﺗﻠﻰ و ،ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ،د
ﺷﻤﺎﻟﻲ اټﻼﻧټﮏ د ﺗړون ﺳﺎزﻣﺎن )ﻧﺎټﻮ( ،او ﻧﻮر اﻳﺘﻼﻓﻲ هﯧﻮادوﻧﻪ ﭘﻪ دې ﮐﺎر ﮐﻮي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اردو او اﻓﻐﺎن ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ
 23د  CIAد ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺣﻘﻴﻘﺘﻮﻧﻮ ﮐﺘﺎب .(٢٠٠٨) .اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن .وﮐﺘﻞ ﺷﻮ ﭘﻪ اﮐﺘﻮﺑﺮ  ،٢٠٠٨ ،٧د  CIAد ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺣﻘﻴﻘﺘﻮﻧﻮ د ﮐﺘﺎب څﺨﻪ .وﯦﺒﭙﺎڼﻪ:
https://www.cia.gov/liberary/publications/the-world-factbook/geos/af.html
 24د  CIAد ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺣﻘﻴﻘﺘﻮﻧﻮ ﮐﺘﺎب .(٢٠٠٨) .اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن .وﮐﺘﻞ ﺷﻮ ﭘﻪ اﮐﺘﻮﺑﺮ  ،٢٠٠٨ ،٧د  CIAد ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺣﻘﻴﻘﺘﻮﻧﻮ د ﮐﺘﺎب څﺨﻪ .وﯦﺒﭙﺎڼﻪ:
https://www.cia.gov/liberary/publications/the-world-factbook/geos/af.html
 25د  CIAد ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺣﻘﻴﻘﺘﻮﻧﻮ ﮐﺘﺎب .(٢٠٠٨) .اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن .وﮐﺘﻞ ﺷﻮ ﭘﻪ اﮐﺘﻮﺑﺮ  ،٢٠٠٨ ،٧د  CIAد ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺣﻘﻴﻘﺘﻮﻧﻮ د ﮐﺘﺎب څﺨﻪ .وﯦﺒﭙﺎڼﻪ:
https://www.cia.gov/liberary/publications/the-world-factbook/geos/af.html
 26د  CIAد ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺣﻘﻴﻘﺘﻮﻧﻮ ﮐﺘﺎب .(٢٠٠٨) .اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن .وﮐﺘﻞ ﺷﻮ ﭘﻪ اﮐﺘﻮﺑﺮ  ،٢٠٠٨ ،٧د  CIAد ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺣﻘﻴﻘﺘﻮﻧﻮ د ﮐﺘﺎب څﺨﻪ .وﯦﺒﭙﺎڼﻪ:
https://www.cia.gov/liberary/publications/the-world-factbook/geos/af.html
 27ﮐﺮوﺳﻴټ ،ﺑﺎرﺑﺮا ،٢٠٠١) .ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ " .(١٨ﻳﻮ ﻣﻠﺖ ﭼﯥ ﭼﻴﻠﻨﺞ ﺷﻮى :اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻟﻪ ﻣﻮدې راهﻴﺴﯥ د ﭘﻴﺎوړو اﻣﭙﺮاﺗﻮرﻳﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﺼﻴﺒﺖ ،ﭼﯥ ﭘﻪ اﺳﺎﻧۍ
ﻧﻪ ﻻﻧﺪې ﮐﯧږي ".ﻧﻴﻮ ﻳﺎرﮎ ټﺎﻳﻤﺰ.
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ﺿﻤﻴﻤﻪ ث  -اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻧﻈﺮﻩ
ځﻮاﮎ ﺟﻮړ ﮐړي څﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړي .د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ وﻳﺴﺘﻠﻮ وروﺳﺘﻪ د څﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ د ﻧﺴﺒﺘًﺎ اراﻣﯥ وﺿﻌﯥ ﻧﻪ
راﭘﺪﯦﺨﻮا ،ﭘﻪ  ٢٠٠٦ﮐﯥ ﭘﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﮐﯥ د ﭘﺎم وړ ﺧﺮاﺑﻮاﻟﻰ راﺗﻠﻞ ﭘﯧﻞ ﺷﻮ .ﺑﯥ ﺛﺒﺎﺗﻪ ﮐﻮوﻧﮑﻰ ﻳﺎﻏﻴﺘﻮب ،ﺗﺮورزم ،او ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻰ
ﭼﯥ هﺪف ﻳﯥ ﻣﺮﮐﺰي ﺣﮑﻮﻣﺖ دى ﭘﻪ زﯦﺎﺗﯧﺪو دي او ﻧﻦ هﺮ څﻮﮎ وﻳﻨﻲ ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺑﻴﺎ راﭘﻮرﺗﻪ ﮐﯧﺪل د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﭘﻪ ﭘﺎى
ﮐﯥ د ﺳﻴﻤﯥ د ﺳﻮﻟﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮ ﺧﻄﺮ دى.
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ اوﺳﻨﻲ ﭼﻴﻠﻨﺠﻮﻧﻪ او ﻣﺴﻠﯥ
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﭼﻴﻠﻨﺠﻮﻧﻪ ډﯦﺮ دي ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﻮى ﮐﯥ د ﻧﻮرو ﺗﺮڅﻨګ ﺷﺎﻣﻠﯥ دي د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ،دوﻟﺘﺪارۍ ،اﻗﺘﺼﺎد ،او ﺛﺒﺎت
ﻣﺴﻠﯥ .د  ٢٠٠٦د ﻧﻴﻤﺎﻳﻲ راهﻴﺴﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﻴﺎ د ﻋﺮاق د ﻳﺎﻏﻴﺎﻧﻮ د ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻟﺮوﻧﮑﻮ ﺗﺎﮐﺘﻴﮑﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ راﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮي دي ،ﭘﻪ
ګډون د ځﺎﻧﻤﺮګﻮ او د ﺳﺮﮎ د ﻏﺎړې د ﺑﻤﻲ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ 28.ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻰ او ﺗﻠﻔﺎت ،ﻣﻠﮑﻲ او ﻧﻈﺎﻣﻲ دواړﻩ ،زﻳﺎت ﺷﻮي دي 29.د
وروﺳﺘﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ ﺑﻴﺎ هﻢ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻧړۍ د ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﻏﺮﻳﺒﻮ هﯧﻮادوﻧﻮ څﺨﻪ ﻳﻮ دى ،او اﻓﻐﺎن دوﻟﺖ ﺧﭙﻞ وﺟﻮد ﺗﻪ د
دوام ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﺮ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ ډﯦﺮﻩ زﻳﺎﺗﻪ اﺗﮑﺎء ﻟﺮي .د ﺑﯥ ﮐﺎرۍ ﺷﺮح  ٤٠ﻓﻴﺼﺪﻩ دﻩ ،او د ﻧﻔﻮس زﻳﺎﺗﺮﻩ ﺑﺮﺧﻪ ﭘﺎﮐﻮ اوﺑﻮ او
ﺑﺮق ﺗﻪ د ﻣﺤﺪود ﻻﺳﺮﺳﻲ څﺨﻪ ﭘﻪ ﺗﮑﻠﻴﻒ دﻩ 30.د اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮﻣﺨﺘګ او ﺛﺒﺎت ﭘﻪ ﻻرﻩ ﮐﯥ ﭼﯥ ﮐﻮم ﺧﻨډوﻧﻪ دي ﭘﻪ هﻐﻮى ﮐﯥ
دواﻣﺪارﻩ ﺟګړﻩ ،ﺟﺮﻣﻮﻧﻪ ،ﭘﻪ دوﻟﺖ ﮐﯥ اداري ﻓﺴﺎد ،ﺟګړې ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړى اﻧﻔﺮاﺳټﺮﮐﭽﺮ ،د ﻣﺨﺪرﻩ ﻣﻮادو ﻏټ ﮐﺎروﺑﺎر ،او د
31
هﯧﻮاد ټﻮﻟﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﺗﻪ د ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ د ﻏځﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻟړ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎن دوﻟﺖ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ دي.

 28ﮐﺎټﺰﻣﺎن ،ﮐﻴﻨﻴﺖ .د ﮐﺎﻧګﺮس د ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﺪﻣﺖ) .ﺟﻮن  .(٢٠٠٨ ،٦اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن :ﭘﺲ ﻟﻪ ﺟګړې دوﻟﺘﺪاري ،اﻣﻨﻴﺖ ،او د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ﺗګﻼرﻩ) .ﺳﻲ ار
اﻳﺲ ار اﻳﻞ .(٣٠٥٨٨واﺷﻨګټﻦ ،ډي ﺳﻲ :ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻت .د ﮐﺎﻧګﺮس ﮐﺘﺎﺑﺘﻮن.
 29ﻣﺎزﻳټﻲ ،ﻣﺎرﮎ ،٢٠٠٨) .ﺟﻮﻻى  .(٢ﻧﻴﻮ ﻳﺎرﮎ ټﺎﻳﻤﺰ .ﻟﻪ http://www.nytimes.com/2008/07/02/washington//02military.html
 30د  CIAد ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺣﻘﻴﻘﺘﻮﻧﻮ ﮐﺘﺎب .(٢٠٠٨) .اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن .وﮐﺘﻞ ﺷﻮ ﭘﻪ اﮐﺘﻮﺑﺮ  ،٢٠٠٨ ،٧د  CIAد ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺣﻘﻴﻘﺘﻮﻧﻮ د ﮐﺘﺎب څﺨﻪ .وﯦﺒﭙﺎڼﻪ:
https://www.cia.gov/liberary/publications/the-world-factbook/geos/af.html
 31د  CIAد ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺣﻘﻴﻘﺘﻮﻧﻮ ﮐﺘﺎب .(٢٠٠٨) .اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن .وﮐﺘﻞ ﺷﻮ ﭘﻪ اﮐﺘﻮﺑﺮ  ،٢٠٠٨ ،٧د  CIAد ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺣﻘﻴﻘﺘﻮﻧﻮ د ﮐﺘﺎب څﺨﻪ .وﯦﺒﭙﺎڼﻪ:
https://www.cia.gov/liberary/publications/the-world-factbook/geos/af.html
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ﺿﻤﻴﻤﻪ ج  -د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ﺑﻬﺮﻧۍ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻻﻳﺤﻪ
ﺿﻤﻴﻤﻪ ج
د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ﺑﻬﺮﻧۍ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻻﻳﺤﻪ

32

د ﺑﻬﺮﻧۍ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻻﻳﺤﻪ
ﻣﻮﺧﻪ
اهﺪاف
د دوﻟﺘﻲ USAID
دﻧﻨﻪ ﺣﺴﺎﺑﻮﻧﻪ

د ﺑﻬﺮﻧۍ ﻣﺮﺳﺘﯥ د
ﭘﺮوګﺮام ﺑﺮﺧﯥ

"د داﺳﯥ دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮑﻮ ،او ښﯥ دوﻟﺘﺪارۍ ﻟﺮوﻧﮑﻮ رﻳﺎﺳﺘﻮﻧﻮ ﺟﻮړول ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﮑﻮ اړﺗﻴﺎو ﺗﻪ ځﻮاب وواﻳﻲ ،ﭘﺮاخ ﻏﺮﺑﺖ ﮐﻢ ﮐړي او ﭘﻪ ﻧړﻳﻮال ﺳﻴﺴټﻢ ﮐﯥ ﺧﭙﻞ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړي".
ﺳﻮﻟﻪ او اﻣﻨﻴﺖ
FMF, TI, IMET,
ESF, INCLE,
NADR, PKO,
ACI, FCA,
GCCD
ﺗﺮورزم ﺿﺪ
•
ډﺑﻠﻴﻮ اﻳﻢ ډي
•
ﺳﺮﻩ ﻣﺒﺎرزﻩ
ﺛﺒﺎت د ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ
•
او دﻓﺎع
اﺻﻼح
د ﻣﺨﺪرﻩ
•
ﻣﻮادو ﭘﺮ ﺿﺪ
ﻣﺒﺎرزﻩ
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ
•
ﺟﺮم
د ﮐټګﻮرۍ ﺗﻌﺮﻳﻒ

ﭘﻪ ﺧﻠﮑﻮ ﮐﯥ ﭘﺎﻧګﻮﻧﻪ

ﭘﻪ ﻋﺪاﻟﺖ او دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ
ډول ﺣﮑﻮﻣﺖ
DA, TI, SEED,
FSA, DF, ESF,
INCLC, IO&P, ACI

اﻗﺘﺼﺎدي ودﻩ

DA, CSH, ESF,
IDFA, IOSD,
FSA, SEED,
GIIAI, ACI, Title
II
د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﻧﻮرو ادارو ورﮐړې

•
•
•
•
•

د ﺷﺨړې ﮐﻤﻮل او
ځﻮاب
د ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ او
ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻪ
ښﻪ دوﻟﺘﺪاري
د ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﯥ او
اﺗﻔﺎق ﺟﻮړول
ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﻪ

DA, ESF, SEED,
FSA, IOSD, ACI,
Title I

•
•
•
•
•

روﻏﺘﻴﺎ
زدﻩ ﮐړﻩ
ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ
او د ﺿﻌﻴﻔﻮ
ﺧﻠﮑﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺗﺤﻔﻆ
د ودې ﻟﭙﺎرﻩ ﻏټ
اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻨﻴﺎد
ﺗﺠﺎرت او
ﭘﺎﻧګﻮﻧﻪ

•
•
•
•
•

ﻣﺎﻟﻲ ﺳﮑټﻮر
اﻧﻔﺮاﺳټﺮﮐﭽﺮ
زراﻋﺖ
ﺧﺼﻮﺻﻲ
ﺳﮑټﻮر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻮﻗﻊ

ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﻪ
IDFA, MRA,
EMRA, TiT

•
•
•
•

ﭼﺎﭘﯧﺮﻳﺎل
ﺗﺤﻔﻆ ،ﻣﺮﺳﺘﻪ او
ﺣﻞ ﻻرې
د ﻣﺼﻴﺒﺖ ﻟﭙﺎرﻩ
ﭼﻤﺘﻮواﻟﻰ
د ﮐډواﻟۍ اﻧﺘﻈﺎم

د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﺑﻬﺮﻧۍ
ﻣﺮﺳﺘﯥ ﭘﺎى ﻣﻮﺧﻪ

د ﻓﺮاﻏﺖ ﻣﺴﻴﺮ

ﺑﻴﺎ ﺟﻮړووﻧﮑﻲ
هﯧﻮادوﻧﻪ

هﻐﻪ رﻳﺎﺳﺘﻮﻧﻪ ﭼﯥ د
داﺧﻠﻲ ﻳﺎ ﺧﺎرﺟﻲ
ﺷﺨړې څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ
د ﺑﻴﺎ ﺟﻮړﯦﺪو ﭘﻪ ﺣﺎل
ﮐﯥ وي او ﻳﺎ راﭘﻮرﺗﻪ
ﮐﯧږي

د رﻳﺎﺳﺖ د
ﻧﺎﮐﺎﻣﻲ او ﻳﺎ
ﭘﺮﺗﺸﺪدﻩ ﺷﺨړې
ﻣﺨﻨﻴﻮى او ﻳﺎ
ﮐﻤﻮل

د ﻳﻮ ﻣﺸﺮوع او
دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ
ﺟﻮړوﻟﻮ او ﻳﺎ
ﭘﻴﺎوړي ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ
ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮل او د
ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯥ او
رﺳﻨﻴﻮ ﻟﭙﺎرﻩ
ﻣﻼﺗړى ﭼﺎﭘﯧﺮﻳﺎل

د ﺿﺮوري ټﻮﻟﻨﻴﺰو
ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د رﺳﻮﻟﻮ
ﭘﯧﻠﻮل او ﻳﺎ ﺑﻴﺎﭘﯧﻠﻮل
ﭘﻪ ګډون د
روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ او
ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ اﺳﺎﻧﺘﻴﺎو ،او
د اداري ﻇﺮﻓﻴﺖ د
ﺟﻮړوﻟﻮ ﻳﺎ
ﺑﻴﺎﺟﻮړوﻟﻮ ﭘﯧﻠﻮل

د ﻣﻬﻢ داﺧﻠﻲ
اﻧﻔﺮاﺳټﺮﮐﭽﺮ او
ﺑﺎزاري ﻣﻴﮑﻨﺎزم ﭘﻪ
ﺟﻮړوﻟﻮ او ﻳﺎ
ﺑﻴﺎﺟﻮړوﻟﻮ ﮐﯥ
ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮل ﭼﯥ
اﻗﺘﺼﺎد ﭘﻴﺎوړى ﺷﻲ

د ﮐډواﻟﻮ ،ﺑﯥ ځﺎﻳﻪ
ﺷﻮﻳﻮ او ﻧﻮرو
اﻏﯧﺰﻣﻨﻮ ﺷﻮﻳﻮ
ﺧﻠﮑﻮ د ﺳﻤﺪﺳﺘﻲ
اړﺗﻴﺎو ﺣﻞ ﮐﻮل

د ښﯥ دوﻟﺘﺪارۍ ﭘﻴﺎوړې
ﮐﻮل ،د اﺳﺎﺳﻲ ټﻮﻟﻨﻴﺰو
ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ
زﻳﺎﺗﻮل ،او د داﺳﯥ
ﺗګﻼرو او ادارو د
ﺟﻮړوﻟﻮ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﭘﺮوﺳﻪ
ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻮ ﭼﯥ ﺑﻪ د
راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘګ
ﭘﺮوت وي

د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﻳﺎ ﭘﺮﻣﺦ
اﻧﺘﻘﺎل ﮐټګﻮرۍ ﺗﻪ
وړاﻧﺪې ﺗﻠﻞ

وروﺳﺘﻪ ﭘﺎﺗﯥ
هﯧﻮادوﻧﻪ

هﻐﻪ هﯧﻮادوﻧﻪ ﭼﯥ
ټﻴټ ﻳﺎ د ﻣﻨځ ټﻴټ
ﻋﺎﻳﺪ ﻟﺮي ،ﻻ د اﻳﻢ
ﺳﻲ ﺳﻲ د ﻧﻤﺎﻳﺶ
ﻣﻌﻴﺎر ﺗﻪ ﻧﻪ وي
رﺳﯧﺪﻟﻲ ،او هﻐﻪ
ﻣﻌﻴﺎر ﺗﻪ هﻢ ﻧﻪ ﭼﯥ د
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ
ﺗړاو ﻟﺮي.

د اﻣﻨﻴﺖ او ﻗﺎﻧﻮن
د ﺗﻨﻔﻴﺬ ﭘﻪ وړاﻧﺪې
د ﻣﻬﻤﻮ ﭼﻴﻠﻨﺠﻮﻧﻮ
ﺣﻞ ﮐﻮل.

د هﻐﻮ ﺗګﻼرو او
ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﻣﻼﺗړ
ﭼﯥ د وﻟﺴﻲ ادارو
او د ﻳﻮ ﻻ ﻓﻌﺎل
ﺳﻴﻤﻴﻴﺰ ﺣﮑﻮﻣﺖ،
ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯥ او
رﺳﻨﻴﻮ ﭘﻪ ﭘﻴﺎوړي
ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﺗﯧﺰواﻟﻰ
راوﻟﻲ.

ﻣﺤﺪود هﯧﻮادوﻧﻪ

هﻐﻪ اړوﻧﺪ دوﻟﺘﻮﻧﻪ
ﭼﺮﺗﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ
دوﻟﺘﺪارۍ ﮐﯥ د ﭘﺎم
وړ ﻣﺴﻠﯥ وي.

د ﻋﺎﻣﻪ وژﻧﯥ د
وﺳﻠﻮ\اﺗﻮﻣﻲ
ﻣﻮادو د ﺗﺮﻻﺳﻪ
ﮐﻮﻟﻮ ﻣﺨﻨﻴﻮى ،د
ﺗﺮورزم او
ﻣﺨﺪرﻩ ﻣﻮادو ﭘﻪ
وړاﻧﺪې د
ﻣﺒﺎرزې ﻣﻼﺗړ.

د اﻏﯧﺰﻣﻨﯥ
دﻣﻮﮐﺮاﺳۍ او
ﻣﺴﻮوﻟﯥ ﺧﭙﻠﻮاﮐۍ
ﺗﺸﻮﻳﻘﻮل .د ﻣﺪﻧﻲ
ټﻮﻟﻨﯥ د ﺗﺤﻔﻆ او
دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻪ د ﻻرې
ﺟﻮړوﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ
ﺳﻴﻤﻴﻴﺰ ﻇﺮﻓﻴﺖ
ﺟﻮړول.

داﺳﯥ ټﻮﻟﻨﻴﺰې
ﺗګﻼرې ﺗﺸﻮﻳﻘﻮي
ﭼﯥ د ادارو دې
ﺗﻮان ﺗﻪ ژورﺗﻴﺎ
ورﮐﻮي ﭼﯥ د
ﺧﺪﻣﺖ ﭘﻪ رﺳﻮﻟﻮ
ﮐﯥ د ﻋﺎﻣﻪ او
ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﮑټﻮر
ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﻨﺎﺳﺐ رول
ﺟﻮړ ﮐړي.
د ﺑﺸﺮي ﻣﺸﮑﻼﺗﻮ
ﺣﻞ ﮐﻮل.

ﭘﺮاخ-ﺑﻨﺴټﻪ
ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﺗﻪ د ودې
ورﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ
اﻗﺘﺼﺎدي ﺗګﻼرې
ﺗﺸﻮﻳﻖ او اداري
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﻴﺎوړى
ﮐړي.

د ﻣﺨﻨﻴﻮي او ﮐﻤﻮﻟﻮ
د ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﻮ ﭘﻪ
ﻣﺘﻌﺎرف ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ
ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﮐﯥ د
اﻳﭻ اى د ﺿﺮورت
ﮐﻤﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﺗﺸﻮﻳﻘﻮل،
ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ
ﭼﯥ د ﺑﻴړﻧﻴﻮ
ﺿﺮورﺗﻮﻧﻮ ﺣﻞ ﺗﻪ
اداﻣﻪ ورﮐړي.
ﭘﻪ ﻟﻨډﻣﻬﺎﻟﻪ ﺑﻨﺴټ د
ﺑﻴړﻧﻴﻮ اړﺗﻴﺎو ﺣﻞ
ﮐﻮل ،څﻨګﻪ ﭼﯥ
ﺿﺮوري وي.

د دﻣﻮﮐﺮاﺳۍ ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻮﻟﻮ
او ژوروﻟﻮ ﮐﯥ ﭘﺮﻟﻪ
ﭘﺴﯥ ﭘﺮﻣﺨﺘګ ،د ﻋﺎﻣﻪ
او ﺧﺼﻮﺻﻲ ادارو
ﭘﻴﺎوړي ﮐﻮل ،او د داﺳﯥ
ﺗګﻼرو ﻣﻼﺗړ ﭼﯥ
اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮﻣﺨﺘګ او د
ﻏﺮﺑﺖ ﮐﻤﻮﻟﻮ ﺗﻪ ودﻩ
ورﮐﻮي.

د ﭘﺮﻣﺦ اﻧﺘﻘﺎل
ﮐټګﻮرۍ ﺗﻪ وړاﻧﺪې
ﺗﻠﻞ

ﻧړﻳﻮال ﮐﻪ ﺳﻴﻤﻴﻴﺰ

هﻐﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ﭼﯥ دا ﭘﻨځﻪ اهﺪاف ﭘﺮ ﻣﺦ ﺑﻮځﻲ ،د ﻳﻮ واﺣﺪ هﯧﻮاد ﭘﻮﻟﯥ ﻟﺮي ،او د ﻳﻮﻩ هﯧﻮاد د ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋۍ څﺨﻪ ﺑﻬﺮ
ﺣﻞ ﺷﻮي وي.

د ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯥ ﭘﻴﺎوړي
ﮐﻮل د دې ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ د ﻻ
زﻳﺎﺗﯥ اﻏﯧﺰﻣﻨﯥ
دﻣﻮﮐﺮاﺳۍ او داﺳﯥ
رﻳﺎﺳﺖ ﻏﻮښﺘﻨﻪ وﮐړي
ﮐﻮم ﭼﯥ اﻧﺴﺎﻧﻲ وﻗﺎر ﺗﻪ
درﻧﺎوى ﻟﺮي ،د ﺧﭙﻠﻮ
اﺗﺒﺎﻋﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې
ﻣﺴﻮول وي ،او د ﺧﭙﻠﻮ
ګﺎوﻧډﻳﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺴﻮوﻻﻧﻪ
ﭼﻠﻨﺪ وﮐړي.
د ﺑﻬﺮﻧۍ ﻣﺮﺳﺘﯥ د
ﻣﻮﺧﯥ او اهﺪاﻓﻮ ﻻﺳﺘﻪ
راوړل.

د ﺑﻬﺮﻧۍ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺑﻠﯥ
اړوﻧﺪې ﮐټګﻮرۍ ﺗﻪ
وړاﻧﺪې ﺗﻠﻞ.

د ﺑﺎزاري ﺑﻨﺴټ
اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻪ ودﻩ
ورﮐﻮل.
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د ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ﻳﺎ
ﺳﻴﻤﻴﻴﺰې ﻣﻮﺧﯥ ﻳﺎ
اهﺪاﻓﻮ د ﻣﺸﺨﺺ
ﻣﻌﻴﺎر ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ
اﺳﺘﺤﮑﺎم.

ﺿﻤﻴﻤﻪ ح  -ﭘﻲ اﻳﻞ  ٢٠٠٨ – ١١٨-١١٠د ﻣﻠﻲ دﻓﺎع د ﺻﻼﺣﻴﺖ ورﮐﻮﻟﻮ ﻗﺎﻧﻮن
ﺿﻤﻴﻤﻪ ح
ﭘﻲ اﻳﻞ  ٢٠٠٨ – ١١٨-١١٠د ﻣﻠﻲ دﻓﺎع د ﺻﻼﺣﻴﺖ ورﮐﻮﻟﻮ ﻗﺎﻧﻮن
ﺑﺮﺧﻪ  .١٢٢٩د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ځﺎﻧګړى ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﯽ.
)أ( ﻣﻘﺎﺻﺪ -د دې ﺑﺮﺧﯥ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډول دي:
) (١ﭼﯥ د هﻐﻮ ﭘﻠټﻨﻮ او ﻣﻌﺎﻳﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮐﻪ او ﻣﻘﺼﺪي څﺎرﻧﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړي ﭼﯥ د هﻐﻮ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ او
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺗړاو ﻟﺮي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ورﺗﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻮﻧﻪ ﺷﻮي وي او ﻳﺎ ﭘﯧﺴﯥ ﭘﻪ
ﻻس ﮐﯥ ورﮐړل ﺷﻮې وي.
) (٢ﭼﯥ د هﻐﻮ ﺟﻮړو ﺷﻮﻳﻮ ﺗګﻼرو ﻟﭙﺎرﻩ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ او ﻣﺸﺮﺗﺎﺑﻪ او هﻤﮑﺎرۍ ﮐﺎر وﮐړي ،او ﺳﭙﺎرښﺘﻨﯥ
وﮐړي ،ﮐﻮم ﭼﯥ -
 .aد اﻗﺘﺼﺎد وړﺗﻴﺎ ،او د هﻐﻮ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ او ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ د ادارې اﻏﯧﺰﻣﻨﺘﻴﺎ ﺗﻪ ودﻩ ورﮐﻮي ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺮاګﺮاف
) (١ﮐﯥ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﻮي دي؛ او
 .bﭘﻪ دﻏﺴﯥ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ او ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﺿﻴﺎع ،دوﮐﯥ ،او ﻧﺎﺳﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺨﻪ وﻧﻴﺴﻲ.
) (٣ﭼﯥ ﻳﻮﻩ داﺳﯥ ﺧﭙﻠﻮاﮐﻪ او ﻣﻘﺼﺪي ذرﻳﻌﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړي ﭼﯥ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو ﺳﮑﺮﺗﺮ او د دﻓﺎع ﺳﮑﺮﺗﺮ ﭘﻪ
ﺑﺸﭙړ ډول او هﺮ وﺧﺖ د هﻐﻮ ﺳﺘﻮﻧځﻮ او ﮐﻤﺰورﻳﻮ څﺨﻪ ﺧﺒﺮ وﺳﺎﺗﻲ ﭼﯥ د داﺳﯥ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ او
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ د ادارې ﺳﺮﻩ ﺗړﻟﻲ وي او د ﺗﺼﺤﻴﺤﻮوﻧﮑﻲ اﻗﺪام د ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﭘﺮ ﺿﺮورت هﻢ.
)ب( د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﯽ دﻓﺘﺮ -ﺗﺮ دې وروﺳﺘﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د ځﺎﻧګړي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﯽ دﻓﺘﺮ
ﺟﻮړوﻳږي ﭼﯥ د ﺿﻤﻨﻲ ﺑﺮﺧﯥ ) (aﻣﻘﺎﺻﺪ ﭘﻮرﻩ ﮐړي.
)ت( د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﯽ ټﺎﮐﻨﻪ؛ ﻟﻴﺮې ﮐﻮل-
) (١ټﺎﮐﻨﻪ -د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د ځﺎﻧګړي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﯽ د دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ
ﻟﭙﺎرﻩ ځﺎﻧګړى ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﯽ دى )ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ورﺗﻪ د "ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﯽ" ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ اﺷﺎرﻩ ﺷﻮې(،
څﻮﮎ ﭼﯥ ﺑﻪ د وﻟﺴﻤﺸﺮ ﻟﺨﻮا ټﺎﮐﻞ ﮐﯧږي .وﻟﺴﻤﺸﺮ ﮐﻮﻟﻰ ﺷﻲ ﭼﯥ د ﻋﺮاق د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ځﺎﻧګړى ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﭘﻠټﻮﻧﮑﯽ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ځﺎﻧګړى ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﯽ وټﺎﮐﻲ ،ﭼﯥ ﭘﻪ دﻏﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ ﺑﻪ د ﻋﺮاق د
ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ځﺎﻧګړى ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﯽ هﻐﻪ ټﻮﻟﯥ ﭼﺎرې ،ﻣﺴﻮوﻟﻴﺘﻮﻧﻪ او واﮐﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻏﺎړﻩ واﺧﻠﻲ ﭼﯥ
ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ د ټﺎﮐﻞ ﺷﻮي هﺪف د ﭼﻮﮐۍ ﻟﭙﺎرﻩ ورﮐړل ﺷﻮي ﭼﯥ د دې ﺑﺮﺧﯥ د ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﯥ
ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړي.
) (٢ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ وړﺗﻴﺎوې -د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﯽ ټﺎﮐﻨﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻮاځﯥ ﭘﻪ اﺣﺘﺴﺎب ،ﭘﻠټﻨﯥ ،ﻣﺎﻟﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ ،ﻗﺎﻧﻮن ،اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ
ﺗﺤﻠﻴﻞ ،ﻋﺎﻣﻪ ادارﻩ او ﻳﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻮ ﮐﯥ د ﻣﺮﺑﻮﻃﻴﺖ او ښﻮدل ﺷﻮي ﺗﻮان ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ وﺷﻲ.
) (٣د ټﺎﮐﻨﯥ ﻟﭙﺎرﻩ وﺧﺖ -د ﻳﻮ ﺗﻦ د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﯽ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ټﺎﮐﻞ ﺑﺎﻳﺪ د دې ﻗﺎﻧﻮن د ﻓﻌﺎﻟﻮﻟﻮ څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ
 ٣٠ورځﻮ وروﺳﺘﻪ وﻧﺸﻲ.
) (٤ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ -د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﯽ د ﺑﻨﺴټﻴﺰ ﻣﻌﺎش ﮐﻠﻨۍ ﺷﺮح ﺑﺎﻳﺪ د هﻐﻪ ﺑﻨﺴټﻴﺰ ﻣﻌﺎش ﮐﻠﻨۍ ﺷﺮح وي ﭼﯥ د
ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﻗﺎﻧﻮن ،د ٥م ﻋﻨﻮان د ٥٣١٥ﻣﯥ ﺑﺮﺧﯥ د ﻻﻧﺪې د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺿﺮب اﻻوﻗﺎت د  IVد درﺟﯥ د
څﻮﮐﻴﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ورﮐړل ﺷﻮې.
) (٥د ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ -د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﻗﺎﻧﻮن د ٥م ﻋﻨﻮان د ٧٣٢٤ﻣﯥ ﺑﺮﺧﯥ ﻻﻧﺪې د ﻣﻘﺎﺻﺪو
ﻟﭙﺎرﻩ ،ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻮ داﺳﯥ ﻣﺎﻣﻮر وﻧﻪ ګڼﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ د هﻐﻮ ﺗګﻼرو ټﺎﮐﻨﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ
ﻟﺨﻮا ﺑﻪ د ﻣﺮﮐﺰي ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﻣﻠﮑﻲ ادارﻩ ﮐﯥ ﺗﻌﻘﻴﺒﯧږي.
) (٦ﻟﻴﺮې ﮐﻮل -ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﯽ ﺑﺎﻳﺪ د  ١٩٧٨د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﯽ د ﻗﺎﻧﻮن ) (5 U.S.C. Appد ﺑﺮﺧﯥ )٣ب(
د ﻣﺎدو ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﻟﻪ دﻓﺘﺮﻩ ﻟﻴﺮې ﮐړاى ﺷﻲ.
)ث( ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﻲ -ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﯽ ﺑﺎﻳﺪ ،د هﻐﻮ ﺗﻄﺒﻴﻘﯧﺪوﻧﮑﻴﻮ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ او ﻗﻮاﻋﺪو ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﭼﯥ ﻣﻠﮑﻲ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﻪ
واﮎ ﮐﯥ ﻟﺮي--
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ﺿﻤﻴﻤﻪ ح  -ﭘﻲ اﻳﻞ  ٢٠٠٨ – ١١٨-١١٠د ﻣﻠﻲ دﻓﺎع د ﺻﻼﺣﻴﺖ ورﮐﻮﻟﻮ ﻗﺎﻧﻮن
) (١د ﭘﻠټﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﯽ وټﺎﮐﻲ څﻮﮎ ﭼﯥ ﺑﺎﻳﺪ د ﭘﻠټﻨﯥ د هﻐﻮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ د ﮐﺎر د ﻧګﺮاﻧۍ
ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﭘﺮ ﻏﺎړﻩ وﻟﺮي ﭼﯥ د هﻐﻮ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ او ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺗړاو ﻟﺮي د ﮐﻮﻣﻮ ﻣﻼﺗړ ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﻮ ﭘﯧﺴﻮ ﺷﻮى
وي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ اﺧﺘﺼﺎص ﺷﻮې او ﻳﺎ ﭘﻪ ﻻس ﮐﯥ ورﮐړل ﺷﻮې وي؛ او
) (٢د ﻣﻌﺎﻳﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﯽ وټﺎﮐﻲ څﻮﮎ ﭼﯥ ﺑﺎﻳﺪ دﻏﺴﯥ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ او ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ د ﺗړﻟﻮ
ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ د ﭼﺎرو د ﻧګﺮاﻧۍ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﭘﺮ ﻏﺎړﻩ وﻟﺮي.
)ج( څﺎرﻧﻪ-
) (١ﭘﻪ ﻋﻤﻮم ﮐﯥ -ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ هﻐﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺮاګﺮاف ) (٢ﮐﯥ وﻳﻞ ﺷﻮي ،ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﯧﻎ ﭘﻪ ﻧﯧﻐﻪ
د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو ﺳﮑﺮﺗﺮ او د دﻓﺎع ﺳﮑﺮﺗﺮ ﺗﻪ راﭘﻮر ورﮐړي او د هﻐﻮى ﺗﺮ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧګﺮاﻧۍ ﻻﻧﺪې
وي.
) (٢د ﻣﻌﺎﻳﻨﻮ او ﭘﻠټﻨﻮ ﭘﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﺧﭙﻠﻮاﮐﻲ -د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو د وزارت ،د دﻓﺎع د وزارت او
ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ادارې ) (USAIDهﻴڅ اﻓﺴﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﯽ د داﺳﯥ
ﮐﻮﻣﯥ ﭘﻠټﻨﯥ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻳﻨﯥ د ﭘﯧﻠﻮﻟﻮ ،ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮﻟﻮ او ﺑﺸﭙړوﻟﻮ څﺨﻪ ﻣﻨﻊ ﻧﮑړي ﭼﯥ ﺗړون ﻳﯥ د هﻐﻮ ﭘﯧﺴﻮ
ﺳﺮﻩ وي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ اﺧﺘﺼﺎص ﺷﻮي او ﻳﺎ ﭘﻪ ﻻس ورﮐړل ﺷﻮې وي او ﻧﻪ ﻳﯥ
د داﺳﯥ ﮐﻮﻣﯥ ﭘﻠټﻨﯥ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻳﻨﯥ د ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل څﻮﮎ ﻣﺤﮑﻤﯥ ﺗﻪ ﻟﻪ ﺑﻠﻠﻮ ﻣﻨﻊ ﮐړي.
)ح( وﻇﻴﻔﯥ-
) (١د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ څﺎرﻧﻪ -دا ﺑﻪ د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﻲ وﻇﻴﻔﻪ وي ﭼﯥ د هﻐﻮ ﭘﯧﺴﻮ د ﭼﻠﻨﺪ،
ﺳﻤﺒﺎﻟﻮﻟﻮ او ﻣﺼﺮﻓﻮﻟﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﭘﻠټﻨﯥ او ﻣﻌﺎﻳﻨﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړي ،څﺎرﻧﻪ ﻳﯥ وﮐړي ،او ﻳﺎ ﭘﮑﯥ هﻤﮑﺎري
وﮐړي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ اﺧﺘﺼﺎص ﺷﻮې او ﻳﺎ ﭘﻪ ﻻس ورﮐړل ﺷﻮې وي ،او ﻳﺎ د
هﻐﻮ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ،او ﻗﺮاردادوﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﭼﯥ د داﺳﯥ ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﭘﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮﻟﻮ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮي
وي ،ﭘﻪ ګډون د--
)أ( د داﺳﯥ ﺑﻮدﻳﺠﻮ د ﻣﻨﻠﻮ او ﻟګښﺖ د ﺣﺴﺎب ﮐﺘﺎب د ﻧګﺮاﻧۍ؛
)ب( د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د هﻐﻮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ څﺎرﻧﻪ او ﮐﺘﻨﻪ ﭼﯥ د داﺳﯥ ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﻟﺨﻮا ﻳﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺷﻮې
وي؛
)ت( د هﻐﻮ ﻗﺮاردادوﻧﻮ څﺎرﻧﻪ او ﮐﺘﻨﻪ ﭼﯥ د داﺳﯥ ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﻟﺨﻮا ﻳﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺷﻮې وي؛
)ث( د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﻣﺤﮑﻤﻮ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ،او ادارو او د ﺷﺨﺼﻲ او ﻧﺎدوﻟﺘﻲ ادارو ﺗﺮﻣﻨځ
د داﺳﯥ ﺑﻮدﻳﺠﻮ او ورﺳﺮﻩ د ﺗړﻟﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﻟﯧږد څﺎرﻧﻪ او ﮐﺘﻨﻪ؛ او
)ج( او د دا ډول ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﭘﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮﻟﻮ د رﻳﮑﺎرډ ﺳﺎﺗﻞ ﭼﯥ د داﺳﯥ ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﭘﻪ
راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﮐﯥ د ﭘﻠټﻨﻮ او ﻣﻌﺎﻳﻨﻮ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮل اﺳﺎن ﺷﻲ؛
)ح( د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗړون او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋۍ ﭘﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻮﻟﻮ ﮐﯥ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دوﻟﺖ او ﻧﻮرو ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ هﯧﻮادوﻧﻮ ﺳﺮﻩ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د هﻤﮑﺎرۍ د
اﻏﯧﺰﻣﻨﺘﻴﺎ څﺎرﻧﻪ او ﮐﺘﻨﻪ؛ او
)خ( د زﻳﺎﺗﻮ ورﮐړل ﺷﻮﻳﻮ ﭘﯧﺴﻮ ﭘﻠټﻨﻪ ﻟﮑﻪ دوﻩ ځﻠﻲ ورﮐړل ﺷﻮې ﭘﯧﺴﯥ ﻳﺎ دوﻩ ځﻠﻲ ﺟﻮړ
ﮐړاى ﺷﻮي ﺑﻠﻮﻧﻪ او د ﻣﺮﮐﺰي ﻣﺎﻣﻮرﻳﻨﻮ ،ﻗﺮاردادﻳﺎﻧﻮ ﻳﺎ ورﺳﺮﻩ د ﺗړﻟﻮ ادارو ﮐﻮم
ﻣﻬﻢ ﻏﯧﺮ اﺧﻼﻗﻲ ﻳﺎ ﻏﯧﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﻗﺪام ،او ،څﻨګﻪ ﭼﯥ ﺿﺮوري وي ،د داﺳﯥ
راﭘﻮروﻧﻮ د اﻧﺼﺎف ﻣﺤﮑﻤﯥ ﺗﻪ ﻟﯧږل ﺗﺮ څﻮ ﻻ زﻳﺎت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ،ﻣﺤﺎﮐﻤﯥ ،د ﻧﻮرو
ﺑﻮدﻳﺠﻮ راﺳﺘﻨﻮل ،او ﻳﺎ ﻧﻮرې ﭼﺎرې ﻳﻘﻴﻨﻲ ﮐړاى ﺷﻲ.
) (٢د ﻧګﺮاﻧۍ ﺳﺮﻩ ﺗړﻟﯥ ﻧﻮرې وﻇﻴﻔﯥ -ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﯽ ﺑﻪ داﺳﯥ ﺳﻴﺴټﻤﻮﻧﻪ ،ﭘﺮوﺳﻴﺠﺮوﻧﻪ ،او ﮐﻨټﺮوﻟﻮﻧﻪ
ﺟﻮړوي ،ﻣﻨﻈﻤﻮي ،او څﺎرﻧﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ﮐﻮي ﭼﯥ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﯽ ﻳﯥ د ﭘﺮاګﺮاف ) (١ﻻﻧﺪې وﻇﻴﻔﻮ د ﺗﺮﺳﺮﻩ
ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﻨﺎﺳﺐ وګڼﻲ.

د ﺳﻴګﺎر دﻓﺘﺮ | اﮐﺘﻮﺑﺮ  ٢٠٠٨ ،٣٠ﮐﺎﻧګﺮس ﺗﻪ راﭘﻮر | 56

ﺿﻤﻴﻤﻪ ح  -ﭘﻲ اﻳﻞ  ٢٠٠٨ – ١١٨-١١٠د ﻣﻠﻲ دﻓﺎع د ﺻﻼﺣﻴﺖ ورﮐﻮﻟﻮ ﻗﺎﻧﻮن
) (٣د  ١٩٧٨ﮐﺎل د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﻲ د ﻗﺎﻧﻮن ﻻﻧﺪې وﻇﻴﻔﯥ او ﻣﺴﻮوﻟﻴﺘﻮﻧﻪ -ﺑﺮﺳﯧﺮﻩ ﭘﺮ هﻐﻮ وﻇﻴﻔﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ
ﭘﺮاګﺮاف ) (١او ) (٢ﮐﯥ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﻮي ،ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﯽ ﺑﻪ د  ١٩٧٨ﮐﺎل د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﻲ د ﻗﺎﻧﻮن
ﻻﻧﺪې د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﻮ وﻇﻴﻔﯥ او ﻣﺴﻮوﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ﭘﺮ ﻏﺎړﻩ ﻟﺮي.
) (٤د هڅﻮ اﻧﺴﺠﺎم -د دې ﺑﺮﺧﯥ ﻻﻧﺪې د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﻲ د وﻇﻴﻔﻮ ،ﻣﺴﻮوﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ،او واﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ
ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﯽ ﺑﺎﻳﺪ د ﻻﻧﺪې هﺮ ﻳﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ارﺗﺒﺎط ﮐﯥ وي او ارﺗﺒﺎط ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي:
)أ( د دﻓﺎع د وزارت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﯽ.
)ب( د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو د وزارت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﯽ.
)ت( د ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ادارې ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﯽ
)خ( ﻗﻮﺗﻮﻧﻪ او واﮐﻮﻧﻪ-
) (١د  ١٩٧٨د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﻲ د ﻗﺎﻧﻮن ﻻﻧﺪې واﮐﻮﻧﻪ -د هﻐﻮ وﻇﻴﻔﻮ ﭘﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺿﻤﻨﻲ ﺑﺮﺧﻪ )ح(
ﮐﯥ ﻣﺸﺨﺼﯥ ﺷﻮې دي ،ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﯽ ﺑﻪ هﻐﻪ واﮐﻮﻧﻪ ﻟﺮي ﭼﯥ د  ١٩٧٨د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﻲ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ٦
ﮐﯥ ورﺗﻪ ورﮐړل ﺷﻮي دي ،ﭘﻪ ګډون د داﺳﯥ ﺑﺮﺧﯥ د ﺿﻤﻨﻲ ﺑﺮﺧﯥ )ج( د ﻻﻧﺪې واﮐﻮﻧﻪ.
) (٢د ﭘﻠټﻨﯥ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻪ -ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﯽ ﺑﻪ هﻐﻪ وﻇﻴﻔﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮي ﭼﯥ ﭘﻪ ﺿﻤﻨﻲ ﺑﺮﺧﻪ )ح() (١ﮐﯥ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮي
د  ١٩٧٨د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﻲ د ﻗﺎﻧﻮن د ﺑﺮﺧﯥ )٤ب() (١ﺳﺮﻩ ﺳﻢ.
)د( ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ،اﺳﺎﻧﺘﻴﺎوې ،او ﻧﻮرې ﺳﺮﭼﻴﻨﯥ-
) (١ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ -ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﯽ ﮐﻮﻟﻰ ﺷﻲ ﭼﯥ داﺳﯥ اﻓﺴﺮان او ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ ﻏﻮرﻩ ﮐړي ،وې ټﺎﮐﻲ او ﭘﻪ ﮐﺎر ﻳﯥ
وګﻮﻣﺎري ﭼﯥ د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﯽ د وﻇﻴﻔﻮ د ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺿﺮوري وي ،ﭼﯥ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﻗﺎﻧﻮن د ٥م
ﻋﻨﻮان د ﻣﺎدو ﻻﻧﺪې ﺑﻪ وي ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻲ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﯥ ﺑﻪ ﭘﺮ ټﺎﮐﻨﻮ واﮎ ﻟﺮي ،او د داﺳﯥ ﻋﻨﻮان د ﺑﺎب  ٥١او ﺑﺎب
 ٥٣د ﺿﻤﻨﻲ ﺑﺎب  ٣ﭘﺮ ﻣﺎدو ،ﭼﯥ د ﻣﻌﺎﺷﻮﻧﻮ د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ د درﺟﻪ ﺑﻨﺪۍ ﺳﺮﻩ اړﻩ ﻟﺮي.
) (٢د ﻣﺎهﺮﻳﻨﻮ او ﻣﺸﺎورﻳﻨﻮ ﭘﻪ ﮐﺎر ﻧﻴﻮل -ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﯽ ﮐﻮﻟﻰ ﺷﻲ ﭼﯥ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﻗﺎﻧﻮن د ٥م ﻋﻨﻮان د
ﺑﺮﺧﯥ  ٣١٠٩د واﮎ د ﻻﻧﺪې ،ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ورځﻨﻲ ﺑﻨﺴټ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي ﭼﯥ د هﻐﯥ ﻣﺴﺎوي ﺑﻴﯥ ﻧﻪ ﺑﻪ زﻳﺎت ﻧﻪ وي
ﭼﯥ د داﺳﯥ ﻋﻨﻮان د ﺑﺮﺧﯥ  ٥٣٣٢د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﻪ درﺟﻪ ﺟﻲ اﻳﺲ ١٥-ﮐﯥ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﻮي دي.
) (٣د ﻗﺮارداد ﮐﻮﻟﻮ ﻣﻘﺎم -ﺗﺮ هﻐﻪ ﺣﺪﻩ او د ﭘﯧﺴﻮ ﺗﺮ هﻐﻪ رﻗﻢ ﭘﻮرې ﭼﯥ ښﺎﻳﻲ ﭘﻴﺸګﻲ د اﺧﺘﺼﺎﺻﻮﻧﻮ د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﺨﻮا
ورﮐړل ﺷﻲ ،ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﯽ ﮐﻮﻟﻰ ﺷﻲ ﭼﯥ د ﭘﻠټﻨﻮ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻮ ،ﺗﺤﻠﻴﻠﻮﻧﻮ او ﻧﻮرو ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻋﺎﻣﻪ ادارو او
ﺷﺨﺼﻲ ﺧﻠﮑﻮ ﺳﺮﻩ ﻗﺮاردادوﻧﻪ او ﻧﻮر اﻧﺘﻈﺎﻣﺎت وﮐړي ،او داﺳﯥ ﭘﯧﺴﯥ ورﮐړي ﭼﯥ ښﺎﻳﻲ د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﯽ د
وﻇﻴﻔﻮ د ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺿﺮوري وي.
) (٤د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو ﺳﮑﺮﺗﺮ ﻳﺎ د دﻓﺎع ﺳﮑﺮﺗﺮ ،څﻨګﻪ ﭼﯥ ﻣﻨﺎﺳﺐ وي ،ﺑﻪ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو ﭘﻪ وزارت ﻳﺎ د دﻓﺎع ﭘﻪ
وزارت ،څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ ﺣﺎﻟﺖ وي ،او ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د دﻓﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ او ﺑﺮاﺑﺮ ځﺎﻳﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮوي د داﺳﯥ ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻮ ،د
دﻓﺘﺮ د اﮐﻤﺎﻻﺗﻮ ،او د ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ اﺳﺎﻧﺘﻴﺎو او ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ د دا ډول دﻓﺘﺮوﻧﻮ د ﭼﻠﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺿﺮوري وي ،او د
داﺳﯥ دﻓﺘﺮوﻧﻮ او هﻠﺘﻪ د ﻣﻮﺟﻮدو اﺳﺎﻧﺘﻴﺎو د ﺳﻨﺒﺎل ﺳﺎﺗﻠﻮ ﺿﺮوري ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ هﻢ.
) (٥د ﻣﺮﮐﺰي ادارو ﻟﺨﻮا ﻣﺮﺳﺘﻪ-
)أ( ﭘﻪ ﻋﻤﻮم ﮐﯥ -د ﻣﺮﮐﺰي ﺣﮑﻮﻣﺖ د هﺮ وزارت ،ادارې ،ﻳﺎ ﺑﻞ ﺳﺎزﻣﺎن څﺨﻪ د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﯽ ﻟﺨﻮا د
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ او ﻳﺎ ﻣﺮﺳﺘﯥ د ﻏﻮښﺘﻠﻮ ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ ،د دﻏﯥ ادارې ﻣﺸﺮ ،څﻮﻣﺮﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﯥ ﻣﻤﮑﻦ
وي او د ﮐﻮم ﻣﻮﺟﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ټﮑﺮ ﮐﯥ ﻧﻪ وي ،ﺑﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﯽ او ﻳﺎ د هﻐﻪ واﮎ ورﮐړل
ﺷﻮي اﺳﺘﺎزي ﺗﻪ دﻏﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت او ﻣﺮﺳﺘﻪ ورﮐﻮي.
)ب( ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻧﻪ د اﻧﮑﺎر راﭘﻮر ورﮐﻮل -هﺮ ﮐﻠﻪ هﻢ ﭼﯥ د ﻏﻮښﺘﻞ ﺷﻮﻳﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻳﺎ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻧﻪ د ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﭘﻠټﻮﻧﮑﯽ ﭘﻪ ﻓﮑﺮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻌﻘﻮل ډول اﻧﮑﺎر ﺷﻮى وي او ﻳﺎ ﻧﻪ وي ورﮐړل ﺷﻮي ،ﻧﻮ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﯽ ﺑﻪ د
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ﺿﻤﻴﻤﻪ ح  -ﭘﻲ اﻳﻞ  ٢٠٠٨ – ١١٨-١١٠د ﻣﻠﻲ دﻓﺎع د ﺻﻼﺣﻴﺖ ورﮐﻮﻟﻮ ﻗﺎﻧﻮن
دﻏﻮ ﺷﺮاﻳﻄﻮ راﭘﻮر ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ ځﻨډﻩ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو ﺳﮑﺮﺗﺮ او ﻳﺎ د دﻓﺎع ﺳﮑﺮﺗﺮ ،څﻨګﻪ ﭼﯥ ﻣﻨﺎﺳﺐ وي،
او د ﮐﺎﻧګﺮس اړوﻧﺪو ﮐﻤﯧټﻮ ﺗﻪ ورﮐﻮي.
) (٦د ﻋﺮاق د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د ځﺎﻧګړي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﯽ د دﻓﺘﺮ د ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ،اﺳﺎﻧﺘﻴﺎو ،او ﻧﻮرو ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ
اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮل -د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﯽ ﭘﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ،د ﻋﺮاق د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ځﺎﻧګړى ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﯽ-
)أ( ﮐﻮﻟﻰ ﺷﻲ ﭼﯥ د ﺑﯧﺮﺗﻪ ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﻋﺮاق ﻟﭙﺎرﻩ د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ځﺎﻧګړي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﯽ د دﻓﺘﺮ
ﮐﻮم ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ځﺎﻧګړي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﯽ دﻓﺘﺮ ﺗﻪ د دې ﺑﺮﺧﯥ د ﮐﺎروﻧﻮ
د ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ورﮐړي؛ او
)ب( ﮐﻮﻟﻰ ﺷﻲ ﭼﯥ د ﺑﯧﺮﺗﻪ ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﻋﺮاق ﻟﭙﺎرﻩ د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ځﺎﻧګړي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻨﺸﻲ د دﻓﺘﺮ
ﮐﻮﻣﯥ اﺳﺎﻧﺘﻴﺎوې اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ځﺎﻧګړي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﯽ دﻓﺘﺮ ﺗﻪ د دې ﺑﺮﺧﯥ د
ﮐﺎروﻧﻮ د ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ورﮐړي.
)د( راﭘﻮروﻧﻪ-
) (١درې ﻣﻴﺎﺷﺘﻨﻲ راﭘﻮروﻧﻪ -د هﺮ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل د درې ﻣﻴﺎﺷﺘﻨۍ د  ٣٠ورځﻮ ﻟﻪ ﺗﯧﺮﯦﺪو زﻳﺎت ﻧﺎوﺧﺘﻪ ﻧﻪ ،ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﭘﻠټﻮﻧﮑﯽ ﺑﻪ د ﮐﺎﻧګﺮس اړوﻧﺪو ﮐﻤﯧټﻮ ﺗﻪ ﻳﻮ داﺳﯥ راﭘﻮر وړاﻧﺪې ﮐﻮي ﭼﯥ د دﻏﯥ درې ﻣﻴﺎﺷﺘﻨۍ د ﻣﻮدې ،او ﺗﺮ
اﻣﮑﺎﻧﻲ ﺣﺪﻩ د دې درې ﻣﻴﺎﺷﺘﻨۍ د ﭘﺎى ﻧﻪ د راﭘﻮر د داﺧﻠﻮﻟﻮ ﺗﺮ وﺧﺘﻪ ،ﭘﻪ دې ﻣﻮدﻩ ﮐﯥ د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﯽ د
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ،او د هﻐﻮ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ او ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﻻﻧﺪې هﻠﯥ ځﻠﯥ ﭼﯥ ﭘﯧﺴﯥ ورﺗﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ
اﺧﺘﺼﺎص ﺷﻮې او ﻳﺎ ﭘﻪ ﻻس ورﮐړل ﺷﻮې وي ﺗﻔﺼﻴﻞ وړاﻧﺪې ﮐﻮي .ﭘﻪ هﺮ راﭘﻮر ﮐﯥ ﺑﻪ د هﻐﯥ ﻣﻮدې ﭼﯥ دا ﻳﯥ
اﺣﺎﻃﻪ ﮐﻮي ،د ټﻮﻟﻮ ﻣﻨﻞ ﺷﻮﻳﻮ ،ﻟګﻮل ﺷﻮﻳﻮ ،او د هﻐﻮ ﻋﺎﻳﺪاﺗﻮ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺑﻴﺎن ﺷﺎﻣﻞ وي ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺑﻴﺎ
رﻏﻮﻧﯥ او ﺑﻴﺎ ﺟﻮړوﻧﯥ د ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺗړاو ﻟﺮي ،ﭘﻪ ګډون د ﻻﻧﺪې:
)أ( د اﺧﺘﺼﺎص ﺷﻮﻳﻮ ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﻣﻨﻞ ﺷﻮې او ﻟګﻮل ﺷﻮې ﭘﯧﺴﯥ.
)ب( د هﻐﻮ ﻟګښﺘﻮﻧﻮ ﻳﻮ ﭘﺮوژﻩ-ﭘﻪ-ﭘﺮوژﻩ او ﭘﺮوګﺮام-ﭘﻪ-ﭘﺮوګﺮام ﺣﺴﺎب ﭼﯥ ﺗﺮ دې ﻧﯧټﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ
ﻟﭙﺎرﻩ ورﮐړل ﺷﻮي دي ،د هﻐﻮ اټﮑﻠﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻳﻮ ځﺎى ﭼﯥ د دﻓﺎع وزارت ،د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت ،او ﻧړﻳﻮاﻟﯥ
ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ادارﻩ ،څﻨګﻪ ﭼﯥ ﺗﻄﺒﻴﻘﯧږي ،ﻳﯥ د هﺮې ﭘﺮوژې او ﭘﺮوګﺮام د ﺑﺸﭙړوﻟﻮ د ﻟګښﺘﻮﻧﻮ
ﭘﻪ اړﻩ ﮐﻮي.
)ت( داﺳﯥ ﻋﺎﻳﺪات ﭼﯥ هﻐﻮ ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﺗﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻟﺮي او ﻳﺎ ﭘﮑﯥ ﺷﺎﻣﻞ وي ﭼﯥ ﻧﻮرو ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ او ﻳﺎ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ هﻐﻮ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ او ﭘﺮوژو ﺗﻪ ورﮐړي وي ﭼﯥ ﺑﻮدﻳﺠﻪ ﻳﯥ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﮐﻮم
وزارت ﻳﺎ ادارې ﻟﺨﻮا ورﮐړل ﺷﻮې وي ،او د داﺳﯥ ﻋﺎﻳﺪاﺗﻮ ﮐﻮﻣﯥ ﻣﻨﻞ ﺷﻮې او ﻳﺎ ﻟګﻮل ﺷﻮې ﭘﯧﺴﯥ.
)ث( داﺳﯥ ﻋﺎﻳﺪات ﭼﯥ هﻐﻮ ﻧﻴﻮل ﺷﻮﻳﻮ ﻳﺎ ﮐﻨګﻞ ﺷﻮﻳﻮ ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﺷﺘﻤﻨﻴﻮ ﺗﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻟﺮي او ﻳﺎ ﭘﮑﯥ ﺷﺎﻣﻞ وي ﭼﯥ د هﻐﻮ
ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ او ﭘﺮوژو ﺳﺮﻩ ﺗړون ﻟﺮي ﭼﯥ ﺑﻮدﻳﺠﻪ ﻳﯥ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﮐﻮم وزارت ﻳﺎ ادارې ﻟﺨﻮا
ورﮐړل ﺷﻮې وي ،او د داﺳﯥ ﻋﺎﻳﺪاﺗﻮ ﮐﻮﻣﯥ ﻣﻨﻞ ﺷﻮې او ﻳﺎ ﻟګﻮل ﺷﻮې ﭘﯧﺴﯥ.
)ج( د هﻐﻮ ادارو او ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ د ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟګښﺘﻮﻧﻪ ﭼﯥ داﺳﯥ ﭘﯧﺴﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ
اﺧﺘﺼﺎص ﺷﻮې او ﻳﺎ ﭘﻪ ﻻس ورﮐړل ﺷﻮې وي.
)ح( د ﮐﻮم ﻗﺮارداد ،ﺑﻮدﻳﺠﯥ ،ﺗړون ،او ﻳﺎ د ﺑﻮدﻳﺠﯥ ورﮐﻮﻟﻮ ﺑﻞ داﺳﯥ ﻣﻴﮑﺎﻧﺰم ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺮاګﺮاف ) (٢ﮐﯥ ﺗﺸﺮﻳﺢ
ﺷﻮى ،ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ—
) (١د دﻏﻪ ﻗﺮارداد ،ﺑﻮدﻳﺠﯥ ،ﺗړون ،او ﻳﺎ د ﺑﻮدﻳﺠﯥ د ﺑﻞ ﻣﻴﮑﺎﻧﺰم رﻗﻢ؛
) (٢د دﻏﻪ ﻗﺮارداد ،ﺑﻮدﻳﺠﯥ ،ﺗړون ،او ﻳﺎ د ﺑﻮدﻳﺠﯥ د ﺑﻞ ﻣﻴﮑﺎﻧﺰم د اﻧﺪازې ﻳﻮ ﻟﻨډ ﺑﺤﺚ؛
) (٣ﻳﻮ ﺑﺤﺚ ﭘﻪ دې اړﻩ ﭼﯥ څﻨګﻪ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻳﻮﻩ وزارت ﻳﺎ ادارﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ دﻏﻪ
ﻗﺮارداد ،ﺑﻮدﻳﺠﻪ ،ﺗړون او ﻳﺎ د ﺑﻮدﻳﺠﯥ ﺑﻞ ﻣﻴﮑﺎﻧﺰم ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻠﻪ دﻩ هﻐﻪ ﻣﻬﻢ اﻓﺮاد ﻳﺎ ادارې وﭘﯧﮋﻧﺪﻟﯥ،
او وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ ﻳﯥ ﺗﺮې واﺧﻴﺴﺘﻞ ﭼﯥ دﻏﻪ ﻗﺮارداد ،ﺑﻮدﻳﺠﻪ ،ﺗړون او ﻳﺎ د ﺑﻮدﻳﺠﯥ ﺑﻞ ﻣﻴﮑﺎﻧﺰم ﺗﺮﺳﺮﻩ
ﮐړي ،د هﻐﻮ ﻣﻬﻤﻮ اﻓﺮادو ﻳﺎ ادارو د ﻟﺴﺖ ﺳﺮﻩ ﻳﻮ ځﺎى ﭼﯥ د وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺗﺮې ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﺷﻮې
وې؛ او
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ﺿﻤﻴﻤﻪ ح  -ﭘﻲ اﻳﻞ  ٢٠٠٨ – ١١٨-١١٠د ﻣﻠﻲ دﻓﺎع د ﺻﻼﺣﻴﺖ ورﮐﻮﻟﻮ ﻗﺎﻧﻮن
) (٤د هﻐﻪ ﺑﻨﺴټ د ﺟﻮاز او ﻣﻨﻈﻮرۍ اﺳﻨﺎد ﭘﻪ ﮐﻮم ﭼﯥ د ﻧﻮرو ﭘﺮوﺳﻴﺠﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ځﺎى د دې
ﭘﺮوﺳﻴﺠﺮوﻧﻮ د ﮐﺎروﻟﻮ ﭘﺮﯦﮑړﻩ ﺷﻮې وﻩ ﭼﯥ ﺑﺸﭙړﻩ او ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ وړاﻧﺪې ﮐﻮي.
) (٢هﻐﻪ څﻪ ﭼﯥ ﻗﺮاردادوﻧﻪ ،ﺑﻮدﻳﺠﯥ ،ﺗړوﻧﻮﻧﻪ او د ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﻣﻴﮑﺎﻧﺰﻣﻮﻧﻪ ورﺗﻪ واﻳﻲ -ﻳﻮ ﻗﺮارداد ،ﺑﻮدﻳﺠﻪ ،ﺗړون او
ﻳﺎ د ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﺑﻞ ﻣﻴﮑﺎﻧﺰم ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﭘﺮاګﺮاف ﮐﯥ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﻮى هﺮ هﻐﻪ ﺳﺘﺮ ﻗﺮارداد ،ﺑﻮدﻳﺠﻪ ،ﺗړون او ﻳﺎ د ﺑﻮدﻳﺠﻮ
ورﮐﻮﻟﻮ ﺑﻞ ﻣﻴﮑﺎﻧﺰم دى ﭼﯥ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ داﺳﯥ ﮐﻮم وزارت ﻳﺎ ادارې ﮐړى وي ﭼﯥ د هﻐﻮ ﭘﯧﺴﻮ د اﺳﺘﻌﻤﺎل ﭘﻪ
ﭼﺎرو ﮐﯥ ﻻس ﻟﺮي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ اﺧﺘﺼﺎص ﺷﻮې او ﻳﺎ ﭘﻪ ﻻس ﮐﯥ ورﮐړل ﺷﻮې وي د ﮐﻮﻣﯥ
ﻋﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﮑټﻮر د ادارې ﺳﺮﻩ د ﻻﻧﺪې هﺮ ﻣﻘﺼﺪ ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ وي:
)أ( ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻓﺰﻳﮑﻲ اﻧﻔﺮاﺳټﺮﮐﭽﺮ ﺟﻮړ او ﻳﺎ ﺑﻴﺎ ﺟﻮړ ﮐړي.
)ب( ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺳﻴﺎﺳﻲ او ﻳﺎ ټﻮﻟﻨﻴﺰې ادارې ﺑﻨﺴټ ﺟﻮړ او ﻳﺎ ﺑﻴﺎ ﺟﻮړ ﮐړي.
)ت( ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات او ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ وړاﻧﺪې ﮐړي.
) (٣ﻋﺎﻣﻪ ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ -ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﯽ ﺑﻪ د دې ﺿﻤﻨﻲ ﺑﺮﺧﯥ د ﭘﺮاګﺮاف ) (١ﻻﻧﺪې هﺮ راﭘﻮر ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﻋﺎﻣﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﯧﺪوﻧﮑﯥ
اﻧټﺮﻧﯧټﻲ وﯦﺒﭙﺎڼﻪ ﭘﻪ اﻧګﻠﻴﺴﻲ او ﭘﻪ هﻐﻮ ﻧﻮرو ژﺑﻮ ﮐﯥ ﺧﭙﺮوي ﭼﯥ د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﯽ ﭘﻪ ﻓﮑﺮ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﮐﭽﻪ
ﮐﺎرول ﮐﯧږي او ﺧﻠﮏ ﭘﺮې ﭘﻮهﯧږي.
) (٤ﺟﻮړښﺖ -هﺮ راﭘﻮر ﭼﯥ د دې ﺿﻤﻨﻲ ﺑﺮﺧﯥ د ﻻﻧﺪې ﻏﻮښﺘﻞ ﺷﻮى وي ﺑﻪ ﭘﻪ ﻧﺎرازداراﻧﻪ ﺟﻮړښﺖ ورﮐﻮل ﮐﯧږي ،ﺧﻮ
ﮐﯧﺪﻻى ﺷﻲ ﭼﯥ ﻳﻮﻩ ﻧﺎرازداراﻧﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ هﻢ وﻟﺮي ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﯽ دا ﺿﺮوري وګڼﻲ.
) (٥د ﺟﻮړوﻧﯥ ﻗﺎﻋﺪﻩ -د دې ﺿﻤﻨﻲ ﺑﺮﺧﯥ هﻴڅ ﺷﻰ د داﺳﯥ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ښﮑﺎرﻩ ﮐﻮﻟﻮ واﮎ ورﮐﻮل ﻧﺸﻲ ګڼﻞ ﮐﯧﺪاى ﭼﯥ
هﻐﻪ:
)أ( د ﻗﺎﻧﻮن د ﺑﻠﯥ ﮐﻮﻣﯥ ﻣﺎدې ﻟﺨﻮا ﻳﯥ ښﮑﺎرﻩ ﮐﻮل ﭘﻪ ﻣﺸﺨﺺ ډول ﻣﻨﻊ ﮐړاى ﺷﻮي وي؛
)ب( د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎن ﻟﻪ ﻻرې ﻳﯥ ﭘﻪ ﻣﺸﺨﺺ ډول د ښﮑﺎرﻩ ﮐﻮﻟﻮ څﺨﻪ د ﻣﻠﻲ دﻓﺎع ﻳﺎ ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺖ د ﺳﺎﺗﻠﻮ ﻟﭙﺎرﻩ او ﻳﺎ
د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو د ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺷﻮى وي؛ او ﻳﺎ
)ت( د ﻳﻮ روان ﺟﻨﺎﻳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮﺧﻪ وي.
)ذ( د راﭘﻮر اﻧﺴﺠﺎم-
) (١د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو او دﻓﺎع ﺳﮑﺮﺗﺮﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ داﺧﻠﻮل -ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﯽ ﺑﻪ هﺮ راﭘﻮر ﭼﯥ د ﺿﻤﻨﻲ ﺑﺮﺧﯥ )ا( د ل
اﻧﺪې ﻏﻮښﺘﻞ ﺷﻮى وي د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو او د دﻓﺎع ﺳﮑﺮﺗﺮ ﺗﻪ هﻢ ورﮐﻮي.
) (٢ﮐﺎﻧګﺮس ﺗﻪ ورﮐﻮل -د ﭘﺮاګﺮاف ) (١ﻻﻧﺪې د راﭘﻮر د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﺗﺮ  ٣٠ورځﻮ زﻳﺎت ﻧﻪ ،د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو
او ﻳﺎ د دﻓﺎع ﺳﮑﺮﺗﺮي ﮐﻮﻻى ﺷﻲ ﭼﯥ د ﮐﺎﻧګﺮس ﻣﻨﺎﺳﺒﻮ ﮐﻤﯧټﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ دې ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ داﺳﯥ ﮐﻮﻣﯥ ﺗﺒﺼﺮې وړاﻧﺪې ﮐړي
ﭼﯥ د راﭘﻮر ﭘﻪ اړﻩ وي څﻨګﻪ ﭼﯥ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو او ﻳﺎ د دﻓﺎع د ﺳﮑﺮﺗﺮ ﻳﯥ ﻣﻨﺎﺳﺐ وګڼﻲ .د راﭘﻮر ﻟﺨﻮا ﭘﻪ اﺣﺎﻃﻪ
ﺷﻮې ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﭼﯥ ﮐﻮﻣﯥ ﺗﺒﺼﺮې وي ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻧﺎرازداراﻧﻪ ﺗﻮګﻪ ورﮐړاى ﺷﻲ ،ﺧﻮ ﮐﯧﺪﻻى ﺷﻲ ﭼﯥ رازداراﻧﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ
هﻢ ﭘﮑﯥ ﺷﺎﻣﻠﻪ وي ﮐﻪ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو ﻳﺎ د دﻓﺎع ﺳﮑﺮﺗﺮ ،هﺮ څﻨګﻪ ﭼﯥ ﺣﺎﻟﺖ وي ،دا ﺿﺮوري وګڼﻲ.
)ر( ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ-
) (١راﭘﻮر -د ﺿﻤﻨﻲ ﺑﺮﺧﯥ )ا( ﻻﻧﺪې ﻳﻮ راﭘﻮر د ﮐﺎﻧګﺮس ﻣﻨﺎﺳﺒﻮ ﮐﻤﯧټﻮ ﺗﻪ ﻟﻪ ورﮐﻮﻟﻮ وروﺳﺘﻪ د  ٦٠ورځﻮ ﻧﻪ
زﻳﺎت ﻧﺎوﺧﺘﻪ ﻧﻪ ،د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو ﺳﮑﺮﺗﺮ او د دﻓﺎع ﺳﮑﺮﺗﺮ ﺑﺎﻳﺪ د ﻋﺎﻣﻪ ﻣﻮﺟﻮد راﭘﻮر ﻧﻘﻠﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻪ او ﭘﻪ ﻣﻌﻘﻮل
ﻟګښﺖ ﺳﺮﻩ ﺟﻮړ ﮐړي.
) (٢ﭘﻪ هﻐﻮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻮ ﺗﺒﺼﺮې ﭼﯥ دې راﭘﻮر ﻳﯥ اﺣﺎﻃﻪ ﮐړې -د ﮐﺎﻧګﺮس ﻣﻨﺎﺳﺒﻮ ﮐﻤﯧټﻮ ﺗﻪ ﻟﻪ وړاﻧﺪې ﮐﻮﻟﻮ وروﺳﺘﻪ د
 ٦٠ورځﻮ ﻧﻪ ﻧﺎوﺧﺘﻪ ﻧﻪ ،د دې ﺿﻤﻨﻲ ﺑﺮﺧﯥ )ر() (٢ﻻﻧﺪې د راﭘﻮر د ﺗﺒﺼﺮو د ﺿﻤﻨﻲ ﺑﺮﺧﯥ )ا( ،د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو
ﺳﮑﺮﺗﺮ او د دﻓﺎع ﺳﮑﺮﺗﺮ ﺑﺎﻳﺪ د دﻏﻮ ﺗﺒﺼﺮو ﻧﻘﻠﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻪ او ﭘﻪ ﻣﻌﻘﻮل ﻟګښﺖ ﺳﺮﻩ ﺟﻮړ ﮐړي.
)ز( اﻋﺮاض-
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ﺿﻤﻴﻤﻪ ح  -ﭘﻲ اﻳﻞ  ٢٠٠٨ – ١١٨-١١٠د ﻣﻠﻲ دﻓﺎع د ﺻﻼﺣﻴﺖ ورﮐﻮﻟﻮ ﻗﺎﻧﻮن
) (١واﮎ -وﻟﺴﻤﺸﺮ ﮐﻮﻟﻰ ﺷﻲ ﭼﯥ د ﺿﻤﻨﻲ ﺑﺮﺧﯥ )ر( د ﭘﺮاګﺮاف ) (١او ﻳﺎ ) (٢د ﻻﻧﺪې ﻏﻮښﺘﻨﯥ څﺨﻪ د ﺿﻤﻨﻲ
ﺑﺮﺧﯥ )د( ﻻﻧﺪې د دې راﭘﻮر د ﮐﻮم ﻋﺎﻣﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﯧﺪوﻧﮑﯥ ﺟﺰو ﭘﻪ ﺗړاو ،ﮐﻪ وﻟﺴﻤﺸﺮ دا ﭘﺮﯦﮑړﻩ وﮐړي ﭼﯥ
اﻋﺮاض د ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺖ ﭘﻪ وﺟﻪ ﺟﻮاز ﻟﺮي.
) (٢د اﻋﺮاض ﻳﺎدګﻴﺮﻧﻪ -وﻟﺴﻤﺸﺮ ﺑﺎﻳﺪ د هﺮ هﻐﻪ اﻋﺮاض ﻳﻮﻩ ﻳﺎدګﻴﺮﻧﻪ ﺧﭙﺮﻩ ﮐړي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰي راﺟﺴﺘﺮ ﮐﯥ د
دې ﺿﻤﻨﻲ ﺑﺮﺧﯥ د ﻻﻧﺪې ﺷﻮى وي او ﺗﺮ هﻐﯥ ﻧﯧټﯥ دې وروﺳﺘﻪ ﻧﻪ وي ﭼﯥ ﻳﻮ راﭘﻮر ﭘﺮې د ﺿﻤﻨﻲ ﺑﺮﺧﯥ )د( ،او
ﻳﺎ ﮐﻮﻣﯥ ﺗﺒﺼﺮې د ﺿﻤﻨﻲ ﺑﺮﺧﯥ )ر() (٢د ﻻﻧﺪې ﻏﻮښﺘﻞ ﺷﻮى وي ،د ﮐﺎﻧګﺮس اړوﻧﺪﻩ ﮐﻤﯧټﻮ ﺗﻪ ورﮐړل ﺷﻮى
وي .راﭘﻮر او ﺗﺒﺼﺮې ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐړي ﭼﯥ اﻳﺎ د دې ﺿﻤﻨﻲ ﺑﺮﺧﯥ د ﻻﻧﺪې اﻋﺮاﺿﻮﻧﻪ د راﭘﻮر ﻳﺎ د ﺗﺒﺼﺮو د
ﮐﻮﻣﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﭘﻪ ﺗړاو ﺷﻮي دي ،څﻨګﻪ ﭼﯥ ﻣﻨﺎﺳﺐ وي.
)س( ﺗﻌﺮﻳﻔﻮﻧﻪ -ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ:
) (١هﻐﻪ ﭘﯧﺴﯥ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ اﺧﺘﺼﺎص ﺷﻮې او ﻳﺎ ﭘﻪ ﻻس ﮐﯥ ورﮐړل ﺷﻮې وي -د دې
اﺻﻄﻼح "هﻐﻪ ﭘﯧﺴﯥ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ اﺧﺘﺼﺎص ﺷﻮې او ﻳﺎ ﭘﻪ ﻻس ﮐﯥ ورﮐړل ﺷﻮې وي" ﻣﺎﻧﺎ
دﻩ—
)أ( هﻐﻪ ﭘﯧﺴﯥ ﭼﯥ د هﺮ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل ﻟﭙﺎرﻩ اﺧﺘﺼﺎص ﺷﻮې او ﻳﺎ ﭘﻪ ﻻس ورﮐړل ﺷﻮې وي-
 .aد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺑﻮدﻳﺠﯥ ﺗﻪ؛ او ﻳﺎ
 .bهﻐﻪ ﭘﺮوګﺮام ﺗﻪ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﻠﮑﻮ د ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻟﭙﺎرﻩ وي ﭼﯥ د ﻣﻠﻲ دﻓﺎع د ﺻﻼﺣﻴﺖ
ورﮐﻮﻧﯥ د ﻗﺎﻧﻮن د ﮐﺎل ) ٢٠٠٦ﻋﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮن ١٦٣-١٠٩؛  ١١٩ﺳټﻴټ (٣٤٥٦-٣٤٥٥ .د
ﺿﻤﻨﻲ ﺑﺮﺧﯥ )ا() (٢او ﻳﺎ ﺑﺮﺧﯥ  ١٢٠٢د ﻻﻧﺪې ﺟﻮړ ﺷﻮي وي؛ او
)ب( هﻐﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﺷﻮې ﻳﺎ ﭘﻪ ﻻس ورﮐړل ﺷﻮې ﭘﯧﺴﯥ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ هﺮ ﻣﺎﻟﻲ
ﮐﺎل ﮐﯥ د دې ﺑﻮدﻳﺠﻮ د ﻻﻧﺪې ورﮐړل ﺷﻮې وي:
 .aد اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻼﺗړ ﺑﻮدﻳﺠﻪ؛
 .bد ﻣﺨﺪرﻩ ﻣﻮادو د ﮐﻨټﺮول او د ﻗﺎﻧﻮن د ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﺴﺎب؛ او ﻳﺎ
 .cد ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻠﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﻣﺎدﻩ.
) (٢د ﮐﺎﻧګﺮس اړوﻧﺪې ﮐﻤﯧټﯥ -د دې اﺻﻄﻼح "د ﮐﺎﻧګﺮس اړوﻧﺪې ﮐﻤﯧټﯥ" ﻣﺎﻧﺎ دﻩ:
)أ( د ﺳﻨﺎ د اﺧﺘﺼﺎﺻﻮﻧﻮ ،د ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ،او ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ اړﻳﮑﻮ ﮐﻤﯧټﯥ؛ او
)ب( د ﭘﺎرﻟﻤﺎن د اﺧﺘﺼﺎﺻﻮﻧﻮ ،د ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ او د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو ﮐﻤﯧټﯥ.
)ش( د اﺧﺘﺼﺎﺻﻮﻧﻮ واﮎ ورﮐﻮل-
) (١ﭘﻪ ﻋﻤﻮم ﮐﯥ -د دې ﺑﺮﺧﯥ د ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل  ٢٠٠٨ﻟﭙﺎرﻩ د  ٢٠،٠٠٠،٠٠٠ډاﻟﺮو د اﺧﺘﺼﺎص
واﮎ ورﮐړل ﺷﻮى.
) (٢ﺗﻮازن -هﻐﻪ رﻗﻢ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﺑﻮدﻳﺠﯥ د اﺧﺼﺎص ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﯥ ﭘﻪ  ١٥١٣ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ واﮎ
ورﮐړل ﺷﻮى ﻟﺪې وروﺳﺘﻪ  ٢٠،٠٠٠،٠٠٠ډاﻟﺮو ﺗﻪ ﮐﻤﻮل ﮐﯧږي.
)ص( ﺑﺎﻃﻠﻮل-
) (١ﭘﻪ ﻋﻤﻮم ﮐﯥ -د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د ځﺎﻧګړي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﯽ دﻓﺘﺮ ﺑﺎﻳﺪ د هﻐﯥ ﻧﯧټﯥ ﻧﻪ  ١٨٠ورځﯥ
وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﯧﺴﯥ اﺧﺘﺼﺎص ﺷﻮې او ﻳﺎ ﭘﻪ ﻻس ورﮐړل ﺷﻮې وي دا ﺑﺎﻃﻠﯥ
ﮐړي ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺼﺮف ﺷﻮې ﭘﯧﺴﯥ ﻟﻪ  ٢٥٠،٠٠٠،٠٠٠ډاﻟﺮو ﮐﻤﯥ وي.
) (٢اﺧﺮي راﭘﻮر -ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﯽ ﺑﺎﻳﺪ ،د ﭘﺮاګﺮاف ) (١ﻻﻧﺪې اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ځﺎﻧګړي ﭘﻠټﻮﻧﮑﯽ د
دﻓﺘﺮ ﻟﻪ ﻟﻐﻮﻩ ﮐﯧﺪو وړاﻧﺪې ،د ﮐﺎﻧګﺮس اړوﻧﺪو ﮐﻤﯧټﻮ ﺗﻪ د هﻐﻮ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ او ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﻳﻮ وروﺳﺘﻰ د ﻋﻠﻤﻲ
ﭘﻠټﻨﯥ راﭘﻮر وړاﻧﺪې ﮐړي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ورﺗﻪ د ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﭘﯧﺴﯥ اﺧﺘﺼﺎص ﺷﻮې او ﻳﺎ ﭘﻪ ﻻس
ورﮐړل ﺷﻮې وي.
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ﺿﻤﻴﻤﻪ د  -د ﺑﻮن ﺗړون

ﺿﻤﻴﻤﻪ د
د ﺑﻮن ﺗړون
د دوﻟﺖ د داﻳﻤﻲ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﻮ ﺗﺮ ﺟﻮړښﺖ ﭘﻮرې د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ اړوﻧﺪ د ﻣﻮﻗﺘﻲ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ او اﺣﻜﺎﻣﻮ
ﺗړون
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ اړﻩ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﺗﺮ څﺎرﻧﯥ ﻻﻧﺪې د ﺧﺒﺮو ﺑﺮﺧﻪ وال،
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ اړوﻧﺪ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺳﺮﻣﻨﺸﻲ د ځﺎﻧګړي اﺳﺘﺎزي ﭘﻪ ﺣﻀﻮر آﯥ،
ژﻣﻨﻪ آﻮي ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﯥ ﻏﻤﺠﻦ آړآﻴﭻ ﭘﺎى ﺗﻪ ورﺳﻮي ،ﻣﻠﻲ ﭘﺨﻼﻳﻨﻪ ،ﺗﻠﭙﺎﺗﯥ ﺳﻮﻟﻪ ،ﺛﺒﺎت ټﻴﻨګ او ﭘﻪ هﻴﻮاد آﯥ د
ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻗﻮ درﻧﺎوى وﺷﻲ،
ﺑﻴﺎ ټﻴﻨګﺎر آﻮي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﭙﻠﻮاآﻲ ،ﻣﻠﻲ واآﻤﻨﺘﻮب او د ﺧﺎورې ﺑﺸﭙړﺗﻴﺎ ﺧﻮﻧﺪي وﺳﺎﺗﻞ ﺷﻲ،
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﻠﻜﻮ دﻏﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﺣﻖ ﻣﻨﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ازادﻩ ﺗﻮګﻪ ﺧﭙﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ راﺗﻠﻮﻧﻜﯥ ﺑﺮﺧﻪ ﻟﻴﻚ د اﺳﻼم ،دﻣﻮآﺮاﺳۍ ﭘﻠﻮرﻟﻴﺰم او
ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﻋﺪاﻟﺖ د ﭘﺮﻧﺴﻴﭙﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ وټﺎآﻲ،
د دې ﻗﺪرداﻧﻲ آﻴږي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺠﺎهﺪﻳﻨﻮ د آﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ اوږدو آﯥ د ﺧﭙﻠﻮاآۍ ،ﻣﻠﻲ واآﻤﻨﺘﻮب ،د ﺧﺎورې ﺑﺸﭙړﺗﻴﺎ او ﻣﻠﻲ
ﻳﻮواﻟﻲ څﺨﻪ دﻓﺎع آړﻳﺪﻩ او د ﺗﺮورﻳﺰم ،ﻇﻠﻢ او زﻳﺎﺗﻰ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻳﯥ ﭘﻪ زړﻩ ﭘﻮرې رول ﻟﻮﺑﻮﻟﻰ او د دوئ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﻮ اوس هﻐﻮئ
د ﺟﻬﺎد ،ﺳﻮﻟﯥ او د ﺧﭙﻞ ګﺮان هﻴﻮاد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ وداﻧﻮﻟﻮ او ﺁراﻣﺘﻴﺎ اﺗﻼن ګﺮځﻮﻟﻲ دي،
ﭘﻮهﻴږي ﭼﯥ ﭘﻪ هﻴﻮاد آﯥ ﺑﯥ ﺛﺒﺎﺗﻪ ﺣﺎﻟﺖ دﯦﺘﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي ﭼﯥ ﻣﻮﻗﺖ اﺿﻄﺮاري ﺗﺪﺑﻴﺮوﻧﻪ وﻧﻴﻮل او ﻋﻤﻠﻲ ﺷﻲ .د ﺟﻼﻟﺘﻤﺎب
ﭘﺮوﻓﻴﺴﻮر ﺑﺮهﺎن اﻟﺪﻳﻦ رﺑﺎﻧﻲ د دﻏﻪ ﭼﻤﺘﻮواﻟﻲ ﻗﺪرداﻧﻰ آﻮي ﭼﯥ ﻗﺪرت هﻐﯥ ﻣﻮﻗﺘﯥ ادارې ﺗﻪ ﺳﭙﺎري ﭼﯥ د دﻏﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﯥ
ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ آﯥ ﻣﻨځ ﺗﻪ راځﻲ،
ﭘﻪ دﻏﻪ ﺿﺮورت ټﻴﻨګﺎر آﻮي ﭼﯥ ﭘﻪ دﻏﻮ ﻣﻮﻗﺘﻮ ﺗﺪﺑﻴﺮوﻧﻮ آﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اوﻟﺲ د ټﻮﻟﻮ ﭘﺮګﻨﻮ او د هﻐﻮ ډﻟﻮ ﭼﯥ د ﻣﻠګﺮو
ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اوﺳﻨﻴﻮ ﺧﺒﺮو آﯥ ﻳﯥ اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب ﻧﻪ دﻩ ﺷﻮې ﺑﺸﭙړ اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب ﺑﺎوري ﺷﻲ ،ﭘﻪ ﭘﺎم آﯥ ﺳﺎﺗﻲ ﭼﯥ دﻏﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﺗﺪﺑﻴﺮوﻧﻪ
د ﻳﻮ داﺳﯥ ﭘﺮاخ ﺑﻨﺴټﻪ او ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﻟﻮر ﭼﯥ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﭘﻪ آﯥ ﻧﻪ وي ،ﭘﻪ هﻐﻪ آﯥ د ټﻮﻟﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ او د هﻐﻮ ډﻟﻮ
ﺑﺸﭙړ اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب ﺷﻮى وي او د ټﺎآﻠﯥ ﻣﻮدې څﺨﻪ زﻳﺎت دوام وﻧﻪ آړي ﻟﻮﻣړى ګﺎم ﺑﻮﻟﻲ،
دا ﻣﻨﻲ ﭼﯥ وﺧﺖ ﭘﻪ آﺎر دى ﺗﺮ څﻮ ﻧﻮى اﻓﻐﺎن اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاك ﺟﻮړ او وآړى ﺷﻲ ﺧﭙﻠﯥ دﻧﺪې ﭘﻪ ﭘﻮرﻩ ﺗﻮګﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ آړي .ﭘﻪ
دﻏﻪ ﻣﻮدﻩ آﯥ ﺑﺎﻳﺪ هﻐﻪ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮوﻧﻪ ﭼﯥ د دﻏﯥ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﯥ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﺿﻤﻴﻤﻪ آﯥ ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﺷﻮي ﭘﻠﻲ ﺷﻲ،
دا ﻣﻨﻲ ﭼﯥ ﻣﻠګﺮي ﻣﻠﺘﻮﻧﻪ ﻳﻮﻩ ﭘﻴﮋﻧﺪﻟﯥ ﺷﻮې ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﺑﻴﻄﺮﻓﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ دﻩ او ﺗﺮ هﻐﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﯥ ﺗﻞ ﭘﺎﺗﯥ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﻨځ
ﺗﻪ راځﻲ ﺧﺎص او ﻣﻬﻢ ﻧﻘﺶ وﻟﻮﺑﻮي ،ﭼﯥ ﺗﻔﺼﻴﻼت ﻳﯥ د دې ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﯥ ﭘﻪ دوهﻤﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ آﯥ ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﺷﻮي دي،
ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډول ﻣﻮاﻓﻘﯥ ﺗﻪ رﺳﻴﺪﻟﻲ دي:
ﻣﻮﻗﺘﻪ واآﻤﻨﻲ
 -Iﻋﻤﻮﻣﻲ اﺣﮑﺎم
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ﺿﻤﻴﻤﻪ د  -د ﺑﻮن ﺗړون
 - ١ﻣﻮﻗﺘﻪ واآﻤﻨﻲ د ﻗﺪرت د رﺳﻤﻲ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮﻩ ﺳﻤﻪ راﻣﻨځ ﺗﻪ آﻴږي ،د ﻗﺪرت د اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻴټﻪ د  ٢٠٠١ﻣﻴﻼدي آﺎل د ډﺳﻤﺒﺮ ٢٢
ﻣﻪ ټﺎآﻞ ﺷﻮې دﻩ.
 - ٢ﻣﻮﻗﺘﻪ واآﻤﻨﻲ ﺑﻪ د ﻳﻮې ﻣﻮﻗﺘﯥ ادارې ﻧﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﺮ آﯥ ﻳﻲ ﻳﻮ رﺋﻴﺲ دى ،د اِﺿﻄﺮاري ﻟﻮﻳﯥ ﺟﺮګﯥ د راﺑﻠﻠﻮ د ﭘﺎرﻩ د ﻳﻮﻩ
ځﺎﻧګړي ﺧﭙﻠﻮاك آﻤﻴﺴﻴﻮن ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺳﺘﺮې ﻣﺤﻜﻤﯥ او ﻧﻮرو هﻐﻮ ﻣﺤﻜﻤﻮ ﭼﯥ د ﻣﻮﻗﺘﯥ ادارې ﻟﻪ ﺧﻮا ﻣﻨځ ﺗﻪ راځﻲ
ﺟﻮړوي .د ﻣﻮﻗﺘﯥ ادارې او ځﺎﻧګړي ﺧﭙﻠﻮاك آﻤﻴﺴﻮن ﺟﻮړښﺖ ،دﻧﺪې ،او اﺟﺮاﻳﻮي آﺎر دودوﻧﻪ ﭘﻪ دې ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ آﯥ ځﺎى ﭘﻪ
ځﺎى ﺷﻮي دي.
 - ٣ﻣﻮﻗﺘﻪ واآﻤﻨﻲ د ﻗﺪرت د رﺳﻤﻲ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮﻩ ﺳﻢ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ واآﻤﻨﺘﻮب ﺗﻤﺜﻴﻞ آﻮي .ﭘﻪ دې اﺳﺎس د ﻣﻮﻗﺘﯥ ﻣﻮدې ﭘﻪ
اوږدو آﯥ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﺘﻪ واآﻤﻨﻲ ﭘﻪ ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ اړﻳﻜﻮ آﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب آﻮي؛ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ او د دﻏﯥ ﻣﻮﺳﺴﯥ
او ﺧﺎﺻﻮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪګﻴﻮ آﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن څﻮآۍ اﺷﻐﺎﻟﻮي .هﻤﺪﻏﻪ ﺷﺎن ﭘﻪ ﻧﻮرو ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﻮ او آﻨﻔﺮاﻧﺴﻮﻧﻮ آﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب آﻮي.
 - ٤د ﻣﻮﻗﺘﯥ واآﻤﻨۍ د ﺟﻮړښﺖ ﻧﻪ د ﺷﭙږو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﭘﻪ ﻣﻮدﻩ آﯥ ﺑﻪ اﺿﻄﺮاري ﻟﻮﻳﻪ ﺟﺮګﻪ راﺑﻠﻞ آﻴږي ،ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د
ﭘﺨﻮاﻧﻲ ﭘﺎﭼﺎ اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ﻇﺎهﺮﺷﺎﻩ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺑﻪ ﭘﺮاﻧﺴﺘﻞ ﺷﻲ .دا اﺿﻄﺮاري ﻟﻮﻳﻪ ﺟﺮګﻪ ﺑﻪ د اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ واآﻤﻨۍ او د ﭘﺮاخ
ﺑﻨﺴټﻪ ادارې ﭘﻪ هﻜﻠﻪ ﭘﺮﻳﻜړﻩ آﻮي .ﻧﻮﻣﻮړې ادارﻩ ﺑﻪ ﺗﺮ هﻐﻪ وﺧﺘﻪ ﭘﻮرې د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺸﺮﺗﻮب آﻮي ﺗﺮ څﻮ ﻳﻮ ﺑﺸﭙړ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭼﯥ د ازادو او ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻣﻨځ ﺗﻪ راځﻲ ،دﻏﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت د اﺿﻄﺮاري ﻟﻮﻳﯥ ﺟﺮګﯥ د ﻏﻮﻧډﻳﺪو د ﻧﻴټﯥ
څﺨﻪ د دوو آﺎﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮدﻩ آﯥ وﺷﻲ.
 - ٥اﺿﻄﺮاري ﻟﻮﻳﻪ ﺟﺮګﻪ د اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ واآﻤﻨۍ د ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﻣﻮﻗﺘﻪ واآﻤﻨﻲ د ﻣﻨځﻪ وړي.
 - ٦د اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ واآﻤﻨۍ د ﺟﻮړښﺖ ﻧﻪ د  18ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﭘﻪ اوږدو آﯥ د اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن د ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻟﻪ ﭘﺎرﻩ ﻟﻮﻳﻪ ﺟﺮګﻪ راﺑﻠﻞ آﻴږي .دﻏﻪ
اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د راﺗﻠﻮﻧﻜﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭼﯥ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د څﺎرﻧﯥ ﻻﻧﺪې ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ آﯥ ﻣﻨځ ﺗﻪ
راځﻲ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاﺑﺮﻩ آړي .د دې ﻟﻪ ﭘﺎرﻩ ﭼﯥ د ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﻮي اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن د ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻟﻪ ﭘﺎرﻩ د ﻟﻮﻳﯥ ﺟﺮګﻲ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺷﻮي
وي ،اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ادارﻩ د ﺧﭙﻞ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ د دوو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﭘﻪ اوږدو آﯥ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ د اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن آﻤﻴﺴﻮن ﺟﻮړ
آړي.
 .IIﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﭼﻮآﺎټ او ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻧﻈﺎم
 - ١ﻻﻧﺪﻳﻨﺊ ﭼﻮآﺎټ ﭘﻪ ﻣﻮﻗﺘﻲ ﺗﻮګﻪ ﺗﺮ هﻐﻪ ﭼﯥ ﭘﻮرﺗﻪ ذآﺮ ﺷﻮى ﻧﻮى اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺎﻓﺬ ﺷﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴږي.
اﻟﻒ :د  ١٣٤٣ﻟﻤﺮﻳﺰ )١٩٦٤م( اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺮهﻐﻪ ځﺎﻳﻪ ﭼﯥ اﺣﻜﺎم ﻳﯥ د دې ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﯥ د ﻣﻮادو ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺗﻀﺎد آﯥ ﻧﻪ وي او
د هﻐﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﭘﺮﺗﻪ ﭼﯥ د ﺷﺎهﻲ رژﻳﻢ او د هﻐﻪ وﺧﺖ د اﺟﺮاﺋﻴﻪ او ﻣﻘﻨﻨﻪ ﻗﻮاوو ﺳﺮﻩ ارﺗﺒﺎط ﭘﻴﺪا آﻮي ﻧﻮر اﺣﻜﺎم ﻳﯥ د ﺗﻄﺒﻴﻖ
وړ دي.
ب :ﻣﻮﺟﻮدﻩ ﻗﻮاﻧﻴﻦ او ﻣﻘﺮرات ﺗﺮ هﻐﻪ ځﺎﻳﻪ ﭼﯥ د دﻏﯥ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻲ او ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ واﺟﺒﺎﺗﻮ د آﻮﻣﻮ ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻳﯥ ﻳﻮ
ﻃﺮف وي او ﻳﺎ د  ١٣٤٣آﺎل د اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن د ﺗﻄﺒﻴﻖ وړ اﺣﻜﺎﻣﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺗﻀﺎد آﯥ ﻧﻪ وي د ﺗﻄﺒﻴﻖ وړ دي .ﻣﻮﻗﺘﻪ واآﻤﻨﻲ دا
ﻗﺪرت ﻟﺮي ﭼﯥ دﻏﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ او ﻻﻳﺤﻲ ﻓﺴﺦ او ﺗﻌﺪﻳﻞ آړي.
 - ٢د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻗﻮﻩ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻘﻠﻪ وي .ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻗﻮﻩ د ﺳﺘﺮې ﻣﺤﻜﻤﯥ او د هﻐﻮ ﻧﻮرو ﻣﺤﻜﻤﻮ څﺨﻪ ﭼﯥ د ﻣﻮﻗﺘﯥ ادارې ﻟﻪ
ﺧﻮا ﺟﻮړﻳږي ﺗﺸﻜﻴﻠﻪ ﺷﻮې دﻩ .ﻣﻮﻗﺘﻪ ادارﻩ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻳﻮ ﻗﻀﺎﻳﻲ آﻤﻴﺴﻮن ﺟﻮړوي ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﯥ د
اﺳﻼﻣﻲ ارزښﺘﻮﻧﻮ ،د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ او د داﺧﻠﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻋﻨﻌﻨﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ آﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻴﺎ ﻓﻌﺎل
آړي.
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 .IIIﻣﻮﻗﺘﻪ ادارﻩ
اﻟﻒ – ﺗﺮآﻴﺐ ﻳﺎ ﺟﻮړښﺖ
 – ١ﻣﻮﻗﺘﻪ ادارﻩ د ﻳﻮﻩ رﺋﻴﺲ ،ﭘﻨځﻪ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎﻻﻧﻮ او  23ﻏړو څﺨﻪ ﺟﻮړﻩ دﻩ .د رﺋﻴﺲ ﻧﻪ ﭘﺮﺗﻪ هﺮ ﻏړى آﻮﻟﻰ ﺷﻲ ﭼﯥ د ﻣﻮﻗﺘﯥ
ادارې د ﻳﻮې اداري څﺎﻧګﯥ ﻣﺸﺮ ﺷﻲ.
 – ٢د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺑﺎرﻩ آﯥ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺧﺒﺮو ﺑﺮﺧﻪ واﻟﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﺨﻮاﻧﻲ ﭘﺎﭼﺎ اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ﻇﺎهﺮﺷﺎﻩ ﻧﻪ
ﺑﻠﻨﻪ آړې ﭼﯥ د ﻣﻮﻗﺘﯥ ادارې ﻣﺸﺮي ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ واﺧﻠﻲ .اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت ﻳﺎدوﻧﻪ آړې ﭼﯥ ﻏﻮرﻩ ګڼﻲ ﭼﯥ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺨﺼﻴﺖ
ﭼﯥ د ﺑﺮﺧﻪ واﻟﻮ د ﻣﻨﻠﻮ وړ وي ﭘﻪ دﻏﻪ دﻧﺪﻩ وګﻮﻣﺎرل ﺷﻲ.
 – ٣د ﻣﻮﻗﺘﯥ ادارې رﺋﻴﺲ ،ﻣﺮﺳﺘﻴﺎﻻن او ﻧﻮر ﻏړي ﺑﻪ ﻳﯥ د هﻐﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ د ﻟﺴﺘﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﭼﯥ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺬاآﺮاﺗﻮ آﯥ
د ﺑﺮﺧﻪ واﻟﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ورآړل ﺷﻮي دي ﭘﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ څﺎﻧګﻪ آﯥ د دوۍ د ﻣﺴﻠﻜﻲ ﺗﺨﺼﺺ ،ﺣﻴﺜﻴﺖ ،ﻟﻴﺎﻗﺖ ،آﻔﺎﻳﺖ او هﻢ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻗﺎﻣﻲ ،ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ او ﻣﺬهﺒﻲ ﺗﻨﺎﺳﺐ او د ښځﻮ د ﻣﻘﺎم د اهﻤﻴﺖ ﭘﻪ ﭘﺎم آﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺧﺒﺮو د
ﺑﺮﺧﻪ واﻟﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ټﺎآﻞ ﺷﻮي دي ﭼﯥ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﻳﯥ د دې ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻟﻴﻚ ﭘﻪ څﻠﻮرﻣﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ آﯥ د ﻟﻴﺴﺖ ﭘﻪ ﺑڼﻪ راﻏﻠﻲ دي.
 – ٤د ﻣﻮﻗﺘﯥ ادارې هﻴڅ ﻏړى ﻧﻪ ﺷﻲ آﻮﻻى ﭼﯥ ﭘﻪ ﻋﻴﻦ وﺧﺖ آﯥ د اﺿﻄﺮاري ﻟﻮﻳﯥ ﺟﺮګﯥ د ﺟﻮړﻳﺪو د ﭘﺎرﻩ د ځﺎﻧګړي
ﺧﭙﻠﻮاك آﻤﻴﺴﻮن ﻏړى هﻢ ﺷﻲ.
ب :آﺎردود )ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞ(
 - ١د ﻣﻮﻗﺘﯥ ادارې رﺋﻴﺲ او د هﻐﻪ ﻳﺎ د هﻐﯥ ﭘﻪ ﻏﻴﺎب آﯥ د ﻣﺮﺳﺘﻴﺎﻻﻧﻮ څﺨﻪ ﻳﯥ ﻳﻮ د ﻣﻮﻗﺘﯥ ادارې د ﻏﻮﻧډو ﻣﺸﺮﺗﻮب ﭘﻪ
ﻏﺎړﻩ اﺧﻠﻲ او د ﺧﺒﺮو او ﻣﻮادو اﺟﻨﺪا ﺟﻠﺴﻮ ﺗﻪ وړاﻧﺪې آﻮي.
 - ٢ﻣﻮﻗﺘﻪ ادارﻩ هڅﻪ آﻮي ﭼﯥ ﺧﭙﻠﯥ ﭘﺮﻳﻜړې د ﺟﻤﻌﻲ اﺗﻔﺎق ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ وآړي .آﻪ ﭼﻴﺮې د ﭘﺮﻳﻜړې ﻟﻪ ﭘﺎرﻩ راى اﺧﺴﺘﻨﯥ ﺗﻪ اړ
ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺿﺮور دﻩ د ﺣﺎﺿﺮو ﻏړو د راﻳﻮ ﭘﻪ اآﺜﺮﻳﺖ ﭘﺮﻳﻜړﻩ وﺷﻲ ،ﻣګﺮ دا ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ آﯥ ﭘﻪ ﺑﻠﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ
ﺷﻮي وي .ﭘﻪ دې ﺷﺮط ﭼﯥ د ﭘﺮﻳﻜړو ﻟﻪ ﭘﺎرﻩ راى اﺧﺴﺘﻠﻮ ﭘﻪ ﺻﻮرت آﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻏﻮﻧډﻩ آﯥ  21ﻏړي ﺣﺎﺿﺮ وي ﭘﻪ داﺳﯥ
ﺣﺎل آﯥ ﭼﯥ د راﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﻣﺴﺎوي ﺷﻲ ،د رﺋﻴﺲ راﻳﻪ ﭘﺮﻳﻜﻨﺪﻩ رول ﻟﺮي.
ج  -دﻧﺪې
 - ١ﻣﻮﻗﺘﻪ ادارﻩ د دوﻟﺖ ورځﻨۍ ﭼﺎرې ﭘﺮﻣﺦ ﺑﻴﺎﻳﻲ د ﺳﻮﻟﯥ ،اﻣﻨﻴﺖ او ﻧﻈﻢ د ټﻴﻨګښﺖ او د ﺑﻬﺘﺮې ادارې د ﺗﺎﻣﻴﻨﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﭘﺎرﻩ
ﺣﻖ ﻟﺮي ﭼﯥ ﻓﺮﻣﺎﻧﻮﻧﻪ ﺻﺎدر آړي.
 - ٢د ﻣﻮﻗﺘﯥ ادارې ﻣﺸﺮ ﻳﺎ ﻣﺸﺮﻩ او ﻳﺎ د هﻐﻮ ﭘﻪ ﻏﻴﺎب آﯥ ﻳﻮ ﻟﻪ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎﻻﻧﻮ څﺨﻪ ﺑﺎﻳﺪ د ﻣﻮﻗﺘﯥ ادارې وړ او ښﻪ ﺗﻤﺜﻴﻞ او
اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب وآړي.
 - ٣د ﻣﻮﻗﺘﯥ ادارې هﻐﻪ ﻏړي ﭼﯥ د ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ څﺎﻧګﻮ دﻧﺪﻩ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ وي ،ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻟﺮي ﭼﯥ د ﻣﻮﻗﺘﯥ ادارې ﭘﺎﻟﻴﺴﻲ د ﺧﭙﻞ
آﺎر ﭘﻪ ﺳﺎﺣﻪ آﯥ ﭘﻠﻲ آړي.
 - ٤د ﻗﺪرت د اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﻣﻮﻗﺘﻪ ادارﻩ ﭘﻮرﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻟﺮي ﭼﯥ د ﭘﻴﺴﻮ ﭘﻪ ﭼﺎپ او ﭼﻠﻨﺪ آﯥ اﻗﺪام وآړي او ﭘﻪ
ځﺎﻧګړي ﺗﻮګﻪ ﺣﻖ ﻟﺮي ﭼﯥ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﭘﻴﺴﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ آړي .ﻣﻮﻗﺘﻪ ادارﻩ ﺑﻪ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺮآﺰي ﺑﺎﻧﻚ ﺑﻴﺎ ﻓﻌﺎﻟﻮي .دا ﺑﺎﻧﻚ ﺑﻪ د ﺑﺎﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻪ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻮي او څﺮګﻨﺪ آﺎردود ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د ﭘﻴﺴﻮ ﭘﻪ ﺗﻬﻴﻪ آﻮﻟﻮ آﯥ د
ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯥ اﻗﺪام آﻮي.
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 - ٥ﻣﻮﻗﺘﻪ ادارﻩ ﺑﻪ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ د ﻣﻠﻜﻲ ﻣﺎﻣﻮرﻳﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاك آﻤﻴﺴﻴﻮن ﺟﻮړوي .ﻧﻮﻣﻮړي آﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﻮﻗﺘﻲ واآﻤﻨۍ
او راﺗﻠﻮﻧﻜﯥ اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ واآﻤﻨۍ ﺗﻪ د هﻐﻮ ﺑﺎآﻔﺎﻳﺘﻪ او ﺑﺎ اهﻠﻴﺘﻪ آﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﻟﻨډ ﻟﺴﺘﻮﻧﻪ ﭼﯥ د اداري څﺎﻧګﻮ ﭘﻪ ﻣﻬﻤﻮ دﻧﺪو او هﻤﺪﻏﻪ
ﺷﺎن د واﻟﻴﺎﻧﻮ او وﻟﺴﻮاﻻﻧﻮ ﭘﻪ دﻧﺪو ګﻤﺎرل آﻴږي ،ورﺳﭙﺎري.
 - ٦ﻣﻮﻗﺘﻪ ادارﻩ ﺑﻪ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻗﻮ ﻳﻮ ﺧﭙﻠﻮاك آﻤﻴﺴﻴﻮن ﺟﻮړ آړي .د دﻏﻪ آﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﻪ دﻧﺪو آﯥ د
ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻗﻮ د رﻋﺎﻳﺖ څﺎرﻧﻪ ،د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻗﻮ د ﻧﻪ ﻣﺮاﻋﺖ ﭘﻪ ﺻﻮرت آﯥ ﺗﺤﻘﻴﻖ او د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻗﻮ د آﻮرﻧﻴﻮ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﻮ ﺗﻪ
ودﻩ ورآﻮل ﺷﺎﻣﻞ دي .هﻤﺪﻏﻪ ﺷﺎن ﻣﻮﻗﺘﻪ ادارﻩ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ د هﻐﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﭘﻪ هﻜﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ آﯥ ﻧﻪ
دي ځﺎى ﭘﻪ ځﺎى ﺷﻮي ،ﻧﻮر آﻤﻴﺴﻮﻧﻮﻧﻪ هﻢ ﺟﻮړوﻟﻰ ﺷﻲ.
 - ٧د ﻣﻮﻗﺘﯥ ادارې ﻏړى ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ آړو وړو آﯥ د ﻳﻮ ﻟړ ﺳﻠﻮآﻲ ﺿﻮاﺑﻄﻮ رﻋﺎﻳﺖ وآړي ﭼﯥ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﺳﺮﻩ
ﺑﺮاﺑﺮ وي.
 - ٨آﻪ ﭼﻴﺮې د ﻣﻮﻗﺘﯥ ادارې آﻮم ﻏړى ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ آړو وړو آﯥ د ﭘﻮرﺗﻪ ذآﺮ ﺷﻮﻳﻮ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ اﻃﺎﻋﺖ وﻧﻪ آړي ،ﺑﺎﻳﺪ د
ﺧﭙﻠﯥ دﻧﺪې ﻧﻪ ګﻮښﻪ آړاى ﺷﻲ .د ﻳﻮﻩ ﻏړي ګﻮښﻪ آﻮل او ﻳﺎ د ادارې څﺨﻪ د هﻐﻪ اﻳﺴﺘﻞ ﺑﺎﻳﺪ د رﺋﻴﺲ او ﻳﺎ د هﻐﻪ د آﻮم
ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل ﭘﻪ وړاﻧﺪﻳﺰ او د راﻳﻮ د دوﻩ ﺛﻠﺜﻮ ﭘﻪ اآﺜﺮﻳﺖ ﻋﻤﻠﻲ ﺷﻲ.
 -٩د ﻟﺰوم ﭘﻪ ﺻﻮرت آﯥ د ﻣﻮﻗﺘﯥ ادارې د ﻏړو دﻧﺪې او ﺻﻼﺣﻴﺘﻮﻧﻪ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ او ﺗﺼﺮﻳﺢ آﻴږي.
.IV

د اﺿﻄﺮاري ﻟﻮﻳﯥ ﺟﺮګﯥ د راﺑﻠﻠﻮ ﻟﻪ ﭘﺎرﻩ ځﺎﻧګړى ﺧﭙﻠﻮاك آﻤﻴﺴﻴﻮن

 - ١د اﺿﻄﺮاري ﻟﻮﻳﯥ ﺟﺮګﯥ د راﺑﻠﻠﻮ ﻟﻪ ﭘﺎرﻩ ﻳﻮ ځﺎﻧګړى ﺧﭙﻠﻮاك آﻤﻴﺴﻮن د ﻣﻮﻗﺘﯥ واآﻤﻨۍ د ﺟﻮړوﻟﻮ څﺨﻪ د ﻳﻮې ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ
ﭘﻪ دﻧﻨﻪ آﯥ ﺟﻮړﻳږي .ﭘﻪ دې ځﺎﻧګړي ﺧﭙﻠﻮاك آﻤﻴﺴﻮن آﯥ  21ﺗﻨﻪ ﻏړﻳﺘﻮب ﻟﺮي .د دې آﻤﻴﺴﻴﻮن ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﻏړي ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ
اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺎ ﻋﻨﻌﻨﻮي ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ آﯥ ﺗﺨﺼﺺ وﻟﺮي .د دې آﻤﻴﺴﻴﻮن ﻏړي ﺑﻪ د هﻐﻪ آﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ د ﻟﺴﺘﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﭘﻪ اړوﻧﺪ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﺒﺮو آﯥ د ﺑﺮﺧﻪ واﻟﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا وړاﻧﺪې ﺷﻮي او هﻤﺪﻏﻪ ﺷﺎن د اﻓﻐﺎن ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻨﻮ ،د ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﻮ د
ډﻟﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻣﺨﻜﯥ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﻮي ﻏﻮرﻩ آﻴږي .ﻣﻠګﺮي ﻣﻠﺘﻮﻧﻪ ﺑﻪ د دې آﻤﻴﺴﻮن ﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ ،ﻓﻌﺎﻟﻮﻟﻮ او د آﻤﻴﺴﻮن د ﻣﻨﺎﺳﺒﯥ
داراﻻﻧﺸﺎ ﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ آﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ وآړي.
 - ٢دﻏﻪ ځﺎﻧګړى ﺧﭙﻠﻮاك آﻤﻴﺴﻮن ﺑﻪ د اﺿﻄﺮاري ﻟﻮﻳﯥ ﺟﺮګﯥ د آﺎردود او د اﺿﻄﺮاري ﻟﻮﻳﯥ ﺟﺮګﯥ د ﻏړو د ﺷﻤﻴﺮ ﭘﻪ
ټﺎآﻠﻮ آﯥ وروﺳﺘﻨۍ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻴﻮﻧﻜﯥ ﻣﺮﺟﻊ وي .دﻏﻪ ځﺎﻧګړى ﺧﭙﻠﻮاك آﻤﻴﺴﻮن ﺑﻪ د ﻣﻘﺮراﺗﻮ او آﺎردود ﻣﺴﻮدﻩ ﺟﻮړوي ﭼﯥ
ﻻﻧﺪې ټﻜﻲ ﺑﻪ ﭘﻜﯥ ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﺷﻮي وي) :اﻟﻒ( ﭘﻪ ﻟﻮﻳﻪ ﺟﺮګﻪ آﯥ ﭘﻪ هﻴﻮاد آﯥ دﻧﻨﻪ د اوﺳﻴﺪوﻧﻜﻮ ﻣﺴﻜﻮﻧﻮ او آﻮﭼﻴﺎﻧﻮ د ﺑﺮﺧﯥ د
ټﺎآﻠﻮ ﻟﻪ ﭘﺎرﻩ د ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ آﻮل) .ب( ﭘﻪ ﭘﺎآﺴﺘﺎن ،اﻳﺮان او د ﻧړۍ ﭘﻪ ﻧﻮرو هﻴﻮادوﻧﻮ آﯥ د اﻓﻐﺎﻧﻲ آډواﻟﻮ د ﭘﺎرﻩ د
ﺑﺮﺧﯥ د ټﺎآﻠﻮ د ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ آﻮل) .ج( ﭘﻪ هﻴﻮاد آﯥ دﻧﻨﻪ او د هﻴﻮاد ﻧﻪ د ﺑﺎﻧﺪې د اﺳﻼﻣﻲ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ﭘﻪ ګډون د ﻣﺪﻧﻲ
ټﻮﻟﻨﻮ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ،ﺑﺎﻧﻔﻮذﻩ ﺷﺨﺼﻴﺘﻮﻧﻮ ،روښﺎن ﻓﻜﺮاﻧﻮ او ﺳﻮداګﺮو د ﺑﺮﺧﯥ د ټﺎآﻠﻮ د ﭘﺎرﻩ د ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ آﻮل.
 -٣دﻏﻪ ځﺎﻧګړى ﺧﭙﻠﻮاك آﻤﻴﺴﻮن ﺑﻪ ﭘﻪ اﺿﻄﺮاري ﻟﻮﻳﻪ ﺟﺮګﻪ آﯥ د ښځﻮ او د اﻓﻐﺎن اوﻟﺲ د ﻧﻮرو ﭘﺮګﻨﻮ د اﺳﺘﺎزو ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺷﻤﻴﺮ ﺑﺎوري آﻮي .اووﻧۍ ﻣﺨﻜﯥ د اﺿﻄﺮاري ﻟﻮﻳﯥ ﺟﺮګﯥ آﺎردود ،ﻣﻘﺮرات ،د ﺟﺮګﯥ د ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﻠﻮ ﻧﻴټﻪ ،ﭘﻪ ﻧﻈﺮ آﯥ ﻧﻴﻮل
ﺷﻮى ځﺎى او ﻣﻮدﻩ ﭼﺎپ او ﺧﭙﺮﻩ آړي.
 - ٤د اﺿﻄﺮاري ﻟﻮﻳﯥ ﺟﺮګﯥ د ﭘﺎرﻩ ﺑﻪ ځﺎﻧګړى ﺧﭙﻠﻮاك آﻤﻴﺴﻴﻮن د آﺎﻧﺪﻳﺪوﻟﻮ د ﭘﺮوﺳﯥ او د هﻐﯥ د څﺎرﻧﯥ او ﺗﻄﺒﻴﻖ
آﺎردود وﺿﻊ آﻮي .دﻏﻪ آﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺎﻳﺪ د اﺿﻄﺮاري ﻟﻮﻳﯥ ﺟﺮګﯥ ﻟﻪ ﭘﺎرﻩ د ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻮ ﻳﺎ ﻏﻮرﻩ آﻮﻟﻮ ﭘﺮوﺳﻪ ﭘﻪ
څﺮګﻨﺪﻩ او ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺗﻮګﻪ ﻳﻘﻴﻨﻲ آړي .دﻏﻪ ځﺎﻧګړى ﺧﭙﻠﻮاك آﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﻪ داﺳﯥ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﺰم او ﻣﻘﺮرات راﻣﻨځ ﺗﻪ آﻮي ﭼﯥ د هﻐﻪ
ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﺷﻜﺎﻳﺘﻮﻧﻪ ﺛﺒﺖ او د ﺷﺨړو ﭘﻪ ﺻﻮرت آﯥ ﺣﻜﻤﻴﺖ وﺷﻲ.
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 - ٥اﺿﻄﺮاري ﻟﻮﻳﻪ ﺟﺮګﻪ ﺑﻪ د اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ادارې ﻟﻪ ﭘﺎرﻩ د دوﻟﺖ ﻣﺸﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﻮي او هﻐﻪ وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ ﭼﯥ د اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ادارې د
ﺟﻮړښﺖ او د ﻟﻮړرﺗﺒﻪ ﻣﺎﻣﻮرﻳﻨﻮ ﭘﻪ هﻜﻠﻪ ﺷﻮي وي ،ﺗﺼﻮﻳﺒﻮي.
 .Vﻧﻬﺎﻳﻲ اﺣﻜﺎم
 - ١د ﻗﺪرت د رﺳﻤﻲ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﺑﻪ ﭘﻪ هﻴﻮاد آﯥ ټﻮل ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ ،اﻓﻐﺎن وﺳﻠﻪ وال ځﻮاآﻮﻧﻪ او وﺳﻠﻪ واﻟﯥ ډﻟﯥ د ﻣﻮﻗﺘﯥ
واآﻤﻨۍ د آﻨﺘﺮول او ﻗﻮﻣﺎﻧﺪې ﻻﻧﺪې راځﻲ .او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻧﻮو اﻣﻨﻴﺘﻲ او ﭘﻮځﻲ ﻏﻮښﺘﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﺑﻪ د هﻴﻮاد ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ او
اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاآﻮﻧﻮ آﯥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻲ.
 - ٢ﻣﻮﻗﺘﻪ واآﻤﻨﻲ او اﺿﻄﺮاري ﻟﻮﻳﻪ ﺟﺮګﻪ ﺑﺎﻳﺪ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ هﻐﻮ اﺳﺎﺳﻲ ﭘﺮﻧﺴﻴﭙﻮﻧﻮ او اﺣﻜﺎﻣﻮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻋﻤﻞ وآړي ﭼﯥ د ﺑﺸﺮ
ﭘﻪ ﺣﻘﻮﻗﻮ او اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ آﯥ ﺧﻮﻧﺪي ﺷﻮي او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن هﻐﻪ ﻣﻨﻠﻲ دي.
 - ٣ﻣﻮﻗﺘﻪ واآﻤﻨﻲ ﺑﺎﻳﺪ د ﺗﺮورﻳﺰم ،ﻣﺨﺪرﻩ ﻣﻮادو ،او ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮو ﺟﻨﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺿﺪ ﻣﺒﺎرﻩ آﯥ د ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﺳﺮﻩ هﻤﻜﺎري
وآړي .دﻏﻪ واآﻤﻨﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ درﻧﻪ ﺳﺘﺮګﻪ وګﻮري او د ﺧﭙﻠﻮ ګﺎوﻧډﻳﻮ هﻴﻮادوﻧﻮ او ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﺳﺮﻩ ﺳﻮﻟﻪ
اﻳﺰ او دوﺳﺘﺎﻧﻪ اړﻳﻜﻲ ټﻴﻨګﯥ وﺳﺎﺗﻲ.
 - ٤ﻣﻮﻗﺘﻪ واآﻤﻨﻲ او د ﻟﻮﻳﯥ ﺟﺮګﯥ د راﺑﻠﻠﻮ ځﺎﻧګړى ﺧﭙﻠﻮاك آﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺎﻳﺪ دا ﺑﺎوري آړي ﭼﯥ ﭘﻪ اﺿﻄﺮاري ﻟﻮﻳﻪ ﺟﺮګﻪ او
ﻣﻮﻗﺘﻪ ادارﻩ آﯥ ښځﯥ ،ټﻮﻟﯥ ﻗﺎﻣﻲ او دﻳﻨﻲ ټﻮﻟﻨﯥ ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب وﻟﺮي.
 - ٥ﻣﻮﻗﺘﻪ واآﻤﻨﻲ هﻐﻪ اﺷﺨﺎص ﭼﯥ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺑﺸﺮي ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﻧﻪ ﻳﯥ ﺳﺮﻏړوﻧﻪ آړي وي او ﻳﺎ ﻳﯥ د اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﭘﻪ ﺿﺪ ﺟﻨﺎﻳﺖ
آړي وي ﻟﻪ ﻋﺪﻟﻲ ﺗﻌﻘﻴﺐ څﺨﻪ ﻧﻪ ﺷﻲ ﻣﻌﺎف آﻮﻟﻰ.
 - ٦د ﻣﻮﻗﺘﯥ واآﻤﻨۍ ټﻮل اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻪ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د اﻣﻨﻴﺖ د ﺷﻮرا د  ١٣٨٠ﻟﻤﺮﻳﺰ آﺎل ﭘﺮﻳﻜړﻩ ﻟﻴﻚ ) ١٤ﻧﻮﻣﺒﺮ ٢٠٠١
ﻣﻴﻼدي آﺎل( د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ هﻜﻠﻪ د اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻮرا ﻧﻮرو اړوﻧﺪو ﭘﺮﻳﻜړو ﺳﺮﻩ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ وﻟﺮي.
د ﻣﻮﻗﺘﯥ واآﻤﻨۍ ﻻﻧﺪې ﺑﻪ د ټﻮﻟﻮ اورګﺎﻧﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﭘﺎرﻩ ﻣﻘﺮرات او آﺎردود ﭘﻪ ﻏﻮرﻩ ﺗﻮګﻪ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ راﻣﻨځ ﺗﻪ
آﻴږي .ﺿﻤﻴﻤﯥ د دې ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﯥ داﺧﻠﻲ ﺑﺮﺧﯥ ﺟﻮړوي ﭼﯥ اﻧګﻠﻴﺴﻲ ﻣﺘﻦ ﻳﯥ د  ٢٠٠١ﻣﻴﻼدي آﺎل د دﺳﻤﺒﺮ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ
ﭘﻨځﻤﻪ ﻧﻴټﻪ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﻧﺴﺨﻪ آﯥ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﻮي اﺻﻠﻲ ﻣﺘﻦ دى او ﺑﺎﻳﺪ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ارﺷﻴﻒ آﯥ ﺧﻮﻧﺪي وﺳﺎﺗﻞ ﺷﻲ .رﺳﻤﻲ
ﻣﺘﻨﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﭘښﺘﻮ ،دري او ﻧﻮرو هﻐﻮ ژﺑﻮ آﯥ ﭼﯥ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺳﺮﻣﻨﺸﻰ د ﺧﺎص اﺳﺘﺎزي ﻟﻪ ﺧﻮا ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﯥ ﺷﻲ ،هﻢ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﻲ .د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺳﺮﻣﻨﺸﻲ ﺧﺎص اﺳﺘﺎزى ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺷﻮې ﻧﺴﺨﯥ ﭘﻪ اﻧګﻠﻴﺴﻲ ،ﭘښﺘﻮ او دري هﺮ ﻳﻮ ګډوﻧﻜﻮﻧﻜﻲ
ﺗﻪ اﺳﺘﻮي.
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***
ﻟﻮﻣړۍ ﺿﻤﻴﻤﻪ
ﻧړﻳﻮال اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاك
 - ١د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ اړوﻧﺪ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﺒﺮو آﯥ ﺑﺮﺧﻪ وال دا ﻣﻨﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ټﻮل هﻴﻮاد آﯥ د اﻣﻨﻴﺖ ټﻴﻨګښﺖ ،ﻧﻈﻢ او د
ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻠﯥ آﻮل ﭘﺨﭙﻠﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ دى .دﻏﻪ هﺪف ﺗﻪ د رﺳﻴﺪو ﻟﻪ ﭘﺎرﻩ دا ژﻣﻨﻪ آﻮي ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺎن ﺑﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ټﻮﻟﻮ وﺳﺎﻳﻠﻮ،
ﺗﻮان او ﻧﻔﻮذ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ اﻣﻨﻴﺖ د ټﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﭘﺎرﻩ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ او ﻧﻮرو ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ او ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﻮ او
ﻣﺎﻣﻮرﻳﻨﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﯥ ځﺎى ﭘﻪ ځﺎى آﻴږي ﻳﻘﻴﻨﻲ آړي.
 - ٢د دې هﺪف ﭘﻪ ﻧﻈﺮ آﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ د ﺧﺒﺮو ﺑﺮﺧﻪ وال ﻏﻮښﺘﻨﻪ آﻮي ﭼﯥ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﺑﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻧﻮﻳﻮ واآﻤﻨﻮ ﺳﺮﻩ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻧﻮﻳﻮ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ او اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاآﻮﻧﻮ ﭘﻪ روزﻧﻪ او ﺟﻮړﻳﺪو آﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ آﻮي.
 -٣د دې ﻣﻄﻠﺐ ﭘﻪ ﭘﻮهﻴﺪو ﺳﺮﻩ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻮى وﺳﻠﻪ وال او اﻣﻨﻴﺘﻰ ځﻮاآﻮﻧﻮ د ﺑﺸﭙړ ﺟﻮړﻳﺪو او ﭘﻪ آﺎر ﻟﻮﻳﺪو ﻟﻪ ﭘﺎرﻩ
ﻳﻮ څﻪ وﺧﺖ ﺗﻪ ﺿﺮورت ﻟﺮي ،ﻧﻮ ﻟﻪ دې آﺒﻠﻪ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﺒﺮو آﯥ ﺑﺮﺧﻪ وال د اﻣﻨﻴﺖ د ﺷﻮرا ﻧﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻪ آﻮي ﭼﯥ
ﺧﭙﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﭘﻮځﻮﻧﻪ هﺮڅﻮﻣﺮﻩ ژر ﭼﯥ آﻮﻟﻲ ﺷﻲ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﯥ ځﺎى ﭘﺮځﺎى آﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﺗﻮﺟﻪ وآړي .دا ځﻮاك ﺑﻪ د آﺎﺑﻞ او د
هﻐﻪ د ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل د اﻣﻨﻴﺖ د ﺳﺎﺗﻠﻮ ﭘﻪ ﻻر آﯥ هﻤﻜﺎري وآړي .دﻏﻪ ځﻮاك آﻮﻟﻲ ﺷﻲ ﭼﯥ د ﻟﺰوم ﭘﻪ ﺻﻮرت آﯥ د هﻴﻮاد ﻧﻮرو
ښﺎري ﻣﺮآﺰوﻧﻮ او ﺳﺎﺣﻮ ﺗﻪ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ وﻣﻮﻣﻲ.
 - ٤د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﺒﺮو آﯥ ﺑﺮﺧﻪ وال ژﻣﻨﻪ آﻮي ﭼﯥ ﻟﻪ آﺎﺑﻞ او ﻧﻮرو ښﺎري ﻣﺮآﺰوﻧﻮ او ﺳﺎﺣﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ آﻮﻣﻮ ﭼﯥ د
ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻣﻮﻇﻒ ځﻮاك ځﺎى ﭘﻪ ځﺎى آﻴږي ،ټﻮل ﭘﻮځﻲ واﺣﺪوﻧﻪ وﺑﺎﺳﻲ .دا ﺑﻪ هﻢ ښﻪ وي ﭼﯥ دﻏﻪ ځﻮاآﻮﻧﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
د زﻳﺮﺑﻨﺎ )اﻧﻔﺮاﺳﺘﺮآﭽﺮ( د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﻻر آﯥ هﻤﻜﺎري وآړي.
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***
دوهﻤﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ
ﭘﻪ ﻣﻮﻗﺘﻪ دورﻩ آﯥ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻘﺶ
 - ١د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺳﺮﻣﻨﺸﻲ ځﺎﻧګﺮى اﺳﺘﺎزى ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﯥ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د هﺮاړﺧﻴﺰ آﺎر ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﺑﺮﺧﻮ آﯥ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻟﺮي.
 - ٢د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺳﺮﻣﻨﺸﻲ ځﺎﻧګړى اﺳﺘﺎزى ﺑﺎﻳﺪ د دې ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﯥ ټﻮل ﻣﻨﺪرﺟﺎت وڅﺎري او د ﺗﻄﺒﻴﻖ ﭘﻪ ﻻر آﯥ ﻳﯥ
ﻣﺮﺳﺘﻪ وآړي.
 -٣ﻣﻠګﺮي ﻣﻠﺘﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﺘﯥ واآﻤﻨۍ ﺗﻪ د ﻳﻮﻩ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻴﻄﺮﻓﻪ ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل ﭘﻪ راﻣﻨځﺘﻪ آﻴﺪو آﯥ ﻻرښﻮﻧﻪ وآړي ﺗﺮ څﻮ اﺿﻄﺮاري
ﻟﻮﻳﻪ ﺟﺮګﻪ ﭘﻪ ازادو او ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺷﺮاﻳﻄﻮ آﯥ راﻏﻮﻧډﻩ ﺷﻲ .ﻣﻠګﺮي ﻣﻠﺘﻮﻧﻪ ﺑﻪ د هﻐﻮ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﻮ او اداري څﺎﻧګﻮ ﭼﺎل ﭼﻠﻨﺪ ﺗﻪ
ﭼﯥ د اﺿﻄﺮاري ﻟﻮﻳﯥ ﺟﺮګﯥ داﻳﺮول او د هﻐﯥ ﻧﺘﻴﺠﯥ ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻪ ﺗﻮګﻪ د ﻧﻔﻮذ ﻻﻧﺪې راوړي ﺧﺎﺻﻪ ﺗﻮﺟﻪ وآړي.
 -٤د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺳﺮﻣﻨﺸﻲ ځﺎﻧګړى اﺳﺘﺎزى او ﻳﺎ د هﻐﻪ او هﻐﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا ټﺎآﻞ ﺷﻮي هﻴﺌﺖ ﺗﻪ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﻪ ورآړل ﺷﻲ ﭼﯥ د
ﻣﻮﻗﺘﯥ ادارې او د اﺿﻄﺮاري ﻟﻮﻳﯥ ﺟﺮګﻲ د راﺑﻠﻠﻮ د ځﺎﻧګړي او ﺧﭙﻠﻮاك آﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﻪ ﻏﻮﻧډو آﯥ ﺑﺮﺧﻪ واﺧﻠﻲ.
 -٥آﻪ د هﺮ دﻟﻴﻞ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻣﻮﻗﺘﻪ ادارﻩ ﻳﺎ ځﺎﻧګړى ﺧﭙﻠﻮاك آﻤﻴﺴﻴﻮن د ﺧﭙﻠﻮ ﻏﻮﻧډو څﺨﻪ ﻣﻨﻊ ﺷﻲ او ﻳﺎ د دې ﺟﻮګﻪ ﻧﻪ وي ﭼﯥ د
اﺿﻄﺮاري ﻟﻮﻳﯥ ﺟﺮګﯥ د راﻏﻮﻧډﻳﺪو د ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻮ ﭘﻪ هﻜﻠﻪ ﭘﺮﻳﻜړﻩ وآړي ،ﭘﻪ دې هﻜﻠﻪ ﺑﻪ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺳﺮﻣﻨﺸﻲ
ځﺎﻧګړى اﺳﺘﺎزى ،د ﻣﻮﻗﺘﯥ ادارې ﻳﺎ د ځﺎﻧګړي ﺧﭙﻠﻮاك آﻤﻴﺴﻴﻮن ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ آﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ د ﺧﭙﻞ ﺧﻴﺮ او
ښﻴګڼﯥ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ څﺨﻪ آﺎر اﺧﻠﻲ ﺗﺮڅﻮ ﭘﻪ دې ﺑﺎرﻩ آﯥ د ﺣﻞ د ﭘﺎرﻩ اﺳﺎﻧﺘﻴﺎوې ﺑﺮاﺑﺮې او ﻳﺎ ﭘﺮﻳﻜړﻩ وآړي.
 - ٦ﻣﻠګﺮي ﻣﻠﺘﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻖ وﻟﺮي ﭼﯥ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻗﻮ د ﭘښﻮ ﻻﻧﺪې آﻴﺪو ﭘﻪ ﺻﻮرت آﯥ ﺗﺤﻘﻴﻖ ،او آﻪ ﺿﺮورت ﺷﻲ ،ﻧﻮ د
اﺻﻼﺣﻲ ﻋﻤﻞ ﺳﭙﺎرښﺘﻨﻪ وآړي .هﻤﺪراﻧګﻪ ﻣﻠګﺮي ﻣﻠﺘﻮﻧﻪ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻗﻮ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ،د ښﻮوﻧﯥ او روزﻧﯥ د ﭘﺮوګﺮام د ﺗﻄﺒﻴﻖ
او د ﺑﺸﺮ ﺣﻘﻮﻗﻮ ﺗﻪ د درﻧﺎوي او ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ ﭘﻪ ﻻر آﯥ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻟﺮي.
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***
درﻳﻤﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ
د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺳﺎزﻣﺎن څﺨﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ اړوﻧﺪ
د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺧﺒﺮو د ﺑﺮﺧﻪ واﻟﻮ ﻏﻮښﺘﻨﻪ
د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﺒﺮو آﯥ ﺑﺮﺧﻪ وال ﭘﻪ دې وﺳﻴﻠﻪ:
 – ١د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ او ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ټﻮﻟﻨﯥ څﺨﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻪ آﻮي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻠﻲ واآﻤﻨﺘﻮب ،د ﺧﺎورې ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ او ﻣﻠﻲ ﻳﻮواﻟﻲ د
ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﭘﺎرﻩ ﺿﺮوري اﻗﺪاﻣﺎت وآړي .هﻤﺪارﻧګﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ آﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو آﯥ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ هﻴﻮادوﻧﻮ د ﻻﺳﻮهﻨﯥ د ﺑﻨﺪوﻟﻮ
ﭘﻪ هﻜﻠﻪ ﻻزم اﻗﺪاﻣﺎت وآړي.
 -٢د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ،ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ډول د ﻣﺮﺳﺘﻪ ورآﻮوﻧﻜﻮ هﻴﻮادوﻧﻮ او څﻮاړﺧﻴﺰو ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﻮ څﺨﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻪ
آﻮي ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﻮ وﻋﺪو د ﭘﻮرﻩ آﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﭘﺎرﻩ ﻟﻪ ﻣﻮﻗﺘﯥ واآﻤﻨۍ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ګډﻩ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ،ﭘﻪ ﭘښﻮ درﻳﺪو او ﺑﻴﺎ
وداﻧﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻻر آﯥ ﺧﭙﻞ واﺟﺒﺎت او هﻤﻜﺎري ﻳﻮ ځﻞ ﺑﻴﺎ ﺗﺎﺋﻴﺪ ،ﻏښﺘﻠﯥ او ﺗﻄﺒﻴﻖ آړي.
 – ٣د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺳﺎزﻣﺎن څﺨﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻪ آﻮي هﺮ څﻪ ژر د راﻳﻮ ورآﻮﻧﻜﻮ د ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ د ﺛﺒﺘﻮﻟﻮ آﺎر د ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻮ ﭼﯥ
د اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن د ﺗﺼﻮﻳﺐ څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ داﻳﺮﻳږي ﻣﺨﻜﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﺳﺮﺗﻪ ورﺳﻮي او هﻤﺪارﻧګﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﯥ ﻧﻔﻮس ﺷﻤﻴﺮﻧﻪ
هﻢ ﺑﺸﭙړﻩ آړي.
 – ٤د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺳﺎزﻣﺎن او ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ څﺨﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻪ آﻮي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﭙﻠﻮاآۍ او ﺧﻠﻜﻮ د ﻋﺰت ﭘﻪ ﺧﻮﻧﺪي
ﺳﺎﺗﻠﻮ آﯥ د ﻣﺠﺎهﺪﻳﻨﻮ د ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ ﻧﻘﺶ ﭘﻪ ﭘﻴﮋﻧﺪﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﻻزم اﻗﺪاﻣﺎت او د ﻣﻮﻗﺘﯥ واآﻤﻨۍ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ وآړي ﺗﺮ څﻮ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ وﺳﻠﻪ وال او اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاآﻮﻧﻮ آﯥ ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ ﺑﻴﺎ ﻣﺪﻏﻢ آړي.
 – ٥ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ او ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﺗﻪ ﺑﻠﻨﻪ ورآﻮي ﭼﯥ د ﺷﻬﻴﺪاﻧﻮ آﻮرﻧﻴﻮ او ﻧﻮرو وارﺛﻴﻨﻮ ،د ﺟﻨګ ځﭙﻠﻮ او د ﺟﻨګ د
ﻣﻌﻴﻮﺑﻴﻨﻮ ﺳﺮﻩ د ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺻﻨﺪوق ﺟﻮړ آړي.
 – ٦د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ او ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ او د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ آﻠﻜﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻪ آﻴږي ﭼﯥ د ﻣﻮﻗﺘﯥ واآﻤﻨۍ
ﺳﺮﻩ د ﻧړﻳﻮال ﺗﺮورﻳﺰم ،د ﻣﺨﺪرﻩ ﻣﻮادو د آﺮﻧﯥ او ﻟﻴږدوﻟﻮ ﭘﻪ ﺿﺪ د ﻣﺒﺎرزې ﭘﻪ ﻻر آﯥ د ﻣﻮﻗﺘﯥ واآﻤﻨۍ ﺳﺮﻩ هﻤﻜﺎري وﺷﻲ
او اﻓﻐﺎﻧﻲ آﺮوﻧﺪګﺮو د ﭘﺎرﻩ د ﻣﺎﻟﻲ ،ﻣﺎدي او ﺗﺨﻨﻴﻜﻲ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭘﻪ ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﺳﺮﻩ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪﻩ آړي ،ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﺮوﻧﺪګﺮ
ﻧﻮر ﺧﻮراآﻲ ﭘﻴﺪاوار ﺗﻮﻟﻴﺪ آړي.
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څﻠﻮرﻣﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ
دﻣﻮﻗﺘﯥ ادارې ﺟﻮړښﺖ
رﺋﻴﺲ ................................................................ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزى
ﻣﺮﺳﺘﻴﺎﻻن
ﻣﺮﺳﺘﻴﺎﻟﻪ او د ښځﻮ ﭼﺎرو وزﻳﺮﻩ ...............................ډاﮐټﺮﻩ ﺳﻴﻤﺎ ﺳﻤﺮ
ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل او د دﻓﺎع وزﻳﺮ........................................ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺴﻴﻢ ﻓﻬﻴﻢ
ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل او د ﭘﻼن وزﻳﺮ........................................ﺣﺎﺟﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻘﻖ
ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل او د اوﺑﻮ او ﺑﺮښﻨﺎ وزﻳﺮ..............................ﺷﺎﮐﺮﮐﺎرګﺮ
ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل او د ﻣﺎﻟﻴﯥ وزﻳﺮ......................................هﺪاﻳﺖ اﻣﻴﻦ ارﺳﻼ
ﻏړي
د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزﻳﺮ.............................................ډاﮐټﺮ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺒﺪاﷲ
د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزﻳﺮ ............................................ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﻧﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
د ﺳﻮداګﺮۍ وزﻳﺮ ...............................................ﺳﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﮐﺎﻇﻤﻲ
د ﮐﺎﻧﻮ او ﺻﻨﺎﻳﻌﻮ وزﻳﺮ.........................................ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﻟﻢ رزم
د ﺳﭙﮑﻮ ﺻﻨﺎﻳﻌﻮ وزﻳﺮ .........................................ﻋﺎرف ﻧﻮرزى
د اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ او ﮐﻠﺘﻮر وزﻳﺮ.....................................ډاﮐټﺮﻣﺨﺪوم رهﻴﻦ
د ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻮ وزﻳﺮ.................................................اﻧﺠﻨﻴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻴﻢ
د ﮐﺎر او ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﭼﺎرو وزﻳﺮ...................................ﻣﻴﺮوﻳﺲ ﺻﺎدق
د ﺣﺞ او اوﻗﺎﻓﻮ وزﻳﺮ...........................................ﻣﺤﻤﺪﺣﻨﻴﻒ ﺑﻠﺨﻲ
د ﺷﻬﻴﺪاﻧﻮ اوﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻨﻮ ﭼﺎرو وزﻳﺮ .............................ﻋﺒﺪاﷲ وردﮎ
د ﭘﻮهﻨﯥ وزﻳﺮ...................................................ﻋﺒﺪاﻟﺮﺳﻮل اﻣﻴﻦ
د ﻟﻮړو زدﻩ ﮐړو وزﻳﺮ..........................................ډاﮐټﺮ ﺷﺮﻳﻒ ﻓﺎﻳﺰ
د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺘﻴﺎ وزﻳﺮ...........................................ډاﮐټﺮﻩ ﺳﻬﻴﻼ ﺻﺪﻳﻖ
د ټﻮل ګټﻮ وزﻳﺮ.................................................ﻋﺒﺪاﻟﺨﺎﻟﻖ ﻓﻀﻞ
د ﮐﻠﻴﻮ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ وزﻳﺮ..........................................ﻋﺒﺪاﻟﻤﺎﻟﮏ اﻧﻮر
د ښﺎروﻧﻮ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ وزﻳﺮ.......................................ﺣﺎﺟﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺪﻳﺮ
د ﺑﻴﺎ رﻏﺎوﻧﯥ ﭼﺎرو وزﻳﺮ .....................................اﻣﻴﻦ ﻓﺮهﻨګ
د ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت وزﻳﺮ...........................................ﺳﻠﻄﺎن ﺣﻤﻴﺪ ﺳﻠﻄﺎن
د ﮐډواﻟﻮ ﭼﺎرو وزﻳﺮ...........................................ﻋﻨﺎﻳﺖ اﷲ ﻧﻈﺮي
د ﮐﺮﻧﯥ او ﻣﺎﻟﺪارۍ وزﻳﺮ.....................................ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ اﻧﻮري
د اوﺑﻮ ﻟګﻮﻟﻮ ﭼﺎرو وزﻳﺮ....................................ﺣﺎﺟﻲ ﻣﻨګﻞ ﺣﺴﻴﻦ
د ﻋﺪﻟﻴﯥ وزﻳﺮ................................................ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻴﻢ ﮐﺮﻳﻤﻲ
د هﻮاﻳﻲ ﭼﻠﻨﺪ او ﺗﻮرﻳﺰم وزﻳﺮ..............................ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن
د ﺳﺮﺣﺪوﻧﻮ ﭼﺎرو وزﻳﺮ.....................................اﻣﺎن اﷲ ځﺪراڼ
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ﭘﻲ ال  - ٣٢٧-١٠٧ﺿﻤﻴﻤﻪ خ :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ازادۍ د ﻣﻼﺗړ ﻗﺎﻧﻮن
ﺿﻤﻴﻤﻪ خ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ازادۍ د ﻣﻼﺗړ ﻗﺎﻧﻮن
ﭘﻲ ال ٣٢٧-١٠٧
دﻏﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻻﻳﺤﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻗﺘﺼﺎدي او دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮑﯥ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺮﺳﺘﻮ ورﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺻﻼﺣﻴﺖ ورﮐﻮي،
هﻤﺪاﺷﺎن د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اوﻳﺎ ﺑﻞ ﮐﻮم ځﺎﻧګړي ﺑﻬﺮﻧﻲ هﻴﻮاد ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻮځﻲ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺗﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑڼﻪ ورﮐﻮي.

دﻏﻪ ﻻﻳﺤﻪ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺟﺮګﯥ او د وﻟﺴﻲ ﺟﺮګﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﺎﻧګﺮس ﮐﯥ راټﻮل ﺷﻮي وو ،ﻟﺨﻮا ﺗﺼﻮﻳﺐ
ﺷﻮﻳﺪﻩ.
ﻟﻮﻣړۍ څﭙﺮﮐﻰ ،ﻟﻨډ ﻧﻮم ،ﻟړﻟﻴﮏ ،او ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت
اﻟﻒ :ﻟڼﺪﻧﻮم ،د دې ﻻﻳﺤﯥ ﻧﻮم )د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﺁزادۍ د ﻣﻼﺗړ د  ٢٠٠٢ﮐﺎل ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻻﻳﺤﻪ( دى.
ب :ﻟړﻟﻴﮏ ،د دې ﻻﻳﺤﯥ ﻟړﻟﻴﮏ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډول دى:
ﻟﻮﻣړى ﺳﺮﻟﻴﮏ ،ﻟﻨډ ﻧﻮم ،ﻟړﻟﻴﮏ ،ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت
ﻟﻮﻣړى ﺳﺮﻟﻴﮏ  --د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﻗﺘﺼﺎدي او د ﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮑﯥ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﺮﺳﺘﯥ
 -١٠١د ﭘﺎﻟﻴﺴﻲ اﻋﻼن
 -١٠٢د ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻣﻮﺧﯥ
 -١٠٣د ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺖ
 -١٠٤د ﻣﺮﺳﺘﻮ اﻧﺴﺠﺎم
 -١٠٥د ﮐﻮﮐﻨﺎرو ﭘﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ د هﻤﮑﺎرﻳﻮ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ د ﮐﺎﻧګﺮس ﻧﻈﺮﻳﺎت.
 -١٠٦اداري اﺣﮑﺎم
 -١٠٧د ﻧﻮرو ﭼﺎرواﮐﻮ ﺳﺮﻩ اړﻳﮑﯥ
 -١٠٨ﺑﻮدﺟﻮي ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺗﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑڼﻪ ورﮐﻮل
دوهﻢ ﺳﺮﻟﻴﮏ ---د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﻳﺎ ﺑﻞ ﮐﻮم ځﺎﻧګړي ﺑﻬﺮﻧﻲ هﻴﻮاد ﻳﺎ ﻧﻮرو ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﺆﺳﺴﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻮځﻲ ﻣﺮﺳﺘﯥ
 -٢٠١ﭘﻪ اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ دورﻩ ﮐﯥ د اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎﺗﻨﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﻼﺗړ
 -٢٠٢د ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﮐﻮل
 -٢٠٣ﭘﻪ ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﺑﺮاﺑﺮ هﻴﻮادوﻧﻪ او ﭘﻪ ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﺑﺮاﺑﺮې ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ﻣﻮﺳﺴﯥ.
 -٢٠٤د ﻣﺮﺳﺘﻮﺑﻴﺮﺗﻪ ﻣﺴﺘﺮدﻳﺪﻧﻪ
 -٢٠٥د ﮐﺎﻧګﺮس ﻟﭙﺎرﻩ د ﺧﺒﺮﺗﻴﺎ اړﺗﻴﺎوې
 -٢٠٦اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ دﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ او ﻧﻮرو ﻣﺮﺳﺘﻮ رﺳﻮﻧﻪ د اﻣﻦ ﭘﻪ ﻓﻀﺎ ﮐﯥ هﻤﺪا ﺷﺎن د ﻧړﻳﻮال ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ اﻣﻨﻴﻴﺘﻲ
ځﻮاﮎ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ
 -٢٠٧د ﻧﻮرو ﻻﻳﺤﻮ ﺳﺮﻩ اړﻳﮑﯥ
 -٢٠٨وروﺳﺘﻨﻰ ﭘړاو
درﻳﻢ ﺳﺮﻟﻴﮏ  ---ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ اﺣﮑﺎم
 -٣٠١د ﻧﺸﻪ ﻳﯥ ﺗﻮﮐﻮ د ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻪ ﻣﺨﻨﻴﻮي ﭘﻮرې د اړوﻧﺪو اﺟﺮااﺗﻮ ﻣﻘﺮرات
 -٣٠٢د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د وﻟﺴﻤﺸﺮد ﺳﺎﺗﻨﯥ ﭘﻪ اړوﻧﺪ د ﮐﺎﻧګﺮس ﻧﻈﺮ
 -٣٠٣اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ د ﻣﺮﺳﺘﯥ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ وﻧډﻩ او راﭘﻮروﻧﻪ
)ج( ﺗﻌﺮﻳﻒ :ﭘﻪ دې ﻻﻳﺤﻪ ﮐﯥ د )اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ( ﻋﺒﺎرت دى ﻟﻪ:
) (١د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣﮑﻮﻣﺖ هﺮډول ﺳﻴﺎﺳﯥ څﺎﻧګﯥ او
) (٢د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣﮑﻮﻣﺖ هﺮډول ﻧﻤﺎﻳﻨﺪګۍ او ﻳﺎ ادارې
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ﭘﻲ ال  - ٣٢٧-١٠٧ﺿﻤﻴﻤﻪ خ :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ازادۍ د ﻣﻼﺗړ ﻗﺎﻧﻮن

ﻟﻮﻣړى ﺳﺮﻟﻴﮏ  --د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﻗﺘﺼﺎدي او دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮑﯥ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﺮﺳﺘﯥ
 -١٠١د ﭘﺎﻟﻴﺴﻲ اﻋﻼن
ﮐﺎﻧګﺮس ﻻﻧﺪې ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻋﻼﻧﻮي:
) (١ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻟﺘﻮﻧﻪ او ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﺑﺎﻳﺪ د هﻐﻪ هڅﻮ ﻣﻼﺗړ وﮐړي ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮑﻮ ﻣﻠﮑﻲ
ﺣﮑﻮﻣﺘﻮﻧﻮ او ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﻮ د ﻻ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﺳﺒﺐ ﺷﻲ او ﭘﻪ دﻏﻪ هﻴﻮاد ﮐﯥ ﻳﻮ ﭘﺮاخ ﺑﻨﺴټﻪ ،ګڼ ﻣﻠﺘﻴﺰﻩ ،ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺴﺎواﺗﻮ ﺗﻪ
ﭘﺎﻣﻠﺮوﻧﮑﻰ ،او د ټﻮﻟﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺣﮑﻮﻣﺖ راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﺷﻲ.
) (٢ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ډول ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻳﺎﻻت ﺑﻪ دﻣګړۍ ﺧﭙﻞ ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﮐﺎر واﭼﻮي ﺗﺮڅﻮ د ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﻮ ،د ﮐډواﻟﻮ
اړﺗﻴﺎوې ،د ﻧﺸﻪ ﻳﯥ ﺗﻮﮐﻮﺳﺮﻩ د ﻣﺒﺎرزې ،او ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺑﻴﺎ رﻏﺎوﻧﯥ ﺿﺮورﻳﺎﺗﻮ ﺗﻪ رﺳﻴﺪﻩ ګﻲ وﮐړي.
) (٣ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ټﻮﻟﻨﻪ او ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻳﺎﻻت ﺑﻪ هڅﻪ وﮐړي ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﺳﻮﻟﻪ اواﻣﻨﻴﺖ راوﻟﻲ او د ﻻﻧﺠﻮ او ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ
د ﺑﻴﺎ ﭘﻴﻞ ﮐﻴﺪﻟﻮ ﻣﺨﻪ وﻧﻴﺴﻲ ،هﻤﺪاﺷﺎن ﺑﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺗﻪ دوام ورﮐړي ﺗﺮڅﻮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻳﻮځﻞ ﺑﻴﺎ د ﻧړﻳﻮال ﺗﺮورﻳﺰم
ځﺎﻟﻪ وﻧﻪ ګﺮزي.
) (٤ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻳﺎﻻت ﺑﺎﻳﺪ د ﺑﻮن د ﭘﺮﻳﮑړو ﭼﯥ د دﺳﻤﺒﺮ ﭘﻪ  ١٢ﻧﻴټﻪ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﮐﯥ ﻻﺳﻠﻴﮏ ﺷﻮي ﻣﻼﺗړ وﮐړي ،ﺗﺮڅﻮ
ﻟﻨډﻣﻬﺎﻟﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﺗﺮﺳﺮﻩ او داﻳﻤﻲ دوﻟﺘﻲ ادارې او ﻣﻮﺳﺴﺎت راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﺷﻲ ،ﭘﻪ ﺧﺎﺻﻪ ﺗﻮګﻪ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻳﺎﻻت ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ
ﺟﺪي ﺗﻮګﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻧﺎﭘﻴﻴﻠﺘﻮب د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﻟﭙﺎرﻩ هڅﻪ وﮐړي .او د ګﺎوﻧډي هﻴﻮادوﻧﻮ او ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ ﻧﻮرهﻴﻮادوﻧﻮ
ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ،ځﻤﮑﻨۍ ﺑﺸﭙړﺗﻴﺎ ﻳﺎ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺧﭙﻠﻮاﮐۍ ﺗﻪ د ﺗﻬﺪﻳﺪ د ﻧﻪ ﭘﻴښﻴﺪو ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﻨﺴټﻴﺰ اﺻﻮل وټﺎﮐﻲ .او دې ﻣﻮﺧﯥ ﺗﻪ د
رﺳﻴﺪو ﻟﭙﺎرﻩ د هﺮ دﻳﭙﻠﻮﻣﺎﺗﻴﮏ ﻧﻮښﺖ ﻣﻼﺗړ وﮐړي.
) (٥د اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻧﻈﺮﻩ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ځﺎﻧګړي ﺑﻴړﻧﻲ ﺣﺎﻟﺖ ﭼﯥ ﺑﺎﻳﺪ وﻟﺴﻤﺸﺮ ورﺗﻪ ﭘﻪ ﺟﺪي ﺗﻮګﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ
وﮐړي او د ﺗګﻼرې ﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ ﮐﯥ ﻳﯥ د ﺑﺸﭙړ اﻧﻌﻄﺎف څﺨﻪ ﺑﺮﺧﻤﻦ وي ،اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻣﺴﺎﺋﻴﻞ ﺑﺸﺮ دوﺳﺘﻲ ،ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﺣﺎﻻت ،د ﻗﺎﻧﻮن د ﺗﻨﻔﻴﺬ ،او ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت دي .د دﻏﻪ ﺗګﻼرې ﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ ،هﻤﻐږي ﮐﻮﻟﻮ اوادارﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ
ﺑﺎﻳﺪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮﻩ د ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﺳﺎﺗﻠﻮ ﺳﺮﻩ ځﺎﻧګړي ﻟﻨډﻣﻬﺎﻟﻪ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﺟﻮړﮐړل ﺷﻲ.
) (٦د ټﻴﮑﺎو ﻳﺎ ﺛﺒﺎت د راوﺳﺘﻠﻮ ،د وﻟﺴﻮاﮐۍ د ټﻴﻨګښﺖ او د ﺗﺮوﻳﺮزم د ﻟﻪ ﻣﻴﻨځﻪ وړﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ټﻮﻟﻨﻪ او
ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻳﺎﻻت د هﻐﻪ هڅﻮ ﻣﻼﺗړ وﮐړي ﭼﯥ ﭘﻪ ټﻮﻟﻪ ﻣﻴﻨځﻨۍ ﺁﺳﻴﺎ ﮐﯥ د دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮑﻮ ،ﻣﻠﮑﻲ ﺣﮑﻮﻣﺘﻮﻧﻮ اوﻣﻮﺳﺴﺎﺗﻮ د
ﻻ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﺳﺒﺐ ﮐﻴږي.
 -١٠٢د ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻣﻮﺧﯥ:
د هﻐﻪ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭼﯥ د دې ﺳﺮﻟﻴﮏ ﻻﻧﺪې ﻳﯥ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑڼﻪ ﻏﻮرﻩ ﮐړې ،ﻣﻮﺧﯥ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډول دي:
) (١ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﻲ او ﻧﻮرو ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﺿﺪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﮐﻤﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﭘﻪ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻳﺎﻻﺗﻮ
او ﻧﻮرې ﻧړۍ ﮐﯥ د اﻣﻨﻴﺖ راوﺳﺘﻠﻮ ﺗﻪ ﻻرﻩ ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﻞ ،او د هﻐﻪ ﭼﺎﻧﺲ ﮐﻤﻮل ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻴﺎ د ﻧړﻳﻮال ﺗﺮورﻳﺰم
ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺪل ﻧﻪ ﺷﻲ.
) (٢د ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻳﺎﻻﺗﻮ اوﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ د دواﻣﺪارﻩ هڅﻮ ﻣﻼﺗړ ﺗﺮڅﻮ دﻧﻨﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د وګړو او ﭘﻪ ګﺎوﻧډﻳﻮ
هﻴﻮادوﻧﻮ ﮐﯥ اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻨﻮ ﺗﻪ ورﭘﻴښ ﺑﺸﺮي ﮐړﮐﻴﭻ ﺗﻪ د ﭘﺎى ټﮑﻰ ﮐﻴږدي.
) (٣د ﻧﺸﻪ ﻳﯥ ﺗﻮﮐﻮ د ﺗﻮﻟﻴﺪ او راﮐړې ورﮐړې ﭘﺮ ﺿﺪ ﻣﺒﺎرزﻩ ،د هﻴﺮوﻳﻨﻮ ﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ ﮐﯥ د ﮐﻴﻤﻴﺎوي ﻣﻮادو د اﻧﺘﻘﺎل
ﻣﺨﻨﻴﻮى ،او د اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻮ ﻟﻮړول ﺗﺮڅﻮ ﺧﭙﻠﻪ د ﮐﻮﮐﻨﺎرو د ﮐښﺖ ،او د ﻧﻮرو اړوﻧﺪو ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻮ
ﻣﺨﻨﻴﻮى وﮐړي.
) (٤ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻳﻮ ﭘﺮاخ ﺑﻨﺴټﻪ ،ګڼ ﻣﻠﺘﻴﺰ ،د ښځﻮ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮوﻧﮑﻰ ،او د ټﻮﻟﻮ ﻣﻴﺸﺘﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ
ﺣﮑﻮﻣﺖ راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮل ﭼﯥ ﭘﻪ ﺑﺸﭙړ ډول د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﺨﻮا ټﺎﮐﻞ ﺷﻮى وي .د ټﻮﻟﻮ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮﭘﻪ ځﺎﻧګړي
ډول د ښځﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺳﺎﺗﻨﺪوى وي هﻤﺪاﺷﺎن د اﻣﺮﻳﮑﯥ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻳﺎﻻت هﻐﻪ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺗﻪ ژﻣﻨﻪ دﻩ ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﺮې ﺑﻴﺎ
ورﻏﻮل ﺷﻲ او ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ او د ښځﻮ د ښﻮوﻧﯥ او روزﻧﯥ او روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ اړﺗﻴﺎوو ﺗﻪ ﭘﮑﯥ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ
ﺷﻮي وي ،ﺗﺮڅﻮ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﻲ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ ﻓﻌﺎﻟﻪ وﻧډﻩ وﻟﺮي.
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ﭘﻲ ال  - ٣٢٧-١٠٧ﺿﻤﻴﻤﻪ خ :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ازادۍ د ﻣﻼﺗړ ﻗﺎﻧﻮن

) (٥د اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻼﺗړ ﺗﺮڅﻮ ﺧﭙﻞ ﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻪ ﻟﻮړ ﮐړي او د ﺿﺮورت وړ ﭘﺮوژو ،د ﺗﻨﻈﻴﻢ ،ﭘﺮﻣﺨﺘګ ،او ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﺟﻮګﻪ ﺷﻲ.
) (٦د ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﻮ د وﻧډې ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ د ﻳﻮ ﭘﺮاخ ﺑﻨﺴټﻪ ،ګڼ ﻣﻠﺘﻴﺰ ،د ښځﻮ ﺣﻘﻮﻧﻮﺗﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮوﻧﮑﻰ او د ټﻮﻟﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ
د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﺨﻮا ټﺎﮐﻞ ﺷﻮي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ ﮐﯥ د ﺣﮑﻮﻣﺖ د دﻗﻴﻖ ډول او ﻃﺮز ﭘﻪ
ټﺎﮐﻠﻮ ﮐﯥ د هﺮ ډول ﺗﺒﻌﻴﺾ او ﻣﺪاﺧﻠﯥ څﺨﻪ ﺧﺎﻟﻲ وي.
) (٧د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﺎوﻧﯥ ﺳﺮﻩ د هﻐﻮ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮل ﭼﯥ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ ﭘﮑﯥ ﮐﺎر ﭘﻴﺪا ﺷﻲ،
ﻣﺎﻳﻨﻮﻧﻪ ﭘﺎﮎ ﺷﻲ ،او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﺮهڼﻴﺰ ﺳﻴﺴﺘﻢ ،روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ او ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﻮﻧﻪ ﺑﻴﺎ ورﻏﻮل ﺷﻲ.
) (٨د ښځﻮ ﭼﺎرو وزارت ﺗﻪ د اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﻮ ﺑﺮاﺑﺮول ﺗﺮڅﻮ ﺧﭙﻞ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ﭼﯥ د ښځﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺨﻪ دﻓﺎع ،د ښځﻮ
ښﻮوﻧﻪ او روزﻧﻪ ،ﻣﺴﻠﮑﻲ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ،او د ښځﻮ روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ دﻩ ﭘﻪ ښﻪ ډول ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړي .او
) (٩او د داﺳﯥ ﻳﻮې ټﻮﻟﻨﯥ ودې ﺗﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاﺑﺮول ﭼﯥ ﮐﺜﺮت ﭘﺎﻟﻨﻪ ﭘﮑﯥ ﺷﺘﻮن وﻟﺮي او د ﻣﺬهﺒﻲ ازادۍ درﻧﺎوى
وﮐړي.
 -١٠٣د ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺖ
اﻟﻒ :ﭘﻪ ټﻮﻟﻴﺰ ډول د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻋﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮﻗﻮ د ﻗﺎﻧﻮن  ٥١٢څﭙﺮﮐﻲ  ١١٥ -١٠٧ﻣﺎدې هﻤﺪاﺷﺎن داﺳﯥ ﻧﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ
وﻟﺴﻤﺸﺮ ﺗﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧًﺎ ﺻﻼﺣﻴﺖ ورﮐﻮي ﺗﺮڅﻮ د ﻻﻧﺪې ﮐړﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﯥ وﮐړي.
) (١ﺑﻴړﻧۍ ﺑﺸﺮي اړﺗﻴﺎوې -ﺗﺮڅﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺑﻴړﻧۍ اړﺗﻴﺎوي ﭘﻮرﻩ ﮐړي ﻟﮑﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﯥ:
ﻟﻮﻣړۍ :ﺑﻴړﻧﻲ ﺧﻮاړﻩ ،ﺳﺮﭘﻨﺎﻩ او روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﻣﺮﺳﺘﯥ
دوهﻢ :د څښﻠﻮ ﭘﺎﮐﯥ اوﺑﻪ او د ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤﯥ ﻟﭙﺎرﻩ
درﻳﻢ :د ﻧﺎروﻏﺘﻴﺎ څﺨﻪ وﻗﺎﻳﻪ ،د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د واﮐﺴﻴﻦ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل ،د ﻣﻌﺎﻟﺠﯥ ﺧﻮاړﻩ ،د ﻣﻮر او ﻣﺎﺷﻮم ﻟﭙﺎرﻩ
روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ ،او ﻣﮑﺮوﺑﻲ ﻧﺎروﻏۍ ،څﺎرﻧﻪ او ﺗﺪاوي
څﻠﻮرم :د ورﮐﻮ ﻋﺰﻳﺰاﻧﻮ ﻣﻮﻧﺪﻧﻪ او د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﺑﻴﺎ ﻳﻮځﺎى ﮐﻮﻟﻮ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ او
ﭘﻨځﻢ :د ﻣﺎﻳﻨﻮﻧﻮ او ﻧﻮرو ﻧﺎﭼﺎودو ﻣﻬﻤﺎﺗﻮ ﭘﺎﮐﻮل
) (٢د ﮐډواﻟﻮ او ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﺑﯥ ځﺎﻳﻪ ﺷﻮﻳﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﺑﻴﺮﺗﻪ راﺳﺘﻨﻮل او هﻐﻮى ﺗﻪ د اوﺳﻴﺪﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ځﺎﯼ ﺑﺮاﺑﺮول -ﭘﻪ
ﺑﻬﺮ او ﭘﻪ هﻴﻮاد ﮐﯥ د دﻧﻨﻪ ﮐډواﻟﻮ او ﺑﯥ ځﺎﻳﻪ ﺷﻮﻳﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ﻏﻮاړي ﭼﯥ ﺑﻴﺮﺗﻪ هﻴﻮاد ﺗﻪ راﺳﺘﺎﻧﻪ
ﺷﻲ ،او د هﻐﻮى ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ د ﺑﻴﺎ ﺟﺬﺑﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ،دﻏﻪ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډول دي
ﻟﻮﻣړى :هﻐﻪ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ذﮐﺮ ﺷﻮې ) (١ﺷﻤﻴﺮې ﮐﯥ ورڅﺨﻪ ﻳﺎدوﻧﻪ وﺷﻮﻩ.
دوهﻢ :ټﻮﻟﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﯥ ،د هﻐﻪ ﮐډواﻟﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل ﭼﯥ ګﺎوﻧډﻳﻮ هﻴﻮادوﻧﻮ ﮐﯥ اوﺳﻴږي او د ﮐډواﻟﻮ ﻳﻮﻩ ﻟﻮﻳﻪ
ﺷﻤﻴﺮﻩ ﻳﯥ ﺟﻮړﻩ ﮐړې دﻩ .د دﻏﻪ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻣﻮﺧﻪ دادﻩ ﭼﯥ ټﻮﻟﻨﻴﺰ،روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ،او ښﻮوﻧﻴﺰ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ د ﺳﺮﻩ
ورﻏﻮل ﺷﻲ اوﻳﺎ ورﺗﻪ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ورﮐړي .ځﮑﻪ ﭼﯥ د ﮐډواﻟﻮ ﭘﻪ ﮐﺘﻠﻮي ډول ﺑﻴﺮﺗﻪ راﺳﺘﻨﻴﺪﻧﯥ دﻏﻪ ﺑﺮﺧﯥ
اﻏﻴﺰﻣﻨﯥ ﮐړﻳﺪي.
درﻳﻢ :ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﻮ او ﮐﻮرﺑﻪ هﻴﻮادوﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺗﺮڅﻮ د ﮐډواﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ اﻣﻨﻴﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮐړي اوﻳﺎ هﻢ
ﻋﺎم ﮐډواﻟﻮ ﻟﻪ ﺟﻨګﻴﺎﻟﻴﻮ اوهﻐﻪ ﺧﻠﮑﻮ څﺨﻪ ﭼﯥ د وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ډﻟﻮ او ﻳﺎ ﻧﻮر ﺗﺮورﻳﺴﺘﯥ ګﺮوﭘﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ اړﻳﮑﯥ
وﻟﺮي او ﻳﺎ ﻳﯥ ﻏړي وي ،او ﻳﺎ هﻢ هﻐﻪ ﺧﻠﮏ وي ﭼﯥ د ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻳﺎﻻﺗﻮ د ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻧﻪ وي وڅﺎري او
ﺗﺮې ﺟﻼ ﻳﯥ ﮐړي .او،
څﻠﻮرم :د هﻐﻪ ﮐډواﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ډول ﻏﻮاړي وﻃﻦ ﺗﻪ راﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﻲ او ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ
دﻧﻨﻪ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ ﺑﻴﺎ ﺟﺬب ﮐړاى ﺷﻲ ،او د هﻐﻪ ﮐډواﻟﻮ ﺳﺮﻩ دواﻣﺪارﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﭼﯥ ﺑﻴﺮﺗﻪ ﻧﻪ ﺷﻲ راﺳﺘﻨﻴﺪاى
او ﻳﺎ هﻢ ﻧﻪ ﻏﻮاړي راﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﻲ ،او د هﻐﻪ ﮐډواﻟﻮﺳﺮﻩ ﺑﺸﺮ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﭼﯥ دﻧﻨﻪ ﭘﻪ هﻴﻮاد ﮐﯥ ﺑﯥ ځﺎﻳﻪ
ﺷﻮي وي ،د هﻐﻪ ﮐډواﻟﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل ﭼﯥ د ﻣﻠګﺮوﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﮐډواﻟﻮ د دﻓﺘﺮ ﻟﻪ ﻻرې او ﻳﺎ د داﺳﯥ ﻧﻮرو
دﻓﺘﺮوﻧﻮ ﭼﯥ د ﮐډواﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮي ﻏﻮاړي ﺑﻴﺮﺗﻪ راﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﻲ.
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) (٣د ﻧﺸﻪ ﻳﯥ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻪ ﺿﺪ ﻣﺒﺎررزﻩ :اﻟﻒ :د ﮐﻮﮐﻨﺎرو د ﮐښﺖ ﻟﻪ ﻣﻴﻨځﻪ وړﻟﻮ د هﻴﺮوﻳﻨﻮ د ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺨﻨﻴﻮي او ﭘﻪ
ټﻮﻟﻴﺰ ډول ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ د ﻣﺨﺪرﻩ ﺗﻮﮐﻮ دﻋﺮﺿﯥ او ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻤﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺮﺳﺘﻮ ځﺎﻧګړي ﮐﻮل ،او ﭘﻪ
ﺧﺎص ډول ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎﻧﺪې ټﻴﻨګﺎر:
ﻟﻮﻣړى :د ﮐﻮﮐﻨﺎرو او اﭘﻴﻤﻮ ﻟﻪ ﻣﻴﻨځﻪ وړل ،د ﺑﺪﻳﻞ ﻣﻌﻴﺸﺖ د ﭘﺮوګﺮام راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮل ،ﭘﻪ هﻐﻪ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ
ﭼﯥ ﮐﻮﮐﻨﺎر ﮐﺮل ﮐﻴږي ﻟﻪ ﺑﺰګﺮو څﺨﻪ ﻳﯥ د ﻏﻴﺮﻧﺸﻪ ﻳﯥ ﺗﻮﮐﻮ د ﭘﻴﺪاورو ﭘﻴﺮودﻧﻪ ،د ژر اﻏﻴﺰ ﺷﻴﻨﺪوﻧﮑﻮ
ﻋﺎﻣﻪ ﮐﺎروﻧﻮ راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮل ﺗﺮځﻮ د ﮐﺎرګﺮو ﭘﺎم د ﮐﻮﮐﻨﺎرو ﭘﻪ ﭘټﻮﮐﯥ د ﮐﺎر څﺨﻪ راوګﺮځﻮي ،د داﺳﯥ
ﭘﺮوژو ﭘﻴﻠﻮل ﺗﺮڅﻮ د ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﭘﺮوﺳﺲ اوﻗﺎﭼﺎق ﺑﺎﻧﺪې ﻣﺘﻤﺮﮐﺰې وي ،ﺗﺮڅﻮ هﻐﻪ ﭼﺎﺗﻪ ﭼﯥ
د ﻧﺸﻪ ﻳﯥ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻪ ﻣﺨﻨﻴﻮي ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ اوهﻤﮑﺎري ﮐﻮي اﻣﺘﻴﺎزات ورﮐړل ﺷﻲ.
دوهﻢ :ﭘﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﭼﻮﮐﺎټ ﮐﯥ د ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﺮﺿﺪ د ارګﺎﻧﻮﻧﻮ راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮل ﻟﮑﻪ د ﻣﺨﺪرﻩ ﺗﻮﮐﻮ
دﮐﻨټﺮول ﻋﺎﻟﻲ دوﻟﺘﻲ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ،د دﻏﻪ ارګﺎﻧﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ښﻮوﻧﻴﺰو ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ او ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻮ ﺑﺮاﺑﺮول،
هﻤﺪاﺷﺎن ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﺨﺪرﻩ ﺗﻮﮐﻮ د ﮐﺮهڼﯥ،ﺗﻮﻟﻴﺪ او ﻗﺎﭼﺎق ﭘﺮﺿﺪ د ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﺟﻮړول او ﺗﻨﻔﻴﺬول.
درﻳﻢ :ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ د ګﻤﺮﮐﺎﺗﻮ ،ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ،اوﻧﻮروهﻐﻪ ﺳﺮﺣﺪي ارګﺎﻧﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺗﺮڅﻮ د
ﻣﺨﺪرﻩ ﺗﻮﮐﻮ د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻟﭙﺎرﻩ ښﻮوﻧﻴﺰو ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﺟﻮړﮐړي اوهﻤﺪاﺷﺎن ورﺗﻪ وﺳﺎﻳﻞ ﺑﺮاﺑﺮﮐړي ،ﭘﻪ
ځﺎﻧګړي ډول د ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ او د هﻐﻪ ﮐﻴﻤﻴﺎوي ﻣﻮادو ﭼﯥ د هﻴﺮوﻳﻨﻮ ﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ ﮐﯥ ورڅﺨﻪ ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻞ
ﮐﻴږي ،ﻣﺨﻨﻴﻮى ﮐﻮل ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ.
څﻠﻮرم :ﭘﻪ ﮐﻠﻨﻲ ډول د ﮐﻮﮐﻨﺎرو د ﮐښﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﺳﺮوي ګﺎﻧﯥ او ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﮑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺮڅﻮ د ﮐﻮﮐﻨﺎرو د
ﮐښﺖ او ﮐﺮﮐﻴﻠﯥ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﺎﺻﻞ ﮐړاى ﺷﻲ ،او
ﭘﻨځﻢ :ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ دﻧﻨﻪ او د راﺳﺘﻴﻨﺪوﻧﮑﻮ ﮐډواﻟﻮ ﺗﺮﻣﻴﻨځ د ﻣﺨﺪرﻩ ﺗﻮﮐﻮ د ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﻳﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻤﻮل.
ب :د  ٢٠٠٣ﮐﺎل څﺨﻪ ﺗﺮ  ٢٠٠٦ﮐﺎل ﭘﻮرې د هﺮﮐﺎل ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻨځﻠﺲ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ ډاﻟﺮﻩ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻪ دﻩ ﭼﯥ د رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻟﺨﻮا د
ﻣﻠګﺮوﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﭘﺮوګﺮام ﺗﻪ ورﮐړل ﺷﻲ ،او د هﻐﻪ ﮐﺎروﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ د ﭘﻮرﺗﻪ ذﮐﺮ ﺷﻮي اﻟﻒ
ﭘﺎرګﺮاف د ﻟﻮﻣړۍ څﺨﻪ ﺗﺮﭘﻨځﻤﯥ ﺷﻤﻴﺮې ﭘﻮرې ورڅﺨﻪ ﻳﺎدوﻧﻪ ﺷﻮى ﻣﺼﺮف ﺷﻲ .دﻏﻪ اﻧﺪازﻩ ﭘﻴﺴﯥ د دى ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻻﻳﺤﯥ ﭘﻪ
واﺳﻄﻪ ﻣﻨﻈﻮرې ﺷﻮې دي او د هﻐﻪ ﭘﻴﺴﻮ څﺨﻪ ﺑﻴﻠﯥ دي ﭼﯥ د ﻧﺸﻪ ﻳﯥ ﺗﻮﮐﻮ ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻟﭙﺎرﻩ د ﮐﻮﻣﯥ ﺑﻠﯥ ﻣﺮﺟﻊ څﺨﻪ اﺧﻴﺴﺘﻞ
ﺷﻮې او ﻳﺎ ﻣﻨﻈﻮرې ﺷﻮي وي.
 -٤د ﺧﻮړو ﺑﻴﺎ ﺗﺎﻣﻴﻨﻮل ،د ﮐﺮهڼﻲ د ﺳﮑﺘﻮر ﺑﻴﺎ رﻏﺎوﻧﻪ ،ﭘﻪ روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﭼﺎرو ﮐﯥ ﺑﻬﺒﻮد ،او د ﺑﻨﺴټﻴﺰو زﻳﺮﺑﻨﺎګﺎﻧﻮ ﺑﻴﺎ
ﺟﻮړوﻧﻪ.
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﺑﺎزاروﻧﻮ ﺗﻪ د ﻻس رﺳﻲ ،د ﺧﻮړو د ﻣﺎرﮐﻴټﻮﻧﻮ د زﻳﺎﺗﻮاﻟﻲ ،د زراﻋﺘﻲ ﺳﮑﺘﻮر د ﺑﻴﺎ رﻏﺎوﻧﯥ د ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ
ﺟﻨګﻴﺎﻟﻴﻮ ،ﺑﻴﺮﺗﻪ راﺳﺘﻨﻴﺪوﻧﮑﻮ ﮐډواﻟﻮ ،او ﭘﻪ هﻴﻮاد ﮐﯥ ﺑﯥ ځﺎﻳﻪ ﺷﻮﻳﻮ ﺗﻪ د ﮐﺎرﻣﻮﻧﺪﻧﯥ ،د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺣﺎﻻﺗﻮ د ښﻪ ﮐﻮﻟﻮ او ﭘﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د زﻳﺮﺑﻨﺎګﺎﻧﻮ د ﺟﻮړوﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻻﻧﺪې ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺑﺮاﺑﺮول:
اﻟﻒ :ﭘﻪ ﮐﺮهڼﻴﺰﻩ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ د اوﺑﻮ ﻟګﻮﻟﻮ د ﺳﻴﺴﺘﻤﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل د زﻳﺮﺑﻨﺎګﺎﻧﻮ ﺟﻮړول او ﭘﻪ ﮐﻠﻴﻮاﻟﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ د
ﺳړﮐﻮﻧﻮ ﺟﻮړول.
ب :د ﭘﻮروﻧﻮ د ﻣﻮدې اوږدول
ج :د اړﻳﻨﻮ زراﻋﺘﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻮ ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮل ﻟﮑﻪ ،ﺗﺨﻤﻮﻧﻪ ،وﺳﺎﻳﻞ ،او ﮐﻴﻤﻴﺎوي ﺳﺮﻩ هﻤﺪاﺷﺎن د ﺗﮑﺜﻴﺮ ،ﺗﺼﺪﻳﻖ او د
ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻮ د ﺗﻮزﻳﻊ ﺳﻴﺴﺘﻤﻮﻧﻮ ﭘﻴﺎوړي ﮐﻮل
د :د ﺷﺘﻪ اوﺑﻮ د ﮐﻴﻔﻴﺖ او ﮐﻤﻴﺖ د ﻻښﻪ ﮐﻮﻟﻮ ،د ﻣﻮﺟﻮدﻩ اوﺑﻪ ﻟګﻮﻟﻮ د ﺳﻴﺴﺘﻤﻮﻧﻮ ﺑﻴﺎ اﺣﻴﺎ او د دﻏﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﻮﻧﻮ د ﺳﻴﻤﻪ
اﻳﺰو ﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻮ ﻟﻮړواﻟﻰ.
هـ :د ﺑﺎزاروﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ او ﭘﻪ ﻧﻮرو ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ د ﻣﺎﻟﺪارۍ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ او د ﻣﺎﻟﺪارۍ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺗﺮڅﻮ د ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ
ﻣﺎﻟﺪارﻳﻮ ﭼﯥ د ﺟګړو او وﭼﮑﺎﻟﻴﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ زﻳﺎﻧﻤﻨﯥ ﺷﻮي دي ځﺎى وﻧﻴﺴﻲ.
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و :د ﻣﺎﻳﻨﻮﻧﻮ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ د ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻮهﺎوى ،د ﻣﺎﻳﻦ ﭘﺎﮐۍ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ،او داﺳﯥ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮل ﭼﯥ د
ﻣﺎﻳﻨﻮﻧﻮ د ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ،ﻳﺘﻴﻤﺎﻧﻮ او ﮐﻮﻧډو ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﺷﻲ.
ز :د ﮐﻮﭼﻨﻴﻮ او ﺷﻴﺪو ﺧﻮړﻧﮑﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺧﻮړو ﺑﺮاﺑﺮول ،واﮐﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ،د وﻳټﺎﻣﻴﻦ ﺁ ﺗﻄﺒﻴﻖ ،د اﺳﻬﺎﻻﺗﻮ او
ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻧﺎروﻏﻴﻮ ﺗﺪاوي او وﻗﺎﻳﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻨﻈﻤﻮ ﭘﻼﻧﻮﻧﻮ راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮل.
ح :د داﺳﯥ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮل ﭼﯥ د هﻐﻮى ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ د ﻣﻮر او ﻣﺎﺷﻮم روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﭘﺎﻟﻨﻪ وﺷﻲ او د ﻣﻮر او
ﻣﺎﺷﻮم د ﻣړﻳﻨﯥ ﮐﭽﻪ راټﻴﺘﻪ ﮐړي.
ط :د ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤﯥ او د څښﺎﮎ د اوﺑﻮ د ښﻪ واﻟﻲ ﻟﭙﺎرﻩ د ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﺟﻮړول ﺗﺮڅﻮ د هﻐﻮى ﻟﻪ ﻻرې د ﻣﮑﺮوﺑﻲ
ﻧﺎروﻏﻴﻮ ﻟﮑﻪ ﻣﻼرﻳﺎ او ﺗﻮﺑﺮﮐﻠﻮز ﻳﺎ ﻧﺮي رﻧځ ﺗﺪاوي او وﻗﺎﻳﻪ ﺷﻮﻧﯥ ﺷﻲ.
ي :د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د رﺳﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻨﻈﻤﻮ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮل ﻟﮑﻪ دروﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﮐﻠﻴﻨﻴﮑﻮﻧﻮ ،او داﺳﯥ
ﻧﻮرو ﺑﻨﺴټﻴﺰو روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﺑﻴﺎ رﻏﺎوﻧﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ډول ﭘﮑﯥ د ﻳﺘﻴﻤﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ روﻏﺘﻴﺎ ﺗﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ وﺷﻲ.
ﮎ :د هﺴﺘﻮګﻨځﻴﻮ د ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ) ،ﻟﮑﻪ د ﭘﻮځﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ زﻳﺎﻧﻤﻦ ﺷﻮﻳﻮ ﮐﻮرﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺗﺮﻣﻴﻢ(
د ښﺎري زﻳﺮﺑﻨﺎګﺎﻧﻮ ﺑﻴﺎ رﻏﺎوﻧﻪ او ﭘﻪ ښﺎري ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ د ﺑﻨﺴټﻴﺰو ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﻣﻼﺗړ .او
ل :د وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ﺟﻨګﻴﺎﻟﻴﻮ ﺑﯥ وﺳﻠﯥ ﮐﻮل ،ﻏﻴﺮﭘﻮځﯥ ﮐﻮل او ټﻮﻟﻨﯥ ﺳﺮﻩ ﺑﻴﺎ ﻳﻮځﺎى ﮐﻮل ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ډول ﻣﺎﺷﻮم
ﺳﺮﺗﻴﺮي.
 -٥ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻳﻮ ﺗﻠﭙﺎﺗﯥ )وﻟﺴﻮاﮐﻰ( ﻣﻠﺖ-دوﻟﺖ راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮل .اﻟﻒ :د اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻮ د ﻟﻮړوﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ
ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺗﺮڅﻮ د ﺧﻠﮑﻮ اړﺗﻴﺎوو ﺗﻪ ﻣﺜﺒﺖ ځﻮاب وواﻳﻲ او دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮑﻮ او ﭘﻪ ﺁزاد ﺑﺎزار د وﻻړو ﻧﻬﺎدوﻧﻮ راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮل ﻟﮑﻪ ،ﭘﻪ
ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺗﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ورﮐﻮل:
ﻟﻮﻣړى :د هﻐﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﻮﺳﺴﻮ ﻣﻼﺗړ ﮐﻮﻣﯥ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺮﻩ د ﻣﻠﮑﻲ ﻣﺸﺎورﻳﻨﻮ ﭘﻪ ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ
ﮐﻮي.
دوهﻢ :د ﻳﻮې ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻳﺎﻓﺘﻪ ټﻮﻟﻨﯥ راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮل د ﻟﻮﻣړﻧﻴﻮ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﭘﻪ راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮل ﺳﺮﻩ ﭼﯥ ډﻳﺮ ﺗﺎﮐﻴﺪ
ﻳﺘﻴﻤﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ او ﻳﺎ هﻢ ﭘﻪ ﻧﻮرو ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ وﺷﻲ.
درﻳﻢ :د داﺳﯥ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮل ﭼﯥ د هﻐﻮى ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ وﺗﻮاﻧﻴږي ﭼﯥ ښﻮوﻧﮑﻲ اﺳﺘﺨﺪام
ﮐړي او ځﺎﻧګړې ﺗﺎﮐﻴﺪ ﭘﮑﯥ ﭘﻪ ښځﻴﻨﻪ ښﻮوﻧﮑﻮ وﺷﻲ.
څﻠﻮرم :د داﺳﯥ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﭼﻤﺘﻮﮐﻮل ﭼﯥ د هﻐﻮى ﻟﻪ ﻻرې اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ وﮐﻮﻻى ﺷﻲ ﭼﯥ داﺳﯥ ﻳﻮ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻧﻈﺎم
راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐړي ﭼﯥ د ﻣﺎﻳﻨﻮﻧﻮ د ﺧﺒﺮﺗﻴﺎ ،د ﺧﻮړو د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺗﻮب ،زراﻋﺘﻲ ښﻮوﻧﯥ ،د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻟﮑﻪ ﻣﺬهﺒﻲ
ﺁزادي او ټﻮﻟﻨﻴﺰې ښﻮوﻧﻮ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﻣﺎﻟﻮﻣﺎت ﭘﮑﯥ ځﺎى ﺷﻮي وي.
ﭘﻨځﻢ :د اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺗﺮڅﻮ ﻳﻮ ﻧﻮى اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ،ﻧﻮر ﺣﻘﻮﻗﻲ ﭼﻮﮐﺎټﻮﻧﻪ او داﺳﯥ ﻧﻮښﺘﻮﻧﻪ راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ
ﮐړي ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﭘﻠﻰ ﮐړي .ﻟﮑﻪ د ﻣﺬهﺒﻲ ﺁزادۍ ﭘﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﭘﻴﮋﻧﺪل ﭘﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن او
ﻧﻮرو ﺣﻘﻮﻗﻲ ﭼﻮﮐﺎټﻮﻧﻮ ﮐﯥ.
ﺷﭙږم :ﭘﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ادارو ﮐﯥ د روڼﺘﻴﺎ ﻳﺎ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ،ﺣﺴﺎب ورﮐﻮﻟﻮ ،او ﻣﺸﺎرﮐﺘﻲ ﻧﻈﺎم راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻣﻼﺗړ ﻟﮑﻪ د
ﻓﺴﺎد ﭘﻪ ﺿﺪ د ﻣﺒﺎرزې ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ او هﻤﺪاﺷﺎن داﺳﯥ ﻧﻮر ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﺗﺮڅﻮ د ښﯥ ﺣﮑﻮﻣﺖ دارۍ ﺳﺒﺐ ﺷﻲ.
اوم :د ﺧﭙﻠﻮاﮐﻪ او ﺁزداو ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻮ ﻣﻼﺗړ.
اﺗﻢ :ﭘﻪ ﻣﻠﻲ ،ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰﻩ او ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﮐﭽﻪ د هﺮ ﺗﻮﮐﻢ ﻳﺎ ﻧﮋاد څﺨﻪ د ښځﻮ د ﻧﻘﺶ او وﻧډې د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﻣﻼﺗړ.
ﻧﻬﻢ :د ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﻮ د ﭘﻴﺎوړﺗﻴﺎ ﻣﻼﺗړ ﺗﺮڅﻮ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ښﻪ واﻟﻲ ﺳﺒﺐ ﺷﻲ ﻟﮑﻪ ،ﻣﺬهﺒﻲ ازادي ،د ﺑﻴﺎن ﺁزادي ،او
د ټﻮﻟﻨﻮ ﺁزادي ،هﻤﺪاﺷﺎن د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د څﺎرﻧﯥ ﻣﻼﺗړ.
ﻟﺴﻢ :ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ او ﻣﻠﻲ هڅﻮ ﻣﻼﺗړ ﭼﯥ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺗﻴﺮﻳﻮ ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﺨﻮا ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮي وي
او ﻳﺎ د هﻐﻮى د ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻨﻮ ﻳﺎ هﻢ د ﺗﺮورﻳﺴﺘﻲ ګﺮوﭘﻮﻧﻮ ﻟﺨﻮا ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﻮي ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮي وي .ﭼﯥ
دﻏﻪ ﻣﻼﺗړ ﮐﯥ ﺑﻪ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺗﻴﺮﻳﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ د ﻋﺪﻟﻲ ﻣﻌﺎﻳﻨﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﻧﻮ راﻏﻮﻧډول هﻢ ﺷﺎﻣﻞ وي.
ﻳﻮوﻟﺴﻢ :د ﻣﻠﻲ ،ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو او ﻣﺤﻠﻲ ټﺎﮐﻨﻮ ﻣﻼﺗړ او د ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ﭘﻪ راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ.
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ﭘﻲ ال  - ٣٢٧-١٠٧ﺿﻤﻴﻤﻪ خ :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ازادۍ د ﻣﻼﺗړ ﻗﺎﻧﻮن

دوﻟﺴﻢ :ﭘﻪ ﻣﻠﻲ ،ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰﻩ اوﻣﺤﻠﻲ ﮐﭽﻪ د اﻏﻴﺰﻣﻨﻮ ﻋﺪﻟﻲ ادارو راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮل ،ﻟﮑﻪ د ﻣﺴﺆوﻟﻮ او ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﺑﻨﺴټ
وﻻړ د ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ځﻮاﮎ راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮل.
دﻳﺎرﻟﺴﻢ :د ﻣﺮﮐﺰي ﺑﺎﻧﮏ د راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻣﻼﺗړ هﻤﺪاﺷﺎن د ﻣﺮﮐﺰي ﺑﻮدﺟﻮي ﭼﺎرواﮐﻮ ﻣﻼﺗړ .او
څﻮارﻟﺴﻢ :د ﻣﻬﻤﻮ ﺳړﮐﻮﻧﻮ او د اورګﺎډو د ﭘټﻠﻴﻮ د ﭘﻴﮋﻧﺪﻧﯥ ﻣﻼﺗړ ﮐﻮم ﭼﯥ د اﻗﺘﺼﺎد د ﻧﻮښﺖ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او
ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ ﻣﻬﻢ ګڼﻞ ﮐﻴږي .د دﻏﻪ ﺳړﮐﻮﻧﻮ او ﭘټﻠﻴﻮ ﺑﻴﺎ رﻏﺎوﻧﻪ او د ګﻤﺮﮐﻲ ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ﺗﺎﺳﻴﺲ او د ګﻤﺮﮎ د ﻣﺎﻣﻮرﻳﻨﻮ
ښﻮوﻧﯥ او روزﻧﯥ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ.
ب :د ﻣﻠﻲ ،ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو او ﻣﺤﻠﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻮ د ﻣﻼﺗړ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻋﻨﻌﻨﻮي ﻟﻮﻳﯥ ﺟﺮګﯥ د راﻏﻮښﺘﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ او د ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ د
ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﭼﯥ د )اﻟﻒ ﭘﻪ ﭘﺮاګﺮاف ﮐﯥ ﭘﻪ ﻳﻮوﻟﺴﻤﻪ ﻓﻘﺮﻩ ﮐﯥ ذﮐﺮ ﺷﻮ( وﻟﺴﻤﺸﺮ ﺗﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻪ دﻩ ﭼﯥ د  ٢٠٠٣ﮐﺎل څﺨﻪ ﺗﺮ ٢٠٠٥
ﭘﻮرې د هﺮﮐﺎل ﻟﭙﺎرﻩ ﻟﺲ ﻣﻴﻠﻮﻧﻪ ډاﻟﺮﻩ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻴﻠﻪ او ﻣﻨﻈﻮرﻩ ﮐړي.
 .٦ﺁزاد ﺑﺎزار ﻳﺎ د ﻣﺎرﮐﻴټ اﻗﺘﺼﺎد :د ازاد ﺑﺎزار د راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻣﻼﺗړ ،د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﻮ ﺗﺎﺳﻴﺲ ،د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻮ ﭘﺎﻧګﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﭘﺎﻟﻴﺴﻴﻮ ﺟﻮړوﻟﻮ ،د ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ ﺑﻨﺴټﻴﺰو زﻳﺮﺑﻨﺎګﺎﻧﻮ راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮﻟﻮ او د ﺳﻮداګﺮۍ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ او د ﺳﻴﻤﯥ
د هﻴﻮادوﻧﻮ او ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ﺳﺮﻩ د ﺳﻮداګﺮﻳﺰو ﭼﺎرو د ﻏﻮړﻳﺪا ﭘﻪ ﻣﻼﺗړ د ﭘﺎﻟﻴﺴﻴﻮ ﺗﺮﺗﻴﺒﻮل ﻟﮑﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ:
اﻟﻒ :د ﺑﻬﺮ څﺨﻪ د هﻐﻪ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د راﺳﺘﻨﻴﺪو ﺗﺸﻮﻳﻖ ﭼﯥ ﺑﻬﺮ اوﺳﻴږي او ﭘﻪ ازاد ﺑﺎزار او ﺳﻮداګﺮۍ ﮐﯥ د ﭘﻮرﻩ
ﻣﻬﺎرت ﻟﺮوﻧﮑﻲ وي.
ب :د ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﻮ ﺗﺎﺳﻴﺲ ،ﻟﮑﻪ د ﭘﻮروﻧﻮ اﺗﺤﺎدﻳﯥ ،ﮐﻮﭘﺮاﺗﻴﻔﻮﻧﻪ ،او داﺳﯥ ﻧﻮر ﻧﻬﺎدوﻧﻪ ﭼﯥ ﮐﻮﭼﻨﻲ اﻗﺘﺼﺎدي
ﮐﺮﻳډﻳټﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړي او ﻳﺎ د ﺑﻴﻮزﻟﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻋﺎﻳﺪاﺗﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪوﻧﮑﻲ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﻣﺨﮑﯥ ﻳﻮﺳﻲ .ﭼﯥ ځﺎﻧګړې ﺗﺎﮐﻴﺪ
ﻳﯥ ﭘﻪ ښځﻴﻨﻪ ﻃﺒﻘﻪ وي.
ج :د ﺳﻴﻤﯥ د هﻴﻮادوﻧﻮ ﺳﺮﻩ د ﺳﻮداګﺮۍ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻻرې هﻮارول،
د :د ﮐﺎرګﺮاﻧﻮ د اﺳﺎﺳﻲ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺗﻪ د درﻧﺎوي زﻳﺎﺗﻴﺪﻧﻪ او ښﻪ ﮐﻮل او هﻤﺪا ﺷﺎن د ﮐﻮﭼﻨﻲ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ څﺨﻪ د ګټﯥ
اﺧﻴﺴﺘﻨﯥ ﻣﺨﻨﻴﻮى.
هـ :د ﻻﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻌﻮ ﭘﺮﻣﺨﺘګ او د داﺳﯥ ﻧﻮرو ﮐﻮﭼﻨﻴﻮ او ﺳﭙﮑﻮ ﺻﻨﺎﻳﻌﻮ د رﺷﺪ ﻣﻼﺗړ
و :د ﮐﺎﺑﻞ او ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻧﻮرو ﻟﻮﻳﻮ ښﺎروﻧﻮ د ﺑﻴﺎ وداﻧﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺎﻟﻲ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ اواﻣﮑﺎﻧﺎﺗﻮ ﺑﺮاﺑﺮول
 .٧د ښځﻮ او اﻧﺠﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﯥ
اﻟﻒ :د ﻣﺮﺳﺘﻮ اهﺪاف ﻳﺎ ﻣﻮﺧﯥ :د ښځﻮ اواﻧﺠﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ،روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ،ښﻮوﻧﻪ او روزﻧﻪ،
ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ،اﻣﻨﻴﺖ او د ﭘﻨﺎﻩ ځﺎﻳﻮﻧﻮ د ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻮﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﻮ ﺑﺎﻧﺪې
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰې وي:
ﻟﻮﻣړى :د ﻃﺒﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻮ،او دواګﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﭼﻤﺘﻮاﻟﻲ او د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ د ﺟﻮړوﻟﻮ ﻣﻼﺗړ ،او ﻳﺎ د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ
ﭘﺎﻣﻠﺮوﻧﻮ د اﺣﻴﺎ او ﺑﻴﺎ رﻏﺎوﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د ﮐﻠﻴﻨﻴﮑﻮﻧﻮ ﺟﻮړول ﺗﺮڅﻮ د ښځﻮ ،ﮐﻮﭼﻨﻴﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ او ﺷﻴﺪﻩ ﺧﻮړوﻧﮑﻮ
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺻﺤﻲ ﺣﺎﻟﺖ د ښﻪ واﻟﻲ ﺳﺒﺐ ﺷﻲ.
دوهﻢ :د ښځﻮ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د واﮐﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن او ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ د ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ.
درﻳﻢ :د اﻧﺠﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻟﻮﻣړﻧﻴﻮ او ﺛﺎﻧﻮي ښﻮوﻧځﻴﻮ ﺗﺎﺳﻴﺴﻮل ،ﭘﺮﻣﺦ ﺑﻴﻮل او ﭘﺮاﺧﻪ ﮐﻮل ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﺼﺎب ﮐﯥ ﻳﯥ
رﻳﺎﺿﻲ ،ﺳﺎﻳﻨﺲ ،او د ژﺑﻮ زدﻩ ﮐړي ﺷﺎﻣﻠﯥ وي.
څﻠﻮرم :د ښځﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ او ﻣﺴﻠﮑﻲ روزﻧﻴﺰو ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮل هﻤﺪاﺷﺎن د ﻋﺎﻳﺪاﺗﻮ د ﻻس ﺗﻪ
راوړﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﭘﺮوژو ﺗﺎﺳﻴﺴﻮل.
ﭘﻨځﻢ :د اﻧﺠﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ځﺎﻧګړو ښﻮوﻧﻴﺰو ﻣﻮﮐﻮ او ښﻮوﻧځﻴﻮ ﺑﺮاﺑﺮول ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﺨﻮا ﻳﯥ ﻣﺨﻨﻴﻮى ﺷﻮى و،
هﻤﺪاﺷﺎن د اﻧﺠﻮﻧﻮ د ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ هﻐﻮى ﺗﻪ د ﻟﻮړو زدﻩ ﮐړو زﻣﻴﻨﯥ ﺑﺮاﺑﺮول.
ﺷﭙږم :د داﺳﯥ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﺟﻮړول او ﺗﻄﺒﻴﻘﻮل ﺗﺮڅﻮ ښځﯥ او اﻧﺠﻮﻧﻲ د ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻴﺮﻳﻮ ،اﺧﺘﻄﺎف ،ﻗﺎﭼﺎق ،زﺑﻴښﺎﮎ
او د ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﻮ دﻋﺮﺿﻲ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ ﻟﻪ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﺒﻌﻴﺾ څﺨﻪ وﺳﺎﺗﻲ.
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ﭘﻲ ال  - ٣٢٧-١٠٧ﺿﻤﻴﻤﻪ خ :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ازادۍ د ﻣﻼﺗړ ﻗﺎﻧﻮن

اوم :د هﻐﻪ اﻧﺠﻮﻧﻮ او ښځﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﻴړﻧﻲ ﭘﻨﺎﻩ ځﺎﻳﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮول ﭼﯥ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ د ﺧﻄﺮ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ وي.
اﺗﻢ :د ﮐﻮﻧډو ښځﻮ ﺳﺮﻩ د ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﻮ زﻳﺎﺗﻮاﻟﻰ ﭼﯥ دﻏﻪ ﻃﺒﻘﻪ ښځﯥ د ﺟګړﻩ ځﭙﻠﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻳﻮ زﻳﺎت ﺷﻤﻴﺮ
وګړي ﺗﺸﮑﻴﻠﻮي.
ﻧﻬﻢ :د ښځﻮ ﭘﻪ ﻣﺸﺮﺗﺎﺑﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻴﺪوﻧﮑﻮ ﮐﺎروﻧﻮ څﺨﻪ ،او هﻤﺪاﺷﺎن د هﻐﻪ ﻧﺎ دوﻟﺘﻲ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﻮ څﺨﻪ ﻣﻼﺗړ ﭼﯥ ښځﻮ
او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ﭘﻪ رﺳﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻟﺮي.
ﻟﺴﻢ :د ښځﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ او د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺧﭙﺮول ﭘﻪ ټﻮل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ،ﻟﮑﻪ
ﻣﺬهﺒﻲ ﺁزادي ،د ﺑﻴﺎن ﺁزادي ،او ټﻮﻟﻨﻴﺰې ﺁزادۍ.
ﻳﻮﻟﺴﻢ :ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ او ﺣﻘﻮﻗﻲ ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ﺗﻪ د ښځﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ روزﻧﻴﺰ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﺟﻮړول ،او
دوﻟﺴﻢ :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن څﺨﻪ ﻣﻼﺗړ ﺗﺮڅﻮ د ښځﻮ او د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻪ ښﻪ واﻟﻲ ﮐﯥ
هڅﻪ او هﺎﻧﺪ وﮐړي ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ډول ،د ﻣﺬهﺒﻲ ﺁزادۍ ﺣﻖ ،د ﺑﻴﺎن ﺁزادي ،او ټﻮﻟﻨﻴﺰې ﺁزادۍ او د ښځﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ د
ﺗﻴﺮي او ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺗﻴﺮي څﺨﻪ ﮐﻠﮑﻪ څﻴړﻧﻪ او څﺎرﻧﻪ وﮐړي.
ب :د ﻣﺎﻟﻲ وﺟﯥ ﺑﺮاﺑﺮول :ﻟﻪ  ٢٠٠٣ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل ﻧﻪ ﺗﺮ  ٢٠٠٦ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل ﭘﻮري ﭘﻪ هﺮ ﮐﺎل ﮐﯥ
ﻟﻮﻣړى :وﻟﺴﻤﺸﺮ ﺗﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻪ دﻩ ﭼﯥ د هﺮ ﮐﺎل ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻨځﻠﺲ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ ډاﻟﺮﻩ د ښځﻮ دﭼﺎرو وزارت ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﻴﻠﯥ او
ﻣﻨﻈﻮرې ﮐړي .او
دوهﻢ :وﻟﺴﻤﺸﺮ ﺗﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻪ دﻩ ﺗﺮڅﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻨځﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ ډاﻟﺮﻩ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻩ
ﮐړي.
ج :د ﻧﻮرو ﻣﺎﻟﻲ وﺟﻮهﺎﺗﻮ ﺳﺮﻩ د دﻏﯥ وﺟﯥ ﺗړاو :ﭘﻪ )ب( ﭘﺎراګﺮاف ﮐﯥ ذﮐﺮ ﺷﻮى ﺑﻮدﻳﺠﻪ د هﻐﻪ ﻧﻮرو وﺟﻮهﺎﺗﻮ څﺨﻪ ﺑﻴﻞ
دى ﮐﻮم ﭼﯥ د دى هﺪف ﻟﭙﺎرﻩ د ﮐﻮﻣﯥ ﺑﻠﯥ ﻣﺮﺟﻊ څﺨﻪ ﺗﺼﻮﻳﺒﻴږي.

ﻣﺤﺪودﻳﺖ:
) (١ﭘﻪ ټﻮﻟﻴﺰ ډول -هﻐﻪ اﻧﺪازﻩ ﭘﻴﺴﯥ ﭼﯥ ددى ﻋﻨﻮان ﻻﻧﺪې ذﮐﺮ ﮐﻴږي )ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ هﻐﻪ اﻧﺪازې څﺨﻪ ﭼﯥ د ﻣﺮﺳﺘﻮ
ﻟﭙﺎرﻩ د ﻟﻮﻣړى ﺷﻤﻴﺮې څﺨﻪ ﺗﺮ درﻳﻤﯥ او د )و( ﺗﺮ)ح( ﻓﻘﺮې ﭘﻮرې د ) (٤ﺷﻤﻴﺮې ﻻﻧﺪې ذﮐﺮ ﺷﻮي دي ﺑﻪ هﻠﻪ
ورﮐﻮل ﮐﻴږي ﮐﻪ ﭼﻴﺮې وﻟﺴﻤﺸﺮ ﮐﺎﻧګﺮس ﺗﻪ وښﺎﻳﻲ او ﺛﺎﺑﺘﻪ ﻳﯥ ﮐړي ﭼﯥ ﭘﻪ هﻤﺎﻏﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل ﮐﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ
اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﺷﻮى ،او دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻴﻨځ ﺗﻪ راﻏﻠﻰ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ هﻢ ﭘﺮﻣﺨﺘګ
ﺷﻮى وي.
) (٢د ﻟﻐﻮ ﻳﺎ ﻓﺴﺨﯥ ﺣﻖ:
اﻟﻒ :ﭘﻪ ټﻮﻟﻴﺰ ډول -وﻟﺴﻤﺸﺮ ﮐﻮﻻى ﺷﻲ د ﻟﻮﻣړي ﭘﺎراګﺮاف ﺗﻄﺒﻴﻘﻮل ﻟﻐﻮ ﮐړي ﮐﻪ ﭼﻴﺮې وښﺎﻳﻲ او ﺛﺎﺑﺘﻪ ﮐړي ﭼﯥ
دﻏﻪ ﻟﻐﻮ د اﻣﺮﻳﮑﯥ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﻣﻠﻲ ګټﻮ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮې.
ب :د اﺛﺒﺎت ﻳﺎ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت -ﮐﻠﻪ ﭼﯥ اﺛﺒﺎت ﻟﻴﮏ ﮐﺎﻧګﺮس ﺗﻪ د اﻟﻒ ﭘﺎراګﺮاف ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﻟﻴږل
ﮐﻴږي ﺑﺎﻳﺪ وﻟﺴﻤﺸﺮ د ﻟﻮﻣړي ﭘﺎراګﺮاف د ﻟﻐﻮ ﮐﻴﺪﻟﻮ او ﻧﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺪﻟﻮ ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ ﭘﮑﯥ ﭘﻪ ښﮑﺎرﻩ ډول ذﮐﺮ ﮐړي وي.
د ﭘﺎﻧګﻮﻧﯥ ﻣﺎﻟﻲ وﺟﻪ:
) (١د ﺑﻮدﺟﯥ د ﺗﺨﺼﻴﺼﻮﻟﻮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺖ -د هﻐﻪ ﻣﺎﻟﻲ وﺟﻮهﺎﺗﻮ څﺨﻪ ﻋﻼوﻩ ﭼﯥ د دﻏﺴﯥ اهﺪاﻓﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﮐﻮﻣﯥ
ﻻرې ﻣﻨﻈﻮرې ﺷﻮې وي .ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﭘﺎﻧګﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د درې ﺳﻮﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ ډاﻟﺮو ﺗﺨﺼﻴﺼﻮل د وﻟﺴﻤﺸﺮ ﻟﭙﺎرﻩ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺖ ﻟﺮي او د دﻏﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن اﺣﮑﺎم د ﺷﺮﻗﻲ اروﭘﺎ د دﻣﻮﮐﺮاﺳۍ د ﻣﻼﺗﺮ د ﻗﺎﻧﻮن ﭼﯥ ﭘﻪ  ١٩٨٩ﮐﯥ راﻣﻴﻨځ
ﺗﻪ ﺷﻮى و ﭘﻪ  ٢٠١ﻣﺎدﻩ ﮐﯥ ذﮐﺮ ﺷﻮي دى) .ﺧﻮ د هﻤﺪﻏﯥ ﻣﺎدې ﭘﻪ ب ﻓﻘﺮﻩ ﮐﯥ د ﺑﻮدﺟﯥ ﺗﺨﺼﻴﺼﻮﻟﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ
اﺳﺘﺜﻨﺎ( ﻧﻮ ﭘﻪ دﻏﻪ اﺳﺎس د ﭘﻮرﺗﻪ ذﮐﺮ ﺷﻮې ﺑﻮدﺟﯥ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺖ ﺛﺎﺑﺖ دى.
) (٢د ﻣﺎﻟﻲ وﺟﻮهﺎﺗﻮ څﺨﻪ د ګټﯥ اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﻣﻮدﻩ -دﻏﻪ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺷﻮى ﭘﻴﺴﯥ ﺗﺮهﻐﻪ وﺧﺘﻪ ﭘﻮرې ﭼﯥ ټﻮﻟﯥ ﻣﺼﺮف
ﺷﻲ ورڅﺨﻪ ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻞ ﮐﻴﺪاى ﺷﻲ .ﻳﻌﻨﯥ ﻣﻮدﻩ ورﺗﻪ ﻣﺤﺪوﻩ ﻧﻪ دﻩ.
 ١٫٤د ﻣﺮﺳﺘﻮ اﻧﺴﺠﺎم:
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اﻟﻒ :ﭘﻪ ټﻮﻟﻴﺰﻩ ﺗﻮګﻪ -دوﻟﺴﻤﺸﺮ څﺨﻪ ﭘﻪ ﮐﻠﮑﻪ ﻏﻮښﺘﻞ ﮐﻴږي ﺗﺮڅﻮ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو د وزارت ﭘﻪ ﭼﻮﮐﺎټ ﮐﯥ ﻳﻮ
اﻧﺴﺠﺎم ﻳﺎ هﻤﻐږي ﮐﻮوﻧﮑﻰ ﻣﻮﻇﻒ ﮐړي ﺗﺮڅﻮ ﭼﯥ د ﻻﻧﺪې ﮐﺎروﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﺴﺆول وي:
ﻟﻮﻣړى -د داﺳﯥ ﻳﻮې ﺟﺎﻣﻊ ﺗګﻼرې ﺟﻮړول ﺗﺮڅﻮ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻳﺎﻻﺗﻮ ګټﯥ ﺧﻮﻧﺪې ﮐړي.
دوهﻢ -د داﺳﯥ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ او ﭘﺎﻟﻴﺴﻴﻮ ﺟﻮړول ﺗﺮڅﻮ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ادارو ﺗﺮﻣﻴﻨځ د دﻏﻪ ﻃﺮح ﺷﻮﻳﻮ
ﭘﺎﻟﻴﺴﻴﻮ ﭘﻪ ﻣﺦ ﺗﻪ وړﻟﻮ ﮐﯥ هﻤﻐږي او ﻳﺎ اﻧﺴﺠﺎم راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐړي.
درﻳﻢ -د ﻧﻮرو هﻴﻮادوﻧﻮ او ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﻮ ﺳﺮﻩ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﮐﯥ د اﻧﺴﺠﺎم او هﻤﻐږۍ راﻣﻴﻨځ
ﺗﻪ ﮐﻮل
څﻠﻮرم -ﭘﻪ دې ﻣﻮﺿﻮع ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﯥ د دې ﺳﺮﻟﻴﮏ ﺳﺮﻩ ﺳﺎزګﺎرې دي اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻠﻮل
ﺑﻨځﻢ – د هﻐﻪ ادارو څﺨﻪ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮﻩ د ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ ﻟﺮي ﮐﻠﮑﻪ څﺎرﻧﻪ او اﻃﻤﻴﻨﺎن
ﺣﺎﺻﻠﻮل ﭼﯥ دﻏﻪ ادارې د ښﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ او د ﻣﺮﺳﺘﻮ دت ﻃﺒﻴﻖ وړﺗﻴﺎ ﻟﺮي.
ﺷﭙږم -د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮﻩ د ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻳﺎﻻﺗﻮ د ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ د ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻳﺎﻻﺗﻮ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ادارو ﮐﯥ د
ﭘﺎﻟﻴﺴﻲ او ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ راوﻻړو ﺷﻮﻳﻮ ﻻﻧﺠﻮ هﻮارول.
ب :د ﻣﺮﺳﺘﻮ د هﻤﻐږي ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻣﻮﻗﻒ او رﺗﺒﻪ -ﭘﻪ)اﻟﻒ( ﭘﺎراګﺮاف ﮐﯥ د هﻤﻐږي ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺷﺨﺺ ﻣﻮﻗﻒ او رﺗﺒﻪ
ﺑﻪ د ﻳﻮ ﺳﻔﻴﺮ د رﺗﺒﯥ او ﻣﻮﻗﻒ ﭘﻪ اﻧﺪازﻩ وي.
 ١٠٥د ﮐﻮﮐﻨﺎرو ﭘﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ د هﻤﮑﺎرﻳﻮ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ د ﮐﺎﻧګﺮس ﻧﻈﺮﻳﺎت.
د ﮐﺎﻧګﺮس دا ﻧﻈﺮ دى ﭼﯥ وﻟﺴﻤﺸﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻻﻧﺪې ټﮑﻲ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﯥ وﻟﺮي:
) (١ﮐﻪ ﭼﻴﺮې د ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻳﺎﻻﺗﻮ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣﮑﻮﻣﺖ او د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ هﻐﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ ﮐﻮﮐﻨﺎر
ﭘﮑﯥ ﮐﺮل ﮐﻴږي د ﮐﻮﮐﻨﺎرو د ﮐښﺖ،او ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻪ ﻣﺨﻨﻴﻮى ﮐﯥ هﻤﮑﺎري اوﻣﺮﺳﺘﻪ وﻧﻪ ﺷﻲ ﻧﻮ وﻟﺴﻤﺸﺮ ﮐﻮﻻى
ﺷﻲ ﭼﯥ داﻣﮑﺎن ﺗﺮﺣﺪﻩ د داﺳﯥ ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞ څﺨﻪ ﮐﺎر واﺧﻠﻲ ﭼﯥ د ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻳﺎﻻﺗﻮ دوﻩ اړﺧﻴﺰﻩ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺑﻨﺪې ﮐړي
او ﻳﺎهﻢ د څﻮ اړﺧﻴﺰﻩ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ وﮐړي ،ﺧﻮ ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ د دﻏﻪ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺑﻨﺪﻳﺪل وروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ د
هﻤﮑﺎرۍ روﺣﻴﻪ راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐړي.
) (٢ﮐﻴﺪاى ﺷﻲ ﭼﯥ د ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻳﺎﻻﺗﻮ دوﻩ اړﺧﻴﺰﻩ ﻣﺮﺳﺘﯥ )څﻮاړﺧﻴﺰﻩ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺗﻘﻮﻳﻪ( ﭼﯥ دﭘﻮرﺗﻪ ذﮐﺮ ﺷﻮي
ﭘﺎرګﺮاف ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ ﺑﻨﺪې ﺷﻮې وې ،د ﮐﻮﮐﻨﺎرو ﻳﺎ ﺗﺮﻳﺎﮐﻮ ﭘﻪ داﺳﯥ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ ﭼﯥ هﻠﺘﻪ ﻻ ﻣﺮﺳﺘﯥ
ﺟﺎري وي ﻳﻌﻨﻲ هﻤﮑﺎري ﻣﻮﺟﻮدﻩ وي ووﻳﺸﻞ ﺷﻲ.
) (٣د ﭘﻮرﺗﻪ ذﮐﺮ ﺷﻮﻳﻮ ﻣﻮﺧﻮ د ﻻس ﺗﻪ راړوﻟﻮ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎﻳﺪ د ﮐﻮﮐﻨﺎرو ﻳﺎ ﺗﺮﻳﺎﮐﻮ د ﺗﻮﻟﻴﺪوﻧﮑﻮ اوﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪوﻧﮑﻮ
ﺳﻴﻤﻮ ﺗﺮﻣﻴﻨځ ﭘﻮﻟﻪ ﭘﻪ واﺿﺢ ډول ﺗﻌﺮﻳﻒ او وﭘﻴﮋﻧﺪل ﺷﻲ.
 .١٠٦اداري اﺣﮑﺎم:
اﻟﻒ :ﭘﻪ اداري ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ د اﺟﺮا وړ اﺣﮑﺎم ﻳﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ - :د ١٩٦١ﻣﻴﻼدي ﮐﺎل د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ د ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻻﻳﺤﯥ د
درﻳﻤﯥ ﺑﺮﺧﯥ د ﻟﻮﻣړى او دوهﻢ څﭙﺮﮐﻲ ټﻮل اﺣﮑﺎم ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ هﻐﻪ اﺣﮑﺎﻣﻮ ﭼﯥ ﻟﻪ دې ﻋﻨﻮان ﭘﻮرې اړوﻧﺪ ﻧﻪ وي د دې
ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭘﻪ ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﮐﯥ د ﺗﻄﺒﻴﻖ وړ دي ،او دﻏﻪ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﮐټ ﻣټ د هﻤﺪﻏﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻻﻳﺤﯥ د اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺮﺳﺘﻮ د
څﭙﺮﮐﻲ د ﻟﻮﻣړۍ ﺑﺮﺧﯥ ﭘﺮﺑﻨﺴﺖ ووﻳﺸﻞ ﺷﻲ.
ب :د اﻓﻐﺎﻧﻲ اﻻﺻﻠﻪ اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﺎﻧﻮ د ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻮ څﺨﻪ ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ - :د هﻐﻪ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭘﻪ ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ ددى ﺳﻨﺪ ﭘﺮ
اﺳﺎس ﻳﯥ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺖ ﻣﻮﻧﺪﻟﻰ وﻟﺴﻤﺸﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻻﻧﺪې ټﮑﻮ ﺗﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮوﻧﮑﻰ اوﺳﻲ:
) (١د ﺷﻮﻧﺘﻴﺎ ﺗﺮﺣﺪﻩ اﻋﻈﻤﻲ ﮐﻮښښ وﺷﻲ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﻲ اﻻﺻﻠﻪ اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﺎﻧﻮ د ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﮐﻮم ﭼﯥ د دﻏﻪ
ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪﻩ ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ د ﻣﻬﺎرت درﻟﻮدوﻧﮑﻲ وي ګټﻪ واﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻲ.
) (٢د هﻐﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ د ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ د دې ﺳﻨﺪ ﻟﻪ ﻻرې ﻳﯥ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺖ ﻣﻮﻧﺪﻟﻰ دى ﺑﺎﻳﺪ اﻋﻈﻤﻲ ﮐﻮښښ
وﺷﻲ ﭼﯥ د ﻗﺮاردادوﻧﻪ او ﻣﺎﻟﻲ وﺟﻮهﺎﺗﻮ ﭘﻪ ورﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﻳﯥ اﻓﻐﺎﻧﻲ اﻻﺻﻠﻪ اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﺎن ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺷﻲ ﭼﯥ اﺷﺘﺮاﮎ
ﭘﮑﯥ وﮐړي او ﻳﺎ هﻢ )هﻐﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﻮ ﺗﻪ ورﮐړل ﺷﻲ ﭼﯥ ډﻳﺮى ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻳﯥ اﻓﻐﺎﻧﻲ –اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﺎن وي(.
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ج :د ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻮ ﺑﺮاﺑﺮول ،د ﮐﺎﻟﺠﻮﻧﻮ او ﭘﻮهﻨﺘﻮﻧﻮﻧﻮ څﺨﻪ ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻞ -:د اﻣﮑﺎن ﺗﺮﺣﺪﻩ ﺑﺎﻳﺪ وﻟﺴﻤﺸﺮ د دې
ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭘﻪ ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﮐﯥ ﻻﻧﺪې ټﮑﻲ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﯥ وﻟﺮي:
) (١د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﺎوﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د هﻐﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪي وﺳﺎﻳﻠﻮ ﭼﯥ اﺿﺎﻓﻲ وي اوﻳﺎ ﺗﺮې اوس ګټﻪ ﻧﻪ اﺧﻴﺴﺘﻞ ﮐﻴږي
او د اﻣﺮﻳﮑﯥ د ﺳﻮداګﺮۍ )ﮐﻮﭼﻨﻴﻮ ﺳﻮداګﺮﻳﻮ( ﭘﻮرې اړوﻧﺪ وو ،ﺑﺮاﺑﺮول ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺷﻲ.
) (٢د هﻐﻪ څﻴړﻧﻮ او ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻮ څﺨﻪ ﭼﯥ د اﻣﺮﻳﮑﯥ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﮐﺎﻟﺠﻮﻧﻮ او ﭘﻮهﻨﺘﻮﻧﻮﻧﻮ ﻟﺨﻮا ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮي
وي او ﻳﺎ هﻢ د هﻐﻪ ﻣﺴﻠﮑﻲ او ﺗﺨﻨﻴﮏ ﭘﻮﻩ ﮐﺴﺎﻧﻮ څﺨﻪ ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ ﭼﯥ د زراﻋﺖ او ﮐﻠﻴﻮ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ
د ﻣﻬﺎرت درﻟﻮدوﻧﮑﻲ وي.
د :اداري ﻟګښﺘﻮﻧﻪ - :د هﻐﻪ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭼﯥ د دې ﺳﻨﺪ ﻟﻪ ﻻرې ﻣﻨﻈﻮرې ﺷﻮي دي  ٧ﭘﻪ ﺳﻠﻮﮐﯥ ﺑﻪ ﻳﯥ د ﻓﺪراﻟﻲ ادارو
اوﻧﻮرو ﻧﻬﺎدوﻧﻮ ﻟﺨﻮا ﭼﯥ د ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭘﻪ ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﮐﯥ ﻻس ﻟﺮي د اداري ﻟګښﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻴﺪاى ﺷﻲ.
هـ :څﺎرﻧﻪ ﻳﺎ ﻧﻈﺎرت:
) (١ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺎﻟﻲ څﺎروﻧﮑﻰ :د دې ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺑﺮاﺑﺮول ﺑﻪ د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺎﻟﻲ څﺎروﻧﮑﻲ ﻟﺨﻮا د څﺎرﻧﯥ او ﻧﻈﺎرت
ﻻﻧﺪې وﻧﻴﻮل ﺷﻲ.
) (٢د  USAIDﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﯽ :د ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻳﺎﻻﺗﻮ د ﻧړﻳﻮال ﭘﺮﻣﺨﺘګ د ادارې ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻠټﻮﻧﮑﯽ ﺑﻪ دﻣﺎﻟﻲ
ﻣﺴﺎﻳﻠﻮ ،ﺗﻔﺘﻴﺶ او څﻴړﻧﻪ وﮐړي ﭼﯥ ﻣﺮﺳﺘﯥ د ﻣﺼﺎرﻓﻮ ﭘﻪ اﻧﺪازﻩ ﭘﻪ دﻗﻴﻖ ډول ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮي ﮐﻪ ﻧﻪ.
و :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ډول د ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب - :د اﻣﮑﺎن ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ ،ﮐﻮﻣﯥ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﭼﯥ
دې ﺳﻨﺪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﮐړﻳﺪي ﺑﺎﻳﺪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺮﻩ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ )ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ډول ﻣﺮﺑﻮط وزارت ﺳﺮﻩ(
 .١٠٧د ﻧﻮرو ﭼﺎرواﮐﻮ ﺳﺮﻩ اړﻳﮑﯥ:
هﻐﻪ ﭼﺎرواﮐﻲ ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭼﯥ د دې ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻻﻳﺤﯥ د وﻳﺸﻠﻮ ﭼﺎرې ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ ﻟﺮي ﺑﺎﻳﺪ د ټﻮﻟﻮ هﻐﻪ ﭼﺎرواﮐﻮ ﺳﺮﻩ اړﻳﮑﯥ
وﻟﺮي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮي.
 .١٠٨ﺑﻮدﺟﻮي ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺗﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑڼﻪ ورﮐﻮل:
اﻟﻒ :ﭘﻪ ټﻮﻟﻴﺰﻩ ﺗﻮګﻪ -وﻟﺴﻤﺸﺮ ﺗﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺻﻼﺣﻴﺖ ورﮐﻮل ﮐﻴږي ﭼﯥ د دې ﻋﻨﻮان د ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺗﻮ د ﭘﺮﻣﺦ ﺑﻴﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ
)ﭘﺮﺗﻪ د  ١٠٣ﺷﻤﻴﺮې د )ج( ﻋﻨﻮان څﺨﻪ( د  ٢٠٠٣ﮐﺎل ﻧﻪ ﺗﺮ  ٢٠٠٦ﭘﻮرې ﭘﻪ هﺮﮐﺎل ﮐﯥ څﻠﻮرﺳﻮﻩ ﭘﻨځﻪ وﻳﺸﺖ
ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ ډاﻟﺮﻩ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﮐړي.
ب :د ﻣﺎﻟﻲ وﺟﻮهﺎﺗﻮ څﺨﻪ د ګټﯥ اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﻣﻮدﻩ -د اﻟﻒ ﭘﻪ ﺷﻤﻴﺮﻩ ﮐﯥ د ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺷﻮﻳﻮ ﭘﻴﺴﻮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺖ د ﻻﻧﺪې ټﮑﻮ
ﭘﻮرې اړوﻧﺪ دى:
) -(١دﻏﻪ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺷﻮى ﭘﻴﺴﯥ ﺗﺮهﻐﻪ وﺧﺘﻪ ﭘﻮرې ﭼﯥ ټﻮﻟﯥ ﻣﺼﺮف ﺷﻲ ورڅﺨﻪ ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻞ ﮐﻴﺪاى ﺷﻲ.
ﻳﻌﻨﯥ ﻣﻮدﻩ ورﺗﻪ ﻣﺤﺪوﻩ ﻧﻪ دﻩ .او
) (٢او د هﻐﻪ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻟﺨﻮا ﭼﯥ د ﻋﻴﻦ هﺪف ﻟﻪ ﭘﺎرﻩ د ﺑﻠﯥ ﻣﺮﺟﻌﯥ څﺨﻪ ﻻس ﺗﻪ راځﻲ څﺨﻪ ﺑﻴﻠﯥ دي .ﻟﮑﻪ د
ﺧﻮړو ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭘﻴﺴﯥ ﭼﯥ د  ١٠٣ﺷﻤﻴﺮ د اﻟﻒ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي ﻋﻨﻮان ﮐﯥ ذﮐﺮ دي ،هﻐﻪ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﭼﯥ ١٩٥٤
ﮐﺎل د زراﻋﺘﻲ ﺗﺠﺎرت د ودې د ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻻﻳﺤﯥ ﭘﻪ دوﻳﻢ ﺳﺮﻟﻴﮏ ﮐﯥ راﻏﻠﻲ ،د ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺧﻮړو د ١٩٨٥
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻻﻳﺤﯥ او ﺑﺎاﻻﺧﺮﻩ د  ١٩٤٩ﮐﺎل د ﮐﺮهڼﯥ د ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻻﻳﺤﯥ د  ٤١٦ﻣﺎدې د ب ﺑﻨﺪ ﮐﯥ ذﮐﺮ ﺷﻮي ﻣﺮﺳﺘﯥ.
دوهﻢ ﺳﺮﻟﻴﮏ ---د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﻳﺎ ﺑﻞ ﮐﻮم ځﺎﻧګړي ﺑﻬﺮﻧﻲ هﻴﻮاد ﻳﺎ ﻧﻮور ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﺆﺳﺴﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻮځﻲ ﻣﺮﺳﺘﯥ
 -٢٠١ﭘﻪ اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ دورﻩ ﮐﯥ د اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎﺗﻨﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﻼﺗړ ﮐﺎﻧګﺮس ﭘﻪ دې ﻧﻈﺮ دى ﭼﯥ د اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ دورې څﺨﻪ ﺗﺮ ﻳﻮ ﭘﺮاخ ﺑﻨﺴټﻪ،
ګڼ ﻣﻠﺘﻴﺰﻩ ،د ﺟﻨﺲ ﻟﻪ ﻧﻈﺮﻩ ﺣﺴﺎس او د ټﻮﻟﻮ ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ اﺳﺘﺎزي ﺣﮑﻮﻣﺖ د راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐﻴﺪﻟﻮ ﭘﻮرې ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻳﺎﻻت د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي:
) (١د ﻣﻠﮑﻲ ﺣﮑﻮﻣﺖ او ﻣﺮﮐﺰ څﺨﻪ ﻳﻮې ﮐﻨﺘﺮول ﮐﻴﺪوﻧﮑﯥ ﻣﻠﻲ اردو ﺗﻪ ودﻩ ورﮐﻮل ﭼﯥ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺗﻪ درﻧﺎوى
وﻟﺮي او د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ څﺨﻪ د ﺳﺮﺗﻴﺮو اوﺟﻨګﻴﺎﻟﻴﻮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د ﮐﺎراﺧﻴﺴﺘﻨﯥ څﺨﻪ ﻣﺨﻨﻴﻮى وﮐړي.
) (٢د ﻣﻠﻲ ﻣﺴﻠﮑﻲ ﭘﻮﻟﻴﺴﻲ ځﻮاﮎ راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮل او روزﻧﻪ ﭼﯥ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺗﻪ درﻧﺎوى وﻟﺮي او
) (٣ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻳﻮ ګڼ ﻣﻠﺘﻴﺰﻩ اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮎ ﺗﺸﮑﻴﻠﻮل
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ﭘﻲ ال  - ٣٢٧-١٠٧ﺿﻤﻴﻤﻪ خ :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ازادۍ د ﻣﻼﺗړ ﻗﺎﻧﻮن

 .٢٠٢د ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺖ:
اﻟﻒ :د ﺻﻼﺣﻴﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎل-
) (١ﭘﻪ ټﻮﻟﻴﺰﻩ ﺗﻮګﻪ -وﻟﺴﻤﺸﺮ اﺧﺘﻴﺎر ﻟﺮي ﺗﺮڅﻮ د  ١٩٦١ﮐﺎل د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ د ﻻﻳﺤﯥ د  ٥٠٦ﻣﺎدې
) (22U.S.C 2318ﭘﺮﺑﻨﺴټ دﻓﺎﻋﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات ،دﻓﺎﻋﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ ،او ﭘﻮځﻲ روزﻧﯥ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډول وﮐﺎروي.
اﻟﻒ :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻟﭙﺎرﻩ د هﻤﺪې ﻣﺎدې ﭘﺮ اﺳﺎس
ب :د ﻣﺴﺘﺤﻘﻮ ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ هﻴﻮادوﻧﻮ او ﻣﺴﺘﺤﻘﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د دى ﻣﺎدې هﻤﺪاﺷﺎن د  ٢٠٣او  ٢٠٥ﻣﺎدې
ﭘﺮﺑﻨﺴټ.
) (٢هﻐﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﭼﯥ د ﻗﺮارداد او ﻳﺎ ﻧﻮرو ﻣﺴﺎﻳﻠﻮ ﭘﻪ اﺳﺎس راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐﻴږي .هﻐﻪ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﭼﯥ د ) (١ﺷﻤﻴﺮې
ﭘﻪ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑڼﻪ ﺧﭙﻠﻮي اوهﻤﺪاﺷﺎن د ﭘﻮځﻲ وﺳﺎﻳﻠﻮ ،دﻓﺎﻋﻴﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ،د ﻣﺨﺪرﻩ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﺮﺿﺪ د ﻣﺒﺎرزې ،د
ﺟﺮاﻳﻤﻮ د ﮐﻨټﺮول ،او د ﭘﻮﻟﺴﻴﻮ د روزﻧﯥ او داﺳﯥ ﻧﻮرو ﻣﺮﺳﺘﻮ او ﭘﻮځﯥ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻮ او روزﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل د
ﻗﺮاردادوﻧﻮ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑڼﻪ اﺧﺘﻴﺎروي.
ب :د ﻣﺮﺳﺘﻮ اﻧﺪازﻩ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻲ ﻣﻘﺪار )ﭼﯥ د  ١٩٦١ﮐﺎل د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ دﻻﻳﺤﯥ ﭘﻪ  (m)٦٤٤ﮐﯥ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﻮي(
ﻣﺮﺳﺘﯥ ﭼﯥ د اﻟﻒ ﺷﻤﻴﺮې ﻻﻧﺪې ذﮐﺮ ﺷﻮي دي د درې ﺳﻮﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ ډاﻟﺮﻩ څﺨﻪ ﻧﻪ زﻳﺎﺗﻴږي ،ﺧﻮ د دﻏﻪ ﻣﺮﺳﺘﻮ
اﻧﺪازﻩ ﺑﻪ هﻠﻪ ډﻳﺮﻩ ﺷﻲ ﭼﯥ د ) ٢٠٤ب( ) (١ﺷﻤﻴﺮې د ﻣﺮﺳﺘﻮ د ﻗﺎﻧﻮﻧﯥ ﮐﻴﺪﻟﻮ د ﻻﻧﺪې اﺿﺎﻓﻲ ﺗﺨﺼﻴﺺ ورﮐړل
ﺷﻲ .او د  ١٩٦١ﮐﺎل د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ د ﻻﻳﺤﯥ د  ٥٠٦ﻣﺎدې د هﺮ ډول ﻣﺤﺪودﻳﺖ د ﻻﻧﺪې ﺑﻪ و ﻧﻪ ﺷﻤﻴﺮل ﺷﻲ.
).(22U.S.C 2318
 -٢٠٣ﭘﻪ ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﺑﺮاﺑﺮ هﻴﻮادوﻧﻪ او ﭘﻪ ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﺑﺮاﺑﺮې ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ﻣﻮﺳﺴﯥ.
)اﻟﻒ( ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻮګﻪ ،ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ هﻐﻪ هﻴﻮادوﻧﻮ او ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﻮ ﭼﯥ د )ب( ﭘﻪ ﺷﻤﻴﺮﻩ ﮐﯥ ذﮐﺮ ﮐﻴږي ،ﻧﻮر ټﻮﻟﻮ ﺑﻬﺮﻧﻲ
هﻴﻮادوﻧﻪ او ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ﻣﻮﺳﺴﯥ د  ٢٠٢ﺷﻤﻴﺮې د ﻣﺮﺳﺘﻮ د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﺟﻮګﻪ دي ﮐﻪ ﭼﻴﺮې:
) (١دﻏﻪ هﻴﻮاد او ﻳﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﭘﻪ ﭘﻮځﻲ ،ﺳﻮﻟﻪ ﺳﺎﺗﻨﯥ ،او د ﻧﻈﻢ دﺳﺎﺗﻨﯥ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ګډون
ﮐﻮي ،او ﻣﻮﺧﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ دﻏﻪ هﻴﻮاد ﮐﯥ د ﺗﻠﭙﺎﺗﯥ ﺳﻮﻟﯥ او اﻣﻨﻴﺖ راوﺳﺘﻞ وي .او
) (٢دﻏﻪ ډول ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻳﻮازې او ﻳﻮازې د هﻐﻪ ﮐړﻧﻮ او ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻴږي ،وﺷﻲ.
)ب( اﺳﺘﺜﻨﺎ :هﻴڅ ﻳﻮ د هﻐﻮ هﻴﻮادوﻧﻮ څﺨﻪ ﭼﯥ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻳﯥ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو د وزارت ﻟﺨﻮا ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﺷﻮى وي ﭼﯥ د
ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﺿﺪ ﭘﻪ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻟﻮﻳﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ ﻻس ﻟﺮي او ﻳﺎ د ﻧړﻳﻮال ﺗﺮورﻳﺰم څﺨﻪ ﻣﻼﺗړ ﮐﻮي د
 ١٩٦١ﻣﻴﻼدي ﮐﺎل د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ د ﻻﻳﺤﯥ د  ٦٢٠اﻟﻒ ﻣﺎدې ) (22 U.S.C. 2371د  ١٩٧٩د ﺻﺎدراﺗﻮ د ادارﻩ
ﮐﻮﻟﻮ د ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻻﻳﺤﯥ د ) (6ix 1ﻣﺎدې او د وﺳﻠﻮ د ﺻﺎدراﺗﻮ د ﮐﻨټﺮول د  (d) ٤٠ﻣﺎدې د )(22 U.S.C. 2780 d
ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﺣﻖ ﻧﻪ ﻟﺮي ﺗﺮڅﻮ ﭘﻪ  ٢٠٢ﺷﻤﻴﺮﻩ ﮐﯥ ذﮐﺮ ﺷﻮې ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي.
 -٢٠٤د ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺑﻴﺮﺗﻪ ﻣﺴﺘﺮدﻳﺪﻧﻪ:
)اﻟﻒ( ﭘﻪ ټﻮﻟﻴﺰ ډول – دﻓﺎﻋﻴﻲ وﺳﺎﻳﻞ ،دﻓﺎﻋﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ ،او ﭘﻮځﻲ زدﻩ ﮐړې او روزﻧﻴﺰ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﭼﯥ د ٢٠٢
ﺷﻤﻴﺮې د اﻟﻒ ﭘﻪ دوﻳﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ورڅﺨﻪ ﻳﺎدوﻧﻪ ﺷﻮې دﻩ ،دﻓﺎع وزارت ﺗﻪ د ﺑﻴﺮﺗﻪ ﻣﺴﺘﺮدﻳﺪو ﭘﺮﺗﻪ ﭘﻪ واﮎ ﮐﯥ
ورﮐﻮل ﮐﻴږي .ﭘﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎ د هﻐﻪ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﭼﯥ دﻏﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ د )ب( د ﺑﺮﺧﯥ د ) (١ﺷﻤﻴﺮې د ﻻرې ﻳﯥ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺖ ﻣﻮﻧﺪﻟﻰ
وي.
)ب( د ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺖ:
) (١د وﻟﺴﻤﺸﺮ ﻟﭙﺎرﻩ دﻏﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ګڼﻞ ﮐﻴږي ﭼﯥ داﺳﯥ ﻣﻘﺪار ﻣﺮﺳﺘﯥ ،ﻳﺎ ارزښﺘﻨﺎﮐﻪ ﺷﻴﺎن ﭼﯥ ﻣﺨﮑﯥ
ﺗﺨﺼﻴﺺ ورﮐړل ﺷﻮې وې ﺑﻴﺮﺗﻪ ﻣﺴﺘﺮدې ﺷﻲ )ﻟﮑﻪ څﻨګﻪ ﭼﯥ د  ١٩٦١ﻣﻴﻼدي ﮐﺎل د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭘﻪ
 (m)٦٤٤ﻣﺎدﻩ ﮐﯥ ورڅﺨﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﻮى دى( ﭼﯥ ﭘﻪ دﻏﻪ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﮐﯥ د دﻓﺎﻋﻴﻲ وﺳﺎﻳﻞ ،دﻓﺎﻋﻴﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ او
ﭘﻮځﻲ زدﻩ ﮐړې هﻢ راځﻲ ﭼﯥ د  ٢٠٢ﺷﻤﻴﺮې د اﻟﻒ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړى ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ورڅﺨﻪ ﻳﺎدوﻧﻪ ﺷﻮې دﻩ.
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ﭘﻲ ال  - ٣٢٧-١٠٧ﺿﻤﻴﻤﻪ خ :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ازادۍ د ﻣﻼﺗړ ﻗﺎﻧﻮن

) (٢ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳﻰ – هﻐﻪ اﻧﺪازﻩ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﭼﯥ د ) (١ﺷﻤﻴﺮې د ﻻرې ﻳﯥ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺖ ﻣﻮﻧﺪﻟﻰ دى ،د
هﻐﻪ ﭘﻴﺴﻮ څﺨﻪ ﺑﻴﻠﯥ دي ﮐﻮﻣﯥ ﭼﯥ د هﻤﺪې ﻣﻮﺧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د ﮐﻮﻣﯥ ﺑﻠﯥ ﻻرې ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺖ ﭘﻴﺪاﮐﻮي.
 -٢٠٥د ﮐﺎﻧګﺮس ﻟﭙﺎرﻩ د ﺧﺒﺮﺗﻴﺎ اړﺗﻴﺎوې:
)اﻟﻒ( ﺻﻼﺣﻴﺖ :وﻟﺴﻤﺸﺮ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻟﺮي ﭼﯥ د دې ﺳﺮﻟﻴﮏ ﻻﻧﺪې ذﮐﺮ ﺷﻮې ﻣﺮﺳﺘﯥ ،هﻐﻪ وﺧﺖ ﭼﯥ ﭘﻮﻩ ﺷﻲ ﭼﯥ
د ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻳﺎﻻﺗﻮ د داﺧﻠﻲ اﻣﻨﻴﺖ ،او ﻣﻠﻲ ﻣﻨﺎﻓﻌﻮ د ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻟﭙﺎرﻩ ﺿﺮوري دي ،هﺮ هﻐﻪ هﻴﻮاد ﻳﺎ ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ﻣﻮﺳﺴﯥ ﺗﻪ ﭼﯥ
ﭘﻪ ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﺑﺮاﺑﺮ وي ورﮐړي ،او د ﮐﺎﻧګﺮس د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ اړﻳﮑﻮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ،د ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ګﺎﻧﻮ د ﻣﺠﻠﺲ د ﺗﺨﺼﻴﺺ
ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ،او د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ اړﻳﮑﻮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ،او هﻤﺪﻏﻪ راز د ﺳﻨﺎ د ﻣﺠﻠﺲ د ﻣﺮﺳﺘﻮ د ﺗﺨﺼﻴﺺ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﺮې ﭘﻪ
ورﺳﺘﻴﻮ ﭘﻨځﻠﺲ ورځﻮ د ﻣﺨﻪ ﺧﺒﺮ ﮐړي.
)ب( ﺧﺒﺮﺗﻴﺎ :هﻐﻪ د ﺧﺒﺮﺗﻴﺎ راﭘﻮر ﭼﯥ ﭘﻪ اﻟﻒ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﻳﺎد ﺷﻮ ،ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻣﺤﺮم او ﻧﺎ ﻣﺤﺮم ډول ﺗﺴﻠﻴﻢ ﮐړاى ﺷﻲ .او
ﺑﺎﻳﺪ د ﭘﻴﺴﻮ د اﻧﺪازې او ډول هﻤﺪاﺷﺎن د ﻣﺮﺳﺘﯥ د ﻣﻮﺧﯥ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ،او هﻐﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭼﯥ د ﻣﺮﺳﺘﯥ اﺧﻴﺴﺘﻮﻧﮑﻰ ﮐړى
او ﻳﺎ ژﻣﻦ دې ﭼﯥ و ﻳﯥ ﮐړي ټﻮل ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭘﮑﯥ ذﮐﺮ ﺷﻮي وي.
 -٢٠٦اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ د ﺑﺸﺮ دوﺳﺘﺎﻧﻪ او ﻧﻮرو ﻣﺮﺳﺘﻮ رﺳﻮﻧﻪ د اﻣﻦ ﭘﻪ ﻓﻀﺎ ﮐﯥ هﻤﺪاﺷﺎن د ﻧړﻳﻮال ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮎ
ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ
)اﻟﻒ( ﻣﻮﻧﺪﻧﯥ ،ﮐﺎﻧګﺮس ﻻﻧﺪې ﻣﻮﻧﺪﻧﯥ ﻟﺮي:
) (١وﻟﺴﻤﺸﺮ د اﺧﺒﺮﻩ اﻋﻼن ﮐړﻩ ﭼﯥ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻳﺎﻻت ﺑﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د ﭘﺎم وړ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺑﺮاﺑﺮې ﮐړي ﭼﯥ
دﻏﻪ هﻴﻮاد ﺑﻴﺎ د ﺗﺮورﻳﺴﺘﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﭘټﻦ ځﺎى ﺑﺪل ﻧﻪ ﺷﻲ.
) (٢ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ او د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﭼﯥ د ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﻟﺨﻮا ﮐﻴږي،هﻴﻮاد ﺗﻪ د ﮐډواﻟﻮ د ﺑﻴﺮﺗﻪ
راﺳﺘﻨﻴﺪو او ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺛﺒﺎت د راوﺳﺘﻠﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺿﺮوري دي.
) (٣ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ځﻮاﮐﻤﻦ ﺛﺒﺎت را ﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮل د ﻳﻮ ښﻪ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل ﻟﻪ ﻻرې ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣﮑﻮﻣﺖ
د ﮐړﻧﻮ او د دودﻳﺰې ﻟﻮﯦﯥ ﺟﺮګﯥ د ﭘﺮوﺳﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ د ﻳﻮ داﻳﻤﯥ اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ د راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐﻴﺪو ﺳﺮﻩ ﺑﻪ
ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي ﺿﺮوري ګڼﻞ ﮐﻴږي .او هﻤﺪﻏﻪ راز ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﻲ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ د ښځﻮ د ﻧﻘﺶ ﻟﭙﺎرﻩ هﻢ اړﻳﻦ دى.
) (٤د ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ډﻟﻮ او ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎﻧﻮ ﺗﺮﻣﻴﻨځ ﺷﺨړو ،او د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﺗﻴﺮي او ﭘﻪ ښځﻮ
او ﺗﻮﮐﻤﻴﺰو ﻟږﮐﻴﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ټﻮل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻳﻮ ﻧﺎ اﻣﻨﻪ ،او ﻣﺘﺸﻨﺠﻪ او ﻧﺎﺧﻮﻧﺪي ﻓﻀﺎ راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐړې
او ﭘﻪ زرګﻮﻧﻮ ﻣﻠﮑﻲ اﻓﻐﺎﻧﺎن ﻳﯥ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺳﻴﻤﻮ او ټﻮﻟﻨﻮ څﺨﻪ ﺑﯥ ځﺎﻳﻪ ﮐﻴﺪو ﺗﻪ ﻣﺠﺒﻮرﻩ ﮐړي دي.
)) (٥اﻟﻒ( د ﺟﻮﻻى ﭘﻪ ﺷﭙږﻣﻪ د وﻟﺴﻤﺸﺮ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل ﺣﺎﺟﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺪﻳﺮ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ د ﻧﺎ ﭘﻴﮋاﻧﺪو وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ﻟﺨﻮا ﭘﻪ
ګﻮﻟﻴﻮ ووﻳﺸﺘﻞ او وژل ﺷﻮ.
)ب( د  ٢٠٠٢ﮐﺎل د ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ  ٥ﻧﻴټﻪ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﻳﻮ ﻣﻮټﺮ ﺑﻢ وﭼﺎودﻳﺪﻩ ﭼﯥ  ٣٢ﺗﻨﻪ ﻳﯥ ﻣړﻩ او
 ١٥٠ﺗﻨﻪ ﻳﯥ ټﭙﻴﺎن ﮐړل ،ﭘﻪ هﻤﺎﻏﻪ ورځ د ګﻞ ﺁﻏﺎ ﺷﻴﺮزي د ﺑﺎډي ګﺎرداﻧﻮ څﺨﻪ ﻳﻮ ﻳﯥ هڅﻪ وﮐړﻩ ﺗﺮڅﻮ
وﻟﺴﻤﺸﺮ ﮐﺮزى ووژﻧﯥ.
) (٦ﺗﻴﺮي او ﻧﺎﻗﺎﻧﻮﻧﻪ ﮐړﻧﯥ ﺑﻪ د ﻟﻮﻳﯥ ﺟﺮګﯥ ﭘﺮوﺳﻪ ﭘﻪ ﺧﻄﺮ ﮐﯥ واﭼﻮي ،ﭘﺮ هﻐﻮ هڅﻮ ﺑﻪ ﻣﻨﻔﻲ اﻏﻴﺰﻩ وﮐړي
ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻳﻮ ﻣﺮﮐﺰي ځﻮاﮐﻤﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ د راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ رواﻧﯥ دي ،د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ﮐﺎروﻧﻮ
او د ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﻮ د رﺳﻮﻟﻮ څﺨﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺟﺪي ډول ﻣﺨﻨﻴﻮى وﮐړي ،او هﻐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻪ ﻗﻮي ﮐړي ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺑﻪ ﻳﻮ ځﻞ ﺑﻴﺎ د اﻟﻘﺎﻋﺪﻩ ،ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ او د ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ د ﮐﺎروﺑﺎرﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺧﻮﻧﺪي ﭘټﻦ ځﺎى ﺑﺪل ﺷﻲ.
) (٧ﻧﺎ اﻣﻨﻲ او ﻧﺎﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻪ ،ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻳﺎﻻﺗﻮ د ﭘﻮځﻲ ﻗﻮاوو د ﺣﻀﻮر د داﻳﻤﻲ ﮐﻴﺪﻟﻮ ﺳﺒﺐ ﺷﻲ
او د ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻳﺎﻻﺗﻮ ﭘﻮځﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻮځﻲ ﻣﻮﺧﻮ ﭘﻪ ﻻس ﺗﻪ راوړﻟﻮ ﮐﯥ ،د ګﻮاښ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐړي.
) (٨د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻨﻪ ځﻮاﮎ )ﺁﻳﺴﺎف( ﭼﯥ او س ﻣﻬﺎل ﻳﻮازې ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﺮي او
د اﻣﺮﻳﮑﺎ څﺨﻪ ﭘﺮﺗﻪ د ﻧﻮرو هﻴﻮادوﻧﻮد ﭘﻮځﻴﺎﻧﻮ څﺨﻪ ﺟﻮړ دى او د ﺗﺮﮐﻴﯥ ﻟﺨﻮا رهﺒﺮي ﮐﻴږي ،اوس ﻣﻬﺎل
داﺳﯥ وړﺗﻴﺎ او ژﻣﻨﺘﻴﺎ هﻢ ﻧﻠﺮي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻮرو ﺑﺮﺧﻮ ﺗﻪ د اﻣﻨﻴﺖ د راوﺳﺘﻠﻮ ﻟﭙﺎرﻩ وﻻړ ﺷﻲ.
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) (٩ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د رواﻧﯥ ﭘﻮځﻲ ﻣﺒﺎرزې ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ،ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻳﺎﻻﺗﻮ د ﻧړﻳﻮال ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ ځﻮاﮎ ﺳﺮﻩ د ﺳﺮﺗﻴﺮو
ﭘﻪ ﻳﻮځﺎى ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻧﻪ دﻩ ﮐړې ،ﺧﻮ د هﻐﻮ هﻴﻮادوﻧﻮڅﺨﻪ ﻳﯥ ﻣﻼﺗړ ﮐړې ﭼﯥ ﭘﻪ دﻏﻪ ځﻮاﮎ ﮐﯥ
ﺳﺮﺗﻴﺮي ﻟﺮي.
) (١٠د اﻣﺮﻳﮑﯥ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻳﺎﻻت ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻮﻗﺘﯥ ادارې ﺳﺮﻩ ،ﻣﺎﻟﻲ ،ﺳﻴﺎﺳﻲ ،او روزﻧﻴﺰﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي ﺗﺮڅﻮ
ﭘﻪ دﻏﻪ هﻴﻮاد ﮐﯥ د اﻣﻨﻴﺖ راوﺳﺘﻠﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻠﻲ اردو او ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺲ راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐړي ﺧﻮ دﻏﻪ هڅﯥ ﻻ
ﺗﺮ اوﺳﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺳﮑﺘﻮر اړﺗﻴﺎوې ﻧﻪ ﺷﻲ ﭘﻮرﻩ ﮐﻮﻻى.
) (١١د دﻏﻪ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺑﻴړﻧﻴﻮ اړﺗﻴﺎو ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ،وﻟﺴﻤﺸﺮ ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزي او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻮرو
ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو رهﺒﺮاﻧﻮ ﻟﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ څﺨﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻪ وﮐړﻩ ﺗﺮڅﻮ د اﻣﻨﻴﺖ د راوﺳﺘﻠﻮ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧړﻳﻮال ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ
ځﻮاﮎ )ﺁﻳﺴﺎف( را واﺳﺘﻮي ،دﻏﻪ ځﻮاﮎ ﭘﻪ ﺑﺮﻳﺎ ﺳﺮﻩ ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﺛﺒﺎت راوﺳﺘﻠﻰ او د دوى ﭘﻮځﻲ ﺣﻀﻮر ﺑﻪ د
هﻴﻮاد ﻧﻮرو ﺑﺮﺧﻮ ﺗﻪ هﻢ وﻏﺰول ﺷﻲ .او دﻏﻪ ﻏﻮښﺘﻨﯥ څﺨﻪ د ﺳﺮﻩ ﺻﻠﻴﺐ د ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ﮐﻤﻴټﯥ ،د ﮐﺎﺗﻮﻟﻴﮑﻮ د
ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ او د ﮐډواﻟﻮ ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ادارې ﭘﻪ ﮐﻠﮑﻪ ﻣﻼﺗړ وﮐړ.
)ب( ﭘﺎﻟﻴﺴﻲ ﻟﻴﮏ :د اﻣﺮﻳﮑﯥ د ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻳﺎﻻﺗﻮ ﭘﺎﻟﻴﺴﻲ دا دﻩ ﭼﯥ د هﻐﻮ ټﻮﻟﻮ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ ﻣﻼﺗړ وﮐړي ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ
د اﻣﻨﻴﺖ راوﺳﺘﻠﻮ ﺑﻴړﻧﻴﻮ اړﺗﻴﺎو ﺗﻪ ﻣﺜﺒﺖ ځﻮاب وواﻳﻲ ﺗﺮڅﻮ د ﺑﺸﺮﭘﺎﻟﻨﯥ او ﻧﻮرې ﺿﺮوري ﻣﺮﺳﺘﻲ ﭘﻪ ﺧﻮﻧﺪي او
ډاډﻣﻨﻪ ﻓﻀﺎ ﮐﯥ د ټﻮل هﻴﻮاد ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ورﺳﻮل ﺷﻲ .او ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻳﻮ ﮐﺎرﻧﺪﻩ ﻣﻠﻲ او اﺳﺘﺎزې ﺣﮑﻮﻣﺖ ،د ﻗﺎﻧﻮن
واﮐﻤﻨﻲ او د ﻋﺎﻣﻪ ﻧﻈﻢ راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﺷﻲ.
)ج( د ﺗګﻼرې ﭘﻠﻲ ﮐﻮل:
) (١ﻟﻮﻣړﻧﯥ راﭘﻮر :وﻟﺴﻤﺸﺮ ﺑﻪ د دې ﻻﻳﺤﯥ د ﺗﻮﺷﻴﺢ څﺨﻪ  ٦٠ورځﯥ وروﺳﺘﻪ د ﮐﺎﻧګﺮس د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ اړﻳﮑﻮ
ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ،د ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ګﺎﻧﻮ د ﻣﺠﻠﺲ د ﺗﺨﺼﻴﺺ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ،او د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ اړﻳﮑﻮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ،او هﻤﺪﻏﻪ راز د ﺳﻨﺎ د
ﻣﺠﻠﺲ د ﻣﺮﺳﺘﻮ د ﺗﺨﺼﻴﺺ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻪ د ﻻﻧﺪې ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ راﭘﻮر ورﮐﻮي:
)اﻟﻒ( داﺳﯥ ﻳﻮﻩ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋي ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د اﻣﻨﻴﺖ راوﺳﺘﻠﻮ ﺑﻴړﻧﻴﻮ اړﺗﻴﺎو ﺗﻪ ﻣﺜﺒﺖ ځﻮاب وواﻳﻲ
ﺗﺮڅﻮ ﺑﺸﺮﭘﺎﻟﻨﯥ او ﻧﻮرې ﺿﺮوري ﻣﺮﺳﺘﻲ ﭘﻪ ﺧﻮﻧﺪي او ډاډﻣﻨﻪ ﻓﻀﺎ ﮐﯥ د ټﻮل هﻴﻮاد ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ورﺳﻮل
ﺷﻲ .او ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻳﻮ ﮐﺎرﻧﺪﻩ ﻣﻠﻲ او اﺳﺘﺎزې ﺣﮑﻮﻣﺖ ،د ﻗﺎﻧﻮن واﮐﻤﻨﻲ او د ﻋﺎﻣﻪ ﻧﻈﻢ راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ
ﺷﻲ او ﺳﺮﺑﻴﺮﻩ ﭘﺮ دې ﺑﺎﻳﺪ د هﻐﻮ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋي ګﺎﻧﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﺗﺎزﻩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت هﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړي ﭼﯥ د ﻋﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮن
د  ٢٠٦-١٠٧ﭘﻪ ﺗﻌﻘﻴﺐ راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﺷﻮي دي.
)ب( د دې ﻻﻳﺤﯥ د اﺣﮑﺎﻣﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻟﺨﻮا د ﮐﻮﮐﻨﺎرو د ﮐښﺖ ﻟﻪ ﻣﻴﻨځﻪ وړﻟﻮ ،د
هﻴﺮوﻳﻨﻮ د ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺨﻨﻴﻮي ،او ﭘﻪ ټﻮﻟﻴﺰﻩ ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﺨﺪرﻩ ﺗﻮﮐﻮ د ﻋﺮﺿﯥ او ﺗﻘﺎﺿﺎ ﭘﻪ اړوﻧﺪ،
د ﭘﺮﻣﺨﺘګﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﺑﺸﭙړ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت.
) (٢د ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋۍ ﭘﻠﻲ ﮐﻴﺪل :د دې ﻻﻳﺤﯥ د ﺗﻮﺷﻴﺢ ﮐﻴﺪﻟﻮ څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ ﺑﻪ وﻟﺴﻤﺸﺮ هﺮې ﺷﭙږ ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ د ٢٠٠٧
ﻣﻴﻼدي ﮐﺎل د ﺟﻨﻮري د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﺗﺮ ﻟﻮﻣړۍ ﻧﻴټﯥ ﭘﻮرې د ﮐﺎﻧګﺮس هﻐﻮ ﮐﻤﻴټﻮ ﺗﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي ﭘﺎراګﺮاف ﮐﯥ
ورڅﺨﻪ ﻳﺎدوﻧﻪ وﺷﻮﻩ ،ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻟﻨډﻣﻬﺎﻟﻮ او اوږدﻣﻬﺎﻟﻮ اړﺗﻴﺎوو ﭘﻪ اړوﻧﺪ د ﺳﭙﺎرل ﺷﻮﻳﻮ
ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋي ګﺎﻧﻮ د ﭘﻠﻲ ﮐﻴﺪﻟﻮ ﭘﻪ اړﻩ راﭘﻮر ورﮐﻮي او دﻏﻪ راﭘﻮر ﺑﻪ د ﻻﻧﺪې ﺗﻮﮐﻮ درﻟﻮدوﻧﮑﻰ وي:
)اﻟﻒ( د ﭘﺨﻮاﻧﯥ راﭘﻮر ﭘﻪ اداﻣﻪ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ اردو ،او ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ګﻤﺎرﻧﻮ ،روزﻧﻴﺰو
ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ او ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ د ﭘﻠﻲ ﮐﻴﺪو ﭘﻪ اړوﻧﺪ د هﺮ ډول ﭘﺮﻣﺨﺘګ ،ﻟﮑﻪ ،د ګﻤﺎرل ﺷﻮﻳﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻮﮐﻤﻴﺰ
ﺟﻮړښﺖ ،د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ او ﻣﻠﻲ اردو د روزﻧﻴﺰو ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ څﺨﻪ د ﻓﺎرﻏﺎﻧﻮ ﺷﻤﻴﺮﻩ ،هﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ ﻓﺎرغ
ﺷﻮي ﮐﻮﻣﯥ ﺳﺎﺣﯥ ﺗﻪ اﺳﺘﻮل ﺷﻮي ،ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ اﻧﺪازﻩ دﻏﻪ ﻓﺎرﻏﻮ ﺷﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮﺗﻪ د اﻣﻨﻴﺖ د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ
ورﺳﭙﺎرل ﺷﻮى ﺁﻳﺎ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ اردو او ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻓﺎرغ ﺷﻮي ﮐﻨډﮐﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻏﻴﺰﻣﻦ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ټﻴﻨګﻮي او ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ډول ﮐﻮﻣﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ ،او د وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ډﻟﻮ د ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ
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ﺷﻤﻴﺮﻩ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﻣﺎﻣﻮرﻳﻨﻮ ،د ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻳﺎﻻﺗﻮ او ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﻣﺎﻣﻮرﻳﻨﻮ ،ﺳﺮﺗﻴﺮو
او ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻳﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮي .او ﻳﺎ د وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ګﺮوﭘﻮﻧﻮ د ﺧﭙﻞ ﻣﻴﻨځﻲ ﺷﺨړو ﺷﻤﻴﺮ.
)ب( ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ اﻧﺪازﻩ ﭼﯥ ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ وﺳﻠﻪ وال ګﺮوﭘﻮﻧﻪ ،د ﻣﺮﮐﺰي ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﭘﻪ ټﻴﻨګښﺖ ﮐﯥ
ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي ،او د ﺧﭙﻠﯥ اﻏﻴﺰې ﻻﻧﺪې ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ اﻣﻨﻴﺖ او ﻧﻈﻢ راوﻟﻲ ،ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ﺷﺨړو ﮐﯥ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻠﻲ
او داﺳﯥ ﻧﻮر ې ﺳﻴﺎﻟۍ ﮐﻮي ﭼﯥ ﺳﻮﻟﯥ او اﻣﻨﻴﺖ او د ﻣﺮﮐﺰي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺮ ﮐﻨټﺮول ﻻﻧﺪې ﻳﻮ ﻣﻮټﻲ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﺗﺮې ﺧﻄﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﻴږي.
)ج( د ﭘﺨﻮاﻧﻲ راﭘﻮر د ﺗﻘﺪﻳﻤﻮﻟﻮ څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺮﺗﻪ راﺳﺘﻨﻴﺪوﻧﮑﻮ ،ﻣﻨﺰوي ﺷﻮﻳﻮ وګړو او ﻧﻮرو ﺧﻄﺮﺗﻪ
ﻣﺨﺎﻣﺦ ګﺮوﭘﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺑﺸﺮﭘﺎﻟﻮﻧﮑﻮ ،هﻤﺪﻏﻪ راز د ﻣﺎﻳﻦ ﭘﺎﮐۍ او د ﻣﺎﻳﻦ د ﭼﺎودﻧﯥ څﺨﻪ ژوﻧﺪﻳﻮ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﻳﻮ
ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺑﻴﺎ اﺣﻴﺎ ﻟﭙﺎرﻩ ،ﻣﺮﺳﺘﻮ اﻧﺪازﻩ او د هﻤﺪﻏﻪ ډول ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺷﻤﻴﺮﻩ ﭼﯥ د ﻣﺨﮑﻴﻨﯥ راﭘﻮر راهﻴﺴﯥ ﻳﯥ
ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻧﻪ وي ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي.
)د( هﻐﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﭼﯥ د ﭘﺨﻮاﻧﯥ راﭘﻮر څﺨﻪ راﭘﻪ دﻳﺨﻮا د ﻣﻠﻲ ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﻟﮑﻪ د وزارﺗﺨﺎﻧﻮ او ﻧﻮرو
ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﺑﻨﺴټﻮﻧﻮ ﺟﻮړول ﭘﻪ هﺪف ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮي وي.
)هـ( د هﻐﻮ ﻣﻠﮑﻲ ﭼﺎرو ټﻴﻤﻮﻧﻮ ﺷﻤﻴﺮﻩ ﭼﯥ د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﮐﺎر ﮐﻮي او هﻤﺪاﺷﺎن د هﻐﻮ ﻟﻨډﻣﻬﺎﻟﻮ
ﺑﻨﺴټﻴﺰو ﭘﺮوژو ﺷﻤﻴﺮﻩ ﭼﯥ د دﻏﻮ ټﻴﻤﻮﻧﻮ ﻟﺨﻮا ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻴږي.
)و( هﻐﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﭼﯥ د ﭘﺨﻮاﻧﯥ راﭘﻮر څﺨﻪ راﭘﻪ دﻳﺨﻮا د ﻋﺪﻟﻲ ﺳﮑﺘﻮر د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﻟﮑﻪ ،د
ﮐﺎرﻧﺪﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﻗﻮې ،د وﮐﻴﻼﻧﻮ ﻳﻮﻩ ﺑﺎ ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ د ښځﻴﻨﻪ ﻣﺴﻠﮑﻲ ﻏړﻳﻮ ﺑﻴﺮﺗﻪ ﺟﺬﺑﻮل ،او ﻳﻮ ﺑﺎوري
ﺟﺰاﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ او د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ اړوﻧﺪ ﻧﻮرو ﺑﺮﺧﻮ د راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐﻴﺪﻟﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮي دي.
)ز( د ا ﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﭘﺮﻣﺨﺘګ څﺨﻪ د هﻐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﭼﯥ د ﻟﻮﻣړى ﺷﻤﻴﺮې ﭘﻪ )ب(
ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ورڅﺨﻪ ﻳﺎدوﻧﻪ ﺷﻮﻳﺪﻩ ﻳﻮ ﻣﻔﺼﻞ راﭘﻮر.
)ج( د ﻧړﻳﻮال ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮎ )اﻳﺴﺎف( ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ
)ح( د ﮐﺎﻧګﺮس ﻧﻈﺮﻳﺎت :ﮐﺎﻧګﺮس ﭘﻪ وﻟﺴﻤﺸﺮ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﺎﮐﻴﺪ ﮐﻮي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﻣﻨﻴﺖ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﺧﭙﻠﯥ ﻣﻮﺧﯥ ﺳﺮﺗﻪ
ورﺳﻮي .او هﺮ هﻐﻪ اﻗﺪام وﮐړي ﭼﯥ ﭘﻪ ټﻮل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د اﻣﻦ څﺨﻪ ډﮐﻪ ﻳﻮﻩ ﻓﻀﺎ راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐړي :د ﻻﻧﺪې
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل:
)اﻟﻒ( د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻮرا ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻮل ﺗﺮڅﻮ داﺳﯥ ﻳﻮ ﭘﺮﻳﮑړﻩ ﻟﻴﮏ ﺻﺎدر ﮐړي ﭼﯥ د هﻐﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ
ﻧړﻳﻮال ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮎ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ وﻣﻮﻣﻲ او ﻳﺎ د هﻤﺪﻏﯥ ځﻮاﮎ ﭘﺸﺎن ﺑﻮ ﺑﻞ ځﻮاﮎ راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐړي.
)ب( د ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻳﺎﻻﺗﻮ اروﭘﺎﻳﻲ او ﻧﻮرو ﻣﺘﺤﺪﻳﻨﻮ د ﻟﺴﺖ ﺟﻮړول ﭼﯥ ﻏﻮاړي ﺧﭙﻞ ﭘﻮځﻮﻧﻪ د ﻧړﻳﻮال ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ
اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮎ ﭘﻪ ﭼﻮﮐﺎټ ﮐﯥ ورزﻳﺎت ﮐړي .او ﻳﺎ ﺁﻣﺎدﻩ ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺑﻞ ﻋﻴﻦ ځﻮاﮎ ﮐﯥ ﻳﯥ ﺷﺎﻣﻞ ﮐړي.
) (٢د ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺖ )اﻟﻒ( د وﻟﺴﻤﺸﺮ ﻟﭙﺎرﻩ دﻏﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ګڼﻞ ﮐﻴږي ﭼﯥ د  ٢٠٠٣ﮐﺎل څﺨﻪ د  ٢٠٠٤ﮐﺎل
ﺗﺮﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮرې د هﺮ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻨځﻪ ﺳﻮﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ ډاﻟﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ د ﻧړﻳﻮال ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮎ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ او ﻳﺎد
دﻏﺴﯥ ﺑﻞ ځﻮاﮎ د راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﻨﻈﻮرې ﮐړي.
)ب( ﮐﻮﻣﻪ اﻧﺪازﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﭼﯥ ﭘﻮرﺗﻪ ذﮐﺮ ﺷﻮﻩ د  ١٩٦١ﻣﻴﻼدي ﮐﺎل د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ د ﻻﻳﺤﯥ د دوﻳﻤﯥ ﺑﺮﺧﯥ د
څﻠﻮرم څﭙﺮﮐﯥ د  ٥٥١ﻣﺎدې او هﻤﺪاﺷﺎن د وﺳﻠﻮ د ﺻﺎدراﺗﻮ د ﮐﻨټﺮول د ﻻﻳﺤﯥ د  ٢٣ﻣﺎدې ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺖ
ﻣﻮﻣﻲ.
)ج( ﮐﻮﻣﯥ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﭼﯥ د ﭘﻮرﺗﻪ ذﮐﺮ ﺷﻮي اﻟﻒ ﭘﺎراګﺮاف ﻟﻪ ﻻرې ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺷﻮي دي ،ﻧﻮ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ د
 ١٩٦١ﻣﻴﻼدي ﮐﺎل د  ٦٣٤اﻟﻒ ﻣﺎدې ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﺑﻪ د ﺧﺒﺮﺗﻴﺎ د اړﺗﻴﺎوو د ﮐﻨټﺮول ﻻﻧﺪې وي.
 -٢٠٧د ﻧﻮرو ﻻﻳﺤﻮ ﺳﺮﻩ اړﻳﮑﯥ:
)اﻟﻒ( ﻧﻮرې ﻻﻳﺤﯥ -ﮐﻮﻣﯥ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺮﻩ د دې ﻻﻳﺤﯥ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﮐﻴږي د ﻧﻮرو هﻐﻮ څﺨﻪ
ﭼﯥ د هﻤﺪې ﻣﻮﺧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻴږي ﺟﻼ دي.
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ﭘﻲ ال  - ٣٢٧-١٠٧ﺿﻤﻴﻤﻪ خ :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ازادۍ د ﻣﻼﺗړ ﻗﺎﻧﻮن

)ب( هﻐﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﭼﯥ دﻏﻪ ﻻﻳﺤﻪ ﺗﻨﻈﻴﻤﻮي :هﻐﻪ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺮﻩ د دې ﻻﻳﺤﯥ د ﻻرې ﺗﺮﺳﺮﻩ
ﮐﻴږي د ﻋﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮن د  ٥١٢ﻣﺎدې ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ د  ١١٥- ١٠٧ﻣﺎدې او د ﻧﻮرو داﺳﯥ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﺣﮑﺎﻣﻮ ﻟﻪ
ﻻرې ﺗﻨﻈﻴﻤﻴږي.
 - ٢٠٨وروﺳﺘﻨﯥ ﭘړاو:
د دې ﻻﻳﺤﯥ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻮدﻩ ﺑﻪ د  ٢٠٠٦ﮐﺎل د ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ ﭘﻪ دﻳﺮﺷﻤﯥ ﻧﻴټﯥ ﭘﺎى ﺗﻪ ورﺳﻴږي.
درﻳﻢ ﺳﺮﻟﻴﮏ  ---ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ اﺣﮑﺎم
 -٣٠١د ﻧﺸﻪ ﻳﯥ ﺗﻮﮐﻮ د ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻪ ﻣﺨﻨﻴﻮي ﭘﻮرې د اړوﻧﺪو اﺟﺮااﺗﻮ ﻣﻘﺮرات
هﻐﻪ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﭼﯥ د دې ﻻﻳﺤﯥ د ﻻرې د ﻣﺨﺪرﻩ ﺗﻮﮐﻮ د ﻗﺎﭼﺎق د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐﻴږي د  ١٩٦١ﻣﻴﻼدي ﮐﺎل د
ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ د ﻻﻳﺤﻰ د ﻋﻴﻦ اﺣﮑﺎﻣﻮ ﭘﻪ رڼﺎ ﮐﯥ او هﻤﺪا ﺷﺎن د وﺳﻠﻮ د ﺻﺎدراﺗﻮ د ﮐﻨټﺮول د  ٤٨٧ﻣﺎدې او د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ
د  ١٩٦١ﮐﺎل د )ﻣﺨﺪرﻩ ﺗﻮﮐﻮ د ﻗﺎﭼﺎق د ﻣﺨﻨﻴﻮي (22 U.S.C 2291f ،ﺑﺮﺧﯥ او هﻐﻮ ﻧﻮرو ﻣﻘﺮرو ﭼﯥ د هﻤﺪې ﻣﺎدې ﭘﺮ
ﻣﺒﻨﻰ راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﺷﻮي دي ،ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺖ ﻣﻮﻧﺪﻟﻰ دى.
 -٣٠٢د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د وﻟﺴﻤﺸﺮ د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﭘﻪ اړوﻧﺪ د ﮐﺎﻧګﺮس ﻧﻈﺮ
د ﮐﺎﻧګﺮس ﻧﻈﺮ دا دى ﭼﯥ:
) (١د ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻳﺎﻻﺗﻮ د ﻓﺰﻳﮑﻲ ﺳﺎﺗﻨﯥ ﮐﻮم ځﻮاﮎ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺟﻤﻬﻮر رﺋﻴﺲ ﭘﻪ واﮎ ﮐﯥ ورﮐﻮل ﮐﻴږي ،ﺑﺎﻳﺪ د
ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻳﺎﻻﺗﻮ د دﻳﭙﻠﻮﻣﺎﺗﻴﮏ اﻣﻨﻴﺖ ،د ﻗﺎﻧﻮن د ﺗﻨﻔﻴﺪ ،او ﭘﻮځﻲ ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ﻏړي وي .او د ﺧﺼﻮﺻﻲ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺳﮑﺘﻮر
ﻏړﻳﻮ څﺨﻪ ﺑﻪ د ﻓﺰﻳﮑﻲ ﺳﺎﺗﻨﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﺎر ﻧﻪ اﺧﻴﺴﺘﻞ ﮐﻴږي.
) (٢د ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻳﺎﻻﺗﻮ د ﻣﺘﺤﺪﻳﻨﻮ ﭘﻮځﻲ ﮐﺎدروﻧﻪ او ﻳﺎ د ﻗﺎﻧﻮن د ﺗﻨﻔﻴﺬ ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ﺑﻪ هﻢ د دﻏﯥ دﻧﺪې ﭘﻪ اﺟﺮا ﮐﯥ د ګډون
ﻟﭙﺎرﻩ را وﻏﻮښﺘﻞ ﺷﻲ .او
) (٣د دﻏﯥ ﺳﺎﺗﻨﺪوﻳﻪ ځﻮاﮎ د ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻮدﻩ ﺑﻪ ډﻳﺮﻩ ﻣﺤﺪودﻩ وي او هﺮڅﻮﻣﺮﻩ ژر ﭼﯥ ﻣﻤﮑﻦ وي د هﻐﻮى ځﺎى ﺑﻪ
اﻓﻐﺎﻧﻲ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻻﻳﻘﻪ ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ وﻧﻴﺴﻲ.
 -٣٠٣اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ د ﻣﺮﺳﺘﯥ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ وﻧډﻩ او راﭘﻮروﻧﻪ
)اﻟﻒ( ﻣﺮﺳﺘﻪ ورﮐﻮﻧﻪ :ﮐﺎﻧګﺮس ﭘﻪ دې ﺧﺒﺮﻩ ﭘﻮهﻴږي ﭼﯥ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ هﻐﻪ ﻧﺎﮐﺎﻓﻲ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ هﮑﻠﻪ د
ﺟﺎﭘﺎن ﭘﻪ ﺗﻮﮐﻴﻮ ښﺎر ﮐﯥ او ﻧﻮر ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻳﯥ ژﻣﻨﻪ ﺷﻮې دﻩ ،او ﻟږﻩ ﺑﺮﺧﻪ ﻳﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ رﺳﻴﺪﻟﯥ دﻩ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺑﻴﺎ ﺟﻮړوﻧﻪ ،او د ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯥ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ او د ﺑﻨﺴټﻮﻧﻮ ﺟﻮړوﻧﻪ ﭘﻪ ﺧﻄﺮ ﮐﯥ اﭼﻮي ،او هﻤﺪﻏﻪ راز د دﻏﯥ ﺟﻨګ ځﭙﻠﻲ
هﻴﻮاد ،ﺳﻮﻟﻪ او اﻣﻨﻴﺖ ﺑﻪ د ﺧﻄﺮ ﺳﺮﻩ ﻣﻮاﺟﻪ ﮐړي.
)ب( د ﮐﺎﻧګﺮس ﻧﻈﺮ :ﮐﺎﻧګﺮس دا ﻧﻈﺮ ﻟﺮي ﭼﯥ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻳﺎﻻت ﺑﺎﻳﺪ د دﻳﭙﻠﻮﻣﺎﺗﻴﮑﻮ ﻻرو ﭼﺎروﻟﻪ ﻻرې هڅﻪ وﮐړي
ﭼﯥ هﻐﻪ دوﻟﺘﻮﻧﻪ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮﻩ ﻳﯥ د ﻣﺮﺳﺘﻮ ﮐﻮﻟﻮ ژﻣﻨﻪ ﮐړې دﻩ ،ډﻳﺮ ژر ﺧﭙﻠﯥ ټﻮﻟﻴﺰې ﻣﺮﺳﺘﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ
واﺳﺘﻮي.
)ج( راﭘﻮروﻧﻪ
) (١ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ډول :د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت ﺑﻪ د ﮐﺎﻧګﺮس د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ اړﻳﮑﻮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ،د ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ګﺎﻧﻮ د ﻣﺠﻠﺲ
د ﺗﺨﺼﻴﺺ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ،او د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ اړﻳﮑﻮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ،او هﻤﺪﻏﻪ راز د ﺳﻨﺎ د ﻣﺠﻠﺲ د ﻣﺮﺳﺘﻮ د ﺗﺨﺼﻴﺺ
ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻪ د دې ﭘﺎراګﺮاف ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮﻩ د ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮوﻧﮑﻮ هﻴﻮادوﻧﻮ د ﻣﺮﺳﺘﻮ د اﻧﺪازې ﭘﻪ اړوﻧﺪ
راﭘﻮر ورﮐﻮي .ﻟﻮﻣړﻧﯥ راﭘﻮر ﺑﻪ د دې ﻻﯦﺤﯥ د ﺗﻮﺷﻴﺢ ﻟﻪ ﻧﻴټﯥ څﺨﻪ  ٦٠ورځﯥ وروﺳﺘﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﻲ ،دوﻳﻢ
راﭘﻮر ﺑﻪ د ﻟﻮﻣړﻧﻲ راﭘﻮر څﺨﻪ  ٩٠ورځﯥ وروﺳﺘﻪ او ووﺳﺘﻨﯥ راﭘﻮروﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ هﺮو  ١٨٠ورځﻮ ﮐﯥ د ٢٠٠٤
ﮐﺎل د دﺳﻤﺒﺮ د  ٣١ﻧﻴټﯥ ﭘﻮرې ﭘﻮرﺗﻪ ذﮐﺮ ﺷﻮﻳﻮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺗﻘﺪﻳﻤﻴږي.
) (٢ﻧﻮرې اړﺗﻴﺎوې :هﺮ راﭘﻮر ﺑﻪ ﭘﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺮم ډول ﺟﻮړﻳږي او د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو د وزارت ﭘﻪ وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ ﮐﯥ ﺑﻪ
ورﺗﻪ ځﺎى ورﮐﻮل ﮐﻴږي .او د ﻻﻧﺪې ﺗﻮﮐﻮ درﻟﻮدوﻧﮑﻰ ﺑﻪ وي :ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮوﻧﮑﻰ هﻴﻮاد ،ټﻮﻟﻪ اﻧﺪازﻩ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﭼﯥ
ژﻣﻨﻪ ﻳﯥ ﺷﻮى دﻩ ،هﻐﻪ اﻧﺪازﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﻴﺮو  ٦٠ورځﻮ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻪ رﺳﻮل ﺷﻮې دي ،ټﻮﻟﻪ
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ﭘﻲ ال  - ٣٢٧-١٠٧ﺿﻤﻴﻤﻪ خ :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ازادۍ د ﻣﻼﺗړ ﻗﺎﻧﻮن

اﻧﺪازﻩ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﭼﯥ ﺗﺮاوﺳﻪ رﺳﻮل ﺷﻮي دي ،د ﻣﺮﺳﺘﯥ ډول او د هﻐﻪ ﭘﺮوژو ډول ﭼﯥ د دﻏﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ د ﻻرې
ﻳﯥ ﻣﻼﺗړ ﺷﻮى دى.
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ﺿﻤﻴﻤﻪ ذ  -د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗړون ﻟﻴﮏ
ﺿﻤﻴﻤﻪ ذ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗړون ﻟﻴﮏ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ او ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ټﻮﻟﻨﻪ:
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﻠﮑﻮ د ژوﻧﺪاﻧﻪ دﮐﭽﯥ د ښﻪ واﻟﻲ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺸﺎرﮐﺘﻮﻧﻮ د ﭘﻴﺎوړﺗﻴﺎ د ﺳﻮﻟﯥ ﻣﻠﻲ او ﻧړﻳﻮال
اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺮﻩ د ﻣﺮﺳﺘﯥ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ هﻮډﻣﻦ دي.
د ﻳﻮﻩ ﺑﺎ ﺛﺒﺎﺗﻪ ،ﺳﻮﮐﺎﻟﻪ اوﺳﺎﻟﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ درﻟﻮدوﻧﮑﻰ او د ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺮواﮐﻤﻨۍ ﻻﻧﺪې د ټﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﻴﺮوى
ﻳﻮ ژﻣﻦ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﺑﻮن ،ﺗﻮﮐﻴﻮ او ﺑﺮﻟﻴﻦ د ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﻮﻧﻮ ﭘﻪ رڼﺎ ﮐښﯥ د ﮐﺎر د دوام ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ
ګډو ژﻣﻨﻮ او دﻏﻪ راز ﭘﻪ دﻏﯥ ﺗړون ﻟﻴﮏ ﮐښﯥ د ټﺎﮐﻞ ﺷﻮې ﻣﻮدې ﺳﺮﻩ ﺳﻢ اوﻟﻪ هﻐﯥ څﺨﻪ ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﺗﻮګﻪ د دﻏﻮ
ژﻣﻨﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯥ او ﭘﻴﺎوړﺗﻴﺎ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ټﻴﻨګﺎر ﮐﻮي.
د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ هﻐﻪ ﻣﻴړاﻧﻪ او ارادﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ زړورﺗﻴﺎ ﺳﺮﻩ ﻳﯥ دﻧﺎوړې ﺑﻨﺴټ ﭘﺎﻟﻨﯥ او د زﻳږﻧﺪﻩ ﻣﺼﻴﺒﺘﻨﻮﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ،د
اﺳﻼم ﭘﻪ اﺻﻮﻟﻮ وﻻړ د ﻳﻮ دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ ،ﺳﻮﻟﻪ ﭘﺎل ،ﭘﺮاخ ﺑﻨﺴټﻪ او ﻧﻴﮑﻤﺮﻏﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻨﺴټ اﻳښﻰ ،ﺗﺼﺪﻳﻘﻮي.
د  ١٣٨٣ﮐﺎل د ﻣﺮﻏﻮﻣﻲ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ د ﻳﻮ ﻧﻮي اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن د ﺗﺼﻮﻳﺒﻮﻟﻮ د  ١٣٨٣ﮐﺎل د ﺗﻠﯥ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ د
وﻟﺴﻤﺸﺮۍ د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ او د  ١٣٨٤ﮐﺎل د وږي ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ د وﻟﺴﻲ ﺟﺮګﯥ او وﻻﻳﺘﻲ ﺷﻮراګﺎﻧﻮ د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ د ﺗﺮﺳﺮﻩ
ﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻻرې د ﺑﻮن د ﭘﺮﻳﮑړﻩ ﻟﻴﮏ ﺑﺸﭙړ ﭘﻠﻲ ﮐﻮل ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻳﯥ ﭘﻪ دې ځﻮاﮐﻤﻦ ﮐړ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ
ﺧﭙﻞ روا درﻳځ ﺑﻴﺎ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي ،ﺗﺎﺋﻴﺪوي.
دﻏﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﺳﻮﻟﯥ او ﺛﺒﺎت ﺑﻬﻴﺮ ﺗﺮاوﺳﻪ ﭘﻮرې ﺑﺸﭙړ ﻧﺪى او دا ﭼﯥ د هﻐﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﭘﻪ ﻟﺮې ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ
ﭼﯥ ﺗﺮاوﺳﻪ ﭘﻮرې هﻢ ﭘﺎﺗﯥ دي ،ځﻮاﮐﻤﻨﯥ ﻧړﻳﻮاﻟﯥ وﻧډې اﺧﻴﺴﺘﻨﯥ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﺷﺘﻪ دﻣﻨﺎﺳﺒﻮ ﺷﺮاﻳﻄﻮ دټﻴﻨګﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻻرى
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د دوﻣﺪارې اﻗﺘﺼﺎدي ودې او ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ،د ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ادارو او ﻣﺪﻧﯥ ټﻮﻟﻨﯥ د ﭘﻴﺎوړﺗﻴﺎ ،د ﭘﺎﺗﯥ
ﺗﺮورﻳﺴﺘﻲ ګﻮاښﻮﻧﻮ د ﻟﺮې ﮐﻮﻟﻮ ،ﻟﻪ ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ ﮐﻰ د ﺳﺘﻮﻧﺰو د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ ،د وړﺗﻴﺎوو او
ﺑﻨﺴټﻮﻧﻮ د ﺑﻴﺎ ﺟﻮړوﻟﻮ ،د ﺑﻴﻮزﻟۍ د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ ،او د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻮ او ﮐﺸﺎﻟﻮ د ﻣﻴﺮاث د ﻟﻪ ﻣﻴﻨځﻪ وړﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د
ﺑﻨﺴټﻴﺰو ﺑﺸﺮي اړﺗﻴﺎو د ټﻴﻨګﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺼﺪ هﻮډﻣﻦ دي.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﺗړون ﻟﻴﮏ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ،ﻣﻮاﻓﻘﻪ ﮐﻮي.
ﻣﻮﺧﻪ:
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﻣﻠﺖ ﺳﻮﮐﺎﻟۍ ﺗﻪ درﺳﻴﺪو ﻟﭙﺎرﻩ ﺧﭙﻠﯥ ﻋﻤﺪﻩ ﻣﻮﺧﯥ د  ١٣٨٤ﮐﺎل ﭘﻪ رﭘﻮرټ ﮐﯥ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ
ﭘﻨځﻠﺴﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﺮﻣﺨﺘﺎﻳﻲ ﻣﻮﺧﯥ ) (MDGوړاﻧﺪې ﮐړي دي .ﻟﻪ دﻏﻮ ﻣﻮﺧﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ دﻏﻪ ﻣﻬﻢ او ﻳﻮ ﻟﻪ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ
اړﻳﻦ درې رﮐﻨﻴﺰﻩ ﺗړون ﻟﻴﮏ ﻟﻪ ﺗﺼﻮﻳﺒﻮﻟﻮ څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډول څﺮګﻨﺪوي:
 -١اﻣﻨﻴﺖ،
 -٢ﺣﮑﻮﻣﺖ داري ،د ﻗﺎﻧﻮن واﮐﻤﻨﻲ او د ﺑﺸﺮﺣﻘﻮﻧﻪ،
 -٣اﻗﺘﺼﺎدي او ټﻮﻟﻨﻴﺰﻩ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ،
ﻳﻮ ﺣﻴﺎﺗﻲ او هﺮ اړﺧﻴﺰ ﮐﺎري ډګﺮ د ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ د ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړل دى ﭼﯥ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې هﻢ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د
ﺧﻠﮑﻮ او ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﺳﻴﻤﯥ او ﻧړۍ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻳﻮ ﺟﺪي ګﻮاښ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﺎﺗﯥ دى.
ﭘﻪ دﻏﻪ ﺗﻮګﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ،د دﻏﻪ ګډ ﻟﺮﻟﻴﺪ د ﺗﺤﻘﻖ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ژﻣﻦ ﮐﻴږي ،او د دې ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ټﻮﻟﻨﻪ
هﻢ ژﻣﻨﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ د دﻏﻪ ﺁﻧﺪ د ﺗﺤﻘﻖ ﻟﻪ ﭘﺎرﻩ د ﻻزﻣﻮ ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ او ﻣﻼﺗړ د ﭘﻮرﻩ واﮎ ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻻرﻩ ﮐﯥ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ادا ﮐړي .د
دﻏﻪ ﺗړون ﻟﻴﮏ ﻟﻮﻣړۍ ګڼﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ ﺗګﻼرې ﮐﯥ د ﻟﻮړو ټﺎﮐﻞ ﺷﻮﻳﻮ ﻣﻮﺧﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ د دﻏﻪ
ﺗړون ﻟﻴﮏ دﺑﺸﭙړﺗﻴﺎ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﻔﺼﻠﯥ ﭘﺎﻳﻠﯥ ،ﻣﻌﻴﺎروﻧﻪ او ﻣﻮدې ﺑﻴﺎﻧﻮي ،دﻏﻪ راز د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ او ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ژﻣﻨﻪ
ﮐﻮي ،ﭼﯥ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ اﻏﻴﺰﻣﻨﺘﻮب او ﺣﺴﺎب ورﮐﻮﻧﻪ څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ دوﻳﻤﻪ ګﻨﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﮐﯥ ﻳﯥ ﺑﻴﺎن ﺷﻮى دى ښﻪ ﮐړي.
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د هﻤﮑﺎرۍ اﺻﻮل
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ او ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﺗﻮﻟﻨﻪ ﺑﻪ د دﻏﻪ ﺗړون ﻟﻴﮏ ﭘﻪ ﭘﻠﻲ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﻻﻧﺪﻧﻴﻨﻲ ټﮑﻲ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﻴﺴﻲ.
 -١د اﺳﻼم ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﺮاخ ﺑﻨﺴټﻪ ﮐﻠﺘﻮر ،ارزښﺘﻮﻧﻪ او ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻪ درﻧﺎوى.
 -٢د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣﮑﻮﻣﺖ او د ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﺗﺮﻣﻴﻨځ هﻤﮑﺎري ،د هﻐﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﻪ ﮐﯥ ﺑﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺸﭙړ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ وﻟﺮي او د ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ د هﻤﻐږۍ ،ﻣﺤﻮري او ﻧﺎ ﭘﻴﻴﻠﯽ رول ﺑﻪ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﻪ
ﻏﺎړﻩ وﻟﺮي.
 -٣د ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﭘﻪ ﺣﻘﻮ ﮐﯥ د وﻧډې اﺧﻴﺴﺘﻨﯥ او هڅﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﻠﮑﻮ ﻟﺮﻏﻮﻧﻮ دودوﻧﻮ ﺗﻪ ډﻳﺮ درﻧﺎوى.
 -٤د ژوﻧﺪاﻧﻪ د ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل ﺳﺎﺗﻨﯥ د ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻨﺴټ او د ﺛﺒﺎت د دوام ﺗﻌﻘﻴﺒﻮل
 -٥د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻴﻨځ د دواﻣﺪارو وړﺗﻴﺎوو راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮل ،ﻳﻮﺷﺎن د ښځﻮ اوﻧﺎرﻳﻨﻪ و ﭘﻪ ﺑﺸﺮي وړﺗﻴﺎو ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ ځﺎﻧګړې
ټﻴﻨګﺎر ﺳﺮﻩ د اﻏﻴﺰﻣﻨﻮ ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ او ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﻮ د ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﺟﻮړول.
 -٦د ﻧﻴﮑﻤﺮﻏﻪ او ﺳﻮﮐﺎﻟﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ د ټﻴﻨګﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ ټﻮل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﮐﻮرﻧﻴﻮ او ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ د اﻧډوﻟﻴﺰ او
ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ د ډاډ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮل.
 -٧ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﭘﺎﻟﻴﺴﻴﻮ او ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﻧﺎرﻳﻨﻪ او ښځﻮ ﭘﻪ ﺑﺮاﺑﺮو ﺣﻘﻮﻧﻮ او دﻧﺪو ﺑﺎﻧﺪې ټﻴﻨګﺎر.
 -٨د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰې هﻤﮑﺎرۍ ﻟﻮړﺗﻴﺎ او.
 -٩د اداري ﻓﺴﺎد ﺳﺮﻩ ﻣﺒﺎرزﻩ او ﭘﻪ دوﻟﺘﻲ ادارو ﮐﯥ د ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ټﻴﻨګﻮل او ﺣﺴﺎب ورﮐﻮﻧﻪ.
اﻣﻨﻴﺖ:
رﻳښﺘﻴﻨﻰ اﻣﻨﻴﺖ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﺛﺒﺎت او ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﺗﻪ د رﺳﻴﺪﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ اړﻳﻦ او ﺑﻨﺴټﻴﺰ ﺷﺮط دى .اﻣﻨﻴﺖ ﻳﻮاځﯥ د ﭘﻮځﻲ
ﻻرې ﻧﺸﻲ ﺗﺎﻣﻴﻨﻴﺪﻻى ،ﺑﻠﮑﯥ د اﻣﻨﻴﺖ ټﻴﻨګښﺖ ﺳﺎﻟﻤﯥ واﮐﻤﻨۍ ،ﻋﺪاﻟﺖ او د ﻗﺎﻧﻮن واﮐﻤﻨۍ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي ،ﭼﯥ د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ او
ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﻟﻪ ﻻرې ﭘﻴﺎوړي ﮐﻴږي .د ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﭘﻪ هﻤﮑﺎرۍ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ د ټﻮﻟﻮ ﻧﺎﻗﺎﻧﻮﻧﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ډﻟﻮ د ړﻧګﻮﻟﻮ
ﻟﻪ ﻻرې ﺳﻮﻟﻪ ټﻴﻨګﻪ ﮐړي .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ اوﻧړﻳﻮاﻟﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﺑﻪ د اﻓﻐﺎﻧﻲ ادارو د ﭘﻴﺎوړﺗﻴﺎ ﻟﻪ ﻻرې ﺧﻮﻧﺪي ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاﺑﺮ
ﮐړي ﭼﯥ د ﻣﺎﻟﻲ ځﻮاﮐﻤﻨۍ او دوام ﻟﻪ ﭘﻠﻮﻩ اﻣﻨﻴﺘﻲ اړﺗﻴﺎوې ﺑﺴﻴﺎ ﮐړي.
ﭘﻪ دې ﻻرﻩ ﮐﯥ ﺑﻪ د ﻧﺎټﻮ ﭘﻪ ﻣﺸﺮۍ ﻟﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺮﻩ د ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻧړﻳﻮال ځﻮاﮐﻮﻧﻪ )اﻳﺴﺎف( ،د اﻣﺮﻳﮑﺎ ﭘﻪ ﻣﺸﺮۍ د ﺗﻞ ﭘﺎﺗﯥ
ﺧﭙﻠﻮاﮐۍ د ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ځﻮاﮎ ) (O.I.Fاو د اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺳﮑټﻮر ﭘﻪ اﺻﻼح ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ هﻴﻮادوﻧﻪ ،د ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻮ هﻴﻮادوﻧﻮ د
ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮﻳﻮ ﻣﻠﻲ ﻻرښﻮدوﻧﻮ د ﻣﺮاﻋﺘﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺷﺮط ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﭘﻴﺎوړي ﻣﻼﺗړ ﺳﺮﻩ ﺑﻪ ،ﭘﻪ هﻴﻮاد ﮐﯥ د اﻣﻨﻴﺖ او ﺛﺒﺎت د ټﻴﻨګﻮﻟﻮ او
دوام ﻟﻴﺎرﻩ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻼﺗړ ﺗﻪ دوام ورﮐړي .دوى ﺑﻪ د ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﮐړﻧﻮ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ د ﺑﺸﭙړ ډاډ د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ
ﻣﻮﺧﻪ د ﮐﻮرﻧﻴﻮ اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د وړﺗﻴﺎ ،ﭘﻴﺎوړﺗﻴﺎ او ﻟﻮړﺗﻴﺎ ﺗﻪ دوام ورﮐړي .د ﺗﻞ ﭘﺎﺗﯥ ﺧﭙﻠﻮاﮐۍ د ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ﺑﻪ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ او د اﻳﺴﺎف ﻟﻪ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻧږدې هﻤﮑﺎرۍ ﮐﯥ د ډار اﭼﻮوﻧﮑﻮ ﭘﺮﺧﻼف ګډ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړي .د
اﻳﺴﺎف ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ﭘﻪ ټﻮل ااﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻟﻪ دې ﺟﻤﻠﯥ ،د وﻻﻳﺘﻲ ﺑﻴﺎ رﻏﺎوﻧﯥ د ټﻴﻤﻮﻧﻮ )ﭘﻲ ﺁر ټﻲ( ﻟﻪ ﻻرې ﺧﭙﻞ ځﺎى ﭘﺮ ځﺎى
ﮐﻴﺪو ﺗﻪ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ورﮐﻮي ،ﺗﺮ څﻮ د ﺧﭙﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻻﻧﺪې ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ د ﺛﺒﺎت ﭘﻴﺎوړﺗﻴﺎ او د اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺳﮑټﻮر د اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ ﻣﻼﺗړ ﺗﻪ دوام
ورﮐړي.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن واﮐﻤﻨۍ ﺗﻪ ﺑﺸﭙړﻩ درﻧﺎوي او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او د ګﺎوﻧډﻳﻮ هﻴﻮادﻧﻮ ﺗﺮﻣﻴﻨځ ﻳﯥ د ﺧﺒﺮو اﺗﺮو او هﻤﮑﺎرۍ
ﭘﻴﺎوړﺗﻴﺎ ،ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ د اﻣﻨﻴﺖ د ټﻴﻨګښﺖ ﭘﻪ ﻻرﻩ ﮐﯥ ﻳﻮ ﺑﻨﺴټﻴﺰ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺑﻠﻞ ﮐﻴږي ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﺑﻪ د دﻏﻰ ﻣﻮﺧﯥ
ﭘﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ د ﺑﺎور د راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ځﺎﻧګړو اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ ﻣﻼﺗړ وﮐړي.
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻮل ،د ﻗﺎﻧﻮن واﮐﻤﻨﻲ او د ﺑﺸﺮ ﺣﻘﻮﻧﻪ:
د ډﻣﻮﮐﺮاﺳۍ او د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ د رﻋﺎﻳﺘﻮﻟﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻳﻮ دوﻣﺪارﻩ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘګ
ﺑﻨﺴټ ﺟﻮړوي .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﭘﻪ ټﻮل هﻴﻮاد ﮐﯥ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ د ﺑﻨﺴټﻴﺰو ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د وړاﻧﺪې ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﭙﻠﻪ وړﺗﻴﺎ ﭘﻪ
ﭼټﮑۍ ﺳﺮﻩ ﻟﻮړوي ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ﭘﻪ ادارو ﮐﯥ د ﻏﻮرﻩ واﻟﻲ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د ﻣﺴﻠﮑﻲ ،ﮐﻔﺎﻳﺖ ،درﻟﻮدوﻧﮑﻰ او د ﺑﺎور
وړ اﺷﺨﺎص ﭘﻪ دﻧﺪو ګﻤﺎري .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ اړﺧﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻳﻮﻩ اﻏﻴﺰﻣﻨﻪ ،ځﻮاب ورﮐﻮوﻧﮑﯥ ،او ﺷﻔﺎﻓﻪ ادارﻩ ﺟﻮړﻩ ﮐړي ،ﻟﻪ
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ﻓﺴﺎد ﺳﺮﻩ ﺑﻪ د ﻣﺒﺎرزې ﭘﻪ ﮐﺎر ﮐﯥ د ارزوﻧﯥ وړ اﺻﻼﺣﺎت ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮي ،دﻋﺪاﻟﺖ او د ﻗﺎﻧﻮن د واﮐﻤﻨۍ ﻣﻼﺗړ ﮐﻮي او د ټﻮﻟﻮ
اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ رﻋﺎﻳﺘﻮل ﺑﻪ ﭘﻴﺎوړي ﮐﻮي.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﭘﻪ هﺮ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ د هﻤﻐږو او ﮐﺎرﻧﺪو ادارو ﺟﻮړوﻟﻮ ﺗﻪ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب ورﮐړي .ﭘﻪ دﻏﻪ ادارو
ﮐﯥ ﺑﻪ د ﻣﻠﮑﻲ ،ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ،زﻧﺪاﻧﻮﻧﻮ او ﻋﺪﻟﻲ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ وي .دﻏﻪ ادارې ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﭼﻮﮐﺎټﻮﻧﻪ ،او د روزل ﺷﻮﻳﻮ
ﻣﺎﻣﻮرﻳﻨﻮ د ګﻤﺎرﻟﻮ ﻻرښﻮدوﻧﻪ ،ﮐﺎﻓﻲ ﻣﻌﺎﺷﻮﻧﻪ ،ﻻزﻣﯥ ﺑﻨﺴټﻴﺰې ﺳﺮﭼﻴﻨﯥ او د څﺎرﻧﯥ وړﺗﻴﺎ وﻟﺮي ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ ﻳﻮﻩ
ادارﻩ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺎﻟﻲ او ﺑﻨﺴټﻴﺰ ﭘﻠﻮﻩ دواﻣﺪارﻩ وي د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﺮ څﺎرﻧﯥ ﻻﻧﺪې د راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ
ټﻮﻟﺘﺎﮐﻨﻮ د ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺟﻮړﻩ ﮐړي.
دﻋﺪﻟﻲ ﺳﮑټﻮر اﺻﻼح ﮐﻮل د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ او ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﺗﻪ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب ﻟﺮي .هﺪف دادى ﭼﯥ د ټﻮﻟﻮ
اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻋﺪاﻟﺖ او د ﻋﻤﻠﻲ ﮐﻮﻟﻮ وړ ﺣﮑﻤﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ ﺑﺮاﺑﺮﻩ ،ﻋﺎدﻻﻧﻪ او ﺷﻔﺎف ډول ﻻس ﺑﺮى د ﻟﻴﮑﻠﻮ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ او ﻋﺎدﻻﻧﻪ
ﻣﺤﺎﮐﻤﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﺗﺤﻘﻖ وﻣﻮﻣﻲ .هﻐﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮوﻧﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ دې هﮑﻠﻪ ﺑﻪ وﻧﻴﻮل ﺷﻲ ،ﻋﺒﺎرت دي ﻟﻪ :ﭘﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ او ﺧﺼﻮﺻﻲ
ﺳﮑټﻮرﻧﻮ ﮐﯥ د ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ ﺑﺸﭙړﺗﻴﺎ ،ﭘﻪ ﻋﺪﻟﻲ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ او ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ﮐﯥ د وړﺗﻴﺎ راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮل ،دﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ او
ﺣﻘﻮﻗﻲ ﭘﻮهﯥ ښﻪ واﻟﯥ او دﻋﺪﻟﻲ ﺑﻨﺴټﻮﻧﻮ ﺑﻴﺎ رﻏﻮل.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ او ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ټﻮﻟﻨﻪ د هﻐﻮ ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﻣﻼﺗړ او ﻟﻮړﺗﻴﺎ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﭼﯥ ﭘﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻮ او ﻣﺮوﺟﻮ
ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﮐﯥ ﻟﻪ دې ﺟﻤﻠﯥ ﺧڅﻪ د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻧړﻳﻮال ﻣﻴﺜﺎﻗﻮﻧﻪ او ﻧﻮر ﻻﺳﻠﻴﮏ ﺷﻮي ﺗړوﻧﻮﻧﻪ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﻟﻮري
هﻢ اټﮑﻞ ﺷﻮﻳﺪي ،ﺧﭙﻠﻪ ژﻣﻨﻪ ﺑﻴﺎ څﺮګﻨﺪوي .د هﻐﻮ وګړو ﺗﺮﻣﻴﻨځ دﺑﺎور داﻋﺎدﻩ ﮐﻮل ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﭼﯥ ﺟګړې ﻳﯥ ژوﻧﺪ ﺗﭙﺎﻩ ﮐړى
دى .او دﻏﻪ راز وګړو او دزﻏﻢ او ﭘﺮاخ ﺑﻨﺴټﻲ ﮐﻠﺘﻮ دګډ اﺣﺴﺎس راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮﻟﻮ او د ﻗﺎﻧﻮن واﮐﻤﻨﻲ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺗﻪ د درﻧﺎوي ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺑﻪ د ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ﺗﻮﻟﻨﯥ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ د ﺳﻮﻟﯥ ،ﻋﺪاﻟﺖ ،او روﻏﯥ ﺟﻮړې ﭘﺮوګﺮام ﭘﻠﻰ ﮐړي.
اﻗﺘﺼﺎدي او ټﻮﻟﻨﻴﺰﻩ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ:
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ د ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﭘﻪ ﻣﻼﺗړ ،د ﻟﻮږې ،ﺑﻴﻮزﻟۍ او ﺑﯥ روزګﺎرۍ د ﮐﻤښﺖ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د اﻗﺘﺼﺎدي،
ودې ﻟﻮړ ﭘﺮاووﻧﻪ ﭘﻪ ﻣﺘﺪاوﻣﻪ ﺗﻮګﻪ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﮐړي .ﺣﮑﻮﻣﺖ دﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﮑټﻮر ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ رول او اﺳﺘﻌﺪاد ﺗﻪ د ﻧﻮرو ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ
اوﻧﻮرو ﻏﻴﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺳﮑﺘﻮروﻧﻮ ﺗﺮڅﻨګ ودﻩ ورﮐﻮي ،د ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨټﺮوﻟﻮي ،دﺳﺘﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺛﺒﺎت ټﻴﻨګﻮي ،او د
هﻴﻮاد د ﺑﺸﺮي ،ټﻮﻟﻨﻴﺰ او ﻓﺰﻳﮑﯥ ﭘﺎﻧګﻮ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﺗﻪ رﻏﻮن او ودﻩ ورﺑښﻲ ،ﭼﯥ ﻟﻪ دې ﻻرې د ﻧﻮي ﻧﺴﻞ ،ﻣﺸﺮاﻧﻮ او ﻣﺴﻠﮑﻲ
اﻓﺮادو ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻨﺴﺖ ﮐﻴږدي .ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﻪ ﭘﻴﺎوړې ﮐړي او د راﺳﺘﻨﻮ ﺷﻮﻳﻮ ،داﺧﻠﻲ ﺑﯥ ځﺎﻳﻪ ﺷﻮﻳﻮ او ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ ﺟګړﻩ
ﻣﺎراﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻣﻴﺸﺘﻪ ﮐﻴﺪل ﺑﺸﭙړ ﮐړي.
ﻋﺎﻣﻪ ﭘﺎﻧګﻮﻧﻪ ﺑﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د رﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ ﺗګﻼرې ﭘﺮ اﻗﺘﺼﺎدي او ټﻮﻟﻨﻴﺰې ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﺑﺎﻧﺪې دﺷﭙږو ﺳﺘﻨﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ
وﻻړ وي:
 -١ﺑﻨﺴټﻮﻧﻪ او ﻃﺒﻌﻴﻲ زﻳﺮﻣﯥ،
 -٢ﭘﻮهﻨﻪ،
 -٣روﻏﺘﻴﺎ،
 -٤ﮐﺮهڼﻪ او د ﮐﻠﻴﻮ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ،
 -٥ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب ،او
 -٦اﻗﺘﺼﺎدي واﮐﻤﻨﻲ او دﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﮑﺘﻮر ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ
ﭘﻪ دﻏﻮ هﺮو ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ ﻟﻪ دﻏﻮ ﺑﻨﺴټﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﻣﻮﺧﻪ دادﻩ ﭼﯥ داﺳﯥ ﻣﺤﺴﻮﺳﻴﺪوﻧﮑﯥ ﻻس ﺗﻪ راوړﻧﯥ وﻟﺮي ،ﭼﯥ د
اﻗﺘﺼﺎد د اﻧډوﻟﻴﺰې ودې د ټﻴﻨګﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ،ﭼﯥ ﺑﻴﻮزﻟﻲ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړي ،د ﮐﺎر او ﮐﺴﺐ زﻣﻴﻨﯥ زﻳﺎﺗﻮي ،د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺗﺼﺪﻳﻮ
د راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐﻴﺪو ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻪ ﻟﻮړوي او د ټﻮﻟﻮ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د ﺳﻮﮐﺎﻟۍ ﻻﻣﻞ ګﺮځﻲ.
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د ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺒﺎرزﻩ )ﻳﻮ څﻮ اړﺧﻴﺰ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب(
ﻟﻪ هﻐﻪ ګﻮاښ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ د ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻲ د ﻣﻠﻲ ،ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ او ﻧړﻳﻮال اﻣﻨﻴﺖ او هﻢ ﻳﯥ د هﻴﻮاد ،او د ﺣﮑﻮﻣﺖ
د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ او د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د ﺳﻮﮐﺎﻟۍ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﺷﺘﻮن ﻟﺮي ،ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ د ﺣﮑﻮﻣﺖ او ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب ګڼﻞ ﮐﻴږي .د
دﻏﻰ ﻣﻘﺎﺑﻠﯥ ﻣﻮﺧﻪ د ﮐﻮﮐﻨﺎرو د ﮐﺮﮐﻴﻠﯥ او ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ د ﻗﺎﭼﺎق ﭘﻪ ښﮑﺎرﻩ ﺗﻮګﻪ ﮐﻤښﺖ او ﺑﺸﭙړ ﻟﻪ ﻣﻴﻨﺤﻪ وړل دي .ﻟﻮﻣړﻧﻲ
او اړﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﮐﯥ د ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﻣﺨﻨﻴﻮى ،د ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺎﻓﺬﻳﺪل ،او د ﻗﻀﺎ د وړﺗﻴﺎ ﻟﻮړﺗﻴﺎ ،ښﻪ واﻟﻰ ﻣﻮﻧﺪﻟﻰ دى .د ﻧﺸﻪ ﻳﯥ
ﺗﻮﮐﻮ د ﺑﻨﺪوﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ګﺎوﻧډﻳﻮ هﻴﻮادوﻧﻮ او ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﺗﺮﻣﻴﻨځ د هﻤﮑﺎرۍ زﻳﺎﺗﻮاﻟﻰ ،ﭘﻪ ﮐﻠﻴﻮ ﮐﯥ د هﺮ اړﺧﻴﺰې
ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﺑڼﻪ ﮐﯥ د ﺑﺰګﺮاﻧﻮ او ﮐﺎرګﺮو ﻟﭙﺎرﻩ د ﭘﺮاﺧﻮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺪﻳﻠﻮﻧﻮ ﺑﺮاﺑﺮول ،او د هﻴﻮاد او د وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ﻟﻪ ﻧﺸﻪ ﻳﻲ
ﺗﻮﮐﻮ ﺳﺮﻩ د ﻣﺒﺎرزې د ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﺟﻮړول دى .دﻏﻪ راز د اداري ﻓﺴﺎد او د ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ د ﻟﻪ ﻣﻴﻨځﻪ وړﻟﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﻧﻪ زﻏﻢ
د ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﻠﻲ ﮐﻮل ﺿﺮوري ګڼﻞ ﮐﻴږي .د دﻏﻪ ﭘﻴﻐﺎم ﺧﭙﺮول ﭼﯥ د ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪول او ﺳﻮداګﺮي ،ﻏﻴﺮ اﺧﻼﻗﻲ او د
اﺳﻼﻣﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﭘﺮ ﺧﻼف دي او ﭘﻪ ﭘﺎى ﮐﻰ ﭘﻪ دې ﻻرﻩ ﮐﯥ هﻠﯥ ځﻠﯥ ﭼﯥ د ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﻧﺎﻗﺎﻧﻮﻧﯥ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﺗﻪ دې ﮐﻤښﺖ
ورﮐړ ﺷﻲ ،د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻮﺧﯥ دي.
ﺳﻤﻮن او څﺎرﻧﻪ:
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ او ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﭘﻪ هﻐﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ژﻣﻨﻮ د ﭘﻠﻲ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ دﻏﻪ ﺗړون ﻟﻴﮏ ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻞ دي،
د ﺳﻤﻮن او څﺎرﻧﯥ ګډﻩ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺟﻮړﻩ ﮐړې .د درﻳﻤﯥ ګڼﯥ د ﺿﻤﻴﻤﯥ د ﺗﻔﺼﻴﻼﺗﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﺑﻪ دﻏﻪ ﮐﻤﻴټﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﺳﻼﻣﻲ
ﺣﮑﻮﻣﺖ او ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮګډې ﻣﺸﺮۍ ﻻﻧﺪې وي او ﻳﻮﻩ ﮐﻮﭼﻨۍ داراﻻﻧﺸﺎ ﺑﻪ ورﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي -دﻏﻪ ﮐﻤﻴټﻪ
ﺑﻪ د دﻏﯥ ﺗړون ﻟﻴﮏ ﭘﻪ ﭘﻠﻲ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣﮑﻮﻣﺖ او ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ د زﻳﺎﺗﻮ هﻠﻮ ځﻠﻮ د ﺳﻤﻮن ﺳﺒﺐ ﺷﻲ ،او دﻏﻪ
راز د ﺧﭙﻠﻮ ﮐړﻧﻮ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ،ﻣﻨﻈﻢ او ﭘﺮﺧﭙﻞ وﺧﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ رﭘﻮټ وړاﻧﺪې ﮐړي.
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ﻟﻮﻣړۍ ګڼﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ
ﻣﻌﻴﺎروﻧﻪ او زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮدې
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﭘﻪ ﻣﻼﺗړ ژﻣﻨﻪ ﮐﻮي ،ﭼﯥ دﻏﻪ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻪ ﭘﻪ ټﺎﮐﻞ ﺷﻮﻳﻮ ﻣﻮدو ﮐﯥ ﺗﺤﻘﻖ وﻣﻮﻣﻲ.
اﻣﻨﻴﺖ:
ﻧړﻳﻮال اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ :د  ١٣٨٩ﮐﺎل د ) ٢٠١٠ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ( ﭘﻮرې ﺑﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﻣﺎدي ﻣﻼﺗړ او ﻧږدې هﻤﮑﺎرۍ
ﺳﺮﻩ د ﻧﺎټﻮ ﭘﻪ ﻣﺸﺮۍ د اﻳﺴﺎف ﻧړﻳﻮال ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ﺑﻪ د دواﻣﺪارې ﺧﭙﻠﻮاﮐۍ ﻋﻤﻠﻴﺎت ) (OEFاو ﺑﻴﺎ ﺟﻮړوﻧﯥ وﻻﻳﺘﻲ ټﻴﻤﻮﻧﻮ
) (PRTﺳﺮﻩ ﻳﻮ ځﺎى د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻴﺎوړﺗﻴﺎ ﻟﻪ ﻻرې اﻣﻨﻴﺖ او ﺛﺒﺎت ټﻴﻨګ ﮐړي.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻠﻲ اردو :د  ١٣٨٩ﮐﺎل ) (٢٠١٠ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮرې ﺑﻪ ﻳﻮ ﭘﻪ ﻣﻠﻲ ﺗﻮګﻪ رڼﻪ ،ﻣﺴﻠﮑﻲ ،د ﻗﻮﻣﻲ ﭘﻠﻮﻩ اﻧډوﻟﻴﺰﻩ ﻣﻠﻲ اردو
راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﺷﻲ ،ﭼﯥ ﭘﻪ دﻳﻤﻮﮐﺮاﺗﻴﮑﻪ او ﻣﻨﻈﻤﻪ ﺗﺮﺑﻴﻪ او ﭘﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻮ ﺳﻤﺒﺎل ﺷﻮى وي ،ﭼﯥ وﮐﻮﻻى ﺷﻲ د هﻴﻮاد اﻣﻨﻴﺘﻲ
اړﺗﻴﺎوې ﭘﻮرﻩ ﮐړي او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د زﻳﺎﺗﻴﺪوﻧﮑﻴﻮ ﻋﻮاﻳﺪو څﺨﻪ ﺑﻪ د ﻣﻠﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻮان ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﺗﻤﻮﻳﻠﻴږي .ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﺑﻪ
 ٧٠٠٠٠ﺗﻨﻮ ﺗﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ اردو د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ -ﻟﮑﻪ څﻨګﻪ ﭼﯥ د ﺑﻮن ﭘﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮐﯥ ورﺑﺎﻧﺪې ﺧﺒﺮې ﺷﻮي وې-
ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮﻩ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺗﻪ دوام ورﮐړي .د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﻻرې ﭼﺎرې داﺳﯥ ﺗﻨﻈﻴﻤﻮي ﭼﯥ د ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺮ ﻣﻮدې او ﭘﺮ ﮐﻴﻔﻴﺖ
وﻻړو ګډو څﻴړﻧﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ وي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣﮑﻮﻣﺖ او ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻣﻮاﻓﻘﻪ ﺷﻮﻳﻮ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﺑﻪ د
اوﺳﻨﻴﻮ ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﻰ ﻧﻴﻮل ﮐﻴږي.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺲ او ﺳﺮﺣﺪي ﭘﻮﻟﻴﺲ :د  (٢٠١٠) ١٣٨٩ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮرې ﺑﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺲ او ﺳﺮﺣﺪي ﭘﻮﻟﻴﺲ ﭘﻪ
ﺑﺸﭙړ ﮐﺎري او ﻣﺴﻠﮑﻲ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻗﻮﻣﻲ ﭘﻠﻮﻩ ﻳﯥ اﻧډول ﺑﺮاﺑﺮ وي د څﻪ ﻧﺎڅﻪ  ٦٢٠٠٠ﺗﻨﻮ ﭘﻪ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﮐﯥ ،ﭼﯥ ﭘﻪ
اﻏﻴﺰﻣﻦ ډول د هﻴﻮاد د اﻣﻨﻴﺘﻲ اړﺗﻴﺎوو د ﭘﻮرﻩ ﮐﻮﻟﻮ وس وﻟﺮي او ﻟﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﭘﻠﻮﻩ دوام وﻟﺮي ،راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﺷﻲ.
د ﻧﺎﻗﺎﻧﻮﻧﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ډﻟﻮ ﻟﻪ ﻣﻴﻨځ وړل :ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺑﻪ ﻧﺎﻗﺎﻧﻮﻧﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﯥ ډﻟﯥ د ١٣٨٦ﮐﺎل ) (٢٠٠٧ﺗﺮﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮري ﻟﻪ
ﻣﻴﻨځﻪ ﻻړې ﺷﻲ.
ﻟﻪ ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺒﺎرزﻩ :ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ د  ١٣٨٩هﺠﺮي ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل ) (٢٠١٠ﺗﺮﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮرې د ﻣﺮﮐﺰ او وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ د
ﻗﺎﻧﻮن د ﻧﺎﻓﺬوﻟﻮ وړﺗﻴﺎ ﭘﻴﺎوړې ﮐړي ،ﭼﯥ د ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ د ﺿﺒﻄﻮﻟﻮ او ﻟﻪ ﻣﻴﻨځﻪ وړﻟﻮ او د دﻏﻮ ﺗﻮﮐﻮ د ﭘﺮوﺳﺲ ،د ﺁﺳﺎﻧﺘﻴﺎوو
د وﻳﺠﺎړوﻟﻮ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ﮐﯥ د ښﮑﺎرﻩ ﮐﻤښﺖ ﺳﺒﺐ وګﺮځﻲ او د ﮐﻮﮐﻨﺎرو د ﮐﺮﮐﻴﻠﯥ د ﻟﻪ ﻣﻴﻨځﻪ وړﻟﻮ ﭘﻪ ګډون ﺑﻪ د اﻏﻴﺰﻣﻨﻮ
ﺗﺪﺑﻴﺮوﻧﻮ د ﻧﻴﻮﻟﻮ ﻻﻣﻞ ﺷﻲ.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ او د ګﺎوﻧډﻳﻮ او د ﺳﻴﻤﻲ د هﻴﻮادﻧﻮ ﺣﮑﻮﻣﺘﻮﻧﻪ ﺑﻪ د  ١٣٨٩ﮐﺎل ) (٢٠١٠ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮرې د هﻤﻐږۍ د
زﻳﺎﺗﻮاﻟﻲ او د ګډو اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻲ هﻠﻮځﻠﻮ ﭘﻪ ﻻرﻩ ﮐﯥ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﮐﺎر وﮐړي ﭼﯥ د ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ د ﻧﻴﻮﻟﻮ او ﻟﻪ ﻣﻴﻨځﻪ وړﻟﻮ
ﮐﭽﻪ ،ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﭘﻮﻟﻮ څﺨﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﻴږي ،زﻳﺎﺗﻪ او د ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﻮﻧﮑﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې اﻏﻴﺰﻣﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺮ ﺳﺮﻩ
ﺷﻲ.
ﻟﻪ ﻣﺎﻳﻨﻮﻧﻮ او ﻣﻬﻤﺎﺗﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺒﺎرزﻩ :ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ ﭘﻨځﻠﺴﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺑﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮﺧﻮ ﭘﻪ ﻻرﻩ ﮐﯥ ) (MDGاو
د اوټﺎوا ﻟﻪ ﺗړون ﺳﺮﻩ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ژﻣﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﺎﻳﻨﻮﻧﻮ او ﻧﺎﭼﺎودﻳﺪﻟﻮ ﻣﻬﻤﺎﺗﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﮐﮑړﻩ ځﻤﮑﻪ ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ اوﻳﺎ
ﮐﻤښﺖ وﻣﻮﻣﻲ د  (٢٠٠٧)١٣٨٦ﮐﺎل ﺗﺮﭘﺎﻳﻪ ﺑﻪ د ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ﺿﺪ زﻳﺮﻣﻪ ﺷﻮﻳﻮ ﻣﺎﻳﻨﻮﻧﻮ ټﻮﻟﯥ ﺳﺎﺣﯥ ﺗﺜﺒﻴﺖ او ﻟﻪ ﻣﻴﻨځﻪ ﻳﻮړل
ﺷﻲ ،او ﭘﻪ دﻏﻪ ډول ټﻮل ﻧﺎﺧﻮﻧﺪي ،د ﻧﻪ ﺗﺮﻣﻴﻢ وړ او اﺿﺎﻓﻲ ﻣﻬﻤﺎت ﺑﻪ د  ١٣٨٩هﺠﺮي ﻟﻤﺮﻳﺰ ) (٢٠١٠ﭘﻮرې ﻟﻪ ﻣﻴﻨځﻪ
ﻳﻮړل ﺷﻲ.
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ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻮل ،د ﻗﺎﻧﻮن واﮐﻤﻨﻲ ،او د ﺑﺸﺮ ﺣﻘﻮﻧﻪ
د ﺣﮑﻮﻣﺖ اداري اﺻﻼﺣﺎت :د  (٢٠١٠)١٣٨٩ﮐﺎل ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻪ د ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ وزارﺗﻮﻧﻮ ﭘﻪ ګډون د ﺣﮑﻮﻣﺖ دﺳﺘګﺎﻩ اﺻﻼح او ﺑﻴﺎ
ﺟﻮړﻩ ﺷﻲ ،ﭼﯥ ﻳﻮﻩ داﺳﯥ ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ادارﻩ راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﺷﻲ ،ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﭘﻠﻮﻩ دوام وﻟﺮي ،د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﻪ ﭘﻴﺎوړى
ﺷﻲ ،د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﺳﮑﺘﻮر دﻧﺪې ﺑﻪ داﺳﯥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐړاى ﺷﻲ ،ﭼﯥ اﺻﻼﺣﺎت د اﺻﻠﻲ دﻧﺪو او ﻣﺴﻮوﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ښﮑﺎرﻧﺪوى
وي.
د ﻣﺮﮐﺰي ﺣﮑﻮﻣﺖ او ﻋﺪﻟﻲ ﺳﮑټﻮر د ﻟﻮړﭘﻮړو ﭼﺎرواﮐﻮ او د وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ واﻟﻴﺎﻧﻮ ،اﻣﻨﻴﻪ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎﻧﻮ ،او د وﻻﻳﺘﻮ د اﻣﻨﻴﺖ رﺋﻴﺴﺎﻧﻮ
د ټﺎﮐﻠﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﺑﻪ ﻳﻮ هﺮاړﺧﻴﺰ څﺮګﻨﺪ او ﺷﻔﺎف ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰم ﭘﻪ ﺷﭙږو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﺷﻲ ،ﭘﻪ دوﻟﺴﻮ ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻲ
ﮐﻴږي ،او ﭘﻪ څﻠﻮروﻳﺸﺘﻮ ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺑﺸﭙړ ډول ﭘﻠﻰ ﺷﻲ.
د  ١٣٨٥ﮐﺎل ﺗﺮﭘﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﻟﻪ ﻣﻠﻲ ﺛﺒﺎت ﺳﺮﻩ د ﻣﺮﺳﺘﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ټﻮل اداري واﺣﺪوﻧﻪ او د هﻐﻮى ارﺑﻌﻪ ﺣﺪود وڅﻴړل ﺷﻲ او ﺗﺠﺪﻳﺪ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﭘﺮې وﺷﻲ.
د  (٢٠١٠) ١٣٨٩ﮐﺎل ﺗﺮﭘﺎﻳﻪ ﺑﻪ د ﻣﺮﮐﺰي ﺣﮑﻮﻣﺖ او د ﻋﺪﻟﻲ ﺳﮑټﻮر او ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﭘﻪ ګډون د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﺳﻄﺤﻮ ﮐﯥ د
ﻣﻠﮑﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ څﻮﮐﻴﻮ ﮐﯥ د ﮐﺎر د اﺟﺮا ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ټﻮﻟﯥ ټﺎﮐﻨﯥ د وړﺗﻴﺎ ،ﻟﻴﺎﻓﺖ او د ﮐﺎر د ﺳﻮاﺑﻘﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ،
او د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ څﻮﮐﻴﻮ ﮐﯥ د ﮐﺎر د اﺟﺮا ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ د وړﺗﻴﺎ د ﻟﻮړوﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻻزﻣﯥ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺑﺮاﺑﺮې ﮐړاى ﺷﻲ ،ﭼﯥ
ﺳﮑټﻮروﻧﻪ ﭘﻪ اﻏﻴﺰﻣﻦ اوګټﻮر ډول د ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﻮګﻪ ﺷﻲ .ﺗﺮ  ١٣٨٦هﺠﺮي ﻟﻤﺮﻳﺰ ) (٢٠٠٧ﮐﺎﻟﻪ ﭘﻮرې ﺑﻪ د دوﻳﻤﯥ او ﻟﻪ هﻐﯥ
څﺨﻪ د ﻟﻮړې رﺗﺒﯥ د ټﻮﻟﻮ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﻳﻮﻩ ﮐﺎل ﮐړﻧﯥ وڅﻴړل ﺷﻲ.
ﻟﻪ اداري ﻓﺴﺎد ﺳﺮﻩ ﻣﺒﺎرزﻩ :د اداري ﻓﺴﺎد ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﺑﻪ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻣﺴﻮدﻩ د  ١٣٨٥هﺠﺮي ﻟﻤﺮﻳﺰ ) (٢٠٠٦ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮرې
ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻟﻪ هﻐﯥ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﺑﻪ د هﻴﻮاد ﮐﻮرﻧﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ د  ١٣٨٦هﺠﺮي ﻟﻤﺮﻳﺰ ) (٢٠٠٧ﮐﺎل ﺗﺮﭘﺎﻳﻪ ﺑﺪﻟﻮن وﻣﻮﻣﻲ .د
 (٢٠٠٩) ١٣٧٨ﮐﺎل ﺗﺮﭘﺎﻳﻪ ﺑﻪ د دﻏﻮ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ د څﻴړﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮ څﺎرﻧﻴﺰ ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰم راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﺷﻲ.
د وګړو ﺳﺮﺷﻤﻴﺮﻧﻪ او اﺣﺼﺎﺋﻴﻪ :د وګړو ﺳﺮ ﺷﻤﻴﺮﻧﻪ ﺑﻪ د  ١٣٨٧هﺠﺮي ﻟﻤﺮﻳﺰ ) (٢٠٠٨ﮐﺎل ﺗﺮﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮرې ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ او د
هﻐﯥ ﺑﺸﭙړې ﭘﺎﻳﻠﯥ ﺑﻪ ﺧﭙﺮې ﺷﻲ.
د ټﻮﻟﻮ ﮐﻤﻴﺘﻲ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د اﺣﺼﺎﺋﻴﯥ اﻋﺘﺒﺎر ﻟﺮوﻧﮑﻲ ﺑﻨﺴټﻮﻧﻪ د  ١٣٨٦هﺠﺮي ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل ) (٢٠٠٧ﺗﺮﻣﻴﻨځ راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ او د
هﻐﻮى د ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﻪ د اﺣﺼﺎﺋﻴﻮ وړﺗﻴﺎ ﻟﻮړﻩ ﮐړاى ﺷﻲ.
وﻟﺴﻲ ﺟﺮګﻪ :د وﻟﺴﻲ ﺟﺮګﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﻪ د  ١٣٨٥هﺠﺮي ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل ) (٢٠٠٦ﭘﻪ ﻣﻴﻨځ ﮐﯥ ﭘﻮرﻩ اداري او ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ ﻣﻼﺗړ ﻣﺴﺎﻋﺪ
ﮐړاى ﺷﻲ ،ﺗﺮڅﻮ هﻐﻪ دﻧﺪې ﭼﯥ دﻏﯥ ﺷﻮرا ﺗﻪ د اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﺧﻮا ورﺳﭙﺎرل ﺷﻮې دې ﭘﻪ اﻏﻴﺰﻣﻨﻪ ﺗﻮګﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړي.
ټﻮﻟټﺎﮐﻨﯥ :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﭼﯥ ﺑﺸﭙړ واﮎ ﻻزﻣﻪ وړﺗﻴﺎ او ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ وﻟﺮي د  ١٣٨٧هﺠﺮي ﻟﻤﺮﻳﺰ
) (٢٠٠٨ﺗﺮﭘﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﻳﻮ داﺳﯥ درﻳځ ﻏﻮرﻩ ﮐړي ﭼﯥ وﮐړاى ﺷﻲ د ﻣﺎﻟﻲ ﭘﻠﻮرﻩ ﭘﻪ دواﻣﺪارﻩ ﺗﻮګﻪ ټﻮﻟټﺎﮐﻨﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړي .د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ د راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ ﻟګښﺘﻮﻧﻪ د اﻣﮑﺎن ﺗﺮ ﭘﻮﻟﯥ ﭘﻮرې ،ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ څﺨﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړي .د ﻣﻠﮑﻲ اﺣﻮاﻟﻮ
د ﺛﺒﺘﻮﻟﻮ داﻳﻤﻲ ﻓﻬﺮﺳﺖ او د راﻳﻮ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻪ د ﻣﻠﻲ هﻮﻳﺖ ﻟﻪ واﺣﺪ ﺳﻨﺪ ﺳﺮﻩ د  ١٣٨٨هﺠﺮي ﻟﻤﺮﻳﺰ )(٢٠٠٩
ﺗﺮﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮرې ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړاى ﺷﻲ.
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د ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑﺮاﺑﺮي)ﺟﻨﺪر( :د  ١٣٨٩هﺠﺮي ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل ) (٢٠١٠ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮرې ﺑﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ښځﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎري
ﭘﺮوګﺮام ﭘﻪ ﺑﺸﭙړﻩ ﺗﻮګﻪ ﭘﻠﻰ ﮐړاى ﺷﻲ .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د  MDGﻣﻮﺧﻮ ﭘﻪ ﻻرﻩ ﮐﯥ ﺑﻪ د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﺳﮑټﻮر د اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ او
اﻧﺘﺼﺎﺑﻲ ادارو ﭘﻪ ګډون ،ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ادارو ﮐﯥ د ښځﻮ ګډون زﻳﺎﺗﻮاﻟﻰ وﻣﻮﻣﻲ.
د ﻗﺎﻧﻮن واﮐﻤﻨﻲ :د  ١٣٨٩هﺠﺮي ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل ) (٢٠١٠ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮرې ﺑﻪ د ﻣﺪﻧﯥ ،ﺟﻨﺎﻳﻲ او ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﭘﻪ ګډون د اﺳﺎﺳﻲ
ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﺣﮑﻤﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ د اړﺗﻴﺎ وړ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﭼﻮﮐﺎټ راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﺷﻲ او ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﻗﻀﺎﻳﻲ او ﺗﻘﻨﻴﻨﻲ ارګﺎﻧﻮﻧﻮ ﺑﻪ ووﻳﺸﻞ ﺷﻲ او د
ټﻮل ﻣﻠﺖ ﭘﻪ واﮎ ﮐﯥ ﺑﻪ وﺳﭙﺎرل ﺷﻲ.
د  ١٣٨٩هﺠﺮي ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل ) (٢٠١٠ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮرې ﺑﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻣﺴﻮوﻟﯥ ﻋﺪﻟﻲ ادارې ﭘﻪ ﺑﺸﭙړﻩ ﺗﻮګﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯥ او د وګړو ﺗﺮﻣﻴﻨځ ﻟﻪ ﺗړوﻧﻮﻧﻮ څﺨﻪ راﭘﻴﺪا ﺷﻮﻳﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺣﻞ ﺑﻪ د ﭘﺨﻮا ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ اوس ﻟږ وﺧﺖ ﻧﻴﺴﻲ.
ﭘﻪ اداري ﻓﺴﺎد ،ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﺪﻟﻲ ﺑﻬﻴﺮ ﭘﻪ ﻧﺸﺘﻮاﻟﻲ او دﻋﺪاﻟﺖ ﭘﻪ ﻧﺎوړﻩ ﮐړﻧﻮ ﭘﻮرې د اړوﻧﺪو څﺎرﻧﻴﺰو ،ﻻرښﻮوﻧﻮ څﻴړل او
اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻪ د  ١٣٨٥هﺠﺮي ﻟﻤﺮﻳﺰ) (٢٠٠٦ﮐﺎل څﺨﻪ ﭘﻴﻞ او د  ١٣٨٩هﺠﺮي ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل ) (٢٠١٠ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮرې ﺑﻪ ﭘﻪ
ﺑﺸﭙړﻩ ﺗﻮګﻪ ﭘﻠﻰ ﮐړاى ﺷﻲ .دﻏﻪ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻪ دﻋﺪﻟﻲ ﻧﻈﺎم د ﮐﻠﻴﺪي ادارو او )د ﻋﺪﻟﻴﻲ وزارت ،ﻗﻀﺎ ،ﻟﻮى څﺎرﻧﻮاﻟﻰ د
ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت او د ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺖ رﻳﺎﺳﺖ( ﻣﺴﻠﮑﻲ واﻟﻰ ،اﻋﺘﺒﺎر او اﺻﺎﻟﺖ ﭘﻴﺎوړى ﮐړي.
د  ١٣٨٩هﺠﺮي ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل ) (٢٠١٠ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮرې ﺑﻪ د ﻋﺪﻟﻲ ﺳﮑټﻮر ﺑﻨﺴټ راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﺷﻲ او د ښځﻮ او ﺗﻨﮑﻴﻮ ځﻮاﻧﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ
ﺑﻪ ﭘﻪ ﺟﻴﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﺑﻨﺪ ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻞ ځﺎﻳﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐړاى ﺷﻲ.
ډځﻤﮑﻮ ﺛﺒﺘﻮل :ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ اداري واﺣﺪوﻧﻮ ﮐﯥ ﺑﻪ د ځﻤﮑﯥ د ﺛﺒﺘﻮﻟﻮ ﺑﻬﻴﺮ او ﭘﻪ ﻣﻬﻤﻮ ښﺎري ﺳﺎﺣﻮ ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻴﺖ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺛﺒﺘﻮل د
 ١٣٨٥هﺠﺮي ﻟﻤﺮﻳﺰ ) (٢٠٠٦ﮐﺎل ﺗﺮﭘﺎﻳﻪ او ﭘﻪ ﻧﻮرو ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ﺑﻪ د  ١٣٨٧هﺠﺮي ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل ) (٢٠٠٨د ﭘﺎى څﺨﻪ ﭘﻴﻞ ﺷﻲ
او د  ١٣٨٦هﺠﺮي ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل ) (٢٠٠٨ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮرې ﺑﻪ د ﺧﻠﮑﻮ د ﻻﻧﺠﻮ د ﺣﻞ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎم ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻲ .د ﮐﻠﻴﻮ د
ځﻤﮑﻮ ﺛﺒﺘﻮل ﺑﻪ د  ١٣٨٦هﺠﺮي ﻟﻤﺮﻳﺰ ) (٢٠٠٧ﺗﺮﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮرې ﺗﺮﻻس ﻻﻧﺪې وﻧﻴﻮل ﺷﻲ.
ﻟﻪ ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺒﺎرزﻩ :ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ د  ١٣٨٩هﺠﺮي ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل ) (٢٠١٠ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮرې د ﻗﺎﭼﺎق وړوﻧﮑﻮ او ﻣﻔﺴﺪو
ﻣﺎﻣﻮرﻳﻨﻮ ﻧﻴﻮل او ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﻌﻘﻴﺐ زﻳﺎت ﮐړي .او دﻏﻪ راز د هﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﭼﯥ د ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻪ ﺳﻮداګﺮۍ ﮐﯥ ښﮑﻴﻞ
دي د ﺧﭙﻠﻮ اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ ﺑﻨﺴټ ﭘﻴﺎوړې ﮐړي .ﭘﻪ دې ﻧﻴﺖ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰي او وﻻﻳﺘﻲ ادارو ﮐﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د اﻧﺘﺨﺎب ﻻرې ﭼﺎرې
د ټﺎﮐﻨﯥ د هﻐﻪ ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰم د ﻳﻮې ﺑﺮﺧﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﭼﯥ ﻣﺨﮑﯥ ﭘﻪ دې ﺿﻤﻴﻤﻪ ﮐﯥ ﻳﺎدې ﺷﻮې ﻟﻮړې ﮐړي.
دﺑﺸﺮﺣﻘﻮﻧﻪ :د  ١٣٨٩هﺠﺮي ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل ) (٢٠١٠ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮرې ﺑﻪ د ﺑﺸﺮ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ د ﺧﭙﻠﻮ ژﻣﻨﻮ رﭘﻮرټ ورﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ
د ﺣﮑﻮﻣﺖ وړﺗﻴﺎ ﭘﻴﺎوړې ﺷﻲ .ﭘﻪ دوﻟﺖ ﮐﯥ ﺑﻪ د ﻗﺎﻧﻮن او اﻣﻨﻴﺖ د ﻧﺎﻓﺬوﻟﻮ ادارې ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺳﺮ ﻧﻴﻮﻧﻮ او ﺑﻨﺪي ﮐﻮل ،ځﻮروﻧﯥ او
دﺑﺎج اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ څﺨﻪ د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﭘﻪ ﻣﻮﺧﯥ او د اﻣﻼﮐﻮ د ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺼﺎدرې ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﻪ ﻧﻮې ﻻرې ﭼﺎرې او ﻻرښﻮوﻧﯥ وﺿﻊ
ﮐړي ،ﭼﯥ د دﻏﻪ ﺷﺎن ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ رﻳښﻲ ووﻳﺴﺘﻞ ﺷﻲ .د رﺳﻨﻴﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮐﻴﻮ ﭘﻪ ګډون ﺑﻪ د ﺑﻴﺎن ﺁزادي ﭘﻴﺎوړې ﮐړاى ﺷﻲ ،د ﺑﺸﺮ ﻟﻪ
ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﭘﻮهﺎوى ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻧﺼﺎب ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻲ او د ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮړوﻧﮑﻮ ،ﻋﺪﻟﻲ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ،ﻧﻮرو ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ادارو او د
ﺧﻠﮑﻮ ﺗﺮﻣﻴﻨځ ﺑﻪ ﺧﭙﻮر ﺷﻲ .د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎرﻧﻪ ﺑﻪ د دوﻟﺖ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ وي ،او دﻏﻪ ﮐﺎر ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ډول د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮ
د ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ ،او ﻣﻠګﺮي ﻣﻠﺘﻮﻧﻪ ﺑﻪ د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﻟﭙﺎرﻩ اﻏﻴﺰﻣﻦ ﺗﺪﺑﻴﺮوﻧﻪ وڅﻴړي.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ،د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ د څﺎرﻧﯥ ،څﻴړﻧﯥ ،ﺳﺎﺗﻨﯥ او ښﻪ واﻟﻲ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ د ﺧﭙﻠﻮ اهﺪاﻓﻮ د
ﺗﺤﻘﻖ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻠﻮي او ﻣﻼﺗړي ﺷﻲ.
د ﺳﻮﻟﯥ ،ﻋﺪاﻟﺖ او ﭘﺨﻼﻳﻨﯥ د ﮐﺎري ﭘﻼن ﭘﻠﻲ ﮐﻮل ﺑﻪ د  ١٣٨٧هﺠﺮي ﻟﻤﺮﻳﺰ ) (٢٠٠٨ﮐﺎل ﭘﻮرې ﺑﺸﭙړ ﺷﻲ.

د ﺳﻴګﺎر دﻓﺘﺮ | اﮐﺘﻮﺑﺮ  ٢٠٠٨ ،٣٠ﮐﺎﻧګﺮس ﺗﻪ راﭘﻮر | 91

ﺿﻤﻴﻤﻪ ذ  -د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗړون ﻟﻴﮏ

اﻗﺘﺼﺎدي او ټﻮﻟﻨﻴﺰﻩ ﭘﺮاﺧﺘـــــــــﻴﺎ
ﺑﻨﺴټﻮﻧﻪ او ﻃﺒﻴﻌﻲ زﻳﺮﻣﯥ
ﺳړﮐﻮﻧﻪ :اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ د  ١٣٨٧هﺠﺮي ﻟﻤﺮﻳﺰ ) (٢٠٠٨ﮐﺎل ﺗﺮﭘﺎﻳﻪ ﭘﻪ ﺑﺸﭙړﻩ ﺗﻮګﻪ ﻳﻮ ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠﻰ ﺣﻠﻘﻮي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳړﮎ او
هﻤﺪﻏﻪ راز هﻐﻪ ﺳړﮐﻮﻧﻪ وﻟﺮي ﭼﯥ دﻏﻪ ﺣﻠﻘﻮي ﺳړﮎ ﻟﻪ ګﺎوﻧډﻳﻮ هﻴﻮادوﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻧښﻠﻮي .او هﻤﺪاراز د  ١٣٨٦هﺠﺮي ﻟﻤﺮﻳﺰ
ﺗﺮﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮرې ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺳړﮐﻮﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯥ او څﺎرﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻳﻮﻩ ﭘﻴﺎوړي او دوﻣﺪارﻩ ﻣﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎم درﻟﻮدوﻧﮑﻰ وي.
هﻮاﻳﻲ ﺗﺮاﻧﺴﺒﻮرت :د  ١٣٨٩هﺠﺮي ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل ) (٢٠١٠ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮرې ﺑﻪ د ﮐﺎﺑﻞ ﻧړﻳﻮال هﻮاﻳﻲ ډګﺮ او د هﺮات هﻮاﻳﻲ ډګﺮ
ﭘﻪ ﺑﺸﭙړﻩ ﺗﻮګﻪ د ﻣﻠﮑﻲ هﻮاﻳﻲ ﭼﻠﻨﺪ د ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﻪ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړل ﺷﻲ .د ﻣﺰار ﺷﺮﻳﻒ ،ﺟﻼل ﺁﺑﺎد او ﮐﻨﺪهﺎر د
هﻮاﻳﻲ ډګﺮوﻧﻮ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺑﻪ د اﻟﻮﺗﻨﯥ د ﮐﺮښﻮ ﭘﻪ ﺗﺮﻣﻴﻤﻮﻟﻮ ،د اﻟﻮﺗﻨﻮ د ﻻرښﻮوﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﻠﻮ د اور د ﻧښﻮ د ﺳﻤﺒﺎﻟﻮﻟﻮ ښﻪ واﻟﻲ او
د ژﻏﻮرﻧﯥ او ﻣﺨﺎﺑﺮې د ﺗﺪﺑﻴﺮوﻧﻮ راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﻟﻮړ ﺷﻲ .دﻏﻪ او ﻧﻮر ﮐﻮرﻧﻲ هﻮاﻳﻲ ډګﺮوﻧﻪ ﺑﻪ د هﻮاﻳﻲ ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت ﭘﻪ
ښﻪ واﻟﻲ ﮐﯥ د اﺳﺎﻧﺘﻴﺎو د ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ښﻪ ﮐړاى ﺷﻲ .د هﻮاﻳﻲ ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ او ﻟګښﺘﻮﻧﻪ ﺑﻪ د ﻧړﻳﻮال ﺑﺎزار ﻟﻪ
ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ او ارزښﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ د ﺳﻴﺎﻟۍ وړ وګﺮځﻲ.
اﻧﺮژي :د  ١٣٨٩هﺠﺮي ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل ) (٢٠١٠ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮرې ﺑﻪ د ﺑﺮﻳښﻨﺎ د اﻧﺮژۍ اﺳﺎﻧﺘﻴﺎوې ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ څﻪ ﻧﺎڅﻪ  ٦٥ﮐﻮرﻧﻴﻮ
ﺗﻪ ﭘﻪ ﺳﺘﺮو ښﺎروﻧﻮ ﮐﯥ ،او ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ ﻧﻮي ﻧﺎ اﺳﺘﻮګﻨﻮ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺗﻮ ﺗﻪ ،او ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ څﻪ ﻧﺎ څﻪ ﭘﻨځﻪ وﻳﺸﺘﻮ ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﻠﻴﻮ
ﮐﯥ ورﺳﻮل ﺷﻲ .د اﻧﺮژي ﻟګښﺘﻮﻧﻪ ﺑﻪ د ﺑﺮښﻨﺎ د اﻧﺮژى د ﻣﻠﻲ ﺷﺒﮑﯥ ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ ﻟﻪ څﻪ ﻧﺎڅﻪ ﭘﻨځﻪ اوﻳﺎ ﻟګښﺖ ﮐﻮوﻧﮑﻮ څﺨﻪ
ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻲ .د  ١٣٨٦هﺠﺮي ﻟﻤﺮﻳﺰ ) (٢٠٠٧ﮐﺎل ﺗﺮﭘﺎﻳﻪ ﺑﻪ د ﻧﻮې ﮐﻮﻟﻮ وړ اﻧﺮژﻳﻮ څﺨﻪ د ﮐﺎر اﺧﻴﺴﺘﻨﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ
ﻳﻮﻩ ﺗګﻼرﻩ راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﺷﻲ.
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﮐﺎﻧﻮﻧﻪ اوزﻳﺮﻣﯥ :د  ١٣٨٥هﺠﺮي ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل ) (٢٠٠٦ﺗﺮﭘﺎﻳﻪ ﺑﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ګټﻮرو ﮐﺎﻧﻮﻧﻮ او ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ د
ﮐﻴﻨﺪﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮﻩ ﻣﺴﺎﻋﺪﻩ اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻓﻀﺎ ﺑﺮاﺑﺮﻩ ﺷﻲ او د  ١٣٨٩هﺠﺮي ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل ) (٢٠١٠ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮرې ﺑﻪ ﭘﻪ دې ﻻرﻩ ﮐﯥ د
ﮐﻮرﻧﻴﻮ او ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻮ ﭘﺎﻧګﯥ اﭼﻮوﻧﻮ د ﺟﺬﺑﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﭘﺎﻧګﻮﻧﯥ او ﺑﻨﺴټ اﻳښﻮدﻧﯥ ﻓﻀﺎ ښﻪ واﻟﻰ وﻣﻮﻣﻲ.
د اوﺑﻮ د ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ )زﻳﺮﻣﻮ( ادارﻩ :د اوﺑﻮ د ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ د ادارې ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ د څښﺎﮎ ﺻﺤﻲ اوﺑﻮ او د ځﻤﮑﻮ د ﺧړوﺑﻮﻟﻮ اوﺑﻮ ټﻴﻨګﻮل
ﭘﮑﯥ ﺷﺎﻣﻞ وي ،د  ١٣٨٥هﺠﺮي ﻟﻤﺮﻳﺰ ) (٢٠٠٦ﮐﺎل ﺗﺮﭘﺎﻳﻪ ﺑﻪ داﻳﻤﯥ ﺗګﻼرې او ﭘﻼﻧﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐړاى ﺷﻲ .د اوﺑﻮ ﻟګﻮﻟﻮ ﭘﻪ
ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﭘﺎﻧګﻮﻧﻪ ﺑﻪ د دې ﻻﻣﻞ وګﺮځﻲ ﭼﯥ د  ١٣٨٩هﺠﺮي ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل ) (٢٠١٠ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮرې ﺑﻪ د اوﺑﻮ رﺳﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﺳﺘﺮو
ﺷﺒﮑﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ دﻳﺮش وګړي ﺑﺮﺧﻤﻦ ﺷﻲ.
ښﺎري ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ :د  ١٣٨٩هﺠﺮي ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل ) (٢٠١٠ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮرې ﺑﻪ د ښﺎرواﻟﻴﻮ وړﺗﻴﺎ ﻟﻮړﻩ ﮐړاى ﺷﻲ ،ﭼﯥ وﮐﻮﻻى ﺷﻲ د
ښﺎروﻧﻮ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ادارﻩ ﮐړي .او ﭘﻪ اﻏﻴﺰﻣﻦ ،ګټﻮر او ﺷﻔﺎف ډول ښﺎري ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ وړاﻧﺪې ﮐړاى ﺷﻲ .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د MDG
ﻣﺨﻮ د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﻪ د اوﺑﻮ رﺳﻮﻟﻮ او ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ د ﭘﺎﻧګﻮوﻧﻮ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاﺑﺮﻩ ﮐړاى ﺷﻲ ،ﺗﺮڅﻮ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ
ﮐﯥ ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ ﭘﻨځﻮس ﮐﻮرﻧۍ او ﭘﻪ ﻧﻮرو ﺳﺘﺮو ښﺎروﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ دﻳﺮش ﮐﻮرﻧۍ د ﻧﻠﻮﻧﻮ ﻟﻪ اوﺑﻮ څﺨﻪ ﮐﺎر واﺧﻠﻲ.
د هﺴﺘﻮګﻨﯥ ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل :د  ١٣٨٩هﺠﺮي ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل ) (٢٠١٠ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮرې ﺑﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د  MDGد ﻣﻮﺧﻮ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ
د هﻮا او اوﺑﻮ د ﮐﻴﻔﻴﺖ د ﺳﺎﺗﻨﯥ د ﻓﺎﺿﻠﻪ ﻣﻮادو د ﻟﻴږدوﻧﯥ او د ﮐﮑړﺗﻴﺎ د څﺎرﻧﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د هﺴﺘﻮګﻨﯥ د ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل ﺳﺎﺗﻨﯥ د
ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ادارﻩ او ﺗﻘﻨﻴﻨﻲ ﭼﻮﮐﺎټﻮﻧﻪ را ﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﺷﻲ .د ﻃﺒﻴﻌﻲ زﻳﺮﻣﻮ ﺳﻴﺎﺳﺘﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ وﻣﻮﻣﻲ ،او ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ او ﺳﻴﻤﻪ
ﻳﻴﺰو اړﺧﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺑﻪ د هﻐﻮ ﭘﻠﻲ ﮐﻮل ﭘﻪ  ١٣٨٦هﺠﺮي ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل ) (٢٠٠٧ﺗﺮﭘﺎﻳﻪ ﭘﻴﻞ ﮐړاى ﺷﻲ.
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ﭘﻮهﻨﻪ
ﻟﻮﻣړﻧۍ او ﺛﺎﻧﻮﻧﻲ زدﻩ ﮐړې :د  ١٣٨٩هﺠﺮي ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل ) (٢٠١٠ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮرې ﺑﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د  MDGﻣﻮﺧﻮ د ﺗﺮﺳﺮﻩ
ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻻرﻩ ﮐﯥ ،ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻧﻴﻮ ښﻮوﻧځﻴﻮ ﮐﯥ د ﻧﺠﻮﻧﻮ او هﻠﮑﺎﻧﻮ ﺧﺎﻟﺺ ګډون ﭘﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ ﺷﭙﻴﺘﻪ او ﭘﻨځﻪ اوﻳﺎ
وي .ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﻣﻨځﻨﻴﻮ ښﻮوﻧځﻴﻮ ﮐﯥ ﺑﻪ ﻳﻮ ﻧﻮى ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻧﺼﺎب د ﮐﺎروﻧﯥ وړ وګﺮځﻲ .د ښځﻴﻨﻪ زدﻩ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ
ﭘﻨځﻮس وي او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ اوﻳﺎ ښﻮوﻧﮑﻲ ﺑﻪ د ﺳﻮﻳﯥ ﺁزﻣﻮﻳﻨﯥ ورﮐړي .د زدﻩ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﻪ د ﻣﻠﻲ ﺁزﻣﻮﻳﻨﯥ ﭘﻪ
ﺗﻮګﻪ د ﭘﺮﻣﺨﺘګ د درﺟﯥ د څﻴړﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮﻩ ځﺎﻧګړې ﺗګﻼرﻩ ﺑﺮاﺑﺮﻩ ﮐړاى ﺷﻲ.
ﻟﻮړې زدﻩ ﮐړې :د  ١٣٨٩هﺠﺮي ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل ) (٢٠١٠ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮرې ﺑﻪ د ﭘﻮهﻨﺘﻮﻧﻮﻧﻮ د زدﻩ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺷﻤﻴﺮ  ١٠٠٠٠٠ﺗﻨﻮ ﺗﻪ
ورﺳﻴږي ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ څﻪ ﻧﺎڅﻪ ﭘﻨځﻪ دﻳﺮش ﺑﻪ ﻳﯥ ﻧﺠﻮﻧﯥ زدﻩ ﮐﻮوﻧﮑﯥ وي .د ﺣﮑﻮﻣﺘﯥ ﭘﻮهﻨﺘﻮﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻧﺼﺎب ﮐﯥ
ﺑﻪ د هﻴﻮاد د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ د اړﺗﻴﺎوو او ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﮑټﻮر د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ وﺷﻲ.
دﮐﺴﺒﻮﻧﻮ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ :د ﺑﺸﺮي ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ څﻴړﻧﻪ ﺑﻪ د  ١٣٨٥هﺠﺮي ﻟﻤﺮﻳﺰ ) (٢٠٠٦ﮐﺎل ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺸﭙړﻩ ﺷﻲ او ١٥٠٠٠٠
ښځﯥ او ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﺑﻪ د ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ او ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﮑټﻮروﻧﻮ ﻟﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ ﮐﺎروﻧﯥ ﺳﺮﻩ د  ١٣٨٩هﺠﺮي ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل
) (٢٠١٠ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮرې د ﻣﺴﻠﮑﻲ ﮐﺴﺒﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ زدﻩ ﮐړې وﮐړي.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻠﺘﻮري ﻣﻴﺮاﺛﻮﻧﻪ :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﮐﻠﺘﻮري ﻣﺠﻤﻮﻋﻮ ﻟﻮى ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻪ د  ١٣٨٩هﺠﺮي ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل ) (٢٠١٠ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ
ﭘﻮرې ﺗﻴﺎر ﮐړاى ﺷﻲ او د  ١٣٨٩هﺠﺮي ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل ) (٢٠١٠ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮرې ﺑﻪ د ﮐﻠﺘﻮري ﻣﻴﺮاﺛﻮﻧﻮ د راﺳﺘﻨﻮﻟﻮ ،د ﮐﻠﺘﻮري
ﺁﺛﺎرو د ﻗﺎﭼﺎﻗﻮ د ﺑﻨﺪوﻟﻮ او د زﻳﺎﻧﻤﻦ ﺷﻮﻳﻮ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺗﻮﮐﻴﻮ د اﻋﺎدې ﻟﭙﺎرﻩ اړﻳﻦ ﺗﺪﺑﻴﺮوﻧﻪ وﻧﻴﻮل ﺷﻲ.
روﻏﺘﻴﺎ
روﻏﺘﻴﺎ او ﺧﻮاړﻩ :د  ١٣٨٩هﺠﺮي ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل ) (٢٠١٠ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮرې ﺑﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د  MDGد ﻣﻮﺧﻮ د ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ
ﻻرﻩ ﮐﯥ روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺑﻨﺴټﻴﺰ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ ﭘﺮاخ ﺷﻲ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ ﻧﻮي وګړي ﺑﻪ ﺗﺮ اﻏﻴﺰې ﻻﻧﺪې وﻧﻴﺴﻲ ،د ﻣﻴﻨﺪو ﻣړﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ
ﺳﻠﻮ ﮐﯥ ﭘﻨځﻠﺴﻮ ﺗﻪ ﮐﻤﻮاﻟۍ وﻣﻮﻣﻲ ،او هﻐﻪ ټﻮل ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭼﯥ ﻋﻤﺮ ﻳﯥ د ﭘﻨځﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﮐﻢ وي د وﻗﺎﻳﯥ وړ ﻧﺎروﻏﻴﻮ ﭘﻪ
وړاﻧﺪې ﺑﻪ واﮐﺴﻴﻦ ﺷﻲ او د ﻣړﻳﻨﯥ ﺷﻤﻴﺮ ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ ﺷﻠﻮﺗﻪ ﮐﻤښﺖ وﻣﻮﻣﻲ.
ﮐﺮهﻨﻪ او د ﮐﻠﻴﻮ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ
ﮐﺮهﻨﻪ اوﻣﺎﻟﺪاري :د  ١٣٨٩هﺠﺮي ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل ) (٢٠١٠ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮرې د ﺗﻮﻟﻴﺪاﺗﻮ او ﺣﺎﺻﻼﺗﻮ د زﻳﺎﺗﻮاﻟﻲ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺴټﻴﺰ،
ﺗﻘﻨﻴﻨﻲ اوﺗﺸﻮﻳﻘﻲ ﭼﻮﮐﺎټ ﺟﻮړ ﺷﻲ ،ﺗﺮڅﻮ د ﮐﺮهﻨﯥ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ د ﻣﺸﺮوﻋﻰ ﮐﺮهﻨﯥ او ﮐﻠﻴﻮاﻟﻲ ﺻﻨﺎﻳﻌﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﺴﺎﻋﺪﻩ ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل
راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐړاى ﺷﻲ .دﻏﻪ راز د ﮐﺮﮐﻴﻠﯥ ﭘﻪ ﺳﮑﺘﻮر ﮐﻰ ﭘﺎﻧګﻪ ا ﭼﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ دﻳﺮش ﻟﻮړﻩ ﺷﻲ او ﭘﻪ دﻏﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ ﺑﻪ
ځﺎﻧګړې ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﮐﻴږي :داﻳﻤﻲ ﺑڼ واﻟﻲ ،ﻣﺮﺳﺘﯥ د ځﺎﻧګړو اﺳﺘﺎزو د راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻻرې د څﺎروﻳﻮ روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﻣﺴﻠﯥ او د
ﺧﻮړو د ﺧﻮدﻧﺪﻳﺘﻮب ﻣﻮﺿﻮع ګﺎﻧﯥ ،د ﻣﺎﻟﻲ ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻪ ،د ﺑﺰګﺮاﻧﻮ د ټﻮﻟﻨﯥ ﻣﻼﺗړ ،د ﻣﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪاﺗﻮ ﭘﻪ ﻧښﻪ ﮐﻮل ،د
ﻧﺮﺧﻮﻧﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ اﻋﻼن ،د هﻮا ﺣﺎﻻت او اﺣﺼﺎﻳﯧﻮ د ﺗګﻼرو ﺳﺮﻩ ﺳﻢ د ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻮ او ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺑﺮاﺑﺮول ،د اوﺑﻮ د رﺳﻮﻟﻮ
ټﻴﻨګښﺖ او د اوﺑﻮ د ﺳﻤﻮن ﻻرې ﭼﺎرې.
د ﮐﻠﻴﻮ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ :د  ١٣٨٩هﺠﺮي ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل ) (٢٠١٠ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮرې ﺑﻪ د ﮐﻠﻴﻮ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﻴﺎوړې ﺷﻲ .ﭼﯥ ﻟﻪ
اﺳﺎﻧﺘﻴﺎو څﺨﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ  ٣٨٠٠٠ﮐﻠﻴﻮ ﮐﯥ  ٩ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ ﺗﻨﻪ ګټﻪ واﺧﻠﻲ .دﻏﻪ ﮐﺎر ﺑﻪ ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﭘﺎﺗﯥ ﮐﻠﻴﻮ ﮐﯥ د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰې ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ د
 ١٤٠٠٠داوﻃﻠﺒﻮ ﺷﻮراګﺎﻧﻮ ،د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰې ﺷﻮرا ﭘﻴﺎوړﺗﻴﺎ او ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰو ټﻮﻟﻨﻮ ﺗﻪ د واﮐﻮﻧﻮ د ﺳﭙﺎرﻟﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﺷﻲ ،ﭘﻪ
ﮐﻠﻴﻮ ﮐﯥ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ ﻧﻮي د څښﺎﮎ د ﭘﺎﮐﻮ اوﺑﻮ ﺑﺮاﺑﺮول او روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻪ ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ ﭘﻨځﻮﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ وﻣﻮﻣﻲ .ﭘﻪ
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ﺳﻠﻮ ﮐﯥ څﻠﻮﻳښﺘﻮ ﮐﻠﻴﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﻪ ﻣﻮاﺻﻼﺗﻲ اړﻳﮑﯥ ټﻴﻨګﯥ ﮐړاى ﺷﻲ ،ﺗﺮڅﻮ دﻏﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻪ ﺑﺎزاروﻧﻮ ،ﮐﺎروﻧﻮ او ټﻮﻟﻨﻴﺰو
ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻻس ﺑﺮى زﻳﺎت ﮐړي .ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﻰ اوﻩ څﻠﻮﻳښﺖ ﮐﻠﻲ ﺑﻪ ﻟﻪ اوﺑﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ ﻟږﻩ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ ګټﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐړي ،ﮐﺎﺑﻮ
 ٨٠٠٠٠٠ﮐﻮرﻧۍ )د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﻰ دوﻩ وﻳﺸﺖ ټﻮﻟﯥ ﮐﻮرﻧۍ( ﺑﻪ ﻟﻪ ښﻮ ﻣﺎﻟﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﮐﺎر واﺧﻠﻲ :ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ
ﭘﻨځﻠﺴﻮ وګړو ژوﻧﺪ د ﻳﻮ ﻧﻮي ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻮ ورځﻮ د ﮐﺎر ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﻣﻼﺗړ وﺷﻲ.
ﻟﻪ ﻧﺸﻪ ﻳﯥ ﺗﻮﮐﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺒﺎرزﻩ :د  ١٣٨٩هﺠﺮي ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل ) (٢٠١٠ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮرې ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ هﻐﻪ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﻃﺮﺣﻪ او ﭘﻠﻲ
ﮐړي ،ﭼﯥ د ﮐﻮﮐﻨﺎرو د ﮐﺮهﻨﯥ د ځﻤﮑﻮ ﭘﻪ ﺳﺎﺣﻪ او ﻧﻮرو ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﮐﯥ ،ﻳﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻤښﺖ راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﺷﻲ ،ﺗﺮ څﻮ دا ﮐﺎر د
ﻣﺸﺮوﻋﻮ ﻣﻌﺎﺷﻮﻧﻮ د ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ د ﻻرو د ډوﻟﻮﻧﻮ ﭘﻴﺎوړﺗﻴﺎ او ﻟﻪ ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﺳﺮﻩ د ﻣﺒﺎرزې ﻟﻪ ﻧﻮرو ﺗﺪﺑﻴﺮوﻧﻮ ﺳﺮﻩ د
ﺣﮑﻮﻣﺖ د  MDGﻟﻪ ﻣﻮﺧﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ د ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ د اﻗﺘﺼﺎد د ﻏﻮڅﯥ او ﻧﺴﺒﻲ اﻧﺪازې د ﮐﻤﻮﻟﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ د ﺣﮑﻮﻣﺖ د
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻮﺧﻮ د ﻳﻮې ﺑﺮﺧﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ او ﻟﻪ ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﺳﺮﻩ د ﻣﺒﺎرزې د ﻧﻮرو ﺗﺪﺑﻴﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮ ګﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻴږي
ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب
د ﺑﯧﻮزﻟۍ ﮐﻤﻮل :د  ١٣٨٩هﺠﺮي ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل ) (٢٠١٠ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮرې ﺑﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د  MDGﻣﻮﺧﻮ د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻻرې
د هﻐﻮ وګړو ﺷﻤﻴﺮ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ورځ ﮐﯥ ﻳﯥ ﻋﺎﻳﺪ ﺗﺮ ﻳﻮﻩ ډاﻟﺮﻩ ﻟږ دى ،ﭘﻪ ﮐﺎل ﮐﯥ ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ درﻳﻮ ﺗﻪ او د هﻐﻮ وګړو ﺷﻤﻴﺮ
ﭼﯥ د ﻟﻮږې ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ځﻮرﻳږي ،هﺮﮐﺎل ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ ﭘﻨځﻮ ﺗﻪ ﮐﻤښﺖ وﻣﻮﻣﻲ.
ﺑﺸﺮي ﻣﺴﺎﻳﻞ او د ﻧﺎوړﻩ ﭘﻴښﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻏﺒﺮګﻮن :د  ١٣٨٩هﺠﺮي ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل ) (٢٠١٠ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮرې ﺑﻪ د ﻧﺎوړﻩ ﭘﻴښﻮ ﭘﻪ
وړاﻧﺪې د ﺗﻴﺎرۍ او ﻏﺒﺮګﻮن ﻳﻮ اﻏﻴﺰﻣﻦ ﻧﻈﺎم راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐړاى ﺷﻲ.
ﻣﻌﻴﻮﺑﻴﻦ :د  ١٣٨٩هﺠﺮي ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل ) (٢٠١٠ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮرې ﺑﻪ د ﻳﻮ ﺧﺎص او ځﺎﻧګړي ﭘﺮوګﺮام ﻟﻪ ﻻرې ﺑﻪ ﻣﻌﻴﻮﺑﻴﻨﻮ ﺗﻪ د
ﮐﺎر ﻣﻮﻧﺪﻧﯥ زﻣﻴﻨﯥ زﻳﺎﺗﯥ ﮐړاى ﺷﻲ.
ځﻮاﻧﺎﻧﻮ او ﻣﻠﮑﻲ ﺷﻮﻳﻮ ﺳﺮﺗﻴﺮوﺗﻪ د ﮐﺎر ﻣﻮﻧﺪﻧﻪ :د  ١٣٨٩هﺠﺮي ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل ) (٢٠١٠ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮرې د ﻳﻮ ﺧﺎص او ځﺎﻧګړي
ﭘﺮوګﺮام ﻟﻪ ﻻرې ﭘﻪ ځﻮاﻧﺎﻧﻮ او ﻣﻠﮑﻲ ﺷﻮﻳﻮ ﺳﺮﺗﻴﺮو ﺗﻪ دﮐﺎر ﻣﻮﻧﺪﻧﯥ زﻣﻴﻨﯥ زﻳﺎﺗﯥ ﮐړاى ﺷﻲ.
ﮐډوال او داﺧﻠﻲ ﺑﯥ ځﺎﻳﻪ ﺷﻮي ﺧﻠﮏ :د  ١٣٨٩هﺠﺮي ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل ) (٢٠١٠ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮرې ﺑﻪ هﻐﻪ ټﻮل ﮐډوال ﭼﯥ راﺳﺘﻨﻴږي
او هﻢ داﺧﻠﻲ ﺑﯥ ځﺎﻳﻪ ﺷﻮى ﮐﻮرﻧۍ د هﻐﻮى د ژوﻧﺪ د ﺷﺮاﻳﻄﻮ د ﺑﻴﺎ ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ او ﭘﻪ اﺻﻠﻲ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ د هﻐﻮى د ځﺎى ﭘﺮځﺎى
ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻟﻪ ﻣﺮﺳﺘﻮ څﺨﻪ ﺑﺮﺧﻤﻦ ﺷﻲ او د ﻣﻠﻲ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ د ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﺑﻪ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ او ﭘﻪ ﺗﻴﺮﻩ ﺑﻴﺎ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﻴﻤﻮ ﺗﻪ
د هﻐﻮى د ورﺗګ ﻣﻼﺗړ وﺷﻲ.
ﻣﺼﻴﺒﺖ ځﭙﻠﯥ ښځﯥ :د  ١٣٨٩هﺠﺮي ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل ) (٢٠١٠ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮرې ﺑﻪ د هﻐﻮ ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﭼﯥ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﻳﯥ د ښځﻮ ﭘﻪ
ﻏﺎړﻩ دﻩ او ﻟﻪ ﺳﺨﺘۍ او ﺑﯥ وزﻟۍ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ دى ،ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ ﺷﻠﻮ ﺗﻪ راټﻴټ ﮐړاى ﺷﻲ او د هﻐﻮى د ﮐﺎر ﻣﻮﻧﺪﻟﻮ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ
ﺳﻠﻮ ﮐﻰ ﺷﻠﻮ ﺗﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﮐړاى ﺷﻲ.
ﻟﻪ ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺒﺎرزﻩ :د  ١٣٨٩هﺠﺮي ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل ) (٢٠١٠ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮرې ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﻧﺸﻪ ﻳﯥ ﺗﻮﮐﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻏﻮښﺘﻨﯥ
د ﮐﻤښﺖ او د روږدو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ښﯥ درﻣﻠﻨﯥ د اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﻮ د ټﻴﻨګﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﭘﻠﻲ ﮐړي.
اﻗﺘﺼﺎدي واﮐﻤﻨﻲ او د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﮑﺘﻮر ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ
ﻣﺎﻟﻲ ادارﻩ :د  ١٣٨٦هﺠﺮي ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل ) (٢٠٠٧ﺗﺮﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮرې ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﻣﺎﻟﻲ ادارې ﻟﭙﺎرﻩ د څﺮګﻨﺪو ﻣﻮﺧﻮ د راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ
ﮐﻮﻟﻮ او ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻻرى د هﻴﻮاد د ﻣﺮﮐﺰ او وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ،ﭘﻪ ﻣﺎﻟﻲ ادارو ﮐﻰ ښﻪ واﻟﻰ او ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ټﻴﻨګ ﮐړي .ﭘﻪ
دﻏﻮ ﻣﻮﺧﻮ ﮐﻰ ﭼﯥ د ﻧړﻳﻮاﻟﻰ ﭘﻪ ﻣﻮاﻓﻘﯥ او دهﻐﯥ ﺗﺮڅﺎرﻧﯥ ﻻﻧﺪې ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﺷﻮل ،د ﺑﻴﻮزﻟۍ د ﻟﻪ ﻣﻴﻨځﻪ وړﻟﻮ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ د ودې
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ﭘﺮوګﺮام هﻢ ﺷﺎﻣﻞ دى .د ﺣﮑﻮﻣﺖ د ښﻪ ﺣﺴﺎب ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې او ﭼﻮﮐﺎټ ﮐﯥ ﺑﻪ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﺎن زﻳﺎﺗﯥ هﻠﯥ ځﻠﯥ وﮐړي،
ﺗﺮڅﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮﻩ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ وﻧډﻩ ﭼﯥ د ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺻﻠﻲ ﺑﻮدﺟﯥ ﺗﻪ ورځﯥ زﻳﺎﺗﻪ ﮐړي.
ﮐﻮرﻧﻲ ﻋﻮاﻳﺪ :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻮدﺟﯥ ټﻮل ﮐﻮرﻧﻲ ﻋﻮاﻳﺪ ﭼﯥ ﭘﻪ  ١٣٨٣هﺠﺮي ﻟﻤﺮﻳﺰ ) (٢٠٠٤ﮐﯥ ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ څﻠﻮر اﻋﺸﺎرﻳﻪ
ﭘﻨځﻪ ﮐﻮرﻧﻲ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺗﻮﻟﻴﺪات و ،د  ١٣٨٩هﺠﺮي ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل ) (٢٠١٠ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮرې ﺑﻪ دﻏﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﻪ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ﺳﻠﻮ
ﮐﯥ اﺗﻮ ﺗﻪ ورﺳﻴږي .اټﮑﻞ ﮐﻴږي ﭼﯥ ﭘﻪ اﺻﻠﻲ ﺑﻮدﺟﻪ او ﺑﻬﺮﻧۍ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﯥ د ﻋﺎدي ﻟګښﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ګډون ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ
ﻋﺎدي ﻟګښﺘﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪى ﻋﻮاﻳﺪ ﺑﻪ ﭘﻪ  ١٣٨٣هﺠﺮي ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل ) (٢٠٠٤ﮐﻰ ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ ﻟﻪ  ٢٨څﺨﻪ ﭘﻪ  ١٣٨٩هﺠﺮي ﻟﻤﺮﻳﺰ
ﮐﺎل ) (٢٠١٠ﮐﯥ ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ  ٥٨ﺗﻪ زﻳﺎت ﮐړاى ﺷﻲ .ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ ﺑﻪ د دوﻳﻤﯥ ګڼﯥ ﺿﻤﻴﻤﻪ د ﻣﻨﺪرﺟﻮ اﺻﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﭘﻪ دﻏﻮ
ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ ﭘﺮ ﻟﻪ ﭘﺴﯥ اړﺗﻴﺎ ﻣﻮﺟﻮدﻩ وي ) (١د اﺻﻠﻲ ﺑﻮدﺟﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﻬﺮﻧۍ ﻣﺮﺳﺘﯥ ،او ) (٢ﭘﻪ هﻐﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﮐﯥ د ﻧﺮﺧﻮﻧﻮ
اﻏﻴﺰﻣﻦ زﻳﺎﺗﻮاﻟﯥ ﭼﯥ د ﺑﻬﺮﻧۍ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ ﺑﻮدﺟﯥ ﻟﻪ ﻻرې ﻋﺎدې ﻟګښﺘﻮﻧﻪ ﺗﻤﻮﻳﻠﻮي.
د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﮑﺘﻮر او ﺳﻮداګﺮي ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ :د  ١٣٨٥هﺠﺮي ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل ) (٢٠٠٦ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮرې ﺑﻪ د ﭘﺎﻧګﻮﻧﯥ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ټﻮل
ﻗﻮاﻧﻴﻦ ،ﻣﻘﺮرات او ﻻرښﻮدﻧﯥ ﺳﺎدﻩ او هﻤﻐږي ﺷﻲ ،او د  ١٣٨٦هﺠﺮي ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل ) (٢٠٠٧ﺗﺮﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮرې ﺑﻪ ﭘﻠﻲ ﮐړاى ﺷﻲ.
د ﺳﻮداګﺮﻳﺰو ادارو ﻧﻮى ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻪ د  ١٣٨٥هﺠﺮي ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل ) (٢٠٠٦ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮرې ﭘﻪ وﻟﺴﻲ ﺟﺮګﻪ ﮐﯥ ﻃﺮﺣﻪ ﮐړاى ﺷﻲ،
او د ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﺗﺼﺪﻳﻮ د ﭘﻠﻮرﻟﻮ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗګﻼرﻩ ﺑﻪ د  ١٣٨٨هﺠﺮي ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل ) (٢٠٠٩ﺗﺮﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮرې ﺑﺸﭙړﻩ ﺷﻲ.
ﻣﺎﻟﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ او ﻣﺎرﮐﻴټﻮﻧﻪ :د ټﻮﻟﻮ ﻣﻬﻤﻮ ﺳﮑټﻮرﻧﻮ او ﺑﺎﻧﮑﻲ او ﻏﻴﺮﺑﺎﻧﮑﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻮﺳﺴﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﻨﻞ ﺷﻮي ﻧړﻳﻮال اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
ﻣﻘﺮرې د  ١٣٨٦هﺠﺮي ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل ) (٢٠٠٧ﺗﺮﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮرې ﺗﺪوﻳﻦ ﮐﻴږي .ﺗﺮ  ١٣٨٦هﺠﺮي ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل ) (٢٠٠٧ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ
ﭘﻮرې د ﻣﺮﮐﺰي ﺑﺎﻧﮏ د څﺎرﻧﯥ رول ﭘﻴﺎوړى ﮐﻴږي .او د  ١٣٨٦هﺠﺮي ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل ) (٢٠٠٧ﺗﺮﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮرې ﺑﻪ د ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ
ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﺑﺎﻧﮑﻮﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺳﻤﺒﺎﻟښﺖ او ﺟﻮړښﺖ ﺑﺸﭙړ ﺷﻲ .هﻐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﺑﺎﻧﮑﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﺑﻴﺎ ﻳﯥ ﺟﻮاز ﻧﻪ دى ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړى د ١٣٨٥
هﺠﺮي ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل ) ٢٠٠٦ﻣﻴﻼدي( ﺗﺮﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮرې ﺑﻪ ﻣﻨﺤﻞ ﮐﻴږي.
ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰې هﻤﮑﺎرۍ :د  ١٣٨٩هﺠﺮي ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل ) (٢٠١٠ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮرې ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ګﺎوﻧډي هﻴﻮادوﻧﻪ ﻳﯥ د ﺳﺮﺣﺪوﻧﻮ
دګډې ادارې او دوﻩ ﻳﺎ څﻮ اړﺧﻴﺰو ﺳﻮداګﺮۍ او ټﺮاﻧﺰﻳټﻲ ﻧﻮرو ﺗړوﻧﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې داﺳﯥ ﻻرﻩ هﻮارﻩ ﮐړي ﭼﯥ ﭘﻪ ډﻳﺮ ﻟﻨډ
وﺧﺖ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﻻرې د ﻣﺎﻟﻮﻧﻮ او ﺗﻮﮐﻮ ټﺮاﻧﺰﻳټ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﺷﻲ .اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺮﻳښﻨﺎ د دوﻩ اړﺧﻴﺰې ﭘﻴﺮودﻧﯥ ﻟﻪ ﻻرې ﭘﻪ
هﻴﻮاد ﮐﯥ د ﺑﺮﻳښﻨﺎ اوﺳﻨۍ اﻧﺪازﻩ ﺑﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﮐړي .اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ګﺎوﻧډﻳﺎن ﺑﻪ ﻳﯥ داﺳﯥ ﺗړون ﻟﻴﮑﻮﻧﻪ ﻻﺳﻠﻴﮏ ﮐړي ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﺑﻪ
ﻳﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﮐﻮﻻى ﺷﻲ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ګﺎوﻧډﻳﻮ هﻴﻮادوﻧﻮ څﺨﻪ هﻴﻮاد ﺗﻪ ﻣﺴﻠﮑﻲ ﮐﺎرګﺮان راوﻟﻲ .او ﭘﻪ ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﮐﯥ ﺑﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺎن دا اﻣﮑﺎن وﻟﺮي ﭼﯥ د ﺳﻴﻤﯥ ﭘﻪ هﻴﻮادوﻧﻮ ﮐﯥ د ﮐﺎر زﻣﻴﻨﻪ ﭘﻴﺪا ﮐړي او د ﺧﭙﻞ ﻻس ګټﻪ هﻴﻮاد ﺗﻪ و ﻟﻴږدوي.
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دوﻳﻤﻪ ګڼﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ
ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮﻩ د ﻣﺮﺳﺘﻮ د اﻏﻴﺰﻣﻨﺘﻴﺎ ښﻪ واﻟﻰ
ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ د  ١٣٨٠هﺠﺮي ﮐﺎل )دﺳﻤﺒﺮ  (٢٠٠١ﻟﻪ وروﺳﺘﻴﻮ وﺧﺘﻮ راهﻴﺴﯥ ،ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ډﻳﻤﻮﮐﺮاﺳۍ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ د
ﺣﮑﻮﻣﺖ د راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻳﺎدوﻧﯥ وړ ﭘﺎﻧګﻮﻧﻪ ﮐړﻳﺪﻩ .دا ﺗړون ﻟﻴﮏ ﭘﺮ هﻤﺎﻏﻪ ژﻣﻨﻮ ﺑﻴﺎ ټﻴﻨګﺎر ﮐﻮوﻧﮑﯥ ﺳﻨﺪ ﺑﻠﻞ ﮐﻴږي .د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ او ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ټﻮﻟﻨﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﺎﺻﻮ اړﺗﻴﺎو ﭘﻪ ﻣﺤﺴﻮﺳﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ د ﭘﺎرﻳﺲ د اﻋﻼﻣﻴﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺳﺮﻩ د ﻣﺮﺳﺘﻮ او د ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻮ د ﻣﻼﺗړ ﻟﭙﺎرﻩ د هﻐﻮ د ﭘﺎﻳﻠﻮ ﭘﻪ ﻻ اﻏﻴﺰﻣﻨﺘﻮب ژﻣﻦ دى.
دﭘﺎرﻳﺲ د اﻋﻼﻣﻴﯥ او ﭘﻪ دﻏﻪ ﺗړون ﻟﻴﮏ ﮐﯥ د ﻣﻨﺪرﺟﯥ هﻤﮑﺎرۍ د اﺻﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ :ﺣﮑﻮﻣﺖ او ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﻟﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮﻩ ﺗړون ﮐﻮي ﭼﯥ ﻟﻪ دﻏﻪ ﺗړون ﻟﻴﮏ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ د ﻣﺮﺳﺘﻮ د اﻏﻴﺰﻣﻨﺘﻮب د ښﻪ و اﻟﻲ اﺻﻮل دادي:
 :١د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮﺑﻮﻧﻮ د ټﺎﮐﻠﻮ ،د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ ﺗګﻼرې او د هﻐﯥ ﭘﻪ ﭼﻮﮐﺎټ ﮐﯥ د هﻴﻮاد د اړﺗﻴﺎوو د
ټﺎﮐﻠﻮ او د ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻮ هﻴﻮادوﻧﻮ هﻤﻐږي ﮐﻮﻟﻮ ،ﻻرښﻮوﻧﻪ ﮐﻮي.
 :٢د هﻐﻮ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﭼﯥ ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮﻩ ﮐﻴږي ،هﻢ د ﺣﮑﻮﻣﺖ او هﻢ د ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻮ ﻣﺮاﺟﻌﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا
ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ او ﺣﺴﺎب ورﮐﻮل.
د دﻏﻮ اﺻﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ او ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮﻩ د ﻣﺮﺳﺘﻮ د اﻏﻴﺰﻣﻨﺘﻮب د ﭘﻴﺎوړﺗﻴﺎ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ دﻏﻪ ﭼﺎرې
ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړي:
•
•
•

•

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ د ﺗګﻼرې ﺑﺮاﺑﺮول ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﻔﺼﻠﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﮑﯥ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮﺑﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻧښﻪ ﺷﻮي دي ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د
 MDGد ﻣﻮﺧﻮ د ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﭘﻪ ګډون د څﺎرﻧﯥ ﻟﻪ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﺳﺮﻩ.
د ګﻤﺮﮐﻲ ﻋﻮاﻳﺪو او ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﻻرې او د ﻋﺎﻣﻪ هﻮﺳﺎﻳﻨﯥ او ﺣﻤﻞ او ﻧﻘﻞ د ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﻟګښﺘﻮﻧﻮ د اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﻟﻪ ﻻرې د
ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﻋﻮاﻳﺪو ﭘﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﯥ د ﺣﮑﻮﻣﺖ د ځﻮاﮐﻤﻨۍ ﭘﻴﺎوړﺗﻴﺎ.
د ﺣﮑﻮﻣﺖ د اﺻﻠﻲ ﺑﻮدﺟﯥ ﻟﻪ ﻻرې د ﻣﺮﺳﺘﻮ د ﻟﻴږدوﻟﻮ د ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﻟﻪ ﺗﻤﻮﻳﻠﻮوﻧﮑﻮ ،ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻮﺳﺴﻮ
او د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ادارو ﺳﺮﻩ ﺗړون او ﻟﻪ دﻏﻮ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﻟﻪ ﻣﺮﺳﺘﻮ څﺨﻪ ﮐﺎر اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ او ﭘﺮﮐړﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې
څﺎرﻧﻪ.
د دﻏﻪ ﺗړون ﻟﻴﮏ ﻣﻨﺪرﺟﻮ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﺗﻪ د رﺳﻴﺪو ﭘﻪ ﻣﻮﺧﯥ د ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻮ ﻟﻪ ﻣﺮﺳﺘﻮ څﺨﻪ دﮐﺎ ر اﺧﻴﺴﺘﻨﯥ او د
ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﺷﻮﻳﻮ ﮐړﻧﻮ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ ټﻮﻟﻨﯥ ﻟﻪ ﻻرې وﻟﺴﻲ ﺟﺮګﯥ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ټﻮﻟﻮ ﺧﻠﮑﻮ او
ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻮ ﺗﻪ د ﻣﻨﻈﻢ رﭘﻮرټ ورﮐﻮل.

ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﻪ دﻏﻪ ﭼﺎرې ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐړي:
•

•
•

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ د ﺗګﻼرې ﭘﻪ ﭼﻮﮐﺎټ ﮐﯥ د ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺑﺮاﺑﺮول ﻟﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺮﻩ د ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ او ﭘﺮوژو ﭘﻪ
ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ هﻤﻐږي راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐﻴږي ،ﺗﺮ څﻮ ﭘﺮ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮﺑﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻤﺮﮐﺰ وﺷﻲ ،د ﺗﮑﺮار څﺨﻪ ﻣﺨﻨﻴﻮى وﺷﻲ او د
ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﺎﻧﻮ ﮐړﻧﯥ ﭘﻪ ﻣﻠﻲ ﺑڼﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ ﭘﻪ ﻟګښﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺳﭙﻤﺎ راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﺷﻲ.
د زﻳﺎﺗﻴﺪوﻧﮑﻮ څﻮ ﮐﻠﻨﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ او ﻣﺎﻟﻲ ژﻣﻨﻮ ﺑﺮاﺑﺮول ﭼﯥ د اټﮑﻞ وړ وي ،او ﺣﮑﻮﻣﺖ وﮐﻮﻻى ﺷﻲ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻠﻲ
ﺗګﻼرﻩ ﭘﻪ ښﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﻠﯥ ﮐړي .او ﭘﻪ اړﻳﻨﻮ وﺧﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻟﻪ ﻗﻴﺪ او ﺷﺮط ﭘﺮﺗﻪ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺑﺮاﺑﺮې ﮐړي.
ﻟﻪ هﺮ ﻳﻮ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ ﺳﺮﻩ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣﮑﻮﻣﺖ د دوﻩ اړﺧﻴﺰو ﻣﻮاﻓﻘﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ،د هﻐﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ د اﻧﺪازې زﻳﺎﺗﻮاﻟﻰ
ﭼﯥ د اﺻﻠﻲ ﺑﻮدﭼﯥ ﻟﻪ ﻻرې ﻟګﻴږي او دﻏﻪ راز د هﻐﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ د اﻧﺪازې زﻳﺎﺗﻮاﻟﯽ د اټﮑﻞ وړ ﭘﻪ هﻐﻮ ﻻرو ﭼﺎرو
د ﺳﻴګﺎر دﻓﺘﺮ | اﮐﺘﻮﺑﺮ  ٢٠٠٨ ،٣٠ﮐﺎﻧګﺮس ﺗﻪ راﭘﻮر | 96

ﺿﻤﻴﻤﻪ ذ  -د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗړون ﻟﻴﮏ

•
•

•
•

•

•

•

ﺳﺮﻩ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﮑﯥ وﻧډﻩ وﻟﺮي ﻣﺼﺮف ﺷﻲ .ﻟﮑﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ اﻣﺎﻧﺘﻲ ﺻﻨﺪوق ،د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د ﻧﻈﻢ او ﻗﺎﻧﻮن وﺟﻬﻲ ﺻﻨﺪوق ،او ﻟﻪ ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﺳﺮﻩ د ﻣﺒﺎرزې اﻣﺎﻧﺘﻲ ﺻﻨﺪوق.
د ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﻟګښﺘﻮﻧﻮ د ادارې ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻪ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻮ ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ ﮐﺎر اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﮐﯥ د
ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ او ﺣﺴﺎ ب ورﮐﻮﻟﻮ د ښﻪ واﻟﻲ ﻟﭙﺎرﻩ اړﻳﻨﻪ دﻩ او ﻟﻪ اداري ﻓﺴﺎد ﺳﺮﻩ ﻣﺒﺎرزﻩ.
د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د وړﺗﻴﺎ ﭘﻪ ﻟﻮړوﻟﻮ ﮐﯥ اړﺗﻴﺎوو ﺗﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ،د هﻐﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻟګښﺖ ﭼﯥ دﺑﻬﺮﻧۍ ﺑﻮدﺟﯥ ﻟﻪ ﻻرې ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮐﻴږي.
ﭘﮑﺎر دﻩ ﭼﯥ داﺳﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ادارو ،ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﮑﺘﻮر او ﭘﻪ ﻏﻴﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺳﮑﺘﻮروﻧﻮ ﮐﯥ وړﺗﻴﺎ
راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐړي.
د ﭘﺎﻟﻴﺴﻴﻮ د ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ډاډ ﺣﺎﺻﻠﻮل ،ﻟﮑﻪ د ﻣﻌﺎﺷﻮﻧﻮ د ورﮐړې ﭘﺎﻟﻴﺴﻲ او د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﺑﻨﺴټﻮﻧﻮ ځﻮاﮐﻤﻨﻮل ﺗﺮڅﻮ د
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺮﻩ د ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻣﻴﻨځﻤﻬﺎﻟﯥ او اوږد ﻣﻬﺎﻟﯥ ﺗﻮګﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړاى ﺷﻲ.
هﻐﻪ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﭼﯥ د اﺻﻠﻲ ﺑﻮدﺟﯥ ﻟﻪ ﻻرې ﻧﻪ ﻟګﻮل ﮐﻴږي ﻧﻮ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﺎن ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﻻﻧﺪې هﻠﯥ ځﻠﯥ وﮐړي.
 oﻟﻮﻣړﻳﺘﻮﺑﻮﻧﻮ ﺗﻪ د ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ او د راﮐړې ورﮐړې او ﻧﻮرو ﮐړﻧﻮ د ﺗﮑﺮاروﻟﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭘﻪ ﻟګښﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د
ﮐﻤښﺖ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻟﻪ اړﺗﻴﺎو ﺳﺮﻩ د ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ ﻣﺮﺳﺘﻮ هﻤﻐږي ﮐﻮل.
 oد ﭘﺮوژو ﭘﻪ ادارﻩ ﮐﻮﻟﻮ او ﺑﺸﭙړوﻟﻮ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﮑﺘﻮر د وړﺗﻴﺎ د ﻟﻮړوﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د
ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ادارو ﭘﻪ ﻟګښﺖ او د ﭘﺮوژو ﭘﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻟګښﺖ ﮐﯥ د ﮐﻤښﺖ راوﺳﺘﻞ.
 oد ﭘﻠﯥ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻣﻮﺳﺴﻮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻣﻮﺳﺴﻮ څﺨﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﮐﺎر اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ او ﭘﻪ ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ هﻴﻮادوﻧﻮ ﮐﯥ د
ازﻣﻮﻳﻞ ﺷﻮﻳﻮ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﺎر ګﻤﺎرل.
 oﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻲ او ﭘﻮځﯥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د اړﺗﻴﺎ وړ ﻣﻮاد د ﭘﻴﺮودﻟﻮ زﻳﺎﺗﻮاﻟﻰ ،او
 oد ﭘﺮوژو ﭘﻪ ﭘﻠﻲ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺗﻴﺮﻩ ﺑﻴﺎ د ﺑﻨﺴټﻴﺰو ﭘﺮوژو ﻟﭙﺎرﻩ ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻣﻮادو څﺨﻪ ﮐﺎر اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ
د ﺳﻴﺎﻟۍ داوﻃﻠﺒﻲ ﺑﻪ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ اﺻﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﭼﻮﮐﺎټ ﮐﯥ ،د داوﻃﻠﺒۍ ﭘﻪ ﺑﻬﻴﺮ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﮑټﻮر د
وﻧډې ﭘﻴﺎوړﺗﻴﺎ او د ﭘﺮوژو د ﻟګښﺘﻮﻧﻮ د ﮐﻤښﺖ او دوړﺗﻴﺎ ﭘﻪ ﺧﻨډوﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﺑﺮي ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﻣﺦ ﭘﺮ ودې هﻴﻮادوﻧﻮ د
هﻤﮑﺎرﻳﻮ اوﺗﺠﺮﺑﻮ څﺨﻪ ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ.
د ﺗړوﻧﻮﻧﻮ د ژﻣﻨﻮ او ورﮐړو )ﭘﺮداﺧﺖ( ﭘﻪ ګډون د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ د ﺑﻬﻴﺮ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ،ﭘﺮ ﺧﭙﻞ وﺧﺖ د ﺷﻔﺎﻓﻮ او
هﺮاړﺧﻴﺰو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺑﺮاﺑﺮول .ﭘﻪ داﺳﯥ ﻻرو ﭼﺎرو ﺳﺮﻩ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ او وﻟﺴﻲ ﺟﺮګﯥ ﺗﻪ د ﺧﭙﻠﻮ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ د ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮل او هﺮاړﺧﻴﺰﻩ ﺑﻮدﺟﻮي رﭘﻮټﻮﻧﻪ وړاﻧﺪې ﮐړاى ﺷﻲ .ﭘﻪ دﻏﻪ ﮐﺎر ﮐﯥ ﺑﻪ د هﻐﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻣﺎهﻴﺖ
او اﻧﺪازﻩ ﭼﯥ د اﺻﻠﻲ ﺑﻮدﺟﯥ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻬﺮﻧۍ ﺑﻮدﺟﯥ ﻟﻪ ﻻرې وړاﻧﺪې ﮐﻴږي ،ﺳﺮﻩ ﻳﻮځﺎى وي.
د ﺑﻬﺮﻧۍ ﺑﻮدﺟﯥ د ﮐﺎروﻧﯥ ،ﮐﻴﻔﻴﺖ او اﻏﻴﺰﻣﻨﺘﻮ ب ﭘﻪ هﮑﻠﻪ او هﻢ د هﻐﻮ څﺨﻪ د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻮﻳﻮ ﭘﺎﻳﻠﻮ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺗﻪ د رﭘﻮرټ وړاﻧﺪې ﮐﻮل.

د دﻏﻮ دوﻩ اړﺧﻴﺰو ژﻣﻨﻮ ﻣﻮﺧﻪ دادﻩ ﭼﯥ اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻪ د ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻮ ﻣﺮاﺟﻌﻮ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﭘﻪ اﻏﻴﺰﻣﻨﻪ او ګټﻮرﻩ ﺗﻮګﻪ وﮐﺎرول
ﺷﻲ او زﻳﺎت ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ او ﺣﺴﺎب ورﮐﻮل ﭘﮑﯥ ﺷﺎﻣﻞ وي .او اﻓﻐﺎﻧﺎن او د ﺗﻤﻮﻳﻠﻮووﻧﮑﻮ هﻴﻮادوﻧﻮ ﻣﺎﻟﻴﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻲ ﭘﻪ دې
وﭘﻮهﻴږي ،ﭼﯥ د ﭘﻴﺴﻮ د ﻟګښﺖ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ارزښﺘﻮﻧﻪ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﺷﻮﻳﺪي.
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درﻳﻤﻪ ګڼﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ
څﺎرﻧﻪ او هﻤﻐږي
اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ او ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﭘﻪ دې ﺑﺎور دي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗړون ﻟﻴﮏ ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب ﭘﻪ ټﺎﮐﻞ ﺷﻮﻳﻮ ﻣﻮدو ﮐﯥ د ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ وړ
ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺳﻴﺎﺳﻲ ،اﻣﻨﻴﺘﻲ ،او ﻣﺎﻟﻲ ﭘﻴﺎوړې او ﮐﻠﮑﯥ ژﻣﻨﯥ ﻏﻮاړي .دﻏﻪ راز د دﻏﻪ ﺗړون ﻟﻴﮏ د
ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب ﻟﭙﺎرﻩ د هﻤﻐږۍ او څﺎرﻧﯥ د ﻳﻮﻩ اﻏﻴﺰﻣﻦ ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰم راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﺷﺘﻪ.
ﭘﻪ هﻤﺪې ډول د ﺳﮑﺘﻮري ﻧﻈﻢ ﭘﻪ اوﺳﻨﻴﻮ ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻮ ﺑﺮﺳﻴﺮﻩ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ او ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ټﻮﻟﻨﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣﮑﻮﻣﺖ د
ﻟﻮړ رﺗﺒﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻮ ﭼﯥ د وﻟﺴﻤﺸﺮ ﻟﻪ ﺧﻮا ټﺎﮐﻞ ﮐﻴږي او دﻏﻪ راز د ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ د اﺳﺘﺎزو ﭘﻪ ګډون د هﻤﺎهﻨګۍ او څﺎرﻧﯥ ﻳﻮﻩ
ګډﻩ ﮐﻤﻴټﻪ ﺟﻮړوي .د هﻤﻐږۍ دﻏﻪ ﮐﻤﻴټﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﻳﻮﻩ ﻟﻮړ ﭘﻮړي ﻣﻘﺎم ﭼﯥ د وﻟﺴﻤﺸﺮ او ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ
دﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺳﺮ ﻣﻨﺸﻲ د ﺧﺎص اﺳﺘﺎزي ﻟﻪ ﺧﻮا ټﺎﮐﻞ ﮐﻴږي ،ﺗﺮ ګډې ﻣﺸﺮۍ ﻻﻧﺪې وي .ﻣﻮﺧﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ د دﻏﯥ ﺗړون ﻟﻴﮏ
ﭘﻪ ﺳﻤﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﻠﻲ ﮐﻴﺪل وي.
دﻏﻪ ﮐﻤﻴټﻪ ﺑﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣﮑﻮﻣﺖ او ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻪ ګډون ﻳﻮﻩ ﮐﻮﭼﻨۍ داراﻻﻧﺸﺎﻩ وﻟﺮي ﭼﯥ د اړﺗﻴﺎ ﭘﻪ
وﺧﺖ ﺑﻪ د ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ ﮐﺎرﭘﻮهﺎﻧﻮ ﻟﺨﻮا ورﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﺷﻲ .دﻏﻪ ﮐﻤﻴټﻪ ﺑﻪ د دﻏﻰ ﺗړون ﻟﻴﮏ د ﭘﻠﻲ ﮐﻴﺪو د څﻴړوﻟﻮ او د ﻻزﻣﻮ
اﺻﻼﺣﻲ وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻮ د وړاﻧﺪې ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ دورﻩ ﻳﻲ او د اړﺗﻴﺎ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ ﺧﺎﺻﻲ ﻏﻮﻧډې ﺟﻮړوي.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﻏﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ادارې او د هﻤﻐږۍ ﺳﮑﺘﻮري ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻪ ﺑﻪ ،ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ د ﺗګﻼرې ﭘﻪ ﭘﻠﻲ
ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻞ دي ،د ﺗړون ﻟﻴﮏ د ﭘﻠﻲ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﺧﭙﻞ ﺁﻧﺪوﻧﻪ وړاﻧﺪې ﮐړي .ﭘﺮ دې ﺑﺮﺳﻴﺮﻩ ،دﻏﻪ ﮐﻤﻴټﻪ ﺑﻪ د څﻴړﻧﻮ د
ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ادارې ،د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ،د ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ،د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ او
د اړوﻧﺪو ﻧﺎدوﻟﺘﻲ ﻣﻮﺳﺴﻮ او د ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﻮ د اﺳﺘﺎزو ﭘﻪ ګډون د ﻧړﻳﻮاﻟۍ ټﻮﻟﻨﯥ ﻧﻈﺮﻳﯥ د ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ وړ وګﺮځﻮي.
د دﻏﻪ ﺗړون ﻟﻴﮏ د ﭘﻠﻲ ﮐﻮﻟﻮ د ﺑﻬﻴﺮ د ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﻣﻨﻈﻢ رﭘﻮټﻮﻧﻪ ﺑﻪ د هﻤﻐږۍ او څﺎرﻧﯥ د ګﺪې ﮐﻤﻴټﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻋﺎﻣﻮ
ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ وړاﻧﺪې ﮐړاى ﺷﻲ.
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څﻠﻮرﻣﻪ ګڼﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ هﮑﻠﻪ د ﻟﻨﺪن د ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺮﺧﻪ وال
ﺑﺮﺧﻪ وال هﻴﻮادوﻧﻪ:
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )ګډﻣﺸﺮﺗﻮب(
اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
اﻃﺮﻳﺶ
ﺑﺤﺮﻳﻦ
ﺑﻠﺠﻴﻢ
ﺑﺮازﻳﻞ
ﺑﺮوﻧﻲ
ﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ
ﮐﺎﻧﺎدا
ﭼﻴﻦ
د ﭼﮏ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ
ډﻧﻤﺎرﮎ
ﻣﺼﺮ
ﻓﻨﻠﻨډ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﺟﺮﻣﻨﻲ
ﻳﻮﻧﺎن
هﻨګﺮي
اﻳﺴﻠﻨﺪ
هﻨﺪوﺳﺘﺎن
اﻳﺮان
اﻳټﺎﻟﻴﺎ
ﺟﺎﭘﺎن
اردن
ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن
د ﮐﻮرﻳﺎ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ
ﮐﻮﻳټ
ﻗﺮﻏﺰﺳﺘﺎن
ﻟﻴﺘﻮاﻧﻴﺎ
ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرګ
ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ

هﺎﻟﻨډ
ﻧﻮى زﻳﻼﻧﺪ
ﻧﺎروى
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
ﭘﻮﻟﻨډ
ﭘﺮﺗګﺎل
ﻗﻄﺮ
روﻣﺎﻧﻴﺎ
روﺳﻴﻪ
ﺳﻌﻮدې ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
هﺴﭙﺎﻧﻴﻪ
ﺳﻮﻳډن
ﺳﻮﻳﺲ
ﺗﺎﺟﮑﺴﺘﺎن
ﺗﺮﮐﻴﻪ
ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن
ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻋﺮﺑﻲ اﻣﺎرات
اﻧګﻠﺴﺘﺎن )ګډﻩ ﻣﺸﺮي(
د اﻣﺮﻳﮑﺎ ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻت
ازﺑﮑﺴﺘﺎن

ﮐﺘﻮﻧﮑﻲ
اﻳﺮﻟﻨډ
ﮐﺮواﺷﻴﺎ
ﻣﺎﻟﺘﺎ
ارﺟﻨټﺎﻳﻦ
ﻗﺒﺮس
ﻟﻴﺘﻮﻳﺎ
ﻋﻤﺎن
ﺳﻠﻮاﻧﻴﺎ
ﭼﻴﻠﻲ
اﻳﺴﺘﻮﻧﻴﺎ
ﻣﻘﺪوﻧﻴﺎ
د اروﭘﺎ د اﻣﻨﻴﺖ او هﻤﮑﺎرۍ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺳﻨګﺎﭘﻮر
ﺳﻠﻮاﮐﻴﺎ

ﺑﺮﺧﻪ واﻟﯥ ﻣﻮﺳﺴﯥ
د ﺁﻏﺎ ﺧﺎن ﺑﻨﻴﺎد
د ﺁﺳﻴﺎ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﻧﮏ
اروﭘﺎﻳﻲ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن
دﺷﻤﺎﻟﻲ اﺗﻼﻧﺘﻴﮏ ﺗړون )ﻧﺎټﻮ(
د اﺳﻼﻣﻲ هﻴﻮادوﻧﻮ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ
ﻣﻠګﺮي ﻣﻠﺘﻮﻧﻪ )ګډ ﻣﺸﺮﺗﻮب(
اروﭘﺎﻳﻲ اﺗﺤﺎدﻳﻪ
اﺳﻼﻣﻲ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﻧﮏ
ﻧړﻳﻮال ﺑﺎﻧﮏ
ﻧړﻳﻮال وﺟﻬﻲ ﺻﻨﺪوق
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ﺿﻤﻴﻤﻪ ر
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋۍ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻟﻨډﻳﺰ
١٣٩١-١٣٨٧

ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
زﻣﻮږ ﻟﺮﻟﻴﺪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ
د  ١٤٠٠هﺠﺮي ﻟﻤﺮﻳﺰ ) ٢٠٢٠م( ﮐﺎل ﭘﻮرې ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻻﻧﺪې ﻻس ﺗﻪ راړوﻧﯥ وﻟﺮي:
•
•
•

د ﻳﻮ دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﻈﺎم درﻟﻮدﻧﮑﯥ هﻴﻮاد ﭼﯥ ﭘﻪ اﺳﻼﻣﻲ اﺻﻮﻟﻮ او اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮ ن ﺑﺮاﺑﺮ وي ،د ﮐﻮرﻧﻲ اﻣﻨﻴﺖ
او ﺳﻮﻟﯥ څﺨﻪ ﺑﺮﺧﻤﻦ او د ګﺎوﻧډﻳﻮ ﺳﺮﻩ ﺑﻪ ﺳﻮﻟﻪ اﻳﺰې اړﻳﮑﯥ وﻟﺮي او ﭘﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﮐﭽﻪ ﺑﻪ د درﻧﺎوي ﺧﺎوﻧﺪ وي.
ﻳﻮ زﻏﻢ ﻟﺮوﻧﮑﻰ ،ﻣﻠﻲ ﻳﻮواﻟﻲ درﻟﻮدوﻧﮑﯥ ،ډﻳﺮ ګﻮﻧﺪﻳﺰ ،اﺳﻼﻣﻲ ارزښﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ژﻣﻦ ،او د ﻣﻠﻲ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ،ﻋﺪاﻟﺖ او
ټﻮﻟﻮ ﺗﻪ د ﺑﺮاﺑﺮو ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻣﻨﻮﻧﮑﻰ ﻣﻠﺖ ﺑﻪ وي.
دهﻴﻠﻮ څﺨﻪ ډﮐﻪ ﻧﻴﮑﻤﺮﻏﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﺑﻪ وي ،ﭼﯥ د ﺁزاد ﺑﺎزار ،د ځﻮاﮐﻤﻦ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﮑټﻮر ،ټﻮﻟﻨﻴﺰې ﺑﺮاﺑﺮې او د
ژوﻧﺪاﻧﻪ د ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل د ښﯥ ﺳﺎﺗﻨﯥ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﺑﻪ راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﺷﻮي وي.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﺗګﻼرې ﻣﻮﺧﯥ (٢٠١٣-٢٠٠٨) ١٣٩١ -١٣٨٧
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮ ﻣﺨﺘﻴﺎ ﺗګﻼرﻩ داﺳﯥ ﻳﻮ ﭘﻼن دى ﭼﯥ د ﭘﻨځﻠﺴﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﯥ ﻣﻮﺧﻮ)(MDG
ﭘﺮﺑﻨﺴټ راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﺷﻮى دى ،او ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺑﻴﻮزﻟۍ د ﻟﻪ ﻣﻴﻨځﻪ وړﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻳﻮ ﻣﻬﻢ ﻻﺳﻮﻧﺪ ﭘﻪ ډول ورڅﺨﻪ ﮐﺎر
اﺧﻴﺴﺘﻞ ﮐﻴږي .دﻏﻪ ﺗګﻼرﻩ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺗړون ﻟﻴﮏ ﭘﺮ اﺻﻮﻟﻮ ،ﺳﺘﻨﻮ او ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ وﻻړﻩ دﻩ .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ
ﺗګﻼرې ﺳﺘﻨﯥ او اهﺪاف ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډول دي.
 .١اﻣﻨﻴﺖ :ﻣﻠﻲ ټﻴﮑﺎو ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳﻰ ،د ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ د ﺗﻄﺒﻴﻖ د ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻮ ځﻮاﮐﻤﻨﺘﻴﺎ ،او د هﺮ اﻓﻐﺎن وګړي ﻟﭙﺎرﻩ د اﻣﻨﻴﺖ
ﺗﺎﻣﻴﻨﻮل.
 .٢ﺣﮑﻮﻣﺖ داري ،د ﻗﺎﻧﻮن واﮐﻤﻨﻲ ،او ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻪ د دﻣﻮﮐﺮاﺳۍ او د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ځﻮاﮐﻤﻨﻮل ،د ﻗﺎﻧﻮن واﮐﻤﻨﺘﻴﺎ،
د ﻋﺎﻣﻪ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ رﺳﻮل ،او ﺣﺴﺎب ورﮐﻮل.
 .٣اﻗﺘﺼﺎدي او ټﻮﻟﻨﻴﺰﻩ ودﻩ :د ﺑﻴﻮزﻟۍ ﮐﻤﻮل ،د ﺁزاد ﺑﺎزار د ﻻرې ﭼﯥ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﮑټﻮر ﻟﺨﻮا ﻣﺨﮑﯥ ﺑﻴﻮل ﮐﻴږي
د دواﻣﺪارﻩ او ﺗﻠﭙﺎﺗﯥ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﺗﺎﻣﻴﻨﻮل ،د ﺑﺸﺮي ودې د ﺷﺎﺧﺼﻮﻧﻮ ﺑﻬﺒﻮد ،او ﭘﻪ ﭘﻨځﻠﺴﻮ ﮐﺎﻟﻮ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د
ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮﺧﻮ ) (MDGﭘﺮ ﻟﻮر د ﮐﺘﻨﯥ وړ ﭘﺮﻣﺨﺘګ.
ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
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ﺿﻤﻴﻤﻪ ر  -د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋۍ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻟﻨډﻳﺰ

د ﻧﻦ څﺨﻪ ﺷﭙږ ﮐﺎﻟﻪ ﻣﺨﮑﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﻠﮑﻮ او ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﺳﺮﻩ ورﮐړل ﺗﺮڅﻮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻧړﻳﻮال ﺗﺮوﻳﺮزم ﻟﻪ
ﻣﻨګﻮﻟﻮ څﺨﻪ وژﻏﻮري او د هﻴﻮاد د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ ﮐﺎر ﭼﯥ د ﺗﺮورﻳﺰم ا و ﺗﺎ وﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ څﺨﻪ ﻳﯥ ﺳﺮ راﭘﻮرﺗﻪ ﮐړى و ﭘﻴﻞ ﮐړي.
ﻣﻮږ ﭘﻪ دې ﻣﺸﺘﺮﮎ ﺳﻔﺮ ﮐﯥ ډﻳﺮ ﻣﺰل وهﻠﻰ دى.
ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ډﻳﺮﻩ ﻟﻨډﻩ ﻣﻮدﻩ ﮐﯥ ﻣﻮږ وﮐﻮﻻى ﺷﻮل ﺗﺮڅﻮ د ﻧړﻳﻮاﻟﻰ ټﻮﻟﻨﯥ ﭘﻪ هﻤﮑﺎرۍ داﺳﯥ ﻳﻮ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮړﮐړو ﭼﯥ د
وﻟﺴﻮاﮐۍ ارزښﺘﻮﻧﻪ ،د ﺑﻴﺎن ﺁزادي ،د ښځﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻣﺴﺎوﻳﺘﻮب ،ﺗﻀﻤﻴﻨﻮوﻧﮑﻰ دى .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻠﺖ د ﻟﻮﻣړي ځﻞ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ
ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ ﮐﯥ ﺑﺮﺧﻪ واﺧﻴﺴﺘﻠﻪ او د وﻟﺴﻲ ﺟﺮګﯥ ﻏړي ﻳﯥ وټﺎﮐﻞ ،څﻪ ﻧﺎ څﻪ ﭘﻨځﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ ﮐډوال ﺑﻴﺮﺗﻪ وﻃﻦ ﺗﻪ راﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﻮل،
ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﮐﯥ دا ﻟﻮﻣړى ځﻞ دى ﭼﯥ ﭘﻪ دوﻣﺮﻩ ﻟﻮﻳﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ ﺧﻠﮏ ﺑﻴﺮﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﭘﻠﺮﻧﻲ هﻴﻮاد ﺗﻪ راﺳﺘﻨﻴږي.
ﭘﻪ زرګﻮﻧﻮ ښﻮوﻧځﻲ ﺟﻮړ ﺷﻮل ،او د ﺷﭙږو ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻮ څﺨﻪ زﻳﺎت هﻠﮑﺎن او ﻧﺠﻮﻧﯥ ښﻮوﻧځﻴﻮ ﺗﻪ وﻻړل ،ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ
ﺗﺎرﻳﺦ ﮐﯥ دا ﻳﻮﻩ ﻟﻮﻳﻪ ﺷﻤﻴﺮﻩ زدﻩ ﮐﻮوﻧﮑﻲ دي ﭼﯥ ښﻮوﻧځﻴﻮ ﺗﻪ ځﻲ .ﭘﻪ ﺳﻠګﻮﻧﻮ روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﮐﻠﻴﻨﻴﮑﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐړاى ﺷﻮل .ﺷﭙږ
ﮐﺎﻟﻪ د ﻣﺨﻪ روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺁﺳﺎﻧﺘﻴﺎو ﺗﻪ د ﺧﻠﮑﻮ ﻻﺳﺮﺳﻰ  ٩ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ و ﺧﻮ د ﻏﻪ ﺳﻠﻨﻪ اوس  ٨٥ﺗﻪ رﺳﻴﺪﻟﯥ دﻩ .ﻣﻌﺎﻟﺠﻮي او
ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ  ١٣٨١ﮐﯥ ﻳﯥ هﻴڅ ﺷﺘﻮن ﻧﻪ درﻟﻮد اوس د  ٤٠ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ څﺨﻪ زﻳﺎت دي .ﻣﻮږ ﺗﺮاوﺳﻪ ١٢٢٠٠
ﮐﻴﻠﻮﻣټﺮﻩ ﺳړﮎ ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻟﻰ دى ،ﭼﯥ دﻏﻪ ﮐﺎر د ﺧﻠﮑﻮ د ﻋﻮاﻳﺪو او د ژوﻧﺪ د ﮐﭽﯥ د ښﻪ واﻟﻲ ﺳﺒﺐ ګﺮځﻴﺪﻟﻰ دى .د ﺳړﮐﻮﻧﻮ د
ﺷﺒﮑﯥ او د ﻣﻮاﺻﻼﺗﻲ ﺑﻨﺴټﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺟﻮړﻳﺪو ﺳﺮﻩ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺳﻴﻤﻲ د هﻴﻮادوﻧﻮ ﺗﺮﻣﻴﻨځ د ﻳﻮ اﻓﺘﺼﺎدي ﭘﻞ ﭘﻪ ډول را څﺮګﻨﺪ
ﺷﻲ.
دﻏﻪ ﻻس ﺗﻪ راړوﻧﯥ د ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﻟﻪ ﺟﺪي ﻣﻼﺗړ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﻠﮑﻮ د ټﻴﻨګﯥ ارادې ﭘﺮﺗﻪ ﺷﻮﻧﯥ ﻧﻪ وې .زﻩ ﻏﻮاړم ﻳﻮ
ټﮑﻲ ﺗﻪ اﺷﺎرﻩ وﮐړم او هﻐﻪ دا ﭼﯥ دﻏﻪ ﻻس ﺗﻪ راوړﻧﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮږ د ﺧﭙﻞ ﻟﻮى ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ څﺨﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﺨﮑﯥ ﻳﯥ ﻟﺮو ﺑﯥ ﭘﺮوا
ﻧﻪ ﮐړي .د ﻣﺨﺪرﻩ ﺗﻮﮐﻮ او ﺗﺮورﻳﺰم ګﻮاښ اوس هﻢ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﺳﻴﻤﻪ ﻟﻪ اﻏﻴﺰ ﻻﻧﺪې ﻟﺮي .ا و زﻣﻮږ د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ ﭼﺎرو ﭘﻪ
ﻣﺦ ﮐﯥ ﺧڼﺪ دى .زﻣﻮږ ﭘﺮﻣﺨﺘګﻮﻧﻪ ﻻ اوس هﻢ د ﺧﻠﮑﻮ د ﺑﯥ ﺑﺎورۍ د اﻏﻴﺰې ﻻﻧﺪې دي .او دا ځﮑﻪ ﭼﯥ د ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﮐﺎروﻧﻮ د
ﻧﻪ هﻤﻐږۍ او د ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د رﺳﻮﻟﻮ ﻧﺎﮐﺎﻓﻲ ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻪ او ﻧﺎاﻏﻴﺰﻣﻨﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺧﻠﮏ ﺑﯥ ﺑﺎورﻩ ﮐړﻳﺪي .د ﻣﺮﮐﺰي ﺣﮑﻮﻣﺖ او د
ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ادارو ځﻮاﮐﻤﻨﻲ ،او د ﻗﻀﺎ ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﻪ زﻣﻮږ د ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻨﻮ دﻧﺪو څﺨﻪ ﺷﻤﻴﺮل ﮐﻴږي.
زﻩ ﺧﻮښ ﻳﻢ ﭼﯥ د دﻏﻪ ﻧﻨګﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ د ﻣﺒﺎرزې ﻟﭙﺎرﻩ ﺗﺎﺳﯥ ﺗﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﺗګﻼرﻩ درﭘﻴﮋﻧﻢ .دﻏﻪ ﺗګﻼرﻩ ﭘﻪ
هﻴﻮاد ﮐﯥ د ﻧﻪ ﺳﺘړې ﮐﻴﺪوﻧﮑﻮ ﭘﺮاﺧﻮ زﺣﻤﺘﻮﻧﻮ او ﻣﺸﻮرو ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﺷﻮې دﻩ .دﻏﻪ ﺗګﻼرﻩ ﻳﻮ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺳﻨﺪ دى ﭼﯥ
ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﻠﮑﻮ ﻟﺨﻮا د ټﻮﻟﻮ ﺑﺸﺮي ډګﺮوﻧﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﻃﺮﺣﻪ ﺷﻮى دﻩ .او د ﺑﻴﻮزﻟۍ د ﻟﻪ ﻣﻴﻨځﻪ وړﻟﻮ د ﺳﻨﺪ ﭘﻪ ﻧﻮم
هﻢ ﻳﺎدﻳږي .زﻩ ﺑﺸﭙړ ﺑﺎور ﻟﺮم ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﺗګﻼرﻩ ﺑﻪ ﻣﻮږ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺗړون ﻟﻴﮏ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮﺧﻮ ) (MDGﺗﻪ ﭘﻪ رﺳﻴﺪﻟﻮ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي .هﻤﺪﻏﻪ راز ﻟﮑﻪ څﻨګﻪ ﭼﯥ ﻣﻮږ د ﺑﻬﺮﻧۍ ﻧړۍ ﭘﻮرې د ﺗړاو د
ﮐﻤﻮاﻟﻲ او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺗﻠﭙﺎﺗﯥ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎﻧﺪې د ﻣﺘﮑﻲ ﮐﻴﺪﻟﻮ ﭘﻪ ﻟﻮر روان ﻳﻮو ﻧﻮ دﻏﻪ ﺗګﻼرﻩ ﺧﭙﻠﻮ اوږد ﻣﻬﺎﻟﻪ ﻣﻮﺧﻮ ﺗﻪ د رﺳﻴﺪو او
د ﮐړﻧﻮ د اﻓﻐﺎﻧﻲ ﮐﻴﺪﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮ ښﻪ ﻻر ښﻮد ګڼﻢ.
زﻩ د ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ څﺨﻪ د دوى د ﺑﺎ ارزښﺘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭼﯥ ﻣﻮږ ﺳﺮﻩ ﻳﯥ ﮐړﻳﺪي ﻣﻨﻨﺪوى ﻳﻢ ،او د دې ﺗګﻼرې ﻟﻪ ﻻرې ﭼﯥ
اوس ﻳﯥ اﻓﻐﺎﻧﺎن ﺧﺎوﻧﺪان دي ،ﻟﻪ ټﻮﻟﻮ هﻤﮑﺎراﻧﻮ څﺨﻪ ﻏﻮاړم ﭼﯥ ﺗﺮڅﻮ زﻣﻮږ د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د هﻠﻮ ځﻠﻮ څﺨﻪ ﻣﻼﺗړ وﮐړي.
زﻩ ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ د ټﻮﻟﻮ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺑﺮﺧﯥ اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﺗﻪ ﺳﺘﺮګﯥ ﭘﻪ ﻻر ﻳﻢ ،او د ټﻮﻟﻮ اﻓﻐﺎﻧﻲ او ﻧړﻳﻮاﻟﻮ هﻤﮑﺎراﻧﻮ څﺨﻪ ﭼﯥ د دې
ﺗګﻼرې ﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ ﮐﯥ ﻳﯥ ﻧﻪ ﺳﺘړي ﮐﻴﺪوﻧﮑﻲ زﺣﻤﺘﻮﻧﻪ ګﺎﻟﻠﻲ دي ﻗﺪرداﻧﻲ او ﻣﻨﻨﻪ ﮐﻮم .ﭘﻪ اﺧﺮ ﮐﯥ زﻩ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ
ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د داراﻻﻧﺸﺎ د ټﻮﻟﻮ هﻤﮑﺎراﻧﻮ او څﺎرﻧﯥ د ﮐﻤﻴټﯥ څﺨﻪ هﻢ ﻣﻨﻨﺪوى ﻳﻢ ﭼﯥ د دى ﺗګﻼرې ﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ ﮐﯥ ﻳﯥ وﻧډﻩ
اﺧﻴﺴﺘﻰ دﻩ.
ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزى د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮر رﺋﻴﺲ.
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أ.

ﺳﺮﻳﺰﻩ

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻮى ﺣﮑﻮﻣﺖ د  ١٣٨٠هﺠﺮي ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل ﭘﻪ ﻣﻨﻲ ﮐﯥ )د ٢٠٠١ﮐﺎل ﭘﻪ ورﺳﺘﻴﻮ( ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﺷﻮ
ﭼﯥ ﺧﻠﮏ او دوﻟﺖ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺑﯥ ﺳﺎﺑﻘﻪ ډول د ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻪ ﻟړ ﮐﯥ د ﺑﺪﺑﺨﺘﻴﻮ او وراﻧﻴﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺷﻮي وو .د هﻴﻮاد ﭘﺮ
ﻓﺰﻳﮑﻲ ،ﺑﺸﺮي او ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﺷﺘﻤﻨﻴﻮ د وراﻧﻴﻮ دﻏﻪ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ټﻮﻟﻨﯥ ﭘﻪ اوږو ﺑﺎﻧﺪې ﻳﻮ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ
وراﭼﻮﻟﻰ دى ،دﻏﻪ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ دا دى ﺗﺮڅﻮ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻳﻮ اﺳﻼﻣﻲ ،ډﻳﺮګﻮﻧﺪﻳﺰ او د ﻗﺎﻧﻮن واﮐﻤﻨۍ ﺗﻪ ژﻣﻦ دوﻟﺖ ﭼﯥ ټﻮل
اﻓﻐﺎﻧﺎن ﭘﮑﯥ ﭘﻪ ﻣﺴﺎوي ،ﺳﻮﻟﻪ اﻳﺰ او ﺑﺎﻋﺰﺗﻪ ډول ژوﻧﺪ وﮐړي او د ﺧﭙﻠﻮ ﺑﺎاﻟﻘﻮﻩ اﻗﺘﺼﺎدي وړﺗﻴﺎوو څﺨﻪ ﭘﻪ ښﻪ ﺷﺎن ګټﻪ
واﺧﻠﻲ ،ﻋﺎﻣﻪ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳﻰ وﻟﺮي ،او د دې هﻴﻮاد د اﺗﺒﺎﻋﻮ ﭘﻪ ﻋﻨﻮان د ﻣﺴﺎوي ﺣﻘﻮﻧﻮ درﻟﻮدوﻧﮑﻲ وي دوﻟﺖ را ﻣﻴﻨځ
ﺗﻪ ﺷﻲ.
د ﮐﺘﻨﯥ وړ ﭘﺮﻣﺨﺘګﻮﻧﻮ او ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﻮ د ﺷﺘﻮن ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ ،ﺷﭙږ ﻧﻴﻢ ﮐﺎﻟﻪ وروﺳﺘﻪ هﻢ ﭘﻪ ﺑﺸﭙړ ډول ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻮﺧﻮ ﺗﻪ ﻧﻪ ﻳﻮو رﺳﻴﺪﻟﻲ.
هﻢ ﻣﻮږ او هﻢ زﻣﻮږ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ دوﺳﺘﺎﻧﻮ د ﺷﺘﻪ ﺧﻨډوﻧﻮ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ او د ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب د ﻻزﻣﯥ ﻣﻮدې ﭘﻪ درﻟﻮدﻟﻮ ﺳﺮﻩ هﻢ هﻐﯥ ﺗﻪ ﭘﻪ
ﮐﻢ ﻧﻈﺮ وﮐﺘﻞ ،ﻧﺎاﻣﻨﻲ ،ﺑﻴﻮزﻟﻲ ،ﻓﺴﺎد ،او د ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻮﻧﮑﻰ ﺻﻨﻌﺖ ،د دې ﺧﺒﺮې ښﮑﺎروﻧﺪى دى ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﻧﻨګﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺎهﻴﺖ او ﺣﺠﻢ ﮐﯥ دوﻣﺮﻩ ﺑﺪﻟﻮن ﻧﻪ دى راﻏﻠﻰ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﻠﮏ د ﺧﭙﻞ ﺑﺸﺮي ﻗﻮت ﭘﻪ ﭘﻮهﻴﺪو ﺳﺮﻩ
اوس هﻢ ﺑﯥ وﺳﻲ ﭘﺎﺗﯥ دي .ﻣګﺮ دﻏﻪ ﺑﯥ وﺳﯥ ﺑﻪ هﻠﻪ ﻟﻪ ﻣﻴﻨځﻪ وﻻړﻩ ﺷﻲ ،ﭼﯥ د ودې ،اﻣﻨﻴﺖ او ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗګﻼرو ،ﺗﺮﻣﻴﻨځ د
اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د ﮐﻠﺘﻮر او د ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ د ﻣﺤﺪوﻳﺖ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﻳﻮ ﺗﻌﺎدل راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﺷﻲ .د وﺳﺎﻳﻠﻮ او د ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻮ ،هﻤﺪا ﺷﺎن د
ﺣﮑﻮﻣﺖ او د ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻼﺗړ اﻓﻐﺎﻧﺎن ﮐﻮﻻى ﺷﻲ د ﺧﭙﻠﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ او د ﺗﻠﭙﺎﺗﯥ ﺳﻮﻟﯥ ﭘﻪ
راوﺳﺘﻠﻮ ﮐﯥ ﻣﻬﻢ رول وﻟﻮﺑﻮي.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﺗګﻼرﻩ ،ﭘﻪ هﻐﻪ ډﻳﺮو ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب ﭼﯥ ﭘﻪ هﻴﻮاد ﮐﯥ ﺷﺘﻮن ﻟﺮي او د ﺧﻠﮑﻮ ﻏﻮښﺘﻨﻮ ﺗﻪ
د ﻣﺜﺒﺖ ځﻮاب وﻳﻠﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د دوﻩ ﮐﻠﻮﻧﻮ د څﻴړﻧﻮ وروﺳﺘﻪ د ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮﺑﻮﻧﻮ ﭘﻪ ټﺎﮐﻠﻮ ﮐﯥ د ﻣﻠﻲ او وﻻﻳﺘﻲ ﻣﺸﻮرو ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐړاى ﺷﻮې دﻩ .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﺗګﻼرﻩ هﻐﻪ ﻣﻮﺧﻮ ﺗﻪ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮﺧﻮ ) (MDGﻟﺨﻮا د
راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ ﭘﻨځﻠﺲ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ټﺎﮐﻞ ﺷﻮې وې ﻳﻮ ښﻪ ﻻرښﻮد ګڼﻞ ﮐﻴږي او ﺧﭙﻠﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﺨﻮا ﺟﻮړﻩ ﺷﻮې دﻩ .او د ﺑﻴﻮزﻟۍ ﻟﻪ
ﻣﻴﻨځﻪ وړﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د هﻴﻮاد د ﻣﻠﻲ ﺗګﻼرې ﭘﻪ ﺑڼﻪ ورڅﺨﻪ ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻞ ﮐﻴږي .د دې ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ دا ﺗګﻼرﻩ ﭘﻪ ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب ﺳﺮﻩ ﭘﻠﯥ
ﺷﻲ ﻧﻮ ﺑﺎﻳﺪ د ﻣﻠﻲ وړﺗﻴﺎو ﭘﻪ ﻟﻮړوﻟﻮ ﮐﯥ ﭘﺎﻧګﻮﻧﻪ وﺷﻲ ،ﻟﮑﻪ :ﭘﻮهﻨﻪ ،اﻧﺮژي ،زراﻋﺖ اوﺑﻪ ﻟګﻮل ،او د ﭘﺨﻼﻳﻨﯥ ﭘﻪ ﭘﺮﻣﺨﺘګ،
ﻋﺪاﻟﺖ او ﺑﺪﻳﻞ ﻣﻌﻴﺸﺖ ﭘﻪ زﻣﻴﻨﻮ ﮐﯥ .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﺗګﻼرﻩ ﭼﯥ ﻳﻮﻩ ﻣﻔﺼﻠﻪ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋي دﻩ او ټﻮل ﻟګښﺘﻮﻧﻪ ﭘﮑﯥ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮي دي ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺗړون ﻟﻴﮏ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﺷﻮى دﻩ .داﺳﯥ ﻳﻮﻩ ﻃﺮح دﻩ ﭼﯥ اوږدﻣﻬﺎﻟﻮ ټﺎﮐﻞ ﺷﻮﻳﻮ ﻣﻮﺧﻮ
ﺗﻪ د رﺳﻴﺪﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ،د ﮐﺎروﻧﻮ د اﻓﻐﺎﻧﻲ ﮐﻴﺪﻟﻮ او د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ او د ﺛﺒﺎت او ﺗﻠﭙﺎﺗﯥ ودې ،او ﺑﺸﺮي اﻧﮑﺸﺎف ﭘﻪ هﺪف راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ
ﺷﻮې دﻩ .د دې ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺗړون ﻟﻴﮏ اهﺪاﻓﻮ ﺗﻪ ورﺳﻴږو ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﻮﻟﯥ ،ښﯥ او ﺳﺎﻟﻤﯥ ﺣﮑﻮﻣﺖ دارۍ ،او داﺳﯥ
ټﻮﻟﻨﻴﺰ او اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻠﭙﺎﺗﯥ ﭘﺮﻣﺨﺘګ ،ﭼﯥ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﻳﯥ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﻣﺤﺴﻮﺳﻴﺪو وړ وي ،ﻧﻮ ﺑﺎﻳﺪ د ﻟﺴګﻮﻧﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ د ﻧﺎﮐﺎﻣﻴﻮ،
ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟۍ او ﺑﯥ ﺷﻤﻴﺮﻩ رﻧځﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ څﺨﻪ ﺑﻞ ﺑﺪﻳﻞ ﻧﺸﺘﻪ.
ب .د ١٣٨ﮐﺎل دﻗﻮس د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ )دﺳﻤﺒﺮ  (٢٠٠١څﺨﻪ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې زﻣﻮږ ﻻس ﺗﻪ راوړﻧﯥ:
د ﺑﻮن ﭘﺮﻳﮑړﻩ ﻟﻴﮏ ﭼﯥ د  ١٣٨٠ﮐﺎل د ﻗﻮس ﭘﻪ  ١٤ﻧﻴټﯥ ) ٥دﺳﻤﺒﺮ  (٢٠٠١راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﺷﻮ ﻧﻮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻳﯥ د ﻳﻮې ﻧﻮې
دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮑﯥ دورې ﭘﺮ ﻟﻮر رهﺒﺮي ﮐړي .د ﺑﻮن د ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ ډﻳﺮ ژر ﻳﻮﻩ ﻟﻨډﻣﻬﺎﻟﯥ ادارﻩ راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﺷﻮﻩ ،ﭼﯥ د
هﻐﯥ څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ د ﻳﻮې ﺑﻴړﻧۍ ﻟﻮﻳﯥ ﺟﺮګﯥ – ﭼﯥ د ﻟﺴګﻮو ﮐﻠﻮﻧﻮ څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﻠﮑﻮ اﺻﻠﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ګﺎﻧﻮ
ﭘﮑﯥ ګډون وﮐړ -ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﻳﻮﻩ اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ادارﻩ ﻣﻴﻨځ ﺗﻪ راﻏﻠﻪ .ﭘﻪ  (٢٠٠٤) ١٣٨٣ﮐﺎل ﮐﯥ د درﻳﻮ ﻟﺴﻴﺰو څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﮐﻮﻻى ﺷﻮل ﻳﻮ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن وﻟﺮي ﺗﺮڅﻮ د ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﭙﺎرﻩ ورڅﺨﻪ د ﻳﻮ ﺑﻨﺴټ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﮐﺎر واﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻲ .د
دورې ﺧﭙﻠﻮاﮐﯥ او ﻋﺎدﻻﻧﻪ ټﻮﻟټﺎﮐﻨﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮې ،زﻣﻮږ هﻴﻮاد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د داﺳﯥ ﻳﻮ وﻟﺴﻤﺸﺮ ﻟﺮوﻧﮑﻰ دى ﭼﯥ ﭘﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ
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ډول ټﺎﮐﻞ ﺷﻮى دى ،هﻤﺪﻏﻪ راز د ﻣﻠﻲ ﺷﻮرا او وﻻﻳﺘﻲ ﺷﻮرا درﻟﻮدوﻧﮑﻰ هﻢ دى .ﭘﻪ ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﺑﺮاﺑﺮ  ٧٦ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ ﺧﻠﮑﻮ د
وﻟﺴﻤﺸﺮۍ ﭘﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ﮐﯥ ګډون وﮐړ .د ﺷﻮرا  ٢٧ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ ﻏړي ښځﻴﻨﻪ ﻏړي ﺗﺸﮑﻴﻠﻮي.
د  ١٣٨٠ﮐﺎل را هﻴﺴﯥ د ﺳﻴﺎﺳﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘګﻮﻧﻮ ﭘﻪ څﻨګ ﮐﯥ ﻧﻮر داﺳﯥ ﻋﻤﺪﻩ ﭘﺮﻣﺨﺘګﻮﻧﻪ ﻟﮑﻪ د ﺷﭙږ ﻣﻴﻠﻴﻨﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﺗګ
ﻟﻮﻣړﻧﻴﻮ او ﺛﺎﻧﻮي ښﻮوﻧځﻴﻮ ﺗﻪ ،ﭼﯥ  ٣٥ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ ﻳﯥ اﻧﺠﻮﻧﯥ وې ،د ﺑﻨﺴټﻴﺰو روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د هﻴﻮاد  ٨٥ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ
وګړي د ﭘﻮښښ ﻻﻧﺪې ﻧﻴﻮﻟﻲ ٨٠ ،ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ ﺧﻠﮏ د واﮐﺴﻴﻨﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﺑﺮﺧﻤﻦ ﺷﻮي ،د ﭘﻨځﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻮ څﺨﻪ ډﻳﺮ ﮐډوال ﺑﻴﺮﺗﻪ
هﻴﻮاد ﺗﻪ راﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﻮي ،د  ١٢٢٠٠ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻩ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﮐﯥ د ﺣﻠﻘﻮي ﺳړﮎ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل ﺳړﮐﻮﻧﻪ رﻏﻮل ﺷﻲ ،د  ٦٣٠٠٠څﺨﻪ
زﻳﺎت وﺳﻠﻮال ﺧﻠﮏ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﻴﺪﻧﯥ د ﭘﺮوﺳﯥ ﺳﺮﻩ ﻳﻮ ځﺎى ﺷﻮي .د ﻣﻠﻲ اردو او ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ټﺎﮐﻞ ﺷﻮې ﺷﻤﻴﺮﻩ ﭘﻪ
ﺑﺸﭙړﻳﺪو دﻩ ،د دوﻟﺖ اﺻﻠﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻨﺴټﻮﻧﻪ ،او ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﺧﻴﺮﻳﻪ ﺑﻨﺴټﻮﻧﻪ ﺑﻴﺎ راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐړاى ﺷﻮل ،او اوس ﺑﺎ ارزښﺘﻪ ﺑﻨﺴټﻴﺰ
ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ وړاﻧﺪې ﮐﻮي .ﭘﻮﻟﻲ واﺣﺪ او د ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻮ ﻳﻮ ﻣﻠﻲ واﺣﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﻮړ ﮐړاى ﺷﻮ .د ﻟﻮى اﻗﺘﺼﺎد ټﻴﮑﺎو ،ﻣﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎم،
اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﭘﻮﻟﻲ ﺳﻴﺎﺳﺘﻮﻧﻪ ،د ﭘﻴﺴﻮ د ﭘړﺳﻮب د ﮐﭽﯥ ټﻴټﻮاﻟﻰ ،او ﻣﺎﻟﻲ ﻋﺎﻣﻪ ادارﻩ را ﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﺷﻮې دﻩ .ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ او ﺗﺠﺎرﺗﻲ
ﺑﺎﻧﮑﺪاري ﭼﯥ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﮑټﻮر ﻟﺨﻮا ﻣﺨﮑﯥ وړل ﮐﻴږي ﭘﻪ ﺑﺸﭙړ ډول ﻓﻌﺎل دي.
د ﺑﻮن د ﭘﺮﻳﮑړﻩ ﻟﻴﮏ د ﺑﺮﻳﺎﻟﻲ ﺑﺸﭙړﺗﻴﺎ څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﻟﺖ او ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗړون ﻟﻴﮏ ﺟﻮړ ﮐړ،
ﭼﯥ دﻏﻪ ﺗړون ﻟﻴﮏ د  (٢٠٠٦) ١٣٨٤د اﻧګﻠﺴﺘﺎن د ﻟﻨﺪن ﭘﻪ ښﺎر ﮐﯥ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﻮ ،د ﺑﻮن ﭘﺮﻳﮑړﻩ ﻟﻴﮏ د دوﻟﺘﻲ ﺑﻨﺴټﻮﻧﻮ د ﺑﻴﺎ را
ﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐﻴﺪو ﺳﺒﺐ ﺷﻮ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺗړون ﻟﻴﮏ ﻣﻮﺧﻪ د دﻏﻪ ﺑﻨﺴټﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﺎر اﭼﻮل و .دې ﻣﻮﺧﯥ ﺗﻪ درﺳﻴﺪو ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺗړون ﻟﻴﮏ ﮐﯥ د دوﻟﺖ ﺟﻮړوﻧﯥ د ﻣﻼﺗړ ،دﻳﻮ ﻟړ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ،ﺣﮑﻮﻣﺘﺪارۍ او اﻗﺘﺼﺎدې او ټﻮﻟﻨﻴﺰې ودې،
ﻟﻪ ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﺳﺮﻩ د ګډې ﻣﺒﺎرزې او ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰې هﻤﮑﺎرۍ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮﻳﺪي .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﻟﺖ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د
ﺗړون ﻟﻴﮏ ﭘﻪ اﺳﺎس د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﺗګﻼرې ﻟﻮﻣړﻧﻰ ﺳﻨﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ او وړاﻧﺪې ﮐړ ،ﭼﯥ دﻏﻪ ﺳﻨﺪ اوس د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د
ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﺗګﻼرې ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎدﻳږي.
ج .اوﺳﻨﻰ ﺣﺎﻟﺖ او ﻧﻨګﻮﻧﯥ:
ﭘﻪ ﻧړۍ ﮐﻪ هﻴڅ داﺳﯥ هﻴﻮاد ﻧﺸﺘﻪ ﭼﯥ د هﻐﻪ ﻧﻨګﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺨﺎﻣﺦ دى ،ﻣﺨﺎﻣﺦ وي .زﻣﻮږ هﻴﻮاد د ﻟﺴﻴﺰو د
ﺟګړو ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭘﻪ ﮐﻨډواﻟﻮ ﺑﺪل ﺷﻮى ،ﺑﺸﺮي زﻳﺮﺑﻨﺎ ،او ﻓﺰﻳﮑﻲ ﺑﻨﺴټﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺑﺸﭙړ دول ﻟﻪ ﻣﻴﻨځﻪ ﺗﻠﻠﻲ او ﻳﺎ هﻢ ډﻳﺮ زﻳﺎﻧﻤﻦ
ﺷﻮي دي .ﭘﻪ اوس وﺧﺖ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﻠﮏ د ﺑﻴﻮزﻟۍ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ دي ،ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺮﭼﻴﻨﯥ ﻟږې دي .ﭼﯥ دﻏﻪ ﮐﺎر د ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ
ﭘﻪ رﺳﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﺧﻨډ راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐړى ،د ﺑﻨﺴټ ﭘﺎﻟﻮ ،ﺗﺮورﻳﺴﺘﺎﻧﻮ او ﻣﺠﺮﻣﻴﻨﻮ ﻟﺨﻮا ورځ ﭘﻪ ورځ ﻧﺎ اﻣﻨﯥ زﻳﺎﺗﻮاﻟﻰ ﻣﻮﻧﺪﻟﻰ دى،
ﺣﮑﻮﻣﺖ دارې ﮐﻤﺰورې ﺷﻮې ،او اداري ﻓﺴﺎد ﺷﺘﻮن ﻟﺮي .د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﮑﺘﻮر ودې ﺗﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﻧﻪ دﻩ ﺑﺮاﺑﺮﻩ ،د ﻣﺨﺪرﻩ ﺗﻮﮐﻮ
ډﻳﺮﻳﺪوﻧﮑﻲ او ﭘﺮاﺧﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﭙﻠﯥ ﻣﻨﻔﻲ اﻏﻴﺰې ﺷﻴﻨﺪﻟﻲ ،او د ﺑﺸﺮي وړﺗﻴﺎو ﺷﺘﻮن ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻪ او ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﮑﺘﻮر ﮐﯥ ډﻳﺮ ﻟږ
دي .ﭘﺮﺳﺘﻮﻧﺰو ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب او د هﻴﻮاد ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﻪ ،ﭘﻪ داﺳﯥ ډول ﭼﯥ ﭘﻪ دواﻣﺪارﻩ ډول اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﺗﻪ ﻻرﻩ ﺑﺮاﺑﺮﻩ ﮐړي،
د ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ دواﻣﺪارﻩ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺗﻪ ﺿﺮورت ﻟﺮي.
ﮐﻪ ﭼﻴﺮې ﻧﺎ اﻣﻨﻲ ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ وﻻﻳﺎﺗﻮ ﮐﯥ ﺷﺘﻮن وﻟﺮي ،او ﮐﻤښﺖ ﭘﮑﯥ را ﻧﺸﻲ ،ﻣﻮږ ﻧﻪ ﺷﻮ ﮐﻮﻻى ټﻮﻟﻨﻴﺰﻩ او اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ
راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐړو .د ﺑﻨﺴټ ﭘﺎﻟﻨﯥ او ﺗﺮورﻳﺴﻢ د ﻟﻪ ﻣﻴﻨځﻪ وړﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د دوﻟﺖ او ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ د هﻠﻮځﻠﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ د  ١٣٨٤ﮐﺎل
راهﻴﺴﯥ ،اﻣﻨﻴﺘﻲ وﺿﻊ ﭘﻪ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ډول ﺧﺮاﺑﻪ ﺷﻮې دﻩ .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺳﻮﻳﻞ او ﺳﻮﻳﻞ ﺧﺘﻴځ ﮐﯥ اﻣﻨﻴﺖ ځﺎﻧګړې اهﻤﻴﺖ ﻟﺮي،
او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ دﺗګﻼرې د ﭘﻠﻲ ﮐﻴﺪو ﻳﻮ ﺷﺮط هﻢ د اﻣﻨﻴﺖ ﺷﺘﻮن ګڼﻞ ﮐﻴږي .ﺧﻮ اﻣﻨﻴﺖ ﻳﻮاځﻴﻨﯥ ﻋﻨﺼﺮ ﻧﻪ دى،
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﺗګﻼرﻩ هﻐﻪ وﺧﺖ ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب ﺗﻪ رﺳﻴږي ﭼﯥ دوﻟﺖ وﮐړاى ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮﭘﻪ ټﻮل هﻴﻮاد ﮐﯥ د ﻗﺎﻧﻮن د
واﮐﻤﻨۍ ﻣﻼﺗړ وﺷﻲ .او دﻏﻪ واﮐﻤﻨﻲ هﻐﻪ وﺧﺖ راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐﻴﺪاى ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰي او ﻣﺤﻠﻲ ﮐﭽﻪ ښﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ داري ﭼﯥ
ټﻮﻟﻮ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﮐړي ﺟﻮړﻩ ﮐړاى ﺷﻲ.
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ﺿﻤﻴﻤﻪ ر  -د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋۍ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻟﻨډﻳﺰ

د اﻣﻨﻴﺖ د ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﻪ ﻻرﻩ ﮐﯥ دوﻩ ﺳﺘﻮﻧﺰې ﭼﯥ ﻳﻮ د ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻪ ډول اړﻳﮑﻪ ﻟﺮي ،ﺷﺘﻮن ﻟﺮي .ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻪ ﺳﮑﺘﻮر ﮐﯥ د
ﻓﺴﺎد ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ او د ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ د ﺻﻨﻌﺖ ﭼټﮏ ﭘﺮﻣﺨﺘګ .اوﺳﻨۍ ﺷﻤﻴﺮﻧﯥ ښﺎﻳﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ټﻮل هﻴﻮاد ﮐﯥ ﻓﺴﺎد ﺷﺘﻮن ﻟﺮي او
ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻪ ادارو ﮐﯥ دﻏﻪ ورځ ﭘﻪ ورځ زﻳﺎﺗﻴﺪوﻧﮑﻰ ﻓﺴﺎد د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﭘﺎﻧګﻮوﻧﮑﻮ د ﻧﺎهﻴﻠۍ ﺳﺒﺐ ﮐﻴږي .ﭼﯥ دﻏﻪ ﮐﺎر ﺑﻴﺎ د
اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﻟګښﺘﻮﻧﻪ او ﻧﻮر و ګﻮاښﻮﻧﻮ ﺗﻪ زﻳﺎﺗﻮاﻟﻰ ورﺑښﻲ .د هﻴﻮاد ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ د اﻣﻨﻴﺖ ﻧﻪ ﺷﺘﻮن ،د ﮐﻮﮐﻨﺎرو
ﮐﺮﻟﻮ ﺗﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاﺑﺮﻩ ﮐړې دﻩ او د ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﺻﻨﻌﺖ ﻳﯥ زﻳﺎت ﮐړى دى .ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ اﻗﺘﺼﺎد ﭘﻪ ﻧﻮرو ﻣﺸﺮوع اﻗﺘﺼﺎدي
ﻣﻮﮐﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺸﭙړﻩ اﻏﻴﺰﻩ ﺷﻴﻨﺪﻟﻰ دﻩ .ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯥ ﻳﯥ ډﻳﺮې ﭘﻴﺴﯥ ﻻس ﺗﻪ راځﻲ او د ﺗﺮورﻳﺰم د ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ زﻳﺎﺗﻴﺪا ﮐﯥ
ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي .هﻤﺪاﺷﺎن ﭘﻪ دوﻟﺘﻲ ادارو ﮐﯥ د ﻓﺴﺎد د راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐﻴﺪو ﺳﺒﺐ هﻢ ﮐﻴږي .هﻤﺪﻏﻪ راز ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎﻳﺪ د ټﻮﻟﻨﻴﺰو
ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ډول ﭘﻮهﻨﻪ او روﻏﺘﻴﺎ د څﻴړﻧﯥ ﻻﻧﺪې وﻧﻴﺴﻲ ،د ﺳﻮاد ﮐﭽﻪ ﭘﻪ ﮐﻠﻴﻮاﻟﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ځﺎﻧګړي
ډول ﭘﻪ ښځﻮ ﮐﯥ ډﻳﺮﻩ ټﻴټﻪ دﻩ ،روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺷﺎﺧﺼﻮﻧﻪ هﻢ د ﻧړۍ ﭘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﭘﻪ ډﻳﺮﻩ ټﻴټﻪ درﺟﻪ ﮐﯥ ﻗﺮار ﻟﺮي .د
ﺳﻴﻤﯥ د هﻴﻮادوﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﻟګښﺘﻮﻧﻪ د ﻳﻮ ﭘﺮ څﻠﻮرﻣﯥ څﺨﻪ هﻢ ټﻴټ دي.
دوﻟﺖ ﭘﻪ ﺟﺪي ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ ﺳﺮﻩ د ﺑﺎزار د اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺮﻩ ﭼﯥ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﮑټﻮر د ﻻرې ﮐﻨټﺮول ﺷﻲ ژﻣﻦ دى .ﭼﯥ دﻏﻪ ﮐﺎر ﭘﻪ
ﻣﺪاوم ډول د اﻗﺘﺼﺎد د ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﺳﺒﺐ ﮐﻴږي .او د ﮐﺎر ﭘﻪ ﻣﻮﻧﺪﻟﻮ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي .هﻤﺪا ﺷﺎن د اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﭘﻪ ﻣﺨﮑﯥ
هﻢ ﻳﻮ ﻟړ ﺳﺘﻮﻧﺰې ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﺑﺎﻳﺪ د څﻴړﻧﯥ ﻻﻧﺪې وﻧﻴﻮل ﺷﻲ ،ﺗﺮ څﻮ زﻣﻮږ هڅﯥ ﺑﺮﻳﺎﻟۍ ﺷﻲ.
 .١د هﻴﻮاد ﻓﺰﻳﮑﻲ ﺑﻨﺴټﻮﻧﻪ ﻟﮑﻪ ،ﺳړﮐﻮﻧﻪ ،د اوﺑﻮ او ﺑﺮﻳښﻨﺎ رﺳﻮﻧﻪ ،او ټﻮل هﻐﻪ زﻧځﻴﺮي ارزښﺘﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﮐﻮرﻧﻲ او ﺑﻬﺮﻧﻲ
ﺑﺎزاروﻧﻪ ﺳﺮﻩ ﻧښﻠﻮي ،داﺳﯥ ﺧﻨډوﻧﻪ ﭘﮑﯥ ﻣﻮﺟﻮد دي ﭼﯥ د هﻴﻮاد اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻣﻼﺗړ وﮐړي او ﭘﻪ ﺑﻴﻮزﻟۍ ﮐﯥ ﮐﻤښﺖ
راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐړي.
 .٢ﻣﻌﻨﻮي ﺑﻨﺴټﻮﻧﻪ ﻟﮑﻪ د اﻗﺘﺼﺎدي ﮐړوﻧﻮ ﺑﺸﺮي او ﺑﻨﺴټﻴﺰې ﻻزﻣﯥ وړﺗﻴﺎوې ،هﻴڅ ﺷﺘﻮن ﻧﻠﺮي .د ﻋﺎﻣﻪ او ﺧﺼﻮﺻﻲ
ﺳﮑﺘﻮر ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ د وړﺗﻴﺎوو ﻟﻮړﻟﻮ ﺗﻪ ډﻳﺮﻩ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﺷﻮى دﻩ ﺧﻮ د ﭘﺮﻣﺨﺘګ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﭘﻪ اړوﻧﺪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ
ﺗګﻼرې ﻣﻮﺧﻮ ﺗﻪ رﺳﻴﺪل ډﻳﺮ وﺧﺖ ﻏﻮاړي.
 .٣اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﮑﻮﻣﺖ داري ﮐﻤﺰورې دﻩ ،دوﻟﺖ ﭘﻪ دې ﻟټﻪ ﮐﯥ دى ﭼﯥ ﭘﺮاخ اﻗﺘﺼﺎدي اﺻﻼﺣﺎت راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐړي .ﺧﻮ د دﻏﻪ
اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ د ﭘﻠﻲ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺑﻨﺴټﻴﺰ او ﻣﻘﺮراﺗﻲ ﭼﻮﮐﺎټ راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮل ډﻳﺮو ﮐﻠﻮﻧﻮ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي.
 .٤د اﻗﺘﺼﺎدي او ﺳﻴﺎﺳﯥ اﻧﺰوا ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﻮداګﺮﻳﺰې اړﻳﮑﯥ ،د ﺳﻴﻤﯥ د هﻴﻮادوﻧﻮ او ﻧﻮرې ﻧړۍ ﺳﺮﻩ ډﻳﺮﻩ
ﺿﺮﺑﻪ ﻟﻴﺪﻟﯥ او ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺎ ورﻏﻮل ﺷﻲ ،د دې ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻳﻮځﻞ ﺑﻴﺎ د ﺳﻴﻤﯥ او د ﻧړۍ د اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺮﻩ ﺗړاو وﻣﻮﻣﻲ ﻧﻮ ﺑﺎﻳﺪ
د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﮑﺘﻮر ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﺗﻪ ﻻزﻣﯥ ﻻرې ﭼﺎرې ﺑﺮاﺑﺮي ﺷﻲ.
 .٥د ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺴﺎﻳﻠﻮ او ځﻤﮑﯥ ﭘﻮرې اړوﻧﺪ ﻣﺴﺎﻳﻠﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﻬﻤﻮ ﺑﺎزاروﻧﻮ ﻻ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﻧﻪ دې ﻣﻮﻧﺪل ،ﻧﻮ ځﮑﻪ د ﺧﺼﻮﺻﻲ
ﭘﺎﻧګﻮوﻧﮑﻮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ډﻳﺮ ﻣﺤﺪود دى .اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺳﻮداګﺮﻳﺰو او ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ او زﻳﺮﻣﻮ درﻟﻮدوﻧﮑﻰ دى .ﭼﯥ د هﻐﻮى څﺨﻪ
ﭘﻪ ﺳﻤﻪ ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ ﺑﻪ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ د ﮐﺎر ﻣﻮﻧﺪﻧﯥ زﻣﻴﻨﻪ هﻢ ﺑﺮاﺑﺮﻩ ﺷﻲ او هﻢ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﺎﻓﻲ اﻧﺪازﻩ ﻋﻮاﻳﺪ ﻻس ﺗﻪ ورﺷﻲ.
ﮐﻮﻣﻪ ﻧﺎهﻤﻐږې او ﻏﻴﺮﻣﻨﻈﻤﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﺮﻣﺨﺘګ او ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ورڅﺨﻪ ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻞ ﮐﻴږي ،دهﻐﯥ
هﻤﻐږي ﮐﻮل او ﻣﻨﻈﻤﻮل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮﺑﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺣﺴﺎﺑﻴږي .او ﺑﺎﻳﺪ هﻐﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﻪ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﺗګﻼرې ﮐﯥ
راﻏﻠﻲ دي ،ﺑﺪﻟﻮن وﻣﻮﻣﻲ .دې ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ د ا اوس هﻢ ﻳﻮ ﻟﻮى ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ ﻣﺮﺳﺘﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دوﻟﺘﯥ ﺑﻮدﺟﯥ څﺨﻪ
ﺑﻬﺮ ﻟګﻮل ﮐﻴږي ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﺗګﻼرې ﭘﻪ ﺑﺮﻳﺎﻟۍ ﺗﻮګﻪ ﭘﻠﻲ ﮐﻴﺪﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻻزﻣﻲ دﻩ ﭼﯥ د ﻣﺮﺳﺘﻮ د اﻏﻴﺰﻣﻨﺘﻴﺎ
ﻟﭙﺎرﻩ هﻤﻐږي راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐړاى ﺷﻲ.
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د .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﺗګﻼرې ﺟﻮړول
دوﻟﺖ د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﭘﻨځﻪ ﮐﻠﻨﻪ ﻃﺮح ﺟﻮړﻩ ﮐړى ﺗﺮڅﻮ د هﻐﯥ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺣﮑﻮﻣﺖ دارۍ او ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ اړﺗﻴﺎ و
ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﺮاخ ډول رﺳﻴﺪګﻲ وﺷﻲ .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﺗګﻼرې د راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ ﭘﻨځﻠﺲ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺗړون ﻟﻴﮏ
او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮﺧﻮ ﻻرﻩ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﮐړى او د دوﻟﺖ ﺳﺮﻩ د دﻏﻪ ﻣﻮﺧﻮ ﭘﻪ ﭘﻠﻲ ﮐﻴﺪو ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﺗګﻼرﻩ ،ﭘﻪ ﻣﻠﻲ ،وﻻﻳﺘﻲ ،او ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰﻩ ﮐﭽﻪ د ﭘﺮاﺧﻮ ﻣﺸﻮرو ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﺷﻮې دﻩ .ﭘﻪ
دﻏﻪ ﻣﻠﻲ ﻣﺸﻮرو ﮐﯥ ټﻮل دوﻟﺘﻲ او ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻨﺴټﻮﻧﻪ ،ﻧﺎ دوﻟﺘﻲ ﻣﻮﺳﺴﯥ ،ﻓﺮهﻨګﻲ ټﻮﻟﻨﯥ ،ﻣﺬهﺒﻲ ﺟﻤﻴﻌﺘﻮﻧﻪ ،د ﻗﺒﺎﻳﻠﻮ ﻣﺸﺮان،
ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﮑﺘﻮر ،ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ ﮐﺎرﭘﻮهﺎن او ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﺷﺎﻣﻞ دي .ﭘﻪ وﻻﻳﺘﻲ ﻣﺸﻮرو ﮐﯥ د واﻟﻴﺎﻧﻮ ،دوﻻﻳﺘﻲ ادارو ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ
ګﺎﻧﻮ ،ﮐﻠﻴﻮاﻟﻲ ﺷﻮراګﺎﻧﻮ ،د هﺮ وﻻﻳﺖ د ﻣﻠﻲ ﺷﻮرا وﮐﻴﻼﻧﻮ ،د ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﻮ د ﻧﻤﺎﻳﻨﺪګﺎﻧﻮ ،د وﻻﻳﺘﻲ ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ دټﻴﻤﻮﻧﻮ د ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ
ګﺎﻧﻮ او ﻣﺸﻬﻮرو ﺧﻠﮑﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ  ٣٤وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺧﺒﺮې اﺗﺮې ﺷﻮي دي .د  ١٧٠٠٠څﺨﻪ زﻳﺎﺗﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﭼﯥ ﭘﻨځﻮس ﭘﻪ ﺳﻠﻮ
ﮐﯥ ﻳﯥ ښځﯥ وې ﭘﻪ دې ﻣﺸﻮرو ﮐﯥ ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ډول ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻴﺴﺘﻠﻰ دﻩ.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﺗګﻼرې ﭘﻪ هﮑﻠﻪ د دوﻻﻳﺘﻲ ﻣﺸﻮرو ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐﻮل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي ځﻞ د ﭘﻼزﻣﻴﻨﯥ او وﻻﻳﺎﺗﻮ ﺗﺮﻣﻴﻨځ د
ﮐﻠﻴﺪې ﭘﻮهﺎوي ﭘﻪ ﻣﺎﻧﺎ دي .او د دې ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ د وﻻﻳﺎﺗﻮ او ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺮﻣﻴﻨځ ﺗړاو ﺗﻪ ځﻮاﮎ وروﺑښﻲ دﻏﻪ ﻃﺮح وړاﻧﺪې ﺷﻮې وﻩ.
د دې ﻣﺸﻮرو ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ د ﮐﻠﻴﻮ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ  ١٨٥٠٠ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ ﭘﻼﻧﻮﻧﻪ ٢٩٠،ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ ﭘﻼﻧﻮﻧﻪ د وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ او ﭘﻪ ﭘﺎى
ﮐﯥ  ٣٤اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﭘﻼﻧﻮﻧﻪ د وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ﻃﺮح ﮐړاى ﺷﻮل .وﻻﻳﺘﻲ ﭘﻼﻧﻮﻧﻮ د هﺮ وﻻﻳﺖ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ اړﺗﻴﺎوې او ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮﺑﻮﻧﻪ
ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﮐړي دي.
د دې ﺗګﻼرې ﭘﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻮﻟﻮ ﮐﯥ دوﻟﺖ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ او د ﺑﻴﻮزﻟۍ د څﻴړﻧﻴﺰو ﻃﺮﻳﻘﻮ ﭘﺮﺑﻨﺴټ ﭘﺎﻟﻴﺴﻲ اﺧﺘﻴﺎر ﮐړې دﻩ.
ﺗﺮڅﻮ د ﺑﻴﻮزﻟۍ اﺻﻠﻲ ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ او اﻏﻴﺰې وﻣﻮﻣﻲ .د دﻏﻪ څﻴړﻧﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﻣﻮږ وﮐﻮﻻى ﺷﻮل ﺗﺮ څﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ
ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﺗګﻼرﻩ د ټﻮﻟﻨﯥ د ﺑﻴﻮزﻟﯥ ﻃﺒﻘﯥ د وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺮﻩ ﺳﻤﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐړو .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دوﻟﺖ ﻣﻮﺧﻪ د ﺑﻴﻮزﻟﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ
ﮐﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ څﺨﻪ دا دﻩ ﭼﯥ هﺮﻩ ﭘﺎﻧګﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ډول د ﺑﻴﻮزﻟۍ ﭘﻪ ﻟﻪ ﻣﻴﻨځﻪ وړﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪې اﻏﻴﺰﻩ وﮐړي ،د هﺪﻓﻨﻤﺪو او زﻣﻴﻨﻪ
ﺑﺮاﺑﺮوﻧﮑﻮ ﭘﺎﻟﻴﺴﻴﻮ ﺟﻮړول ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب ور ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﻮي .ﭘﻪ دې ﻣﺎﻧﺎ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻮﺧﻪ دادﻩ
ﺗﺮڅﻮ د ټﻮﻟﻨﯥ د ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﺑﻴﻮزﻟﻮ وګړو د اﻗﺘﺼﺎد د ﻣﻴﻨځﻨﻰ رﺷﺪ ،څﺨﻪ ژر ښﻪ واﻟﻰ وﻣﻮﻣﻲ .د هﻐﻪ ﺳﺮوې ﭼﯥ د  ١٣٨٦ﮐﺎل
) (٢٠٠٧ﭘﻪ ﭘﺴﺮﻟﻲ ﮐﯥ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﺷﻮﻩ او ﭘﻪ ﻣﻠﻲ ډول ﺧﻄﺮوﻧﻪ او ﺁﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮۍ ﭘﮑﯥ و ارزول ﺷﻮې ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ څﺮګﻨﺪﻩ ﺷﻮﻩ
ﭼﯥ د ﺑﻴﻮزﻟۍ ﮐﭽﻪ  ٤٢ﭘﻪ ﺳﻠﻮ )د هﻴﻮاد  ١٢ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ وګړي( ﭼﯥ ﺳﺮاﻧﻪ ﻋﺎﻳﺪ ﭘﮑﯥ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ  ١٤ډاﻟﺮﻩ و.
ﺳﺮ ﺑﻴﺮﻩ ﭘﺮدې ،د اټﮑﻠﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن  ٤٥ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ وګړي د ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻴﻮزﻟۍ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ دي .ﻳﻌﻨﯥ دﻏﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺧﻠﮏ
ﻧﻪ ﺷﻲ ﮐﻮﻻى د ﻻزﻣﯥ اﻧﺮژۍ د ﻻس ﺗﻪ راړوﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ ورځ ﮐﯥ  ٢١٠٠ﮐﺎﻟﻮري دﻩ ﺧﻮاړوﻩ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړي ٢٠ .ﭘﻪ ﺳﻠﻮ
ﮐﯥ وګړي د ﺑﻴﻮزﻟﯥ ﮐﺮښﯥ ﺗﻪ ﻧږدې دي ﻧﻮ د ا ﭘﻪ دې ﻣﺎﻧﺎ دﻩ ﭼﯥ دوى هﻢ د ﺑﻴﻮزﻟۍ ﻟﻪ ﺧﻄﺮ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ دي .هﻢ ﻣﻠﻲ ﻣﺸﻮرې )د
ټﻮﻟﻨﯥ د هﺮم د ﻟﻮړې ﮐﭽﯥ څﺨﻪ ﺗﺮ ټﻴټﯥ ﮐﭽﯥ( او هﻢ وﻻﻳﺘﯥ ﻣﺸﻮرې )د ټﻮﻟﻨﯥ د هﺮم د ټﻴټﯥ ﮐﭽﯥ څﺨﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﭽﯥ ﺗﻪ( ﭘﻪ
ﺳﮑﺘﻮري ﺗګﻼرو ﮐﯥ ځﺎى ﮐړاى ﺷﻮي او د ﺳﮑﺘﻮري ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﻮ ﭘﻪ ﻃﺮح ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﻳﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐړې دﻩ .او د دې زﻣﻴﻨﻪ ﻳﯥ
ﭼﯥ ﺑﻮدﺟﻪ د ﻣﺸﺨﺼﻮ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﺟﻮړﻩ ﺷﻲ ﺑﺮاﺑﺮﻩ ﮐړې دﻩ .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﺗګﻼرې ،د ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮﺑﻮﻧﻪ دﻣﺎﻟﻲ ﭼﻮﮐﺎټ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﭼﯥ ټﻮﻟﻮ هﻴﻮادﻧﻴﻮ اړﺗﻴﺎوو ﺗﻪ رﺳﻴﺪګﻲ وﮐړي ﻏﻮرﻩ ﮐړي دي.
هـ .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﺗګﻼرې ﻣﻮﺧﯥ
ﻟﻮﻣړى رﮐﻦ :اﻣﻨﻴﺖ
اوږد ﻣﻬﺎﻟﯥ هﺪف :ﺛﺒﺎت ﺗﻪ رﺳﻴﺪل،د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻠﻲ ﮐﻴﺪل او ﭘﻪ ټﻮل هﻴﻮاد ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ وګړﻧﻴﺰ اﻣﻨﻴﺖ راوﺳﺘﻞ:
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ﺿﻤﻴﻤﻪ ر  -د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋۍ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻟﻨډﻳﺰ

ﺳﺮﺗﺎﺳﺮي اﻣﻨﻴﺖ راوﺳﺘﻞ د ﺣﮑﻮﻣﺖ دارۍ ،د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﮑﺘﻮر د ﭘﺮﻣﺨﺘګ ،د اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ،د ﺑﻴﻮزﻟۍ د ﮐﻤښﺖ او د
وګړﻧﻴﺰې ﺁزادۍ څﺨﻪ د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﻳﻮ ﺣﻴﺎﺗﻲ او اﻏﻴﺰﻣﻦ ﺷﺮط ګڼﻞ ﮐﻴږي .د دې رﮐﻦ ﭘﻪ ﭼﻮﮐﺎټ ﮐﯥ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﮑﻪ ﻣﻮﺧﻪ د دوﻟﺖ،
وګړو او ﺷﺘﻤﻨﻴﻮ د اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎﺗﻞ ،د هﻤﻐږو ا و داﻳﻤﻲ ،دﻓﺎﻋﻲ ،اﻣﻨﻴﺘﻲ او ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﻈﻢ ﻟﻪ ﭘﺎﻟﻴﺴﻴﻮ ﻟﻪ ﻻرې ،دﻩ .ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﻣﻠﻲ
اﻣﻨﻴﺖ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﭘﺎﻟﻴﺴﻲ ﺗﺪوﻳﻦ ﮐړې دﻩ .ﭼﯥ د اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺳﮑﺘﻮر د اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ د ﭘﺮوګﺮام ﻟﻪ ﻻرې ﭘﻠﯥ ﮐﻴږي .دﻏﻪ ﭼﺎرﻩ ﺑﻪ د
اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮎ او د ﻧﺎټﻮ ﻳﺎ ﺁﻳﺴﺎف او اﺋﺘﻼﻓﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻴﻨځ هﻤﻐږي ﺗﻪ ﺑﻬﺒﻮد او ښﻪ واﻟﯥ ورو ﺑښﻲ.
ﻧﻨګﻮﻧﯥ:
ﻟﻪ دې څﺨﻪ د ﻣﺨﻪ ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺑﺸﭙړ ډول ﺧﭙﻞ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ واﺧﻠﻲ ،د ډﻳﺮو او ﺟﺪي ﻧﻨګﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ
دى .ﺗﺮورﻳﺰم ،ﺑﻬﺮﻧۍ ﻻﺳﻮهﻨﯥ ،ﺑﯥ ﺛﺒﺎﺗﻲ ،د ﺣﮑﻮﻣﺖ دارۍ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﮐﻤﺰورې ﻇﺮﻓﻴﺖ ،ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻟﻪ
اﻏﻴﺰﻣﻦ ﮐﻨټﺮول څﺨﻪ ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ډول ﭘﻪ ﺳﻮﻳﻞ او ﺳﻮﻳﻞ ﺧﺘﻴځ ﮐﯥ ،ﻣﺨﻨﻴﻮى ﮐﻮي .د ﻣﺨﺪرﻩ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ،
اوس هﻢ ﺗﺮورﻳﺴﺘﻲ ګﺮوﭘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺮﭼﻴﻨﯥ ﭘﻪ ﻻس ورﮐﻮي .ﻣﺎﻳﻨﻮﻧﻪ او ﻧﺎﭼﺎودي ﻣﻬﻤﺎت ،ﻳﻮ ﻣﻬﻢ ګﻮاښ ګڼﻞ ﮐﻴږي .د
 (٢٠٠١) ١٣٨٠ﮐﺎل را ﭘﻪ دﻳﺨﻮا څﻪ ﻧﺎ څﻪ ﭘﻨځﻪ زرﻩ اﻓﻐﺎﻧﺎن د ﻣﺎﻳﻨﻮﻧﻮ د ﭼﺎودﻳﺪو ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻣړﻩ ﻳﺎ ټﭙﻴﺎن ﺷﻮي دي .ﺗﺮ اوﺳﻪ
ﭘﻮرې د  ٣٤وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺟﻤﻠﯥ څﺨﻪ دوﻩ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺑﺸﭙړ ډول د ﻣﺎﻳﻨﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﭘﺎﮎ ﺷﻮي دي.
اﻣﻨﻴﺘﻲ اړﺗﻴﺎوو ﺗﻪ د رﺳﻴﺪﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮازﻧۍ اوږد ﻣﻬﺎﻟﯥ د ﺣﻞ ﻻرﻩ دا دﻩ ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﮐړاى ﺷﻲ د ﺧﭙﻞ هﻴﻮاد اﻣﻨﻴﺖ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ
وﺳﺎﺗﻲ ،د اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻼﺗړ ﭘﻪ اوږدﻣﻬﺎﻟﻲ ډول ﺧﭙﻠﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻮرﻩ ﮐړي .د اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﭘﻪ راﺗﻠﻠﻮ ﺳﺮﻩ ﺑﻪ
دﻏﻪ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻏﺎړﻩ واﺧﻠﻲ ،ﻳﻌﻨﯥ د اﻣﻨﻴﺘﻲ ﭼﺎرو اﻓﻐﺎﻧﻲ ﮐﻮل .اﻣﺎ ﺗﺮهﻐﻪ ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﻏﻪ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﺗﻪ د رﺳﻴﺪﻟﻮ
ﻟﭙﺎرﻩ اﻗﺘﺼﺎدي وړﺗﻴﺎ ﻣﻮﻣﻲ ،ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﺑﺎﻳﺪ د دﻏﯥ ﺗﺸﯥ د ډﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺧﭙﻠﯥ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺟﺎري وﺳﺎﺗﻲ.
ﻣﻮﺧﯥ:
 .١د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻠﻲ اردو :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اوږدﻣﻬﺎﻟﯥ ﻣﻮﺧﻪ د داﺳﯥ ﻳﻮې اردو ﺟﻮړوﻧﻪ دﻩ ﭼﯥ وﮐﻮﻻى ﺷﻲ ﮐﻮرﻧﻰ ﺛﺒﺎت وﺳﺎﺗﻲ
و د ﻣﻠﻲ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ څﺨﻪ دﻓﺎع وﮐړي او ﭘﻪ ﻋﻴﻦ وﺧﺖ ﮐﯥ د ﺳﻴﻤﻪ د اﻣﻨﻴﺖ ﭘﻪ ﺳﺎﺗﻨﻪ ﮐﯥ هﻢ وﻧډﻩ واﺧﻠﻲ .د دې ﻣﻮﺧﻮ د ﻻس ﺗﻪ
راوړﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ځﻮاﮐﻮﻧﻮ وروﺳﺘﻨۍ ﺷﻤﻴﺮﻩ ﻻ د ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ او اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻟﺨﻮا ﻧﻪ دﻩ ټﺎﮐﻞ ﺷﻮى .ﺧﻮ د ) ٨٠٠٠٠ﻳﺎ
 ٦٦٠٠د روزﻧﯥ ﻻﻧﺪې( هﻐﻪ ﺷﻤﻴﺮﻩ دﻩ ﭼﯥ د  ١٣٨٦دﺳﻠﻮاﻏﯥ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ) ٢٠٠٨ﻓﺒﺮوري( ﮐﯥ د څﺎرﻧﯥ او هﻤﻐږۍ د
ﻣﺸﺘﺮﮎ ﺑﻮرد ﻟﺨﻮا ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﻏﻮﻧډﻩ ﮐﯥ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮﻩ .او دا داﺳﯥ ﻳﻮ ټﮑﻰ دى ﭼﯥ د ﻧږدې راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﻮﺧﯥ ټﺎﮐﻲ .د ١٣٨٩
د ﻣﺮﻏﻮﻣﻲ ) ٢٠١٠ﺗﺮﭘﺎﻳﻪ( ﺑﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻠﻲ اردو دﻏﻪ ﻣﻮﺧﯥ ﺗﻪ ورﺳﻴږي .او ﺁن ﻟﻪ دې ﺷﻤﻴﺮې څﺨﻪ ﺑﻪ زﻳﺎﺗﻪ هﻢ ﺷﻲ.
دﻏﻪ ﺑﺮﻳﺎ ﺑﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻠﻲ اردو د ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻼﻧﻪ ډول ﭼﯥ  ٧٥ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ ﺑﻪ د ﮐﻨډﮐﻮﻧﻮ او ﻟﻮاګﺎﻧﻮ )د ﺑﻬﺮﻧﻲ ﻣﻼﺗړ او
هﻮاﻳﻲ ﺣﻤﺎﻳﺖ څﺨﻪ ﭘﻪ ګټﯥ اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ( ﻟﺨﻮا ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻴږي .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻠﻲ اردو ﺑﻪ ﻣﻠﻲ او ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﺗﻮازن ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﺳﺎﺗﻲ ،او
د ﻳﻮ درﻧﺎوي وړ اردو ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ اﻋﺘﺒﺎر د ﺣﺴﺎب ورﮐﻮﻧﯥ ،ﻣﺴﻠﮑﻲ ﺗﻮب ،او اﻣﻨﻴﺘﻲ اړﺗﻴﺎوو ﺗﻪ د ﻣﺜﺒﺖ ځﻮاب ورﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ
اﻣﻠﻪ زﻳﺎدت ورﺑښﻲ.
 .٢اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺲ :د ﭘﻮﻟﻴﺲ ﭘﻪ اړوﻧﺪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اوږدﻣﻬﺎﻟﯥ ﻣﻮﺧﻪ د ﻳﻮ ﻣﺴﻠﮑﻲ ﭘﻮﻟﻴﺴﻲ ځﻮاﮎ راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮل دي ﭼﯥ ﭘﻪ
ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﻨﻞ ﺷﻮﻳﻮ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﺑﺮاﺑﺮ وي .ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻪ ﻣﺮاﻋﺎت ﮐړي .د ﻣﺴﻠﮑﻲ ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﻮ د ادارې ﻻﻧﺪې وي .ښﻮوﻧﻪ
او روزﻧﻪ وﻟﺮي ،ﮐﺎﻓﻲ ﺗﻨﺨﻮا ورﮐړل ﺷﻲ .ﭘﻼن ﺟﻮړوﻧﻪ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ،او د ﻟﻴﺎﻗﺖ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د اﺳﺘﺨﺪام ﺟﻮګﻪ وي .او
دﻏﻪ ځﻮاﮎ وﮐړاى ﺷﻲ ﭼﯥ د ﺗﺮورﻳﺴﺘﻲ ګﻮاښﻮﻧﻮ او د ﻧﻮرو وﺳﻠﻮاﻟﻮ دوﻟﺖ ﺿﺪ ګﻮاښﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﯥ د ﺧﻠﮑﻮ څﺨﻪ ﺳﺎﺗﻨﻪ
وﮐړي او ﭘﻪ ټﻮل هﻴﻮاد ﮐﯥ ﭘﻪ ﻳﻮ ډول ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻠﻰ ﮐړي .دﻏﻪ ځﻮاﮎ د دې ﺟﻮګﻪ هﻢ وي ﭼﯥ د ﺷﺮاﻳﻄﻮ او وﺿﻊ ﭘﻪ ﺑﺪﻟﻮن ﮐﯥ
ﺧﭙﻠﯥ دﻧﺪې ﭘﻪ ﻋﻨﻌﻨﻮي ﺗﻮګﻪ هﻢ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړي .د  ١٣٩٢ﮐﺎل ﺗﺮ ﻣﺮﻏﻮﻣﻲ ) ٢٠١٣ﺗﺮﭘﺎﻳﻪ( ﺑﻪ د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو زرات ﻣﺨﮑﻲ
ټﺎﮐﻞ ﺷﻮې ﺷﻤﻴﺮﻩ  ٨٢١٨٠ﻣﺴﻠﮑﻲ ﭘﻮﻟﻴﺲ وﻟﺮي )د ﺳﺮﺣﺪي ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل( دﻏﻪ ځﻮاﮎ ﺑﺎﻳﺪ د ﮐﻮرﻧﻲ ﻧﻈﻢ او د ﻗﺎﻧﻮن د
ﭘﻠﻲ ﮐﻴﺪﻟﻮ وس وﻟﺮي .او هﻤﺪﻏﻪ راز ﺑﺎﻳﺪ د ﻣﺤﻠﻲ اوﺳﻴﺪﻧﮑﻮ اړﺗﻴﺎوو ﺗﻪ ځﻮاب وواﻳﻲ او د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو د وزارت د
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘۍ ﻻﻧﺪې ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﻮي.
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ﺿﻤﻴﻤﻪ ر  -د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋۍ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻟﻨډﻳﺰ

 .٣د ﻧﺎﻗﺎﻧﻮﻧﻪ وﺳﻠﻮاﻟﻮ ډﻟﻮ ﺑﯥ وﺳﻠﯥ ﮐﻮل :ټﻮﻟﯥ ﻧﺎﻗﺎﻧﻮﻧﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﯥ ډﻟﯥ ﺑﺎﻳﺪ د  ١٣٩١ﮐﺎل ﺗﺮﭘﺎﻳﻪ ) ٢٠ﻣﺎرچ  (٢٠١١ﭘﻮرې
ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻟﻪ ﻣﻴﻨځﻪ وﻻړې ﺷﻲ.
 .٤د ﻧﺎﭼﺎودﻟﻮ ﻣﻬﻤﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﻣﻴﻨځﻪ وړل :د  ١٣٨٩ﺗﺮ ﻣﺮﻏﻮﻣﻲ ) ٢٠١٠ﺗﺮﭘﺎﻳﻪ( د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮﺧﻮ ﭘﻨځﻠﺲ ﮐﻠﻦ
ﭘﻼن ) (MDGاو د اوټﺎوا ﺗړون ﺗﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ژﻣﻨﻮ ،ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﺎﻳﻨﻮﻧﻮ ﮐﮑړې ﺳﻴﻤﯥ ﺑﻪ ﺗﺮ  ٧٠ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ ﮐﻤښﺖ
وﻣﻮﻣﻲ .د  (٢٠٠٧) ١٣٨٦ﮐﺎل ﭘﻮرې ﺑﻪ د ﻣﺎﻳﻨﻮﻧﻮ زﻳﺮﻣﺘﻮﻧﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻧښﻪ او ﻟﻪ ﻣﻴﻨځﻪ ﻳﻮړل ﺷﻲ .هﻤﺪاﺷﺎن ټﻮل ﻧﺎ ﻣﺼﺆﻧﻪ
ﻣﻬﻤﺎت ﭼﯥ د ﺗﺮﻣﻴﻢ وړ ﻧﻪ وي او اﺿﺎﻓﻲ وي د  (٢٠١٠) ١٣٨٩ﮐﺎل ﭘﻮرې ﺗﺨﺮﻳﺐ ﮐړاى ﺷﻲ.
 .٥د ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺒﺎرزﻩ :د  (٢٠١٢/١٣) ١٣٩١ﮐﺎل ﭘﻮرې ﺑﻪ د هﻐﻪ ځﻤﮑﻮ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﭼﯥ ﮐﻮﮐﻨﺎر ﭘﮑﯥ ﮐﺮل ﮐﻴږي د
 (٢٠٠٧/٨) ١٣٨٦ﮐﺎل ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﻤﯥ اﻧﺪازې ﺗﻪ راښﮑﺘﻪ ﮐړاى ﺷﻲ.
ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮﺑﻮﻧﻪ:
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺳﮑﺘﻮر د څﻮ اﻣﻨﻴﺘﻲ دﻓﺎﻋﻴﻲ ،اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎﺗﻨﯥ او د ﻗﺎﻧﻮن د ﭘﻠﻲ ﮐﻴﺪو ﻟﻪ ﺑﻨﺴټﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﺟﻮړ دى .د اﻣﻨﻴﺖ د
رﮐﻦ ﻟﻮﻣړﻧﻰ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب د دﻏﻪ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺑﻨﺴټﻮﻧﻮ د وړﺗﻴﺎ ﻟﻮړول دى.
دوﻳﻢ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب ﭘﻪ د ې ﺧﺒﺮﻩ ﺑﺎﻧﺪې ډاډﻣﻦ ﮐﻴﺪل دي ﭼﯥ ﭘﻪ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺳﮑﺘﻮر ﮐﯥ هﺮ ډول هﻠﯥ ځﻠﯥ ،ﺟﺎﻣﻊ د ﻳﻮ ﺑﻞ ﺑﺸﭙړووﻧﮑﯥ،
او هﻤﻐږي دي .ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﭘﺎﻟﻴﺴﻴﻮ او د ﻣﻠﻲ ،ﺟﺎﻣﻊ اوهﻤﻐږو ﺗګﻼرو ﭘﻪ ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب د ﭘﻠﻲ ﮐﻴﺪو ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺳﮑﺘﻮر ﮐﯥ د
اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ د ﻳﻮ ﺳﺎﻟﻢ ﭘﺮوګﺮام ،د ﻣﻠﮑﻲ او ﭘﻮځﻲ ﻣﺸﺘﺮﮐﻮ هﻠﻮ ځﻠﻮ ﻣﻼﺗړ ،د ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﻣﺒﺎرزې ﭘﻪ ﭼﺎرو ﮐﯥ د
اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮ د ﻧﻘﺶ د زﻳﺎﺗﻴﺪو او د اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﻣﻠﮑﻲ څﺎﻧګﻮ د اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺑﺸﭙړ ډول ژﻣﻦ دى.
درﻳﻢ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب ﭘﻪ دې ﺳﮑﺘﻮر ﮐﯥ دا دى ﺗﺮڅﻮ ﭘﻪ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ډول د اﻣﻨﻴﺖ د ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﭼﺎرې د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ هﻤﮑﺎراﻧﻮ څﺨﻪ اﻓﻐﺎﻧﻲ
اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ وﻟﻴږدول ﺷﻲ .ﭘﻪ هﺮﻩ اﻧﺪارزﻩ ﭼﯥ د ﺁﻳﺴﺎف/ﻧﺎټﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ډول دﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ د ﮐﻮﻟﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ ﺷﺎ
ﮐﻴږي ،ﻣﻠﻲ اردو او ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺲ ﺑﻪ د ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ رهﺒﺮي ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ اﺧﻠﻲ .او ﭘﻪ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﮐﯥ ﺑﻪ ټﻮﻟﻮ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺗﻪ ﻣﺜﺒﺖ ځﻮاب
ووﻳﻼى ﺷﻲ .او ﻧړﻳﻮال هﻤﮑﺎران ﺑﻪ د دې ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮ ډول ﻣﻼﺗړ ﮐﻮوﻧﮑﻰ او څﺎرﻧﻴﺰ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﺧﭙﻞ ﮐړي .ﭘﻪ ﻋﻴﻦ
وﺧﺖ ﮐﯥ ﺑﻪ ﻣﻠﻲ اردو د ﻣﻼﺗړ د ﻻس ﺗﻪ راوړﻟﻮ او د اﺿﺎﻓﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﺿﺮورت ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ ﻟﻪ ﺁﻳﺴﺎف څﺨﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ
ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮي .د ﻣﻠﻲ اردو د وړﺗﻴﺎو د زﻳﺎﺗﻴﺪو ﺳﺮﻩ ﺑﻪ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﻴﺮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ډول ﮐﻤښﺖ راځﻲ ،او ﭘﻪ
ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ ﺑﻪ د دﻏﻪ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﮐﯥ د ﮐﺘﻨﯥ وړ ﮐﻤښﺖ راﺷﻲ .د ا ﭼﯥ ﭘﻪ څﻮﻣﺮﻩ ﭼټﮑﺘﻴﺎ ﺳﺮﻩ ﮐﻮﻻى ﺷﻮ ﭼﯥ اﻣﻨﻴﺘﻲ
ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ځﺎن ﻣﺘﮑﻲ ﮐړو ،د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ د اﻧﺪازې او د دوى د ﮐړوﻧﻮ د ﭼټﮑﻮاﻟﻲ ﭘﻮرې اړﻩ ﻟﺮي ،ﺗﺮڅﻮ ﮐﻮﻣﯥ
ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ ﺗﺸﯥ ﭼﯥ اوس ﺷﺘﻮن ﻟﺮي ډﮐﻰ ﺷﻲ .ﺧﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﻟﺖ ﺗﻴﺎردى ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﻻرﻩ ﮐﯥ ﻟﻮﻣړﻧﻲ ګﺎﻣﻮﻧﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐړي.

دوهﻢ رﮐﻦ :ښﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ داري ،د ﻗﺎﻧﻮن واﮐﻤﻨﻲ او د ﺑﺸﺮﺣﻘﻮﻧﻪ
اوږد ﻣﻬﺎﻟﻰ هﺪف :د دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮑﻮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ،د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ،د ﻗﺎﻧﻮن واﮐﻤﻨﻲ ،د ﻋﺎﻣﻪ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ رﺳﻮﻧﻪ اود دوﻟﺖ د ﺣﺴﺎب
ورﮐﻮﻧﯥ ځﻮاﮐﻤﻨﻮل.
دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاري ،د ﻗﺎﻧﻮن واﮐﻤﻨﻲ ،ﻋﺪاﻟﺖ او ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻪ ،زﻣﻮږ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺣﻴﺎﺗﻲ اهﻤﻴﺖ درﻟﻮدوﻧﮑﻲ دي ﺗﺮڅﻮ ﺧﭙﻠﻮ
ﻣﻠﻲ ﻣﻮﺧﻮ ﺗﻪ ﭼﯥ د ﺑﻴﻮزﻟۍ ﮐﻤښﺖ او د اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﮐﭽﯥ ﻟﻮړول او ﭘﻪ هﻤﺎﻏﻪ ﻟﻮړﻩ ﺳﻄﺢ ﮐﯥ ﺳﺎﺗﻞ دي ورﺳﻴږو .د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﺗګﻼرې ،ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﮑﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﭘﻪ دې ﺳﮑﺘﻮر ﮐﯥ د اﺳﻼﻣﻲ وﻟﺴﻮاﮐۍ ﭼﯥ ﭘﺮ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن وﻻړﻩ وي
ﺗﺎﻣﻴﻨﻮل دي .ﭼﯥ ﭘﻪ دﻏﻪ وﻟﺴﻮاﮐۍ ﮐﯥ ﺑﻴﺎ درې ﻗﻮاوې ﭘﻪ اﻏﻴﺰﻣﻦ او ﺳﺮﺗﺎﺳﺮي ډول ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﮐړي .ﺣﺴﺎب ورﮐﻮوﻧﮑﻲ
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ﺿﻤﻴﻤﻪ ر  -د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋۍ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻟﻨډﻳﺰ

اوﺳﻲ ،د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ واﮐﻤﻨۍ څﺨﻪ ﻣﻼﺗړ وﮐړي او ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺗﻪ درﻧﺎوى وﻟﺮي .ﺣﮑﻮﻣﺖ هﻮډ ﻟﺮي ﭼﯥ ښﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاري
راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐړي ،او د ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ رﺳﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﻳﻮ ﻣﺤﺴﻮس ﺑﻬﺒﻮد راوﻟﻲ .دې هﺪف ﺗﻪ د رﺳﻴﺪﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ (١) :ﭘﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ادارو ﮐﯥ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰي او وﻻﻳﺘﻲ ﮐﭽﻪ اﺻﻼﺣﺎت راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ اوﻣﻼﺗړ ورڅﺨﻪ وﮐړي .او ډﻳﺮ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﭘﻪ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ،ﻟﻴﺎﻗﺖ،
او داﺳﯥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭼﯥ ښﯥ ﭘﺎﻳﻠﯥ ﻻس ﺗﻪ راوړي ،وﮐړي (٢) .د ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮړوﻧﯥ ﭘړاووﻧﻪ ،د ﺧﭙﻠﻮاﮐﻪ او ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ
ﺷﻤﻮل اﺻﻼح ﮐړي .دوﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﮑﺘﻮر د ﺳﻴﺎل ﭘﻪ ډول ﻧﻪ ،ﺑﻠﮑﯥ د ﭘﺎﻟﻴﺴۍ ﺟﻮړوﻧﮑﻲ ،ﺗﻨﻈﻴﻤﻮوﻧﮑﻲ او ﻣﻼﺗړ
ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻋﻤﻞ وﮐړي.
ﻧﻨګﻮﻧﯥ
ﺳﺮﻩ ﻟﻪ دې ﭼﯥ د رﺳﻤﻲ او ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ ﺣﮑﻮﻣﺘﺪارۍ د ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻮ د ﻣﻼﺗړ ،د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﭘﺮﻣﺨﺘګ او د ﻗﺎﻧﻮﻧﻮ د واﮐﻤﻨۍ
ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﻳﻮ څﻪ ﻻس ﺗﻪ راوړﻧﯥ ﺷﻮي دي ،ﺧﻮ اوس هﻢ د دې رﮐﻦ د ﻣﻮﺧﻮ د ﻻس ﺗﻪ راړوﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﺦ ﮐﯥ ﻣﻬﻤﯥ ﻧﻨګﻮﻧﯥ ﻻ
ﭘﺮځﺎى ﭘﺎﺗﯥ دي .دﻏﻪ ﻧﻨګﻮﻧﯥ دادي (١) :ددوﻟﺖ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻣﻮازي ډول د څﻮ دوﻟﺘﻲ او ﻧﺎدوﻟﺘﻲ ﺟﻮړوښﺘﻮﻧﻮ ﺷﺘﻮن ) (٢د اداري
واﺣﺪوﻧﻮ ﻣﺮﮐﺰي/وﻻﻳﺘﻲ ﭘﻪ اړوﻧﺪ د اﺑﻬﺎﻣﺎﺗﻮ ﺷﺘﻮن ) (٣د دوﻟﺘﻲ ﺳﮑﺘﻮر ﮐﻤﺰورې ادارې او د ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ او ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ وړﺗﻴﺎو و
ﻧﻪ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ) (٤د اداري ﻓﺴﺎد ﻟﻮړﻩ ﮐﭽﻪ ) (٥ﻣﺎﻟﻲ اﺑﻬﺎﻣﺎت ) (٦د ﻗﺎﻧﻮن د ﺟﻮړوﻟﻮ او ﭘﻠﻲ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﻤﺰورﺗﻴﺎ ) (٧د ﻣﻠﻲ ﺷﻮرا
ﮐﻤﺰورې څﺎرﻧﻪ ) (٨د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو او ﻣﺪﻧﯥ ټﻮﻟﻨﯥ د ﺑﻨﺴټﻮﻧﻮ ﮐﻤﺰوري ) (٩ﻧﺎاﻏﻴﺰﻣﻦ او ﻧﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﻮى ﻋﺪﻟﻲ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ
) (١٠د ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي ) (١١د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﻣﻼﺗړ ﻟﭙﺎرﻩ د ﮐﺎﻓﻲ وړﺗﻴﺎوو ﻧﻪ ﺷﺘﻮن .ﮐﻪ ﭼﻴﺮې د ﺣﮑﻮﻣﺘﺪارۍ ﭘﻪ
ښﻪ واﻟﻲ ﮐﯥ ﭘﻪ ﭼټﮏ ډول ﺑﺪﻟﻮن را ﻧﻪ ﺷﻲ ،ﻧﻮ د اﻣﻨﻴﺖ ،ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ او اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ د ﭘﺮﻣﺨﺘګ را
ﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮل ﺑﻪ ډﻳﺮ ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ وي.
ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮﺑﻮﻧﻪ:
د ﭘﻮرﺗﻪ ﻳﺎدو ﺷﻮﻳﻮ ﮐﻤﺰورﺗﻴﺎوو د ﻟﻪ ﻣﻴﻨځﻪ وړﻟﻮ او ﺟﺒﺮان ﻟﭙﺎرﻩ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻻﻧﺪې اﻗﺪاﻣﺎت د ﻻس ﻻﻧﺪې ﻟﺮي:
د ﻣﻠﻲ ﺷﻮرا ﺗﻘﻮﻳﻪ ﮐﻮل :د ﻣﻠﻲ ﺷﻮرا ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻪ ﻟﻮړ ﮐړل ﺷﻲ ،ﺗﺮڅﻮ ﭘﻪ څﺎرﻧﻴﺰو او ﺗﻘﻨﻴﻨﻲ دﻧﺪو ﮐﻪ روڼﺘﻴﺎ او ﺣﺴﺎب ورﮐﻮﻧﻪ
راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﺷﻲ.
دﻋﺎﻣﻪ ادارو اﺻﻼح :د ﻋﺎﻣﻪ ادارو د اﺻﻼح څﺨﻪ ﻣﻮﺧﻪ دا دﻩ ﭼﯥ دوﻟﺘﯥ ﺑﻨﺴټﻮﻧﻪ د ﭼﺎرو د اﻏﻴﺰﻣﻨﺘﻴﺎ ﻟﭙﺎرﻩ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺷﻲ او ﭘﻪ
ټﺎﮐﻞ ﺷﻮﻳﻮ ﭘﺎﻳﻠﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﺎﮐﻴﺪ وﮐړي .د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ وړﺗﻴﺎ ﺑﻪ ځﻮاﮐﻤﻨﻪ ﮐړاى ﺷﻲ .د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ډول د ﻣﻌﺎﺷﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺟﻮړښﺖ،
رﺗﺒﻮ ،د ﻟﻴﺎﻗﺖ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﭘﻪ دوﻟﺘﻲ ادارو ﮐﯥ د اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺴﺌﻠﯥ ﺗﻪ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ،د وړﺗﻴﺎ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ د ﻣﻘﺮروﻟﻮ ﺑﺎوري ﮐﻮل ،د دوﻟﺘﻲ
ادراو ﭘﻪ ﺟﻮړښﺖ ﺑﺎﻧﺪې ﻧﻮې ﮐﺘﻨﻪ او د هﺮې ادارې دﻧﺪو د ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺟﻮړښﺖ ﻣﻨﻄﻘﻲ ارزوﻧﻪ ،د روزﻧﻴﺰو
ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﺟﻮړول او دﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻮﭘﻪ ﻟﻮړوﻟﻮ ﮐﯥ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﮐﺘﻨﻪ وﺷﻲ.
د اداري ﻓﺴﺎد ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﻣﺒﺎرزې اﻗﺪاﻣﺎت :د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﺳﻄﺤﻮ او ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﻗﻮﻩ ﮐﯥ دوﻟﺖ د اداري ﻓﺴﺎد ﺳﺮﻩ د
ﻣﺒﺎرزې ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ،د اداري ﻓﺴﺎد د څﺎرﻧﯥ ،د اداري ﻓﺴﺎد د ﻣﻤﮑﻨﻪ ﺧﻄﺮوﻧﻮ د راﮐﻤﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻻ زﻳﺎﺗﻮ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﺟﻮړوﻟﻮ
او د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﻳﺪﻟﻮ د ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻘﻮﻳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻮي.
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺗﻪ د ﻻس رﺳۍ زﻳﺎﺗﻮل :ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﭘﻪ ورﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ زﻳﺎﺗﻮاﻟﻰ راوﻟﻲ .ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ
ورﮐړل ﺷﻲ ﭼﯥ د ﺧﭙﻞ ځﺎن ﭘﻪ اړوﻧﺪ ډﻳﺮو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳﻰ وﻟﺮي.
ﭘﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯥ د ښځﻮ وﻧډﻩ زﻳﺎﺗﻮل :ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ښځﻮ د ﻋﻤﻠﻲ ﻣﻠﻲ ﭘﻼن ﭘﻪ ﭘﻠﻲ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﺧﭙﻞ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ
ﭘﻪ ښﻪ ﺗﻮګﻪ ادا ﮐړي.
د ﻧﺎڅﺎﭘﻲ ﭘﻴښﻮ د ﻏﺒﺮګﻮن او ﺗﻴﺎرۍ ﻟﺮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻳﻮ اﻏﻴﺰﻣﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﻮړول :ﺣﮑﻮﻣﺖ ژﻣﻦ دى ﭼﯥ د ﭘﻴښﻮ ﺳﺮﻩ د ﻣﺒﺎرزې د
ﻣﻠﻲ ﭘﻼن د ﭘﻠﻲ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻪ زﻳﺎت ﮐړي.
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ﺿﻤﻴﻤﻪ ر  -د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋۍ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻟﻨډﻳﺰ

د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن :د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن وړﺗﻴﺎ ﺑﻪ ځﻮاﮐﻤﻨﻪ ﺷﻲ ،ﺗﺮڅﻮ د راي ورﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﺛﺒﺘﻮﻟﻮ،
ټﺎﮐﻨﻴﺰو ﺣﻮزو ،او ﭘﻪ ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﺑﺮاﺑﺮ وګړو ﻧﻮم ﻟړ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮ ﻣﻨﻈﻢ او داﻳﻤﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ را ﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﺷﻲ .او ټﻮﻟټﺎﮐﻨﯥ ﭘﻪ ﻣﻠﻲ او
وﻻﻳﺘﻲ ﮐﭽﻪ د اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ.
د ﻣﻠﻲ هﻮﻳﺖ ﺳﻨﺪ )ﺗﺬﮐﺮﻩ( :ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ د ﻳﻮ واﺣﺪ ﻣﻠﻲ هﻮﻳﺖ ﺳﻨﺪ ﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ ﮐﯥ ﺧﭙﻞ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړي ﺗﺮڅﻮ ﺣﺴﺎب
ورﮐﻮﻧﻪ ،او ﻋﺎﻣﻪ روڼﺘﻴﺎ ﻟﻮړﻩ او اداري ﻓﺴﺎد راﮐﻢ ﺷﻲ.
ﺟﻴﻮدﻳﺰﻳﮏ او ﮐﺎرﺗﻮګﺮاﻓﻴﮏ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت :ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ د ﮐﻠﻴﻮ او ﻧﺎﺣﻴﻮ ﭘﻪ ﺣﺪودو ﺑﻴﺎ ﮐﺘﻨﻪ وﮐړي .او د ﻣﻠﻲ ﻧﻘﺸﻪ اﺧﻴﺴﺘﻨﯥ ﮐﺎروﻧﻪ
ﺑﻪ ﺑﺸﭙړ ﮐړي.
ﺳﺮﺷﻤﻴﺮﻧﻪ او ﺑﻨﺴټﻴﺰې اﺣﺼﺎﺋﻴﯥ :ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻟﻮﻣړﻧۍ ﺳﺮﺷﻤﻴﺮﻧﻪ ﭘﻪ د  (٢٠٠٨) ١٣٨٧ﮐﺎل ﮐﯥ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐﻮي او د ﺑﻴﻮزﻟۍ او
اﻗﺘﺼﺎد ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﺑﻪ د ﺷﻤﻴﺮﻧﻮ او ارﻗﺎﻣﻮ اﺳﺎﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻪ ﻣﻠﻲ او وﻻﻳﺘﻲ ﮐﭽﻪ راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐړي .او د هﻐﻰ ﭘﺎﻳﻠﯥ او څﻴړﻧﯥ ﺑﻪ
ﭼﺎپ او ﺧﭙﺮې ﮐړي.
د ځﻤﮑﻮ ادارﻩ :ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ د ځﻤﮑﻮ د ﺛﺒﺖ او ادارې ﻳﻮ ﻋﺼﺮي ﺳﻴﺴﺘﻢ را ﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐړي ﭼﯥ د هﻐﯥ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻋﺎ دﻻﻧﻪ
ډول ﻻﻧﺠﯥ ﺣﻞ او ﻓﺼﻞ ﮐړاى ﺷﻲ.
ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰې ادارې :ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ادارو ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮړ ﮐړي .ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ادارو او ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﺟﻮړوښﺘﻮﻧﻮ ﮐﻪ ﺑﻪ د
ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﺧﻠﮑﻮ ګډون زﻳﺎت ﮐړي .وﻻﻳﺘﻲ ﺷﻮراګﺎﻧﯥ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﻳﻪ ﮐړي .داﺳﯥ ﻳﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺟﻮړ ﮐړي ﭼﯥ د وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ د
ﺷﻮراګﺎﻧﻮ ،ښﺎري ﺷﻮراګﺎﻧﻮ او ﮐﻠﻴﻮاﻟﻮ ﺷﻮراګﺎﻧﻮ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﭘﮑﯥ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﻲ .د وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ،ښﺎروﻧﻮ او ﮐﻠﻴﻮاﻟﻮ ﺷﻮراګﺎﻧﻮ ټﺎ ﮐﻨﯥ
ﺑﻪ ﭘﻠﯥ ﮐړي .د وﻻﻳﺘﻲ ادراو ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﺻﻼح ﮐړي .د وﻻﻳﺘﻲ ﻣﻠﮑﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ وړﺗﻴﺎوې ﺑﻪ ﻟﻮړې ﮐړي .ﭘﻼن ﺟﻮړوﻧﻪ او
ﺑﻮدﺟﻪ ﺟﻮړوﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺴټﻴﺰﻩ ﮐړي .او د ښﺎرواﻟﻴﻮ د ﭘﻼن او ﺑﻮدﺟﯥ ﺟﻮړوﻧﯥ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻪ ﻟﻮړ ﮐړي .وﻻﻳﺘﯥ ﭼﺎرې ﺑﻪ د ﺳﻴﻤﻪ
اﻳﺰو ادارو د ﺧﭙﻠﻮاﮎ رﻳﺎﺳﺖ ﻟﻪ ﻟﻮرې ﺗﺴﻬﻴﻞ او ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐړاى ﺷﻲ.
د دوﻟﺖ ﺳﺮﻩ اړﻳﮑﯥ او د دوﻟﺘﻲ ادارو ﺧﭙﻞ ﻣﻴﻨځﯥ اړﻳﮑﯥ :ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﺗﺒﺎدﻟﻲ ﭘﺎﻟﻴﺴۍ او ﺗګﻼرې او د ﻣﻠﻲ
ﺑﻮدﺟﯥ د ﺟﻮړوﻧﯥ ﭘړاووﻧﻪ د دوﻟﺖ ﭘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ادارو ﮐﯥ ﻳﻮ ﺗﺮﺑﻠﻪ زﻳﺎﺗﯥ ﮐړي.
دﻳﻨﯥ ﭼﺎرې :ﺣﮑﻮﻣﺖ د ټﻮﻟﻨﯥ ﭘﻪ ﺟﻮړښﺖ او ﻧﻮرو ارزښﺘﻲ ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﺳﻴﺴﺘﻤﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ د اﺳﻼم د ﻣﺒﻴﻦ دﻳﻦ ﭘﻪ ﻧﻘﺶ ښﻪ ﺧﺒﺮ
دى.
ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻪ :د ټﻮﻟﻮ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﻣﻼﺗړ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﭙﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻪ ودﻩ ورﮐﻮي .د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﮑﻠﻔﻴﺘﻮﻧﻮ،
ﻟﮑﻪ د ﺷﮑﻨﺠﯥ د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻧړﻳﻮال ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ،د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د هﺮ ډول ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻟﻪ ﻣﻴﻨځﻪ وړل ،او د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ د
ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ،ﭘﻪ ﻧﻈﺮﮐﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﻮړ او ﺗﺼﻮﻳﺒﻮي .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ دﺳﻮﻟﯥ ،ﻋﺪاﻟﺖ ،ﻣﻠﻲ ﭘﺨﻼﻳﻨﯥ او د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ
اړوﻧﺪ د ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ واﺣﺪوﻧﻮ د ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﻟﭙﺎرﻩ د ﭘﻼن ﺟﻮړوﻧﯥ ﺗﻪ ژﻣﻦ دى.
د ﻋﺪﻟﻲ او ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺳﮑﺘﻮر ﻣﻬﻢ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮﺑﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډول دي:
د ﺑﻨﺴټﻴﺰو ﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻮ ښﻪ واﻟﯥ ﺗﺮڅﻮ ﭘﻪ دواﻣﺪارﻩ ډول ﻋﺪﻟﻲ او ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﮐړي :ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﻧﻮرو ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ او
ﻣﺪﻧﯥ ټﻮﻟﻨﯥ د ادارو ﺳﺮﻩ ﻳﻮځﺎى هﻤﻐږۍ ﺗﻪ زﻳﺎﺗﻮاﻟﯥ ورﮐﻮي ﺗﺮ څﻮ د ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ وﺿﻊ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻠﻲ ﺷﻮرا ﺗﻘﻨﻴﻨﻲ ﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻪ
ﻟﻮړ ﮐړي .د ﺣﻘﻮﻗﻲ زدﻩ ﮐړو ﻣﻠﻲ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﺟﻮړ ﮐړي .د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ اړوﻧﺪ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ او ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻪ ﺑﺮا ﺑﺮ
ﮐړاى ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ د ﺣﻘﻮﻗﻲ ﭘﺎﻟﻴﺴۍ ﭘﻪ ﺗﺪوﻳﻦ او د ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﭘﻪ ﺗﺴﻮﻳﺪ ﮐﯥ وﻧډﻩ واﺧﻠﻲ .د ﻋﺪاﻟﺖ د هﻤﻐږۍ ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰم ﺑﻪ ځﻮاﮐﻤﻦ
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ﺿﻤﻴﻤﻪ ر  -د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋۍ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻟﻨډﻳﺰ

ﮐړي ﺗﺮڅﻮ ﭘﻪ وﻻﻳﺘﻮ ﮐﯥ د ﻋﺪﻟﻲ او ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ښﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﺟﻮګﻪ ﺷﻲ .دﻏﻪ د ﻋﺪاﻟﺖ د هﻤﻐږۍ ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰم ﺑﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي ﺗﺮڅﻮ ﭘﻪ وﻻﻳﺘﻲ ﮐﭽﻪ د ﻗﺎﻧﻮن واﮐﻤﻨﻲ ﭘﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﮏ ډول د ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻣﺮاﺟﻌﻮ د هﻤﻐږو او
هﺪﻓﻤﻨﺪو ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې ،ﻓﻨﻲ ﻣﺮﺳﺘﻮ ،روزﻧﻴﺰو ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ،ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺟﻮړوﻧﯥ ،ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرﺗﻲ زﻳﺮﺑﻨﺎګﺎﻧﻮ اود ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻮ
ﺗﺎﻣﻴﻨﻮﻟﻮ ﺗﻪ د ﮐﺎﺑﻞ څﺨﻪ ﺑﻬﺮ هﻢ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ورﮐړي.
د ﻋﺪاﻟﺖ د ﮐﻴﻔﻴﺖ ښﻪ ﮐﻮل :د ﻋﺪﻟﻲ او ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺳﮑﺘﻮر ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﮏ هﺪف د ﻳﻮې اﺳﻼﻣﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﺟﻮړول دي .ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﯥ ﮐﯥ
ﺑﻪ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﻗﻮﻩ ﻳﻮﻩ ﺑﯥ ﭘﺮې او ﺧﭙﻠﻮاﮐﻪ ادارﻩ وي ،او د ﺧﭙﻠﯥ ټﻮﻟﻨﯥ د ﻏړﻳﻮ ﺳﻼﻣﺘﻴﺎ ،اﻣﻨﻴﺖ ،ﻣﺬهﺐ ،ﺷﺘﻤﻨﻲ ،ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻪ ،او
اﺳﻼﻣﯥ ارزښﺘﻮﻧﻪ د ﺁزادۍ د رﻋﺎﻳﺖ ﮐﻮﻟﻮ او د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ټﻮﻟﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﻣﺴﺎوﻳﺘﻮب ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﺳﺎﺗﻨﻪ او ﻣﻼﺗړ ﮐﻮي.
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﻻﻧﺪې ﭼﺎرې ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړي (١) :د څﻴړﻧﯥ د ﺳﻴﺴﺘﻢ را ﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮل ﺗﺮڅﻮ د ﺟﺰاﻳﻲ ﻗﻀﻴﻮ د ځﻨډﻳﺪﻟﻮ څﺨﻪ ﭼﯥ د
وﮐﻴﻞ د ﻧﻪ ﺷﺘﻮن او ﻗﻀﻴﯥ ﺗﻪ د ﭘﻪ وﺧﺖ ﻧﻪ رﺳﻴﺪﻟﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐﻴږي ،ﮐﻤښﺖ راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐړي (٢) .د ﺟﺰاګﺎﻧﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ
د ﭘﺎﻟﻴﺴﻴﻮ ﺑﺮاﺑﺮول (٣) .د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ د ﻋﺪﻟﻲ ﭘﺎﻟﻴﺴﻴﻮ ﭘﻠﻲ ﮐﻮل (٤) .د ﻧﻮﻳﻮ راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐﻴﺪوﻧﮑﻮ ﻋﺪﻟﻲ ﺟﺰاﻳﻲ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻮ او ﻧﻮرو ﻣﺸﺘﺮﮐﻮ ﻣﺴﺎﺋﻠﻮ ﺗﻪ د رﺳﻴﺪګۍ ﻟﭙﺎرﻩ د ځﺎﻧګړو ﭘﺎﻟﻴﺴﻲ ﺟﻮړووﻧﮑﻮ واﺣﺪوﻧﻮ ﺗﺎﺳﻴﺴﻮل (٥) .د ﻗﻀﺎﻳﻲ
ﺳﮑﺘﻮر د اداري ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻮ ښﻪ ﮐﻮل او د ﻣﺪﻧﻲ ﻣﺤﺎﮐﻤﻮ د ﺣﻮزو ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت د ﻗﻀﺎﻳﻲ دﻋﻮى د ډول ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ (٦) .د رﺳﻤﻲ او
ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ ﻋﺪﻟﻲ ادارو ﺗﺮﻣﻴﻨځ د اړﻳﮑﻮ ښﻪ ﮐﻮل (٧) .ﭘﻪ ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ ﻋﺪﻟﻲ ﺳﮑﺘﻮر ﺑﺎﻧﺪې د څﺎرﻧﯥ راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮل.
ﻣﻮﺧﯥ:
 .١د ﻋﺎﻣﻪ ادارو د اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ ﭘﺮوګﺮام د  (٢٠١٣) ١٣٩١ﭘﻮرې ﺑﺸﭙړﻳږي
 .٢ﭘﻪ اداري ﻓﺴﺎد ﮐﯥ د ﭘﺎم وړ ﮐﻤښﺖ راوﺳﺘﻞ د  (٢٠١٣) ١٣٩١ﭘﻮرې
 .٣د  (٢٠١٣) ١٣٩١ﭘﻮرې ﺑﻪ د ﺟﺰاﻳﻲ اﺟﺮااﺗﻮ ﻧﻮى ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻔﻴﺬ او ﺧﭙﻮر ﺷﻲ ،او د هﻐﯥ د ﭘﻠﻲ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻗﻲ
ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ روزﻧﻴﺰ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﺷﻲ ،او هﻐﻮى ﺗﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻟﻴﮑﻠﯥ ﺑڼﻪ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﺗﻔﺴﻴﺮوﻧﻪ هﻢ ورﮐړل ﺷﻲ .او
هﻤﺪا ﺷﺎن ﺑﻪ د ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ د هﻴﻮاد اوﺳﻴﺪﻧﮑﻮ ﺗﻪ ﭘﻮهﺎوى ورﮐړل ﺷﻲ.
 (٢٠١٣) ١٣٩١ .٤ﭘﻮرې ﺑﻪ ټﻮل ﻗﻮاﻧﻴﻦ ،ﻣﻘﺮرې ،او ﻧﻮر ﺣﻘﻮﻗﻲ اﺳﻨﺎد ﺗﺎﻟﻴﻒ ،ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻨﺪې ﺷﻲ ،ﭘﻮﺳﺖ ﮐﺎﻟﻲ ﻳﺎ ﺳﺎﻓټ وﻳﺮ
ﺑﻪ ﻳﯥ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ وﻳﺒﭙﺎڼﻪ ﮐﯥ ﻣﺮاﻗﺒﺖ او وﺳﺎﺗﻞ ﺷﻲ ،هﻤﺪﻏﻪ راز ﺑﻪ ﭼﺎپ هﻢ ﮐړاى ﺷﻲ او ﭘﻪ هﺮﻩ ﮐﭽﻪ ﺑﻪ ټﻮﻟﻮ دوﻟﺘﻲ ادارو
ﺗﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﮐړاى ﺷﻲ .ﺗﺮڅﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ټﻮل وګړي هﻐﯥ ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳﻰ ﭘﻴﺪا ﮐړي.
 (٢٠١٣) ١٣٩١ .٥ﭘﻮرې ﺑﻪ ټﻮﻟﯥ ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ادارې او وزارﺗﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻏﻴﺮ ﺗﺒﻌﻴﻀﻲ ﺗﻮګﻪ د ﺗﻘﻨﻴﻨﻲ اﺳﻨﺎدو او ﻣﻘﺮرو د ﺗﺴﻮﻳﺪ او
وړاﻧﺪﻳﺰ وړﺗﻴﺎ وﻟﺮي.
درﻳﻢ رﮐﻦ :اﻗﺘﺼﺎدي او ټﻮﻟﻨﻴﺰﻩ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ:
اوږد ﻣﻬﺎﻟﻰ هﺪف :د ﺑﻴﻮزﻟۍ ﮐﻤښﺖ ،د ﺁزاد ﺑﺎزار ﻟﻪ ﻻرې ﭼﯥ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﮑﺘﻮر ﻳﯥ رهﺒﺮي ﮐﻮي د ﺗﻠﭙﺎﺗﻲ او ﻣﺪاوم
ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﺗﺎﻣﻴﻨﻮل .د ﺑﺸﺮي ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﺷﺎﺧﺼﻮﻧﻮ ښﻪ واﻟﻰ ،او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﻨځﻠﺲ ﮐﻠﻨﻮ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮﺧﻮ ) (MDGﭘﻪ
ﻟﻮر د ﭘﺎم وړ ﭘﺮﻣﺨﺘګ.
ﺣﮑﻮﻣﺖ د هﻐﻮ ﭘﺎﻟﻴﺴﻴﻮ ﺟﻮړوﻟﻮ ﺗﻪ ﭼﯥ د داﺳﯥ ﺁزاد ﺑﺎزار ﭼﯥ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﮑﺘﻮر ﻳﯥ رهﺒﺮي ﮐﻮي او و ﮐﻮﻻى ﺷﻲ ﭼﯥ د ﭘﺎم
وړ ﺗﻠﭙﺎﺗﯥ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮐړي ،ژﻣﻦ دى .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮ ﻣﺨﺘﻴﺎ د ﺗګﻼرې ﭘﻪ ﭼﻮﮐﺎټ ﮐﯥ د ﺑﻴﻮزﻟۍ د ﻟﻪ ﻣﻴﻨځﻪ
وړﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﮑټﻮر څﺨﻪ ﻣﻼﺗړ ﻳﻮ اﻏﻴﺰﻣﻦ ﻧﻮښﺖ دى ﭼﯥ د ﮐﺎر ﻣﻮﻧﺪﻧﯥ او د ﻋﻮاﻳﺪو د زﻳﺎﺗﻴﺪﻟﻮ ﺳﺒﺐ ﮐﻴږي.
هﻤﺪاﺷﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻮهﻴﺪﻟﻰ دى ﭼﯥ ﺳﺮﭼﯧﻨﯥ ﺑﺎﻳﺪ ډﻳﺮو ﺑﻴﻮزﻟﻮ او هﻐﻪ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﻄﺮ ﮐﯥ ﻗﺮار ﻟﺮي ورﺳﻴږي ،او دﻏﻪ
ﮐﺎر هﻐﻪ وﺧﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻮﻣﻲ ﭼﯥ د ﻣﺎﻟﻲ ﻧﻈﺮﻩ رڼﯥ او ﻣﺪاوﻣﯥ ﭘﺎﻟﻴﺴۍ ﺟﻮړې ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ د ﻋﺎﻳﺪ ﭘﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي .د
 (٢٠٠٢) ١٣٨١ﮐﺎل راهﻴﺴﯥ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﭙﻠﻮ هﻠﻮ ځﻠﻮ ﺗﻪ دوام ورﮐړى ﺗﺮڅﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ او ښﻮوﻧﻴﺰ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ د
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ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب ﭘﻪ ډول ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړي .د دﻏﻪ ﭘﺎﻟﻴﺴﻴﻮ ځﻮاﮐﻤﻨﺘﻴﺎ ﺑﻪ ﭘﻪ ټﻮل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺑﺸﺮي ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﺷﺎﺧﺼﻮﻧﻮ د ښﻪ ﮐﻮﻟﻮ
ﻟﭙﺎرﻩ اداﻣﻪ وﻟﺮي.
ﻧﻨګﻮﻧﯥ:
ﺳﺮﻩ د دې ﭼﯥ ﻣﻮږ وﻳﻨﻮ ﭼﯥ اوس ﻣﻬﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﻟﻮړﻩ ﮐﭽﻪ ﮐﯥ ﻗﺮار ﻟﺮي .اﻣﺎ هﻴﻮاد ﻣﻮ ﻟﻪ ګڼ ﺷﻤﻴﺮ
ﻣﺤﺪودﻳﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ دى ،ﭼﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ورﺗﻪ وﺷﻲ .ﺗﺮڅﻮ د اوږدﻩ ﻣﻬﺎل ﻟﭙﺎرﻩ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ او د ﺑﻴﻮزﻟۍ ﮐﻤښﺖ
دوام وﮐړي .د دﻏﻮ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻮﻧﻮ څﺨﻪ ډﻳﺮ ﺟﺪي ﻳﯥ دواﻣﺪارﻩ ﺑﯥ ﺛﺒﺎﺗﻲ ،د زﻳﺮﺑﻨﺎ ګﺎﻧﻮ ﺧﺮاب ﺣﺎﻟﺖ ،د ﺑﺸﺮي ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﭘﺎﻧګﻮ
او ﺑﻨﺴټﻴﺰو وړﺗﻴﺎو ټﻴټﻪ ﮐﭽﻪ ،او اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﻪ ﻓﻀﺎ دﻩ .هﻤﺪ اﺷﺎن اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﻳﻮازې ﺗﻮګﻪ د ﺑﻴﻮزﻟۍ د ﮐﻤښﺖ او
د ﺑﺸﺮي ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﺷﺎﺧﺼﻮﻧﻮ د ﺑﻬﺒﻮد ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﺴﻨﻪ ﻧﻪ ﮐﻮي .د دې رﮐﻦ ﭘﻪ ﭘﻠﻲ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﺑﻨﺴټﻴﺰﻩ ﻧﻨګﻮﻧﻪ د داﺳﯥ ﻓﻀﺎ راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ
ﮐﻮل دي ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﯥ ﮐﯥ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺮﻩ د ټﻮﻟﻮ اړوﻧﺪو ﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻮ ﻳﯥ ﭘﻪ هﻢ ﻣﻬﺎﻟﻲ ډول ﻋﻤﻞ وﮐړي .او داﺳﯥ ډاډ راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﺷﻲ
ﭼﯥ د ټﻮﻟﻨﯥ ﺧﻄﺮ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺧﻠﮏ ﭘﻪ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﮐﯥ ﻧﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﮐﻴږي.
ﻣﻮﺧﯥ:
 .١د هﻐﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ورځ ﮐﯥ دﻳﻮ ډاﻟﺮ څﺨﻪ ﭘﻪ ﻟږ ﻋﺎﻳﺪ ژوﻧﺪ ﮐﻮي ،ﭘﻪ ﮐﺎل ﮐﯥ درې ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ راﮐﻢ ﮐړاى ﺷﻲ.
 .٢د هﻐﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﯥ د ﻟﻮږې څﺨﻪ رﻧځ وړي ،ﭘﻪ ﮐﺎل ﮐﯥ ﭘﻨځﻪ ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ راﮐﻢ ﮐړاى ﺷﻲ.
 .٣د  ٢٠١٠) ١٣٨٩ﻣﻴﻼدي( ﮐﺎل ﭘﻮرې ﺑﻪ ﭘﻪ ښﻮوﻧځﻴﻮ ﮐﯥ د اﻧﺠﻮﻧﻮ او هﻠﮑﺎﻧﻮ ﺷﺎﻣﻠﻴﺪل ،ﭘﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﺮﻩ  ٦٠او  ٧٥ﭘﻪ ﺳﻠﻮ
ﮐﯥ ،ﺗﻪ ﻟﻮړ ﺷﻲ.
 .٤د  ٢٠١٠) ١٣٨٩ﻣﻴﻼدي( ﮐﺎل ﭘﻮرې ﺑﻪ د ښځﻴﻨﻪ ښﻮوﻧﮑﻮ ﺷﻤﻴﺮ  ٥٠ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ ﺷﻲ.
 ٧٠ .٥ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ اﻓﻐﺎﻧﻲ ښﻮوﻧﮑﻲ ﺑﻪ د  ٢٠١٠) ١٣٨٩ﻣﻴﻼدي( ﮐﺎل ﭘﻮرې د ﻟﻴﺎﻗﺖ ﺁزﻣﻮﻳﻨﯥ ورﮐړي.
 .٦د ﭘﻨځﻪ ﮐﻠﻮﻧﻮ څﺨﻪ ښﮑﺘﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن د ﻣړﻳﻨﯥ ﻣﻴﺰان ﺑﻪ د  ٢٠١٢/١٣) ١٣٩١ﻣﻴﻼدي( ﮐﺎل ﭘﻮرې  ٢١ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ ﺗﻪ راټﻴټ
ﺷﻲ.
 .٧د ﻣﻴﻨﺪو د ﻣړﻳﻨﯥ اﻧﺪازﻩ ﺑﻪ د  ٢٠١٢/١٣) ١٣٩١ﻣﻴﻼدي( ﮐﺎل ﭘﻮرې  ٣٥ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ ،راښﮑﺘﻪ ﮐړاى ﺷﻲ.
 .٨د ﺑﻨﺴټﻴﺰو روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ وﻣﻮﻣﻲ ،او د  ٢٠١٠) ١٣٨٩ﻣﻴﻼدي( ﮐﺎل ﭘﻮرې ﺑﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن  ٩٠ﭘﻪ
ﺳﻠﻮ ﮐﯥ ﺧﻠﮏ د ﭘﻮښښ ﻻﻧﺪې راوﻟﻲ.
 .٩د هﻐﻪ ﺧﻠﮑﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﯥ د څښﺎﮎ ﭘﺎﮐﻮ اوﺑﻮ او ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤﯥ ﺗﻪ ﻻس رﺳﯥ ﻧﻪ ﻟﺮي ﺗﺮ  ٢٠٢٠) ١٤٠٠ﻣﻴﻼدي( ﮐﺎل
ﭘﻮرې ﺁن ﻧﻴﻤﺎﻳﻲ ﺗﻪ راﮐﻢ ﮐړاى ﺷﻲ .ﺗﺮ  ٢٠١٢/١٣) ١٣٩١ﻣﻴﻼدي( ﮐﺎل ﭘﻮرې ﺑﻪ  ٥٠ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ ﮐﻮرﻧۍ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ او ٣٠
ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ ﮐﻮرﻧۍ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻧﻮرو ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ د ﻧﻠﻮﻧﻮ ﻟﻪ اوﺑﻮ څﺨﻪ ګټﻪ واﺧﻠﻲ .او  ٥٠ﻓﻴﺼﺪﻩ ﮐﻠﻲ ﺑﻪ د ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤﻰ د ﺁﺳﺎﻧﺘﻴﺎو څﺨﻪ
ﺑﺮﺧﻤﻦ ﺷﻲ.
ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮﺑﻮﻧﻪ:
د ﺁزاد ﺑﺎزار د ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻟﭙﺎرﻩ ،ﭼﯥ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﮑﺘﻮر ﻟﺨﻮا رهﺒﺮي ﮐﻴږي د زﻣﻴﻨﯥ د ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﭘﺎﻟﻴﺴۍ
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ﭘﻪ دﻏﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ دوﻟﺖ درې ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮﺑﻮﻧﻪ ﻟﺮي ) (١د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﮑﺘﻮر ﻟﭙﺎرﻩ د ﺣﻘﻮﻗﻲ ﭼﻮﮐﺎټ ﺑﺮاﺑﺮول ،ﻟﮑﻪ د ﺳﻮداګﺮۍ
ﭘﻮرې اړوﻧﺪو )ﺷﺮﮐﺘﻮﻧﻪ ،ﺷﺮاﮐﺖ ،ﺳﻮداګﺮﻳﺰ ﺣﮑﻤﻴﺖ او ﺳﻮداګﺮﻳﺰ ﻣﻴﻨځګړﻳﺘﻮب ،ﭘﺮﻳﮑړﻩ ﻟﻴﮑﻮﻧﻪ ،اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب ،ﻣﻌﻴﺎرات ،د
ﭼﺎپ او ﺧﭙﺮﻳﺪا ﺣﻖ ،ﺳﻮداګﺮﻳﺰې ﻧښﯥ او د اﻣﺘﻴﺎز اﻧﺤﺼﺎر ﺛﺒﺘﻮﻟﻮ( د ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﺗﺼﻮﻳﺐ او ﺗﻮﺷﻴﺢ (٢) .د ﭘﻮرﺗﻪ ذﮐﺮ ﺷﻮﻳﻮ
ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ د ﭘﻠﻲ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻘﺮراﺗﻲ ﭼﻮﮐﺎټ ﺑﺮاﺑﺮول (٣) .د ﭘﻮرﺗﻪ ﻳﺎدو ﺷﻮﻳﻮ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻘﺮراﺗﻮ ﭘﻠﻲ ﮐﻮل ،دوﻟﺖ ﺑﻪ دا ﻣﻮﺿﻮع
هﻢ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﯥ وﻟﺮي او ډاډ ﺑﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي ﭼﯥ دا ﻗﻮاﻧﻴﻦ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﺳﺮﻩ اړخ ﻟګﻮي او ﭘﻪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ډول
ﭘﻠﻲ ﮐﻴږي .ﺗﺮڅﻮ ﭘﺎﻧګﻪ اﭼﻮوﻧﮑﻲ و ﮐړاى ﺷﻲ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻰ ﮐﯥ ﭘﻪ ډﻳﺮې ﺁﺳﺎﻧۍ ﺳﺮﻩ د ﭘﺎﻧګﻮﻧﯥ هﻮډ وﮐړي.
دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ د ﺧﭙﻠﻮ ﭘﺎﻟﻴﺴﻴﻮ ﭘﻪ ﭼﻮﮐﺎت ﮐﯥ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﮑﺘﻮر د ﭘﺮﻣﺨﺘګ او ﻣﻼﺗړ ﻟﭙﺎرﻩ ﺗﻘﻮﻳﻪ ﮐړي.
ﭼﯥ ﭘﻪ دﻏﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﻻﻧﺪې اﻗﺪاﻣﺎت وﺷﻲ (١) :ﭘﻪ راﮐړﻩ ورﮐړﻩ ﮐﯥ د اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ د ﻣﻴﻨځﻪ ﺗﻪ راوړﻟﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ د ﺑﻨﺴټﻴﺰو
ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻮ د ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ څﺮګﻨﺪول (٢) .د ﺻﻨﺎﻳﻌﻮ او ﺳﻮداګﺮۍ وزرات ،د ﭘﺎﻧګﻮﻧﯥ څﺨﻪ د ﻣﻼﺗړ د ادارې او د ﺳﻮداګﺮﻳﺰو
ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻮ او د دﻋﻮو د ﺧﻼﺻﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻨﻈﻢ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﻮړول (٣) .ځﻤﮑﻮ ﺗﻪ د ﻻس رﺳﻲ ﺁﺳﺎﻧﻮل ،ﻟﮑﻪ ،دﻣﻠﮑﻴﺖ د ﺣﻖ
ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ،د ﻣﻠﮑﻴﺖ د ﻟﻴږد ﭘﻪ اړوﻧﺪ د ﮐﺎردودوﻧﻮ ﺗﺴﻬﻴﻞ ،او د اوږدﻩ ﻣﻬﺎل ﻟﭙﺎرﻩ د ځﻤﮑﻮ ﭘﻪ اﺟﺎرﻩ ورﮐﻮﻟﻮ
ﺿﻤﺎﻧﺖ ،د ﺳﻮداګﺮﻳﺰو ﭼﺎرو ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻬﻤﻮ ﮐﺎردودوﻧﻮ ﺳﺎدﻩ ﮐﻮل ﻟﮑﻪ )ﺛﺒﺖ ،ﺟﻮاز ،ﮐﻮرﻧﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ،د ګﻤﺮﮐﻲ ﭘړاووﻧﻮ
ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮل ،او ﭘﻴﺴﯥ ورﮐﻮل( ﺑﻪ اداﻣﻪ وﻣﻮﻣﻲ ،ﺗﺮڅﻮ د راﮐړې ورﮐړې ﭘﻮرې اړوﻧﺪ ﻟګښﺘﻮﻧﻪ ﮐﻢ ﮐړاى ﺷﻲ.
دوﻟﺖ د ﺧﭙﻠﻮ ﺗﺼﺪﻳﻮ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﮐﻮﻟﻮ او ﺧﺼﻮﺻﻲ ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﮐﺎري ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮﺑﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﺮ ﮐﯥ ځﺎى ورﮐړى دى .او ﭘﻪ دﻏﻪ
ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮﺑﻮﻧﻮ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺮښﻨﺎ ﻣﻮﺳﺴﯥ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﮐﻮل هﻢ راځﻲ ﺗﺮڅﻮ ﻳﯥ اﻏﻴﺰﻣﻨﺘﻴﺎ ډﻳﺮﻩ ﺷﻲ .د ﻣﺎﻟﻴﯥ وزرات د هﻐﻪ
ټﻮﻟﻮ ﺗﺼﺪﻳﻮ ﻟﺴﺖ ،ﭼﯥ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ درې ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻳﺎ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻲ ،ﺟﻮړ ﮐړى دى .ﭘﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﮑﺘﻮر ﮐﯥ
ټﻮل ﺳﻴﺎﻻن ﮐﻮﻻى ﺷﻲ ﭘﻪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ډول د اړوﻧﺪو دوﻟﺘﻲ ادارو ﻟﺨﻮا ﻣﻼﺗړ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي.
دوﻟﺖ د ﮐﻮرﻧﻲ ﻋﻮاﻳﺪو او ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪاﺗﻮ ﻣﻼﺗړ ﮐﻮي او د داﺳﯥ ﺳﻴﺎﺳﺘﻮﻧﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ وراداﺗﻮ او ﺻﺎدراﺗﻮ ﺑﺎﻧﺪې
ﻣﺎﻟﻴﻪ ﮐﻤﻪ ﮐړي ﭘﻠﻮي ﮐﻮي .ﻻزﻣﻪ دﻩ ﭼﯥ هﻐﻪ ځﺎﻧګړې رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ورڅﺨﻪ رﻗﺎﺑﺘﻲ ګﺘﻪ اوﭼﺘﻮي ،ځﻮاﮐﻤﻦ
ﮐړاى ﺷﻲ .د ﻣﺎﻟﻴﻲ وزرات ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﻟﺮي ﭼﯥ د ﺗﻌﺮﻓﻮ د ﺟﻮړښﺖ ﭘﻪ اړوﻧﺪ د ﻧﻮرو اړوﻧﺪو ﺧﻮاو ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻣﺸﻮرﻩ ﻳﻮ ﻣﻨﻈﻢ
ﺳﻴﺴﺘﻢ را ﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐړي .د ﺳﻮداګﺮۍ او د ﺳﻴﻤﯥ د هﻴﻮادوﻧﻮ ﺳﺮﻩ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﮏ ﻣﻮ ﻗﻌﻴﺖ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ او د
ﺁﺳﺎﻧﺘﻴﺎو د ﺑﺮاﺑﺮوﻧﮑﻮ ﭘﺎﻟﻴﺴﻴﻮ او د ﺗﺮاﻧﺰﻳﺖ او ﺳﻮداګﺮۍ د ﻣﻼﺗړ د ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ د ﺳﻮداګﺮﻳﺰو اړﻳﮑﻮ
ټﻴﻨګﻮل ،د دوﻟﺖ د ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮﺑﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﺷﻤﻴﺮل ﮐﻴږي .ﭘﻪ ﻟﻨډﻣﻬﺎل ډول د اﻏﻴﺰﻣﻨﻮ ګﻤﺮﮐﻲ ﻣﻘﺮاراﺗﻮ او د ﺻﺎدراﺗﻮ او وارداﺗﻮ
ﻟﭙﺎرﻩ د وﺧﺖ ﮐﻤﻮل د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﺳﺮﻩ اﻧډوﻟﻮل د ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﯥ ځﺎى ﻟﺮي .دوﻟﺖ ژﻣﻦ دى ﭼﯥ د
ﻧړﻳﻮال ﺳﻮداګﺮﻳﺰ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏړﻳﺘﻮب ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐړي.
ﻣﺎﻟﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ډول ﺑﺎﻧﮑﺪاري او د ﮐﻮﭼﻨﻴﻮ ﭘﻮروﻧﻮ ورﮐړﻩ ﭘﻪ ﭼټﮑﺘﻴﺎ ﺳﺮﻩ ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﮐﻮي ،ﺳﺮﻩ ﻟﻪ دې ﭼﯥ د ﻣﺎﻟﻲ
ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﮐﭽﻪ ﻻ اوس هﻢ ډﻳﺮﻩ ټﻴټﻪ دﻩ .ډﻳﺮ ﻟږ ﺷﻤﻴﺮ ﺧﻠﮏ رﺳﻤﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳﻰ ﻟﺮي .دﻳﻮ ځﻮاﮐﻤﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺳﮑﺘﻮر
را ﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮل ﭼﯥ د هﻴﻮاد اړﺗﻴﺎوو ﺗﻪ ځﻮاب ورﮐﻮوﻧﮑﻰ وي .ﮐﻮﻻى ﺷﻲ ﻳﻮ د هﻐﻪ ﺧﻨډوﻧﻮ څﺨﻪ ﭼﯥ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﮑﺘﻮر
ﻟﺨﻮا داﺧﻠﻲ ﻋﻮاﻳﺪو د زﻳﺎﺗﻴﺪو ﻣﺨﻨﻴﻮى ﮐﻮي د ﻣﺨﻪ ﻟﻴﺮي ﮐړي.
د ﻣﺎﻟﻲ ﺳﮑﺘﻮر ﻟﭙﺎرﻩ د ﻟﻮﻣړﻧﻰ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب د دﻏﻪ ﺳﮑﺘﻮر ﻟﭙﺎرﻩ د ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﭼﻮ ﮐﺎټ راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮل دي ،او دﻏﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﭼﻮﮐﺎټ
ﮐﻮﻻى ﺷﻲ د څﻠﻮرګﻮﻧﻮ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﭘﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺳﺮﻩ راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﺷﻲ )د راﮐړې ورﮐړې ﻣﺼﺆﻧﻴﺖ ،رهﻦ ،اﺟﺎرﻩ او ﭘﻮﻟﻲ ﺗﻌﻬﺪات(
ﭼﯥ اوس ﻣﻬﺎل د ﺗﻌﻠﻴﻖ ﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯥ ﻗﺮار ﻟﺮي .اود دﻗﻴﻘﻮ ﻣﻘﺮراﺗﻮ د ﭘﻠﻲ ﮐﻴﺪل د ﺑﺎﻧﮑﺪارۍ د ﺳﮑﺘﻮرد ځﻮاﮐﻤﻨﺘﻴﺎ ﺳﺒﺐ ﮐﻴږي.
دوهﻤﻪ درﺟﻪ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب د ﻣﺎﻟﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ رﺳﻮل ﮐﻠﻴﻮاﻟﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﺗﻪ او د ﮐﻮﭼﻨﻴﻮ ﻣﺘﻮﺳﻄﻮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺸﺒﺜﺎﺗﻮ را ﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮل دي.
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ د ﭘﺸﺘﻨﯥ ﺑﺎﻧﮏ او د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﺑﺎﻧﮏ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋي ﺟﻮړﻩ ﮐړي .ﺗﺮڅﻮ ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻪ اﺻﻼح
ﮐړاى ﺷﻲ .د ﻣﻴﻨځ ﻣﻬﺎﻟﯥ دورې ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ هﻠﯥ ځﻠﯥ وﮐړي ﺗﺮڅﻮ د ﻣﺎﻟﻲ اﻋﺘﺒﺎراﺗﻮ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ادارﻩ ،د ﻣﺎﻟﻲ
ﺷﺨړو د ﻓﻴﺼﻠﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﺤﺎﮐﻤﺎﺗﻲ دﻳﻮان راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐړي .او د ﺑﻴﻤﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺎﻧﻮن د ﻣﺎﻟﻲ ﺳﮑﺘﻮر د ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻠﻰ ﮐړي.
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ﺿﻤﻴﻤﻪ ر  -د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋۍ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻟﻨډﻳﺰ

ﺑﻨﺴټﻮﻧﻪ او ﻃﺒﻴﻌﻲ زﻳﺮﻣﯥ:
ﺳﺮﻩ ﻟﻪ دې ﭼﯥ ﺑﻨﺴټﻮﻧﻮ او ﻃﺒﻴﻌﯥ زﻳﺮﻣﻮ ﭘﻪ وروﺳﺘﻴﻮ ﭘﻨځﻪ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﭼټﮏ ډول ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﮐړى دى ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اوس هﻢ
د ګﺎوﻧډﻳﻮ هﻴﻮادوﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ د ﺑﻨﺴټﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ډﻳﺮ وروﺳﺘﻪ ﭘﺎﺗﯥ دى .د ﺳړﮐﻮﻧﻮ ﺑﺪ وﺿﻌﻴﺖ ،او د ﻣﻨﻈﻤﯥ ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻧﻪ
ﺷﺘﻮن د ﺻﻨﺎﻳﻌﻮ او ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﻮداګﺮۍ ﻟﻪ ﺧﻨډوﻧﻮ څﺨﻪ ﺷﻤﻴﺮل ﮐﻴږي .د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﺎﻟﻴﺴۍ د ﻋﺎﻣﻪ ﻟګښﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ،د
ﺑﻨﺴټﻮﻧﻮ ﺟﻮړوﻧﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻮﺧﻮ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮﺑﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺷﻤﻴﺮي ،ﺗﺮڅﻮ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﭘﺎﻧګﻮﻧﯥ ،ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪاﺗﻮ ،د ﮐﺎرﻣﻮﻧﺪﻧﯥ د
ﻣﻮﮐﻮ او د ﻋﻮاﻳﺪو د زﻳﺎﺗﻴﺪﻟﻮ او د ﺑﻴﻮزﻟۍ د ﮐﻤښﺖ ﻣﻮﺿﻮع اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﮐړي.
اﻧﺮژي:
د ﺑﻴﻮزﻟۍ د ﮐﻤښﺖ ،د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﮑﺘﻮر ځﻮاﮐﻤﻨﺘﻴﺎ او ﭘﻪ ﮐﻠﻴﻮاﻟﻪ ﮐﭽﻪ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﮑﺘﻮر ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻟﭙﺎرﻩ د اﻧﺮژى د ﺳﮑﺘﻮر
ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ډﻳﺮﻩ اړﻳﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮع ګڼﻞ ﮐﻴږي .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﺗګﻼرې ﻣﻮﺧﻪ ﭘﻪ دې اړوﻧﺪ ﻻﻧﺪې ذﮐﺮ ﮐﻴږي :د
ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﮑﺘﻮر د ﭘﺎﻧګﻮﻧﯥ ﭘﻪ واﺳﻄﻪ د ډاډﻣﻨﯥ او ﺗﺎدﻳﯥ وړ اﻧﺮژي ﺑﺮاﺑﺮول او د اﻧﺮژۍ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ دوﻟﺘﻲ ﭘﺎﻧګﻮﻧﯥ او
څﺎرﻧﯥ راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮل دي .د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﻴﻨځ ﻣﻬﺎﻟﯥ ﻣﻮﺧﯥ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډول دي (١) :ﭘﻪ ښﺎروﻧﻮ ﮐﯥ ﻟږﺗﺮﻟږﻩ  ٦٥ﭘﻪ ﺳﻠﻮ
ﮐﯥ ﮐﻮرﻧﻮ ﺗﻪ د ﺑﺮﻳښﻨﺎ رﺳﻮل او  ٩٠ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ د ﻧﻪ اﺳﺘﻮګﻨﯥ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺗﻮ ﺗﻪ او  ٢٥ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ ﮐﻮرﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﻠﻴﻮاﻟﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ د
ﺑﺮﻳښﻨﺎ رﺳﻮل ) (٢ﺗﺮ  ٧٥ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ ﻟګښﺘﻮﻧﻪ ﺑﻪ د ﺑﺮﻳښﻨﺎ د ﻣﻠﻲ ﺷﺒﮑﯥ ﻟﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻮوﻧﮑﻮ څﺨﻪ ﺑﻴﺮﺗﻪ ﻻس ﺗﻪ راﺷﻲ ،او
) (٣د ﺑﻴﺎ ﻧﻮې ﮐﻴﺪوﻧﮑﯥ اﻧﺮژى څﺨﻪ د ګټﯥ اﺧﻴﺴﺘﻨﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻻزﻣﻮ ﺗګﻼرو ﺟﻮړول.
اوس ﻣﻬﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺮﻳښﻨﺎ د ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻟﻪ ﻧﻈﺮﻩ ﭘﻪ ﺟﺪي ډول ﭘﻪ ټﻴټﻪ ﮐﭽﻪ ﮐﯥ ﻗﺮار ﻟﺮي ،او د ګﺎوﻧډﻳﻮ هﻴﻮادوﻧﻮ څﺨﻪ د ﺑﺮﻳښﻨﺎ
د اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﻳﮑړﻩ ﻟﻴﮑﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻣﺘﮑﻲ دى .د اټﮑﻠﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ اوس ﻣﻬﺎل ﭘﻪ ټﻮل هﻴﻮاد ﮐﯥ د  ٢٠ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ څﺨﻪ ﻟږ ﺧﻠﮏ
د دوﻟﺘﯥ ﺑﺮﻳښﻨﺎ )د ﺑﺮﻳښﻨﺎ د ﺷﺒﮑﻮ( څﺨﻪ ګټﻪ اﺧﻠﻲ ،هﻐﻪ هﻢ ﭘﻪ ﻧﻮﺑﺘﻲ ډول د ټﺎﮐﻞ ﺷﻮﻳﻮ ﻣﺤﺪودو ﺳﺎﻋﺘﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ .د ﺑﺮﻳښﻨﺎ د
ﻣﻬﻤﻮ ﭘﺮوژو ﻟﮑﻪ ،د ﮐﻮﮐﭽﯥ ،ﮐﻮﻧړ ،ﺑﺎغ درې ،ګﻠﺒﻬﺎر ،ﺳﺮوﺑﻲ  ٢او د ﺷﺒﺮﻏﺎن د ګﺎزو او ﻧﻔﺘﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب ﺳﺮﻩ ﭘﻠﯥ ﮐﻮل ﺑﻪ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د اﻧﺮژى ﻟﻪ ﻧﻈﺮﻩ ﻳﻮﻩ ډاډﻣﻨﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻰ ﺑﺮاﺑﺮﻩ ﮐړي .د ﻧﻮﻣﻮړى ﺗګﻼرې ﻧﻮر ﮐﻠﻴﺪي ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډول
ﻳﺎدوﻻى ﺷﻮ (١) :د ﺑﺮﻳښﻨﺎ د ﻣﻠﻲ ﺷﺒﮑﯥ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ د ﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻮ او ﮐﻴﻔﻴﺘﻲ ﺑﻨﺴټﻮﻧﻮ د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﻟﻪ ﻻرې ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ او ﻧﻮر و ﻣﻬﻤﻮ
ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ )ﻳﻌﻨﯥ د ﺑﺮﻳښﻨﺎ د ﻣﺰﻳﻮ ﺗﻮزﻳﻊ ،ﺳﺐ ﺳټﻴﺸﻨﻮﻧﻪ ،او ﻣﻴټﺮوﻧﻪ( د ﺷﻤﺎل ﺧﺘﻴځﻮ ،ﺳﻮﻳﻞ ﺧﺘﻴځﻮ ،ﺧﻴﺘځﻮ او ﻟﻮﻳﺪﻳځﻮ ﺳﻴﻤﻮ
د ﺑﺮﻳښﻨﺎ د ﺳﻴﺴﺘﻤﻮﻧﻮ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ) (٢ﭘﻪ ﮐﻠﻴﻮاﻟﻪ ﮐﭽﻪ د ﺑﺮﻳښﻨﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ د ﻻﺳﺮﺳﻲ زﻳﺎﺗﻮل د ﮐﻮﭼﻨﻴﻮ ﺑﺮﻳښﻨﺎﻳﻲ ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ ﻟﮑﻪ
د اوﺑﻮ ،ﻟﻤﺮﻳﺰ ،ډﻳﺰﻟﻲ ﺑﺮﻳښﻨﺎ او ﻧﻮرې ﺑﺮﻳښﻨﺎ زﻳږوﻧﮑﻮ وﺳﺎﻳﻠﻮ ﻟﻪ ﻻرې .ﭘﻪ دﻏﻪ ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ ﺳﻮداګﺮﻳﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ﺗﺸﻮﻳﻘﻴږي .او
ﻓﻨﻲ ﻣﻌﻴﺎرات ﺑﻪ راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ ﺧﻠﮏ د ﺑﺮﻳښﻨﺎ د ﻟګښﺖ ،دوام ،او د اﻧﺮژۍ د ﻣﺼﺆﻧﻴﺖ ﭘﻪ اړﻩ ډاډﻣﻦ ﺷﻲ (٣) .د
ﻟګښﺘﻮﻧﻮ د ﺟﺒﺮان ﻟﭙﺎرﻩ د ﻳﻮ اﻏﻴﺰﻣﻦ ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰم را ﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮل ﺗﺮڅﻮ ﻣﻮﺟﻮدﻩ اﻧﺮژﻳﺘﻴﮑﯥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ دﺑﺮښﻨﺎ ﻣﻮﺳﺴﯥ ﻟﻪ ﻻرې
ﺳﻬﺎﻣﻲ ﮐړاى ﺷﻲ (٤) .د اﻧﺮژۍ د ﺳﮑﺘﻮر د ښﻪ واﻟﻲ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻳﻮ هﻤﻐږي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮل ﭼﯥ ټﻮﻟﯥ ﺧﻮاوې ﭘﮑﯥ ﺷﺎﻣﻞ
وي او دﻏﻪ ﮐﺎر ﺑﻪ د اﻧﺮژى اړوﻧﺪ ﻳﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻮزارﺗﻲ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻟﺨﻮا ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ.
ﭘﻪ ټﻮل هﻴﻮاد ﮐﯥ ﭘﻪ ډاډﻣﻦ ډول ﺑﺮښﻨﺎ ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳﻰ ،د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ څﺨﻪ د ګټﯥ اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ او د وارداﺗﻲ ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻪ ﻻرې د دﻏﻪ
ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋى ﭘﺎﻳﻠﯥ ګڼﻞ ﮐﻴږي .دوﻟﺖ ﭘﻪ دې ﻟټﻪ ﮐﻰ دى ﭼﯥ د ﺑﺮښﻨﺎ د ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﺧﺮڅﻼو او ﺗﻮزﻳﻊ ﻟﭙﺎرﻩ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﭘﺎﻧګﻪ اﭼﻮوﻧﮑﻮ
ﺗﻪ د ﭘﺎﻧګﻮﻧﯥ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاﺑﺮﻩ ﮐړي .ﭘﻪ ﮐﻠﻴﻮ ﮐﯥ د ﺑﻴﻮزﻟۍ د ﻟﻪ ﻣﻴﻨځﻪ وړوﻟﻮ او د ﮐﺎرې ﻣﻮﮐﻮ د زﻳﺎﺗﻴﺪﻟﻮ او ﮐﻮﭼﻨﻴﻮ ﺗﺸﺒﺜﺎﺗﻮ
زﻳﺎﺗﻴﺪل د ﺑﺮښﻨﺎﻳﻲ ﺷﺒﮑﻮ ﭘﻪ ﺳﮑﺘﻮر ﮐﯥ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﭘﺎﻧګﻮﻧﯥ ﭘﻮرې اړﻩ ﻟﺮي.
ﮐﺮهڼﻪ او د ﮐﻠﻴﻮ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ:
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﺗګﻼرې هﺪف ﭘﻪ ﮐﺮهﻨﻴﺰﻩ او د ﮐﻠﻴﻮ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﮑﺘﻮر راﺟﻠﺒﻮل دي ﺗﺮڅﻮ
دا اوﺳﻨﯥ ﮐﺮهﻨﻴﺰ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺳﻮداګﺮﻳﺰ زراﻋﺘﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺑﺪﻟﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﭘﺎﻧګﻮﻧﻪ وﮐړي ﭼﯥ د ژوﻧﺪاﻧﻪ ﻳﻮﻩ ﺑﺎ ارزښﺘﻪ
ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ ﺑﻠﻞ ﮐﻴږي .دوﻟﺖ ﺑﻪ د ﮐﺮهڼﯥ او ﮐﻠﻴﻮ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﻳﻮﻩ هﻤﻐږﻩ او ﻣﻨﺴﺠﻢ ﭘﺮوګﺮام ﭘﻠﻰ ﮐړي ﺗﺮڅﻮ دﻏﻪ دوﻩ
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ﺿﻤﻴﻤﻪ ر  -د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋۍ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻟﻨډﻳﺰ

ﻣﻮﺧﯥ ﻻس ﺗﻪ راوړي (١) :د ﺑﻴﻮزﻟۍ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ﮐﯥ ﮐﻤښﺖ راوﺳﺘﻞ او ) (٢د ﺑﺪﻳﻞ ﻣﻌﻴﺸﺖ ﺑﺮاﺑﺮول .زراﻋﺘﻲ او ﮐﻠﻴﻮاﻟﻪ
ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋى د داﺳﯥ ﻳﻮ ﭘﻼن ﺑﻴﺎﻧﻮوﻧﮑﻰ دﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻰ ﮐﯥ هﻠﯥ ځﻠﯥ وﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ ﺑﻴﻮزﻟﻲ د اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﻴﺴﺘﻢ د ﺑﻴﺎ
اﺣﻴﺎ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﻟﻪ ﻣﻴﻨځﻪ ﻳﻮﺳﻲ ،ډﻳﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﭘﻪ ﮐﻠﻴﻮاﻟﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ﭘﺮ ﺑﻴﻮزﻟﻪ او ﺧﻄﺮ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺧﻠﮑﻮ ﺑﺎﻧﺪې وي .د
ﮐﻮﮐﻨﺎرو د ﻟﻪ ﻣﻴﻨځﻪ وړﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د هڅﻮ زﻳﺎﺗﻴﺪل ،او د دﻏﻮ هڅﻮ اهﻤﻴﺖ ،د ﮐﺮهﻨﻴﺰو ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﭼټﮑﯥ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ،او د ﺑﺰګﺮاﻧﻮ
ﺣﺎﻟﺖ د ﺑﻴﻮزﻟۍ د ﺧﻂ د ﮐﭽﯥ څﺨﻪ د راټﻴټﻴﺪﻟﻮ د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻟﭙﺎرﻩ ﻟﻪ هﺮ وﺧﺖ ﻣﺨﮑﯥ څﺨﻪ اړﻳﻦ دي .او د ﺑﺪﻳﻞ ﻣﻌﻴﺸﺖ ﭘﻪ را
ﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﭘﺎﻧګﻮﻧﻪ د ﺣﻞ د ﻣﻬﻤﻮ ﻻرو ﭼﺎرو څﺨﻪ ﻳﻮﻩ ګڼﻞ ﮐﻴږي.
ډﻳﺮى ﺑﺰګﺮان د ﺑﺰګﺮۍ ﻟﻪ ﻻرې د ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪاﻧﻪ د ډﻳﺮو ﮐﻤﻮ ﻟګښﺘﻮﻧﻮ ﻳﺎ ﻟږ څﻪ ډﻳﺮو ﻟګښﺘﻮﻧﻮ د ﻻس ﺗﻪ راوړﻟﻮ ﺟﻮګﻪ دي .ﻧﻮ
ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ هﻐﻪ ﮐﻮرﻧۍ ﭼﯥ د ژوﻧﺪاﻧﻪ اړﺗﻴﺎوې ﻳﯥ ﻳﻮازې د ﮐﺮهﻨﯥ ﭘﻮرې ﺗړﻟﯥ دي ،د ﻣﻌﻴﺸﻴﺘﻲ ﻣﺼﺆﻧﻴﺖ د ﻧﻪ ﺷﺘﻮن ﺳﺮﻩ
ﻣﺨﺎﻣﺦ دي ،او ﺁن ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ وﺧﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ د اړﺗﻴﺎو د ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻮروﻧﻮ اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﺗﻪ ﻣﺨﻪ ﮐﻮي .ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ
ﻳﯥ ﺧﻄﺮ ﺗﻪ د ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐﻴﺪو ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ ﭘﻪ هﻴﻮاد ﮐﯥ د ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﻴښﻮ او ﺧﻮړو د ﮐﻤښﺖ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ زﻳﺎت ﺷﻮي دي .زراﻋﺘﻲ او ﮐﻠﻴﻮاﻟﻪ
ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋي داﺳﯥ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﯥ ﻟﺮي ﭼﯥ د ﮐﻠﻴﻮاﻟﻮ ﺧﻠﮑﻮ د ژوﻧﺪاﻧﻪ د ﮐﭽﯥ د ښﻪ واﻟﻲ ﻟﭙﺎرﻩ ﺟﻮړ ﺷﻮي
دي .ﺗﺮڅﻮ ﻟﻪ دې ﻻرې د هﻐﻮى د ﺧﻮړو ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﻲ او ﺑﻨﺴټﻴﺰ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ ورﺗﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړاى ﺷﻲ .ﻋﻮاﻳﺪ ﻳﯥ د ﻣﺸﺮوع
ﮐﺎري ﻣﻮﮐﻮ ﻟﻪ ﻻرې زﻳﺎت ﺷﻲ ،او ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺳﺎﻟﻢ او ﺧﻮﻧﺪي ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل ﮐﯥ ژوﻧﺪ وﮐړي .دﻏﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ دوﻩ ﻣﻬﻤﻮ ﺑﺮﺧﻮ
وﻳﺸﻞ ﺷﻮي دي (١) :ﮐﺮهڼﻪ او د ﮐﻠﻴﻮ ﭘﺮاﺧﻪ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ) (٢د ﺳﻮداګﺮۍ د زون ﻧﻮښﺖ او د ﮐﻠﻴﻮ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ وزارت هﻐﻪ ﭘﻨځﻠﺲ
ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﭼﯥ د زراﻋﺘﻲ او ﮐﻠﻴﻮاﻟﯥ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋۍ اهﺪاﻓﻮ ﺗﻪ ﭘﺮې ورﺳﻴږو ﻋﺒﺎرت دي ﻟﻪ :د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮوګﺮام،
د ﺧﻮړو د ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب ﻣﻠﻲ ﭘﺮوګﺮام ،ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ ﭘﺮوګﺮام ،د ﻣﺎﻟﺪارۍ ﮐﺮهڼﯥ او د ﮐﻠﻴﻮ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﭘﺮاخ ﭘﺮوګﺮام،
د ﻣﻠﻲ ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ او ﮐﺮهڼﻴﺰې ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎي ﭘﺮوګﺮام ،د ﮐﻠﻴﻮ د اوﺑﻮ رﺳﻮﻟﻮ او ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤﯥ ﻣﻠﻲ ﭘﺮوګﺮام ،د اوﺑﻮ ﻟګﻮﻟﻮ او د ﮐﻠﻴﻮ د
ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﭘﺮاخ ﭘﺮوګﺮام ،د ﻣﻠﻲ ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ او د ﮐﺮهڼﯥ او د ﮐﻠﻴﻮ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﭘﺮاخ ﭘﺮوګﺮام ،د ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ،د ﮐﻠﻴﻮاﻟﻲ ﺳﻴﻤﻮ د
ﺑﺮﻳښﻨﺎ رﺳﻮﻧﯥ ﭘﺮوګﺮام ،د ﮐﻠﻴﻮاﻟﻲ ﺗﺸﺒﺜﺎﺗﻮ ﭘﺮوګﺮام ،د څﻴړﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ،د ﭼټﮏ ﻏﺒﺮګﻮن د ﮐﺮهڼﻴﺰ او ﮐﻠﻴﻮ د
ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﭘﺮوګﺮام ،او د وړﺗﻴﺎوو د ﻟﻮړووﻧﮑﻲ ﮐﺮهﻨﻴﺰ او د ﮐﻠﻴﻮ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﭘﺮاخ ﭘﺮوګﺮام.
ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت:
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﺗګﻼري ﻣﻮﺧﻪ د ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ د ﻳﻮې هﻤﻐږې او ﺧﻮﻧﺪې ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرﺗﻲ ﺷﺒﮑﯥ ﺟﻮړول
دي ﭼﯥ ﭘﻪ ډاډﻣﻦ ډول ﺧﻠﮏ او ﺳﻮداګﺮﻳﺰ ﻣﺎﻟﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺧﻮﻧﺪي ډول ﭘﻪ هﻴﻮاد ﮐﯥ دﻧﻨﻪ او د هﻴﻮاد څﺨﻪ ﺑﻬﺮ ﻟﻴږدوي راﻟﻴږدوي .ﭘﻪ
ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ د ﻟﻮﻳﻮ ﻻرو د ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺸﭙړول ،د  ٥٣٣ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻩ ﺳړﮎ ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﻪ )د وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﯥ( د ښﺎري ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت
ﻟﭙﺎرﻩ د  ٦٢٩٠ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻩ ﺳړﮎ ،د ښﺎري ﺳړﮐﻮﻧﻮ د ﮐﻴﻔﻴﺖ د ښﻪ ﮐﻴﺪو ،د ﺳړﮎ ﺳﺎﺗﻨﯥ او ﻣﺮاﻗﺒﺖ ،ﺳﺮﻩ ﺑﻪ د ﺳړﮐﻮﻧﻮ د ﺷﺒﮑﯥ
ﭘﻼن ﺟﻮړوﻧﻪ او ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرﺗﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ ،ﺗﻘﻮﻳﻪ ﺷﻲ .دوﻟﺖ ﺑﻪ داﺳﯥ ﻳﻮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﻮړ او ﭘﻠﯥ ﮐړي ﭼﯥ د ﺳړﮐﻮﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯥ او
ﻣﺮاﻗﺒﺖ څﺨﻪ د هﻐﻮى د ﻟګښﺖ او ﭘﺎﻳښﺖ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ډاډ ﺣﺎﺻﻞ ﮐړي.
ﺑﺮﺳﻴﺮﻩ ﭘﺮدې ،د ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﻣﻬﻢ ﻧﻮښﺘﻮﻧﻪ او ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮﺑﻮﻧﻪ ﭘﻪ دې ډول دي (١) :ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ دﻧﻮي هﻮاﻳﻲ ډګﺮ
ﺟﻮړول (٢) ،د ﮐﻨﺪهﺎر ،هﺮات ،او ﻣﺰارﺷﺮﻳﻒ د هﻮاﻳﻲ ډګﺮوﻧﻮ ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﻪ ) (٣د ﺳﻴﻤﯥ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ د ﻧﻮﻳﻮ هﻮاﻳﻲ ډګﺮوﻧﻮ
ﺟﻮړول (٤) ،د اورګﺎډې د ﭘټﻠۍ د ﭘﺮوژې ﻃﺮح ﮐﻮل ) (٥د ګﺎوﻧډﻳﻮ هﻴﻮادوﻧﻮ ﺳﺮﻩ د ﺗﺮاﻧﺰﻳﺖ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ د ﻧﻮﻳﻮ ﺗړوﻧﻮﻧﻮ
ﻻﺳﻠﻴﮑﻮل ﭼﯥ دﻏﻪ ﻧﻮي ﺗړوﻧﻮﻧﻪ ﺑﻪ د ﺿﺮورت وړ ﺳﻮداګﺮﻳﺰو ﺗﻮﮐﻮ د ﮐﻢ وﺧﺖ ﭘﻪ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ د ﻟﻴږد ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي .د
 ٢٠١٠) ١٣٨٩ﻣﻴﻼدي( ﮐﺎل ﭘﻮرې ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ګﺎوﻧډﻳﻮ هﻴﻮادوﻧﻮ ﺳﺮﻩ د ﭘﻮﻟﻮ ﭘﻪ ادارﻩ او هﻤﺪاﺷﺎن د ﺗﻮﮐﻮ ﻟﻴږد د ﺗﺮاﻧﺰﻳﺖ
ﻟﻪ ﻻرې ډﻳﺮ ﻟږ وﺧﺖ ﺗﻪ راﮐﻢ ﮐړي .او س ﻣﻬﺎل داﺳﯥ ﭘﻼﻧﻮﻧﻪ د ﻻس ﻻﻧﺪې دي ﭼﯥ د ﮐﺎﺑﻞ ﻧړﻳﻮال هﻮاﻳﻲ ډګﺮ او هﻤﺪﻏﻪ راز
د ﻣﻠﮑﻲ هﻮاﻧﻮردۍ ﻧﻮرې ادارې د هﻮاﻧﻮردۍ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ او د ﻧړﻳﻮال هﻮاﻳﻲ ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت د ټﻮﻟﻨﯥ د ﻣﻌﻴﺎراﺗﻮ ﺳﺮﻩ
ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړي .ﭘﻪ هﻤﺪﻏﻪ هڅﻪ ﮐﯥ ﺑﻪ د هﻮاﻧﻮردۍ ﻳﻮﻩ ﻧﻮې ادارﻩ هﻢ راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﺷﻲ ﭼﯥ رﻗﺎﺑﺘﻲ هﻮاﻳﻲ ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت ﺗﻪ ﭘﮑﯥ ودﻩ
ورﮐړل ﺷﻲ.
ﮐﺎﻧﻮﻧﻪ:
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داﺳﯥ ﺗﻤﻪ ﮐﻴږي ﭼﯥ د ﮐﺎﻧﻮﻧﻮ او ﻃﺒﻴﻌﯥ زﻳﺮﻣﻮ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﻪ د هﻴﻮاد د ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻪ زﻳﺎﺗﻮاﻟﻲ او د ﺻﺎداراﺗﻮ او ﻋﻮاﻳﺪو
ﭘﻪ زﻳﺎﺗﻮاﻟﻲ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي .دﮐﺎﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﺗګﻼرې ﻣﻮﺧﯥ دادي (١) :د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﮑﺘﻮر
د ﭘﺎﻧګﻮﻧﯥ راﺟﻠﺒﻮل ) (٢د ﻣﻨﺮاﻟﻮﻧﻮ د ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ ﺗﻨﻈﻴﻢ او ﺗﺮوﻳﺞ او ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ (٣) ،د ﺟﻴﻮﻟﻮژﻳﮑﻲ ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ د ﺳﻤﯥ ﺳﺮوې او ﺛﺒﺖ
ﭘﻪ هﮑﻠﻪ د ډاډ ﺣﺎﺻﻠﻮل .او دﻏﻪ ﻣﻮﺧﯥ د ﻧﻮﻳﻮ ﻣﻘﺮرو او ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﭘﻪ را ﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ د ﮐﺎﻧﻮﻧﻮ د اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻼﺗړ
وﮐړي او د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﮑﺘﻮر ﭘﺎﻧګﻮﻧﻪ د ﮐﺎﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﺸﻒ ﮐﯥ ﺟﻠﺐ ﮐړي ،د ﭘﻠﻲ ﮐﻴﺪو وړ دي .د ﮐﺎﻧﻮﻧﻮ او ﻃﺒﻴﻌﻲ زﻳﺮﻣﻮ ﭘﻪ
ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﻳﻮﻩ ﻣﻬﻤﻪ ﺑﺮﻳﺎ د ﻋﻴﻨﮑﻮ د ﻣﺲ د ﮐﺎن ﭘﻪ اړوﻧﺪ د ﺗړون ﻟﻴﮏ ﻻﺳﻠﻴﮑﻮل دي .دﻏﻪ ﺗړون ﻟﻴﮏ د ﻳﻮ ﺑﻬﺮﻧﻲ هﻴﻮاد ﺳﺮﻩ د
 ٢،٨ﻣﻴﻠﻴﺎردﻩ ډاﻟﺮو ﭘﻪ ارزښﺖ ﻻﺳﻠﻴﮏ ﮐړاى ﺷﻮى دى.
د ﮐﺎﻧﻮﻧﻮ د ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮﺑﻮﻧﻮ د ټﺎﮐﻠﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻻﻧﺪې اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮي (١) :د ﮐﺎﻧﻮﻧﻮ او ﻃﺒﻴﻌﻲ زﻳﺮﻣﻮ ﭘﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﯥ
د ﻣﺎﻟﻲ ګټﯥ ډﻳﺮﻳﺪل ) (٢د ﻻزﻣﻮ وړﺗﻴﺎوو او ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ درﻟﻮدوﻧﮑﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮل ) (٣د ﮐﺎﻧﻮﻧﻮ او ﻃﺒﻌﻲ
زﻳﺮﻣﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ د ﭘﺎﻧګﻮﻧﯥ د ﻧﻬﺎﻳﻲ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ او ﻣﻘﺮرو ﭘﻠﻲ ﮐﻮل ) (٤ﭘﻪ هﻴﻮاد ﮐﯥ د ﻣﻨﺮاﻟﻲ زﻳﺮﻣﻮ
دﻗﻴﻘﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﺮڅﻮ د هﻐﻮى څﺨﻪ د ګټﯥ اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮﻩ اوږدﻣﻬﺎﻟﯥ او ﭘﺎﻳښﺖ ﻟﺮوﻧﮑﯥ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋي ﺟﻮړﻩ ﮐړاى ﺷﻲ .د
ﭘﺎﻧګﻮوﻧﮑﻮ د اﻋﺘﻤﺎد راﺟﻠﺒﻮل د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﮐﺎﻧﻮﻧﻮ د ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﭘﻪ رڼﺎ ﮐﯥ ﺑﻪ ﭘﺎﻧګﻮﻧﻪ زﻳﺎدښﺖ وﻣﻮﻣﻲ.
د اوﺑﻮ د ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ ادارﻩ:
دوﻟﺖ ﺑﻪ د ﻟﻨډﻣﻬﺎل او ﻣﻴﻨځﻤﻬﺎل ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮﻩ هﻤﻐږې ﺗګﻼرﻩ د اوﺑﻮ د ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ د ادارې او هﻤﺪﻏﻪ راز د ﺳﻴﻨﺪوﻳﻮ د ﺣﻮزو د
ادارې ﻟﭙﺎرﻩ ر اﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐړي ﺗﺮڅﻮ د اوﺑﻮ د ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ د ﭘﺮﻣﺨﺘګ او ﭘﻼن ﺟﻮړوﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ورڅﺨﻪ ګټﻪ واﺧﻠﻲ .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د
ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﺗګﻼرې ﻣﻮﺧﻪ ﭘﻪ هﻴﻮاد ﮐﯥ د اوﺑﻮ د ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ ودﻩ ،ﭘﻪ داﺳﯥ ډول ﭼﯥ ﺑﻴﻮزﻟﻲ ﮐﻤﻪ ﮐړي ،او ﭘﻪ اﻗﺘﺼﺎدي او
ټﻮﻟﻨﻴﺰﻩ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ د دواﻣﺪار ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﺳﺒﺐ ﺷﻲ .د ټﻮﻟﻮ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د ژوﻧﺪاﻧﻪ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺑﻪ ښﻪ واﻟﻰ وﻣﻮﻣﻲ ،او د راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ ﻧﺴﻠﻮﻧﻮ
ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﻪ د اوﺑﻮ ﮐﺎﻓﻲ ﺳﺮﭼﻴﻨﯥ ﺣﻔﻆ ﺷﻲ.
د ﮐﺮﻧﻴﺰو ځﻤﮑﻮ ﭘﻪ ﺧړوﺑﻮﻟﻮ ﮐﯥ د هﻴﻮاد  ٩٥ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ اوﺑﻪ ﻣﺼﺮﻓﻮي .ﭘﻪ  ١٩٧٠) ١٣٥٠ﻣﻴﻼدي( ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ ٣،٦
ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ هﮑټﺎرﻩ ځﻤﮑﻪ ﮐﺮل ﮐﻴﺪﻟﻪ او ﭘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﻻرو ﭼﺎرو ﺑﻪ ﺧړوﺑﻴﺪﻟﻪ ،ﻣګﺮ اوس ﻣﻬﺎل ﻳﻮازې  ١،٣ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ هﮑټﺎرﻩ ځﻤﮑﻪ د
ﺧړوﺑﻮﻟﻮ ﺟﻮګﻪ دﻩ .ﭼﯥ د دﻏﻪ ﺟﻤﻠﯥ ﻳﻮازې ﻟﺲ ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ ﻳﯥ د ﻣﻬﻨﺪﺳۍ د ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮ ﺑﻨﺴﺖ ﺧړوﺑﻴږي ﻧﻮرﻩ ټﻮﻟﻪ ځﻤﮑﻪ ﭘﻪ
رواﺟﯥ او ﻋﻨﻌﻮي ﺗﻮګﻪ ﺧړوﺑﻴږي .اوﺑﻪ ﺧﻮر ځﻤﮑﯥ د ﻟﻠﻤﻲ ځﻤﮑﻮ ﭘﻪ ﻧﺴﺒﺖ درې ﭼﻨﺪﻩ زﻳﺎت ﺣﺎﺻﻼت ورﮐﻮي .ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﮐﯥ د  ٨،٣ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ هﮑټﺎرﻩ د ﮐﺮﻧﯥ وړ ځﻤﮑﯥ څﺨﻪ  ٥،٨ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ هﮑټﺎرﻩ ﻳﯥ د ﺧړوﺑﻴﺪﻟﻮ وړ دﻩ ،د اوﺑﻮ ﻟګﻮﻟﻮ د ﺳﻴﺴﺘﻢ ادارﻩ ،د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻳﻮ د ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮﺑﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﺷﻤﻴﺮل ﮐﻴږي .د ا وﺑﻮ ﻟګﻮﻟﻮ د ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﻮﻳﻮ ﻳﺎ د ﻣﻴﻨځﻪ ﺗﻠﻠﻮ ﺳﻴﺴﺘﻤﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﻴﺎ
ﺟﻮړوﻟﻮ ﮐﯥ د ﭘﺎم وړ ﭘﺎﻧګﻮﻧﻪ ﺷﻮې دﻩ .ﻣګﺮ د اوﺑﻮ دﻟګښﺖ ﭘﻪ اﻏﻴﺰﻣﻨﺘﻴﺎ ﮐﯥ د ﭘﺎﻧګﻮوﻧﻮ د ﺟﻠﺐ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ډﻳﺮﻩ ﻟږ څﻪ ﺷﻮي
دي .د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻳﻮ د ﺑﻨﺴټﻴﺰو ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮﺑﻮﻧﻮ څﺨﻪ د ﮐﻮﮐﭽﯥ ،ګﻤﺒﻴﺮي او ﮐﺎﻣﯥ ﺑﻨﺪوﻧﻮ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ دﻩ.
ﭘﻪ هﻴﻮاد ﮐﯥ هﻤﺎﻏﻪ د ﭘﺨﻮاﻧﻲ ډول اوﺑﻮ ﻟګﻮﻟﻮ د ﺳﻴﺴﺘﻤﻮﻧﻮ رﻏﻮل ﻻ اوس هﻢ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮﺑﻮﻧﻮ ﮐﯥ راځﻲ ،او د زراﻋﺘﻲ
ﺗﻮﻟﻴﺪاﺗﻮ او د ﺑﻴﻮزﻟۍ ﭘﻪ ﮐﻤﻮﻟﻮ ﮐﯥ د ﮐﻠﻴﻮاﻟﻮ ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮﻻى ﺷﻲ .د اوﺑﻪ ﻟګﻮﻟﻮ او ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤﯥ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ د
ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﮐﻤښﺖ د ﻟﻪ ﻣﻴﻨځﻪ وړﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﻪ دوﻟﺖ د اوﺑﻮ ﻟګﻮﻟﻮ او ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤﯥ ﭘﺮوژې د ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب ﭘﻪ ډول ﭘﻪ ﮐﺎر واﭼﻮي.
ﭘﻪ ﻟﻨډﻣﻬﺎل ﻳﺎ ﻣﻴﻨځ ﻣﻬﺎل ﮐﯥ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ هﺎﻳﺪروﻟﻮژﻳﮑﻲ ﺳﺮوې ﺑﺸﭙړې ﮐړي .او د ﮐﺮﻧﻴﺰو ځﻤﮑﻮ د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﻪ ﺑﻨﺪوﻧﻪ
ﺟﻮړ ﮐړي.
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ او ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ ﺗﮑﻨﺎﻟﻮژي:
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﺗګﻼرې ﻳﻮﻩ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﮑﻪ ﻣﻮﺧﻪ دادﻩ ﭼﯥ د هﻴﻮاد  ٨٠ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ ﺧﻠﮏ ﭘﻪ ﻣﺘﻮازن ډول د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ
ﺗﮑﻨﺎﻟﻮژۍ او ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﺑﺮﺧﻤﻦ ﺷﻲ .ﺗﺮ  ٢٠١٠) ١٣٨٩ﻣﻴﻼدي( ﮐﺎل ﭘﻮرې ﺑﻪ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ او ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ
ﺳﮑﺘﻮر ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮﺑﻮﻧﻪ دا وي :د ﻧﻮري ﻓﺎﻳﺒﺮ د ﭘﺮوژې ﺑﺸﭙړول او ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﭼټﮏ ډول د رﺳﻴﺪواو د ګﺮځﻨﺪﻩ ﺗﻠﻴﻔﻮن د
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ﺿﻤﻴﻤﻪ ر  -د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋۍ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻟﻨډﻳﺰ

درﻟﻮدو ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺴﻲ ﮐﻴﺒﻞ ﻏﺰول ،د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ او ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ ﺗﮑﻨﺎﻟﻮژۍ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻠﻲ ﮐﻮل ،ﺑﻪ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﮑﺘﻮر د ﭘﺎﻧګﻮﻧﯥ د
ﺟﻠﺒﻮﻟﻮ او ﭘﻪ دﻏﻪ ﺳﮑﺘﻮر ﮐﯥ د ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻟﭙﺎرﻩ ډﻳﺮ اړﻳﻦ وي .د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ او ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ ﺗﮑﻨﺎﻟﻮژى ﺷﻮرا ﺑﻪ د ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻮ
دوزارت ﻟﻪ ﻻرې هڅﻪ وﮐړي ﺗﺮڅﻮ دوﻟﺘﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ د ﮐﻤﭙﻴﻮټﺮ د ﻻرې ﭘﻪ ﻋﺼﺮي ا و ﻣﺴﻠﮑﻲ ﺗﻮګﻪ د ﺑﺮﻳښﻨﺎﻳﻲ ﺣﮑﻮﻣﺖ دارۍ
ﭘﻪ ډول ،ﻟﻮړي ﮐړي .د ﺣﮑﻮﻣﺖ دارۍ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺑﻪ ښﻪ واﻟﯥ وﻣﻮﻣﻲ او اداري ﻓﺴﺎد ﺑﻪ ﮐﻢ ﺷﻲ .او داﺳﯥ ﺗﻤﻪ ﮐﻴږي ﭼﯥ ﭘﻪ دې
ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﮑﺘﻮر ډﻳﺮﻩ ﭘﺎﻧګﻮﻧﻪ وﮐړي.
ښﺎري ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ:
د ښﺎري ﮐﻴﺪﻟﻮ د ﭼټﮑﯥ ﭘﺮوﺳﯥ اﻏﻴﺰﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ د هﻴﻮاد ﭘﻪ ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﻪ ﮐﯥ ځﺎﻧګړى اهﻤﻴﺖ ﻟﺮي .د وﻻﻳﺘﻲ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ د ﭘﻼن
ﺟﻮړوﻧﯥ ﭘﻪ اړوﻧﺪﻩ ﭘﺮوﺳﻪ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﺗګﻼرې اﺗﻪ ،د ښﺎري ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﭘﻼﻧﻮﻧﻪ ﻃﺮح ﮐړي دي .او ﭘﻪ دﻏﻪ
ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﺗګﻼرې ﻣﻮﺧﯥ ،د ﺧﻠﮑﻮ د وس او ﺗﻮان ﺳﺮﻩ ﺳﻢ د ﺳﺮﭘﻨﺎﻩ د ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺑﺮاﺑﺮول ﻳﻮ ځﺎى
د اﻗﺘﺼﺎدي دواﻣﺪارﻩ ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﺳﺮﻩ دي .ﭼﯥ دﻏﻪ ﮐﺎر ﺑﻪ د ښﺎري ﻣﻠﻲ ﭘﺮوګﺮام د ﻻرې ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﺷﻲ .او د ځﻤﮑﻲ ﻣﻠﻲ ﭘﺎﻟﻴﺴﻲ
او د ښﺎري ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﭘﻼﻧﻮﻧﻪ ﭘﮑﯥ ﺷﺎﻣﻞ دي .د دﻏﻪ هڅﻮ ﭘﺎﻳﻠﯥ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډول وي (١) :د ښﺎرواﻟﻴﻮ د وړﺗﻴﺎو ﻟﻮړول ﺗﺮڅﻮ
ښﺎري ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ادارﻩ او ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ وړاﻧﺪې ﮐړي (٢) ،د ﺑﻨﺴټﻮﻧﻮ ﺑﻬﺘﺮﻩ هﻤﻐږي او د ښﺎري ﻣﻬﻤﻮ ﺷﺎﺧﺼﻮﻧﻮ څﺨﻪ څﺎرﻧﻪ ) (٣د
ښﺎري اوﺳﻴﺪوﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺑﻨﺴټﻴﺰو ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ زﻳﺎﺗﻮاﻟﻰ ) (٤ﭘﻪ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﺗﻮګﻪ  ٥٠ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ د ﻧﺎرﺳﻤﻲ ځﻤﮑﻮ رﺳﻤﻲ ﮐﻮل(٥) .
د ﻋﺎﻣﻪ اﺳﺎﻧﺘﻴﺎو او ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ښﻪ واﻟﻰ او هﻤﺪﻏﻪ راز د ﻧﻮﻳﻮ ښﺎري ﺳﻴﻤﻮ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﻟﮑﻪ د ﮐﺎﺑﻞ ﻧﻮى ښﺎر د ﮐﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎل ﺗﻪ ﭘﻪ دﻩ
ﺳﺒﺰ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ ) (٦د وس او ﺗﻮان ﺳﺮﻩ ﺳﻢ د ﺳﺮﭘﻨﺎﻩ ګﺎﻧﻮ زﻳﺎﺗﻮاﻟﻰ ﭼﯥ  ٥٠ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ ﺑﻪ ﻳﯥ د ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزۍ د ﺗﺼﺪى ﻟﻪ ﻻرې
او  ٣٠ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ ﺑﻪ هﻐﻪ ځﻤﮑﯥ وي ﭼﯥ د ﭘﻴﺮ او ﭘﻠﻮر ﻟﭙﺎرﻩ ورڅﺨﻪ د ﻣﺎرﮐﻴټﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻞ ﮐﻴږي او د
اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﻠﻮﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﻮ ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳﻰ (٧) .د ﺷﻨﻮ ا و ﺧﻼﺻﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﭘﻪ راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ د ښﺎري ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل ښﻪ
ﮐﻮل.
ﻟﻮﻳﻪ ﻧﻨګﻮﻧﻪ ﭼﯥ د ښﺎري ﭼټﮑﯥ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﻣﺦ ﮐﯥ ﭘﺮﺗﻪ دﻩ ،دﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﻮړوﻧﻪ او د ﻟګښﺘﻮﻧﻮ ﺟﺒﺮان دى .ﭼﯥ د ﻏﻪ ﻣﺎﻟﻴﻪ
ورﮐﻮﻧﻪ ﭘﻪ اﻏﻴﺰﻣﻦ ډول د ښﺎري ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ رﺳﻮﻟﻮ ﮐﯥ ډﻳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي .دﻏﻪ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﮑﺘﻮر ﺗﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاﺑﺮﻩ
ﮐړي ﭼﯥ ښﺎري ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ د دوﻟﺘﻲ ﺳﮑﺘﻮر ﭘﻪ ﻟږﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ د ﺑﻴﻮزﻟﻮ ښﺎرﻳﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړي .د ﻧﻪ ﭘﻼن ﺷﻮﻳﻮ ښﺎري ﺳﻴﻤﻮ او
دﺑﯥ ﻧﻘﺸﯥ ﻳﺎ ﻧﺎرﺳﻤﻲ ﺳﻴﻤﻮ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻟﭙﺎرﻩ دزوﻧﻮﻧﻮ د وړﺗﻴﺎوو او د ښﺎري ﭘﻼن ﺟﻮړوﻧﯥ ﻧﻮې ادارﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻘﻮﻳﻪ ،او
ﻣﻼﺗړ ﻳﯥ وﺷﻲ.
ښﻮوﻧﻪ او روزﻧﻪ:
دوﻟﺖ ﻏﻮاړي ﭼﯥ ﺑﺎﺳﻮادﻩ او ﻟﻮﺳﺘﻲ اﺗﺒﺎع وﻟﺮي .د  ٢٠٠٢) ١٣٨١ﻣﻴﻼدي( ﮐﺎل څﺨﻪ را ﭘﻪ دﻳﺨﻮا ،دوﻟﺖ د ﭘﻮهﻨﯥ ﭘﻪ ﺳﮑﺘﻮر
ﮐﯥ ډﻳﺮﻩ ﭘﺎﻧګﻮﻧﻪ ﮐړې دﻩ ،او د دې ﻣﻮﺧﯥ د ﻻس ﺗﻪ راړوﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺗﻌﻠﻴﻢ او ﺗﺮﺑﻴﯥ زﻣﻴﻨﻪ
ﺑﺮاﺑﺮﻩ ﮐړي .ﺑﯥ ﺳﻮادۍ ﮐﯥ ﮐﻤښﺖ راوﻟﻲ ،او ﮐﺎري ځﻮاﮐﻤﻦ ځﻮاﮎ راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐړي ډﻳﺮ ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮﺑﻮﻧﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي دي.
هﻤﺪﻏﻪ راز دوﻟﺖ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮﺧﻮ ﺗﻪ د رﺳﻴﺪﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ هﻢ ژﻣﻦ دى ،او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﺗګﻼرې ﻣﻮﺧﻪ د ښﻮوﻧﯥ
او روزﻧﯥ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ دادﻩ ﭼﯥ دوﻟﺖ دﻏﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﻣﻮﺧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب وﻣﻮﻣﻲ.
دوﻟﺖ ﻏﻮاړي ﺗﺮڅﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺳﻮاد ،د ﭘﻮهﻨﯥ د ﮐﻴﻔﻴﺖ ﭘﻪ ښﻪ واﻟﻲ ،دﭘﻮهﻨﯥ د ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﺗﺮڅﻮ ډﻳﺮ زدﻩ ﮐﻮوﻧﮑﻲ
ﺟﺬب ﮐړي ،د ټﻮﻟﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﻻس رﺳﻰ ﭘﻮهﻨﯥ ﺗﻪ ،ﻟﻮړو زدﻩ ﮐړو ﺗﻪ د ﺧﻠﮑﻮ ﻻﺳﺮﺳﻰ ،او د ﻟﻮړو زدﻩ ﮐړو د ﮐﻴﻔﻴﺖ او ﻇﺮﻓﻴﺖ
ﻟﻮړول او ﭘﻪ ﻣﺴﻠﮑﻲ ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﻟﻮړواﻟﻲ ،ﮐﭽﻪ ﻻ ډﻳﺮﻩ ﻟﻮړﻩ ﺷﻲ.
د ﺑﻨﺴټﻴﺰو ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻮ ﺑﺮاﺑﺮول او ﭘﻪ هﻴﻮاد ﮐﯥ د ﻧﺎﻟﻮﺳﺘۍ د ﮐﭽﯥ ټﻴټﻮل ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻳﻮ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب دى ﭼﯥ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﺗګﻼرې د ﭘﻠﻲ ﮐﻴﺪو ﭘﻪ ﻣﻬﺎل ﮐﯥ ﺑﻪ هﻢ د ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب ﭘﻪ ډول ﭘﺎﺗﯥ وي .دوﻟﺖ ژﻣﻦ دى ﺗﺮڅﻮ هﻐﻪ
ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮﺑﻮﻧﻪ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﻮهﻨﯥ ﭘﻪ ﻣﻠﻲ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋۍ ﮐﯥ ټﺎﮐﻞ ﺷﻮي دي ،ﭘﻠﻲ ﮐړي .دﻏﻪ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ څﻪ داﺳﯥ دي(١) :
ﻋﻤﻮﻣﻲ زدﻩ ﮐړې )ﭼﯥ  ٦٠ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ اﻧﺠﻮﻧﯥ او  ٧٥ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ هﻠﮑﺎن ﭘﻪ ښﻮوﻧځﻴﻮ ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻲ (٢) (.د ښﻮوﻧﮑﻮ روزﻧﻪ
او هﻐﻮى ﻟﭙﺎرﻩ د ﮐﺎري ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﺑﺮاﺑﺮول ) (٣د ﻣﻌﺎرف د ﺑﻨﺴټﻮﻧﻮ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ او ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﻪ ) (٤د ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻧﺼﺎب او درﺳﻲ
د ﺳﻴګﺎر دﻓﺘﺮ | اﮐﺘﻮﺑﺮ  ٢٠٠٨ ،٣٠ﮐﺎﻧګﺮس ﺗﻪ راﭘﻮر | 116

ﺿﻤﻴﻤﻪ ر  -د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋۍ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻟﻨډﻳﺰ

ﻣﻮادو ﺑﻬﺒﻮد ) (٥د ﺳﻮاد زدﻩ ﮐړﻩ او ﻏﻴﺮ رﺳﻤﯥ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ) (٦اﺳﻼﻣﻲ زدﻩ ﮐړې ) (٧ﻣﺴﻠﮑﻲ او ﺗﺨﻴﻨﮑﻲ زدﻩ ﮐړې ) (٨د
ﭘﻮهﻨﯥ د ادارې اﺻﻼح او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ.
ﭘﻪ دﻏﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ دوهﻢ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب دادى ﭼﯥ د ﭘﻮهﻨﯥ ادارﻩ ،ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﭼﺎرواﮐﻮ ﺗﻪ د ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د رﺳﻮﻟﻮ د ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ
ورﺳﭙﺎرﻟﻮ ﻟﻪ ﻻرې ښﻪ ﮐړاى ﺷﻲ ،او ﭘﻪ ﻋﻴﻦ وﺧﺖ ﮐﯥ د ﭘﻮهﻨﯥ د وزارت ،د ﻟﻮړو زدﻩ ﮐړو وزارت ،او د ﮐﺎر ټﻮﻟﻨﻴﺰو او
ﺷﻬﻴﺪاﻧﻮ او ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻨﻮ د ﭼﺎرو وزارت ،ﭘﻼن ﺟﻮړوﻧﻪ او څﺎرﻧﻴﺰﻩ ﺑﺮﺧﻪ ﺗﻘﻮﻳﻪ ﺷﻲ ،د ﺣﺮﻓﻪ ﻳﯥ زدﻩ ﮐړو ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﻣﻬﻢ
ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب د ﺣﺮﻓﻪ ﻳﻲ زدﻩ ﮐړو ﺑﺮاﺑﺮول ،او د ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻮ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ دي ﭼﯥ د ﮐﺎر ﺑﺎزار ﭘﮑﯥ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﯥ هﻢ و
ﻧﻴﻮل ﺷﻲ .هﻤﺪا ﺷﺎن د هﻤﻐږۍ او د ﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻮ ﻟﻮړول د ﺣﺮﻓﻪ ﻳﻲ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻮ د روزﻧﻴﺰ ﺑﻮرډ ﻟﻪ ﻻرې.
ﮐﻠﺘﻮر او رﺳﻨۍ:
د دﻏﻪ ﺳﮑﺘﻮر ﻟﺮﻟﻴﺪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډول دى (١) :ﭘﻪ ټﻮل هﻴﻮاد ﮐﯥ ښځﻮ او ﻧﺎرﻳﻨﻪ و ﺗﻪ رﺳﻴﺪوﻧﮑﻮ ،ﺁزادو او ﺧﭙﻠﻮاﮐﻮ رﺳﻨﻴﻮ څﺨﻪ
ﻣﺪاوم او ﭘﺮاخ ﻣﻼﺗړ (٢) .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﮐﻠﺘﻮري او ﻓﺮهﻨګﻲ ﻣﻴﺮاﺛﻮﻧﻮ ﺳﺎﺗﻨﻪ ) (٣د ﮐﻠﺘﻮرې ﭘﻨځﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﻣﻼﺗړ.
ﭘﻪ دﻏﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﻣﻬﻤﯥ ﻣﻮﺧﯥ دادي :د ﻟﺮﻏﻮن ﭘﻴﮋﻧﺪﻧﯥ ﻟﻪ اړﺧﻪ د ارزښﺖ ﻟﺮوﻧﮑﻮ ﺳﻴﻤﻮ او ﻧﺎﺛﺒﺖ ﺷﻮﻳﻮ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻳﺎدګﺎروﻧﻮ
ﺗﺜﺒﻴﺘﻮل او ﺧﻄﺮ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺳﻴﻤﻮ ﺳﺎﺗﻨﻪ ،د رﺳﻨﻴﻮ د ﻧﻮي ﻗﺎﻧﻮن ﻃﺮح ﮐﻮل اود ﺁزادو رﺳﻨﻴﻮ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ څﺨﻪ ﭘﻪ ټﻮل هﻴﻮاد ﮐﯥ
ﻣﻼﺗړ او ﭘﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﮐﭽﻪ د هﻐﻪ هڅﻮ دوام ﭼﯥ ﻏﻼ ﺷﻮي هﻨﺮي ﺁﺛﺎر ﺑﻴﺮﺗﻪ و ﻣﻮﻧﺪل ﺷﻲ.
روﻏﺘﻴﺎ او ﺧﻮاړﻩ:
د ټﻮﻟﻮ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻨﯥ ﺳﺮﻩ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﻠﮏ د ﻳﻮ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺣﺎﻟﺖ څﺨﻪ رﻧځ وړي ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ
ﺷﺎﺧﺼﻮﻧﻪ د ﻧړۍ د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺷﺎﺧﺼﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﭘﻪ ډﻳﺮﻩ ټﻴټﻪ ﮐﭽﻪ ﮐﯥ ﻗﺮار ﻟﺮي .د ﺳﻴﻤﯥ د ﺑﻞ هﺮ هﻴﻮاد ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﭘﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺣﺎﻟﺖ د ﻳﻮ ﻧﺎورﻳﻦ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ دى ،د ﻋﻤﺮ ﻣﺘﻮﻗﻌﻪ ﮐﭽﻪ ډﻳﺮﻩ ټﻴټﻪ دﻩ ،د ﻣﻴﻨﺪو ،ﻧﻮﻳﻮ زﻳږﻳﺪوﻟﻮ
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ او د ﭘﻨځﻪ ﮐﻠﻮﻧﻮ څﺨﻪ ټﻴﺖ ﮐﻮﭼﻨﻴﺎﻧﻮ د ﻣړﻳﻨﯥ ﮐﭽﻪ ډﻳﺮﻩ ﻟﻮړﻩ دﻩ ،او ﺧﻮارځﻮاﮐﻲ ﭘﻪ هﻴﻮاد ﮐﯥ ﭘﻪ ډﻳﺮﻩ ﻟﻮړﻩ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ ﭘﻪ
ﺧﭙﺮﻳﺪو دﻩ.
د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺳﮑﺘﻮر ﻋﻤﺪﻩ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب دادى ﭼﯥ هﻐﻮ روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﻣﺴﺎﻳﻠﻮ ﺗﻪ ﭼﯥ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب ﻟﺮي د ﺑﻨﺴټﻴﺰو روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ
ﻻرې ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ او ټﻮﻟﻴﺰ ډول د ﭘﻮښښ ﻻﻧﺪې راوﻟﻲ .دوﻟﺖ ﺑﻪ د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ټﻮﻟګﯥ ﭘﻠﻲ ﮐﻴﺪو ﺗﻪ اداﻣﻪ ورﮐﻮي ،او
هﻐﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﻳﻪ ﮐړي ﭼﯥ د ﻧﺎروﻏﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ د ﻟﻮﻣړﻧﻴﻮ روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ دﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ څﺨﻪ ګټﻪ واﺧﻠﻲ.
ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ډول دوﻟﺖ ﻏﻮاړي ﭼﯥ د ﻣﻴﻨﺪو د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ د ﮐﻮرﻧﻴﻮ د ﻻرښﻮوﻧﻮ او د ﻣﻴﻨﺪو ﭘﻮرې اړوﻧﺪ ﻣﺴﺎﺋﻴﻠﻮ ﻟﻪ
ﻻرې او د ﻣﻴﻨﺪو او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺧﻮړو د وﺿﻌﻴﺖ ،د ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﻴﻮ د ﮐﻨﺘﺮول د او هﻐﻮې ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﻪ اﻏﻴﺰو ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ
ﺳﺮﻩ د ﺧﻠﮑﻮ روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺣﺎﻟﺖ ښﻪ ﮐړي .د دﻏﻪ روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﻣﺸﺨﺼﻮ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ د ﻣﻼﺗړ ﻟﭙﺎرﻩ دوﻟﺖ د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د رﺳﻮﻟﻮ
ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮﻩ ﺑﻨﺴټﻴﺰ او ﺟﺎﻣﻊ ﭘﺮوګﺮام ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﻴﻮﻟﻰ دى .دﻏﻪ ﭘﺮوګﺮام د دې ﻟﭙﺎرﻩ ﺟﻮړ ﺷﻮى دى ﺗﺮڅﻮﭘﻪ روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﻣﻠﻲ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮐﯥ ﻧﺎ ﺑﺮاﺑﺮي او د اﻏﻴﺰﻣﻨﺘﻴﺎ زﻳﺎﺗﻮاﻟﻰ او د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﮐﻴﻔﻴﺖ ،ادارﻩ او څﺎرﻧﻪ ورڅﺨﻪ وﮐړي.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﺗګﻼرې ﻣﻮﺧﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺗړون ﻟﻴﮏ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﻨځﻠﺲ ﮐﻠﻮﻧﻮ د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮﺧﻮ
) (MDGﭘﻪ ﭼﻮﮐﺎټ ﮐﯥ د روﻏﺘﻴﺎ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډول دي :د  ٢٠١٠) ١٣٨٩ﻣﻴﻼدي( ﮐﺎل ﺗﺮﭘﺎﻳﻪ ﺑﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د
 MDGﻣﻮﺧﻮ اﺳﺎس ﺑﻪ )اﻟﻒ( د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺑﻨﺴټﻴﺰو ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ ټﻮﻟﮑﻪ ﺑﻪ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ وﻣﻮﻣﻲ ﺗﺮڅﻮ ﻟږ ﺗﺮ ﻟږﻩ  ٩٠ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ وګړي
د ﭘﻮښښ ﻻﻧﺪې راوﻟﻲ) ،ب( د ﻣﻴﻨﺪو د ﻣړﻳﻨﯥ ﮐﭽﻪ ﺑﻪ  ١٥ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ راټﻴټﻪ ﮐړاى ﺷﻲ) ،ج( ټﻮﻟﻮ د ﭘﻨځﻪ ﮐﻠﻮﻧﻮ څﺨﻪ ټﻴټ
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﺑﻪ د وﻗﺎﻳﯥ وړ ﻧﺎروﻏﻴﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﯥ د واﮐﺴﻴﻨﻮﻧﻮ ﭘﻪ واﺳﻄﻪ ﺧﻮﻧﺪي ﮐړاى ﺷﻲ او د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﻣړﻳﻨﯥ ﮐﭽﻪ ﺑﻪ ٢٠
ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ راښﮑﺘﻪ ﮐړاى ﺷﻲ) .د( د هﻐﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭼﯥ ﻋﻤﺮ ﻳﯥ د ﭘﻨځﻪ ﮐﻠﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﮐﻢ وي ﺑﻪ د  ١٣٨٢او  ١٣٩٤ﮐﻠﻮﻧﻮ
ﺗﺮﻣﻴﻨځ ﺑﻪ ﻳﯥ د ﻣړﻳﻨﯥ ﮐﭽﻪ  ٥٠ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ او د  ١٣٨٢څﺨﻪ ﺗﺮ  ١٤٠٠ﭘﻮرې ﺑﻪ ﻳﯥ د ﻣړﻳﻨﯥ ﮐﭽﻪ د ﻳﻮ ﭘﺮ درﻳﻤﯥ ﺑﺮﺧﯥ
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ﭘﻮرې راټﻴټ ﮐړاى ﺷﻲ )هـ( د ﻣﻴﻨﺪو د ﻣړﻳﻨﯥ ﮐﭽﻪ ﺑﻪ د ١٣٨١څﺨﻪ ﺗﺮ  ١٣٩٤ﭘﻮرې  ٥٠ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ او د  ١٣٨١څﺨﻪ ﺗﺮ
 ١٤٠٠هﺠﺮي ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل ﭘﻮرې ﺑﻪ  ٢٥ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ ﻧﻮرﻩ هﻢ راټﻴټﻪ ﮐړاى ﺷﻲ) .و( د  ١٤٠٠ﮐﺎل ﭘﻮرې ﺑﻪ د اﻳﺪز د ﺧﭙﺮواوي
ﻧﻪ ﻣﺨﻨﻴﻮي وﺷﻲ )ز( د ﻣﻼرﻳﺎ او د ﻧﻮرو ﻋﺎﻣﻮ ﻧﺎروﻏﻴﻮ د واﻗﻌﺎﺗﻮ ﻣﺨﻨﻴﻮې او ﮐﻤښﺖ ﺗﺮ  ١٤٠٠هﺠﺮي ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل ﭘﻮرې.
ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب:
هﻐﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﮐﻮرﻧﻴﻮ د ﺳﺮوې ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ ﻻس ﺗﻪ راﻏﻠﻲ دي ،دا ښﻴﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺑﻴﻮزﻟۍ او
د ﻧﺮﺧﻮﻧﻮ د ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﻪ ﺗﻴﺮﻩ د ﺧﻮراﮐﻲ ﺗﻮﮐﻮ د ﺑﻴﯥ د ﻟﻮړﻳﺪﻟﻮ او ﺑﻴﻮزﻟﻴﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ د ﺧﻄﺮﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺧﻠﮑﻮ ﮐﭽﻪ ډﻳﺮﻩ ﻟﻮړﻩ دﻩ .د
ﺑﻴﻮزﻟﻴﻮ د ﻟﻪ ﻣﻴﻨځﻪ وړﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮ ﺷﺮط ،ځﻮاﮐﻤﻦ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮﻣﺨﺘګ دى ،ﺧﻮ ﻳﻮازې اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮﻣﺨﺘګ هﻢ ﺑﺴﻨﻪ ﻧﻪ ﮐﻮي .د
اﻏﻴﺰﻣﻦ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻟﭙﺎرﻩ ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﻋﻮاﻳﺪو د زﻳﺎﺗﻮاﻟﻲ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﺎﻟﻴﺴۍ ﺟﻮړوي ،ﭼﯥ د ﻏﻪ ﭘﺎﻟﻴﺴۍ ﺑﻪ د ﻣﺎﻟﻲ ﻧﻈﺮﻩ
ﭘﺎﻳﻴﺪوﻧﮑﯥ وي او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻋﻨﻌﻨﻮي او اﺳﻼﻣﻲ ارزښﺘﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﺑﻪ د هﻴﻮاد ډﻳﺮ ﺑﻴﻮزﻟﻲ او ﺧﻄﺮ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ وګړي ﭘﻪ
ﻧښﻪ ﮐړي.
د ﺑﻴﻮزﻟۍ د ﮐﻤښﺖ ﻟﭙﺎرﻩ د ټﻮﻟﻨﻴﺰي ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب ﻟﻪ ﻧﻈﺮﻩ هﺪﻓﻤﻨﺪو او ﭘﺎﻳﻴﺪوﻧﮑﻲ ﻣﺎﻟﻲ اﻗﺪاﻣﺎت د ﻣﻬﻤﻮ ﻋﻨﺎﺻﺮو څﺨﻪ ﺷﻤﻴﺮل
ﮐﻴږي .دوﻟﺖ د ﻋﻮاﻳﺪو د زﻳﺎﺗﻴﺪﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ ﭘﺎﻟﻴﺴۍ راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮي او دﻏﻪ ﭘﺎﻟﻴﺴۍ ﺑﻪ د ټﻮﻟﻨﯥ ﭘﺮ ډﻳﺮو ﺑﻴﻮزﻟﻮ ﺧﻠﮑﻮ
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰې وي .د ﻣﻠﻲ او اﻏﻴﺰﻣﻨﻮ ﻣﻼﺗړ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﺑﻪ ﺑﻴﻮزﻟﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﺗﻪ ﮐﺎﻓﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ځﺎﻧګړې ﮐړي .دوﻟﺖ
ژﻣﻦ دې ﭼﯥ ﻧﺎهﺪﻓﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺳﺒﺴﺎﻳﺪۍ ﻟﮑﻪ د اﻧﺮژۍ ﺳﺒﺴﺎﻳﺪۍ ﻟﻴﺮي ﮐړي ،او د ﮐﺎر او ټﻮﻟﻨﻴﺰو او ﺷﻬﻴﺪاﻧﻮ او ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻨﻮ د وزرات
د ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ د وړﺗﻴﺎوو ﭘﻪ ﻟﻮړﻟﻮ او د هﻤﻐږو ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮﻟﻮ ﺑﻪ د ﮐﺎر ﻣﻮﻧﺪﻧﯥ او ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ زﻣﻴﻨﯥ ﺑﺮاﺑﺮې ﮐړي.
دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻟﻪ هﻐﻪ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ د ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﻴښﻮ ،ﻧﺎاﻣﻨﻴﻮ ،او د ﮐډواﻟۍ څﺨﻪ د ﺑﻴﺮﺗﻪ راﺳﺘﻨﻴﺪو ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ ﻣﺘﻀﺮر ﺷﻮې وي،
ﻣﺮﺳﺘﯥ وﮐړي .ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ ﭘﻨځﻪ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﻳﺎ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﺗګﻼرې د ﻣﻮدې ﭘﻪ ﺗﺮڅﻪ ﮐﯥ  ٢،٥ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ ﻧﻮر ﮐډوال
ﮐﻮﻻى ﺷﻲ ﭼﯥ هﻴﻮاد ﺗﻪ راﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﻲ .د دﻏﻪ ﺷﻤﻴﺮ ﮐډواﻟﻮ د ﺟﺬب ﺷﻤﻴﺮ ﭘﻪ هﻴﻮاد ﮐﯥ ﻻ ﺗﺮاواﺳﻪ ﺷﻮﻧﻰ ﻧﻪ دى .ﭘﻪ دﻏﻪ ﺑﺮﺧﻪ
ﮐﯥ د ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ د ﭘﺎم وړ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﺷﺘﻪ ،ﺗﺮڅﻮ د ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ او د ﺷﺘﻤﻨﻴﻮ د ﻣﺴﻴﺮ د ﺑﺪﻟﻮن څﺨﻪ ﻣﺨﻨﻴﻮى وﺷﻲ .د
ﮐډواﻟﻮ او ﺑﻴﺮﺗﻪ راﺳﺘﻨﻴﺪوﻧﮑﻮ ﭼﺎرو وزرات د ﮐډواﻟﻮ او راﺳﺘﻨﻴﺪوﻧﮑﻮ د ﻣﻼﺗړ ﭘﺮوګﺮام د ﻧﻮرو وزارﺗﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻳﻮځﺎى ﭘﻠﻰ او
هﻤﻐږى ﮐﻮي .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﻴښﻮ ﺳﺮﻩ د ﻣﺒﺎرزې ادارﻩ ،ﻧﻮرې ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﺮﺳﺘﯥ او د دوﻟﺖ ﺗﻴﺎرۍ ﺑﻪ د ﻃﺒﻴﻌﯥ ﭘﻴښﻮ ﭘﻪ
وﺧﺖ ﮐﯥ ﻣﻨﺴﺠﻤﯥ ﮐړاى ﺷﻲ.
ﻣﺸﺘﺮﮎ ﻣﺴﺎﻳﻞ:
ﺷﭙږ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻣﺴﻠﯥ دي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﺗګﻼرې څﺨﻪ ﻣﻼﺗړ ﮐﻮي .ﭼﯥ ﭘﻪ دﻏﻮ ﻣﺴﺎﻳﻠﻮ ﮐﯥ د ﻣﻠﻲ ﺗګﻼرې ټﻮل
ارﮐﺎن او ﺳﮑﺘﻮرﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ هﻤﻐږي ډول اﻗﺪاﻣﺎت وﮐړي .دﻏﻪ ﻣﺴﺎﻳﻞ د ﻳﻮﺑﻞ ﺳﺮﻩ اړﻳﮑﯥ ﻟﺮي او ﭘﻪ ګډﻩ ﺗﻮګﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ
ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﺗګﻼرې او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﻨځﻠﺲ ﮐﻠﻨﻮ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮﺧﻮ د ﭘﻠﻲ ﮐﻴﺪو ﭘﻪ ﻻر ﮐﯥ ﺧﻨډ او ﻧﻨګﻮﻧﯥ راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮي.
دوﻟﺖ د ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ د دﻏﻮ ﻧﻨګﻮﻧﻮ د ﻟﻪ ﻣﻴﻨځﻪ وړﻟﻮ ﭘﻪ ﮐﺎرﮐﻰ ژﻣﻦ دى.
د ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺒﺎرزﻩ:
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﺗګﻼرې ﻳﻮﻩ ﻣﻮﺧﻪ د ﻣﺨﺪرﻩ ﺗﻮﮐﻮ د ﺻﻨﻌﺖ ﻟﻪ ﻣﻴﻨځﻪ وړل دي ﭼﯥ هﻴﻮاد ،ﺳﻴﻤﯥ او ﻧﻮرو زﻳﺎﺗﻮ
ﺳﻴﻤﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ ﺟﺪي ګﻮاښ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐړى دى .دوﻟﺖ ژﻣﻦ دى ﭼﯥ د ﮐﻮﮐﻨﺎرو د ﮐښﺖ ځﻤﮑﯥ د  ٢٠١٢/١٣) ١٣٩١ﻣﻴﻼدي( ﮐﺎﻟﻪ
ﭘﻮرې د  ٢٠٠٧/٨) ١٣٨٦ﻣﻴﻼدي ﮐﺎل( ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﻧﻴﻤﯥ اﻧﺪازې ﺗﻪ راﮐﻤﯥ ﮐړي .دوﻟﺖ ﭘﻼن ﻟﺮي ﭼﯥ ﭘﻪ  ١٣٨٧هﺠﺮي ﻟﻤﺮﻳﺰ
) ٢٠٠٨/٩ﻣﻴﻼدي ﮐﺎل ﮐﯥ ﻟﻪ  ٥٠٠٠٠هﮑټﺎرﻩ ځﻤﮑﻪ د ﮐﻮﮐﻨﺎرو ﻟﻪ ﮐښﺖ څﺨﻪ ﭘﺎﮐﻪ ﮐړي.
هﺮ هﻐﻪ څﻮﮎ ﭼﯥ د ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺨﮑﯥ وړي د دوﻟﺖ د هﺮې ﻻس ﺗﻪ راوړﻧﯥ او د ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ د ﮐﺴﺒﻮﻟﻮ او ﭘﻪ
هﻴﻮاد ﮐﻪ د ټﻴﮑﺎو راوﺳﺘﻠﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻟﻒ دي .ﺗﺮورﻳﺴﺘﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ﺗﻤﻮﻳﻠﻮي او د ﻓﺴﺎد د زﻳﺎﺗﻴﺪو ﺳﺒﺐ ﮐﻴږي .د ﻣﺨﺪرﻩ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻪ
اړوﻧﺪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﺗګﻼرﻩ د ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ د ﻣﺨﻨﻴﻮي او ﮐﻨﺘﺮول ﻏﺒﺮګﻮن دى .دﻏﻪ ﺗګﻼرﻩ اﺗﻪ ﻳﻮ د ﺑﻞ ﭘﻮرې
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ﺿﻤﻴﻤﻪ ر  -د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋۍ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻟﻨډﻳﺰ

اړوﻧﺪ رﮐﻨﻮﻧﻪ ﻟﺮي ،ﭼﯥ د ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﻗﺎﭼﺎق او ﻣﺼﺮف رهﺒﺮي ﮐﻮي :دﻏﻪ ارﮐﺎن ﻻﻧﺪې ﻣﺴﺎﻳﻠﻮ ﺗﻪ رﺳﻴﺪګﻲ ﮐﻮي(١) :
ﺑﺪﻳﻞ ﻣﻌﻴﺸﺖ ) (٢د ﺑﻨﺴټﻮﻧﻮ ﺟﻮړوﻧﻪ ) (٣ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ ) (٤د ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ د ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﭘﻠﻲ ﮐﻮل ) (٥ﺟﻨﺎﻳﻲ ﻋﺪاﻟﺖ
) (٦ﻟﻪ ﻣﻴﻨځﻪ وړل ) (٧ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﺗﻪ د ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻤﻮل او د روږدو ﮐﺴﺎﻧﻮ درﻣﻠﻨﻪ ) (٨د ﻣﺨﺪرﻩ ﺗﻮﮐﻮ د ﮐﻨټﺮول د ﺗګﻼرې ﭘﻪ
ﭘﻠﻲ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰﻩ هﻤﮑﺎري ﺑﻪ د هﻐﻪ ﻣﻮدې ﭘﻪ اوږدو ﮐﯥ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﺗګﻼرې ﻟﻪ ﻟﻮري ټﺎﮐﻞ
ﺷﻮﻳﺪﻩ ﺑﻴﺎ ﺑﻴﺎ ﮐﺘﻞ او ﻏﻨﻲ ﮐﻴږي.
د ﻣﺨﺪرﻩ ﺗﻮﮐﻮ د ﮐﻨټﺮول ﭘﻪ ﺗګﻼرﻩ ﮐﯥ ﻳﻮ ﻣﻬﻢ ﻋﻨﺼﺮ د هﻴﻮاد د وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ د ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﺮ ﺿﺪ د ﻣﺒﺎرزې ﭘﻴﻞ دى.
او د ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻪ ﺿﺪ وزرات ﺑﻪ ﭘﻪ دﻏﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﮐﯥ رهﺒﺮي ﮐﻮوﻧﮑﻰ رول ﻟﻮﺑﻮي .د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ارګﺎﻧﻮﻧﻮ ادارﻩ ،د ﮐﻠﻴﻮ د
ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ وزارت ،وﻻﻳﺘﻲ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ﺷﻮراګﺎﻧﯥ او واﻟﻴﺎن ﺑﻪ هﻢ ﭘﻪ زﻳﺎﺗﻴﺪوﻧﮑﻲ ډول د ﻧﺸﻪ ﻳﯥ ﺗﻮﮐﻮ ﺳﺮﻩ د ﻣﺒﺎرزې ﭘﻪ ﭘﻼن
ﺟﻮړوﻧﻪ او ﭘﻠﻲ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ وﻧډﻩ اﺧﻠﻲ .ﮐﻮم ﻣﻬﻢ ټﮑﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﺷﺘﻮن ﻟﺮي ،دا دى ﭼﯥ هﻐﻪ واﻟﻴﺎن ﭼﯥ د ﻧﺸﻪ ﻳﻲ
ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻪ ﺿﺪ ﻣﺒﺎرزﻩ ﮐﯥ ﻓﻌﺎﻟﻪ وﻧډﻩ اﺧﻠﻲ ،ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ اﻣﺘﻴﺎزات ﺑﻪ ورﺗﻪ ورﮐﻮل ﮐﻴږي او دﻏﻪ ﮐﺎر ﺑﻪ د هﻐﻮى د ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮﺑﻮﻧﻮ د
ارزوﻟﻮ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ﮐﯥ ﺷﻤﻴﺮل ﮐﻴږي.
د ﻣﺨﺪرﻩ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﺮﺿﺪ ﻣﺒﺎرزﻩ ﮐﯥ ﻧﻮر ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮﺑﻮﻧﻪ دادي :د ﺑﺪﻳﻞ ﻣﻌﻴﺸﺖ د ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ د اﻏﻴﺰﻣﻨﺘﻴﺎ د زﻳﺎﺗﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ګﺎﻣﻮﻧﻪ
اوﭼﺘﻮل د ﺗﻤﻮﻳﻞ او ﭘﻠﻲ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﻪ ﻻرې هﻤﺪﻏﻪ راز د ﻣﺨﺪرﻩ ﺗﻮﮐﻮ ﺳﺮﻩ د ﻣﺒﺎرزې ﭘﻪ وﺟﻬﻲ ﺻﻨﺪوق ﮐﯥ اﺻﻼﺣﺎت
راوﺳﺘﻞ ،او ﭘﻪ ادارﻩ ﮐﯥ ﻳﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻧﻘﺶ زﻳﺎﺗﻮل ،او د دﻏﻪ وﺟﻬﻲ ﺻﻨﺪوق د اﻏﻴﺰﻣﻨﺘﻴﺎ زﻳﺎﺗﻮل.
د اداري ﻓﺴﺎد ﺳﺮﻩ ﻣﺒﺎرزﻩ:
اداري ﻓﺴﺎد د ښﻰ ﺣﮑﻮﻣﺖ دارۍ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻳﻮ ﻣﻬﻢ ﺧﻨډ ګڼﻞ ﮐﻴږي .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دوﻟﺖ ﻣﻮﺧﻪ د ﻓﺴﺎد ﭘﻪ ﺿﺪ ﺗګﻼرﻩ ﮐﯥ
دادى ﭼﯥ ،ﻳﻮﻩ ښﻪ ﺳﺎﻟﻤﻪ ﻋﺎﻣﻪ ادارې راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐړي ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﮎ ﻧﻔﺴۍ او ﺣﺴﺎب ورﮐﻮﻧﯥ ﺳﺮﻩ د ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ،ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ،اﻗﺘﺼﺎدي او ټﻮﻟﻨﻴﺰې زﻣﻴﻨﯥ ﺑﺮاﺑﺮې ﮐړي .ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﭘﺮﻳﮑړو ﮐﯥ ﺧﭙﻞ ﻧﺎﭘﻴﻴﻠﺘﻮب وﺳﺎﺗﻲ ،ﺳﺮﭼﻴﻨﯥ ښﯥ ادارﻩ ﮐړي
او د ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اﻏﻴﺰﻣﻦ ډول رﺳﻮﻟﻮ ﮐﯥ د ﻣﺪﻧﯥ ټﻮﻟﻨﯥ او ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﮑﺘﻮر ﭘﻪ ګډون ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺎوري وي.
د دوﻟﺖ ﺗګﻼرﻩ د ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﺳﺮﻩ د ﻣﺒﺎرزې ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ،ﭘﻪ دوﻟﺘﻲ اداراﺗﻮ او ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮐﯥ د ﭘﺎم وړ اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ
راوﺳﺘﻠﻮ ﺑﺎﻧﺪې ،هﻤﺪﻏﻪ راز د ﻣﺨﺪرﻩ ﺗﻮﮐﻮ د ﻟﻪ ﻣﻴﻨځﻪ وړﻟﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ د ﭘﻠﻲ ﮐﻴﺪوﻧﮑﻮ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﻩ دﻩ .ﭘﻪ ﻣﺸﺨﺺ
ډول ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻏﻮاړي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻤﺮﮐﺰ وﮐړي (١) :د اداري ﻓﺴﺎد د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﭘﻮرې د اړوﻧﺪو ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ او
ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻠﻮﻧﻮ ﺗﻌﺪﻳﻞ او ﺗﻨﻔﻴﺬ ) (٢د ﻣﻐﻠﻘﻮ اداري ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻮ اﺻﻼح ﭼﯥ هﻤﺪﻏﻪ ﭘﻴﭽﻠﺘﻴﺎ ﻳﯥ اداري ﻓﺴﺎد ﺗﻪ ﻻرﻩ هﻮاروي ) (٣د
اداري ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻠﻮﻧﻮ ﺳﺎدﻩ ﮐﻮل او ﺁﺳﺎﻧﻮل ) (٤د ﭘﻪ ﻓﺴﺎد ﮐﮑړو ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ګﻮښﻪ ﮐﻮل او د ﻟﻴﺎﻗﺖ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ د ﺧﻠﮑﻮ د ګﻤﺎرﻟﻮ
د ﭘﺮوﺳﯥ ﺗﻄﺒﻴﻘﻮل ) (٥د ﻣﺎﻟﻲ او اداري ﻣﺴﺎﻳﻠﻮ او د راﮐړې ورﮐړې د ﺗﻔﺘﻴﺶ او ﮐﻨټﺮول د ﻃﺮز اﻟﻌﻤﻠﻮﻧﻮ اﺻﻼح او ﺗﻘﻮﻳﻪ
ﮐﻮل ،او ) (٦د دوﻟﺘﻲ ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﮐﺎﻓﻲ ﻣﻌﺎش او اﻣﺘﻴﺎزاﺗﻮ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﯥ ﻧﻴﻮل.
دوﻟﺖ ﭘﻪ دې ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺒﺮ دى ﭼﻰ د ﻓﺴﺎد ﭘﺮ ﺿﺪ اﻧډوﻟﻴﺰﻩ او ﻣﻨﻈﻤﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺧﭙﻠﻮل او د ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ وﺳﺎﻳﻠﻮ څﺨﻪ ﮐﺎر اﺧﻴﺴﺘﻞ ،او
د هﻐﻮى د اﻏﻴﺰﻣﻨﺘﻴﺎ ارزول د اداري ﻓﺴﺎد ﭘﺮ ﺿﺪ د ﻣﺒﺎرزې ﻟﻪ ﻻزﻣﻲ ﺗﻮﮐﻮ څﺨﻪ ﺷﻤﻴﺮل ﮐﻴږي .ﻣﺨﻨﻴﻮى ،ﮐﺸﻒ او ﻋﺪﻟﻲ
ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺗﻌﻘﻴﺐ ،او د ﺧﻠﮑﻮ د ﭘﻮهﺎوي د ﮐﭽﯥ ﻟﻮړول د ﻓﺴﺎد ﭘﻪ ﺿﺪ د ﻣﺒﺎرزي د ﺗګﻼرې ﻣﻬﻢ ﺗﻮﮐﻲ دي .دوﻟﺖ ﺑﻪ ډاډﻣﻨﺘﻴﺎ
ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي ﭼﯥ ټﻮل ارګﺎﻧﻮﻧﻪ ،ﺳﻴﺴﺘﻤﻮﻧﻪ ،او د ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د رﺳﻮﻟﻮ ﭘﺮوﺳﯥ ﭘﻪ داﺳﯥ ﺗﻮګﻪ ﻋﻤﻞ وﮐړي ﭼﯥ د ﻓﺴﺎد د راټﻮﮐﻴﺪو
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﮑﯥ ډﻳﺮﻩ ﻟږﻩ وي .د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻮرې اړوﻧﺪو ﻏﻴﺮ ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ادارو ،ﻟﮑﻪ ﻣﻠﻲ ﺷﻮرا ،رﺳﻨۍ ،او ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﻪ هﻢ د
ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ او ﺣﺴﺎب ورﮐﻮﻧﯥ د زﻳﺎﺗﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻗﺪاﻣﺎت وﺷﻲ.
د وړﺗﻴﺎوو ﻟﻮړوﻧﻪ:
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ﺿﻤﻴﻤﻪ ر  -د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋۍ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻟﻨډﻳﺰ

د اﻧﺴﺎﻧﻲ او ﺑﻨﺴټﻴﺰو وړﺗﻴﺎو ﮐﻤﻮاﻟﯥ د هﻐﻮ ﺧﻨډوﻧﻮ ﻟﻪ ﺟﻤﻠﯥ څﺨﻪ دي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﺗګﻼرې د ﭘﻠﻲ ﮐﻴﺪو ﭘﻪ
ﻻر ﮐﯥ ﭘﺮاﺗﻪ دي .د وړﺗﻴﺎوو ﮐﻤﻮاﻟﻰ د ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ څﺨﻪ د ﻻزﻣﯥ ګټﯥ ﻧﻪ اﺧﻴﺴﺘﻨﯥ ،د اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ دﻧﻪ اﻏﻴﺰﻣﻨﺘﻴﺎ ،او د ﭘﺎﻳﻠﻮ ﭘﻪ ﻻس ﺗﻪ
راوړﻟﻮ ﮐﯥ د ﻧﻪ ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب ﺳﺒﺐ ﮐﻴږي .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻪ ﺳﮑﺘﻮر ﮐﯥ د ﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻮ د ﻟﻮړوﻟﻮ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻻزم ﺑﻨﺴټﻴﺰ
ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻪ راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐړي .ﺧﻮ ﭘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻮ وﺧﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺑﻪ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﮑﺘﻮر ﭘﻪ ﻣﻼﺗړ ﮐﯥ هﻢ اﻗﺪاﻣﺎت وﮐړي ﺗﺮڅﻮ د دې
ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻮ ﻟﮑﻪ :د ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻮ د ﻣﺴﻠﮑﻲ ﺑﻮرډ څﺨﻪ ګټﻪ واﺧﻠﻲ.
د ﺑﻴﻦ اﻟﻮزارﺗﻲ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﻬﻢ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ او دﻧﺪﻩ ﺑﻪ د وړﺗﻴﺎوو ﻟﻮړول وي .ﭼﯥ د ﻳﻮې واﺣﺪې ﻣﺮﺟﻊ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﺑﻪ هﻢ دوﻟﺖ او
هﻢ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ راﭘﻮر ورﮐﻮي .ﺑﻴﻦ اﻟﻮزارﺗﻲ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﻪ د وړﺗﻴﺎوو د ﻟﻮړوﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮﻩ هﻤﻐږې ﺗګﻼرﻩ ﭼﯥ د اداري
ﭘﻠﻮﻩ اﻏﻴﺰﻣﻨﻪ وي او د ﻣﺮﺳﺘﻮ او ﻣﺎﻟﻲ ﺟﺮﻳﺎﻧﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ښﻪ ډول ﮐﻨټﺮول ﮐړي .د ﺗﮑﺮاري ﭘﺮوﺳﻮ څﺨﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﻨﻴﻮى وﮐړي او ډاډ
ﺑﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﮐړي ﭼﯥ د ﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻮ د ﻟﻮړوﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﭘﻪ زﻳﺎﺗﻴﺪوﻧﮑﻰ او دواﻣﺪارﻩ ﺗﻮګﻪ ﻟﻮړﺗﻴﺎ راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﺷﻮې دﻩ.
ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﻋﺎﻣﻪ ﺳﮑﺘﻮر د ﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻮ د ﻟﻮړوﻟﻮ او د اداري اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﻳﻮ ﺟﺎﻣﻊ ﭘﺮوګﺮام د ﻻس ﻻﻧﺪې ﻟﺮي .د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﺗګﻼرې ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮﺑﻮﻧﻪ د وړﺗﻴﺎوو د ﻟﻮړوﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ دادي :د ﻣﻠﮑﻲ ﻣﺎﻣﻮرﻳﻨﻮ د ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻮ د
ﻟﻮړوﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻳﻮې ﺟﺎﻣﻊ روزﻧﻴﺰې ﻃﺮﺣﯥ ﺟﻮړول ،د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د روزﻧﻴﺰ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺎﺳﻴﺴﻮل ،د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻓﻨﻲ ﻣﺮﺳﺘﻮ
ادارﻩ ﮐﻮل ﺗﺮڅﻮ ﻧﻮرو ﺗﻪ د ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻮ او ﺗﺠﺮﺑﻮ ﻟﻴږد ﭼټﮏ ﮐړاى ﺷﻲ ،د ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻮ د ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ د ﻻرې ﭘﻪ ﻟﻨډ
ﻣﻬﺎﻟﻲ ﺗﻮګﻪ د وړﺗﻴﺎو اوﭼﺘﻮل.
د ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑﺮاﺑﺮي )ﺟﻨﺪر(
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮﺧﻮ د ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب ﻳﻮ ﺷﺮط ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﻲ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ د ښځﻮ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﻟﻪ ﻣﻴﻨځﻪ وړل دي .د
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻟﺮﻟﻴﺪ دا دى ﭼﯥ ﻳﻮ ﺳﻮﻟﻪ دوﺳﺖ او ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠﻰ ﻣﻠﺖ وﻟﺮي ،ﭼﻴﺮﺗﻪ ﭼﯥ ښځﯥ او ﻧﺎرﻳﻨﻪ د اﻣﻨﻴﺖ ،او ﻣﺴﺎوي ﺣﻘﻮﻧﻮ او د
ژوﻧﺪاﻧﻪ ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﭼﺎرو ﮐﯥ د ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎري ﻓﺮﺻﺖ څﺨﻪ ﺑﺮﺧﻤﻦ وي .ﺣﮑﻮﻣﺖ ژﻣﻦ دى ﺗﺮڅﻮ ﺧﭙﻞ ﻣﮑﻠﻔﻴﺘﻮﻧﻪ ،ﭼﯥ د ښځﻮ ﻟﭙﺎرﻩ
ﻟﮑﻪ څﻨګﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﻨځﻠﺲ ﮐﻠﻨﻮ ﻣﻮﺧﻮ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗړون ﻟﻴﮏ او ﻧﻮرو ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﻴﺜﺎﻗﻮﻧﻮ ﮐﯥ
راﻏﻠﻲ دي .ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړي .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﺗګﻼرې ټﻮﻟﻮ ﺳﮑﺘﻮرﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د اﺳﯥ ﻳﻮ ﭼﻮﮐﺎټ
ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړې ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﯥ ﮐﻪ د ﺟﻨﺪر ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﻪ هﺮ اړﺧﻴﺰ ډول ﺣﻞ ﺷﻮې دﻩ .ﺗﺮڅﻮ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ د ښځﻮ وﺿﻌﻴﺖ ،ټﻮﻟﻨﻴﺰ-
اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﺮاﻳﻄﻮ او ﭘﺮ ﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﮑﯥ د هﻐﻮى ﻻﺳﺮﺳﻰ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﻲ .دټﻮﻟﻨﻴﺰ ﺟﻨﺴﻴﺖ د ﺑﺮاﺑﺮۍ د ﺗګﻼرې ﭘﻠﻲ
ﮐﻮل د ټﻮﻟﻮ دوﻟﺘﻲ ادارو ﭘﻪ ﻣﻠﻲ او وﻻﻳﺘﻲ ﮐﭽﻪ دﻩ .د ښځﻮ ﭼﺎرو وزارت د ښځﻮ د ﭘﺮﻣﺨﺘګ ،ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﻳﻮ هﻤﻐږى
ﮐﻮوﻧﮑﻰ ،څﺎرﻧﻴﺰ او ﻻرښﻮدوﻧﮑﻰ ﻧﻘﺶ ﻟﺮي.
د ژوﻧﺪاﻧﻪ ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل:
د ژوﻧﺪاﻧﻪ ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل ﻳﻮﻩ ﻣﺸﺘﺮﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع دﻩ ﭼﯥ د ټﻮﻟﻨﻴﺰې او اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ څﺨﻪ ﻣﻼﺗړ ﮐﻮي .د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻮﺧﻪ د ژوﻧﺪاﻧﻪ
د ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل ﭘﻪ اړوﻧﺪ دا دﻩ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ژوﻧﺪاﻧﻪ د ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل د ﺳﺎﺗﻨﯥ ،ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب او ښﻪ واﻟﻲ ﻟﻪ ﻻرې د ښﻪ ﮐﻴﻔﻴﺖ
ژوﻧﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړي .او هﻤﺪاﺷﺎن ډاډ راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﺷﻲ ﭼﯥ راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﻧﺴﻠﻮﻧﻪ د اوﺳﻨۍ ﭘﺎﻳﻴﺪوﻧﮑﯥ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ څﺨﻪ ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻼى ﺷﻲ.
د ﻳﻮ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب ﭘﻪ ﺑڼﻪ دوﻟﺖ د ژوﻧﺪاﻧﻪ د ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل ﺳﺎﺗﻨﯥ ادارې وړﺗﻴﺎ ﻟﻮړوي ﺗﺮڅﻮ ﺧﭙﻠﻪ اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ،هﻤﻐږې ﮐﻮوﻧﮑﯥ او
څﺎرﻧﻴﺰ دﻧﺪې ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړي او ﭘﻪ ﺿﻤﻦ ﮐﯥ د اړوﻧﺪو وزارﺗﺨﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻣﺸﻮرﻩ د ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ د ﻃﺮح ﮐﻮﻟﻮ ﺟﻮګﻪ ﺷﻲ .ﺑﻞ ﻟﻨډ
ﻣﻬﺎﻟﻰ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب دادى ﺗﺮڅﻮ د ژوﻧﺪاﻧﻪ د ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل ﺳﺎﺗﻨﯥ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻪ ګډ ډول د ژوﻧﺪاﻧﻪ د ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل ﺳﺎﺗﻨﯥ د ﻣﻠﻲ ادارې او د
اړوﻧﺪو وزارﺗﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري ﭼﯥ د ژوﻧﺪاﻧﻪ د ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل او د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ ﭘﺮوژو څﺨﻪ څﺎرﻧﻪ ﮐﻮي ،وارزول ﺷﻲ.
ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰﻩ هﻤﮑﺎري:
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻳﻮ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﮏ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﮐﯥ ﭘﺮوت هﻴﻮاد دى ،ﭼﯥ ﻣﺮﮐﺰي او ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺁﺳﻴﺎ ﺳﺮﻩ ﻧښﻠﻮي .او هﻤﺪﻏﻪ راز ﻳﯥ د ﭼﻴﻦ
او ﻟﻴﺮي ﺧﺘﻴځ او ﻣﻴﻨځﻨﻲ ﺧﺘﻴځ او اروﭘﺎ ﻟﭙﺎرﻩ ﺳﻮداګﺮﻳﺰﻩ ﻻرﻩ ﺟﻮړﻩ ﮐړې دﻩ .اوس ﻣﻬﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﻣﻨﻴﺘﻲ ګﻮاښ ﺳﺮﻩ
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ﺿﻤﻴﻤﻪ ر  -د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋۍ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻟﻨډﻳﺰ

ﻣﺨﺎﻣﺦ دى ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﻳﯥ ﻣﻬﻢ اﻏﻴﺰ ﺷﻴﻨﺪﻟﻰ دى .او ﮐﻮﻻى ﺷﻲ ﭼﯥ ﻳﻮازې د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو هﻤﮑﺎرﻳﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﭘﻪ دﻏﻪ
ﺳﺘﻮﻧﺰﻩ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺮﻳﺎﻟﻰ ﺷﻲ.
د ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻮ او زﻣﻴﻨﻮ ﺑﺮاﺑﻮﻟﻮ د دﻏﻪ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﮏ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ څﺨﻪ ،د ﻳﻮ ﭘﻞ ﭘﻪ ﺑڼﻪ ﭼﯥ ﻣﺮﮐﺰي او ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺁﺳﻴﺎ ،او ﻣﻴﻨځﻨﯥ ﺧﺘﻴځ
او ﻟﻴﺮې ﭘﺮوت ﺧﺘﻴځ ﺳﺮﻩ ﻧښﻠﻮي ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻞ ﮐﻴږي .او د ﺳﻴﻤﯥ ﭘﻪ ﺛﺒﺎت او ﻧﻴﮑﻤﺮﻏۍ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي .او هﻤﺪﻏﻪ راز د
ﺳﻮداګﺮۍ او ﭘﺎﻧګﻮﻧﯥ ﮐﭽﻪ هﻢ زﻳﺎﺗﻮي .ﭘﻪ دﻏﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ د دوﻟﺖ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮﺑﻮﻧﻪ دادي (١) :دوﻩ اړﺧﻴﺰو او ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﻧﻮښﺘﻮﻧﻪ
او ﺗړوﻧﻮﻧﻪ ﭼﯥ د ﺗﺮاﻧﺰﻳﺖ ،ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت ،او ﭘﺎﻧګﻮوﻧﯥ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻴږي ﻧﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﻧډﻩ او رهﺒﺮي ﭘﮑﯥ ﺗﻘﻮﻳﻪ
ﮐﻴږي (٢) .د ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺼﻤﻴﻤﻮﻧﻮ ﻧﻴﻮل د هﻴﻮاد د اوﺑﻮ د ﺑﺮښﻨﺎ څﺨﻪ د ګټﯥ اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻮر ) (٣د ﮐډواﻟﻮ د ﺑﻴﺮﺗﻪ راﺳﺘﻨﻴﺪو
ﻟﭙﺎرﻩ د ﺁﺳﺎﻧﺘﻴﺎوو ﺑﺮاﺑﺮﻳﺪل ) (٤ﭘﻪ ﺳﺮﺣﺪي ادارو ﮐﯥ د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰې هﻤﮑﺎرۍ زﻳﺎﺗﻴﺪل د ﺳﺮﺣﺪي ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﻟﮑﻪ :د وﺳﻠﯥ او ﻧﺸﻪ
ﻳﯥ ﺗﻮﮐﻮ ﻗﺎﭼﺎق ،ﻣﺨﻨﻴﻮى ﮐﻮي .دوﻟﺖ ﭘﻪ دې ﺧﺒﺮﻩ ﭘﻮﻩ ﺷﻮى دى ﭼﯥ د ﺳﻴﻤﯥ د هﻴﻮادوﻧﻮ ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ډول د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د
هﻤﮑﺎرۍ ﭘﺮﺗﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﭼﯥ د اﻣﻨﻴﺖ راوﺳﺘﻞ دي ﻧﻪ ﺷﻲ ﭘﻮرﻩ ﮐﻮﻻى.
و :د ﺳﺘﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﭼﻮﮐﺎټ:
ﺑﺎ ﮐﻴﻔﻴﺘﻪ او ﭘﺎﻳﻴﺪوﻧﮑﻰ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮﻣﺨﺘګ د ﺑﻴﻮزﻟۍ د ﻟﻪ ﻣﻴﻨځﻪ وړﻟﻮ او د ﮐﺎر ﻣﻮﻧﺪﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮ ﻣﻬﻢ ځﻮاﮎ ګڼﻞ ﮐﻴږي .ﭘﻪ دې
وروﺳﺘﻴﻮ ﮐﯥ د دوﻟﺖ ﻟﺨﻮا د ﭘﻮﻟﻲ او ﻣﺎﻟﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖ د ښﻪ واﻟﻲ او ﭘﺮﻣﺨﺘګ د هڅﻮ او د اﺳﻌﺎرو او د ﺑﺪﻟﻮن د ﻧﺮخ د ﺛﺎﺑﺖ ﺳﺎﺗﻠﻮ
ﻟﻪ ﻻرې د اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻣﻼﺗړ ﮐﻴږي .ﺳﺮﻩ ﻟﻪ دې ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻪ اﻏﻴﺰﻣﻦ ډول د
ﺑﻴﻮزﻟۍ د ﮐﻤښﺖ او د ﮐﺎر ﻣﻮﻧﺪﻧﯥ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ دوﻣﺮﻩ اﻏﻴﺰﻩ ﻧﻪ دﻩ ﮐړې او ﭘﻪ ﻟﻮﻳﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻟﻪ ﺧﻮاﻳﯥ ﻣﻼﺗړ
ﺷﻮى دى.
د هﻴﻮاد د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﺗګﻼرﻩ د ﺑﻴﻮزﻟۍ د ﻟﻪ ﻣﻴﻨځﻪ وړﻟﻮ ،او د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ ﭘﺎﻳﻠﻮ د ﻻس ﺗﻪ راوړﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺟﻮړﻩ ﺷﻮې دﻩ .ﭼﯥ
دﻏﻪ ﻣﻮﺿﻮع ډﻳﺮۍ د ﺳﺘﺮ اﻗﺘﺼﺎد د ټﻴﮑﺎو د ﺳﺎﺗﻠﻮ او د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ د راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ډول ﭘﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ
ﺳﮑﺘﻮر ﺑﺎﻧﺪې ﻣﺘﮑﻲ دﻩ .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﺗګﻼرﻩ ﺑﻪ د ﻣﺎﻟﻲ ﺛﺒﺎت ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﭼﯥ اهﻤﻴﺖ ﻳﯥ د ډﻳﺮوز ﺑﻴﻮزﻟﻮ
هﻴﻮادوﻧﻮ ﺳﺮﻩ د ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ ﭘﻮروﻧﻮ د ﺑﺸﭙړﻳﺪو ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﺷﺘﻮن ﻟﺮي اوهﻢ ﺑﻪ د ﮐﻮرﻧﻲ ﻋﺎﻳﺪ دزﻳﺎﺗﻴﺪو ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي .د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﺗګﻼرې ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب د ﻣﻼﺗړ ،دوﻟﺖ ﭘﻪ ﻣﻴﻨځ ﻣﻬﺎﻟﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﭼﻮﮐﺎټ ﺑﺎﻧﺪې ،ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د
ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺴﻴﺮ ټﺎﮐﻞ دي ،وﻻړ دى .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ د دې ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ د ﻣﺎﻟﻲ ﭘړﺳﻮب ﮐﭽﻪ ډﻳﺮﻩ ټﻴټﻪ وﺳﺎﺗﻲ او ﻣﻮﺟﻮدﻩ د
ﭘﻴﺴﻮ د ﺗﺒﺎدﻟﯥ ﺛﺒﺎت ټﻴﻨګ ﮐړي ﺧﭙﻠﻮ هڅﻮ ﺗﻪ اداﻣﻪ ورﮐﻮي.
د اوﺳﻨﻴﻮ ﻣﺤﺪوﻳﺘﻮﻧﻮ د ﺷﺘﻮن ﺳﺮﻩ ،دوﻟﺖ ژﻣﻦ دى ﭼﯥ د ﻳﻮ ځﻮاﮐﻤﻦ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎزار د راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ
ﺳﮑﺘﻮر وﻻړ وي ﮐﺎر وﮐړي .او دا ﭘﻪ دې ﻣﺎﻧﺎ دﻩ ﭼﯥ اوس هﻢ ﭘﻪ ﻟﻨډﻣﻬﺎﻟﻲ ډول د دوﻟﺖ او ﺗﻤﻮﻳﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻣﺮاﺟﻌﻮ ﻟﺨﻮا د
ﭘﺎﻧګﻮﻧﯥ ښﻪ وﺧﺖ دى او ﭘﻪ ﻣﻴﻨځ ﻣﻬﺎﻟﯥ او اوږد ﻣﻬﺎﻟﯥ ﻣﻮدﻩ ﮐﯥ ﺗﻤﻪ ﮐﻴږي ﭼﯥ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﭘﺎﻧګﻮﻧﯥ ﺑﻪ د اﻗﺘﺼﺎد ﭘﺮ ﭘﺮﻣﺨﺘګ
د ﭘﺎم وړ اﻏﻴﺰﻩ وﮐړي او ﭘﻪ دﻏﻪ ډول ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎدي زﻳﺎﺗﻴﺪوﻧﮑﻰ ﭘﺮﻣﺨﺘګ د ﻋﻮاﻳﺪو د زﻳﺎﺗﻴﺪﻟﻮ ﺳﺒﺐ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﻮزﻟﻲ او
ﻏﺮﻳﺐ ﺧﻠﮏ د هﻐﯥ څﺨﻪ ګټﻪ واﺧﻠﻲ او دوﻟﺖ ﺑﻪ ﭘﻪ دې ﻗﺎدر ﮐړي ﭼﯥ ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ زﻳﺎت ﮐړي او ﭘﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﮑﺘﻮر
ﮐﯥ ﺑﻪ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ د ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ زﻣﻴﻨﯥ ﺑﺮاﺑﺮې ﺷﻲ.
د دې ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﺳﺎﺗﻠﻮ ﺳﺮﻩ ،دې ﻣﻮﺧﯥ ﺗﻪ رﺳﻴﺪل ،وﺧﺖ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي ،ځﮑﻪ دوﻟﺖ ﺧﭙﻞ ځﺎن د ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب د
ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﻠﻲ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ هﻐﻪ هﻢ د ټﻮﻟﻨﯥ هﻐﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ ډﻳﺮ د ﺧﻄﺮ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ دي-ﭘﻪ دواﻣﺪارﻩ ډول -ﺷﺮﻳﮏ
ګڼﻲ.
دوﻟﺖ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻟﺮي ﭼﯥ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﮑﺘﻮر د ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﺳﺮﻩ ،هﻐﻪ هﻢ ﭘﻪ رﻗﺎﺑﺘﻲ ډول او د ﺗﻮﻟﻴﺪاﺗﻮ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ﮐﯥ د ﭘﺎم وړ
زﻳﺎﺗﻮاﻟﻲ ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي .د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﻟﻪ ﻧﻈﺮﻩ ،اوس ﻣﻬﺎل ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺻﺎدرات ﭼﯥ د وﭼﯥ ﻣﻴﻮې
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ﺿﻤﻴﻤﻪ ر  -د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋۍ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻟﻨډﻳﺰ

او ﻗﺎﻟﻴﻨﻮ د ﺻﺎدراﺗﻮ ﭘﻮرې ﺗړﻟﻲ دي ،ﭘﻪ ډﻳﺮﻩ ټﻴټﻪ ﮐﭽﻪ ﮐﯥ ﻗﺮار ﻟﺮي .ﺧﻮ ﭘﻪ وروﺳﺘﻴﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻳﻮ ﻟړ ﻧﻮﻳﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺻﻨﺎﻳﻊ
هﻢ راښﮑﺎرﻩ ﺷﻮي دي .ځﻴﻨﻮ ﺧﻮ ﻳﯥ ﻻ د ځﺎﻧﻪ ﺻﺎدراﺗﻲ وړﺗﻴﺎ هﻢ ښﻮدﻟﯥ دﻩ .ﻟﮑﻪ ،د ﻟﺒﻨﻴﺎﺗﻮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ،ګﺒﻴﻦ ،ﺳﻤﻨټ ،د
ﻟﻤﺮګﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات ،ﺷﻴﺸﻪ ،ﺟﻐﻨﺪر ﻳﺎ ﻟﺒﻠﺒﻮ ،د ﺑﺎداﻣﻮ ﻏﻮړي او ﮐﺸﻤﻴﺮي ﺷﺎﻟﻮﻧﻪ .دوﻟﺖ ﺑﻪ د ﻻ زﻳﺎﺗﻮ ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻏﻮښﺘﻮﻧﮑﻰ
ﺷﻲ ،ﺗﺮڅﻮ د ﺷﺮﮐﺘﻮﻧﻮ وړﺗﻴﺎ د دې ﺻﻨﺎﻳﻌﻮ او ﻳﺎ د ﻧﻮرو ﺻﻨﺎﻳﻌﻮ ﭘﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﯥ د اﻏﻴﺰﻣﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﻟﻪ ﻻرې ﭘﻪ ﺻﺎدراﺗﻲ ﺑﺎاﻟﻘﻮﻩ
ﺑﺎزاروﻧﻮ ﮐﯥ زﻳﺎت ﮐړي.
د ﻣﺴﻮ ،ﻃﺒﻴﻌﯥ ګﺎزو ،ﭘﻄﺮوﻟﻮ او ﻧﻮرو ارزښﺘﻨﺎﮐﻮ ﭘﺮاخ اﻧﮑﺸﺎف ﺑﻪ د ﭘﺎم وړ ﺻﺎدراﺗﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي .ﭼﯥ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﺗګﻼرې ﭘﻪ هﺮ ﮐﺎل ﮐﯥ ﺑﻪ د  ١٦څﺨﻪ ﺗﺮ  ١٧ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ ﭘﻮرې ﭘﺮﻣﺨﺘګ و ښﻴﻲ .ﺑﺎﻳﺪ ووﻳﻞ ﺷﻲ
ﭼﯥ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﮑﺘﻮر ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﺑﻪ هﻢ د ﺻﺎدراﺗﻮ ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﮐﯥ زﻳﺎﺗﻮاﻟﻰ راوﻟﻲ .هﻤﺪﻏﻪ راز دوﻟﺖ ژﻣﻦ دى ﺗﺮڅﻮ د
ﺻﺎدراﺗﻮ ﺣﺠﻢ زﻳﺎت ﮐړي .او د ارزښﺘﻨﺎﮐﻪ ﺻﺎدراﺗﻮ او د ﻳﻮ ﺳﻮداګﺮﻳﺰ ﺁزاد ﺳﻴﺎﺳﺖ د ځﻮاﮐﻤﻨﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﻟﻮرې ګﺎم اوﭼﺖ ﮐړي .د
ﺳﻮداګﺮﻳﺰ ﺳﮑﺘﻮر ﻟﭙﺎرﻩ د ښﻮ زﻣﻴﻨﻮ ﺑﺮاﺑﺮول ،د دوﻟﺖ ﻳﻮ ﻣﻬﻢ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب ﺷﻤﻴﺮل ﮐﻴږي ،او هﻢ د ﺳﻴﺎﻟۍ او هﻢ د ﺻﺎدراﺗﻲ
ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي .د ﮐﺎﻧﻮﻧﻮ د ﺳﮑﺘﻮر ﭘﺮاﺧﻴﺪﻧﻪ ،او د ﺻﺎدراﺗﻮ ﭘﺮﻣﺨﺘګ ،د ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ د اﺳﺘﺨﺮاج او ګټﯥ
اﺧﻴﺴﺘﻨﯥ څﺨﻪ ﺗﻤﻪ ﮐﻴږي ﭼﯥ د اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮﻣﺨﺘګ د ﻳﻮې ﻣﻬﻤﯥ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ،د ﮐﺮﻧﻴﺰو ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ څﻨګ ﮐﯥ د اوﭼﺖ
ارزښﺖ درﻟﻮدوﻧﮑﻰ دى ﭼﯥ دﻏﻪ دواړﻩ ﺑﻪ د ﮐﺎرﻣﻮﻧﺪﻧﯥ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ واﻗﻊ ﺷﻲ.
ﻣﺎﻟﻲ دﻗﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺘﻮﻧﻪ ،د ﺳﺘﺮ اﻗﺘﺼﺎد او د ﻋﺎﻣﻪ ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ داﺧﺘﺼﺎص د ټﻴﮑﺎو ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﻮ وﺳﺎﻳﻠﻮ څﺨﻪ ﺷﻤﻴﺮل ﮐﻴږي .د ﻣﺎﻟﻲ ﺛﺒﺎت
ﻟﭙﺎرﻩ د دوﻟﺖ ﻣﻴﻨځ ﻣﻬﺎﻟﻪ ﻣﻮﺧﻪ دا دﻩ ﭼﯥ د ﻋﺎدي ﺑﻮدﺟﯥ ﻟګښﺘﻮﻧﻪ د داﺧﻠﻲ ﻋﻮاﻳﺪو څﺨﻪ ﭘﻮرﻩ ﮐړي .د ﻋﺎدي ﺑﻮدﺟﯥ اﻧډول
)ﭘﺮﺗﻪ د ﺑﻼﻋﻮﺿﻪ ﻣﺮﺳﺘﻮ څﺨﻪ( داﺳﯥ وړاﻧﺪﻳﺰ ﮐﻴږي ﭼﯥ د  ٤٠ﻓﻴﺼﺪﻩ ﻧﺎ ﺧﺎﻟﺼﻪ داﺧﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪاﺗﻮ د ﮐﺴﺮ څﺨﻪ ﭘﻪ ١٣٨٦
)٢٠٠٧/٨ﻣﻴﻼدي( ﮐﺎل ﮐﯥ ﻳﯥ ﺷﺘﻮن درﻟﻮد ،ﺑﻪ ﺗﺮ  ٢٠١٢/١٣) ١٣٩١ﻣﻴﻼدي( ﮐﺎل ﭘﻮرې ﭘﻪ ﻳﻮې اﻧډوﻟﻴﺰﻩ ﺑﻮدﺟﯥ ﺑﺪﻟﻪ ﺷﻲ.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﻮزښﺖ د ﻣﺎﻟﻲ ﺛﺒﺎت او د ﭘﻮروﻧﻮ د دﻗﻴﻖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﻪ ﻟﻮر د ﻣﺎﻟﻲ ﭘﺮوﺳﯥ ﻳﻮﻩ ﻻزﻣﻲ ﺑﺮﺧﻪ ګڼﻞ ﮐﻴږي .اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺑﻪ د ﻣﺤﺪودو ﭘﻮروﻧﻮ څﺨﻪ د ﻣﺸﺨﺼﻮ ﭘﺮوژو او ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﻠﻲ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ګټﻪ واﺧﻠﻲ.
ﭘﻪ ﻟﻨډ او ﻣﻴﻨځ ﻣﻬﺎل ﮐﯥ د ﻋﺎﻣﻪ ﻟګښﺘﻮﻧﻮ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب د ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺖ ،او د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺗﺸﺒﺜﺎﺗﻮ د ﺗﺸﻮﻳﻖ او د زﻳﺎﺗﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪووﻧﮑﻮ
ﺑﻨﺴټﻮﻧﻮ د راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﭘﺎﻧګﻮﻧﻪ دﻩ .ﺳﺮﻩ ﻟﻪ دې ﭼﯥ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺳﮑﺘﻮر د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﺗګﻼرې د
ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮﺑﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﺷﻤﻴﺮل ﮐﻴږي .ﺧﻮ داﺳﯥ ﺗﻤﻪ ﮐﻴږي ﭼﯥ د دﻏﻪ ﺗګﻼرې د ﭘﻠﻲ ﮐﻴﺪﻟﻮ د ﻣﻬﺎل ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ ﺑﻪ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺳﮑﺘﻮر د
ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺷﻲ .د ﻋﺎﻣﻪ ﻟګښﺘﻮﻧﻮ ﭘﻮرې اړوﻧﺪ ﺳﻴﺎﺳﺘﻮﻧﻪ ﺑﻪ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﮑﺘﻮر ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﺁﺳﺎﻧﻪ ﮐړي او د
ﺗﻮﻟﻴﺪ وړﺗﻴﺎ ﺑﻪ ﭘﮑﯥ ډﻳﺮﻩ ﮐړي .ﭼﯥ دﻏﻪ ﮐﺎر ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻧﻮﺑﺖ د ﺑﻴﻮزﻟۍ د ﮐﻤښﺖ ﺳﺒﺐ ﺷﻲ .د دوﻟﺖ ﭘﻼن دادى ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﯥ
اﺧﺘﺼﺎص ﺷﻮې ﺑﻮدﺟﯥ د ﻟګښﺖ وړﺗﻴﺎوې ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ زﻳﺎﺗﯥ ﮐړي.
ﭘﻪ وروﺳﺘﻴﻮ ﭘﻨځﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ ،ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ د هﻴﻮاد  ٦٠ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺸﮑﻴﻠﻮﻩ ،د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ څﻪ ﻧﺎ څﻪ ﻳﻮ ﭘﺮ
درﻳﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ د اﺻﻠﻲ ﺑﻮدﺟﯥ ﻟﻪ ﻻرې ﻟګﻮل ﺷﻮې دﻩ .او ﺑﺎﻗﻲ ﭘﺎﺗﯥ ﻳﯥ د دوﻟﺖ ﻟﻪ ﺑﻮدﺟﯥ څﺨﻪ ﺑﻬﺮ ﻟګﻮل ﺷﻮې دﻩ .د ﺗﻤﻮﻳﻞ
ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻣﺮاﺟﻌﻮ د ﻟګښﺘﻮﻧﻮ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﺗګﻼرې د ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮﺑﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﮐﺮښﻪ ﮐﯥ راوﺳﺘﻞ ﻳﺎ ﺗﻄﺎﺑﻖ
ورﮐﻮل د ډﻳﺮو ﻟﻮﻳﻮ ﻧﻨګﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﺷﻤﻴﺮل ﮐﻴږي .د دوﻟﺖ ﻳﻮ ﻟﻮى ﺗﺸﻮﻳﺶ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ د ﺑﯥ ﺛﺒﺎﺗۍ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﻣﻨﻔﻲ
اﻏﻴﺰﻩ دﻩ ،دوﻟﺖ د ﻣﺮﮐﺰي ﺑﺎﻧﮏ زﻳﺮﻣﯥ ﺳﺎﺗﻠﯥ دي .او ﭘﻪ ﻣﻴﻨځ ﻣﻬﺎﻟﯥ ﻣﻮدﻩ ﮐﯥ د ﻣﺎﻟﻲ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮۍ د ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﻮرې اړوﻧﺪ
اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﻪ ﮐﺎر اﭼﻮي.
د ﻋﻮاﻳﺪو زﻳﺎﺗﻮاﻟﯥ د ﻋﻮاﻳﺪو د ادارې د ښﻪ واﻟﻲ ،د ﻋﻤﻠﻲ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ او د ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻮ ﭘﺮاﺧﻮاﻟﻰ ﻟﻪ ﻻرې د ﻣﺎﻟﻲ ﺛﺒﺎت او د ﻣﺮﺳﺘﻮ
ﭘﻮرې د ﻧﻪ ﺗړاو ﻻزﻣﯥ ﺑﺮﺧﯥ ﺟﻮړوي .دوﻟﺖ ژﻣﻦ دى ﺗﺮڅﻮ د  ٢٠١٢) ١٣٩١ﻣﻴﻼدي( ﮐﺎل ﭘﻮرې د ﻋﺎدي ﺑﻮدﺟﯥ ټﻮل
ﻟګښﺘﻮﻧﻪ د د اﺧﻠﻲ ﻋﻮاﻳﺪو څﺨﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي .د داﺧﻠﻲ ﻋﻮاﻳﺪو څﺨﻪ د ﮐﺎر اﺧﻴﺴﺘﻨﯥ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﭘﺮﻣﺨﺘګﻮﻧﻪ راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﺷﻮي
دي ،او د داﺧﻠﻲ ﻋﻮاﻳﺪو څﺨﻪ ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ ﻟﻪ  ١٢،٨ﻣﻠﻴﺎردﻩ ډاﻟﺮو څﺨﻪ ﭘﻪ  ٢٠٠٤/٥) ١٣٨٣ﻣﻴﻼدي( ﮐﺎل ﮐﯥ  ٢٨،٨ﻣﻴﻠﻴﺎردﻩ
ډاﻟﺮو ﺗﻪ ﭘﻪ  ٢٠٠٦/٧) ١٣٨٥ﻣﻴﻼدي( ﮐﺎل ﮐﯥ ﻟﻮړﻩ ﺷﻮې دﻩ .او ﺗﻤﻪ ﮐﻴږي ﭼﯥ د ﻋﻮاﻳﺪو او ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻪ داﺧﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪاﺗﻮ ﻧﺴﺒﺖ
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ﺑﻪ  ١٠ﺗﺮ  ١١ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ د ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻪ داﺧﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺮ  ١٣٩١هﺠﺮي ﻟﻤﺮﻳﺰ ) ٢٠١٢/١٣ﻣﻴﻼدي( ﮐﺎل ﭘﻮرې ﻟﻮړ ﮐړاى ﺷﻲ.
ﺧﻮ ﻟﻪ دې ﺳﺮﻩ ﺑﻪ هﻢ د ا ﭘﻪ ﻧړۍ ﮐﯥ ټﻴﺘﻪ ﺗﺮﻳﻨﻪ ﮐﭽﻪ وي .د ﻋﻮاﻳﺪو د ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﻴړﻧﻰ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب د ﻋﻤﻠﻲ هڅﻮ ﺗﻘﻮﻳﻪ ﮐﻮل او
د ﻣﻠﻲ ﺷﻮرا ﺗﺸﻮﻳﻖ دى ﺗﺮڅﻮ ﭘﺮ ﻋﺎﻳﺪاﺗﻮ د ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯥ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻟﺨﻮا وړاﻧﺪﻳﺰ ﺷﻮي ﺗﻌﺪﻳﻼت وﻣﻨﻲ او ﻳﺎ ﻧﻮي ﻗﻮاﻧﻴﻦ
ﺗﺼﻮﯦﺐ ﮐړي .ﺧﻮ د ﻟﻨډ ﻣﻬﺎل ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﻪ د دوﻟﺖ ﻣﻬﻢ ﺳﻴﺎﺳﺖ دا وي ﭼﯥ د ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ادارو د وړﺗﻴﺎو د ﻟﻮړوﻟﻮ او ښﻪ ﮐﻮﻟﻮ د
ﭘﺎﻟﻴﺴۍ ﻟﻪ ﻻرې ﭘﻪ ﻋﻮاﻳﺪو ﮐﯥ زﻳﺎﺗﻮاﻟﻰ راوﻟﻲ .د ﻣﻴﻨځ ﻣﻬﺎﻟﯥ ﻣﻮدې ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻟګښﺘﻮﻧﻮ د ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻮ وﺿﻊ ﮐﻮل د ﻋﻮاﻳﺪو ﭘﻪ
زﻳﺎﺗﻮاﻟﻲ ﮐﯥ ﻣﻬﻢ ﻧﻘﺶ وﻟﻮﺑﻮي.

ز -د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﺗګﻼرې د ﺗﻤﻮﻳﻠﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﺸﺎرﮐﺖ:
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ ﮐﺎﺑﻴﻨﯥ د ﻣﺎﻟﻲ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮﺑﻮﻧﻮ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﺗګﻼرې د ﺳﮑﺘﻮرﻧﻮ ﻳﻮﻩ ﺳﻘﻔﻲ
ﺑﻮدﺟﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډول ﭼﯥ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړى ﺷﻤﻴﺮﻩ ﺟﺪول ﮐﯥ ښﻮدل ﺷﻮې دﻩ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﮐړﻩ .د دﻏﻪ ﺳﮑﺘﻮري ﺳﻘﻔﻲ ﺑﻮدﺟﻪ د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ
اړﺗﻴﺎوو ،د ﺗﻴﺮو ﮐﻠﻮﻧﻮ د ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ او د داﺧﻠﻲ ﻋﻮاﻳﺪو د وړاﻧﺪوﻳﻨﯥ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﺟﻮړﻩ ﺷﻮې دﻩ.
د ﺳﮑﺘﻮري ﺳﻘﻔﻲ ﺑﻮدﺟﯥ د ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮﺑﻮﻧﻮ ﭘﻠﻲ ﮐﻴﺪل ،د ﻣﻴﻨځ ﻣﻬﺎﻟﻲ ﭼﻮﮐﺎټ ﭘﻪ راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﻣﻬﻢ روﻟﻮ ﻟﻮﺑﻮﻟﻰ دى .او
دﻋﻤﻮﻣﯥ ﺑﻮدﺟﯥ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ډول اړﻳﮑﯥ ﻟﺮي .د  ١٣٨٧هﺠﺮي ﻟﻤﺮﻳﺰ ) ٢٠٠٨/٩ﻣﻴﻼدي( ﮐﺎل ﭘﻪ ﭘﻴﻞ ﮐﻴﺪو ﺳﺮﻩ ﻣﻴﻨځ
ﻣﻬﺎﻟﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﭼﻮﮐﺎټ ﺑﻪ هﻐﻪ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮﺑﻮﻧﻪ اﺣﺘﻮا ﮐړي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﯥ ﺗګﻼرﻩ ﮐﯥ ذﮐﺮ ﺷﻮي وو .او د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﺗګﻼرې د ﭘﻠﻲ ﮐﻴﺪﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﻪ د ﻣﻠﻲ ﺑﻮدﺟﯥ ﻟﻪ ﻻرې زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاﺑﺮﻩ ﮐړي.
د ﻟګښﺖ ﻟﻪ ﻧﻈﺮﻩ ﺑﻪ اﻣﻨﻴﺖ داﺳﯥ ﻳﻮ ﺳﮑﺘﻮر ﺷﻲ ﭼﯥ د ډﻳﺮ ﻟﻮړ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب درﻟﻮدوﻧﮑﻰ ﺑﻪ وي .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د
ﺗګﻼرې ﭘﻪ ﻣﻮدﻩ ﮐﯥ ﺑﻪ ﭘﻪ ټﻮﻟﻴﺰ ډول د وړاﻧﺪوﻳﻨﯥ ﭘﺮ ﺑﻨﺴﺖ د اﻣﻨﻴﺖ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ  ١٤،٢ﻣﻴﻠﻴﺎردﻩ اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﻲ ډاﻟﺮﻩ ﻟګښﺖ
راﺷﻲ .د دې ﺳﮑﺘﻮر ﺗﻤﻮﻳﻞ ﭘﻪ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ډول د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻟګښﺘﻮﻧﻮ د ﻻرې ﺗﺮﺳﻪ ﮐﻴږي .دوﻟﺖ وړاﻧﺪوﻳﻨﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ
ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺑﻪ د اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺧﻄﺮوﻧﻮ د ﮐﻤﻴﺪوﻟﻮ ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﮐﻤﻪ ﺷﻲ .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﯥ ﺛﺒﺎﺗۍ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﯥ
ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ دوﻟﺖ ﭘﻪ ﺑﺎاﻟﻘﻮﻩ ﺗﻮګﻪ ﮐﻮﻻى ﺷﻲ د اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺳﮑﺘﻮر ﭘﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﯥ ﺑﻪ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ ﮐﯥ ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻪ راوﻟﻲ.
ﭘﻪ ﻟﻨډﻣﻬﺎﻟﯥ ﻣﻮدﻩ ﮐﯥ دوﻟﺖ د ﺧﭙﻠﻮ ﻋﺎﻣﻪ ﻟګښﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ،د ﺑﻨﺴټﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ د ﭘﺎﻧګﻪ اﭼﻮوﻧﻮ ،ﮐﺮهڼﻪ او د ﮐﻠﻴﻮ
ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ،د دې ﺳﮑﺘﻮروﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﻮى اهﻤﻴﺖ ﭘﻮهﻴﺪﻟﻮ ﺳﺮﻩ ،د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﮑﺘﻮر د ﭘﺮﻣﺨﺘګ ،او د ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﻮ د
ګﻤﺎرﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻤﺮﮐﺰ وﮐړي .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﺗګﻼرې د ﭘﻠﻲ ﮐﻴﺪو ﭘﻪ ﻣﻮدﻩ ﮐﯥ ﺑﻪ دوﻟﺖ ډﻳﺮې ﺳﺮﭼﯧﻨﯥ
ﭘﻪ زﻳﺎﺗﻴﺪوﻧﮑﻲ ډول ﭘﺮ ښﻮوﻧﯥ او روزﻧﯥ ،ښﯥ ﺣﮑﻮﻣﺘﺪارۍ ،روﻏﺘﻴﺎ او ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب ﺑﺎﻧﺪې ﻣﺘﻤﺮﮐﺰې ﮐړي .دوﻟﺖ ژﻣﻦ
دى ﺗﺮڅﻮ ﭘﺮ هﻐﻪ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮﺑﻮﻧﻮ ﺗﻮﺟﻪ وﮐړي ﭼﯥ د اﻗﺘﺼﺎدي واﮐﻤﻨﺘﻴﺎ او د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﮑﺘﻮر د ﭘﺮاﺧﻴﺪوﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل ﭘﻪ
ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﮐﯥ ﺗﺮي ﮐﺎر اﺧﻴﺴﺘﻞ ﮐﻴږي.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﺗګﻼرې ﻗﻴﻤﺖ ټﺎﮐﻨﻪ او د ﺳﮑﺘﻮرﻧﻮ د ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮﺑﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻧښﻪ ﮐﻮل:
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﺗګﻼري ﻗﻴﻤﺖ ټﺎﮐﻨﻪ ﻻ ﺗﺮاوﺳﻪ ﻧﻪ دﻩ ﺑﺸﭙړﻩ ﺷﻮې .د دﻏﻪ ﺗګﻼرې د ﺟﻮړوﻟﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ دا
ﺧﺒﺮﻩ څﺮګﻨﺪﻩ ﺷﻮﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ ډﻳﺮۍ ﺳﮑﺘﻮرﻧﻮ ﮐﯥ د ﻟګښﺘﻮﻧﻮ او هﻤﺪاراز د ﭘﺎﻧګﯥ اﭼﻮوﻧﯥ د ﺟﺰﺋﻴﺎﺗﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﺟﻮد ﻧﻪ
ﻟﺮي .ﺑﺮﺳﻴﺮﻩ ﭘﺮدې ﺑﺸﭙړﻩ ﻗﻴﻤﺖ ټﺎﮐﻨﻪ د ﺳﮑﺘﻮري ﻣﻮﺧﻮ د ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮﺑﻮﻧﻮ د ﭘﻴﮋﻧﺪﻧﯥ او ﺗﺸﺨﻴﺺ څﺨﻪ د ﻣﺨﻪ د ﻣﻬﻤﻮ ﭘﺎﻳﻠﻮ ﭘﺮ
ﺑﻨﺴټ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﻧﻪ وﻩ .ﻧﻮ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﭘﺮ دې ﺷﻮ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي ﭘړاو ﮐﯥ ﺑﻪ هﻐﻪ درې ﺳﮑﺘﻮروﻧﻪ ﭼﯥ د ﻧﺴﺒﺘًﺎ ﺑﻨﺴټﻴﺰ ﻟﻮړو وړﺗﻴﺎوو
څﺨﻪ ﺑﺮﺧﻤﻦ دي ﻗﻴﻤﺖ ټﺎﮐﻨﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ وﺷﻲ .روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺳﮑﺘﻮر ،ښﻮوﻧﻪ او روزﻧﻪ او د ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت ﻟﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﺳﮑﺘﻮر څﺨﻪ
ﺳړﮐﻮﻧﻪ د ﺁزﻣﺎﻳښﺘﯥ ټﺎﮐﻨﯥ ﻟﭙﺎرﻩ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮل .د ﻣﺎﻟﻴﯥ وزرات د دې ﭘﺮوﺳﯥ رهﺒﺮي ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ واﺧﻴﺴﺘﻠﻪ ،او د اړوﻧﺪ وزارﺗﻮﻧﻮ
ﺳﺮﻩ ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ او ﭘﻪ ﺿﻤﻦ ﮐﯥ ﭘﻪ وﻻﻳﺘﻲ ﮐﭽﻪ د ﻗﻴﻤﺖ ټﺎﮐﻨﯥ ﭘﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﮐﯥ د ﺷﺎﻣﻠﻮﻟﻮ هﻤﮑﺎري ﮐﻮي .د ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮﺑﻮﻧﻮ د
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ﺿﻤﻴﻤﻪ ر  -د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋۍ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻟﻨډﻳﺰ

درﻟﻮدوﻧﮑﻮ ﺳﮑﺘﻮرﻧﻮ ﻳﻌﻨﯥ اﻣﻨﻴﺖ ،ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب او د ﺑﻨﺴټﻴﺰو ﺳﮑﺘﻮروﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﭘﺎﺗﯥ ﺑﺮﺧﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﻗﻴﻤﺖ ټﺎﮐﻨﯥ ﮐﺎر ﻻ د
ﭘﺨﻮا څﺨﻪ ﭘﻴﻞ ﺷﻮى دى .ﺗﻤﻪ ﮐﻴږي ﭼﯥ د دﻏﻮ ﺳﮑﺘﻮرﻧﻮ د ﻗﻴﻤﺖ ټﺎﮐﻨﯥ ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﻪ د  ١٣٨٧هﺠﺮي ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل د دوﺑﻲ
) ٢٠٠٨ﻣﻴﻼدي( ﭘﻮرې ﺑﺸﭙړﻩ ﺷﻲ.
ح -د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﺗګﻼرې د ﭘﻠﻲ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﺘﻮﻗﻌﻪ ﻣﺮﺳﺘﯥ:
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﺗګﻼرې ټﻮﻟﻴﺰ ﻟګښﺖ ﭘﻪ ﭘﻨځﻪ ﮐﻠﻨﻪ دورﻩ ﮐﯥ  ٥٠،١ﻣﻴﻠﻴﺎرد ډاﻟﺮﻩ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺷﻮى دى .ﭼﯥ ﻟﻪ دې
ﺟﻤﻠﯥ څﺨﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ  ٦،٨ﻣﻠﻴﺎردﻩ ډاﻟﺮﻩ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړي او ﭘﺎﻧﯥ  ٤٣،٢ﻣﻴﻠﻴﺎردﻩ ﺑﻪ ﻳﯥ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻟﻪ ﻻرې
ﺑﺮاﺑﺮې ﮐړاى ﺷﻲ ٥٠،١ .ﻣﻴﻠﻴﺎردﻩ ډاﻟﺮﻩ ﺗﺨﻤﻴﻦ ،د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭘﻪ ﻟګښﺖ ﮐﯥ د اﺻﻠﻲ ﺑﻮدﺟﯥ ﻟﻪ ﻻرې ډﻳﺮ زﻳﺎﺗﻮاﻟﻰ ګڼﻞ
ﮐﻴږي .ﺧﻮ ﮐﻪ ﭼﻴﺮې ﺑﻬﺮﻧۍ ﻣﺮﺳﺘﯥ د دوﻟﺖ د ﺑﻮدﺟﯥ څﺨﻪ ﭘﺮﺗﻪ وﻟګﻮل ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎﺑﻪ ټﻮﻟﻴﺰ ﻣﺨﺎرج ﭘﮑﯥ زﻳﺎت ﺷﻲ او ﭘﻪ دې
ﺗﻮګﻪ ﺑﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﺗګﻼرې د ﭘﻠﻲ ﮐﻴﺪو ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺗﻪ ټﻮﻟﻴﺰﻩ اړﺗﻴﺎ زﻳﺎﺗﻪ ﺷﻲ ،او ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ ﭘﻨځﻪ ﮐﻠﻮﻧﻮ
ﮐﯥ ﺑﻪ ﭘﻪ دﻏﻪ ﻟګښﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﭘﺎم وړ زﻳﺎﺗﻮاﻟﻰ راﺷﻲ.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﺗګﻼرې ﭘﻪ ﻣﻮدﻩ ﮐﯥ ﺑﻪ هﻴﻮاد ﭘﻪ ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻣﺘﮑﻲ وي ،د دوﻟﺖ ﻣﻮﺧﻪ ﭘﻪ ﻣﻴﻨځ ﻣﻬﺎﻟﻪ ﻣﻮدﻩ ﮐﯥ
ﭘﻪ ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ د اﺗﮑﺎ ﮐﻤﻮاﻟﯥ او ﭘﻪ داﺧﻠﻲ ﻋﻮاﻳﺪو ﮐﯥ دواﻣﺪارﻩ زﻳﺎﺗﻮاﻟﻰ دى .ﭘﻪ دې ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﺮﻩ دوﻟﺖ داﺳﯥ ﭘﺎﻟﻴﺴۍ د ﻻس
ﻻﻧﺪې ﻧﻴﻮﻟﻲ دي ،ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د اﻗﺘﺼﺎدي ﭼﺎرو د ځﻮاﮐﻤﻨﺘﻴﺎ ﺳﺒﺐ ﺷﻲ او دﻋﻮاﻳﺪو راټﻮﻟﻮﻟﻮ د ښﻪ واﻟﻲ ﺳﺒﺐ ﺷﻲ .ﭘﻪ
ﺿﻤﻦ ﮐﯥ ﺣﮑﻮﻣﺖ هڅﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﻧړﻳﻮال هﻤﮑﺎران ﺗﺸﻮﻳﻖ ﮐړي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﺗګﻼرې د ﻣﻮﺧﻮ د
ﻻس ﺗﻪ راوړﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺧﭙﻠﻮ هﻤﮑﺎرﻳﻮ او ژﻣﻨﻮ ﺗﻪ د څﻮ ﮐﺎﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ اداﻣﻪ ورﮐړي .دﻏﻪ ﭼﺎرﻩ ﺑﻪ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺮﻩ د ﻟګښﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ
ﻣﻮرد ﮐﯥ د ښﯥ ﭘﻼن ﺟﻮړوﻧﯥ ،د ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮﺑﻮﻧﻮ ښﯥ ادارې او د ﻣﻴﻨځ ﻣﻬﺎﻟﯥ ﻣﻮدې ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪوﻳﻨﻮ ﮐﯥ ،ﻣﺮﺳﺘﻪ
وﮐړي
ح .د ﻣﺮﺳﺘﻮ اﻏﻴﺰﻣﻨﺘﻴﺎ:
ﮐﻪ ﭼﻴﺮې د ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭘﻪ اﻏﻴﺰﻣﻨﺘﻴﺎ ﮐﯥ د ﭘﺎم وړ ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻧﻪ راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐﻴږي ،ﻧﻮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ وﻧﻪ ﺷﻲ ﮐﻮﻻى ﺗﺮڅﻮ هﻐﻮ اهﺪاﻓﻮ
ﺗﻪ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﺗګﻼرﻩ ﮐﯥ ﻳﯥ ټﺎﮐﻠﻲ دي ورﺳﻴږي .ﺁن ﮐﻪ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ﮐﯥ زﻳﺎﺗﻮاﻟﻰ هﻢ
راﺷﻲ .دوﻟﺖ ژﻣﻦ دى ﺗﺮڅﻮ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ ﻣﺮﺳﺘﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ اﻋﻈﻤﻲ ﺗﻮګﻪ ګټﻪ واﺧﻠﻲ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ
ﺗګﻼرﻩ د ﺧﭙﻞ ﻋﻤﻠﻲ ﭼﻮﮐﺎټ ،څﺎرﻧﯥ او ارزوﻧﯥ ﺳﺮﻩ ،د ﻣﺮﺳﺘﻮ د اﻏﻴﺰﻣﻨﺘﻴﺎ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮ ﺑﻨﺴټ اﻳښﻰ دى .دوﻟﺖ د ﻣﺮﺳﺘﻮ د
اﻏﻴﺰﻣﻨﺘﻴﺎ ﺗګﻼرﻩ د ﭘﺎرﻳﺲ د ﭘﺮﻳﮑړﻩ ﻟﻴﮏ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮﻩ د ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ د ژﻣﻨﻮ ﭘﺮ اﺳﺎس ﺟﻮړﻩ ﮐړې دﻩ.
د ﻣﺮﺳﺘﻮ د اﻏﻴﺰﻣﻨﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﺗګﻼرﻩ ﮐﯥ ﻣﻬﻢ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب دادى ﭼﯥ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﮐﻮوﻧﮑﯥ ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺷﻲ ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ زﻳﺎﺗﻪ
ﺑﺮﺧﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺻﻠﻲ ﺑﻮدﺟﯥ ﺗﻪ اﻧﺘﻘﺎل او ﻣﺼﺮف ﮐړي .داﺳﯥ ﻧښﯥ ﻧښﺎﻧﯥ ﻣﻮﺟﻮدې دي ﭼﯥ هﻐﻪ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﭼﯥ د دوﻟﺖ د
ﻣﻠﻲ ﺑﻮدﺟﯥ ﻟﻪ ﻻرې ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮي دي ﻧﻮ ډﻳﺮې ښﯥ ﭘﺎﻳﻠﯥ ﻳﯥ درﻟﻮدﻟﻲ دي .ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﯥ دوﻟﺖ ژﻣﻦ دى ﭼﯥ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯥ ادارﻩ،
ﺗﺪارﮐﺎت او ﻧﻮر ﻋﺎﻣﻪ ﺳﮑﺘﻮرﻧﻪ د ﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻮ د ﺟﺬب او د ﻣﺎﻟﻲ څﺎرﻧﯥ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﺗﻘﻮﻳﻪ ﮐړي.
د ﻣﺮﺳﺘﻮ د اﻏﻴﺰﻣﻨﺘﻴﺎ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋي ﻻﻧﺪې ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮﺑﻮﻧﻮ درﻟﻮدوﻧﮑﯥ د اﺻﻮﻟﻮ اوﭘﺎﻟﻴﺴﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﺟﻮړﻩ ﺷﻮې دﻩ:



اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﺗګﻼرې د ﺟﻮړﻳﺪو ﻟﻪ ﻻرې ،دوﻟﺖ هﻐﻪ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮﺑﻮﻧﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮐﻮي ،ﮐﻮم
ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮﺧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻻزم دي.
د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺗﻄﺎﺑﻖ د هﻐﻪ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮﺑﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﺗګﻼرﻩ ﮐﯥ ﺑﻴﺎن ﺷﻮي:
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧړﻳﻮال هﻤﮑﺎران ﮐﻮﻻى ﺷﻲ ﭼﯥ د ﻣﺮﺳﺘﻮ د اﻏﻴﺰﻣﻨﺘﻴﺎ د ښﻪ واﻟﻲ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺳﮑﺘﻮري ﻧﻬﺎﻳﻲ ټﺎﮐﻞ ﺷﻮي ﺣﺪ
او د ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب ﻟﺮوﻧﮑﻮ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮ د دﺳﭙﻠﻴﻦ ﻟﻪ ﻻرې او ﭘﻪ ﻋﻴﻦ وﺧﺖ ﮐﯥ د هﻤﻐږۍ د ﺑﻬﺒﻮد ﻟﻪ ﻻرې ﭼﯥ ﭘﻪ ﭼټﮏ
ډول د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ دﺷﺮﻳﮑﻮﻟﻮ او دﭘﺎﻟﻴﺴﯥ ﭘﻪ اړوﻧﺪ د ﺧﺒﺮو اﺗﺮو ﭘﻪ اﻓﻘﻲ ډول )د ﺗﻤﻮﻳﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻣﺮاﺟﻌﻮاو دوﻟﺘﻲ ادارو
ﺗﺮﻣﻴﻨځ( او ﭘﻪ ﻋﻤﻮدي ډول )د وﻻﻳﺘﻲ ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ټﻴﻤﻮﻧﻮ او د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ادارو ﺗﺮﻣﻴﻨځ( ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي.
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ﺿﻤﻴﻤﻪ ر  -د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋۍ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻟﻨډﻳﺰ







هﻤﻐږي :د ﻣﺮﺳﺘﻮ دﺟﺮﻳﺎﻧﺎﺗﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت او وړاﻧﺪوﻳﻨﯥ ،د اﻧﺘﻘﺎل د ﻟګښﺘﻮﻧﻮ او د ﻣﻮازي ﻣﺎﻟﻲ وﺟﻮهﻮ د
ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻮ ﮐﻤﻮل ،د دوﻟﺘﯥ دواﻳﺮو ﺗﺮﻣﻴﻨځ د هﻤﻐږۍ را ﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮل ،او د ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ ﻣﺮﺳﺘﻮ د ادارې ځﻮاﮐﻤﻨﺘﻴﺎ
ﮐﻮﻻى ﺷﻲ د ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭘﻪ اﻏﻴﺰﻣﻨﺘﻴﺎ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي.
ﭘﺎﻳﻠﻮ ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳﻰ :دوﻟﺖ ژﻣﻦ دى ﺗﺮڅﻮ داﺳﯥ ﭘﺎﻟﻴﺴۍ ﺟﻮړې ﮐړي ،ﭼﯥ ﻣﻮﺧﻪ ﻳﯥ د ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ،د وړﺗﻴﺎوو ﻟﻮړول ،د
دوﻟﺘﻲ ﻣﺮﺳﺘﻮ راﺟﺬﺑﻮل ،د ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻲ ادارو ښﻪ واﻟﯥ ،د ادارې ﻓﺴﺎد ﻟﻪ ﻣﻴﻨځﻪ وړل ،د ﭘﺎﻳښﺖ راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮل او ﭘﻪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﺣﻔﻆ او ﻣﺮاﻗﺒﺖ د ﻟګښﺘﻮﻧﻮ ﺗﺪاوم وي.
ﺣﺴﺎب ورﮐﻮﻧﻪ او دوﻩ اړﺧﻴﺰﻩ هﻤﮑﺎري :ګډو ﻣﻮﺧﻮاو ﻟﺮﻟﻴﺪوﻧﻮ ﺗﻪ د رﺳﻴﺪﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﻪ دوﻟﺖ د ﭘﺎرﻳﺲ د ﭘﺮﻳﮑړﻩ ﻟﻴﮏ
د څﺎرﻧﯥ دﺳﺮوې ،د ﻣﺎﻟﻲ ادارې د ﭼﺎرو ارزول د ﻳﻮې داﺳﯥ وﺳﻴﻠﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ دواړو ﺧﻮاوو ﺑﺎﻧﺪې ﺣﺴﺎب
ورﮐﻮﻧﻪ ﻻزﻣﻲ ﮐړي او د ﻣﺮﺳﺘﻮ د اﻏﻴﺰﻣﻨﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ،ګډون وﮐړي.

ط .ﭘﻠﻲ ﮐﻴﺪوﻧﮑﻰ ﭼﻮﮐﺎټ:
ﻣﻠﻲ ﺑﻮدﺟﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﺗګﻼرې د ﭘﻠﻲ ﮐﻴﺪﻟﻮ ﻳﻮﻩ ﻣﻬﻤﻪ وﺳﻴﻠﻪ ګڼﻞ ﮐﻴږي .او ﭘﻪ دې ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ټﻮل اړوﻧﺪ
وزارﺗﻮﻧﻪ ،ﺧﭙﻞ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ او ﭘﺮوژې د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ دﺗګﻼرې د ﺳﮑﺘﻮري ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﻮ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻃﺮح او ﺗﻨﻈﻴﻤﻮي.
ﺳﮑﺘﻮري ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ او ﭘﺮوژې ،د ﻗﻴﻤﺖ ټﺎﮐﻨﯥ څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ ،ﻳﻮ وار ﺑﻴﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ او ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮﺑﻮﻧﻪ ﻳﯥ ټﺎﮐﻞ ﮐﻴږي ،ﺗﺮڅﻮ د ﻣﻴﻨځ
ﻣﻬﺎﻟﯥ ﺳﻘﻔﻲ ﺑﻮدﺟﯥ ﺳﺮﻩ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻲ .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﺗګﻼرې ﭘﻠﻲ ﮐﻴﺪوﻧﮑﯥ ﭼﻮﮐﺎټ د ﻣﻠﻲ ﺑﻮدﺟﯥ ﻳﻮ واﺣﺪ او
هﻤﻐږى ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞ او د ﭘﺮوژو ﺗﻘﻨﻴﻨﻲ ﭘﻠﯥ ﮐﻮوﻧﮑﻰ ﭼﻮﮐﺎټ دى .ﻧﻮ د دې ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﺗﻪ ﻻزﻣﻪ دﻩ ﭼﯥ ﺧﭙﻠﯥ
هﻤﮑﺎرۍ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﺗګﻼرې د ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮﺑﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻋﻴﺎرﻩ او ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐړي .د دﻏﻪ اﺻﻞ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ،د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﺗګﻼرې ،ﻋﺎﻣﻪ ﭘﺎﻧګﻮﻧﯥ ﭘﺮوګﺮام ﺑﻪ ﺟﻮړ ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﺗګﻼرې ﻳﻮځﺎى
ﮐﻴﺪل د ﻣﺎﻟﻲ ﭼﻮﮐﺎټ د ﺑﻮدﺟﯥ او وﺧﺖ ﺗﺮ ﻣﻴﻨځ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړاى ﺷﻲ.
د وزارﺗﻮﻧﻮ د ﻟګښﺘﻮﻧﻮ د ﮐﻨﺘﺮول او ﺗﻔﺘﻴﺶ دﻓﺘﺮ ﺑﻪ ځﻮاﮐﻤﻦ ﮐړاى ﺷﻲ ،ﻣګﺮ او ﺳﻤﻬﺎل د ﮐﻨﺘﺮول او ﺗﻔﺘﻴﺶ ﭘﻪ دﻓﺘﺮ ﮐﯥ د
ﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻮ ﮐﻤﻮاﻟﻰ ﻣﺤﺴﻮﺳﻴږي ﻧﻮ د ﻟﻨډې ﻣﻮدې ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﻪ دﻏﻪ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ د ﻣﺎﻟﻴﯥ وزارت ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ واﺧﻠﻲ ،ﮐﺎﺑﻴﻨﻪ ﺑﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﺗګﻼرې د څﺎرﻧﻴﺰې ﮐﻤﻴټﯥ ﻟﻪ ﻻرې ټﻮﻟﯥ ﭘﻠﯥ ﮐﻴﺪوﻧﮑﯥ ﭘﺮوﺳﯥ څﺨﻪ څﺎرﻧﻪ وﮐړي او ټﻮل ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ﺑﻪ
هﻤﻐږي ﮐړي .ﻣګﺮ اړوﻧﺪﻩ وزارﺗﻮﻧﻪ او ﻧﻮر دوﻟﺘﻲ ارګﺎﻧﻮﻧﻪ ﺑﻪ د دﻏﯥ ﺗګﻼرې ﭘﻠﻲ ﮐﻴﺪﻧﻪ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ ﻟﺮي .د ﻣﺎﻟﻴﯥ وزارت
ﻣﺴﻮول دى ﺗﺮڅﻮ ځﺎن ډادﻣﻦ ﮐړي ﭼﯥ د اړوﻧﺪو وزارﺗﻮﻧﻮ ﭘﺮوژې او ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ،د ﻣﻴﻨځ ﻣﻬﺎﻟﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﭼﻮﮐﺎت ،او ﻣﻠﻲ
ﻗﻴﻤﺖ ګﺬاري ﺷﻮې ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ او ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺷﻮي دي .د څﺎرﻧﯥ او هﻤﻐږۍ ګډ ﺑﻮرډ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﺗګﻼرې د او
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺗړون ﻟﻴﮏ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دوﻟﺖ او د ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ د ﻟﻮړﺗﺮﻳﻨﻪ ﻣﺴﻮول ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰم ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﻴﮋﻧﺪل ﮐﻴږي ،د دوﻟﺖ
او ﺗﻤﻮﻳﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻣﺮاﺟﻌﻮ ګډ ﺑﻨﺴټﻮﻧﻪ ﻟﮑﻪ ﻣﺸﻮرﺗﻲ او ﮐﺎري ګﺮوﭘﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﺪاوم ډول د ﻳﻮې ټﻮﻟﻨﯥ ﭘﻪ ﺣﻴﺚ د ﻣﺮﺳﺘﻮ د
هﻤﻐږې ﮐﻮﻟﻮ د ښﻪ واﻟﻲ ،د ﭘﺎﻟﻴﺴﻴﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ د دﻳﺎﻟﻮګ ،او د ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ د ﭘﻠﻲ ﮐﻮﻟﻮ ،او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د
ﺗګﻼرې ﺳﺮﻩ د ﺗﻤﻮي ل ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻣﺮاﺟﻌﻮ د ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ د هﻤﻐږي ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﺎر ﮐﻮي.
ي .څﺎرﻧﻪ ،ارزوﻧﻪ او راﭘﻮر ورﮐﻮل:
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﺗګﻼرې څﺎرﻧﻪ او ارزوﻧﻪ ﺑﻪ د ﭘﻠﻲ ﮐﻴﺪوﻧﮑﻲ ﭼﻮﮐﺎټ ﻳﻮﻩ ﺑﺸﭙړووﻧﮑﯥ ﺑﺮﺧﻪ وي .ﻳﺎدې ﺷﻮى
ﺗګﻼرې ﭘﻪ ښﮑﺎرﻩ ډول ،ﻣﻮﺧﯥ ،ﻧﻈﺮﻳﺎت ،ﭘﺎﻳﻠﯥ ،ﻻس ﺗﻪ راوړﻧﯥ او اﻏﻴﺰﺷﻴﻨﺪوﻧﮑﻲ ﺷﺎﺧﺼﻮﻧﻪ ﻃﺮح ﮐړي دي .ﻣګﺮ د
اﺣﺼﺎﻳﻲ د ﮐﻤﺰورې ﭘﺮوﺳﯥ ،د ﻳﻮ ﻟړ ﻣﻬﻤﻮ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎوو او د ﺑﻴﻮزﻟۍ د ﺷﺎﺧﺼﻮﻧﻮ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ اﺳﺎس ﻻ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻧﻪ دى راﻣﻴﻨځ
ﺗﻪ ﺷﻮى ،ﻧﻮ ﻻزﻣﻪ دﻩ ،ﭼﯥ د څﺎرﻧﯥ او ﺑﺮرﺳﯥ ﺗﺮ ﻣﻴﻨځ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﺗﻪ ﻗﺎﻳﻞ ﺷﻮ :ﻧﻈﺮﻳﺎت او ﭘﺎﻳﻠﯥ ﻳﺎ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د
ﺗګﻼرې د ﭘﻠﻲ ﮐﻴﺪوﻧﮑﻲ ﭘﺮوګﺮام څﺎرﻧﻪ ،او د ﻻس ﺗﻪ راړوﻧﻮ د ﭘﺎﻳﻠﻮ او د ﻟﻮړې ﮐﭽﯥ د دوﻟﺘﻲ ﺑﻨﺴټﻮﻧﻮ د څﺎرﻧﯥ )څﺎرﻧﻴﺰﻩ
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ﮐﻤﻴټﻪ او ﮐﺎﺑﻴﻨﻪ( او د هﻤﻐږۍ او څﺎرﻧﯥ ګډ ﺑﻮرډ ،د ډاډ د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ،ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﮏ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮﺑﻮﻧﻪ ﭘﻪ
ﻳﻮ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﮐﯥ ﻗﺮار ﻟﺮي.
د هﻤﻐږۍ د ګډ ﺑﻮرد داراﻻﻧﺸﺎ ،څﻴړﻧﻮ ،د ﭘﺎﻟﻴﺴﻴﻮ ارزوﻧﻮ ،او ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋي ګﺎﻧﻮ او ﭘﻪ ﺿﻤﻦ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د
ﺗګﻼرې او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺗړون ﻟﻴﮏ څﺨﻪ ګډ څﺎرﻧﻴﺰ او هﻤﻐږي ﮐﻮوﻧﮑﯥ ﺑﻮرد ټﻪ راﭘﻮر ﺗﻘﺪﻳﻤﻮي .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ
د ﺗګﻼرې د ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﮐﻠﻨﻰ راﭘﻮر ﺑﻪ ﺑﻴﺎ د ﻧړﻳﻮال ﺑﺎﻧﮏ او ﻧړﻳﻮال وﺟﻬﻲ ﺻﻨﺪوق ﺑﻮرډوﻧﻮ ﺗﻪ دﭘﺎى ټﮑﻲ ﺗﻪ درﺳﻴﺪو ﻟﭙﺎرﻩ د
ډﻳﺮو ﭘﻮروړو هﻴﻮادوﻧﻮ د ﭘﺮوګﺮام ﻟﻪ ﻻرې ﺗﺴﻠﻴﻤﻴږي ،د هﺮﮐﺎر د راﭘﻮر او د هﺮې دوﻩ ﮐﻠﻨﯥ ارزوﻧﯥ څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ ﺑﻪ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ/د ﺑﻴﻮزﻟۍ د ﮐﻤښﺖ د ﺗګﻼرې ﻳﻮ ﻧﻮى ﺳﻨﺪ د ﻧﻮﻣﻮړي ﺑﻮرډ ﭘﻪ هﺮاړﺧﻴﺰﻩ هﻤﮑﺎرۍ ﺟﻮړ او د
ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ او ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ اﻏﻴﺰې ﺑﻪ د اروزﻧﯥ ﻻﻧﺪې وﻧﻴﺴﻲ .ﻧﻮي ﺟﻮړ ﺷﻮي اﺳﻨﺎد ﺑﻪ ﭘﻪ ﻋﺎم ډول ﺧﭙﺎرﻩ ﺷﻲ او دوﻟﺖ ﻟﭙﺎرﻩ
ﺑﻪ دﻏﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻬﻴﺎ ﮐړي ﺗﺮڅﻮ د ﭘﺎﻟﻴﺴﻴﻮ د ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻟﻪ ﻻرې ﺧﭙﻠﻮ د ﻧﻈﺮ وړ ﭘﺎﻳﻠﻮ ﺗﻪ ورﺳﻴږي .دوﻟﺘﻲ ﻟګښﺘﻮﻧﻪ ﺑﻪ هﻢ وارزول
ﺷﻲ ،او د ﺑﻮدﺟﻲ د دوران ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﺑﻪ څﺎرﻧﻪ او ﺳﮑﺘﻮري راﭘﻮر ورﮐﻮﻧﻪ ﭘﻪ رﺑﻊ وار ډول ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ.
د څﺎرﻧﯥ او راﭘﻮر ورﮐﻮﻧﯥ ﻣﺮﮐﺰي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ د اﻗﺘﺼﺎد وزرات ،د ګډ څﺎرﻧﻴﺰ او هﻤﻐږي ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺑﻮرډ ﻟﺨﻮا ﻃﺮح ﺷﻲ .دﻏﻪ
ﺳﻴﺴﺘﻢ او د اﺣﺼﺎﺋﻴﯥ ﻣﺮﮐﺰي ادارﻩ ﺑﻪ د ﻣﻨﻈﻤﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﭘﻪ راټﻮﻟﻮﻟﻮ او څﺎرﻧﻴﺰ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮐﯥ ﮐﺎر وﮐړي .ﻣﺮﮐﺰي اﺣﺼﺎﺋﻴﻪ ﺑﻪ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﻻرو ،ﻟﮑﻪ د ﺳﺮوې ګﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې راټﻮل ﮐړي .دﻏﻪ راټﻮل ﺷﻮي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻪ ﺑﻴﺎ د څﺎرﻧﯥ او راﭘﻮر
وروﮐﻮﻧﯥ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮوﺳﺲ ﮐړي ،د وزارﺗﻮﻧﻮ ﺑﻮدﺟﻮي څﺎرﻧﻪ او راﭘﻮر ورﮐﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ واﺧﻠﻲ ،ﻣﺨﺘﻠﻔﯥ څﺎرﻧﻴﺰې ﭘﺮوﺳﯥ
ﺑﻪ ﺁﺳﺎﻧﯥ ﮐړي .او ﺑﺎاﻻﺧﺮﻩ ﺑﻪ دﻏﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﭙﺎروﻩ او ﻧﺸﺮ ﮐړي .ﻣﺮﮐﺰي اﺣﺼﺎﺋﻴﻪ ﺑﻪ د ﻣﻬﻤﻮ ﻣﻠﻲ اﺣﺼﺎﺋﻴﻮ د راټﻮﻟﻮﻧﮑﻲ،
ﻟﻮﻣړﻧﻲ او ﺛﺎﻧﻮي ،او د څﺎرﻧﯥ او راﭘﻮر ورﮐﻮﻧﯥ د ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﻪ د ﻳﻮې ﺳﺮﭼﻴﻨﯥ ﺑڼﻪ ﻏﻮرﻩ ﮐړي .د دې ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ ﻣﺮﮐﺰي
اﺣﺼﺎﺋﻴﻪ وﮐﻮﻻى ﺷﻲ ﺗﺮ څﻮﭘﻪ ﻟﻮړﻩ ﮐﭽﻪ د ﺷﺎﺧﺼﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﺷﻤﻴﺮو او ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ او د هﻐﻮى اﻏﻴﺰې ﭘﻪ ټﻴټﻪ ﮐﭽﻪ ﺑﺎﻧﺪې
راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐړي ﻧﻮ د ﺑﺸﺮي ﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﭘﻠﻮﻩ ﺑﺎﻳﺪ ځﻮاﮐﻤﻨﻪ ﮐړاى ﺷﻲ .د ﻣﺮﮐﺰي اﺣﺼﺎﺋﻴﯥ د وﺳﺎﻳﻠﻮ څﺨﻪ ﻳﻮﻩ ﻳﯥ هﻢ د ﺧﻄﺮ
او ﺧﻄﺮ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺨﺘﻴﺎ ارزول ﭘﻪ ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﮐﭽﻮ دي .ﭼﯥ دهﻐﯥ ﭘﻪ واﺳﻄﻪ د ﺑﻴﻮزﻟۍ ﮐﭽﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻴﺪﻻى ﺷﻲ .د ﺧﻄﺮ او ﺧﻄﺮ
ﺗﻪ د ﻣﺨﺎﻣﺨﺘﻴﺎ د اروزﻟﻮ د ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻘﺶ ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ډﻳﺮﻩ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ورﮐړل ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﺗګﻼرې اﻏﻴﺰﻣﻨﺘﻴﺎ
ﺗﻪ ﭘﻪ ښﻪ ﺗﻮګﻪ اﻧﻌﮑﺎس ورﮐړي.
وزارﺗﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﺎر ﺗﻪ ﭼﯥ د ﺳﮑﺘﻮري ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ راټﻮﻟﻮل دي اداﻣﻪ ورﮐړي ﺗﺮڅﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﺗګﻼرې
ﭘﺎﻳﻠﯥ او ﻻس ﺗﻪ راوړﻧﯥ ﭘﺮې وڅﺎرل ﺷﻲ .وزارﺗﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﭙﻠﯥ وﻻﻳﺘﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ګۍ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﮐړي ﺗﺮڅﻮ د ﺷﺎﺧﺼﻮﻧﻮ د ډوﻟﻮﻧﻮ ﭘﻪ
ﺗﻔﮑﻴﮏ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﭘﺮﻣﺨﺘګ د ﮐﭽﯥ د ارزوﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت راټﻮل ﮐړي .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻮدﺟﯥ د څﺎرﻧﯥ ﺳﻴﺴﺘﻢ،
او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺎﻟﻲ ادارې د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ،ﭼﯥ د ﻣﺎﻟﻴﯥ وزرات ﻟﻪ ﻟﻮري ادارﻩ ﮐﻴږي ،ﺑﻪ د داﺧﻠﻲ او ﺧﺎرﺟﻲ ﻟګښﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ
اړوﻧﺪ د ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻴﻨځ ﻣﻬﺎﻟﻲ ﻣﻮازي ﭼﻮﮐﺎټ ﻟﻪ ﻻرې ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړي.
ﺧﭙﻠﻮاﮐﻪ څﺎرﻧﻪ هﻢ د څﺎرﻧﯥ او راﭘﻮر ورﮐﻮﻧﯥ ﻳﻮﻩ ﻣﻬﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ دﻩ ،ﻣﺪﻧﯥ ټﻮﻟﻨﻪ ،ﻧﺎ دوﻟﺘﻲ ﻣﻮﺳﺴﺎت ،او رﺳﻨۍ ﺑﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د
ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﺗګﻼرې ﺧﺎرﺟﻲ څﺎرﻧﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮي .د دې ﺗګﻼرې ﭘﻠﻲ ﮐﻴﺪل ،او ارزول ﺑﻪ د هﻤﮑﺎراﻧﻮ ،وﻻﻳﺘﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ګﺎﻧﻮ،
او ﻧړﻳﻮاﻟﻮ اﺳﺘﺎزو ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻣﺸﻮرﻩ ﮐﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ.
د ﻣﺎﻟﻲ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺑﻨﺴټﻮﻧﻮ ،د ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ او د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﻧﻘﺶ د ﻻﻧﺪې ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ارزښﺖ
درﻟﻮدﻧﮑﻰ دى (١) .د څﻴړﻧﻮ او ارزوﻧﻮ د ﻣﺦ ﺗﻪ وړﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ) (٢د ﻣﻬﻤﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﭘﻮښښ او زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻴﻌﺎدوﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ) (٣د
ﻣﻮﺟﻮدﻩ ﺳﺮ ﭼﻴﻨﻮ د ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزۍ ﻟﭙﺎرﻩ ) (٤د اوﺳﻨﻴﻮ ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ د ﮐﭽﯥ ﭘﻪ اړﻧﺪ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺑﺮاﺑﺮول او ﭘﻪ ﻣﻴﻨځ ﻣﻬﺎﻟﻪ ﻣﻮدﻩ
ﮐﯥ د ﻣﺮﺳﺘﯥ د ﮐﭽﯥ وړاﻧﺪوﻳﻨﻪ.
ﮎ .ﭘﺎﻳﻠﻪ:
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ګﺮﭼﻪ ﭘﻪ ﺗﻴﺮو ﺷﭙږو ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﭘﺎم وړ ﻻس ﺗﻪ راوړﻧﯥ ﻣﻴﻨځ ﺗﻪ راﻏﻠﻲ دي ،ﺧﻮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ،د وراﻧﻴﻮ ﮐﭽﯥ
ﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﻤﻪ ﺳﺘﺮګﻪ وﮐﺘﻞ او ﻻزم وﺧﺖ او ﻟګښﺘﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﻪ ﻧﻴﻮل ،ﭘﺮﻣﺨﺘګﻮﻧﻪ ﺗﻞ د ﺳﺘﻮﻧﺰاو د ﺧﻠﮑﻮ د هﻴﻠﻮ ﭘﻪ
زﻳﺎﺗﻴﺪﻟﻮ ﺳﺮﻩ د ﻧﻨګﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ وو.
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻧﻮې راټﻮﮐﻴﺪﻟﯥ وﻟﺴﻮاﮐۍ اړﺗﻴﺎ وﻩ ﺗﺮڅﻮ ﻳﻮ ﻧﻴﮑﻤﺮﻏﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭼﯥ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮﻣﺨﺘګ او د ﺑﻴﻮزﻟۍ ﮐﻤښﺖ
ﭘﮑﯥ راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﺷﻲ .ﭘﻪ دﻏﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب د ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺧﺼﻮﺻﻲ او دوﻟﺘﻲ ﺳﮑﺘﻮر د ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ ﭘﻪ ﺷﺘﻮن ﮐﯥ ،ﭼﯥ
د ﻓﺰﻳﮑﻲ ،ﺳﻮداګﺮﻳﺰو ،ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ،او ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ وګړو ﺑﺎﻧﺪې د اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮﻣﺨﺘګ د ﻣﺴﺎوي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺴټﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐړي ،اړﻩ ﻟﺮي .ﭘﻪ
ﻋﻴﻦ وﺧﺖ ﮐﯥ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮﻣﺨﺘګ ،د ﺑﻴﻮزﻟۍ ﻟﻪ ﻣﻴﻨځﻪ وړل ،د ﺳﻮﻟﯥ او اﻣﻨﻴﺖ راوﺳﺘﻠﻮ او ﭘﻪ ټﻮل هﻴﻮاد او وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د
ﺛﺒﺎت د ټﻴﻨګښﺖ او د دوﻟﺘﻲ ارګﺎﻧﻮﻧﻮ د ﺑﻨﺴټﻴﺰو وړﺗﻴﺎوو د ﻟﻮړﻟﻮ ﭘﺮﺗﻪ ﺷﻮﻧﻲ ﻧﻪ دي.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﺗګﻼرې ﻟﻪ ﻻرې ،دوﻟﺖ ﭘﻪ ﮐﻠﮑﻪ ژﻣﻦ دى ﺗﺮڅﻮ هﻐﻪ ﻣﻮﺧﯥ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺗړون ﻟﻴﮏ او د
 MDGﭘﻪ ﻣﻮﺧﻮ ﮐﯥ ورڅﺨﻪ ﻳﺎدوﻧﻪ ﺷﻮې دﻩ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي .او دﻏﻪ ژﻣﻨﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ټﮑﻮ ﭘﻮر اړﻩ ﻟﺮي (١) :ﻣﻠﻲ ﺛﺒﺎت
راوﺳﺘﻞ (٢) ،د ﻗﺎﻧﻮن د واﮐﻤﻨۍ ،د وﻟﺴﻮاﮐۍ او د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ټﻴﻨګ ﻣﻼﺗړ (٣) ،د ﻋﺎﻣﻪ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ او د دوﻟﺖ د ﺣﺴﺎب
ورﮐﻮﻧﯥ ښﻪ واﻟﯥ ،او ﭘﻪ دﻏﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﯥ هﻐﻪ هڅﯥ هﻢ ﺷﺎﻣﻠﯥ دي ،ﭼﯥ ﺑﻴﻮزﻟۍ ﮐﯥ ﮐﻤښﺖ رواﻟﻲ او د ﭘﺎﻳﻴﺪوﻧﮑﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘګ
ﭼﯥ د اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﮐﻮم ﭼﯥ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﮑﺘﻮر ﻟﻪ ﻻرې رهﺒﺮي ﮐﻴږي ا وهﻤﺪﻏﻪ راز د اﻧﺴﺎﻧﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﻟﻪ ﺷﺎﺧﺼﻮﻧﻮ
څﺨﻪ ﺑﺸﭙړ ډاډ ﺣﺎﺻﻠﻮل دي .ﺑﺮﺳﻴﺮﻩ ﭘﺮ دې ،د ټﻮﻟﻮ اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ډګﺮوﻧﻮ د ﭼټﮑﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﻣﻬﻤﻮ ﺳﮑټﻮرﻧﻮ ﻟﮑﻪ ،ﮐﺮهڼﻪ،
اﻧﺮژي ،اوﺑﻪ ﻟګﻮل او د ښﻮوﻧﯥ او روزﻧﯥ ﭘﻪ ﺳﮑﺘﻮروﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﺎﻧګﻮوﻧﯥ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﺿﺮوري ګڼﻞ ﮐﻴږي.
د ﭘﺮاﺧﻮ ﻣﺸﻮرو څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ زرګﻮﻧﻮ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ او ﻧړﻳﻮاﻟﻮ هﻤﮑﺎراﻧﻮ ګډون درﻟﻮد ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ
ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﺗګﻼرﻩ ﺟﻮړﻩ ﺷﻮﻩ ،ﺗﺮڅﻮ ډاډ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ د ﭘﻴﮋﻧﺪل ﺷﻮﻳﻮ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮﺑﻮﻧﻮ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ د هﻐﻮ ﻧﻨګﻮﻧﻮ ﭼﯥ هﻴﻮاد ورﺳﺮﻩ
ﻣﺨﺎﻣﺦ دې ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﻪ دﻩ .ﭘﻪ دې ﻻرﻩ ﮐﯥ ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب هﻠﻪ راﻣﻴﻨځ ﺗﻪ ﮐﻴﺪاى ﺷﻲ ،ﭼﯥ ﭘﻪ هﻤﻐږي ،او ﭘﺎﻳﻴﺪوﻧﮑﻲ دول د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ
هﻤﮑﺎراﻧﻮ ﻟﺨﻮا ﻣﻮ ښﻪ ﻣﻼﺗړ وﺷﻲ .ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ د ﻣﺮﺳﺘﻮ اﻏﻴﺰﻣﻨﺘﻴﺎ ډﻳﺮﻩ ﻣﻬﻤﻪ ګڼﻞ ﮐﻴږي .ﺗﺮ څﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ
ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﺗګﻼرې اﺟﻨډا ،ﺧﭙﻠﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﺨﻮا ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ډول د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﺗګﻼرې د ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮﺑﻮﻧﻮ او د
دوﻟﺖ د اﺻﻠﻲ ﺑﻮدﺟﯥ ﻟﻪ ﻻرې ﭘﻪ اﻏﻴﺰﻣﻨﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﻠﯥ ﺷﻲ.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﺗګﻼرﻩ د ﻳﻮې ﻣﻠﻲ ﺗګﻼرې د ﺳﺮ ﻟﻴﮏ ﻻﻧﺪې د ﺛﺒﺎت ،ﻧﻴﮑﻤﺮﻏۍ او د ﺳﻮﻟﯥ د ﺳﺎﻟﻤﯥ واﮐﻤﻨۍ ﭘﻪ
اړوﻧﺪ ﻳﻮﻩ واﺣﺪﻩ او ﭘﻪ ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب د ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻴﺪو ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮ ګډﻩ ﻻرﻩ ﻏﻮرﻩ ﮐړې دﻩ .ﻟﮑﻪ څﻨګﻪ ﭼﯥ ﻣﻮږ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺗړون ﻟﻴﮏ
د ﭘﻪ ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب د ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻴﺪو او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د وګړو ﭘﻪ ژوﻧﺪاﻧﻪ ﮐﯥ د ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺪﻟﻮن ﭘﻪ ﻟﻮرې ﺧﻮزښﺖ ﮐﻮو ،ﻧﻮ د دې ﺗګﻼرې
د ﭘﻠﻲ ﮐﻴﺪو ﻟﭙﺎرﻩ د ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ،ټﻴﻨګﯥ او ﭘﺎﻳﻴﺪوﻧﮑﯥ ﻣﺎﻟﻲ او ﺳﻴﺎﺳﻲ ژﻣﻨﺘﻴﺎ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮو .ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﻣﻬﻤﻪ ﺧﻮ ﻻ دا دﻩ ﭼﯥ ﻣﻮږ
د دې ګډې هڅﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د دوﻟﺖ ،ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﮑﺘﻮر ،ﻣﺪﻧﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ،ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ او ټﻮﻟﻮ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ او هﻤﮑﺎرۍ ﺗﻪ
اړﺗﻴﺎ ﻟﺮو.
د ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ هﻤﮑﺎرۍ ﺑﻪ ﻣﻮږ وﮐړاى ﺷﻮ ﺗﺮڅﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﻠﮑﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺧﭙﻞ ﻟﺮﻟﻴﺪ ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺪل ﮐړو.
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻼﺗړ ﭘﻪ ﻧړﻳﻮال ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ )د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﺗګﻼرې ﭘﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ( ﮐﯥ ګډون ﮐﻮوﻧﮑﻲ
هﻴﻮادوﻧﻪ او ﻣﻮﺳﺴﯥ
ګډوﻧﮑﻮوﻧﮑﻲ هﻴﻮادوﻧﻪ:
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )ګډ ﻣﺸﺮﺗﻮب(
اﻟﺒﺎﻧﻴﺎ
اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
اﻃﺮﻳﺶ
ﺑﺤﺮﻳﻦ
ﺑﻨګﻠﻪ دﻳﺶ
ﺑﻠﺠﻴﻢ
ﺑﺮازﻳﻞ
ﺑﺮوﻧﻲ
ﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ
ﮐﺎﻧﺎدا
ﭼﻴﻠﻲ
ﭼﻴﻦ
ﮐﺮواﺷﻴﺎ
ﻗﺒﺮس
د ﭼﮏ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ
ډﻧﻤﺎرﮎ
ﻣﺼﺮ
اﻳﺴﺘﻮﻧﻴﺎ
ﻓﻴﻨﻠﻨډ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ )ګډ ﻣﺸﺮﺗﻮب(
ﻣﻘﺪوﻧﻴﺎ
ﺟﺮﻣﻨﻲ
ﻳﻮﻧﺎن
هﻨګﺮي
ﺁﻳﺴﻠﻨﺪ
هﻨﺪوﺳﺘﺎن
اﻧﺪوﻧﻴﺰﻳﺎ
اﻳﺮان
ﺁﻳﺮﻟﻨﺪ
اﻳټﺎﻟﻴﺎ

ﺟﺎﭘﺎن
اردن
ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن
د ﮐﻮرﻳﺎ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ
ﮐﻮﻳټ
ﻗﺮﻏﺰﺳﺘﺎن
ﻟﻴﺘﻮﻳﺎ
ﻟﻴﺒﻴﺎ
ﻟﻴﺘﻮاﻧﻴﺎ
ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرګ
ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ
ﻣﺎﻟﺘﺎ
هﺎﻟﻨډ
ﻧﻮې زﻳﻼﻧﺪ
ﻧﺎروى
ﻋﻤﺎن
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
ﭘﻮﻟﻨډ
ﭘﺮﺗګﺎل
ﻗﻄﺮ
روﻣﺎﻧﻴﺎ
روﺳﻴﻪ
ﺳﻌﻮدي ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
ﺳﻴﻨګﺎﭘﻮر
ﺳﻠﻮاﮐﻴﺎ
ﺳﻠﻮاﻧﻴﺎ
هﺴﭙﺎﻧﻴﻪ
ﺳﻮﻳډن
ﺳﻮﻳﺲ
ﺗﺎﺟﮑﺴﺘﺎن

ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن
ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻋﺮﺑﻲ اﻣﺎرات
اﻧګﻠﺴﺘﺎن
د اﻣﺮﻳﮑﺎ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻳﺎﻻت
ازﺑﮑﺴﺘﺎن
ګډون ﮐﻮوﻧﮑﯥ ﻣﻮﺳﺴﯥ
د ﺁﻏﺎ ﺧﺎن ﺑﻨﻴﺎد
ﺁﺳﻴﺎﻳﻲ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﻧﮏ
اروﭘﺎﻳﻲ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن
د ﺷﻤﺎﻟﻲ اﺗﻼﻧﺘﻴﮏ ﺗړون )ﻧﺎټﻮ(
اﺳﻼﻣﻲ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﻧﮏ
د اروﭘﺎﻳﻲ اﺗﺤﺎدﻳﻲ اﺳﺘﺎزې )ﺳﮑﺮﺗﺮﺟﻨﺮال(
ﻧړﻳﻮال وﺟﻬﻲ ﺻﻨﺪوق
ﻣﻠګﺮي ﻣﻠﺘﻮﻧﻪ )ګډ ﻣﺸﺮﺗﻮب(
ﻧړﻳﻮال ﺑﺎﻧﮏ
د اﺳﻼﻣﻲ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﺎزﻣﺎن
ﮐﺘﻮﻧﮑﻲ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺮﺳﺘﻮ د
د اﻗﺘﺼﺎدي هﻤﮑﺎرﻳﻮ ﻣﻮﺳﺴﻪ
د ﺳﺮﻩ ﺻﻠﻴﺐ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﮐﻤﻴټﻪ
د اﻗﺘﺼﺎدي هﻤﮑﺎرﻳﻮ او ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻣﻮﺳﺴﻪ
د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو هﻤﮑﺎرﻳﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺁﺳﻴﺎ ټﻮﻟﻨﻪ
اروﭘﺎﻳﻲ ﭘﺎرﻟﻤﺎن
ﭘﻪ اروﭘﺎ ﮐﯥ د اﻣﻨﻴﺖ او هﻤﮑﺎري ﺳﺎزﻣﺎن

د دې ﻟﻨډﻳﺰ ﻣﺘﻦ ﭘﻪ اﻧګﺮﻳﺰي http:// www.embassyofafghanistan.org/document/resume_ANDS.pdf
اوټﻮﻟﻪ ﺗګﻼرﻩ ﭘﻪ دﻏﻪ وﻳﺒﭙﺎڼﻪ ﮐﯥ ﻣﻮﻧﺪﻟﻰ ﺷﺊ
http://www.embassyofafghanistan.org/documents/Afghanistan_National_Development_Strategy
_eng.pdf
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ﺿﻤﻴﻤﻪ ز  -د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ د ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﺎﻧﻮ ﻟﺴﺖ
ﺿﻤﻴﻤﻪ ز
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ د ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﺎﻧﻮ ﻟﺴﺖ
)ﭘﻪ ﻣﻠﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ډاﻟﺮو(
ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮوﻧﮑﻲ

د  ١٣٨٠څﺨﻪ ﺗﺮ ) ١٣٨٩ﺟﻨﻮري  ٢٠٠٢ﺗﺮﻣﺎرچ  (٢٠١١ټﻮﻟﯥ ژﻣﻨﻪ ﺷﻮې

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋي د ﭘﻠﻲ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ژﻣﻨﻪ ﺷﻮﻳﻮ ﭘﻴﺴﻮ اﻧﺪازﻩ
ﻧﻮې

زړې

ټﻮﻟﯥ

ﺁﺳﻴﺎﻳﻲ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﻧﮏ

٥٠٠

٨٠٠

١٣٠٠

٢٢٠٠

ﺁﻏﺎ ﺧﺎن
اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
اﻃﺮﻳﺶ
ﺑﻠﺠﻴﻢ
ﺑﺮازﻳﻞ
ﮐﺎﻧﺎدا
ﭼﻴﻦ
ﮐﺮواﺷﻴﺎ
د ﭼﮏ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ
ډﻧﻤﺎرﮎ
اروﭘﺎﻳﻲ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن
اي ،ﺳﻲ ،اچ ،او
ﻣﺼﺮ
اﻳﺴﺘﻮﻧﻴﺎ
ﻓﻴﻨﻠڼډ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﺟﺮﻣﻨﻲ
ګﻠﻮﺑﻞ ﻓﻨډ
ﻳﻮﻧﺎن

١٠٠
٢٣٢٫٣٦
٠
٤٦٫٨٠
١
٦٠٠
٧،٥٠
٢٨،١٠
٢٢
٤٣٠

١٠٠
٢٣٢٫٣٦
٠
٤٦،٨٠
١
٦٠٠
٧،٥٠
٢٨،١٠
٢٢
٤٣٠
٧٨٠
٠
٢
٠
٧٥
١٦٥،٥٠
٦٥٥،٢٠
٠
٣،١٠

٢٠٠
٤٤٠،٢٣
١٤
٨٦،٨٠
١
١٤٧٩،٠٥
١٩٦،٥٠
٢٨،١٠
٢٢
٦٨٣،٠٤
١٧٦٨،٦٥
٢٦٨،٢٠
٢
٠،٣٠
١٥٢
٢٠٦
١١٠٨،٣٢
١١،٤٨
١٢،٧٠

٣
٤٥٠
٣٥٠
١٣،٥٠
٠
٢٣٤
٥٥٠
٠
٣٠
٣٠
٠
٠٫٣٠
١٢٠٩
١٥
٦٧٥
٣
٠
٢٠
١،٣٠
٠
٤
٠
٠
١
٢٣٤
٠
٠
٠
١٠٠
٢٥٠
١٢٠٠
٠
١٠٢٠٠
٠،٠١
١١٠٠
٠
٢١١٢١،٦٧

٣
١٢٠٠
١١٦٤
٣٣،٤٠
٧٠
٦٣٧،٣٦
١٩٠٠
٤
٨٦،٢٠
٧٥
٧،٢٠
٠،٣٠
١٦٩٧
٣٠،٨٥
٩٧٧
٩
١٥
٣٠٥
٦،٣٣
١،٢٠
٢٤
١٤١
٥٣٣
١
٤٨٦،٤٧
٢٨٨،٦٠
١٣٤
٢٨،٦٠
١٩٠
٣٢٣،٧٠
٢٨٩٧
٢٥٢،٤٠
٣١٨٥١،٨٦
٠،٠١
٢٨٠٣
٩٢،٧٧
٥٧،١٤٩٦٢

هﻨګﺮي
هﻨﺪوﺳﺘﺎن
اﻳﺮان
ﺁﻳﺮﻟﻨﺪ
اﺳﻼﻣﻲ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﻧﮏ
اﻳټﺎﻟﻴﺎ
ﺟﺎﭘﺎن
ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن
د ﮐﻮرﻳﺎ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ
ﮐﻮﻳﺖ
ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرﮎ
ﻣﺎﻟﺘﺎ
هﺎﻟﻨډ
ﻧﻮې زﻳﻼﻧﺪ
ﻧﺎروې
ﻋﻤﺎن
د اﺳﻼﻣﻲ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻮﺳﺴﻪ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
ﭘﻮﻟﻨﺪ
ﭘﺮﺗګﺎل
ﻓﻄﺮ
ﻓﺪراﺗﻴﻔﻪ روﺳﻴﻪ
ﺳﻌﻮدي ﻋﺮﺑﺴﺘﺎ
ﺳﻠﻮاﮐﻴﺎ
هﺴﭙﺎﻧﻴﻪ
ﺳﻮﻳډن
ﺳﻮﻳﺲ
ﺗﺎﻳﻮان
ﺗﺮﮐﻴﻪ
ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻋﺮﺑﻲ اﻣﺎرات
اﻧګﻠﺴﺘﺎن
ﻣﻠګﺮي ﻣﻠﺘﻮﻧﻪ
ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻳﺎﻻت
وﻳﺘﻨﺎم
ﻧړﻳﻮال ﺑﺎﻧﮏ
ﻧﻮر ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮوﻧﮑﻲ
ټﻮﻟﯥ

٠
٢
٣٠
١٢٦،٨٠
٢٨٠،٨٠

٠
٧٨٠
٠

٤٥
٣٨،٧٠
٣٧٤،٤٠

٣،١٠
٣
٤٥٠
٣٥٠
١٣،٥٠
٢٣٤
٥٥٠
٠
٣٠
٣٠
٠
٠،٣٠
١٢٠٩
١٥
٦٦٩
٣
٠
٢٠
١،٣٠
٠
٤
٠
٠
١
٢٣٤
٠
٠
١٠٠
٢٥٠
١٢٠٠
٠
٧٠٩٥،٤٠
٠،٠١
٤٣٣
٠
١٥٣٠٥،٩٧

٦

٠
٠

٠
٣١٠٤،٦٠
٦٦٧
٠
٥٨١٥،٧٠
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ﻣﺎﺧﺬوﻧﻪ

ﻣﺎﺧﺬوﻧﻪ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗړون ﻟﻴﮏ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ اړوﻧﺪ د ﻟﻨﺪن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ د ﺟﻨﻮري د  ٣١څﺨﻪ د ﻓﺒﺮوري ﺗﺮ  ١ﭘﻮرې

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﮐﻠﻴﻮ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ وزارت او د ﻣﺮﮐﺰي اﺣﺼﺎﺋﻴﯥ ادارﻩ ،د ﻣﻠﻲ ﺧﻄﺮاﺗﻮ ارزوﻧﻪ  ٢٠٠٥اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﺗګﻼرﻩ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻼﺗړ ﻟﭙﺎرﻩ ﻧړﻳﻮال ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ  ١٢ﺟﻮن  ٢٠٠٨ﮐﺎل ﭘﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ذﮐﺮ ﺷﻮي
ﺳﺎﻳټ ﮐﯥ ﻳﯥ ﻣﻮﻧﺪﻻى ﺷﺊ.
اﻧﺪرﺳﻮن ،ﺟﺎن وارډ )د ﺟﻮن دﻳﺎرﻟﺴﻤﻪ او دوﻩ زرﻩ اﺗﻢ ﮐﺎل( ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﻧﻮر  ٢١ﻣﻴﻠﻴﺎردﻩ ډاﻟﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ،
واﺷﻨګټﻦ ﭘﻮﺳﺖ ﻟﻪ وﻳﺒﭙﺎڼﯥ څﺨﻪ
http://wwww.washingtonpost.com/wp-dyn/content/2008/06/12/AR008061200269_pf.html
د ﺟﻤﻬﻮري رﻳﺎﺳﺖ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻮ ﻣﺮﮐﺰ)ﺟﻨﻮري  (٢٠٠٨ .٣٠د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻮ دګﺮوپ راﭘﻮر
د اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ ﻣﺮﮐﺰي ادارﻩ )دﻳﺮﺷﻢ د ﺟﻨﻮري  (٢٠٠٨د ﺳﻲ ﺁى اې ،ﻧړﻳﻮال ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﮐﺘﺎب -اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ
 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/af.htmlﻟﻪ وﻳﺒﭙﺎڼﯥ څﺨﻪ ﭘﺮ
 ٧د اﮐﺘﻮﺑﺮ د  ٢٠٠٨ﮐﺎل
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن څﺨﻪ د ﻣﻼﺗړ د ﻧړﻳﻮال ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻋﻼﻣﻴﻪ  ١٢د ﺟﻮن  ٢٠٠٨ﮐﺎل ﻟﻪ:
 http://unama-afg.org/_latestnews/2008/Paris-con-Declaration-june12.pdfوﻳﺒﭙﺎڼﯥ څﺨﻪ
د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت ،دډﻣﻮﮐﺮاﺳۍ ﺑﻴﺮو ،ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻪ ،او ﮐﺎر) ،د ﻣﺎرچ  ٢٠٠٨ ،١١ﮐﺎل( د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ
هﻴﻮادﻧﻰ راﭘﻮر  ٢٠٠٧-ﻟﻪ  http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2007/100611.htmوﻳﺒﭙﺎڼﯥ څﺨﻪ
د ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﺣﺴﺎب ورﮐﻮﻧﯥ دﻓﺘﺮ) ،د  ٢٠٠٥ﮐﺎل د ﺟﻮﻻى ﻣﻴﺎﺷﺖ( د ځﻴﻨﻮ ﭘﺮﻣﺨﺘګﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ،د اﻣﻨﻴﺘﯥ وﺿﻌﯥ ﺧﺮاﺑﻴﺪل او
ﻧﻮر ﺧﻨډوﻧﻪ د ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻳﺎﻻﺗﻮ اهﺪاﻓﻮ ﺗﻪ ګﻮاښ ﭘﻴښﻮي ) (GAO-05-742واﺷﻨګټﻦ ډي ﺳﻲ ،ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻳﺎﻻت
د ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﺣﺴﺎب ورﮐﻮﻧﯥ دﻓﺘﺮ) ،د  ٢٠٠٧ﮐﺎل دﻣﻰ ﻣﻴﺎﺷﺖ( ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د اﻣﻨﻴﺖ ﺗﺎﻣﻴﻨﻮل ،او ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﻪ ﻳﯥ )GAO-
 (07-801SPواﺷﻨګټﻦ ډي ﺳﻲ ،ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻳﺎﻻت
د ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﺣﺴﺎب ورﮐﻮﻧﯥ دﻓﺘﺮ )د  ٢٠٠٨ﮐﺎل د ﺟﻮن دﻣﻴﺎﺷﺘﯥ  (١٣د ﺗﺮوﻳﺰم ﭘﻪ ﺿﺪ ﺟګړﻩ :د دﻓﺎع وزارت ﭘﻪ اړوﻧﺪ
راﭘﻮر ورﮐړل ﺷﻮي ﻣﮑﻠﻔﻴﺘﻮﻧﻪ ) (GAO-08-853Rواﺷﻨګټﻦ ډي ﺳﻲ ،ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻳﺎﻻت
ﮐﺎﺗﺰﻣﻦ ،ﮐﻴﻨﺖ ،د ﮐﺎﻧګﺮس د څﻴړﻧﻮ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ )د  ٢٠٠٥ﮐﺎل د اﭘﺮﻳﻞ ﻣﻴﺎﺷﺖ( اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن :وﻟﺴﻤﺸﺮﻳﺰې او ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ټﻮﻟټﺎﮐﻨﯥ
) (CRS RS21922واﺷﻨګټﻦ ډي ﺳﻲ ،ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻳﺎﻻت د ﮐﺎﻧګﺮس ﮐﺘﺎﺑﺘﻮن
ﮐﺎﺗﺰﻣﻦ ،ﮐﻴﻨﺖ ،د ﮐﺎﻧګﺮس د څﻴړﻧﻮ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ )د  ٢٠٠٨د ﺟﻮن دﻣﻴﺎﺷﺘﯥ  (٦اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن :دﺟګړې څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ
داري ،اﻣﻨﻴﺖ او د ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻳﺎﻻﺗﻮ ﭘﺎﻟﻴﺴﻲ ) (CRS RL 30588واﺷﻨګټﻦ ډي ﺳﻲ ،ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻳﺎﻻت د ﮐﺎﻧګﺮس ﮐﺘﺎﺑﺘﻮن
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ﻣﺎﺧﺬوﻧﻪ
ﻧﻴګﺮوﭘﻮﻧﺘﯥ ،ﺟﺎن او ﺳﭙﻨﺘﺎ ،رﻧګﻴﻦ دادﻓﺮ )د  ٢٠٠٨ﮐﺎل دﺳﭙﺘﻤﺒﺮ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ  (٢٥د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﮏ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﭘﻪ اړوﻧﺪ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻳﺎﻻﺗﻮ ګډﻩ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﻟﻪ http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2008/sept/110323.htm
وﻳﺒﭙﺎڼﯥ څﺨﻪ
د دﻓﺎع د وزارت دﻓﺘﺮ ) (٢٠٠٨د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺛﺒﺎت او اﻣﻨﻴﺖ ﭘﻪ ﻟﻮر د ﭘﺮﻣﺨﺘګ راﭘﻮر )(١٢٣٠
ﺳﺮوري ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺤﻖ ) (n.d:د اﺳﻴﺎ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ﻟﺮﻟﻴﺪ -ﺳﻮﻳﻠﻲ ﺁﺳﻴﺎ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ ﻟﻪ دې
 http://www.adb.org/Documents/Books/ADO/2008/AFG.aspوﻳﺒﭙﺎڼﯥ څﺨﻪ
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