د ﺑﯿﺎ ﻣيﺸ�ﺘﻪ �ﯿﺪﻧﯥ ﻣﺮﺳ�ﺘﻮ اروﭘﺎﱚ ﺷ�ﺒﮑﻪ )ا�ﺮ�ﻦ(
د �ﺎنګړي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ �ﺮوګﺮام
اﻓﻐﺎ�ﺴ�ﺘﺎن
ﻟﻨډ �د داﺷﺖ
د ﻫﻐﻮ اﻓﻐﺎ�ﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ �ﯥ د اﺳﱰاﻟﯿﺎ ،ا�ﺮ�ﺶ ،ﺑﻠﺠﲓ ،ډﳕﺎرک ،ﻓنﻠﻨډ ،ﻓﺮا�ﺴﻪ ،ﺟﺮﻣﲏ ،ﯾﻮ�ن،
اﯾټﺎﻟﯿﺎ ،ﻟګﺰﻣبﻮرګ ،ﻣﺎﻟټﺎ ،ﻧﯿﺪرﻟﻨډ� ،روی ،روﻣﺎﻧﯿﺎ ،اﺳ�ﭙﺎﻧﯿﺎ ،ﺳﻮﯾډن ،ﺳﻮ�ﺰرﻟﻨډ او �ﺮ�ﻧﯿیﯥ څ�ﻪ
راﺳ�ﺘنيږي ،د راﺳ�ﺘنيﺪﻧﯥ وروﺳ�ﺘﻪ د ﺑﯿﺎﻣيﺸ�ﺘﻪ �ﯿﺪﻧﯥ ﻣﺮﺳ�ﺘﯥ
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 .۱د ا�ﺮ�ﻦ �ﺎنګړي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ �ﺮوګﺮام ﺗﻪ ځﻐﻠﻨﺪﻩ ﮐﺘﻨﻪ
د ا�ﺮ�ﻦ) د اروﭘﺎ د ﺑﯿﺎﻣیﺸ�ﺘﻪ �ﯿﺪﻧﯥ د ﻣﺮﺳ�ﺘﻮ ﺷ�ﺒﮑﻪ( �ﺎنګړي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ �ﺮوګﺮام ﭘﻪ  ۱د ﺟﻮن  ۲۰۱۶ﭘﯿﻞ او ﭘﻪ  ۳۱د ﻣﺊ ۲۰۱۷
ﺧﳣيږي او د ا�ﺮ�ﻦ �ﺮ�ﻪ ا�یﺴ�ﺘﻮنﮑﻮ ﻣﻠګﺮو ﻫﯿﻮادوﻧﻮ د ﳘﲀرۍ �ﺮ ﻣټ د �ﺮوګﺮام ﻣﻮ�ﻪ د درﳝﯥ نړۍ د اﺗﺒﺎﻋﻮ ﺳتنﻮل او إﻩ ﺧپﻞ
اﺻﲆ ﻫﯿﻮاد ﮐښﻲ ﺑﯿﺎ ﻣيﺸ�ﺘﻪ �ﯿﺪل دی .د�ﻪ �ﺮوګﺮام د ) (ERIاو )� (ERINﺮوژو ز�ږﻧﺪﻩ دﻩ �ﻮﻣﯥ �ﯥ د  ۲۰۱۲څ�ﻪ �ﺮ
 ۲۰۱۴ﰷل ﭘﻮرې او ﳘﺪاراز د ﺟﻮن  ۲۰۱۴څ�ﻪ �ﺮ ﻣﺊ  ۲۰۱۶ﰷل ﭘﻮرې ﭘﻪ اﻓﻐﺎ�ﺴ�ﺘﺎن ﮐﯥ ﭘﻠﯥ ﺷﻮې وې.
د ا�ﺮ�ﻦ �ﺎنګړي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ �ﺮوګﺮام د اروﭘﺎﱚ ﳈيﺴﻮن ) د اروﭘﺎﱚ ﭘﻨﺎﻩ ﻏﻮښتنﯥ ،ﮐډواﻟۍ او ﻣيﺸ�ﺘﻪ �ﯿﺪﻧﯥ ﺑﻮدﳚﻪ( او ﳘﺪاراز ﭘﻪ ا�ﺮ�ﻦ
ﮐﯥ د اﺗﻠﺲ �ﺮ�ﻪ ا�یﺴ�ﺘﻮنﮑﻮ ﻫﯿﻮادوﻧﻮ ﳋﻮا ﲤﻮﯾﻠيږي .د�ﻪ �ﺮوژﻩ د ﻻﻧﺪې ذ�ﺮ ﺷﻮﯾﻮ ا�ﺮ�ﻦ �ﺮ�ﻪ ا�يﺴ�ﺘﻮنﮑﻮ ادارو او د راﺳ�ﺘنيﺪﻧﯥ
ﭘﻪ ﻫﯿﻮادوﻧﻮ ﮐﯥ د ﻏﻮرﻩ ﺷﻮﯾﻮ �ﺪﻣتﻮﻧﻮ وړاﻧﺪې �ﻮونﮑﻮ ﳋﻮا ﲤﻮﯾﻠيږي.
• ا�ﺮ�ﺶ  -د �ﻮرﻧﯿﻮ �ﺎرو وزارت
• ﺑﻠﺠﲓ  -د ﮐډواﻟۍ ﻓﺪراﱄ دﻓﱰ او د ﭘﻨﺎﻩ ﻏﻮښ�ﺘﻮنﮑﻮ ﻫﺮﳇﻲ ﻟﭙﺎرﻩ ﻓﺪراﱄ ادارﻩ )ﻓيډازﯾﻞ(
• ډﳕﺎرک  -د �ﻧﺪﻧﯿﻮ �ﺎرو وزارت
• ﻓنﻠﻨډ  -د ﻓنﻠﻨډ د ﮐډواﻟۍ �ﺪﻣتﻮﻧﻪ
• ﻓﺮا�ﺴﻪ  -د ﻓﺮا�ﺴﯥ د ﮐډواﻟۍ او ﻣیﺸ�ﺘﻪ �ﯿﺪﻧﯥ ادارﻩ
• ﺟﺮﻣﲏ  -د �ﺎﺟﺮﯾﻨﻮ او ﮐډواﻟۍ ﻓﺪراﱄ دﻓﱰ
• ﯾﻮ�ن  -د �ﺎﻣﻪ ﻧﻈﻢ او وګړو ﻣﺼﺆوﻧیﺖ وزارت
• اﯾټﺎﻟﯿﺎ – د �ﻮرﻧﯿﻮ �ﺎرو وزارت
• ﻟګﺰﻣبﻮرګ  -د اروﭘﺎﱚ او �ﻧﺪﻧﯿﻮ �ﺎرو وزارت
• ﻣﺎﻟټﺎ  -د ﻣﲇ اﻣنﯿﺖ او �ﻮرﻧﯿﻮ �ﺎرو وزارت
• ﻧﯿﺪرﻟﻨډ  -د راﺳ�ﺘنیﺪﻧﯥ او و�ﺴ�ﺘﻠﻮ �ﺪﻣتﻮﻧﻪ
• �روې  -د �روې د ﮐډواﻟۍ ر�ﺳﺖ
• روﻣﺎﻧﯿﻪ  -د ﮐډواﻟۍ ﲻﻮﱊ ﺗﻔتيﺶ
• اﺳ�ﭙﺎﻧﯿﺎ – د ﮐډواﻟﻮ ﻣیﺸ�ﺘﻪ �ﯿﺪﻧﻪ ،د ﮐډواﻟۍ ﺑﻮرډ
• ﺳﻮﯾډن  -د ﺳﻮﯾډن د ﮐډواﻟۍ ادارﻩ
• ﺳﻮ�ﺰرﻟﻨډ  -د ﮐډواﻟۍ دوﻟﱵ ﺳﮑﺮ�ﺮﯾﺖ
• �ﺮ�ﻧﯿﻪ  -د �ﻮرﻧﯿﻮ �ﺎرو وزارت – د ﮐډواﻟۍ ادارﻩ
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 .۲د آٓی او اﱘ در�
ﭘﻪ ﰷل  ۱۹۵۱ﮐﯥ �ﺮ �ﺳيﺲ وروﺳ�ﺘﻪ د ﮐډواﻟۍ نړﯾﻮا� ادارﻩ د ﮐډواﻟۍ ﭘﻪ �ﺮ�ﻪ ﮐﯥ د ﯾﻮې ﳐﮑښﯥ ﺑﲔ ا�وﻟﱵ ادارې ﭘﻪ ﺣيﺚ
رول ﻟﻮﺑﻮي او دې اﺻﻞ ﺗﻪ ژﻣنﻪ دﻩ �ﯥ ﻣنﻈﻤﻪ او �ﳣﻨﻪ ﮐډواﱄ ټﻮﻟﻨﯥ او ﮐډواﻟﻮ دواړو ﺗﻪ ګټﻮرﻩ دﻩ .آٓی او اﱘ ﭘﻪ نړﯾﻮا� ټﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ د
ﺧپﻠﻮ ﳘﲀراﻧﻮ ﴎﻩ ﰷر �ﻮي �ﺮڅﻮ ﭘﻪ ﮐډواﻟۍ ﮐﯥ �ﺮاﺧيﺪونﮑﻮ ﺷ�ﺘﻪ ﻧﻨګﻮوﻧﻮ ﺗﻪ ځﻮاب ووﯾﻞ ﳾ ،د ﮐډواﻟۍ اړوﻧﺪ ﻣﺴﺎﯾﻠﻮ ﻻ ز�ﺗﻪ
ﭘﻮﻫﻨﻪ ﮐﯥ ﻣﺮﺳ�ﺘﻪ وﮐړي ،د ﮐډواﻟۍ د ﻻرې اﻗتﺼﺎدي او ټﻮﻟﻨﲒﻩ �ﺮاﺧتﯿﺎ وﻫڅﻮي او د ﮐډواﻟﻮ د ﺳﻮﰷﱄ او �ﴩي ﺣﻘﻮﻗﻮ څ�ﻪ ﻣﻼ�ړ
وﮐړي.
نﻦ ورځ د نړۍ ﭘﻪ ﮐ�ﻪ آٓی او اﱘ د  ۴۰۱دﻓﱰوﻧﻮ او اﺳ�ﺘﺎزوﻟﯿﻮ او  ۱۶۵ﻏړو ﻫﯿﻮادوﻧﻮ ﭘﻪ درﻟﻮدﻟﻮ ﴎﻩ د ﮐډواﻟۍ ﭘﻪ ډګﺮ ﮐﯥ ﯾﻮﻩ
ﳐﮑښﻪ ﺑﲔ ا�وﻟﱵ ادارﻩ دﻩ .د ﻧﻮرو ﰷروﻧﻮ �ﺮ څنګ آٓی او اﱘ ﭘﻪ ﺧپ� ﺧﻮښﻪ راﺳ�ﺘنیﺪﻧﯥ او ﺑﯿﺎ ﻣیﺸ�ﺘﻪ �ﯿﺪﻧﯥ �ﺮوګﺮام �
) (AVRRد ﻻرې د نړۍ ﭘﻪ ﮐ�ﻪ �ﻠﮑﻮ ﴎﻩ ﻣﺮﺳ�ﺘﻪ �ﻮي �ﯥ ﺧپﻠﻮ �ﻮروﻧﻮ ﺗﻪ ﺳ�ﺘﺎﻧﻪ ﳾ او � ﴎﻩ ژوﻧﺪ ﭘﯿﻞ ﮐړي AVRR .د آٓی
او اﱘ د  ۳۰ﳇﻨﯥ ﲡﺮﺑېﯥ د ﻻرې را ﻣنځ ﺗﻪ ﺷﻮی دی .د  ۱۹۷۹ﰷل راﭘﺪﳜﻮا د آٓی او اﱘ  AVRRﰷروﻧﻪ د  ۱۰۰ﻧﻪ ز�ﺗﻮ �ﺮوژو
ﭘﻮرې �ﺮاخ ﺷﻮل �ﯥ د دﻏﯥ �ﺮوژو د ﻻرې د نړۍ ﭘﻪ ﮐ�ﻪ ﺧﻮااوﺷﺎ  ۱۶۰ﻫﯿﻮادوﻧﻮ ﺗﻪ �ﻠﮏ ﺳ�ﺘﺎﻧﻪ ﺷﻮي دي .ﯾﻮاځﯥ ﭘﻪ ﺗﲑﻩ
ﻟﺴﲒﻩ ﮐﯥ آٓی او اﱘ د  ۳٫۵ﻣﻠﯿﻮﻧﻮ څ�ﻪ ز�ﺗﻮ ﮐډواﻟﻮ ﴎﻩ ﻣﺮﺳ�ﺘﻪ ﮐړې دﻩ �ﯥ ﭘﺨﭙ� ﺧﻮښﻪ ﺧپﻠﻮ ﻫﯿﻮادوﻧﻮ ﺗﻪ ﺳ�ﺘﺎﻧﻪ ﳾ.
د ادارې �ﺎﱚ ﺷ�ﺘﻮن او ﻣﺸﺎر�ﺖ ددې ﻟﭙﺎرﻩ ﱒ اړ�ﻦ دي �ﺮڅﻮ �وري ﮐړي �ﯥ ﮐډواﻟﻮ ﺗﻪ ﻏﻮرﻩ �ﺪﻣتﻮﻧﻪ وړاﻧﺪې ﮐيږي .آٓی او اﱘ
ﺗﻪ ﯾﻮ ﺑیﯥ �ﺎنګړی �ﺎی ورﮐړل ﺷﻮی �ﺮڅﻮ د راﺳ�ﺘنیﺪﻧﯥ او ﺑﯿﺎ ﻣیﺸ�ﺘﻪ �ﯿﺪﻧﯥ ټﻮل �ړاووﻧﻪ د ﺧپﻠﻮ دﻓﱰوﻧﻮ � ﱒ د ﴍ�ﲀﻧﻮ د
دﻓﱰوﻧﻮ د ﻻرې ﭘﻪ اﺻﲇ � �ﻮرﺑﻪ ﻫﯿﻮادوﻧﻮ ﮐﯥ ﳘﻐږي ﮐړي .ﭘﻪ ﺳﺎ�ﻪ ﮐﯥ د آٓی او اﱘ ډول ډول ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻪ ) د ﺑیړﻧﯿﻮ ﻣﺮﺳ�ﺘﻮ،
روﻏﺘﯿﺎﱚ ﻣﺮﺳ�ﺘﻮ ،ﻣﺼﺆوﻧيﺖ او داﺳﯥ ﻧﻮرو �ﺮﺧﻮ ﮐﯥ( د راﺳ�ﺘنيﺪونﮑﻮ ﮐډواﻟﻮ د ﺑﯿﻼﺑﯿﻠﻮ اړﺗﯿﺎوو ﭘﻪ ﭘﻮرﻩ �ﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻫﺮاړ�ﲒ ډول
ﻣﺮﺳ�ﺘﻪ �ﻮي ،د ﺑﯿﻠګﯥ ﭘﻪ ډول د �ﺎﱚ ﴍ�ﲀﻧﻮ د ار�ﺎع � ﻣﻌﺮﰲ �ﻮﻟﻮ د ﺷ�ﺒﮑﻮ راﻣنځ ﺗﻪ �ﻮﻟﻮ د ﻻرې.
د ﯾﻮ ﺑﲔ ا�وﻟﱵ ادارې ﭘﻪ ﺣيﺚ آٓی او اﱘ و�ړي �ﯥ د ﮐډواﻟﻮ ﭘﻪ ګټﻪ د ﯾﻮ اﻋ�د وړ ﳐﺎﻃﺐ ﭘﻪ �ﲑ د اﺻﲇ� ،ﺮانﺰﯾﺖ او �ﻮرﺑﻪ
ﻫﯿﻮادوﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﰷر او د ټﻮﻟﻮ اړﺧﻮﻧﻮ ګټﯥ ﭘﻪ ﻣتﻮازن ډول ﻣنﻌﮑﺲ �ﻮی � )�ﱪګﻮی(.

� .۳ﺮ ﺳ�ﺘنیﺪﻧﯥ وړاﻧﺪې ﻣﺎﻟﻮﻣﺎت
ﳑﮑنﻪ راﺳ�ﺘنيﺪونﮑﻮ ﺗﻪ د ا�ﺮ�ﻦ د �ﺎنګړي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اړوﻧﺪﻩ ﻣﻠګﺮې ادارې ﳋﻮا د �ﺮوګﺮام د ﻫﻐﻪ �ﺪﻣتﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﻣﺎﻟﻮﻣﺎت ور�ﻮي �ﯥ
دوۍ ﺗﻪ �ﺮ ﺳ�ﺘنيﺪﻧﯥ وروﺳ�ﺘﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎ�ﺴ�ﺘﺎن ﮐﯥ ور�ﻮل ﮐيږي .ﻣﺸﻮرﻩ ور�ﻮنﮑﯽ ﺑﻪ د ﻣﺮﺳ�ﺘﻮ څﺮنګﻮاﱃ د ﻏﻮښ�ﺘﻮنﲄ د ﺷﺎﻟﯿﺪ او ﻫﻐﻪ
اړﺗﯿﺎوو �ﺮﺑنﺴټ ټﺎﰾ �ﻮﻣﯥ �ﯥ د ﻣﺎﻟﻮﻣﺎﰐ ﻣﺸﻮرو د �ﺳ�ﺘﯥ ﭘﻪ �ﺮڅ ﮐﯥ �ﺸﺨﯿﺺ ﺷﻮې وې .ﻫﺮﻩ ﳘﲀرﻩ ادارﻩ د ﮐډواﻟﻮ د ﻫﺮﳇﻲ
ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ او اداري ﺗﻮﻗيﻒ ﺧﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻣﺸﻮرﻩ ور�ﻮونﲄ ﻟﺮي او ﻫﻐﻪ ﮐډواﻟﻮ ﺗﻪ �ﯥ ﭘﺪ�ﻪ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﮐﯥ اوﺳيږي د راﺳ�ﺘنيﺪﻧﯥ څ�ﻪ
وړاﻧﺪې ﻣﺸﻮرﻩ ور�ﻮي .د ﻣﺸﻮرې او ﻏﻮﻧډو وﺧﺖ �ﯾﺪ د ﻫﺮﳇﻲ ﻣﺮﮐﺰ او اداري ﺗﻮﻗیﻒ ﺧﻮﻧﯥ د ﰷر�ﻮونﮑﻮ ﴎﻩ د ﳘﻐږۍ د ﻻرې
ﳐﮑﯥ �ﺮﳐﮑﯥ �ﺮﺗيﺐ ﳾ �ﺮڅﻮ ﳑﮑنﻪ راﺳ�ﺘنيﺪونﮑﻮ ﺗﻪ �ﮑﯥ �ﺮ�ﻪ ورﮐړل ﳾ .د ﻏﻮﻧډو �ﺮ�ﻪ واﻟﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻮﻣﺎﰐ ﭘﺎڼېﯥ ﱒ ور�ﻮل
ﮐيږي او د�ﻪ �ﺳ�ﺘﯥ ﺑﻪ �ﲑ رﲰﻲ او دوﺳ�ﺘﺎﻧﻪ ﺑڼﻪ وﻟﺮي �ﺮڅﻮ �ﺮ�ﻪ وال ﭘﻪ ډاډﻩ زړﻩ د �ﺮوګﺮام ﭘﻪ اړﻩ ﭘﻮښتنﯥ وﮐړي او د �ﺮوګﺮام ﭘﻪ
ﻣﻮ�ﻪ ﭘﻮﻩ ﳾ.
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د ﻣﺸﻮرې ﭘﻪ �ﺳ�ﺘﻮ ﮐﯥ �ﯾﺪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﻣﺎﻟﻮﻣﺎﺗﻮ ډ�ﺮ ��ﯿﺪ وﳾ.

• ﻫﻐﻪ اﻓﻐﺎ�ﻧﻮ ﺗﻪ �ﯥ ﭘﺨﭙ� ﺧﻮښﻪ ﺳ�ﺘنيږي د ﻫﻐﻮ ﭘﻪ �ﺮﺗ� �ﯥ ﭘﻪ زور ﻟيږل ﮐيږي� ،ﺸﻮﯾﻘ ًﺎ د ﺑﯿﺎﻣيﺸ�ﺘﻪ �ﯿﺪﻧﯥ ز�ﺗﻪ ﻣﺮﺳ�ﺘﻪ
ور�ﻮل ﮐيږي.
• ﭘﻪ زور ﺳ�ﺘنیﺪونﮑﻮ اﻓﻐﺎ�ﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ آٓی او اﱘ ﻣﺮﺳ�ﺘﻪ ور�ﻮي ﳇﻪ �ﯥ دوۍ د ﴎ�ﺪي ﭘﻮﻟیﺴﻮ د ﮐﻨټﺮول د
ﺳ�ﳰﯥ څ�ﻪ ﺗﲑ او ﭘﻪ رﲰﻲ ډول اﻓﻐﺎ�ﺴ�ﺘﺎن ﺗﻪ ﻧﻨﻮځﻲ.
• �ﺮ راﺳ�ﺘنیﺪﻧﯥ وړاﻧﺪې ﺑﻪ د اروﭘﺎﱚ �ﺮ�ﻪ ا�يﺴ�ﺘﻮنﲄ ادارې ) اي ﭘيﻲ آٓی( اړوﻧﺪﻩ ﻣﺸﻮرﻩ ور�ﻮنﲄ ټ�ﰻ ﺷﻮې ډﻟﯥ) د
ﺧپﻠﯥ ﺧﻮښﯥ راﺳ�ﺘنیﺪونﮑﻮ او ﭘﻪ زور راﻟيږدﭔﺪونﲄ ﭘﻪ ﴰﻮل( ﭘﻮﻩ ﮐړي �ﯥ �ﺮ ﺳ�ﺘنیﺪﻧﯥ وروﺳ�ﺘﻪ �ﯾﺪ د ﺑﯿﺎ ﻣیﺸ�ﺘﻪ �ﯿﺪﻧﯥ
ﻣﺮﺳ�ﺘﻮ ﻟﭙﺎرﻩ دوۍ ﭘﻪ اﻓﻐﺎ�ﺴ�ﺘﺎن ﮐﯥ آٓی او اﱘ ﴎﻩ اړ�ﮑﻪ وﻧيﴘ.
• د ﺳ�ﺘنیﺪﻧﯥ ﻣﺮﺳ�ﺘﻪ ﺑﻪ د )اي ﭘيﻲ آٓی( ﳋﻮا �ﺮا�ﺮ�ږي او آٓی او اﱘ اﻓﻐﺎ�ﺴ�ﺘﺎن ﺑﻪ �ﺮ ﺳ�ﺘنیﺪﻧﯥ وروﺳ�ﺘﻪ د ﺑﯿﺎ ﻣیﺸ�ﺘﻪ �ﯿﺪﻧﯥ
اړﯾﻨﻪ ﻣﺮﺳ�ﺘﻪ �ﺮا�ﺮوي �ﺮڅﻮ راﺳ�ﺘنيﺪونﲄ و�ﻮﻻی ﳾ �ﯥ ﯾﻮ ﺧپﻠﻮاک ژوﻧﺪ ﺟﻮړ ﮐړي.
• ﻣﺎﻟﻮﻣﺎﺗﯥ �ﺳ�ﺘﯥ ﺑﻪ ﻻ ډ�ﺮې ا�ﲒﻣنﯥ وي ﮐﻪ �ﲑﺗﻪ ﭘﻪ �ﺮ� �ﺴﯥ ﺗﻮګﻪ �ﺮﴎﻩ ﳾ.
• ﳇﻪ �ﯥ د ﺑﯿﻮز� �ﻠﮑﻮ ﻟﮑﻪ ښځﯥ ،ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ،ﺑﻮډاګﺎن او ﻫﻐﻪ ﻣﻮر/ﭘﻼر �ﯥ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ورﴎﻩ وي ،ﺳ�ﺘنیﺪﻧﻪ ﭘﻼن ﮐيږي
ددوۍ ټﻮﻟﻨﲒ او اﻗتﺼﺎدي اړﺧﻮﻧﻪ �ﯾﺪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﯿﻮل ﳾ .دﻏﺴﯥ ﻗﻀﯿیﯥ ﭘﻪ ﳏﺎﻓﻈﻪ ﰷرﻩ ﻣﺬﻫﱯ او ټﻮﻟﻨﲒ �ﺎﭘﲑ�ل ﮐﯥ
اﺿﺎﰲ ﻧﻨګﻮوﻧﯥ ﺟﻮړوﱃ ﳾ .

 .۴آٓی او اﱘ اﻓﻐﺎ�ﺴ�ﺘﺎن
آٓی او اﱘ اﻓﻐﺎ�ﺴ�ﺘﺎن د ﺧپﻞ  ۸دﻓﱰوﻧﻮ د ﺷ�ﺒﮑﯥ د ﻻرې �ﯥ ﭘﻪ ﰷﺑﻞ� ،ﮑتﯿﺎ ،ﮐﻨﺪﻫﺎر ،ﻫﺮات ،ﺑﻠﺦ ،ﺑﺪﺧﺸﺎن ،ﻧﻨګﺮﻫﺎر او �ﻣیﺎن
ﮐﯥ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻟﺮي د ﺑﯿﺎﻣيﺸ�ﺘﻪ �ﯿﺪﻧﯥ ﻣﺮﺳ�ﺘﯥ �ﺮا�ﺮوي.
ﮐﻪ �ﲑﺗﻪ راﺳ�ﺘنيﺪونﲄ � د اروﭘﺎﱚ �ﺮ�ﻪ ا�يﺴ�ﺘﻮنﲄ ادارې ﻣﺸﻮرﻩ ور�ﻮونﲄ څ�ﻪ اﺿﺎﰲ ﭘﻮښتنﯥ ﻟﺮي او � ﻻز�ﺗﻮ ﻣﺎﻟﻮﻣﺎﺗﻮ ﺗﻪ اړﺗﯿﺎ
ﻟﺮي �ﻮﱃ ﳾ ﭘﻪ آٓی او اﱘ ﰷﺑﻞ ﮐﯥ ﻣيﺸﺖ د اړ�ﮑﻮ ﻣﺴﺆول )ا�ﺲ ﭘيﻲ او ﳼ( ﴎﻩ اړ�ﮑﻪ وﻧيﴘ:
د ا�ﺮ�ﻦ �ﺎنګړی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﭘﻪ اﻓﻐﺎ�ﺴ�ﺘﺎن ﮐﯥ د آٓی او اﱘ د اړ�ﮑﻮ ﻣﺴﺆول
ښﺎ�ﲆ ﶊﺪ ﻫﺎﴌ ،د ﺑﯿﺎﻣیﺸ�ﺘﻪ �ﯿﺪﻧﺪې د �ﺎرو ﻣﺮﺳتیﺎل
د �ﮑﺸنبیﯥ ﻧﻪ �ﺮ ﭘﻨﺠﺸنبیﯥ ،د ﺳﻬﺎر د  ۸:۰۰څ�ﻪ د ﻣﺎز�ګﺮ �ﺮ  ۵:۰۰ﲜﻮ ﭘﻮرې
�ﺮ�ښ�ﻨﺎﻟﯿﮏMHASHIM@IOM.INT :
ګﺮځنﺪﻩ ټﯿﻠﯿﻔﻮن+93 (0) 771 991 414 :
آ ٓدرس :د ﮐډواﻟۍ نړﯾﻮا� ادارﻩ ،آٓی او اﱘ ﰷﺑﻞ� ،ﻮ�ﻪ � ،۳ﻮر ۲۸
اﻧﺼﺎري �ﻠﻮرﻻری ،ﰷﺑﻞ ،اﻓﻐﺎ�ﺴ�ﺘﺎن
وﯾﭙﺎڼﻪiom.belgium.iom.int/?q=afghanistan-http://erin :
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�ﺳﯥ ﳘﺪاراز �ﻮﻻی ﺷﺊ د ا�ﺮﭔﲔ �ﺎنګړي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻓﻐﺎ�ﺴ�ﺘﺎن ﻣﺎﻟﻮﻣﺎﰐ ﭘﺎڼيﯥ ﺗﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ وﮐړئ
آٓی او اﱘ ﭘﻪ اﻓﻐﺎ�ﺴ�ﺘﺎن ﮐﯥ د  ۱۹۹۲ﰷل راﭘﺪﳜﻮا ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ �ﻮي .د  ۲۰۰۲ﰷل د �ﻦ �ړون څ�ﻪ راﭘﺪﳜﻮا نړﯾﻮا� ټﻮﻟﻨﻪ د اﻓﻐﺎ�ﺴ�ﺘﺎن
ﺑﯿﺎرﻏﻮوﻧﯥ ﺗﻪ ژﻣنﻪ دﻩ او آٓی او اﱘ د ډ�ﺮو �ﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﺮﻟﻮ ﴎﻩ د ﺑﯿﺎرﻏﻮوﻧﯥ او د وګړو د ﺛﺒﺎت اړوﻧﺪ ﰷروﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﻟﯿﮑﻪ
ﮐﯥ �ﺎی ﻟﺮي .ﺳږﱏ ﰷل ﭘﻪ اﻓﻐﺎ�ﺴ�ﺘﺎن ﮐﯥ د آٓی او اﱘ  ۲۲ﳇﲒﻩ دﻩ او آٓی او اﱘ و�ﻮﻻی ﺷﻮل �ﯥ ددې وﺧﺖ ﭘﻪ اوږدو ﮐﯥ د
ټﻮل ﻫﯿﻮاد ﭘﻪ ﮐ�ﻪ ا�ﲒﻣﻦ ﲻﻠﯿﺎﰐ ﺟﻮړښ�ﺘﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐړي  .د  ۳۸۱نړﯾﻮال او اﻓﻐﺎن ﰷر�ﻮنﮑﻮ ﭘﻪ ﻟﺮﻟﻮ ﴎﻩ د آٓی او اﱘ ﻣﺮﮐﺰي دﻓﱰ ﭘﻪ
ﰷﺑﻞ ﮐﯥ دی او ﺳﺎﺣﻮي دﻓﱰوﻧﻪ ﭘﻪ ﺑﺪﺧﺸﺎن ،ﺑﻠﺦ� ،ﻣیﺎن ،ﻫﺮات ،ﮐﻨﺪﻫﺎر ،ﻧﻨګﺮﻫﺎر ،او �ﮑتﯿﺎ ﮐﯥ واﻗﻊ دي.
د ﻫﻐﻮ اﻓﻐﺎ�ﻧﻮ د ﻫﺮﳇﻲ او ﺑﯿﺎ ﻣیﺸ�ﺘﻪ �ﯿﺪﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ �ﯥ ﻫﯿﻮاد ﺗﻪ راﺳ�ﺘنيږي ،آٓی او اﱘ د ﳇﻮﻧﻮ ﰷﻣیﺎﺑﻪ ﲡﺮﺑېﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﯾ� ﮐﯥ ﯾﻮ �ﺎﻣﻊ او
�ﺮاخ ﻣیﲀنﺰم ﭘﻪ ﰷر اﭼﻮﱃ دی.
راﺳ�ﺘنيﺪونﮑﻮ ﺗﻪ �ﺮوګﺮاﻣﲒ او ﲣﻨﯿﲄ ﻣﺮﺳ�ﺘﻪ ) د ﻫﺮﳇﻲ ﻧﻪ �ﺮ ﺑﯿﺎﻣيﺸ�ﺘﻪ �ﯿﺪﻧﯥ ﭘﻮرې( د آٓی او اﱘ ﻟﭙﺎرﻩ ﯾﻮﻩ �ﻤﻪ ﺳﱰاﺗ�ي دﻩ �ﺮڅﻮ
و�ﻮﱃ ﺷﻮ د ﮐډواﻟﻮ �ﳣﻦ او ﻣنﻈﻢ ﺧﻮځښﺖ ﯾﻘيﲏ ﮐړو او ﳘﺪاراز ﭘﻪ دوﻩ اړ�ﲒ ډول د دوﻟﺘﻮﻧﻮ ،ﮐډواﻟﻮ او ﻫﻐﻪ ټﻮﻟﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ �ﯥ د
ﮐډواﻟۍ � اﻣ� ا�ﲒﻣﻦ ﺷﻮي دي د ﯾﻮ اړ�ﻦ ﺟﺰ ﭘﻪ ﺣیﺚ د ﮐډواﻟۍ د ﻣﺪ�ﺮﯾﺖ ﻟﭙﺎرﻩ ﯾﻮﻩ وﺳ�ﯿ� وګﺮځﻲ .ﭘﻪ ورﺗﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ د
راﺳ�ﺘنیﺪونﮑﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺑﯿﺎﻣیﺸ�ﺘﻪ �ﯿﺪﻧﯥ ﻣﺮﺳ�ﺘﻪ د اﻓﻐﺎ�ﺴ�ﺘﺎن ﻣﲇ �ﺮاﺧتﯿﺎﱚ ﺳﱰاﺗ�ي  ۲۰۱۳-۲۰۰۸او ﳘﺪاراز د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د
�ﺮاﺧتﯿﺎﱚ ﻣﺮﺳ�ﺘﻮ ﭼﻮﰷټ )ﯾﻮ ا�ﻦ ډي ای اﯾﻒ(  ۲۰۱۳-۲۰۱۰د درﯾﻮ ﻟﻮﻣړﯾﺘﻮﺑﻮﻧﻮ �ﺮ ﺑنﺴټ �ﯥ )اﻟﻒ (ﺣﮑﻮﻣتﻮﱄ ،ﺳﻮ� او
ﺛﺒﺎت )،ب( دواﻣﺪارﻩ ﻣﻌیﺸﺖ) ج (ﺑنﺴ�ټﲒ ټﻮﻟﻨﲒ �ﺪﻣتﻮﻧﻪ �ﮑﯥ ﺷﺎﻣﻞ دي ،د اﻓﻐﺎ�ﺴ�ﺘﺎن دوﻟﺖ ﻟﭙﺎرﻩ ﯾﻮ د ﳌړﯾﺘﻮﺑﻮﻧﻮڅ�ﻪ دی.
د اې وي آٓر آٓر ) (AVRRاﺣﺼﺎﯾﻮی ﴰﲑ :ﭘﻪ  ۲۰۱۳ﰷل ﮐﯥ د آٓی او اﱘ اﻓﻐﺎ�ﺴ�ﺘﺎن د راﺳ�ﺘنیﺪﻧﯥ او ﺑﯿﺎ ﻣیﺸ�ﺘﻪ �ﯿﺪﻧﯥ د
�ﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ د ﻻرې � ۲۸۰۷ﺴﺎن) د ﻫﻐﻪ �ﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﴰﻮل �ﯥ ﭘﻪ زور راﻟيږل ﺷﻮي وو( اﻓﻐﺎ�ﺴ�ﺘﺎن ﺗﻪ ﺳ�ﺘﺎﻧﻪ ﺷﻮل .د  ۲۰۱۴ﰷل
ﮐﯥ آٓی او اﱘ اﻓﻐﺎ�ﺴ�ﺘﺎن � ۲۳۴۷ﺴﺎﻧﻮ ﴎﻩ د راﺳ�ﺘنیﺪﻧﯥ ﻣﺮﺳ�ﺘﻪ وﮐړﻩ �ﯥ د ﻫﻐﻮۍ د ډﻟﯥ څ�ﻪ � ۱۴۷۴ﺴﺎﻧﻮ د ﺑﯿﺎﻣیﺸ�ﺘﻪ �ﯿﺪﻧﯥ
ﻣﺮﺳ�ﺘﯥ ﱒ �ﺮﻻﺳﻪ ﮐړې .ﭘﻪ  ۲۰۱۵ﰷل ﮐﯥ د راﺳ�ﺘنیﺪﻧﯥ ﴰﲑﻩ  ۱۶۳۱وﻩ �ﯥ د ﻫﻐﻮۍ د ډﻟﯥ څ�ﻪ � ۸۴۷ﺴﺎﻧﻮ ﴎﻩ آٓی او اﱘ
ﻣﺮﺳ�ﺘﻪ وﮐړﻩ .د  ۲۰۱۶ﰷل د اﮐﺘﻮ�ﺮ �ﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻮرې ټﻮل � ۶۱۹۱ﺴﺎن راﺳ�ﺘﺎﻧﻪ ﺷﻮي دي �ﯥ د ﻫﻐﻮۍ د ډﻟﯥ څ�ﻪ د � ۸۷۴ﺴﺎﻧﻮ
ﴎﻩ آٓی او اﱘ ﻣﺮﺳ�ﺘﻪ ﮐړې دﻩ .ﭘﺪې ﴰﲑو ﮐﯥ ﭘﺨﭙ� ﺧﻮښﻪ راﺳ�ﺘنيﺪونﲄ او ﭘﻪ زور راﻟیږل ﺷﻮي ټﻮل ﺷﺎﻣﻞ دي.
ﺟﻐﺮاﻓيﺎﱚ ﭘﻮښښ :د ای وي آٓر آٓر ) (AVRRد  ۱۴ﳇﻨﯥ ﲡﺮﺑېﯥ ﭘﻪ ﻟﺮﻟﻮ ﴎﻩ آٓی او اﱘ اﻓﻐﺎ�ﺴ�ﺘﺎن د ای وي آٓر آٓر ﻟﭙﺎرﻩ ﯾﻮ �ﺎﻣﻊ
او �ﺮاخ ﻣیﲀنﺰم ﻟﺮي �ﯥ د ﳇﻮﻧﻮ �ﺮ�ﻟﯿﻮ ﮐړﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﯾ� ﮐﯥ �ﺮﻻﺳﻪ ﺷﻮي دي .آٓی او اﱘ اﻓﻐﺎ�ﺴ�ﺘﺎن د ﰷﺑﻞ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰي دﻓﱰ او
ﳘﺪاراز د ﺑﺪﺧﺸﺎن ،ﺑﻠﺦ� ،ﻣیﺎن ،ﻫﺮات ،ﮐﻨﺪﻫﺎر ،ﻧﻨګﺮﻫﺎر او �ﮑتﯿﺎ وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺳ�ﳰﲒ دﻓﱰوﻧﻮ ﮐﯥ ﺧﻮا او ﺷﺎ  ۳۸۱نړﯾﻮال او �ﺎﱚ
ﰷر�ﻮونﲄ ﻟﺮي ﻧﻮ ځﮑﻪ دا وړﺗﯿﺎ او ﲡﺮﺑﻪ ﻟﺮي �ﯥ د ﻫﯿﻮاد ﭘﻪ ﮐ�ﻪ د ﻣﺸﻮرو او �ﺪﻣتﻮﻧﻮ ﺗﻪ د ورﭘ�ﻧﺪﻟﻮ ﭘﻪ ﴰﻮل د ﺑﯿﺎﻣيﺸ�ﺘﻪ �ﯿﺪﻧﯥ
اړﯾﻨﯥ ﻣﺮﺳ�ﺘﯥ �ﺮا�ﺮې ﮐړې.

5

اﺟبﺎري � ﭘﻪ زور راﺳ�ﺘنيﺪﻧﻪ ) ﻟﮑﻪ � PARAﺮ راﺳ�ﺘنیﺪﻧﯥ وروﺳ�ﺘﻪ د ﺑﯿﺎﻣیﺸ�ﺘﻪ �ﯿﺪﻧﯥ ﻣﺮﺳ�ﺘﯥ( :آٓی او اﱘ اﻓﻐﺎ�ﺴ�ﺘﺎن �ﻮﱃ
ﳾ د ﻫﻐﻮ ﻟیږونﮑﻮ�/ﻮرﺑﻪ ﻫﯿﻮادوﻧﻮ څ�ﻪ �ﯥ د اﻓﻐﺎ�ﺴ�ﺘﺎن دوﻟﺖ ﴎﻩ دوﻩ اړ�ﲒﻩ �ړوﻧﻮﻧﻪ ﻟﺮي د ﭘﺎرا �ﺮوژې راﺳ�ﺘنیﺪونﮑﻮ ﴎﻩ
ﻣﺮﺳ�ﺘﻪ وﮐړي.
ﺑيﯥ ﴎ�ﺮﺳ�ﺘﻪ ﮐډوال ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن )ﯾﻮ اﱘ ﳼ( :ﻫﻐﻪ ﺑېﯥ ﴎ�ﺮﺳ�ﺘﻪ ﮐډوال ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ �ﯥ ﭘﺨﭙ� ﺧﻮښﻪ ﻫﯿﻮاد ﺗﻪ راﺳ�ﺘنيږي ،د
راﺳ�ﺘنیﺪﻧﯥ �ﺮ�ﺎل د ﻫﺮﳇﻲ ﻣﺮﺳ�ﺘﻪ ور�ﻮل ﮐيږي .ﳐﮑﯥ ددې څ�ﻪ �ﯥ ﺑېﯥ ﴎ�ﺮﺳ�ﺘﻪ ﮐډوال ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﺑﯿﺎﻣیﺸ�ﺘﻪ �ﯿﺪﻧﯥ ﻣﺮﺳ�ﺘﻮ
ور�ﻮﻟﻮ ﮐﯥ ښﮑيﻞ ﳾ ،آٓی او اﱘ ﺑﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎ�ﺴ�ﺘﺎن ﮐﯥ د د�ﻪ ﻣﺎﺷﻮم ﻗﺎﻧﻮﱐ ﴎ�ﺮﺳﺖ �ﺸﺨﯿﺼﻮي.
ﭘﻪ �د وﻟﺮئ �ﯥ اوس �ﺎل د ﺑېﯥ ﴎ�ﺮﺳ�ﺘﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﭘﻪ اﻓﻐﺎ�ﺴ�ﺘﺎن ﮐﯥ �ﻮم �ﺎنګړی ﻗﺎﻧﻮن وﺟﻮد ﻧﻠﺮي او ﻧﻪ ﱒ �ﺎﱚ �
نړﯾﻮال �ﲑ دوﻟﱵ ارګﺎﻧﻮﻧﻪ ﭘﻪ �ﺎنګړي ډول ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﺮﺳ�ﺘﻪ ور�ﻮﱃ ﳾ �ﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎ�ﺴ�ﺘﺎن ﮐﯥ د �ﻮرﻧۍ څﻮک وﻧﻠﺮي .ﴎﺑﲑﻩ
�ﺮ دې ،ﭘﻪ اﻓﻐﺎ�ﺴ�ﺘﺎن ﮐﯥ اوس ﻧﻮی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣنځ ﺗﻪ را�ﲆ دی او ﻣﻮنږ ﻧﻪ ﭘﻮﻫیږو �ﯥ د ﺑېﯥ ﴎ�ﺮﺳ�ﺘﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ د ﻫﻐﻮۍ
در� �ﻪ دی او څﻮﻣﺮﻩ ژر ﺑﻪ وﮐړای ﳾ �ﯥ د ﺑېﯥ ﴎ�ﺮﺳ�ﺘﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د راﺳ�ﺘنیﺪﻧﯥ ﭘﻪ اړﻩ ﻗﺎﻧﻮن او ﭘﺎﻟيﴘ ﺟﻮړﻩ ﮐړي ﻧﻮ ﭘﺪاﺳﯥ
�ﺎل ﮐﯥ آٓی او اﱘ ﯾﻮازې �ﻮﻻی ﳾ د ﺑېﯥ ﴎ�ﺮﺳ�ﺘﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ د ﺧپﻞ دا�ﲇ ﻻرښﻮد د ﳐﯥ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﴎﻩ ﭘﻪ راﺳ�ﺘنیﺪﻧﻪ ﮐﯥ
ﻣﺮﺳ�ﺘﻪ وﮐړي.

 .۵د ا�ﺮ�ﻦ د �ﺎنګړي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺮﺳ�ﺘﯥ �ﯥ د آٓی او اﱘ اﻓﻐﺎ�ﺴ�ﺘﺎن ﳋﻮا وړاﻧﺪې ﮐيږي
د ﺑﯿﺎﻣیﺸ�ﺘﻪ �ﯿﺪﻧﯥ ﻣﺮﺳ�ﺘﻮ ﺑﻨډل د ﻧﻘﺪی ﻧﻪ ور�ﻮل ﮐيږي )ﻣګﺮ ﮐﻪ �ﲑﺗﻪ ﭘﻪ ﻣﲇ ﲷﳰﻪ ﮐﯥ ﺑﻞ ﺷﺎن ذ�ﺮ ﺷﻮي وي( او د ﻣﺮﺳ�ﺘﯥ
ﻣﻘﺪار د اﺳ�ﺘﻮونﲄ ﻫﯿﻮاد ،د ﺑﯿﺎﻣيﺸ�ﺘﻪ �ﯿﺪﻧﯥ ﻣﲇ ﻣﺮﺳ�ﺘﻮ ،د راﺳ�ﺘنيﺪﻧﯥ څﺮنګﻮاﱄ او د ګټﻪ ا�يﺴ�ﺘﻮنﲄ ﺷﺎﻟﯿﺪ او اړﺗﯿﺎوو �ﺮﺑنﺴټ
ﺗﻮﭘﲑ ﻟﺮي .د ﺑﯿﺎﻣيﺸ�ﺘﻪ �ﯿﺪﻧﯥ اﺿﺎﰲ �ﺪﻣتﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺑيﯥ ﴎ�ﺮﺳ�ﺘﻪ ﮐډوال ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ ور�ﻮل ﮐيږي .د راﺳ�ﺘنيﺪﻧﯥ څ�ﻪ وړاﻧﺪې د ا�ﺮ�ﻦ
ﻣﻠګﺮې ادارې ﳋﻮا د ﭘﻠټﻨﯥ او ارزووﻧﯥ وروﺳ�ﺘﻪ او ﳘﺪا راز د راﺳ�ﺘنیﺪﻧﯥ څ�ﻪ وروﺳ�ﺘﻪ د اړﺗﯿﺎوو د �ﺸﺨﯿﺺ �ﺮ �ﺎل ﺑﻪ د�ﻪ
ﻻﻧﺪې �ﺪﻣتﻮﻧﻪ د ا�ﺮ�ﻦ د �ﺎنګړو ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ ګټﻪ ا�يﺴ�ﺘﻮنﮑﻮ ﺗﻪ وړاﻧﺪې ﳾ:

ﭘﻪ ﻫﻮاﱚ ډګﺮ ﮐﯥ د راﺳ�ﺘنيﺪﻧﯥ �ﺮ�ﺎل ﻣﺮﺳ�ﺘﯥ -ﭘﻪ ﻫﻮاﱚ ډګﺮ ﮐﯥ د آٓی او اﱘ ﰷﺑﻞ د ﳘﻐږۍ دﻓﱰ
• د ﻫﺮﳇﻲ ،رو�بړ او ﻻرښﻮوﻧﻮ ﻣﺮﺳ�ﺘﻪ
• د وړاﻧﺪې ﺗګ ﻟﭙﺎرﻩ �ﺮا�ﺴ�ﭙﻮرټﻲ ﻣﺮﺳ�ﺘﻪ ،ﺳ�ﺘﺎﺳﯥ د ﻏﻮښتنﯥ ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ آٓی او اﱘ �ﻮﱃ ﳾ �ﺳﯥ ﺗﻪ �ﺮ وروﺳ�ﱵ
ﲤ�ﺎﯾﻪ ﭘﻮرې �ﺮا�ﺴ�ﭙﻮرﰐ ﻣﺮﺳ�ﺘﻪ �ﺮا�ﺮﻩ ﮐړي او ﻟګښﺖ ﺑﻪ ﯾیﯥ ﺳ�ﺘﺎﺳﯥ د ﺑﯿﺎ ﻣیﺸ�ﺘﻪ �ﯿﺪﻧﯥ د ﻣﺮﺳ�ﺘﯥ څ�ﻪ وګﺮځﻮل ﳾ.
• د درﻣﻠﻨﯥ د دوام ﻟﭙﺎرﻩ ﺑیړﻧۍ روﻏﺘﯿﺎﯾیﯥ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ ﺗﻪ ورﭘ�ﻧﺪل
• د ﯾﻮې اوﻧۍ ﻟﭙﺎرﻩ د اوﺳ�ﯿﺪا ﺑیړﻧۍ ﻣﺮﺳ�ﺘﻪ :ﮐﻪ �ﲑﺗﻪ د ﻫﺴ�ﺘﻮګﻨﯥ اړﺗﯿﺎ وﻩ آٓی او اﱘ ﰷﺑﻞ ﺑﻪ �ﺳﯥ ﺗﻪ ﻟﻨډ�ﺎ� ﻫﺴ�ﺘﻮګﻨﻪ د
آٓی او اﱘ د ﻫﺮﳇﻲ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﯥ �ﺮا�ﺮﻩ ﮐړي �ﺮڅﻮ �ﺳﯥ �ﺎن د �ﻞ داﳝﻲ ﻻر وﻟټﻮئ .د ﻫﺴ�ﺘﻮګﻨﯥ ﻟګښﺖ ﺑﻪ ﺳ�ﺘﺎﺳﯥ د
ﺑﯿﺎ ﻣیﺸ�ﺘﻪ �ﯿﺪﻧﯥ د ﻣﺮﺳ�ﺘﻮ څ�ﻪ ګﺮځﻮل ﮐيږي.
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د ﺑﯿﺎ ﻣیﺸ�ﺘﻪ �ﯿﺪﻧﯥ ﻣﺮﺳ�ﺘﻪ:
د ﻫﯿﻮاد ﭘﻪ ﮐ�ﻪ ﺑﻪ د آٓی او اﱘ ﭘﻪ دﻓﱰوﻧﻮ ﮐﯥ د �ﮑړﻩ او ﻻﯾﻘﻪ ﰷر�ﻮونﮑﻮ ﳋﻮا د راﺳ�ﺘنيﺪﻧﯥ وروﺳ�ﺘﻪ ﻣﺸﻮرﻩ ور�ﻮل ﮐيږي .د آٓی او
اﱘ ﻣﺸﻮرﻩ ور�ﻮﱐ ﺑﻪ راﺳ�ﺘنيﺪونﮑﻮ او د ﻫﻐﻮۍ �ﻮرﻧﯿﻮ ﺗﻪ د ﺑﯿﺎﻣيﺸ�ﺘﻪ �ﯿﺪﻧﯥ ﭘﻪ اﻣﲀ�ﺗﻮ ﻣﺎﻟﻮﻣﺎت ورﮐړي او د ﻫﻐﻮۍ ﴎﻩ ﺑﻪ د ﺑﯿﺎ
ﻣيﺸ�ﺘﻪ �ﯿﺪﻧﯥ د ﺳﱰاﺗ�ي ﭘﻪ ﭘﻼن �ﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﻣﺮﺳ�ﺘﻪ وﮐړي �ﯥ څنګﻪ �ﻮﱃ ﳾ د ﺧپﻠﻮ اړﺗﯿﺎوو ،ﺷﺎﻟﯿﺪ او ﳘﺪاراز ﻣﻮﺟﻮدو ﴎﭼیﻨﻮ
)ﻟﮑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮې ﻣﺮﺳ�ﺘﯥ ،ﻓﺮدي وړﺗﯿﺎ ،او ټﻮﻟﻨﲒ او اﻗتﺼﺎدي ﭘﺎنګﻪ ( ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﯿﻮﻟﻮ ﴎﻩ ﺧپﻠﯥ ﻣﺮﺳ�ﺘﯥ ﭘﻪ رﻏﻨﺪﻩ او ﲠﱰﻩ ﺗﻮګﻪ
وﻟګﻮي.
د ﺑﯿﺎﻣيﺸ�ﺘﻪ �ﯿﺪﻧﯥ د �ﺎرو ﰷري ټﲓ ﭘﻪ ﰷﺑﻞ ﮐﯥ ﻣيﺸﺖ دی او د ﻫﺮات ،ﻧﻨګﺮﻫﺎر� ،ﻣیﺎن ،ﺑﻠﺦ ،ﺑﺪﺧﺸﺎن� ،ﮑتﯿﺎ او ﮐﻨﺪﻫﺎر ﺳﺎﺣﻮي
دﻓﱰوﻧﻮ ﮐﯥ د ﺑﯿﺎﻣيﺸ�ﺘﻪ �ﯿﺪﻧﯥ �ﺎرې ﳘﻐږي �ﻮي ،ﺧﻮ د �ﺎرو ارزووﻧﻪ ﺑﯿﺎ د ﺳﺎﺣﻮي دﻓﱰوﻧﻮ د ﰷر�ﻮونﮑﻮ دﻧﺪﻩ دﻩ .ﮐﻪ �ﲑﺗﻪ ﯾﻮ
راﺳ�ﺘنیﺪونﮑﯽ ﭘﺪاﺳﯥ ﯾﻮ ښﺎر/ﳇﻲ ﮐﯥ وﺳيږي �ېﺮﺗﻪ �ﯥ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د اﻣنﯿﱵ ﳏﺪودﯾﺘﻮﻧﻮ � اﻣ� د آٓی او اﱘ ﰷر�ﻮنﮑﯽ ﻻﴎﳻ
ﻧﻠﺮي ﻧﻮ �ﯿﺪای ﳾ د ﺗﯿﻠﯿﻔﻮن د ﻻرې اړ�ﮑﻪ وﻧﯿﻮل ﳾ .دا ﱒ ﳑﮑنﻪ دﻩ �ﯥ راﺳ�ﺘنیﺪونﮑﯽ د ﺑﯿﺎ ﻣیﺸ�ﺘﻪ �ﯿﺪﻧﯥ د ﻣﺮﺳ�ﺘﻮ ﻻس ﺗﻪ
راوړﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د آٓی او اﱘ ﻣﺮﮐﺰي � ﺳﺎﺣﻮي دﻓﱰوﻧﻮ ﺗﻪ ورﳾ ،ﺧﻮ ﮐﻪ �ﲑﺗﻪ د راﺳ�ﺘنیﺪونﮑﻮ ﺳ�ﳰﻪ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻪ )آٓی او اﱘ( ﳋﻮا
ﺧﻮﻧﺪي ﺳ�ﳰﻪ ښﻮدل ﺷﻮي وي ﻧﻮ ﭘﺪ�ﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ ﺑﻪ د آٓی او اﱘ ﰷر�ﻮنﲄ د �ﻮرﻧﯿﻮ ﴎﻩ د ﻟﯿﺪﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮ�ﻪ د�ﻪ ﺳ�ﳰﻮ ﺗﻪ ورځﻲ.
د آٓی او اﱘ د ﺑﯿﺎﻣیﺸ�ﺘﻪ �ﯿﺪﻧﯥ د ﻣﺮﺳ�ﺘﻮ ﻣﺴﺆوﻟﲔ راﺳ�ﺘنیﺪونﮑﻮ ﺗﻪ ﻣﺸﻮرﻩ او ﻣﺎﻟﻮﻣﺎت او ﭘﻪ اړوﻧﺪﻩ ﻣﺴﺎﯾﻠﻮ ﮐﯥ ﻻرښﻮوﻧﻪ �ﻮي .
ﳘﺪاراز ځيﲏ ﻟﻮﺟﺴتیﲄ ﻣﺮﺳ�ﺘﯥ ﻟﮑﻪ ) د ﰷرو�ر ﻟﭙﺎرﻩ د �ﺎی �ﺮاﯾﻪ �ﻮل ،د ﺗﻮ�ﻮ ا�یﺴ�ﺘﻞ( ،ﲣﻨﯿﲄ ﻣﺮﺳ�ﺘﻪ� ،زار ﻣﻮﻧﺪﻧﻪ او د اړﺗﯿﺎ
�ﺮ وﺧﺖ د راﺳ�ﺘنیﺪونﮑﻮ د ﻣﻮرال ﻟﻮړول �ﺮ څﻮ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ د راﺳ�ﺘنیﺪونﮑﻮ د ﻣیﺸ�ﺘﻪ �ﯿﺪو ﴎﻩ ﻣﺮﺳ�ﺘﻪ وﮐړي.
د ﺑﯿﺎ ﻣیﺸ�ﺘﻪ �ﯿﺪﻧﯥ ﻣﺮﺳ�ﺘﯥ ﺑﻪ د ﻻﻧﺪې �ﺪﻣتﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﰷرول ﮐيږي:

د �ﻮﭼﲏ ﰷرو�ر ﻣﺮﺳ�ﺘﻪ
د اﻗتﺼﺎدي ﺧپﻠﻮاﮐۍ او د �ﺎﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﭙﺎرﻩ د �ﻮﭼﲏ ﰷرو�ر ﭘﻪ ﭘﯿﻠﻮﻟﻮ ،ﺑﯿﺎ ﭘﯿﻠﻮﻟﻮ � ﴍا�ﺖ ﮐﯥ ﻣﺮﺳ�ﺘﻪ :ﮐﻪ �ﲑﺗﻪ ﺧپﻞ ﰷرو�ر �ﻮل
ﻏﻮاړئ ،آٓی او اﱘ �ﻮﱃ ﳾ د ﯾﻮ ﻣنﺎﺳﺐ ﰷرو�ر ﭘﻪ ﻏﻮراوي ﮐﯥ ﺳ�ﺘﺎﺳﯥ ﻣﺮﺳ�ﺘﻪ وﮐړي .د ﰷرو�ر ټ�ﰻ ﺳ�ﺘﺎﺳﯥ ﭘﻪ ﲡﺮﺑﻪ او ﭘﻪ
ﻫﻐﻮ ﰷرو�روﻧﻮ ﭘﻮرې �ﯥ ﺳ�ﺘﺎﺳﯥ ﭘﻪ �ﺎﭘﲑ�ل ﮐﯥ �ﺮﴎﻩ ﮐيږي اړﻩ ﻟﺮي.
ﺑېﯥ روزګﺎري او ﰼ روزګﺎري د اﻓﻐﺎن اﻗتﺼﺎد �ﺎنګړﺗﯿﺎ دﻩ� .ﺎﱚ ﺻﻨﻌﱵ ﲣﺼﺺ ﺧﻮرا ﳏﺪود دی او ﺳﱰې اﻗتﺼﺎدي ﭘﺎﻟيﺴ�ﯿﺎﻧﯥ ﻻ
ﻧﺪي ﭘﲇ ﺷﻮي ﻧﻮ ځﮑﻪ ﯾيﯥ �ﺎﭘﲑ�ل د ﯾﻮ �ﻣنﻈﻢ او ﺧﻮرا ﺳﱰ �ﲑرﲰﻲ اﻗتﺼﺎد ﺗﻪ ﻣﺴﺎ�ﺪ ﮐړ.
د ﺧﺮاب اﻣنﯿﱵ او اﻗتﺼﺎدي وﺿﻌﯿﺖ � اﻣ� راﺳ�ﺘنيﺪونﲄ ﭘﻪ دواﻣﺪارﻩ او ښﻪ ﺗﻮګﻪ د ﰷرو�ر �ﻠﻮﻟﻮ ﮐﯥ د ډ�ﺮو ﻧﻨګﻮﻧﻮ ﴎﻩ ﻣﺦ دي.
د ﺧﺮاب اﻣنﯿﱵ �ﺎﻟﺖ ،د �ﺎﯾﺪ ټیټﻪ ﺳﻄ�ﻪ او د وګړو د ﺑﯿﲀری � اﻣ� راﺳ�ﺘنیﺪونﮑﻮ ﺗﻪ ډ�ﺮﻩ ﺳ�ﺘﻮنﺰﻣنﻪ دﻩ �ﯥ ﺧپﻠﻮ ﺗﻮ�ﻮ ﺗﻪ �زار
ﭘﯿﺪا ﮐړي.څﺮنګﻪ �ﯥ د ﰷرو�ر ﭘﯿﻠﻮﻟﻮ ﴍاﯾﻂ ﭘﻪ ﭘﻼزﻣیﻨﻪ ﰷﺑﻞ ﮐﯥ د ﳇﻮ څ�ﻪ ﲠﱰ وي ،ډ�ﺮی راﺳ�ﺘنيﺪونﲄ د وﻻ�ﺗﻮ �ﺮ�ﺎی

7

ﭘﻼزﻣیﻨﯥ ﰷﺑﻞ ﺗﻪ ارزښﺖ ور�ﻮي �ﯥ ﻫﻠﺘﻪ ﰷرو�ر وﮐړي .ﺧﻮ ،د ﳇﻲ ﻧﻪ ډ�ﺮ وﺧﺖ د ﻟﲑې ﭘﺎﺗﯥ �ﯿﺪﻟﻮ � اﻣ� راﺳ�ﺘنیﺪونﮑﻮ ﺗﻪ د
ټﻮﻟﻨﲒو ﺷ�ﺒﮑﻮ �ﺸ�ﺘﻮاﱃ ﱒ ﺳﱰﻩ ﻧﻨګﻮﻧﻪ دﻩ او ددې ﴎﺑﲑﻩ دوۍ د �ﻮرﻧۍ د ﻏړو ،ﻣﻠګﺮو او ګﺎوﻧډ�ﻧﻮ د ﻟﻮړو ﲤﻮ څ�ﻪ ﱒ زور�ږي .
آٓی او اﱘ ز�ر �ﳼ �ﯥ د اې وي آٓر آٓر �ﺮوژو ﭘﻪ ﭘﲇ �ﻮﻟﻮ ﮐﯥ دا اړوﻧﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﯥ وﻧيﴘ .ددې �ﺮ�ﺎی �ﯥ د ای وي آٓر
آٓر اﻓﻐﺎ�ﺴ�ﺘﺎن �ﺮوګﺮام دې ﯾﻮازې �ﺮ ﻟﻮ�يﺴتيﲄ ﻣﺮﺳ�ﺘﻮ ﻟﮑﻪ د ﰷر�ﺎی �ﺮاﯾﻪ ور�ﻮﻟﻮ او ﺗﻮ�ﻮ راﻧﯿﻮﻟﻮ ﭘﻮرې ﳏﺪود ﭘﺎﺗﯥ ﳾ� ،ﺮوګﺮام
ﳘﺪاراز د آٓی او اﱘ د ﰷر�ﻮونﮑﻮ د ﻻرې ﭘﻪ ﻫﯿﻮاد ﮐﯥ ﲣﻨﯿﲄ او د �زار اړوﻧﺪ ﻣﺴﺎﯾﻠﻮ ﻣﺮﺳ�ﺘﯥ �ﺮا�ﺮوي .آٓی او اﱘ ﳘﺪاراز ز�ر
�ﳼ �ﯥ د راﺳ�ﺘنیﺪونﮑﻮ ﻣﻮرال ﻟﻮړ وﺳﺎﰐ �ﺮ څﻮ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ د راﺳ�ﺘنیﺪونﮑﻮ د ﺑﯿﺎ ﻣیﺸ�ﺘﻪ �ﯿﺪﻟﻮ ﴎﻩ ﻣﺮﺳ�ﺘﻪ وﮐړي .ﯾﻘن ًﺎ د ګټﻪ
ا�یﺴ�ﺘﻮنﮑﻮ د �ﱪوا�ﺮو څ�ﻪ څﺮګﻨﺪ�ږي �ﯥ د اې وي آٓر آٓر ﻣﺮﺳ�ﺘﻮ د راﺳ�ﺘنیﺪونﮑﻮ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﲒ اﻗتﺼﺎدي ﺑﯿﺎ ﻣیﺸ�ﺘﻪ �ﯿﺪﻧﻪ ﮐﯥ اړ�ﻦ
رول ﻟﻮﺑﻮﱃ دی.
د �ﻮﭼﲏ ﰷرو�ر ﻟﭙﺎرﻩ �ﺮ�ﱄ ﻧﻈﺮوﻧﻪ :ز��ﺮﻩ راﺳ�ﺘنيﺪونﲄ �ﻮﭼﲏ ﰷرو�روﻧﻪ ﺧﻮښﻮي ځﮑﻪ �ﯥ دوۍ د اوږدې ﻣﻮدې وروﺳ�ﺘﻪ
ﻫﯿﻮاد ﺗﻪ راﺳ�ﺘﺎﻧﻪ ﺷﻮي دي او دا د �ﺎن او �ﻮرﻧۍ ﻟﭙﺎرﻩ د �ﺎﯾﺪ �ﺮ ټﻮﻟﻮ اﺳﺎﻧﻪ او ﻟﻨډﻩ ﻻر ګڼيﻲ .د ﻣﺮﺳ�ﺘﻮ د ﳈﻮاﱄ � اﻣ� ډ�ﺮ
راﺳ�ﺘنيﺪونﲄ �ﴚ �ﻮﻻی �ﺎﻧﺘﻪ ﰷرو�ر وﻟﺮي ،ﻧﻮ ددې ﻟﭙﺎرﻩ دوۍ د ﺧپﻠﻮاﻧﻮ او � ﻣﻠګﺮو ﴎﻩ ﴍا�ﺖ ﻏﻮرﻩ ګڼيﻲ ځﮑﻪ �ﯥ دا ورﺗﻪ
ارزاﻧﻪ ﲤﺎﻣيږي او ﭘﻪ �د وﻟﺮئ �ﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎ�ﺴ�ﺘﺎن ﮐﯥ د ﰷرو�ر راﺟﺴﱰ �ﻮل ﺣﳣﻲ دي.
د ﺑﯿﺎﻣیﺸ�ﺘﻪ �ﯿﺪﻧﯥ ﻣﺮﺳ�ﺘﯥ ﳘﺪاراز د �ﻮﭼﲏ ﰷرو�ر د ﭘﯿﻠﻮﻟﻮ د ﻻرې د �ﺎن د ﻣﺸﻐﻮﻟﺘﯿﺎ ﻟﭙﺎرﻩ د ﭘﺎم وړ �ﺮ�ﻪ ﻟﺮي .ﭘﻪ ﺣﻘيﻘﺖ ﮐﯥ د
�ﻮﭼنﯿﻮ ﺗﺼﺪﯾﻮ �ﺮاﺧتﯿﺎ د �ﲑ ﻧﻐﺪي ﻣﺮﺳ�ﺘﻮ د ﯾﻮ ښﻪ ﺳيﺴ�ﱲ د ﻻرې د ﻫﻐﻮ راﺳ�ﺘنیﺪونﮑﻮ د دواﻣﺪارﻩ ﺑﯿﺎﻣیﺸ�ﺘﻪ �ﯿﺪﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ �ﯥ
ﲰﺪﺳ�ﱵ �ﺎﯾﺪ ﺗﻪ اړﺗﯿﺎ ﻟﺮي ،ښﳫﯥ ﭘﺎﯾﻠﯥ ﻟﺮﻟﯥ دي .ﭘﻪ �ﻮﭼنﯿﻮ ﰷرو�روﻧﻮ ﮐﯥ د �ﺎن د ﻣﺸﻐﻮﻟﺘﯿﺎ ﻟﭙﺎرﻩ �ﯾﺪ ﻻﻧﺪﯾﲏ وړاﻧﺪ�ﺰوﻧﻪ او
ﻻرښﻮوﻧﯥ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﯿﻮل ﳾ� - :ﺮ ټﻮﻟﻮ ﻟﻮﻣړی د ﻣﺸﻮرې �ړاو دی )د څﻮﻣﺮﻩ ﻣﺸﻮرو �ﯥ اړﺗﯿﺎ وي( ،د�ﻪ �ړاو راﺳ�ﺘنيﺪونﲄ
ﴎﻩ ﻣﺮﺳ�ﺘﻪ �ﻮي �ﯥ ﺗﺼﻤﲓ وﻧيﴘ ا� د �ﻮﭼﲏ ﰷرو�ر ﭘﯿﻠﻮل د ﻫﻐﻪ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺮﺳ�ﺘﯥ ﻣنﺎﺳ�ﺒﻪ ﻻرﻩ دﻩ! ﳘﺪاراز د ﻣﺸﻮرې د ﻻرې
راﺳ�ﺘنيﺪونﮑﯽ �ﻮﻻی ﳾ ﻫﻐﻪ �ﺮ�ﻪ او ﺳﮑتﻮر �ﺸﺨﯿﺺ ﮐړي �ﻮم �ﯥ د اﻗتﺼﺎدي �ﺮ� ﺗﻮان او ﺻﻼﺣيﺖ وﻟﺮي - :د ﻣﺸﻮرې �ﺮوﺳﻪ
ﮐﯥ د ﰷري ﭘﻼن ډ�ﺰان ﱒ ﺷﺎﻣﻞ دی �ﻮم �ﯥ ﺑﻪ د آٓی او اﱘ د ﰷر�ﻮونﮑﻮ ﳋﻮا ارز�ﰊ ﮐيږي .ﭘﺪې �ﺮ�ﻪ ﮐﯥ د راﺳ�ﺘنيﺪونﮑﻮ ﰷري
ﲡﺮﺑﻪ ،د ټ�ﰻ ﺷﻮي ﰷرو�ر ﴎﻩ ﺑ�ﺗﯿﺎ ،د ﰷرو�ر ﭘﻪ څﺮنګﻮاﱄ ) ﺧپﻠﻮاک ،ﴍا�ﺖ( ،د ﰷرو�ر ﺷﻮﻧتیﺎ ،د �ﺎﯾﺪو ﺗﻮﻟﯿﺪ او د ګټﯥ
ارزول ﺷﺎﻣﻞ دي .ډ�ﺮی راﺳ�ﺘنيﺪونﲄ د ﭘﻨﺎﻩ ﻏﻮښتنﯥ �ﺮ وﺧﺖ د ﻣﺴﻠﲄ ﰷروﻧﻮ ا�ﺎزﻩ ﻧﻠﺮي ﺧﻮ دوۍ د ﭘﺨﻮا څ�ﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎ�ﺴ�ﺘﺎن
ﮐﯥ ﰷﰲ ﰷري ﲡﺮﺑﻪ ﻟﺮي .د ﺑﯿﺎ ﻣیﺸ�ﺘﻪ �ﯿﺪﻧﯥ د ﻣﺮﺳ�ﺘﻮ ﻣﻮ�ﻪ د ﳘﺪﻏﻮ �ﺎرﺗﻮﻧﻮ ﭘﯿﺪا �ﻮل او ﭘﯿﺎوړي �ﻮل دي - :د ﰷري ﭘﻼن ﭘﲇ �ﻮل
 د آٓی او اﱘ د ﻣﺎﱄ ﻣﺮﺳ�ﺘﻮ ﻟﻮﻣړﻧۍ ﻣﻮ�ﻪ د ﻫﻐﻮ ﺗﻮ�ﻮ ا�یﺴ�ﺘﻞ دي �ﯥ د ﰷرو�روﻧﻮ ﭘﻪ �ﺳیﺲ او ﭘﲇ �ﻮﻟﻮ ﮐﯥ ګټﻮر �ﺑتیﺪﱃﳾ .راﺳ�ﺘنيﺪونﲄ �ﯾﺪ د ﺗﻮ�ﻮ د ﭘﲑﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ درې نﺮﺧنﺎﱊ راوړي .د ﰷرو�ر �ﺎی د �ﺮوژې د ﻣنﻠﻮ وړاﻧﺪې ﭘﻪ ﺳیﺴت�ﺗﯿﮏ ډول
ارزول ﮐيږي .آٓی او اﱘ راﺳ�ﺘنیﺪونﮑﻮ ﺗﻪ ﻣﺮﺳ�ﺘﻪ ﭘﻪ ﻧﻐﺪي ډول ﻧﻪ ور�ﻮي ﺑﻠﮑﻪ دﻫﻐﻪ اړﯾﻨﻮ ﺗﻮ�ﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐﯥ د �ﺪﻣتﻮﻧﻮ �ﺮا�ﺮونﮑﻮ ﺗﻪ
ور�ﻮل ﮐيږي �ﻮم �ﯥ د ﰷري ﭘﻼن د ﻻرې ﻣنﻞ ﺷﻮي دي.
دﻧﺪې ﺗﻪ د ﻫڅﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻌﺎش ﻣﺮﺳ�ﺘﻪ :آٓی او اﱘ �ﻮﱃ ﳾ د ﺧپﻠﻮ ﻣﻠګﺮو د ﺷ�ﺒﮑﯥ د ﻻرې �ﺳﯥ ﰷر ګﲈرونﮑﻮ ﺗﻪ وروﭘ�ﱐ
او �ﺳﯥ ﺗﻪ وښﺎﱚ �ﯥ د اﺳ�ﺘ�ﺪام وﯾبپﺎڼيﯥ څﺮنګﻪ وﰷروئ .ﮐﻪ �ﲑﺗﻪ �ﺳﯥ دﻧﺪﻩ وا�یﺴ�ﺘ� ﻧﻮ د ﺑﯿﺎ ﻣیﺸ�ﺘﻪ �ﯿﺪﻧﯥ ﻣﺮﺳ�ﺘﻪ ﺑﻪ �ﺳﯥ
ﺗﻪ د اﺿﺎﰲ ﻣﻌﺎش/ﴎ�ري ﭘﻪ ډول درﮐړل ﳾ .آٓی او اﱘ ﰷﺑﻞ د ﯾﻮ څﻮ راﺳ�ﺘنیﺪونﮑﻮ ﴎﻩ د ﻣﻌﺎش ﻣﺮﺳ�ﺘﻪ ﮐړې دﻩ .ز��ﺮﻩ وﺧﺖ
دﻏﺴﯥ راﺳ�ﺘنيﺪونﲄ ﻣﺸﺨﺺ �ﺎرﺗﻮﻧﻪ ﻟﺮي او � ﭘﻪ ﻟﻮړﻩ ﮐ�ﻪ ﻣﺎﻫﺮ �ﻠﮏ وي .د ﻫﻐﻮ راﺳ�ﺘنیﺪونﮑﻮ ﻟﭙﺎرﻩ �ﯥ رﲰﯽ زدﻩ ﮐړې ﻧﻪ
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ﻟﺮي او � ډ�ﺮ ﰼ ﻟﻮﺳ�ﱵ وي د دﻧﺪې ﭘﯿﺪا �ﻮل ﯾﻮ ﺳ�ﺘﻮنﺰﻣﻦ ﰷر دی ،ﻧﻮ د ﻫﻐﻮۍ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﻪ دا ډ�ﺮ ګټﻮر او ﭘﻪ زړﻩ ﭘﻮري وي �ﯥ ﭘﻪ
ﺧپﻠﻮاک �ﻮﭼﲏ ﰷرو�ر � ﴍا�ﺖ ﮐﯥ ﭘﺎنګﻮوﻧﻪ وﮐړي ځﮑﻪ �ﯥ دا د دﻧﺪې ﭘﯿﺪا�ﻮﻟﻮ او ﭘيﺴﻮ ګټﻠﻮ ﻟﭙﺎرﻩ �ﺮټﻮﻟﻮ ﺧﻮﻧﺪي ﻻر دﻩ.
د �ﺎرﺗﻮﻧﻮ او ﰷرﻣﻮﻧﺪﻧﯥ د ﭘﯿﺎوړﺗﯿﺎ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ ﻣﺴﻠﲄ روزﻧﻮ ﮐﯥ ﴰﻮﻟﯿﺖ :روزﻧﯥ ﺑﻪ د ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ،ﭘﺨﻮاﻧۍ ﰷري ﲡﺮﺑﻪ ،ﺗﻌﻠﲓ ،د ﺧﻮښﻲ
او د �ﺎنګړو �ﺎرﺗﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د �ﺎﱚ ﻣﺎر�ﯿټ ﻏﻮښتنﻮ �ﺮ ﺑنﺴټ �ﺸﺨﯿﺺ ﮐيږي .د ﻣﻠګﺮو ﭘﻪ ﳘﲀرۍ آٓی او اﱘ ﰷﺑﻞ �ﻮﱃ ﳾ �ﺳﯥ ﺗﻪ
ﺑﯿﻼﺑﯿﻞ ﻣﺴﻠﲄ او ﺗﻌﻠﳰﻲ روزﻧﯥ وړاﻧﺪ�ﺰ ﮐړي.
د ﻣﺴﻠﲄ روزﻧﯥ او دﻧﺪو ﻣﻮﻧﺪﻟﻮ ﭘﻪ اړﻩ آٓی او اﱘ د ﰷر ،ټﻮﻟﻨﲒو �ﺎرو ،ﺷﻬﯿﺪاﻧﻮ او ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻨﻮ وزارت ) (MOLSAMDاو ﳘﺪاراز د
�ﺎرﺗﻮﻧﻮ د ﻟﻮړوﻟﻮ ﻣﲇ �ﺮوګﺮام ) (NSDPﴎﻩ ﭘﻪ ﲤﺎس ﮐﯥ دی.
آٓی او اﱘ ﯾﻮ څﻮ �وري �ﻮرﺳﻮﻧﻪ ﭘﻪ �ښﻪ ﮐړي او اﺳ�ﺘﻔﺎدﻩ ﯾیﯥ �ﺮﯾﻨﻪ ﮐړې دﻩ ﺧﻮ ﺑﯿﺎ ﱒ راﺳ�ﺘنيﺪونﲄ �ﻮﱃ ﳾ ﭘﻪ ﺧپﻠﻮ ﺳ�ﳰﻮ ﮐﯥ د
ﺧپﻠﯥ ﺧﻮښﯥ ﻫﻐﯥ �ﻮرس ﺗﻪ وﻻړ ﳾ �ﯥ د دوۍ د ﺧﻮښﯥ وړ او اړﺗﯿﺎوو ﴎﻩ �ﺮا�ﺮ وي .د روزﻧﯥ ﻓیﺲ ﺑﻪ ﻧﯿﻎ ﭘﻪ ﻧﯿﻐﻪ د آٓی او
اﱘ ﳋﻮا روزﻧﲒ �ﻮرس ﺗﻪ ور�ﻮل ﮐيږي.
د ﲰﺪﺳ�ﱵ ﻣﺎدي اړﺗﯿﺎوو ﻟﭙﺎرﻩ د ځﻮاب ﭘﻪ ﻣﻮ�ﻪ ﻟﻨډ�ﺎ� اﺳ�ﺘﻮګﻨﻪ
روﻏﺘﯿﺎﱚ ﻟګښ�ﺘﻮﻧﻪ )درﻣﻞ او ﻣﺸﻮرﻩ( �ﺮڅﻮ و�ﻮﻻی ﺷﺊ روﻏﺘﯿﺎﱚ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻮ ﺗﻪ ﻻﴎﳻ وﻟﺮئ .روﻏﺘﯿﺎﱚ ﻣﺸﻮرﻩ او ارز�ﰊ د آٓی او اﱘ
د ډاﮐټﺮ ﳋﻮا �ﺮﴎﻩ ﮐيږي ﺧﻮ ﮐﻪ د ﭘﻮرﻩ درﻣﻠﻨﯥ اړﺗﯿﺎ وﻩ� ،ﺳﯥ ﺑﻪ اړوﻧﺪﻩ روﻏﺘﻮﻧﻮﻧﻮ ﺗﻪ وروﭘ�ﻧﺪل ﺷﺊ.
ﺣﻘﻮﰶ/اداري ﻟګښ�ﺘﻮﻧﻪ �ﺮڅﻮ و�ﻮﻻی ﺷﺊ �ﺎن ﭘﻪ �ﺎﱚ ﺗﻮګﻪ ﺛبﺖ ﮐړئ .د اړﺗﯿﺎ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ آٓی او اﱘ ﰷﺑﻞ �ﻮﱃ ﳾ � �ﺳﯥ ﴎﻩ
ﭘﻪ ﺣﻘﻮﰶ �ﺎرو ﮐﯥ ﻣﺮﺳ�ﺘﻪ وﮐړي .د ﺑﯿﻠګﯥ ﭘﻪ ډول ،ﮐﻪ �ﲑﺗﻪ �ﺳﯥ اﺳ�ﻨﺎد ﻧﻠﺮئ ﻧﻮ آٓی او اﱘ ﺑﻪ �ﺳﯥ اړوﻧﺪﻩ دوﻟﱵ ادارو ﺗﻪ
وروﭘ�ﱐ او ﻟګښ�ﺘﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﯾیﯥ ﺳ�ﺘﺎﺳﯥ د ﺑﯿﺎﻣیﺸ�ﺘﻪ �ﯿﺪﻧﯥ ﻣﺮﺳ�ﺘﻮ څ�ﻪ وګﺮځﻮل ﳾ.

اداري ﻣﻼ�ړ او ﻣﻌﺮﰲ �ﻮل � رﭼﻌﺖ ور�ﻮل
آٓی او اﱘ �ﻮﱃ ﳾ �ﺳﯥ ﴎﻩ اداري ﻣﺮﺳ�ﺘﻪ وﮐړي او ﻻﻧﺪې ذ�ﺮ ﺷﻮﯾﻮ �ﺪﻣتﻮﻧﻮ ﺗﻪ وروﭘ�ﱐ:
• ﻣﲇ ،ﺳ�ﳰﯿﲒ او �ﺎﱚ �ﺪﻣتﻮﻧﻪ )دوﻟﱴ� ،دوﻟﱵ� ،ﲑﯾﻪ ،او ﻧﻮر(.
• �ﺎﱚ ﰷري ﻧﻮوښ�ﺘﻮﻧﻪ
• د �ﻮﭼنﯿﻮ ﭘﻮرﻧﻮ ادارې
• ﭘﻪ ښﻮو�ﯿﻮ او ﭘﻮﻫﻨﲒو ﺑنﺴ�ټﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﴰﻮﻟﯿﺖ
• ﺗﻌﻠﳰﻲ او ﻣﺴﻠﲄ روزﻧﯥ
• ﲣﺼﴢ روﻏﺘﯿﺎﯾيﯥ ﻣﺮﺳ�ﺘﯥ
9

• ارواﱚ ټﻮﻟﻨﲒې ﻣﺮﺳ�ﺘﯥ
• �ﺎﱚ ټﻮﻟﻨﲒﻩ ﺷ�ﺒﮑﻪ
• ﺣﻘﻮﰶ ﻣﺸﻮرﻩ

 .۶ﭘﻪ اﻓﻐﺎ�ﺴ�ﺘﺎن ﮐﯥ د راﺳ�ﺘنیﺪﻧﯥ وﺿﻌﯿﺖ:
د درې ﻟﺴﲒو ﺟګړو ،ﺳ�ﯿﺎﳼ ﮐړ�ﯿﭽﻮﻧﻮ او �اﻣنﯿﻮ ﭘﻪ ﻣیﻠﻮﻧﻮﻧﻮ اﻓﻐﺎ�ن ﳎﺒﻮر ﮐړل �ﺮ څﻮ ﺧپﻞ وﻃﻦ �ﺮ�ږدي او ﯾﻮازې ا�ﺮان،
ﭘﺎ�ﺴ�ﺘﺎن ﻧﻪ ﺑﻠﮑﻪ د نړۍ ﻧﻮرو ﻫﯿﻮادوﻧﻮ ﺗﻪ ﱒ ﮐډﻩ ﳾ .د راﺳ�ﺘنیﺪونﮑﻮ ﻟﻮﻣړﻧﯥ څپﻪ ﭘﻪ ﻧﻮﳝﻪ ﻟﺴﲒﻩ ﮐﯥ اﻓﻐﺎ�ﺴ�ﺘﺎن ﺗﻪ را�� او ۲۰۰۲
ﰷل راﻧﻪ ﭘﺪﳜﻮا ﺧﻮاﺷﺎ  ۷.۵ﻣیﻠﻮﻧﻪ اﻓﻐﺎ�ن ﻫﯿﻮاد ﺗﻪ راﺳ�ﺘﺎﻧﻪ ﺷﻮي دي ،ﺧﻮ اوس ﱒ ډ�ﺮ اﻓﻐﺎ�ن د ﺑﯿﻼﺑﯿﻠﻮ ﻣﻮﺧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ وﻃﻦ �ﺮ�ږدي.
راﺳ�ﺘنيﺪونﲄ د اﻓﻐﺎ�ﺴ�ﺘﺎن  ۲۵ﺳﻠﻨﻪ ﻧﻔﻮس ﺟﻮړوي او د دوۍ � ډﻟﯥ څ�ﻪ  ۴۰ﺳﻠﻨﻪ ﭘﻪ ﲰﻪ ﺗﻮګﻪ ﻧﺪې �ﺎی �ﺮ �ﺎی ﺷﻮي او دا
�ﯿﺪای ﳾ د �اﻣنۍ ﺳبﺐ ﳾ .ﭘﻪ ﺟنګ ځپﻠﻮ ﺳ�ﳰﻮ ﮐﯥ د ﴎﭼیﻨﻮ د �ﺸ�ﺘﻮاﱄ � اﻣ� �ﻠﮏ او راﺳ�ﺘنيﺪونﲄ �ﯿﺪای ﳾ ﭘﻪ ﴯړو
ﮐﯥ ښﮑیﻞ ﳾ ﻧﻮ ددې ﻟﭙﺎرﻩ �ﯾﺪ دې ډول �ﻠﮑﻮ  ،د دوۍ �ﻮرﻧﯿﻮ او ﻣﻼ�ړ �ﻮونﮑﻮ �ﻮرﻧﯿﻮ ﺗﻪ د ﴎﭼیﻨﻮ �ﺮا�ﺮوﻟﻮ ﮐﯥ ﺳیﺴ��ﺗﯿﮑﻪ
او دواﻣﺪارﻩ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ وﳾ �ﺮڅﻮ د ﴯړو ﳑﮑنﻪ ﺧﻄﺮ راﰼ ﳾ .ﲰﻪ او ﭘﯿﺎړې ﺑﯿﺎ ﻣیﺸ�ﺘﻪ �ﯿﺪﻧﻪ ﻧﻪ �ﳯﺎ د ټﻮﻟﻨﯥ د ﭘﯿﺎوړﺗﯿﺎ ﺳبﺐ ﮐيږي
ﺑﻠﮑﻪ د اﻣنﯿﱵ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﱒ اړﯾﻨﻪ دﻩ او د �دو ﴯړو ﳐﻪ ﱒ ﻧيﴘ .ﭘﻪ ډ�ﺮو ﻣﻮاردو ﮐﯥ ﳇﻪ �ﯥ راﺳ�ﺘنيﺪونﲄ � اوږدې ﻣﻮدې
وروﺳ�ﺘﻪ ﺧپﻠﻮ ټﻮﻟﻨﻮ ﺗﻪ راﺳ�ﺘنيږي ،دوۍ د ځیﻨﻮ ﻧﻨګﻮﻧﻮ ﴎﻩ د ﻣﺦ �ﯿﺪو � اﻣ� دې ﺗﻪ اړ ﮐيږي �ﯥ ﺧپﻞ ټﻮﻟﻨﲒاو اﻗتﺼﺎدي ژوﻧﺪ �
ﴎﻩ ﭘﯿﻞ ﮐړي ﻧﻮ د ﻣﻌیﺸﺖ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺑﯿﺎ ﻣیﺸ�ﺘﻪ �ﯿﺪﻧﯥ �ﺮ وﺧﺖ ﻣﺮﺳ�ﺘﯥ او ﻣﺴﻠﲄ روزﻧﻪ ډ�ﺮﻩ اړﯾﻨﻪ دﻩ .د ﺑیړﻧﯿﻮ اړﺗﯿﺎوو ﭘﻮرﻩ �ﻮﻟﻮ
ﴎﺑﲑﻩ دا �ﻮﱃ ﳾ راﺳ�ﺘنيﺪونﲄ وﺗﻮاﻧﻮي د اﻓﻐﺎ�ﺴ�ﺘﺎن ﭘﻪ �ﺮﳐﺘګ ﺳبﺐ د ﻣﻌيﺸﺖ د دواﻣﺪارﻩ ﰷروﻧﻮ د ﻻرې �ﺮ�ﻪ وا�ﲇ.

ﴎﭘﻨﺎﻩ:
د ﴎﭘﻨﺎﻩ �ﺎﻟﺖ :د ﯾﻮ اﭘﺎرﲤﺎن ﻣیﺎﺷتنۍ �ﺮاﯾﻪ د  ۴۰۰څ�ﻪ �ﺮ  ۶۰۰اﻣﺮ�ﲀﱚ ډاﻟﺮو ﭘﻮرې دﻩ .د ژوﻧﺪ ﻟګښ�ﺘﻮﻧﻪ د ﻣيﺎﺷ�ﺘﯥ �ﺮ ۵۰۰
ډاﻟﺮو ﭘﻮرې رﺳيږي او د ورځﲏ اړﯾﻨﻮ ﺷ�ﯿﺎﻧﻮ ﻟﮑﻪ �ﺮ�ښ�ﻨﺎ او اوﺑﻮ ﻣيﺎﺷ�ﺘيﲎ ﻟګښﺖ �ﺮ  ۴۰ډاﻟﺮو ﭘﻮرﺗﻪ ﻧﻪ ځﻲ ،ﺧﻮ ﺑﯿﺎ ﱒ دا ﻟګښﺖ
د ﻣﴫف ﭘﻮرې اړﻩ ﻟﺮي.
د ﴎﭘﻨﺎﻩ ﻟﭙﺎرﻩ د ټﻮﻟﻨﲒو ﻣﺮﺳ�ﺘﻮ ﺷ�ﺘﻮن :د ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻮ د ﻻرښﻮوﻧﯥ ادارې �ﻮﱃ ﳾ د �ﻮر او اﭘﺎرﲤﺎن د �ﺮاﯾﻪ ﭘﻪ اړﻩ ﻣﺎﻟﻮﻣﺎت
ورﮐړي.
د ﴎﭘﻨﺎﻩ ﭘﯿﺪا�ﻮﻟﻮ ﻻر او ﻣﺮﺳ�ﺘﻪ :راﺳ�ﺘنيﺪونﲄ �ﻮﱃ ﳾ �ﺮ راﺳ�ﺘنیﺪﻧﯥ وروﺳ�ﺘﻪ د دوﻩ اوﻧﯿﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د آٓی او اﱘ د ﻫﺮﳇﻲ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰ
ﮐﯥ �ﯥ ﭘﻪ ﺟنګﻠﮏ ﮐﯥ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻟﺮي ووﺳيږي.
د ﰷر د �زار �ﺎﻟﺖ :ﭘﻪ ﲻﻮﱊ ﺗﻮګﻪ د  ۲۰۰۲ﰷل راﭘﺪﳜﻮا د ﻫﯿﻮاد اﻗتﺼﺎد ﭘﻪ نړﯾﻮاﻟﻮ ﻣﺮﺳ�ﺘﻮ وﻻړ دی .د  ۲۰۱۴ﰷل راﭘﺪﳜﻮا د
نړﯾﻮاﻟﻮ ﻣﺮﺳ�ﺘﻮ د ﳈﻮاﱄ د و�يﯥ د اﻓﻐﺎ�ﺴ�ﺘﺎن اﻗتﺼﺎد د ﺳ�ﺘﻮنﺰو ﴎﻩ ﻣﺦ دی او ﭘﻪ ﻫﯿﻮاد ﮐﯥ د �څﺮګﻨﺪ �ﺎﻟﺖ د و�يﯥ ﭘﺎنګﻪ وال
او ﴍﮐﺘﻮﻧﻪ ﭘﺎنګﯥ اﭼﻮوﻧﯥ ﺗﻪ زړﻩ ﻧﻪ ښﻪ �ﻮي .د ﰷر رﺳﻮوﻧﻪ د ﺗﻘﺎﺿﺎ څ�ﻪ ﻟﻮړﻩ دﻩ او د ﰷر نﺮخ راﻟﻮﯾﺪﱃ دی.
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د ﰷر ﻣﻮﻧﺪﻧﯥ ﻻرې او ﻣﺮﺳ�ﺘﻪ:
ﭘﻪ دوﻟﱵ ﺳﮑتﻮر ﮐﯥ دﻧﺪې د ﻣﻠﲄ �ﺪﻣتﻮﻧﻮ او اداري اﺻﻼ�ﺎﺗﻮ د ﳈيﺴﻮن ) (CSMDد ﻻرې ﭘﻪ
 www.afghanexperts.gov.af.ﮐﯥ ا�ﻼﻧيږي .ددې ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﺑﯿﺎ د ﺧﺼﻮﴆ ﺳﮑتﻮر دﻧﺪې او �ﺎﱄ ﭘﻮﺳ�ﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ
 www.acbar.orgاو  www.jobs.afﮐﯥ ا�ﻼﻧيږي.
اﺿﺎﰲ زدﻩ ﮐړﻩ ﯾﲒ اﻣﲀ�ت ،ﻣﺴﻠﲄ روزﻧﯥ :ﭘﻪ اﻓﻐﺎ�ﺴ�ﺘﺎن ﮐﯥ دوﻟﱵ ښﻮو�ﻲ او ځيﲏ ﲣﻨﯿﲄ/ﻣﺴﻠﲄ ښﻮو�ﻲ د ﭘﻮﻫﻨﯥ
وزارت د ﻻرې ادارﻩ ﮐيږي.

روﻏﺘﯿﺎﱚ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ:
ﭘﻪ اﻓﻐﺎ�ﺴ�ﺘﺎن ﮐﯥ ډ�ﺮې �ﺮﳐﺘﻠﻠﯥ روﻏﺘﯿﺎﱚ اﺳﺎﻧتیﺎوې ﭘﻪ ﰷﺑﻞ او ﻧﻮرو ﻟﻮﯾﻮ ښﺎروﻧﻮ ﮐﯥ وﺟﻮد ﻟﺮي .اﻓﻐﺎ�ﺴ�ﺘﺎن ﺗﻞ د روﻏﺘﯿﺎﱚ
اﺳﺎﻧتیﺎوو د ﳈښﺖ ﴎﻩ ﻣﺦ دی ،ﭘﻪ �ﺎنګړي ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ﻟﺮې �ﺮﺗﻮ ﺳ�ﳰﻮ ﮐﯥ اﻓﻐﺎ�ن اوس ﱒ د ﻟﻮﻣړﻧﯿﻮ روﻏﺘﯿﺎﱚ �ﺪﻣتﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺧپﻞ
ګﺎوﻧډي ﻫﯿﻮاد ﭘﺎ�ﺴ�ﺘﺎن ﺗﻪ ﳐﻪ �ﻮي ځﮑﻪ �ﯥ ﻫﻠﺘﻪ روﻏﺘﯿﺎﱚ ﻣﻌﯿﺎروﻧﻪ ﻟﻮړ او ﺗﻠﻞ ﱒ اﺳﺎن دي.
← د �ﺎنګړې روﻏﺘﯿﺎﱚ ﻣﺮﺳ�ﺘﯥ ﻟﭙﺎرﻩ � :ﺮ�ﱐ وﮐړئ د آٓی او اﱘ ﰷﺑﻞ ﴎﻩ اړ�ﮑﻪ وﻧیﺴﺊ ﮐﻪ �ﲑﺗﻪ �ﺳﯥ د �ﺎنګړو دارو،
درﻣﻠﻨﻮ او د ﻟګښ�ﺘﻮﻧﻮ د ﺷ�ﺘﻮن او ﻻﴎﳼ ﭘﻪ اړﻩ ﻣﺎﻟﻮﻣﺎﺗﻮ ﺗﻪ اړﺗﯿﺎ ﻟﺮئ.
ﻣﺴﻠﲄ روزﻧﻪ :رﲰﻲ ﺗﻌﻠﳰﻲ ﺑنﺴ�ټﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﴰﻮل د ﻣﺴﻠﲄ/ﲣﻨﯿﲄ ﻟیﺴﻮ ،د ﰷﺑﻞ ﭘﻮﱃ ﲣﻨﯿﮏ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن او ﯾﻮ ﴰﲑ ﻧﻮر ﺑنﺴ�ټﻮﻧﻪ ﺷ�ﺘﻪ
�ﯥ د ﰷر او ټﻮﻟﻨﲒو �ﺎرو وزارت د ﻻرښﻮوﻧﻮ ﴎﻩ ﰟ روزﻧﯥ وړاﻧﺪې �ﻮي .د ﭘﻮﻫﻨﯥ وزارت ﱒ د ﻣﺴﻠﲄ زدﻩ ﮐړو ﭘﻪ �ﻣﻪ ﯾﻮ
ډﯾﭙﺎرټﻤﻨټ ﻟﺮي �ﯥ ﭘﻪ  ۴۱ﻟیﺴﻮ ﮐﯥ دا ډول روزﻧﯥ وړاﻧﺪې �ﻮي .ﲻﻮﻣ ًﺎ ددې ﰷروﻧﻮ ﺗﻮ�ﻪ ﭘﻪ ﻣي�ﺎﻧﯿﲄ ،ﳒﺎري ،ﻧﻠﻐﺰوﻧﯥ� ،ﺎﻟۍ
اوﺑﺪل ،وﯾﻠډﻧګ ،و�ښ�ﺘﻪ ﺟﻮړول ،ﺧيﺎﻃﻲ ،او د ادارې ﻣنﯿﺠﻤﻨټ ﮐﯥ وي .
ﻫﻐﻪ ﻧﻮرې ادارې �ﯥ د ﻣﺴﻠﲄ روزﻧﯥ ﭘﻪ �ﺮ�ﻪ ﮐﯥ ﰷر �ﻮي ،ﻋﺒﺎرت دي :د �ﴩي ﻣﺮﺳ�ﺘﻮ د ﳘﻐږۍ ادارﻩ) ﳼ ا� ای( ،د
وداﻧﲒو روزﻧﯥ ادارﻩ) ای ﳼ ټﻲ( ،اﻓﻐﺎن -ﺟﺮﻣﻦ ﺑنﺴټ) ای � ټﻲ ټﻲ ﭘيﻲ( ،د �ﺮﻧﯥ د ﻣﻼ�ړ ادارﻩ) ای اﯾﻒ ا�ﺲ( ،او د ﻣﺴﻠﲄ،
�ﺮﻧﲒو ،وداﻧﲒو او روﻏﺘﯿﺎﱚ �ﺪﻣتﻮﻧﻮ ادارﻩ) ا�ﺲ او آٓر وي ای ﳼ ا�(.

زدﻩ ﮐړﻩ:
ﭘﻮﻫﻨﲒ ﺳیﺴ�ټﻢ :ﭘﻪ اﻓﻐﺎ�ﺴ�ﺘﺎن ﮐﯥ ﭘﻪ ﯾﻮ وﺧﺖ ﮐﯥ د زدﻩ ﮐړو دوﻩ ﺳيﺴ�ﳣﻪ ﰷر �ﻮي .ﻣﺬﻫﱯ زدﻩ ﮐړې ﭘﻪ ﺟﲈﺗﻮﻧﻮ ﮐﯥ د �ﻠﲈوو
ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ دی ﭘﺪاﺳﯥ �ﺎل ﮐﯥ �ﯥ دوﻟﺖ �ﰷدﳝﯿﮑﯥ زدﻩ ﮐړې د ښﻮو�ﯿﻮ د ﻻرې ﭘﻪ وړ� ﺗﻮګﻪ د دوﻟﺖ ﳋﻮا ور�ﻮل ﮐيږي .د ۷
ﳇﻮﻧﻮ ﻧﻪ �ﺮ  ۱۳ﳇﻮﻧﻮ ﭘﻮرې ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن اﺑﺘﺪاﺋﯿﻪ ښﻮو�ﯿﻮ ﮐﯥ ﻟﯿﮏ ،ﻟﻮﺳﺖ ،ر�ﺿﯿﺎت او ﻣﲇ ﮐﺘﻮر زدﻩ �ﻮي .د ﻣتﻮﺳﻄﻪ ښﻮو�ﻲ ۳
ﳇﻮﻧﻪ �ﰷدﻣيﮏ ﺳ�ټﺎﯾﻞ زدﻩ ﮐړو ﺗﻪ دوام ور�ﻮي .زدﻩ �ﻮونﲄ �ﯾﺪ اروﻣﺮو ددې ﻣﺮ�ﻠﯥ ﭘﻪ ازﻣﻮﯾﻨﻪ ﮐﯥ �ﺮ�ﱄ ﳾ �ﺮڅﻮ ﻣﺦ ﭘﻪ وړاﻧﺪې
ﻻړ ﳾ .ﭘﻪ ﻣنځﲏ ښﻮو�ﻲ ﮐﯥ زدﻩ ﮐړﻩ �ﻮونﲄ اﺧتﯿﺎر ﻟﺮي �ﯥ � ﺧﻮ  ۳ﻧﻮر ﳇﻮﻧﻪ �ﰷدﳝﯿﮑﯥ ﻻرې ﺗﻪ دوام ورﮐړي �ﻮم �ﯥ ﺑﻪ
ﻫﻐﻮۍ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن ﺗﻪ ورﺳﻮي او � ﺑﻪ ﱒ د ﻫﻐﯥ �ﺮ�ﺎی ځيﲏ ﻧﻮر ﻣﻀﺎﻣﲔ ﻟﮑﻪ �ﺮﻫڼﻪ ،ﻫﻮاﻧﻮردي ،ﻫﲊوﻧﻪ ،ﺳﻮداګﺮي او د ښﻮونﲄ
روزﻧﻪ ا�ﲇ.
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اړ�ﻦ اﺳ�ﻨﺎد :راﺳ�ﺘنيﺪونﮑﯽ �ﯾﺪ د ﮐډواﻟﻮ او راﺳ�ﺘنيﺪﻧﯥ وزارت ﺗﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ورﮐړي او ﻫﻐﻮی ﺑﻪ ﯾيﯥ د ﰷﺑﻞ وﻻﯾﺖ د ﭘﻮﻫﻨﯥ
ر�ﺳﺖ )ﻣﻌﺎرف ﺷﻬﺮ( ﺗﻪ د ﺗﻌﻠﳰﻲ اﺳ�ﻨﺎدو د �ﯾﯿﺪ ﻟﭙﺎرﻩ وروﭘ�ﱐ� .ﺮﻫﻐﯥ وروﺳ�ﺘﻪ ﺑﻪ راﺳ�ﺘنيﺪونﮑﯽ د ﻫﻐﻪ د زدﻩ ﮐړې ﻣنﻞ ﺷﻮې
ﺳﻮﯾيﯥ �ﺮ ﺑنﺴټ ﭘﻮﻫﻨﲒو ﺑنﺴ�ټﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻞ ﮐړای ﳾ.
د ﲠﺮﻧﯿﻮ دﯾﭙﻠﻮﻣﻮ ﻣنﻞ او �ﯾﯿﺪ :ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﻣﺮ�� ﮐﯥ �ﯾﺪ اﺳ�ﻨﺎد د ﺑﯿﻠګﯥ ﭘﻪ ډول ﴎټﯿﻔيﮑيټ ،دﯾﭙﻠﻮم او ډ�ګﺮي د �ﻧﺪﻧﯿﻮ �ﺎرو
وزارت ﺗﻪ واﺳ�ﺘﻮل ﳾ .د �ﻧﺪﻧﯿﻮ �ﺎرو وزارت ﺑﻪ دا اﺳ�ﻨﺎد د �ﯾﯿﺪ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﺪې ﴍط وﻣﲏ ﮐﻪ �ﲑﺗﻪ د ﻣيﺸﺖ ﻫﯿﻮاد د �ﻧﺪﻧﯿﻮ �ﺎرو
وزارت ﳋﻮا ﻻ د ﳐﻪ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺷﻮی وي� .ﺮ دې وروﺳ�ﺘﻪ ﺑﻪ اﺳ�ﻨﺎد د ﻟﻮړو زدﻩ ﮐړو وزارت ﺗﻪ د ﺛبﺖ او ر�ﲀرډ ﻟﭙﺎرﻩ واﺳ�ﺘﻮل ﳾ.
ﭘﻪ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﻪ د وزارت ﳋﻮا �ﯾﯿﺪ ﺷﻮې د اﺳ�ﻨﺎدو اﺻﲇ ﰷﭘيﻲ راﺳ�ﺘنيﺪونﮑﻮ ﺗﻪ ورﮐړل ﳾ.
د ﻣﺎﺷﻮم ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ :ځيﻨﯥ وړﮐﺘﻮﻧﻮﻧﻪ ﺷ�ﺘﻪ �ﯥ د دوﻟﱵ ادارو ﳋﻮا ﲤﻮﯾﻞ او ادارﻩ ﮐيږي ،ﻫﻐﻮۍ د�ﻪ اﺳﺎﻧتيﺎوې د ﺧپﻠﻮ ﰷر�ﻮونﮑﻮ
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ وړ� ﺗﻮګﻪ ور�ﻮي.

د ﻣﺴﻮﻟﯿﺖ رﻓﻊ
آٓی او اﱘ ﭘﻪ ډ�ﺮې ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ ﴎﻩ دا ﻣﺎﻟﻮﻣﺎت را ټﻮل ﮐړي دی .آٓی او اﱘ ﭘﻪ ﭘﻮرﻩ ﭘﻮﻫﯥ او ز�ﺮﮐﺘﯿﺎ ﴎﻩ ﻣﺎﻟﻮﻣﺎت
�ﺮا�ﺮوي ﺧﻮ ﺑﯿﺎ ﱒ د ﻣﺎﻟﻮﻣﺎﺗﻮ د �ﺮﻩ واﱄ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻧﻪ ا�ﲇ .ددې ﴎﺑﲑﻩ ،آٓی او اﱘ ﻫﯿڅﮑﻪ د ﻫﻐﻪ ﭘﺎﯾﻠﻮ ﻣﺴﺆول
ﻧﺪی �ﻮم �ﯥ ددې ﻣﺎﻟﻮﻣﺎﺗﻮ �ﺮ ﺑنﺴټ ﻣنځ ﺗﻪ راځﻲ

د ا�ﺮ�ﻦ د �ﺎنګړي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﲤﻮﯾﻠﻮنﲄ
دا �ﺮوګﺮام د اروﭘﺎﱚ ﳈيﺴﻮن ) د اروﭘﺎﱚ ﭘﻨﺎﻩ ﻏﻮښتنﯥ ،ﮐډواﻟۍ او ﻣيﺸ�ﺘﻪ �ﯿﺪﻧﯥ ﺑﻮدﳚﻪ( او ﳘﺪاراز د اووﻟﺲ �ﺮ�ﻪ
ا�يﺴ�ﺘﻮنﮑﻮ ﻫﯿﻮادوﻧﻮ د ادارو ﳋﻮا ﲤﻮﯾﻠيږي:

د ا�ﺮ�ﻦ �ﺎنګړي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ �ﺮوګﺮام
ﻣﻠګﺮي ﻫﯿﻮادوﻧﻪ او ادارې
ﻫﯿﻮادوﻧﻪ ادارې
ا�ﺮ�ﺶ
ﺑﻠﺠﲓ
ډﳕﺎرک
ﻓنﻠﻨډ
ﻓﺮا�ﺴﻪ
ﺟﺮﻣﲏ
ﯾﻮ�ن

د �ﻮرﻧﯿﻮ �ﺎرو وزارت
د ﭘﻨﺎﻩ ﻏﻮښ�ﺘﻮنﮑﻮ ﻫﺮﳇﻲ ﻟﭙﺎرﻩ ﻓﺪراﱄ ادارﻩ
د �ﻧﺪﻧﯿﻮ �ﺎرو وزارت
د ﻓنﻠﻨډ د ﮐډواﻟۍ �ﺪﻣتﻮﻧﻪ
د ﻓﺮا�ﺴﯥ د ﮐډواﻟۍ او ﻣیﺸ�ﺘﻪ �ﯿﺪﻧﯥ ادارﻩ
د �ﺎﺟﺮﯾﻨﻮ او ﮐډواﻟۍ ﻓﺪراﱄ دﻓﱰ
د �ﺎﻣﻪ ﻧﻈﻢ او وګړو ﻣﺼﺆوﻧیﺖ وزارت
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اﯾټﺎﻟﯿﺎ
ﻟګﺰﻣبﻮرګ
ﻣﺎﻟټﺎ
ﻧﯿﺪرﻟﻨډ
�روی
روﻣﺎﻧﯿﻪ
اﺳ�ﭙﺎﻧﯿﺎ
ﺳﻮﯾډن
ﺳﻮ�ﺰرﻟﻨډ
�ﺮ�ﻧﯿﻪ

د �ﻮرﻧﯿﻮ �ﺎرو وزارت
د اروﭘﺎﱚ او �ﻧﺪﻧﯿﻮ �ﺎرو وزارت
د ﻣﲇ اﻣنﯿﺖ او �ﻮرﻧﯿﻮ �ﺎرو وزارت
د راﺳ�ﺘنیﺪﻧﯥ او و�ﺴ�ﺘﻠﻮ �ﺪﻣتﻮﻧﻪ
د �روی د ﮐډواﻟۍ ر�ﺳﺖ
د ﮐډواﻟۍ ﲻﻮﱊ ﺗﻔتيﺶ
د ﮐډواﻟﻮ ﻣیﺸ�ﺘﻪ �ﯿﺪﻧﻪ
د ﮐډواﻟۍ ﺑﻮرډ
د ﺳﻮﯾډن د ﮐډواﻟۍ ادارﻩ
د ﮐډواﻟۍ دوﻟﱵ ﺳﮑﺮ�ﺮﯾﺖ
د �ﻮرﻧﯿﻮ �ﺎرو وزارت – د ﮐډواﻟۍ ادارﻩ
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