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ﭘﻴﮋﻧﺪﻧﻪ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د وﻟﺴﻤﺸﺮۍ د ټﺎآﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د اروﭘﺎ د اﻣﻨﻴﺖ او هﻤﻜﺎرۍ د ﺳﺎزﻣﺎن ) (OSCEﻟﺨﻮا د ټﺎآﻨﻮ د ﻳﻮ ﻣﻼﺗړ
ټﻴﻢ اﺳﺘﻮل د ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻳﻮﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﻪ ذرﻳﻌﻪ وﻩ .د ﭘﺮوﺳﯥ د ښﻪ آﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ټﺎآﻨﻮ د ﻣﻼﺗړ ټﻴﻢ وآﻮﻻى ﺷﻮل د
ټﺎآﻨﻮ ﭘﻪ څﺎرﻧﯥ او ادارﻩ آﻮﻟﻮ آﯥ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﭘﺮاﺧﻮ ﺗﺠﺮﺑﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ اﺳﺘﻔﺎدې ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ،د ټﺎآﻨﻮ ﻟﻪ ادارﻩ
آﻮوﻧﻜﻮ ،آﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ او رﺳﻨﻴﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻪ ﺗﻮګﻪ آﺎر وآړي .ﭘﻪ وﺧﺖ ﺳﺮﻩ د ﻳﻮې اﻋﻼﻣﻴﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﺮوﻟﻮ دوئ
وآﻮﻻى ﺷﻮل آﺎﻧﺪﻳﺪان وهڅﻮي ﭼﯥ د هﻐﻮئ د ټﺎآﻨﻮ د ﻟﻐﻮﻩ آﻮﻟﻮ ﭘﺮﻳﻜړﻩ ﭘﺮځﺎى ﻧﺪﻩ .د ټﺎآﻨﻮ د ﻣﻼﺗړ ټﻴﻢ
وآﻮﻻى ﺷﻮل د ځﻴﻨﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﭘﻪ ﺑﺸﭙړ ډول ﻣﺨﻨﻴﻮى وآړي او ځﻴﻨﯥ ﻧﻮرې ﻳﯥ را آﻤﯥ آړي .آﻪ څﻪ هﻢ د راﻳﻮ
ﺷﻤﻴﺮﻧﻪ ﻻ اوس هﻢ دوام ﻟﺮي ﺧﻮ د ټﺎآﻨﻮ د ﻣﻼﺗړ ټﻴﻢ ﺑﺎور ﻟﺮي ﭼﯥ دوئ د وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻮ د وړاﻧﺪې آﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮ
ښﻪ اﺳﺎس ﻟﺮي.
ﻟﻪ ﺑﯥ ﻗﺎﻋﺪﻩ ګﻴﻮ ﺳﺮﻩ ،ﭼﯥ اوس ﻳﯥ هﻢ څﻴړﻧﻪ رواﻧﻪ دﻩ ،ټﺎآﻨﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﺟﻮدو اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺣﺎﻻﺗﻮ او د زﻳﺮﺑﻨﺎو د
ﺟﻮړښﺖ ﻟﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺳﺮﻩ ﺳﺮ ﻳﻮﻩ د ﭘﺎم وړ ﻻﺳﺘﻪ راوړﻧﻪ وﻩ .د ټﺎآﻨﻮ د ﻣﻼﺗړ ټﻴﻢ ) (ESTد ﻳﻮ څﻮ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ
وړاﻧﺪﻳﺰ آﻮي ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﺑﻪ ﻳﯥ د ټﺎآﻨﻮ ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ادارﻩ آﯥ ښﻪ واﻟﻰ راﺷﻲ .ﺳﺮﺑﻴﺮﻩ ﭘﺮدې ﻧﻮﻣﻮړي ټﻴﻢ د
ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ټﺎآﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮ ﻧﻘﺸﻪ وړاﻧﺪې آﻮي ﭼﯥ د  ٢٠٠۵آﺎل د اﭘﺮﻳﻞ ﻳﺎ ﻣﯥ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ آﯥ ﺑﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ .آﻪ
ﭼﻴﺮې ﻧﻮي وﻟﺴﻤﺸﺮ او د هﻐﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ دﻏﻪ ﺿﺮب اﻻﺟﻞ ﭘﻮرﻩ آﻮي ﻧﻮ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻟړ ﻣﺤﺎذوﻧﻮ ﻓﻮري ﻋﻤﻞ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ
دﻩ .ﭘﺪې آﯥ هﻴڅ ﺷﻚ ﻧﺸﺘﻪ ﭼﯥ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ،وﻻﻳﺘﻲ او د وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ټﺎآﻨﯥ ﺑﻪ ﻟﻪ اداري ﭘﻠﻮﻩ د وﻟﺴﻤﺸﺮۍ د ټﺎآﻨﻮ ﭘﻪ
ﭘﺮﺗﻠﻪ ډﻳﺮې ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻨﯥ وي.
د ټﺎآﻨﻮ د ﻣﻼﺗړ ټﻴﻢ ﺑﺎور ﻟﺮي ﭼﯥ د اروﭘﺎ د اﻣﻨﻴﺖ او هﻤﮑﺎرۍ ﺳﺎزﻣﺎن ) (OSCEد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺟﻤﻬﻮري
ﭘﺮوﺳﻪ آﯥ ﻣﻬﻤﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ آﻮﻻى ﺷﻲ .ﻧﻮﻣﻮړى ټﻴﻢ ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ وړاﻧﺪﻳﺰ آﻮي ﭼﯥ د اروﭘﺎ د اﻣﻨﻴﺖ او
هﻤﮑﺎرۍ ﺳﺎزﻣﺎن  ⁄د ﺟﻤﻬﻮري ﻣﻮﺳﺴﻮ او ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ادارﻩ ) (OSCE/ODIHRﻳﻮ ﭘﺮوګﺮام ﻣﻨځﺘﻪ راوړي
ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻳﯥ د ټﺎآﻨﻮ د ادارﻩ آﻮوﻧﻜﻮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻟﻮړ ﺷﻲ .داﺳﯥ ﺑﯥ ﺷﻤﻴﺮﻩ اﺳﺘﻌﺪادي او ژﻣﻦ اﻓﻐﺎﻧﺎن ﺷﺘﻪ ﭼﯥ د
ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻮ د ﭘﻮرﺗﻪ وړﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻟﻴﻮاﻟﻪ دي .د اروﭘﺎ د اﻣﻨﻴﺖ او هﻤﮑﺎرۍ ﺳﺎزﻣﺎن ) (OSCEﻟﻪ دوئ ﺳﺮﻩ د
روزﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﻣﺮﺳﺘﻪ آﻮﻻى ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ دوئ ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن څﺨﻪ ﺑﻬﺮ د څﺎرﻧﯥ ﭘﻪ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺘﻮﻧﻮ آﯥ د ﺑﺮﺧﯥ
اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺛﺒﺖ آړي او د اروﭘﺎ د اﻣﻨﻴﺖ او هﻤﮑﺎرۍ د ﺳﺎزﻣﺎن ) (OSCEد ﻏړي هﻴﻮادوﻧﻮ ﭘﻪ څﻴﺮ د ټﺎآﻨﻮ
د ادارو ټﻮﻟﻨﯥ ﺟﻮړې آړي.
اﻓﻐﺎن راﻳﻪ ورآﻮوﻧﻜﻲ ﺳﺘﺮې ﺗﻤﯥ ﻟﺮي ﭼﯥ د دې ټﺎآﻨﻮ ﭘﻪ ﺑﺮآﺖ ﺑﻪ د دوئ ژوﻧﺪ ﺗﻪ ﭘﺨﯥ ګټﯥ ورﺳﻴږي .ﭘﻪ ټﻮﻟﻪ
آﯥ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ټﻮﻟﻨﻪ او ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ د اروﭘﺎ د اﻣﻨﻴﺖ او هﻤﮑﺎرۍ ﺳﺎزﻣﺎن ) (OSCEدا ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ ﻟﺮي
ﭼﯥ د ﺧﻠﻜﻮ دﻏﻪ ﺗﻤﯥ ﭘﻮرﻩ آړي.
ﻟﻨډﻩ آﺘﻨﻪ
 .١د اروﭘﺎ د اﻣﻨﻴﺖ او هﻤﮑﺎرۍ د ﺳﺎزﻣﺎن ) (OSCEداﻳﻤﻲ ﺷﻮرا د  ۶٢٢ﭘﺮﻳﻜړې ﭘﺮﺑﻨﺴټ د ټﺎآﻨﻮ د ﻣﻼﺗړ
ټﻴﻢ ﺗﻪ ﻗﻴﻤﻮﻣﻴﺖ ورآړ ﺗﺮڅﻮ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﯥ د ټﺎآﻨﻮ ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ آړي او د  ٢٠٠۵آﺎل د ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ،وﻻﻳﺘﻲ او
ﻣﺤﻠﻲ ټﺎآﻨﻮ څﺨﻪ د ﻣﺨﻪ د ټﺎآﻨﻮ د ښﻪ واﻟﻲ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ وآړي .د ټﺎآﻨﻮ د ﻣﻼﺗړ ټﻴﻢ ﺗﻪ ﻻرښﻮوﻧﻪ ﺷﻮې
وﻩ ﭼﯥ د راﻳﯥ اﭼﻮوﻧﻜﻮ ﻧﻮﻣﻠﻴﻜﻨﯥ ،د ټﺎآﻨﻮ د آﻤﻴﺴﻴﻮن اﺟﺮاﺁﺗﻮ ،راﻳﯥ ﺷﻤﻴﺮﻧﯥ او ﺟﺪول ﺟﻮړﻧﯥ او هﻤﺪا راز د
ﺷﻜﺎﻳﺖ او اﺳﺘﻴﻨﺎف آړﻧﻼرو ﺗﻪ ځﺎﻧګړې ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ وآړي.
 .٢د ټﺎآﻨﻮ د ﻣﻼﺗړ ټﻴﻢ ﻟﻪ  ۴٢آﺴﺎﻧﻮ ﺟﻮړ و ﭼﯥ د ټﺎآﻨﻮ ﭘﻪ ادارﻩ او څﺎرﻧﻪ آﯥ ﻳﯥ ﻣﺘﺮاآﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻟﺮﻟﻪ .د
ټﺎآﻨﻮ د ﻣﻼﺗړ ټﻴﻢ د ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﭘﻪ  ١۵ﻧﻴټﻪ ﺟﻮړ ﺷﻮ او ﻟﻪ  ۴ – ٢آﺴﺎﻧﻮ  ١۵ټﻴﻤﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﻟﻪ  ٢٩ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ څﺨﻪ ﺗﺮ ١٢
اآﺘﻮﺑﺮ ﭘﻮرې ﭘﻪ آﺎﺑﻞ او  ٧ﻧﻮرو ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰو ﻣﺮآﺰوﻧﻮ آﯥ وګﻤﺎرل ﭼﯥ وﻻﻳﺘﻲ ﻣﺮآﺰ ﻓﻴﺾ ﺁﺑﺎد هﻢ ﭘﻜښﯥ ﺷﺎﻣﻞ
و.
 .٣د اروﭘﺎ د اﻣﻨﻴﺖ او هﻤﮑﺎرۍ ﺳﺎزﻣﺎن  ⁄د ﺟﻤﻬﻮري ﻣﻮﺳﺴﻮ او ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ادارې )(OSCE/ODIHR
د څﺎرﻧﯥ د ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﭘﺮځﺎى “د ﻣﻼﺗړ ټﻴﻢ” د ﺟﻮړوﻟﻮ ﭘﺮﻳﻜړﻩ د اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻣﺴﺎﻳﻠﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ وآړﻩ .ﺧﻮ دې ﭘﺮﻳﻜړې
ﻧﻮﻣﻮړى ټﻴﻢ ددې ﺟﻮګﻪ آړ ﭼﯥ د ټﺎآﻨﻮ ﭘﻪ ﭘﺮوﺳﻪ آﯥ ﻻډﻳﺮ ښﻜﻴﻞ ﺷﻲ ﭘﺮځﺎى ددې ﭼﯥ د څﺎرﻧﯥ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﺑﻪ
ﺷﻮى واى .ﻧﻮﻣﻮړي ټﻴﻢ وآړاى ﺷﻮل ﭼﯥ د ﺑﻴﺎﻧﻴﻮ ،ﺧﺼﻮﺻﻲ وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻮ او ﭘﻪ ﭘﺮﻳﻜړﻩ آﻮﻟﻮ آﯥ د وﻧډې ﻟﻪ
ﻻرې د ټﺎآﻨﻮ ﻟﻪ ﭘﺮوﺳﯥ ﺳﺮﻩ ﻧﻴﻎ ﭘﻪ ﻧﻴﻐﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ وآړي .د “ټﺎآﻨﻮ د ﻣﻼﺗړ” ﻣﻔﻜﻮرﻩ ﭘﻪ ﻧﻮرو داﺳﯥ ﺣﺎﻻﺗﻮ آﯥ
هﻢ ﭘﻪ اﻏﻴﺰﻣﻨﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﻠﯥ آﻴﺪﻻى ﺷﻲ ﭼﻴﺮې ﭼﯥ هﺮاړﺧﻴﺰﻩ څﺎرﻧﻪ ﻧﺸﻲ ﺗﺮﺳﺮﻩ آﻴﺪﻻى او ﻳﺎ ﻳﯥ اﻣﻜﺎن ﻧﻪ وي.

 .۴د ټﻴﻢ راﭘﻮر ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻮګﻪ د ټﺎآﻨﻮ د ﺗﺮﺳﺮﻩ آﻮﻟﻮ او ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ د راﺗﻠﻮﻧﻜﻮ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ،وﻻﻳﺘﻲ او
وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ د ټﺎآﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﻋﻤﻠﻲ او ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻮ څﺨﻪ ﺟﻮړ دى .ﺧﻮ ﭘﺮ ﻋﻤﻠﻲ ګﺎﻣﻮﻧﻮ ټﻴﻨګﺎر
ﺑﺎﻳﺪ هﻐﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ژﻣﻨﻪ ﭘټﻪ ﻧﻜړي ﭼﯥ ﻧﻮى وﻟﺴﻤﺸﺮ او د هﻐﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻳﯥ ﺑﺎﻳﺪ د  ٢٠٠۵آﺎل د اﭘﺮﻳﻞ ﻳﺎ ﻣﯥ د
ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ ټﺎآﻨﻮ آﯥ ﭘﻪ آﺎر واﭼﻮي .دا ټﺎآﻨﯥ ﺣﺘﻲ د وﻟﺴﻤﺸﺮۍ ﻟﻪ ټﺎآﻨﻮ هﻢ ﺳﺘﺮﻩ ﻧﻨګﻮﻧﻪ دﻩ .اﺳﺎﺳﻲ او ځﻴﻨﯥ
وﺧﺘﻮﻧﻪ ﺳﺨﺘﯥ ﭘﺮﻳﻜړې ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ دا ﭘﺮوﺳﻪ ﭘﻴﻞ ﺷﻲ .ﭘﺪې ﭘﺮوﺳﻪ آﯥ د ټﺎآﻨﻮ ﻣﻴﺘﻮد ،د ټﺎآﻨﻴﺰو
ﺣﻮزو ﻣﻌﻠﻮﻣﻮل ،د ټﺎآﻨﻴﺰو آﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ﺟﻮړول ،د راﻳﯥ اﭼﻮوﻧﻜﻮ ﻧﻮﻣﻠﻴﻜﻨﻪ او ﺣﻘﻮﻗﻲ او ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﺻﻼﺣﺎت
ﺷﺎﻣﻞ دي )دا ﭘﺮﻳﻜړې ﭘﻪ راﭘﻮر آﯥ ﭘﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺳﺮﻩ راﻏﻠﻲ دي او د اﻟﻒ ﺿﻤﻴﯥ ﭘﻪ آﺎري ﭘﻼن آﯥ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻟﻨډﻩ
ﺗﻮګﻪ ﻳﺎدووﻧﻪ ﺷﻮې دﻩ( .آﻪ ﭼﻴﺮې ﻋﻤﻠﻲ اﻗﺪام وﻧﺸﻲ ﻧﻮ د ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ټﺎآﻨﻮ ځﻨډول ﺑﻪ ﻧﺎګﺰﻳﺮ ﺷﻲ.
 .۵ﭘﻪ ﻣﻮازې ﺗﻮګﻪ ﺑﻪ د ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ او ﻣﺤﻠﻲ ټﺎآﻨﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ د ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻣﻨﻴﺖ د راوﺳﺘﻠﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻻزﻳﺎﺗﻮ هڅﻮ ﺗﻪ
اړﺗﻴﺎ وي ﺗﺮڅﻮ ﻟﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﭘﻠﻮﻩ ﺳﻴﺎﻟﻴﻮ ﺗﻪ ښﻪ ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل ﭼﻤﺘﻮ ﺷﻲ.
 .۶د وﻟﺴﻤﺸﺮۍ ټﺎآﻨﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ آﯥ د ﻣﻠﻲ ﻳﻮواﻟﻲ ﭘﻪ ﻟﻮر ﻳﻮ ﻧﻮي ﺑﺎب ﭘﺮاﻧﻴﺴﺖ .د ﺟﻨګ او ﺑﯥ
ﻳﻘﻴﻨﻰ ﻟﻪ ﺣﺎﻟﺖ څﺨﻪ ﺳﺘﻮﻣﺎﻧﻪ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ راﻳﻪ ورآﻮوﻧﻜﻮ ،هﻢ ښځﻮ او هﻢ ﻧﺎرﻳﻨﻪ و ،ﭘﻪ وﻟﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ دﻏﻪ ټﺎآﻨﻴﺰ
ﻓﺮﺻﺖ راوﻧﻴﻮ ﺗﺮڅﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ آﯥ د ﺳﻮﻟﯥ او ﺛﺒﺎت د هﻴﻠﯥ څﺮګﻨﺪوﻧﻪ وآړي .راﻳﻪ ورآﻮوﻧﻜﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ټﺎآﻨﻮ
آﯥ ګډون هﻤﺪوﻣﺮﻩ اهﻤﻴﺖ درﻟﻮد ﻟﻜﻪ څﻮﻣﺮﻩ ﻳﯥ ﭼﯥ د ﻳﻮ آﺎﻧﺪﻳﺪ ﭘﻪ ټﺎآﻠﻮ آﯥ درﻟﻮد .ډﻳﺮو ﭘﻪ ﻣﻴړاﻧﯥ ﺳﺮﻩ ﺧﭙﻞ
ژوﻧﺪون ﺗﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻗﺒﻮل آړ او ﻧﻮر ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﺳﺨﺘﻮ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺣﺎﻻﺗﻮ آﯥ د راﻳﯥ ورآﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ اوږدو ﻗﻄﺎروﻧﻮ آﯥ
ودرﻳﺪل .د ځﻴﻨﻮ رﺳﻨﻴﻮ ﻟﻪ ﭘﻠﻮﻩ د ګډوډۍ او ﻧﺎآﺮارۍ د راﭘﻮروﻧﻮ ﺑﺮﻋﻜﺲ دا ټﺎآﻨﯥ ﭘﻪ اراﻣﻪ او ﻣﻨﻈﻤﻪ ﺗﻮګﻪ
ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮې.
 .٧د وﻟﺴﻤﺸﺮۍ د دﻏﻮ ټﺎآﻨﻮ د ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب اﺻﻠﻲ دﻟﻴﻞ ﻟﻪ ټﺎآﻨﻴﺰې ﭘﺮوﺳﯥ ﺳﺮﻩ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د ﭘﺎم وړ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ او
ژﻣﻨﻪ؛ د راﻳﻪ ورآﻮوﻧﻜﻮ ﭘﺮاخ ګډون ﭼﯥ د ﭘﺎم وړ ښځﯥ هﻢ ﭘﻜښﯥ وې؛ او آﻠﻚ ﻧړﻳﻮال ﻣﻼﺗړ و ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړې
ﺗﻮګﻪ د ټﺎآﻨﻮ ﭘﻪ ورځ د اﻣﻨﻴﺖ ټﻴﻨګﻮل.
 .٨د وﻟﺴﻤﺸﺮۍ د ټﺎآﻨﻮ ﭘﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ آﻮﻟﻮ آﯥ ﻧﻴﻤګړﺗﻴﺎوې ﭘﻪ ځﺎى ددې ﭼﯥ ﭘﻼن ﺷﻮى ﺧﻴﺎﻧﺖ واوﺳﻲ ﺗﺮډﻳﺮﻩ
ﺣﺪﻩ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ وې .دا ﻳﻮ ﻧﻴﻚ ﻓﺎل دى .ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺳﺘﻮﻧﺰې ﺣﻞ آﻴﺪﻻى ﺷﻲ؛ ﺧﻮ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﭘﻪ ډﻳﺮ زور ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ
ځﻲ.
 .٩د وﻟﺴﻤﺸﺮۍ د ټﺎآﻨﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب آﯥ ﻳﻮ ﺧﻄﺮ ﻧﻐښﺘﯥ و .اﻓﻐﺎن راﻳﻪ ورآﻮوﻧﻜﻮ ﺳﺘﺮې ﺗﻤﯥ درﻟﻮدې –
ځﻴﻨﯥ ښﺎﺋﻲ وواﺋﻲ ﭼﯥ ﻏﻴﺮﺣﻘﻴﻘﻲ ﺗﻤﯥ وي – ﭼﯥ د ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﻮ ټﺎآﻨﻮ ﭘﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ آﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺑﻪ د دوئ ﭘﻪ ژوﻧﺪون آﯥ
ﺑﺪﻟﻮن راﺷﻲ .ﻳﻮازې ټﺎآﻨﯥ دا ډول ﺑﺪﻟﻮن ﻧﺸﻲ راوﺳﺘﻼى .ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻟﺮي ﭼﯥ د ﭘﺮوﺳﯥ د دوام
ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﺮﺳﺘﯥ او اﻣﻨﻴﺖ ﺗﻪ اداﻣﻪ ورآړي ﺗﺮڅﻮ ﺑﻴﺎرﻏﺎوﻧﻪ ﺷﻮﻧﯥ ﺷﻲ.
وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ ﭘﺮ:
د ټﺎآﻨﻮ ادارﻩ:
 .١٠ﻟﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ټﺎآﻨﻮ د ﻣﺨﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻮﻟړ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ګﺎﻣﻮﻧﻪ واﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ د ټﺎآﻨﻮ آړﻧﻼرﻩ ښﻪ ﺷﻲ او ﻧﻮرې
ﻋﺎﺟﻠﯥ ﺳﺘﻮﻧﺰې ﺣﻞ آړل ﺷﻲ.
اﻟﻒ( د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ټﺎآﻨﻮ اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ آﻤﻴﺴﻴﻮن .د وﻟﺴﻤﺸﺮ ﻟﻪ ﭘﻠﻮﻩ ﺑﺎﻳﺪ د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻟﻪ ﺟﻮړﻳﺪﻟﻮ ﺳﻤﻼﺳﻲ وروﺳﺘﻪ
د ټﺎآﻨﻮ ﻳﻮ اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ آﻤﻴﺴﻴﻮن ﺟﻮړ ﺷﻲ .ﻧﻮى اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ آﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺎﻳﺪ د اوﺳﻨﻲ آﻤﻴﺴﻴﻮن د اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻏړو ځﺎى وﻧﻴﺴﻲ.
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ د اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﻮ ﻟﻪ اﺳﺘﺎزو ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺳﻼ د ټﺎآﻨﻮ د اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ آﻤﻴﺴﻴﻮن د ﻏړﻳﺘﻮب ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻪ
وټﺎآﻲ .ﭘﺪﻏﻮ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ آﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻤﺮ ،ﺗﻌﻠﻴﻢ ،او ﭘﻪ اړوﻧﺪﻩ ﻣﺴﻠﻚ آﯥ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺎﻣﻠﻪ وي .د ټﺎآﻨﻮ د ﺗﻨﻈﻴﻢ د ګډ دﻓﺘﺮ
اوﺳﻨﻲ آﺎرآﻮوﻧﻜﻲ ﺑﺎﻳﺪ د ټﺎآﻨﻮ ﭘﻪ اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ آﻤﻴﺴﻴﻮن آﯥ د ﺑﻴﺎ ټﺎآﻞ آﻴﺪﻟﻮ ﻣﺴﺘﺤﻖ واوﺳﻲ ﺧﻮ د ﻏړو ﺷﻤﻴﺮﻩ ﻳﯥ
ﺑﺎﻳﺪ ﻳﯥ ﻟﻪ اوﻩ ) (٧ﺗﻨﻮ څﺨﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﻧﺸﻲ .د ټﺎآﻨﻮ ﭘﻪ اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ آﻤﻴﺴﻴﻮن آﯥ ﺑﺎﻳﺪ د هﻐﻮ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ګﻤﺎرﻟﻮ ﻓﻜﺮ وﺷﻲ
ﭼﯥ د ټﺎآﻨﻮ ﭘﻪ ادارﻩ آﯥ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ وړﺗﻴﺎ وﻟﺮي.
ب( د ټﺎآﻨﻮ د ﺗﻨﻈﻴﻢ د ﻧﻮي ګډ دﻓﺘﺮ او د ټﺎآﻨﻮ د ﺗﻨٰﻈﻴﻢ د ګډ دﻓﺘﺮ د داراﻻﻧﺸﺎء ﻳﻮځﺎي آﻮل .د ټﺎآﻨﻮ د ﺗﻨﻈﻴﻢ د
ګډ دﻓﺘﺮ د داراﻻﻧﺸﺎء رﺋﻴﺲ ﺑﺎﻳﺪ د دﻏﻪ ﻧﻮي دﻓﺘﺮ ﻟﻪ ﭘﻠﻮﻩ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﭘﻪ ﻣﺸﻮرﻩ وټﺎآﻞ ﺷﻲ او ﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﯥ د وﻟﺴﻤﺸﺮ
ﻟﻪ ﭘﻠﻮﻩ وټﺎآﻞ ﺷﻲ ﻟﻜﻪ ﺗﺮاوﺳﻪ ﭼﯥ آﻴږي .دا دواړﻩ ادارې ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺗﻌﻤﻴﺮ آﯥ واوﺳﻲ .آړﻧﻼرې ﺑﺎﻳﺪ وﺿﻊ ﺷﻲ

ﺗﺮڅﻮ داراﻻﻧﺸﺎء د ټﺎآﻨﻮ د ﺗﻨﻈﻴﻢ د ګډ دﻓﺘﺮ ﻏﻮﻧډې ﺟﻮړې آړي او د هﻐﻮئ ﭘﺮﻳﻜړې ﭘﻠﯥ آړي .د ټﺎآﻨﻮ د ﺗﻨﻈﻴﻢ
د ګډ دﻓﺘﺮ ﻏﻮﻧډې ﺑﺎﻳﺪ د ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﻮ هﻤګټﻮ ﭘﺮﻣﺦ ﺧﻼﺻﯥ واوﺳﻲ او ﻣﻨﻄﻖ ﻳﯥ ﺑﺎﻳﺪ دوﻣﺮﻩ ﭘﺮاﺧﻪ واوﺳﻲ ﭼﯥ
دې ﺗﻪ اﺟﺎزﻩ ورآړي .د ټﺎآﻨﻮ د ﺗﻨﻈﻴﻢ د ګډ دﻓﺘﺮ ﭘﺨﻮاﻧۍ ﭘﺮﻳﻜړې ﺑﺎﻳﺪ د ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮب ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﻴﺎ ﻟﻪ ﺳﺮﻩ وآﺘﻞ ﺷﻲ؛
هﻐﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ځﺎى ﭘﺎﺗﯥ آﻴږي ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺟﻠﺪ آﯥ ﺧﭙﺮې ﺷﻲ .د ټﺎآﻨﻮ د ﺗﻨﻈﻴﻢ د ګډ دﻓﺘﺮ وﻳﺎﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺎم ﺧﻠﻚ د
دﻏﻪ دﻓﺘﺮ ﻟﻪ ﭘﺮﻳﻜړو ﭘﻪ ﺑﺸﭙړ ډول ﺑﺎﺧﺒﺮﻩ وﺳﺎﺗﻲ.
ث( د ټﺎآﻨﻮ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ او وﻻﻳﺘﻲ آﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻮړ ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ ﻟﻪ وﻻﻳﺘﻲ او ﻣﺤﻠﻲ ټﺎآﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ
وآړي .د هﺮې وﻟﺴﻮاﻟۍ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﺎﻳﺪ د وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ د ټﺎآﻨﻮ اﻓﺴﺮان وﻧﻮﻣﻮل ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ د ﺛﺒﺖ ﭼﺎرې ﭘﺮﻣﺦ ﺑﻮځﻲ .د
ټﺎآﻨﻮ د ﺗﻨﻈﻴﻢ د ﻧﻮي ګﺪ دﻓﺘﺮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ دﻏﻮ آﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻮ آﯥ ګﻤﺎرﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ د هﻤﺎﻏﻮ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﭘﺮﺑﻨﺴټ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ
ﭼﯥ د ټﺎآﻨﻮ د ﻟﻨډﻣﻬﺎﻟﻲ آﻤﻴﺴﻴﻮن د ﻏړو ﻟﭙﺎرﻩ آﺎرﻳﺪﻟﻲ وو .د ټﺎآﻨﻮ ټﻴټ آﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻮړ آړل ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ
دوئ د آﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ د ﻧﻮﻣﻠﻴﻜﻨﯥ ،ﺷﻜﺎﻳﺘﻮﻧﻮ او اﺳﺘﻴﻨﺎف ﭘﻪ څﻴﺮ ﻣﺴﺌﻠﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﺮﻳﻜړې وآړاى ﺷﻲ.
 .iد ﻣﺮاﺗﺒﻮ ﻳﻮﻩ ﺳﻠﺴﻠﻪ .اوس ﻣﻬﺎل د ټﺎآﻨﻮ د ادارې ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮ ﻣﺘﻮازي ﺟﻮړښﺖ ﻣﻮﺟﻮد دى ﭼﯥ د
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ او د ټﺎآﻨﻮ د ﺗﻨﻈﻴﻢ د ګډ دﻓﺘﺮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﺮﻣﺦ وړل آﻴږي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ آﯥ ﻳﯥ ﻣﻐﺸﻮش واﻟﻰ او
د ﺣﺴﺎﺑﺪهﻲ آﻤښﺖ ﻣﻨځﺘﻪ راځﻲ .د ټﺎآﻨﻮ د ﺗﻨﻈﻴﻢ ګډ دﻓﺘﺮ او د ټﺎآﻨﻮ د اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ آﻤﻴﺴﻴﻮن ﺟﻮړښﺖ ﺑﻪ
د ټﺎآﻨﻮ د ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ وﻟﺮي .ﻧﻮﻣﻮړى دا ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻳﻮازې هﻐﻪ وﺧﺖ ﺗﺮﻻﺳﻪ آﻮﻻى ﺷﻲ
ﭼﯥ ﭘﻪ ﻋﻤﻞ آﯥ دا ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ورﭘﻪ ﻏﺎړﻩ ﺷﻲ .د ټﺎآﻨﻮ د ﺗﻨﻈﻴﻢ د ګډ دﻓﺘﺮ د ﺟﻮړښﺖ دﻧﻨﻪ داﺳﯥ
ښﻜﺎري ﭼﯥ ډﻳﺮى وﺧﺘﻮﻧﻪ اﻓﻐﺎﻧﺎن او ﺑﻬﺮﻧﻴﺎن ﻳﻮډول وﻇﻴﻔﯥ ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮي .د ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ واﺿﺢ
آﺮښﯥ ﺑﺎﻳﺪ راښﻜﻞ ﺷﻲ.
 .iiد ټﺎآﻨﻮ د ﺗﻨﻈﻴﻢ د ګډ دﻓﺘﺮ د ﺷﻜﺎﻳﺘﻮﻧﻮ او اﺳﺘﻴﻨﺎف ﻗﻮاﻋﺪ او آړﻧﻼرې ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﺑﺸﭙړ ډول ﻟﻪ ﺳﺮﻩ
ﻧﻮې ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ د ﺷﻜﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د ﺣﻞ آﻮﻟﻮ اﻋﺘﺒﺎري او ﻓﻮري ﻻرې ﭼﺎرې ﭘﻴﺪا ﺷﻲ ﭼﯥ ﺳﻤﻪ ﭘﺮوﺳﻪ
وﻟﺮي او ﺷﻔﺎف واوﺳﻲ .ﻳﻮﻩ ﻻر ﻳﯥ دا هﻢ آﻴﺪﻻى ﺷﻲ ﭼﯥ د ﺷﻜﺎﻳﺘﻮﻧﻮ او اﺳﺘﻴﻨﺎف ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﻳﻮ
اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ آﻤﻴﺴﻴﻮن ﺟﻮړ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻣﺸﺮي ﻳﯥ د ﻳﻮ ﺑﻬﺮﻧﻲ ﭘﻪ ﻻس آﯥ وي ﭼﯥ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻳﺎ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ
وﻟﺮي او هﻢ ورﺳﺮﻩ هﻤﺪا راز اﻓﻐﺎﻧﺎن واوﺳﻲ ﭼﯥ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻳﺎ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ وﻟﺮي .ﻧﻮﻣﻮړى
آﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺎﻳﺪ د څﻴړﻧﯥ ﻗﻮي آﺎرآﻮوﻧﻜﻲ وﻟﺮي ،ﭼﯥ دوئ آﻮﻻى ﺷﻲ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰو ﻳﺎ وﻻﻳﺘﻲ
آﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻮ آﯥ د ﺷﻜﺎﻳﺘﻮﻧﻮ څﻴړﻧﻪ وآړي.
 .iiiروزﻧﻪ .د وﻟﺴﻤﻤﺸﺮۍ د ټﺎآﻨﻮ ﭘﺮﻣﻬﺎل د روزﻧﯥ آﺎﺳﻜﻴډ )ﻟﻪ ﭘﻮرﺗﻪ څﺨﻪ د ښﻜﺘﻪ ﭘﻪ ﻟﻮر( ﻃﺮﻳﻘﻪ
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﻮﻩ ﺧﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻳﯥ ﻣﻐﺸﻮش واﻟﻲ او ﻧﺎﺳﻢ ﭘﻮهﺎوى راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮ ﭼﯥ د رﻧګ ﭘﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰﻩ آﯥ
ﺗﺮﺳﺘﺮګﻮ ﺷﻮ .د ټﺎآﻨﻮ ټﻮل آﺎرآﻮوﻧﻜﻲ ﺑﺎﻳﺪ د ﻣﺠﺮﺑﻮ روزوﻧﻜﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا وروزل ﺷﻲ.
 .ivد وﻟﺴﻤﺸﺮۍ ټﺎآﻨﯥ ﭘﺮ ﻣﻬﻤﻮ ﻣﺴـﻠﻮ د ﻧﺎوﺧﺘﻪ ﭘﺮﻳﻜړو ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﺗﺮﻧﻴﻮآﯥ ﻻﻧﺪې راﻏﻠﯥ ﻟﻜﻪ د آﻤﭙﺎﻳﻦ
ﻗﺎﻋﺪې او د رﺳﻨﻴﻮ ﻣﻘﺮرات .ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﻜﯥ آﯥ د ټﺎآﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺪي ﺿﺮب اﻻﺟﻞ وټﺎآﻞ ﺷﻲ او
وڅﺎرل ﺷﻲ.
ﺳﺘﺮﻩ ﻣﺤﻜﻤﻪ
 .١١د اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن او د هﻐﻪ ﻟﻪ اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ اﺣﻜﺎﻣﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ د ﺳﺘﺮې ﻣﺤﻜﻤﯥ اﺻﻼﺣﺎت د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د وﻟﺴﻮاآۍ ﭘﻪ
ﭘﺮوﺳﻪ آﯥ ﻳﻮ اړﻳﻦ ګﺎم دى .هﻐﻪ رول ﭼﯥ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن د ﻗﺪرت د وﻳﺶ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ آﯥ ﻣﺤﻜﻤﻮ ﺗﻪ د ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ او
ﻣﻘﺮرو د ﺗﻔﺴﻴﺮ ﭘﻪ اړﻩ ورآړې ،هﻐﯥ ﺗﻪ ﭘﻪ آﺘﻮ ﺳﺮﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻮر اﺻﻼﺣﺎت وﻧﻪ ځﻨډول ﺷﻲ .اوﺳﻨۍ ﺳﺘﺮې ﻣﺤﻜﻤﯥ
د ﻗﺪرت ﻟﻪ دﻏﻪ وﻳﺶ څﺨﻪ ﺗﺠﺎوز وآړ او د اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺎ آﻮم ﺑﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ واك ﭘﺮﺗﻪ ﻳﯥ د وﻟﺴﻤﺸﺮۍ ﭘﻪ ټﺎآﻨﻮ
آﯥ ﻣﺪاﺧﻠﻪ وآړﻩ.
د آﻤﭙﺎﻳﻦ ﻣﺴﺎﻳﻞ
 .١٢ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺴﺎﻳﻞ .د آﻤﭙﺎﻳﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻘﺮرې د وﻟﺴﻤﺸﺮۍ د ټﺎآﻨﻮ ﻟﻪ آﻤﭙﺎﻳﻦ څﺨﻪ ﻳﻮازې څﻮ ورځﯥ د ﻣﺨﻪ د
ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﭘﻪ  ۵ﻧﻴټﻪ ﺧﭙﺮې آړل ﺷﻮې .هﻴڅ ډول رﻳښﺘﻮﻧﯥ هڅﯥ وﻧﺸﻮې ﭼﯥ آﺎﻧﺪﻳﺪان ﻟﻪ دې څﺨﻪ ﺧﺒﺮ آړي او ﻳﺎ
ﻳﯥ ﭘﺮ هﻐﻮئ ﭘﻠﯥ آړي .ﻧﻮﻣﻮړې ﻣﻘﺮرې ،ﭼﯥ ﻳﻮازې د وﻟﺴﻤﺸﺮۍ ﭘﺮټﺎآﻨﻮ ﭘﻠﯥ آﻴږي ،ښﺎﺋﻲ د ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ټﺎآﻨﻮ
ﻟﭙﺎرﻩ ډﻳﺮې ﺗﺮﺣﺪﻩ زﻳﺎﺗﯥ ﻏﻮښﺘﻮﻧﻜﯥ ]ﺳﺨﺘﯥ[ واوﺳﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ زرګﻮﻧﻮ آﺎﻧﺪﻳﺪان ﭘﻪ آﯥ دﺧﻴﻞ دي او داﺳﯥ هﻴڅ
ادارﻩ ﻧﺸﺘﻪ ﭼﯥ ددې د څﺎرﻧﯥ وړﺗﻴﺎ وﻟﺮي.

 .١٣د رﺳﻨﻴﻮ ﻣﺴﺎﻳﻞ .د ﺗﻴﺮو ټﺎآﻨﻮ د آﻤﭙﺎﻳﻦ ﭘﺮ وﺧﺖ د ﺑﺮﻗﻲ رﺳﻨﻴﻮ راﭘﻮروﻧﻮ او ادارﻳﻮ د ځﻴﻨﻮ آﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ
ﺗﺮﻣﻨځ واﺿﺢ ﻧﺎاﻧډوﻟﻲ وښﻮدﻩ .د ټﺎآﻨﻮ د ﺗﻨﻈﻴﻢ د ګډ دﻓﺘﺮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺟﻮړ ﺷﻮي د رﺳﻨﻴﻮ آﻤﻴﺴﻴﻮن هﻴڅ ډول ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
واك ﻧﻪ درﻟﻮد ﭼﯥ ﻧﻴﻎ ﭘﻪ ﻧﻴﻐﻪ ﻣﺠﺎزات وﺿﻊ آړي .د ټﺎآﻨﻮ د ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻮى ګډ دﻓﺘﺮ ﺑﺎﻳﺪ د ﻋﺎﻣﻪ رﺳﻨﻴﻮ د آﻤﭙﺎﻳﻦ
ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞ ﺑﻴﺎ ﻟﻪ ﺳﺮﻩ وګﻮري ﺗﺮڅﻮ د رﺳﻨﻴﻮ آﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﭼﻤﺘﻮ آړي ﭼﯥ ﻧﻴﻎ ﭘﻪ ﻧﻴﻐﻪ ﺟﺮﻳﻤﯥ وﻟګﻮي.
هﻴڅ ډول ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻋﻼن ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﺟﺎزﻩ ورﻧﻜړل ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﻴﺴﻮ ﺧﭙﺮﻳږي او داﺷﺮط ﺑﺎﻳﺪ آﻴښﻮدل ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ
راﺗﻠﻮﻧﻜﻮ ټﺎآﻨﻮ آﯥ ﺑﺎﻳﺪ آﺎﻧﺪﻳﺪان ﭘﻪ ﻣﺴﺎوي ﺗﻮګﻪ رﺳﻨﻴﻮ ﺗﻪ ﻻس رﺳﻰ وﻟﺮي .د دﻏﻮ آړﻧﻮ د څﺎرﻧﯥ او آﻨﺘﺮول
ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﺎﻳﺪ د رﺳﻨﻴﻮ آﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ آﯥ ﻓﺮﻋﻲ آﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻪ ﺟﻮړ آړي .د رﺳﻨﻴﻮ د آﻤﻴﺴﻴﻮن ﻳﻮ وآﺎﻟﺘﻲ
څﺎﻧګﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻮړﻩ ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ او آﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﺗﻪ روزﻧﻪ ورآړي ﭼﯥ څﻪ ډول رﺳﻨﻴﻮ ﺗﻪ ﻻس رﺳﻰ
ﭘﻴﺪا آړي.
١

ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ټﺎآﻨﯥ

د اروﭘﺎ د اﻣﻨﻴﺖ او هﻤﮑﺎرۍ د ﺳﺎزﻣﺎن ) (OSCEټﻴﻢ ﺷﻚ ﻟﺮي ﭼﯥ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ،وﻻﻳﺘﻲ او د وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ټﺎآﻨﯥ ﺑﻪ ﻟﻪ
ﻣﻬﺎﻟﻮﻳﺶ ﺳﺮﻩ ﺳﻤﯥ د اﭘﺮﻳﻞ ﻳﺎ ﻣﯥ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ آﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ آﻨﻪ .ځﻨډول ﺑﻪ ﻳﯥ ﻟﻪ آﻠﻜﯥ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﻴﻮآﯥ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ
ﺷﻲ .ﻧﻮﻣﻮړى ټﻴﻢ ټﻴﻨګﺎر آﻮي ﭼﯥ د ﻣﯥ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﺿﺮب اﻻﺟﻞ ﺗﻪ د رﺳﻴﺪو ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﺎﻳﺪ ټﻮﻟﯥ هڅﯥ ﭘﻪ آﺎر
واﭼﻮل ﺷﻲ .ﭼﯥ آﻠﻪ ﻧﻮى ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻨځﺘﻪ راﺷﻲ ﻧﻮ دې هﺪف ﺗﻪ د رﺳﻴﺪو ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﻻﻧﺪې ګﺎﻣﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻓﻮري ﺗﻮګﻪ
واﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻲ:
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﭘﻼن .ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻮ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﭘﻼن ﺟﻮړ آړي ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﯥ آﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻬﺎﻟﻮﯦﺶ او د ﺑﻮدﻳﺠﯥ
ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻟګﻮل ﺷﻮى وي ﭼﯥ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﻳﯥ د ﻟګښﺘﻮﻧﻮ اﻧﺪازﻩ وﻟګﻮل ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ ﻟﻪ ﺑﺴﭙﻨﻪ آﻮوﻧﻜﻮ څﺨﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ
وﻏﻮښﺘﻞ ﺷﻲ .ﻧﻮﻣﻮړى ﭘﻼن ﭘﻪ ﻳﻮ څﻮ ﻓﻮري ﻣﺴﺌﻠﻮ ﻟﻪ ﭘﺮﻳﻜړې وروﺳﺘﻪ ﻣﻨځﺘﻪ راﺗﻼى ﺷﻲ ،ﭘﺪې آﯥ ﻻﻧﺪې
ﭼﺎرې ﺷﺎﻣﻞ دي:
 .iهﻤﺰﻣﺎﻧﯥ ټﺎآﻨﯥ .ﭘﺮﻳﻜړﻩ ﺑﺎﻳﺪ وﺷﻲ ﭼﯥ ﺁﻳﺎ اوس ﻣﻬﺎل دا ﺷﻮﻧﯥ دﻩ ﭼﯥ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ،وﻻﻳﺘﻲ او د
وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ټﺎآﻨﯥ ﭘﻪ ﻳﻮ وﺧﺖ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ.
 .iiد راﻳﻪ ورآﻮوﻧﻜﻮ ﻧﻮﻣﻠﻴﻜﻨﻪ :د وﻟﺴﻤﺸﺮۍ د ټﺎآﻨﻮ د ﻧﻬﺎﺋﻲ ﭘﺎﻳﻠﻮ ﻟﻪ اﻋﻼن ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮﻳﻜړﻩ وﺷﻲ
ﭼﯥ څﻪ ډول ﺑﺎﻳﺪ د ټﺎآﻨﻴﺰو ﺣﻮزو ﻟﭙﺎرﻩ د راﻳﻪ اﭼﻮوﻧﻜﻮ ﻟﻴﺴﺘﻮﻧﻪ ﭼﻤﺘﻮ آړل ﺷﻲ .د راﻳﻪ ورآﻮوﻧﻜﻮ
ﻟﻴﺴﺘﻮﻧﻪ ﻟﻪ هﻐﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ څﺨﻪ ﭼﻤﺘﻮ آﻴﺪﻻى ﺷﻲ ﭼﯥ د راﻳﻪ ورآﻮوﻧﻜﻮ د ﻧﻮﻣﻠﻴﻜﻨﯥ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻻﺳﺘﻪ
راﻏﻠﯥ او هﻢ ﻟﻪ هﻐﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ څﺨﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ټﻮل هﻴﻮاد آﯥ د راﻳﯥ اﭼﻮوﻧﯥ ﻟﻪ ځﺎﻳﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ
ﺷﻮي .د هﺮې وﻟﺴﻮاﻟۍ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﺎﻳﺪ د ﺳﻮاﺑﻘﻮ ﺛﺒﺘﻮوﻧﻜﻲ وګﻤﺎرل ﺷﻲ او د ﻧﻮﻣﻠﻴﻜﻨﯥ ﻳﻮﻩ ﻧﻮې ﻟړۍ ﺑﺎﻳﺪ
ﭘﻴﻞ ﺷﻲ .ډﻟﻪ ﻳﻴﺰ اﻣﺘﻴﺎزوﻧﻪ ،ﻟﻜﻪ د وړې آﭽﯥ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﺋﻲ ﭘﺮوژې ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ هﻐﻮ ځﺎﻳﻮﻧﻮ آﯥ ﭘﻠﯥ ﺷﻲ
ﭼﻴﺮې ﭼﯥ د راﻳﻪ ورآﻮوﻧﻜﻮ ﻟﻴﺴﺘﻮﻧﻪ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺷﻲ .ﻟﻪ دې ﺳﺮﻩ ﺑﻪ راﻳﻪ ورآﻮوﻧﻜﻲ وهڅﻮل ﺷﻲ ﭼﯥ
ﺧﭙﻞ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ آﯥ د راﻳﻪ ورآﻮوﻧﻜﻮ ﭘﻪ هﻐﻮ ﻟﻴﺴﺘﻮﻧﻮ آﯥ وګﻮري ﭼﻴﺮې ﺑﻪ ﭼﯥ دوئ
راﻳﯥ ورآﻮي .د وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ د راﻳﻪ ورآﻮوﻧﻜﻮ ﭘﻪ ﻟﻴﺴﺖ آﯥ ﺑﺪﻟﻮن ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮآﺰي ډﻳټﺎﺑﻴﺲ آﯥ هﻢ
راوﺳﺘﻞ ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ د دوﻩ ګﻮﻧﻲ ﻧﻮﻣﻠﻴﻜﻨﯥ ﻣﺨﻪ وﻧﻴﻮل ﺷﻲ.
 .iiiد ټﺎآﻨﻴﺰو ﺣﻮزو ﻣﻌﻠﻮﻣﻮل .د ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ،وﻻﻳﺘﻲ او د وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﻟﻪ ټﺎآﻨﻮ  ١٢٠ورځﯥ د ﻣﺨﻪ ﺑﺎﻳﺪ د
وﻟﺴﻤﺸﺮ ﻳﻮ ﻓﺮﻣﺎن راﺷﻲ ﭼﯥ د وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ټﺎآﻨﻴﺰ ﺳﺮﺣﺪوﻧﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻲ (٢) .د داﺳﯥ ﻳﻮ ﻓﺮﻣﺎن د
ﭼﻤﺘﻮ آﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﺎﻳﺪ د آﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو د وزارت ﻟﻪ ﺧﻮا واﺿﺢ ﻻرښﻮوﻧﯥ راﺷﻲ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻳﯥ د
وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﺳﺮﺣﺪوﻧﻪ راښﻜﻞ ﺷﻲ .ﻧړﻳﻮال هﻢ آﻮﻻى ﺷﻲ د ﻧﻮرو هﻴﻮادوﻧﻮ ﻟﻪ ﺗﺠﺮﺑﯥ څﺨﻪ ﭘﻪ
اﺳﺘﻔﺎدې ﭘﺪﻏﻪ ﭘﺮوﺳﻪ آﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ وآړي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١دا ﻣﻬﻤﻪ دﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻳﺎد وﺳﺎﺗﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻳﻮازې وﻟﺴﻲ ﺟﺮګﻪ ﻧﻴﻎ ﭘﻪ ﻧﻴﻐﻪ ټﺎآﻞ آﻴږي .د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺟﺮګﻪ ﭘﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ډول
اﻧﺘﺨﺎﺑﻴږي ﻳﺎ اﻧﺘﺼﺎﺑﻴږي .ﻟﻪ هﻤﺪې آﺒﻠﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﭘﻪ ﺑﺸﺒړ ډول ﺗﺮهﻐﻪ ﻧﺸﻲ ﺟﻮړﻳﺪﻻى ﺗﺮڅﻮ وﻻﻳﺘﻲ او ﻣﺤﻠﻲ ادارې ټﺎآﻞ ﺷﻮې ﻧﻪ
وي.
 .٢د ټﺎآﻨﻮ د ﻗﺎﻧﻮن  ١١ﻣﺎدﻩ

 .ivﻟﻪ هﻴﻮاد څﺨﻪ ﺑﻬﺮ راﻳﻪ اﭼﻮوﻧﻪ .د ﺑﻮدﻳﺠﯥ او ﻧﻮرو ﻣﻘﺼﺪوﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﭘﺮﻳﻜړﻩ وﺷﻲ ﭼﯥ ﺁﻳﺎ هﻐﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ټﺎآﻨﻮ آﯥ راﻳﻪ ورآړي ﭼﯥ ﭘﻪ اﻳﺮان ،ﭘﺎآﺴﺘﺎن ﻳﺎ ﻧﻮرو ځﺎﻳﻮﻧﻮ آﯥ ﻣﻴﺸﺖ دي .د
اروﭘﺎ د اﻣﻨﻴﺖ او هﻤﮑﺎرۍ د ﺳﺎزﻣﺎن ) (OSCEټﻴﻢ ﭘﻪ آﻠﻜﻪ د دې ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ آﻮي ﭼﯥ ﻳﻮ دﻟﻴﻞ ﻳﯥ هﻐﻪ
ﺳﺘﻮﻧﺰې دي ﭼﯥ ﻟﻪ هﻴﻮاد څﺨﻪ د ﺑﻬﺮ راﻳﻪ ورآﻮوﻧﻜﻲ ﻟﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ټﺎآﻨﻴﺰو ﺣﻮزو ﺳﺮﻩ ﺗړل ﻳﯥ ﻟﺮي.

 .vﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺗﻪ د ټﺎآﻨﻮ ﻣﺘﻴﻮد .دا د ټﺎآﻨﻮ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﺎهﺮﻳﻨﻮ ګډﻩ ﭘﺮﻳﻜړﻩ دﻩ ﭼﯥ د واﺣﺪ ﻧﺎﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل
راﻳﯥ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭼﯥ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ټﺎآﻨﻮ ﺗﻪ ﻏﻮرﻩ ﺷﻮى ﻏﻴﺮ ﻋﻤﻠﻲ او ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ دى .دا ﭘﺮﻳﻜړﻩ ﺑﺎﻳﺪ د ﻧﻮي
ﺣﻜﻮﻣﺖ ،ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ او د ټﺎآﻨﻮ د ﺗﻨﻈﻴﻢ د ﻧﻮي ګډ دﻓﺘﺮ ﻟﻪ ﭘﻠﻮﻩ ﺑﻴﺎ وڅﻴړل ﺷﻲ .د اروﭘﺎ د اﻣﻨﻴﺖ او
هﻤﮑﺎرۍ د ﺳﺎزﻣﺎن ) (OSCEټﻴﻢ وړاﻧﺪﻳﺰ آﻮي ﭼﯥ ﻳﻮ دوﻩ رګﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎل آړل ﺷﻲ ﭼﯥ
اوس ﻣﻬﺎل ﭘﻪ ﻧﻮرو اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ هﻴﻮادوﻧﻮ آﯥ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴږي .ﻳﻮ ﺧﺎص ﻓﻴﺼﺪ آﺮﺳۍ ﺑﺎﻳﺪ د ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﯥ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ
ګۍ د ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻪ ﻻرې وټﺎآﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻟﻪ ټﻮل هﻴﻮاد څﺨﻪ د ﻳﻮې ﺣﻮزې ﭘﻪ څﻴﺮ راټﻮﻟﯥ ﺷﻮې وي او
ﻧﻮرې ﭘﺎﺗﯥ ﻳﯥ د څﻮ ﻏړو ﻟﻪ ټﺎآﻨﻴﺰو ﺣﻮزو څﺨﻪ د “ﻟﻮﻣړۍ ﻟﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﺗﻴﺮ” ﭘﺮوﺳﯥ ﻟﻪ ﻻرې وټﺎآﻞ
ﺷﻲ .ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﻮګﻪ د ښځﻮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ګﻲ ﻟﻪ دې ﻻرې هﻢ ﻳﻘﻴﻨﻲ آﻴﺪﻻى ﺷﻲ ﭼﯥ ښځﯥ د ګﻮﻧﺪ ﭘﻪ ﺳﺮ
آﯥ ﭘﻪ ښﻪ ځﺎى آﯥ ﻣﻘﺎم وﻟﺮي .د ﻧﻮﻣﻮړي ټﻴﻢ ﭘﻪ ﺁﻧﺪ ،دﻏﻪ ﺑﺪﻟﻮن ﺑﻪ د ټﺎآﻨﻮ ﻟﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮﻩ هﻤﺎهﻨګ
وي او د وﻟﺴﻤﺸﺮ ﭘﺮ ﻓﺮﻣﺎن ﺗﺮﻻﺳﻪ آﻴﺪﻻى ﺷﻲ.
 .١۵د دﻏﻮ ﻓﻮري ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﺴﺎﻳﻠﻮ ﺳﺮﺑﻴﺮﻩ ،د ﻧﻮرو ګﺎﻣﻮﻧﻮ ﭘﻼن هﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻮړ ﺷﻲ او واﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻲ:
 .iد ﻧﻔﻮﺳﻮ ﺷﻤﻴﺮې د ټﺎآﻨﻴﺰو ﺣﻮزو ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﺎﻳﺪ د اﺣﺼﺎﺋﻴﯥ ﻟﻪ ﻣﺮآﺰي ادارې څﺨﻪ ورآړل ﺷﻲ .دا
آﺎر د هﻐﻮ ﻧﻤﻮﻧﻮ د ﺣﺴﺎب ﭘﺮﺑﻨﺴټ هﻢ آﻴﺪﻻى ﺷﻲ ﭼﯥ ﻻ ﭘﺨﻮا ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻮي ،ﺧﻮ دا ﺷﻤﻴﺮې ﺑﺎﻳﺪ د
ﻧﻮي ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻟﻪ ﺟﻮړﻳﺪﻟﻮ ﻓﻮرې وروﺳﺘﻪ ورآړل ﺷﻲ .ﭘﻪ دې اﺳﺎس ﭘﻪ هﺮې ټﺎآﻨﻴﺰې ﺣﻮزې آﯥ د
ﻏړو د ﺷﻤﻴﺮې ﭘﻪ ﺳﺮ ﭘﺮﻳﻜړﻩ آﻴﺪﻻى ﺷﻲ.
 .iiد آﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﺑﺮرﺳﻲ .ﻟﻜﻪ څﻨګﻪ ﺑﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ دﻏﻮ ټﺎآﻨﻮ آﯥ ﭘﻪ زرګﻮﻧﻮ آﺎﻧﺪﻳﺪان وي ،ﻧﻮ د ﺑﺮرﺳﻲ
ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ ﻣﺮآﺰ څﺨﻪ وﻻﻳﺘﻲ آﭽﯥ ﺗﻪ ﻳﻮړل ﺷﻲ ﺧﻮ د اﺳﺘﻴﻨﺎف ﭘﺮوﺳﻪ ﻳﯥ ﻟﻮړې آﭽﯥ ﺗﻪ وﻻړﻩ
ﺷﻲ .ﭘﻪ ﻳﻮﻩ اووﻧۍ آﯥ د ﺑﺮرﺳۍ د ﺑﺸﭙړوﻟﻮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷﺮط ﺑﺎﻳﺪ وﻏځﻮل ﺷﻲ ،ﺧﻮ ﻳﻮ واﺿﺢ ﺿﺮب
اﻻﺟﻞ ﺑﺎﻳﺪ وټﺎآﻞ ﺷﻲ .آﻪ ﭼﻴﺮې د څﻮ ﻏړو ټﺎآﻨﻴﺰې ﺣﻮزې ﻳﺎ ګﻮﻧﺪ د ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻏﻮرﻩ آﻴږي ﻧﻮ د
ټﺎآﻨﻮ د ﺗﻨﻈﻴﻢ ګډ دﻓﺘﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮﻳﻜړﻩ وآړي ﭼﯥ آﻮم ګﻮﻧﺪوﻧﻪ ﻣﺘﺴﺤﻖ دي ﭼﯥ آﺎﻧﺪﻳﺪان وﻟﺮي ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ
هﻢ ﭘﺪې ﭘﻮرې ﺗړﻟﻰ وي ﭼﯥ د ﻣﺘﺴﺤﻖ آﻴﺪﻟﻮ ﻣﻌﻴﺎر ﭘﻮرﻩ آﻮي او آﻨﻪ .د ﻳﻮ ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺪﻳﻞ ﭘﻪ ﻧﻪ ﺷﺘﻮن
آﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺎ هﻢ هﻤﺎﻏﯥ ﭘﺮوﺳﯥ ﺗﻪ اداﻣﻪ ورآړل ﺷﻲ ﭼﯥ آﺎﻧﺪﻳﺪان ﺑﺎﻳﺪ د راﻳﻪ اﭼﻮوﻧﻜﻮ آﺎرﺗﻮﻧﻪ
وړاﻧﺪې آړي ﺗﺮڅﻮ وښﺎﺋﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﻠﻜﻮ آﯥ ﻣﻼﺗړ ﻟﺮي.
 .iiiد راﻳﻪ اﭼﻮوﻧﻜﻮ او ﻋﺎﻣﻪ روزﻧﻪ .د وﻟﺴﻤﺸﺮۍ د ټﺎآﻨﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﺑﻪ دا ډﻳﺮ ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ آﺎر وي ﭼﯥ راﻳﻪ
ورآﻮوﻧﻜﻮ ﺗﻪ د ﭘﺎرﻟﻤﺎن او ﻣﺤﻠﻲ ټﺎآﻨﻮ ﭘﻴﭽﻠﯥ ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ آړل ﺷﻲ .روزﻧﻴﺰ آﻤﭙﺎﻳﻦ ﺗﺮ هﻐﻪ ﻧﺸﻲ
ﭘﻴﻞ آﻴﺪﻻى ﺗﺮڅﻮ د راﻳﻪ ورآﻮوﻧﻜﻮ د ﻧﻮﻣﻠﻴﻜﻨﯥ او ﻳﺎ ټﺎآﻨﻴﺰ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻪ څﻴﺮ اﺳﺎﺳﻲ ﭘﺮﻳﻜړې ﻧﻪ وي
ﺷﻮي .ﻟږﺗﺮﻟږﻩ د څﻠﻮرو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﺳﺨﺖ آﺎر ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ دﻩ ﺗﺮڅﻮ ټﺎآﻮﻧﻜﻲ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ او ﻣﺤﻠﻲ ټﺎآﻨﻮ ﺗﻪ
ﭼﻤﺘﻮ ﺷﻲ .د راﻳﻪ ورآﻮوﻧﻜﻮ د روزﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﺎﻳﺪ د رادﻳﻮ اﺳﺘﻌﻤﺎل زﯦﺎت آړل ﺷﻲ .ﺳﺮﺑﻴﺮﻩ ﭘﺮ دې،
ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻪ ﺗﻮګﻪ ﻋﻮام د ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻳﺎ ﻣﺤﻠﻲ ﺷﻮراګﺎﻧﻮ ﭘﻪ رول ﺑﺎﻧﺪې ډﻳﺮ ﻟږ ﭘﻮهﻴږي .د ﻋﺎﻣﻪ ﭘﻮهﺎوي
روزﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ د ښﻮوﻧځﻴﻮ ﭘﻪ ﻧﺼﺎب آﯥ ﺷﺎﻣﻞ آړل ﺷﻲ .د راﻳﻪ ورآﻮوﻧﻜﻮ او ﻋﺎﻣﻪ ﭘﻮهﺎوي
ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻴﺰې څﻴړﻧﯥ وﻻړ وي.
 .ivد ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻟﻮړول .د وﻟﺴﻤﺸﺮۍ ﻟﻪ ټﺎآﻨﻮ وروﺳﺘﻪ ﺑﻪ دا ډﻳﺮﻩ ﺿﺮوري وي ﭼﯥ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻟﻮړ ﺷﻲ ځﻜﻪ
ﭼﯥ ډﻳﺮى ﻧړﻳﻮال او اﻓﻐﺎﻧﻲ آﺎرآﻮوﻧﻜﻲ ﺑﻪ وﻻړ ﺷﻲ .ﻧﻮﻣﻮړى ټﻴﻢ د ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﻪ ﻟﻮړوﻟﻮ آﯥ د اروﭘﺎ
د اﻣﻨﻴﺖ او هﻤﮑﺎرۍ ﺳﺎزﻣﺎن ) (OSCEرول هﻢ ګﻮري ﭼﯥ ﻧﻴﻎ ﭘﻪ ﻧﻴﻐﻪ ﻟﻪ هﻐﻮ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ آﺎر
وآړي او وﻳﯥ روزي ﭼﯥ د وﻟﺴﻤﺸﺮۍ ﭘﻪ ټﺎآﻨﻮ آﯥ ﻳﯥ ښﯥ وړﺗﻴﺎوې ښﻮدﻟﻲ دي.
 .vښځﯥ ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ آﯥ .ډﻳﺮ څﻪ ﺑﺎﻳﺪ وﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﭘﺮوﺳﻪ آﯥ د ښځﻮ د وﻧډﻩ زﻳﺎﺗﻪ ﺷﻲ او د
راﻳﻪ اﭼﻮوﻟﻮ ﭘﻪ اړﻩ هﻐﻮئ ﺗﻪ روزﻧﻪ ورآړل ﺷﻲ .د وﻟﺴﻤﺸﺮۍ ﭘﻪ ټﺎآﻨﻮ آﯥ د هﻐﻮئ ﻟﻴﻮاﻟﺘﻴﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ
ﭘﺎم ﺳﺮﻩ داﺳﯥ وﻳﻼى ﺷﻮ ﭼﯥ دوئ ﺑﻪ ﻣﻨﻮﻧﻜﻲ ﻧﻨﺪارﭼﻴﺎن وي .دوئ ﺗﻪ د روﻏﺘﻴﺎ د ﻋﺎﻣﻪ ﻧﻈﺎم،
داﺋﻴﺎﻧﻮ ،د واآﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ او ﻣﺬهﺒﻲ رهﺒﺮاﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې رﺳﻴﺪل ﺷﻮﻧﯥ دي .ﭘﺪاﺳﯥ ځﺎﻳﻮﻧﻮ
آﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﻻزﻳﺎﺗﯥ روزﻧﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ ﭼﻴﺮې ﭼﯥ دوئ ﭘﻪ ﻋﺎم ډول ﺳﺮﻩ راﻏﻮﻧډﻳږي ،ﻟﻜﻪ ﺑﺎزاروﻧﻪ.

 .viد ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ .آﻪ ﭼﻴﺮې داﺳﯥ ﻳﻮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻏﻮرﻩ آﻴږي او آﻨﻪ ﭼﯥ د ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ﻟﻴﺴﺖ ﭘﻪ
آﯥ ښﻜﻴﻞ وي ،ﺧﻮ ټﻮﻟﯥ هڅﯥ ﺑﺎﻳﺪ وﺷﻲ ﭼﯥ داﺳﯥ ګﻮﻧﺪوﻧﻪ ﻣﻨځﺘﻪ راﺷﻲ ﭼﯥ د هﺮ ﻧﮋاد ﺧﻠﻚ ﭘﻪ آﯥ
واوﺳﻲ او ﺟﻨګ ﺳﺎﻻران او ﻧﮋادي ﺗﻮﭘﻴﺮوﻧﻪ ګﻮښﻪ آړي .داﺳﯥ ښﻜﺎري ﭼﯥ د ﻋﺎﻣﻮ ﺧﻠﻜﻮ ﻳﻮﻩ ﺑﺮﺧﻪ
ﻟږﺗﺮﻟږﻩ ﻟﻪ دې ﺳﺮﻩ ﺧﻮاﺧﻮږي ﻟﺮي ﭼﯥ هﺮﻧﮋادي آړﻧﻼرﻩ ﺧﭙﻠﻪ ﺷﻲ ،ﺧﻮ ﭘﺮ دې ﺑﻨﺴټ ګﻮﻧﺪوﻧﻪ
ﺟﻮړول ﺑﻪ ډﻳﺮو ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ او وﺧﺖ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ وﻟﺮي .آﻪ ﭼﻴﺮې د ګﻮﻧﺪوﻧﻮ هﺮﻧﮋادي ﻟﻴﺴﺖ ﻳﺎ د څﻮ ﻏړو
د ټﺎآﻨﻴﺰې ﺣﻮزې ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻌﺮﻓﻲ آﻴږي ﻧﻮ ﺑﻴﺎ داﺳﯥ ﺗﻤﻪ آﻴﺪﻻى ﺷﻲ ﭼﯥ ګﻮﻧﺪوﻧﻪ ﺑﻪ د ګﻮﻧﺪوﻧﻮ د
آﺮﺳﻴﻮ د ﻟﻴﺴﺖ ﭘﺮ ﺳﺮ د ﺳﻴﺎﻟﻴﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺳﺮﻩ ﻳﻮځﺎى ﺷﻲ.
 .viiد ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ﭘﺮوﺳﯥ ښﻮوﻧﻪ .ﭘﻪ ﺗﻴﺮو وﺧﺘﻮﻧﻮ آﯥ هﻐﻪ اﻧﻔﺮادي هﻴﻮادوﻧﻪ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺑﻴﺎ
رﻏﺎوﻧﻪ آﯥ ښﻜﻴﻞ و اوس ﻣﺨﺘﻪ راﻏﻠﻲ ﭼﯥ د ټﻮﻟﻨﯥ ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﺳﻜﺘﻮروﻧﻮ آﯥ ﻣﺨﻜښ رول وﻟﻮﺑﻮي .ﻳﻮ
هﻴﻮاد ﭼﯥ د ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ﭘﻮهﺎوي ﻳﻮ ﻓﻌﺎل ﭘﺮوګﺮام ﻟﺮي ،هﻐﻪ ﺑﻪ د دا ډول رول ﻟﭙﺎرﻩ آﺎﻧﺪﻳﺪ وي.
 .viiiد ﻣﺤﻠﻲ څﺎروﻧﻜﻮ او ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ﻳﺎ آﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ د اﺳﺘﺎزو روزﻧﻪ .ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ټﺎآﻨﻮ ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ د ځﺎﺋﻲ څﺎروﻧﻜﻮ
او آﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﻳﺎ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ د اﺳﺘﺎزو ښﻪ روزل ﺷﻮي او ﻏښﺘﻠﻲ ډﻟﯥ ﺗﻴﺎرې ﺷﻲ.
 .ixد راﻳﯥ ﺷﻤﻴﺮﻧﯥ ﺳﻴﺴﺘﻢ .ﻟﻪ ﻣﺮآﺰ څﺨﻪ ﺑﻬﺮ د راﻳﯥ د ﺷﻤﻴﺮﻟﻮ ﻳﻮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﺮﺣﻪ او ﭘﻼن ﺷﻲ او
ﺑﻮدﻳﺠﻪ ورﺗﻪ ﺟﻼ آړل ﺷﻲ .ﻏﻮرﻩ ﺑﻪ دا وي ﭼﯥ راﻳﯥ ﺷﻤﻴﺮﻧﻪ د راﻳﯥ اﭼﻮﻧﯥ ﭘﻪ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﻳﺎ د راﻳﯥ
اﭼﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﻣﺮآﺰوﻧﻮ آﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ .آﻪ ﭼﻴﺮې د راﻳﯥ د راز ﺳﺎﺗﻠﻮ د اﻧﺪﻳښﻨﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ دا ﺷﻮﻧﻲ ﻧﻪ وي
ﻧﻮ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ آﯥ ﺑﺎﻳﺪ د راﻳﯥ ﺷﻤﻴﺮﻧﯥ ﻣﺮآﺰوﻧﻪ ﺟﻮړ ﺷﻲ او آﻪ ﭼﻴﺮې ډﻳﺮﻩ زﻳﺎﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ورﺗﻪ ﻟﻴﺪل
آﻴږي ﻧﻮ د وﻻﻳﺖ ﭘﻪ آﭽﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻮړ ﺷﻲ.
اﻣﻨﻴﺖ
 .١۶دا ﻣﻬﻤﻪ دﻩ ﭼﯥ د وﻟﺴﻤﺸﺮۍ د ټﺎآﻨﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ د ﺗﻤﯥ ﺑﺮﻋﻜﺲ د ټﻴټﯥ آﭽﯥ ﺗﺎؤ ﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻰ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻓﻐﺎن
او ﻧړﻳﻮال ﭼﺎرواآﻲ ﭘﻪ ځﺎن ﻗﻨﺎﻋﺖ وﻧﻜړي .ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ آﯥ د اﻓﻐﺎن ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ او آﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت ،ﻣﻠﻲ اردو،
ﺁﻳﺴﺎف او د ﻧړﻳﻮال اﻳﺘﻼف ځﻮاآﻮﻧﻮ د اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﭘﻴﺎوړو او اﻏﻴﺰﻣﻨﻮ ﺗﺪﺑﻴﺮوﻧﻮ او د ﻟﻮړې آﭽﯥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﺑﺮآﺘﻪ د
ډﻳﺮو ﺣﻤﻠﻮ ﭘﻪ اﺧﻴﺮي دﻗﻴﻘﻪ آﯥ ﻣﺨﻨﻴﻮى وﺷﻮ .ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ټﺎآﻨﯥ ﺑﻪ ﻻزﻳﺎﺗﯥ ﺧﻄﺮﻧﺎآﯥ وي ځﻜﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ دې آﯥ ﺑﻪ
د ﺟﻨګ ﺳﺎﻻراﻧﻮ او ﻣﺤﻠﻲ ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧﺎﻧﻮ ډﻳﺮ څﻪ ﭘﻪ داؤ ﻟګﻴﺪﻟﻲ وي.
 .١٧د ﺑﯥ وﺳﻠﯥ آﻮﻟﻮ ،ﺗﺮﺧﻴﺺ آﻮﻟﻮ او ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ آﯥ د ﺑﻴﺎ ﺷﺎﻣﻠﻮﻟﻮ ) (DDRﭘﺮوﺳﻪ ﺑﺎﻳﺪ اداﻣﻪ وﻣﻮﻣﻲ او ﻧﻮرﻩ
هﻢ ګړﻧﺪۍ ﺷﻲ .ﻳﻮﻩ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻳﯥ دا آﻴﺪﻻى ﺷﻲ ﭼﯥ د ټﺎآﻨﻮ د ﻗﺎﻧﻮن د ﺣﻜﻤﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ټﻴﻨګﺎر وﺷﻲ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ
ﻳﯥ ﺑﺎﻳﺪ د آﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ او ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ﻟﻪ ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻗﻮﺗﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ د اړﻳﻜﻮ ﻣﺨﻨﻴﻮى وﺷﻲ .د ﺗﻄﺒﻴﻖ د ﺗﺸﻮ وﻋﺪو
ورآﻮﻟﻮ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻳﺪ ودرﻳږي.
 .١٨د ﻣﻠﻲ اردو روزﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ دوام وﻣﻮﻣﻲ او ﻟﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ټﺎآﻨﻮ څﺨﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﺑﺎﻳﺪ ګړﻧﺪۍ ﺷﻲ .اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺲ
اوس هﻢ ﻧﺎﺑﺴﻴﺎ روزﻧﻪ ﻟﺮي او ﭘﻪ ټﻴټﻪ آﭽﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺷﻮي .ﻧﻮي ﺟﺰء ﺗﺎﻣﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ هﻐﻮ ﺳﻴﻤﻮ آﯥ ﺟﻮړ ﺷﻲ
ﭼﻴﺮې ﭼﯥ ځﺎﺋﻲ ﻣﻠﻴﺸﻮ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﭘﻴښﻪ ﺷﻮې ﭼﯥ ﻟﻪ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ وآړي.
ﻋﺎﺟﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ او ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺴﺎﻳﻞ
 .١٩د ﻧﻮﻣﻮړي ټﻴﻢ ﭘﻪ ﻗﻴﻤﻮﻣﻴﺖ آﯥ دا ﺷﺮط هﻢ ﺷﺎﻣﻞ دى ﭼﯥ د ټﺎآﻨﻮ د ﺣﻘﻮﻗﻲ آﺎري ﭼﻮآﺎټ د ښﻪ آﻮﻟﻮ ﭘﻪ
ﻣﻮﺧﻪ وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ وآړي .داﺳﯥ ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﻻرې ﭼﺎرې ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻳﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ټﺎآﻨﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺪﻳﻞ
آﻴﺪﻻى ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ ﻟﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ او ﻏﻮرﻩ ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻧږدې ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﭘﻴﺪا آړي .ﺧﻮ ټﻴﻢ ﭘﺪې ﺑﺎور دى
ﭼﯥ د ټﺎآﻨﻮ ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن آﯥ ﺳﺘﺮ ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ د ﻧﻮي ﭘﺎرﻟﻤﺎن ټﺎآﻨﻮ ﺗﻪ اﻧﺘﻈﺎر وﺑﺎﺳﻲ ،او ﭘﻪ ﻋﻴﻦ ﺣﺎل آﯥ د
وﻟﺴﻤﺸﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﻮﻧﻪ او د ټﺎآﻨﻮ د ﺗﻨﻈﻴﻢ د ګډ دﻓﺘﺮ ﻣﻘﺮرې ،د ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ،وﻻﻳﺘﻲ او وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ د ټﺎآﻨﻮ د ﭼﻤﺘﻮواﻟﻲ
ﻟﭙﺎرﻩ آﺎرﻳﺪﻻى ﺷﻲ.
 .٢٠ﻻﻧﺪې ﻣﺴـﺌﻠﯥ ﺑﺎﻳﺪ د وﻟﺴﻤﺸﺮ ﭘﻪ ﻓﺮﻣﺎن آﯥ ﻣﻄﺮح ﺷﻲ:
 .iد ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ټﺎآﻨﻮ ﻧﻴټﻪ ،آﻪ ﻟﻪ وﻻﻳﺘﻲ او د وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﻟﻪ ټﺎآﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻳﻮ وﺧﺖ وي ﻳﺎ ﻧﻪ.
 .iiد ﭘﺎرﻟﻤﺎن د ﻏړو د ټﺎآﻠﻮ ﻣﻴﺘﻮد او هﻤﺪا ﻣﻴﺘﻮد ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﺑﻪ ﻳﯥ د ښځﻮ اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب ﻳﻘﻴﻨﻲ ﺷﻲ.

 .iiiد وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ د ټﺎآﻨﻴﺰو ﺳﺮﺣﺪوﻧﻮ ﺟﻮړول.
 .ivﻟﻪ ﻣﻨﻞ ﺷﻮي ﻣﻌﻴﺎر ،د ټﺎآﻨﻮ د ﺗﻨﻈﻴﻢ د ﻧﻮي ګډ دﻓﺘﺮ او د ټﺎآﻨﻮ د ﺗﻨﻈﻴﻢ د ګډ دﻓﺘﺮ د داراﻻﻧﺸﺎء ﺗﺮﻣﻨځ
د اړﻳﻜﻮ ﻟﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ټﺎآﻨﻮ د ﻟﻨډ ﻣﻬﺎﻟﻲ آﻤﻴﺴﻴﻮن د ﻧﻮﻳﻮ ﻏړو ټﺎآﻞ؛ د ټﺎآﻨﻮ د
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻮى ګډ دﻓﺘﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻻﻧﺪې واآﻮﻧﻪ وﻟﺮي ﺗﺮڅﻮ:
أ .د ﺷﻜﺎﻳﺘﻮﻧﻮ او اﺳﺘﻴﻨﺎف د ټﻴټﯥ آﭽﯥ آﻤﻴﺴﻴﻮن ﺟﻮړ ﺷﻲ؛
ب .د ﺟﺪي ﺑﯥ ﻗﺎﻋﺪﻩ ګﻴﻮ ﭘﻪ ﺻﻮرت آﯥ د ﺑﻴﺎ ﺷﻤﻴﺮﻧﯥ ﻳﺎ ﺑﻴﺎ ﻟﻪ ﺳﺮﻩ د ټﺎآﻨﻮ د ﺗﺮﺳﺮﻩ آﻮﻟﻮ ﭘﻪ اړﻩ
ﭘﺮﻳﻜړﻩ وآړي؛
ت .د ټﺎآﻨﻴﺰ آﻤﭙﺎﻳﻦ ﭘﻪ وﺧﺖ د ﺟﺪي ﺗﻴﺮﻳﻮ ﭘﻪ ﺻﻮرت آﯥ د آﺎﻧﺪﻳﺪ ﻧﻮم ﻟﻪ ﻟﻴﺴﺖ څﺨﻪ ﺣﺬف
آړي؛
ث .د ټﺎآﻨﻮ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ او وﻻﻳﺘﻲ آﻤﺸﻨﺮان وټﺎآﻲ.
 .٢١د ټﺎآﻨﻮ د ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻮى ګډ دﻓﺘﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮﻳﻜړې وآړي ﭼﯥ:
 .iد راﻳﻮ د ﺑﻴﺎ ﺷﻤﻴﺮﻧﯥ ﻳﺎ د ټﺎآﻨﻮ د ﺑﻴﺎ ﺗﺮﺳﺮﻩ آﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ زﻣﻴﻨﻪ واﺿﺢ آﻮي.
 .iiﭘﻪ هﺮﻩ آﭽﻪ د ﺷﻜﺎﻳﺘﻮﻧﻮ او اﺳﺘﻴﻨﺎف ﻏﻮښﺘﻨﯥ اﻋﺘﺒﺎري او ﺷﻔﺎﻓﯥ آړﻧﻼرې ﺟﻮړول .ﺷﻜﺎﻳﺘﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ
ﻟﻮﻣړى د ټﻴټﯥ آﭽﯥ آﻤﺸﻨﺮاﻧﻮ ﺗﻪ ورﺷﻲ ﭼﯥ دوئ ﺑﺎﻳﺪ هﻐﻪ ﺑﻴﻬﻮدﻩ ﺷﻜﺎﻳﺘﻮﻧﻪ رد آړي ﭼﯥ ﺷﻮاهﺪ
ﻧﻠﺮي .ﺟﺪي ﺿﺮب اﻻﺟﻠﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ رﺳﻴﺪګﻲ وﺷﻲ .ﭘﻪ ﻳﻮ ﻣﻌﻠﻮم وﺧﺖ آﯥ د آﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ﻟﺨﻮا اﻗﺪام
ﻧﻪ آﻮل ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻮﻩ ﻣﻨﻔﻲ ﭘﺮﻳﻜړﻩ وګڼﻞ ﺷﻲ او ﭘﺮﺧﻼف ﻳﯥ ﺑﺎﻳﺪ اﺳﺘﻴﻨﺎف ﻏﻮښﺘﻨﻪ وﺷﻲ .د ټﻴټﯥ آﭽﯥ
آﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ﭘﺮﻳﻜړې د ﻟﻮړې آﭽﯥ آﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ﺗﻪ د اﺳﺘﻴﻨﺎف ﭘﻪ ﺻﻮرت آﯥ وړاﻧﺪې آﻴﺪﻻى ﺷﻲ .د
ﻳﻮ ﻣﻮﻗﺘﻲ اﻗﺪام ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﺑﺎﻳﺪ د ﻧﺎاﺟﺮاء ﺷﻮﻳﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮړوﻟﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﻣﺤﻜﻤﻮ ﺗﻪ واك ورآړي ﺗﺮڅﻮ د
ټﺎآﻨﻮ د ﺗﻨﻈﻴﻢ د ګډ دﻓﺘﺮ ﭘﺮﻳﻜړې وڅﻴړي ،ددې ﻟﭙﺎرﻩ ﻟﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﻳﺎد ﺷﻮي د ﺷﻜﺎﻳﺘﻮﻧﻮ او اﺳﺘﻴﻨﺎف
ﻣﻮﻗﺘﻲ آﻤﻴﺴﻴﻮن اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴﺪﻻى ﺷﻲ ﭼﯥ د ټﺎآﻨﻮ د ﺗﻨﻈﻴﻢ د ګډ دﻓﺘﺮ د ﭘﺮﻳﻜړو ﭘﻪ اړﻩ وي.
 .iiiد ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰو او وﻻﻳﺘﻲ ټﺎآﻨﻮ د آﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ټﺎآﻞ او د هﻐﻮئ د واآﻮﻧﻮ واﺿﺢ آﻮل ،د ﺑﻴﻠګﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ
ﭼﯥ د آﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﺛﺒﺖ د هﻐﻮئ ﭘﻪ اړوﻧﺪﻩ آﭽﻮ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻲ .هﻐﻪ ﺷﺮط ﭼﯥ د آﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ
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ﻳﻮﻩ اووﻧۍ آﯥ ﺑﺸﭙړﻩ ﺷﻲ ،ﺑﺎﻳﺪ وﻏځﻮل ﺷﻲ ﺧﻮ ﻳﻮ واﺿﺢ ﺿﺮب اﻻﺟﻞ ﺑﺎﻳﺪ وټﺎآﻞ ﺷﻲ.
 .ivد راﻳﻪ ورآﻮوﻧﻜﻮ د ﺛﺒﺖ ﺑﻴﺎ ﭘﻴﻠﻮل ،د وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﭘﻪ آﭽﻪ د راﻳﻪ ورآﻮوﻧﻜﻮ ﺛﺒﺘﻮل ،او د راﻳﻪ ورآﻮوﻧﻜﻮ
د ﻟﻴﺴﺘﻮﻧﻮ د ﺗﻴﺎروﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د آړﻧﻼرو وﺿﻊ آﻮل .دا ﭘﺮﻳﻜړﻩ ﺑﺎﻳﺪ واﺿﺢ آړي ﭼﯥ هﻐﻪ راﻳﻪ
ورآﻮوﻧﻜﻲ ﭼﯥ د ټﺎآﻨﻮ ﺗﺮ ﻧﻴټﯥ ﺗﺮ  ١٨آﻠﻦ آﻴږي ﺑﺎﻳﺪ ﺛﺒﺖ آړل ﺷﻲ.
 .vدا واﺿﺢ آﻮل ﭼﯥ د ټﺎآﻨﻮ آﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻪ ﭘﻪ هﺮﻩ آﭽﻪ ﭘﻪ ﺳﺎدﻩ اآﺜﺮﻳﺖ ﭘﺮﻳﻜړې آﻮﻻى ﺷﻲ آﻪ ﭼﻴﺮې
ﻳﻮې ﭘﺮﻳﻜړې ﺗﻪ ﻟﻪ ﺳﺮﻩ وﻧﻪ رﺳﻴږي.
 .viﭘﻪ واﺿﺢ ﺗﻮګﻪ د آﺎﻧﺪﻳﺪ د ﻣﺴﺘﺤﻖ آﻴﺪﻟﻮ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﺗﻌﺮﻳﻒ آړي .ﭘﺮﻳﻜړﻩ ﺑﺎﻳﺪ هﻐﻪ ﺷﺮاﻳﻂ واﺿﺢ
آړي ﭼﯥ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻳﯥ د ﻳﻮ آﺎﻧﺪﻳﺪ ﻧﻮم ﭘﺪې دﻟﻴﻞ ﭼﯥ د ټﺎآﻨﻴﺰ آﻤﭙﺎﻳﻦ ﭘﺮ وﺧﺖ ﻳﯥ ﺳﺨﺖ ﺗﻴﺮي آړي
وي ،ﻟﻪ ﻟﻴﺴﺖ څﺨﻪ وﻳﺴﺘﻞ آﻴږي .دا ډول ﭘﺮﻳﻜړﻩ ﺑﺎﻳﺪ د ﭘﺮﻳﻜړې آﻮﻟﻮ او اﺳﺘﻴﻨﺎف ﻟﭙﺎرﻩ واﺿﺢ
ﺿﺮب اﻻﺟﻞ وﻟﺮي .هﻤﺪاراز دا ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ ټﺎآﻨﻮ د ﻣﺨﻪ د آﺎﻧﺪﻳﺪ د وﺗﻠﻮ ﭘﻮښﺘﻨﻪ هﻢ ﻣﻄﺮح آړي او
واﺿﺢ آړي ﭼﯥ ﻳﻮ آﺎﻧﺪﻳﺪ ﺗﻪ اﭼﻮل ﺷﻮې راﻳﯥ ﺑﻞ آﺎﻧﺪﻳﺪ ﺗﻪ ﻧﺸﻲ ورآﻮل آﻴﺪﻻى.
 .viiد ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﻣﺮﺳﺘﻮ د وﻳﺸﻠﻮ ﻟﭙﺎرﻩ آړﻧﻼرې او ﻣﻌﻴﺎروﻧﻪ وﺿﻊ آﻮل ﭼﯥ د ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ د ﻗﺎﻧﻮن د
 ١۵ﻣﺎدې ﻟﻪ ﺣﻜﻤﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﺑﺎﻳﺪ د ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ او ﺁزادو آﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ د ټﺎآﻨﻴﺰو آﻤﭙﺎﻳﻨﻮﻧﻮ د ﻣﻼﺗړ
ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﭘﻪ ﻣﺼﺮف ورﺳﻴږي.
 .viiiد ﻋﺎﻣﻪ رﺳﻨﻴﻮ د آﻤﭙﺎﻳﻦ د آړﻧﻼرو ﺑﻴﺎ ﻟﻪ ﺳﺮﻩ آﺘﻞ ،د رﺳﻨﻴﻮ د آﻤﺸﻨﺮاﻧﻮ د ټﺎآﻠﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻻزﻳﺎﺗﻪ ﺷﻔﺎﻓﻪ
ﭘﺮوﺳﻪ ﻣﻨځﺘﻪ راوړل او آﻤﺸﻨﺮاﻧﻮ ﺗﻪ دا واك او اﺧﺘﻴﺎر ورآﻮل ﭼﯥ هﻐﻪ رﺳﻨۍ ﻧﻴﻐﻪ ﭘﻪ ﻧﻴﻎ ﻣﺠﺎزات
آړي ﭼﯥ ﺗﻴﺮي ﻳﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ آړي.

د ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ټﺎآﻨﻮ ځﻨډول
 .٢٢آﻪ ﭼﻴﺮې ﭘﻮرﺗﻨﻲ ﺷﺮﻃﻮﻧﻪ ﭘﻪ وﺧﺖ ﭘﻮرﻩ ﻧﻪ ﺷﻲ ،ﻧﻮر ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ټﺎآﻨﯥ ﺑﻪ ښﺎﺋﻲ د  ٢٠٠۵آﺎل ﺗﺮ ﻣﻨﻲ
وځﻨډول ﺷﻲ .ﭘﻪ هﻐﻪ ﺻﻮرت آﯥ ﺑﻪ دا ﻻزﻣﻲ وي ﭼﯥ ﻳﻮﻩ اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻣﺸﻮرﺗﻲ ادارﻩ ﺟﻮړﻩ ﺷﻲ او وﻟﺴﻤﺸﺮ ورﺗﻪ
ځﻮاب وﻳﻮوﻧﻜﻰ وي .د دﻏﯥ ادارې د ﻣﺎهﻴﺖ ﭘﻪ اړﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻼ ﻣﺸﻮرې ﺳﺮ ﻟﻪ اوﺳﻪ ﭘﻴﻞ ﺷﻲ ځﻜﻪ ﭼﯥ آﻪ ]د
ټﺎآﻨﻮ[ ځﻨډول ﺿﺮوري وي ﻧﻮ ﻳﻮﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻮاﻓﻘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ دې هﻢ واوﺳﻲ ﭼﯥ څﻪ ډول ﺑﺎﻳﺪ دﻏﻪ ﺧﻼ ډآﻪ ﺷﻲ.
د اوږد ﻣﻬﺎل ﺣﻘﻮﻗﻲ او ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺴﺎﻳﻠﻮ ﺗﺤﻠﻴﻞ
 .٢٣ﻧﻮﻣﻮړي ټﻴﻢ د ﺣﻘﻮﻗﻲ او ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ د ﻳﻮې ﻣﻄﺎﻟﻌﯥ ﺳﭙﺎرښﺘﻨﻪ آړې ﭼﯥ ښﺎﺋﻲ ﻧﻮى اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮى
ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﭘﺮې ﻏﻮر وآړي .دﻏﻪ څﻴړﻧﻪ د ټﺎآﻨﻮ د ﺗﻨﻈﻴﻢ ګډ دﻓﺘﺮ ﺗﻪ ورآړل ﺷﻮې دﻩ.

__________________
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د ټﺎآﻨﻮ د ﻗﺎﻧﻮن  ۴۵ﻣﺎدﻩ

اﻟﻒ ﺿﻤﻴﻤﻪ
آﺎري ﭘﻼن

ﭘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﺳﺎﺣﻮ آﯥ د ﻟﻮﻣړۍ درﺟﯥ آړﻧﯥ ﭘﻪ ﻳﻮ وﺧﺖ هﻢ ﭘﻴﻞ آﻴﺪﻻى او ﭘﺮﻣﺦ ﺗﻠﻼى ﺷﻲ .د دوﻳﻤﯥ او درﻳﻤﯥ
درﺟﯥ آړﻧﯥ ﺗﺮ هﻐﻪ ﻧﺸﻲ ﭘﻴﻞ آﻴﺪﻻى ﺗﺮڅﻮ ﭼﯥ د ﻟﻮﻣړۍ درﺟﯥ آﺎر ﺑﺸﭙړ ﺷﻮى ﻧﻪ وي.
ﻟﻮﻣړۍ درﺟﻪ

د وﺧﺖ
ﭼﻮآﺎټ
E - ١٨٠

E - ١٨٠

E - ١٨٠
E - ١۶٠
E - ١۵٠

ﻣﺴﺌﻠﻪ
اړﻳﻨﯥ اﺳﺎﺳﻲ ﭘﺮﻳﻜړې
 ﭘﺮﻳﻜړﻩ وآړي ﭼﯥ ﺁﻳﺎ ټﻮﻟﯥ  ٣آﭽﯥ ﭘﻪ ﻳﻮځﻞ ټﺎآﻨﻮ آﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ آړي د ټﺎآﻨﻮ دﺗﻨﻈﻴﻢ د
 د ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب ﺳﻴﺴﺘﻢ وټﺎآﻲ)ﻳﺎﻧﻲ د واﺣﺪ ﻧﺎﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل راﻳﯥ ﺳﻴﺴﺘﻢ د ګﻮﻧﺪوﻧﻮ او څﻮ ﻏړو وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ د ډﻟﯥ ﭘﻪ
وړاﻧﺪې(
ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
 د ټﺎآﻨﻮ د ﺗﻨﻈﻴﻢ ګډ دﻓﺘﺮ  ⁄د ټﺎآﻨﻮ اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ادار وټﺎآﻲ د واك ،ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ،ﺣﺴﺎب ورآﻮﻟﻮ او ﺣﺴﺎب ورآﻮﻟﻮ څﺮګﻨﺪ ﺧﻄﻮﻧﻪ د ټﺎآﻨﻮ دﺗﻨﻈﻴﻢ د ګډ دﻓﺘﺮ ،د هﻐﻪ داراﻻﻧﺸﺎء او وﻻﻳﺘﻲ او د ټﺎآﻨﻮ د وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ د آﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻮ
ﺗﺮﻣﻨځ راآﺎږي.
 د څﻮ آﭽﻮ د ﺷﻜﺎﻳﺘﻮﻧﻮ او ﻧﻨګﻮﻧﻮ آړﻧﻼرې ﺟﻮړې آړيد راﻳﻪ ورآﻮوﻧﻜﻮ روزﻧﻪ
 د راﻳﻪ ورآﻮوﻧﻜﻮ د روزﻧﯥ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﺟﻮړ آړيﺣﻘﻮﻗﻲ
 د ټﺎآﻨﻮ ﻣﻘﺮرې ﺧﭙﺮې آړي د آﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ د ﻣﺘﺴﺤﻖ آﻴﺪﻟﻮ او ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﺤﻖ آﻴﺪﻟﻮ ﭘﻪ اړﻩ د ﺣﻜﻤﻮﻧﻮ ﺧﭙﺮولﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﭘﻼن
 -ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﭘﻼن ﻣﻨځﺘﻪ راوړي ﭼﯥ ﻣﻬﺎﻟﻮﻳﺶ او ﺑﻮدﻳﺠﻪ هﻢ وﻟﺮي

E - ١۵٠

د راﻳﻪ ورآﻮوﻧﻜﻮ ﻧﻮﻣﻠﻴﻜﻨﻪ
 ﺳﺎﺣﻪ او ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻳﯥ ﻣﻌﻠﻮم آړل ﺷﻲﻣﺎﻟﻲ
 د اﺑﺘﺪاﺋﻲ ﺑﻮدﻳﺠﯥ ﺟﻮړول -د ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻼن

E - ١٣٠

د ﺣﻮزو ﻣﻌﻠﻮﻣﻮل
 د ﻧﻔﻮﺳﻮ د وﻳﺸﻠﻮ ﺗﻌﻴﻨﻮل -ﻓﺮﻣﺎن ﭼﯥ د ﺣﻮزې ﺳﺮﺣﺪوﻧﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﻮي

E - ١۵٠

څﻮك ﻳﯥ ﭘﺮﻣﺦ
وړي
وﻟﺴﻤﺸﺮ،
د ټﺎآﻨﻮ ګډ دﻓﺘﺮ
وﻟﺴﻤﺸﺮ
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ،دټﺎآﻨﻮ دﻓﺘﺮ
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ
د ټﺎآﻨﻮ دﻓﺘﺮ
د ټﺎآﻨﻮ دﻓﺘﺮ
د ټﺎآﻨﻮ دﻓﺘﺮ
د ټﺎآﻨﻮ دﻓﺘﺮ
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ
د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ
ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﺋﻲ ادارﻩ
د ټﺎآﻨﻮ دﻓﺘﺮ
د ټﺎآﻨﻮ دﻓﺘﺮ
داراﻻﻧﺸﺎء
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ،د ﻣﻠګﺮو
ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﺋﻲ
ادارﻩ
د اﺣﺼﺎﺋﻴﻮ ﻣﺮآﺰي
دﻓﺘﺮ
د وﻟﺴﻤﺸﺮ ﻓﺮﻣﺎن

دوﻳﻤﻪ درﺟﻪ
E - ١٢٠
E - ١٢٠
E - ١٢٠
E - ١٢٠
E - ١٠٠

ﺳﺎﺧﺘﺎري  ⁄ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
 د ټﺎآﻨﻮ ﻣﺤﻠﻲ او وﻻﻳﺘﻲ آﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻪ وټﺎآﻲ د ټﺎآﻨﻮ د ﺗﻨﻈﻴﻢ د ګډ دﻓﺘﺮ داراﻻﻧﺸﺎء ﺗﻪ آﺎرآﻮوﻧﻜﻲ وګﻤﺎري د ټﺎآﻨﻮ د ﺗﻨﻈﻴﻢ د ګډ دﻓﺘﺮ ﭘﺨﻮاﻧۍ ﭘﺮﻳﻜړې وڅﻴړي ،آﻮډ ورآړي او هﻐﻪ ﺧﭙﺮېآړي ﭼﯥ ﺑﺎﻳﺪ وﺳﺎﺗﻞ ﺷﻲ؛ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋګﺎﻧﯥ د ﺣﻞ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ آړي
 د اﺳﺎﺳﻲ ﭘﺮﻳﻜړو ﻟﭙﺎرﻩ ﺿﺮب اﻻﺟﻞ ﻣﻘﺮر آړي -ﻟﻪ ﻣﺮآﺰ څﺨﻪ ﺑﻬﺮ د راﻳﯥ ﺷﻤﯧﺮﻟﻮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﻮړ آړي

د ټﺎآﻨﻮ ګډ دﻓﺘﺮ
د ټﺎآﻨﻮ ګډ دﻓﺘﺮ
د ټﺎآﻨﻮ ګډ دﻓﺘﺮ
د ټﺎآﻨﻮ ګډ دﻓﺘﺮ
د ټﺎآﻨﻮ ګډ دﻓﺘﺮ

E - ١٣٠
E - ١٢٠
E - ١٢٠
E - ١٢٠

E - ١٢٠

E - ١٢٠
E - ١٢٠

E–١٠٠

د ټﺎآﻨﻴﺰو ﺣﻮزو ﻣﻌﻠﻮﻣﻮل
ﻟﻪ ﻧﻔﻮﺳﻮ ﺳﺮﻩ د آﺮﺳﻴﻮ وﻳﺸﻞ
ﻟﻮژﻳﺴﺘﻴﻚ
 د ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻮ ﻟﻴﺴﺖ ﺟﻮړ آړي او ﺧﺮﻳﺪاري ﭘﻴﻞ آړياﻣﻨﻴﺖ
 د  DDRﭘﺮوﺳﯥ ﺗﻪ اداﻣﻪ ورآړي؛ ﻣﻠﻲ اردو او ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺲ ﺟﻮړ آړي ﭘﻪ ټﻮل هﻴﻮاد آﯥ او هﻢ ﻣﺤﻠﻲ اﻣﻨﻴﺖ ﭘﺮاخ آړيد راﻳﻪ ورآﻮوﻧﻜﻮ ﻧﻮﻣﻠﻴﻜﻨﻪ
 اوﺳﻨۍ ﻧﻮﻣﻠﻴﻜﻨﻪ ﺗﺼﺪﻳﻖ آړي او ﻧﻮې ﻧﻮﻣﻠﻴﻜﻨﻪ ﻟﻪ ﺳﺮﻩ ﭘﻴﻞ آړي ﺗﺮڅﻮ راﺳﺘﺎﻧﻪﺷﻮي ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اوﻧﻮر ورﺷﺎﻣﻞ آړي – ﺧﺎﺻﻮ ټﺎآﻨﻴﺰو ﺣﻮزو ﺗﻪ وګﻤﺎرل ﺷﻲ ﺣﺘﻲ
ﭘﻪ اﻣﻜﺎﻧﻲ ﺗﻮګﻪ ځﻴﻨﻮ د راﻳﻮ ﻣﺮآﺰوﻧﻪ ﺗﻪ هﻢ.
 د وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﭘﻪ آﭽﻪ د راﻳﻪ ورآﻮوﻧﻜﻮ ﺛﺒﺖ ﻣﻨځﺘﻪ راوړيد راﻳﻪ ورآﻮوﻧﻜﻮ روزﻧﻪ
 ﺗﺠﺮﺑﯥ ﭘﻴﺪاآړي ﺗﺮڅﻮ د ﭘﺎرﻟﻤﺎن او ﻣﺤﻠﻲ ټﺎآﻨﻮ ﻧﻈﺮﻳﯥ ﻣﻨځﺘﻪ راﺷﻲ ﭘﺮ ښځﻮ ټﻴﻨګﺎرﻣﺎﻟﻲ
 ﺑﻮدﻳﺠﻪ ﻧﻬﺎﺋﻲ آړي -د ﻣﺮﺳﺘﻪ آﻮوﻧﻜﻮ ژﻣﻨﯥ ﻧﻬﺎﺋﻲ آړي

ﺣﻘﻮﻗﻲ
 ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ﺗﻪ د دوﻟﺖ ﻟﻪ ﭘﻠﻮﻩ د ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻟﭙﺎرﻩ آړﻧﻼرې او ﻣﻌﻴﺎروﻧﻪوﺿﻊ آﻮل

داراﻻﻧﺸﺎء
د ټﺎآﻨﻮ ګډ دﻓﺘﺮ
د ټﺎآﻨﻮ ګډ دﻓﺘﺮ
داراﻻﻧﺸﺎء
اﻳﺴﺎف،اﻳﺘﻼﻓﻲ
ځﻮاآﻮﻧﻪ ،دﻓﺎع
وزارت ،ﻣﻠﻲ
اردو ،دﻓﺎع وزارت
اﻳﺘﻼﻓﻲ ځﻮاآﻮﻧﻪ
د ټﺎآﻨﻮ ګډ دﻓﺘﺮ
د ټﺎآﻨﻮ ګډ دﻓﺘﺮ
د ټﺎآﻨﻮ ګډ دﻓﺘﺮ،
ﻣﻮﺳﺴﯥ
د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ
ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ادارﻩ،
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ،د ټﺎآﻨﻮ ګډ
دﻓﺘﺮ ،د ﻣﻠګﺮو
ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﺋﻲ
ادارﻩ
د ټﺎآﻨﻮګډ دﻓﺘﺮ

درﻳﻤﻪ درﺟﻪ
E – ١٠٠
E – ٩٠
E - ۶٠
E – ٩٠
E – ٩٠
E – ۶٠
E – ١۴

ﺳﺎﺧﺘﺎري  ⁄ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
 وﻻﻳﺘﻲ او د وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ د ټﺎآﻨﻮ آﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻪ وټﺎآﻲ او وروزي د راﻳﯥ اﭼﻮوﻟﻮ د ﻣﺮآﺰوﻧﻮ او د راﻳﯥ اﭼﻮوﻟﻮ د ځﺎﻳﻮﻧﻮ آﺎرآﻮوﻧﻜﻲ وټﺎآﻲ د راﻳﯥ ﺷﻤﯧﺮﻧﯥ وﻻﻳﺘﻲ ﻣﺮآﺰوﻧﻪ ﺟﻮړ آړي ،د راﻳﯥ ﺷﻤﯧﺮﻧﯥ آﺎرآﻮوﻧﻜﻲوګﻤﺎري او روزﻧﻪ ورآړي
د آﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﻋﺮﻳﻀﻪ ورآﻮل
 ﻟﻪ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ﭘﺮﺗﻪ د آﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺮرﺳﻲ آړي د ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ﻟﻴﺴﺖ ﺛﺒﺖ آړيرﺳﻨﻰ
 د آﻤﭙﺎﻳﻦ د رﺳﻨﻴﻮ ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞ ﺑﻴﺎ ﻟﻪ ﺳﺮﻩ وګﻮري د رﺳﻨﻴﻮ د ﻧﻮي آﻤﻴﺴﻴﻮن ﻏړي وټﺎآﻲد راﻳﻪ ورآﻮوﻧﻜﻮ روزﻧﻪ
 د ځﺎﺋﻲ څﺎروﻧﻜﻮ روزﻧﻪ؛ او د ګﻮﻧﺪوﻧﻮ او د آﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ د اﺳﺘﺎزو روزﻧﻪﻟﻮژﻳﺴﺘﻴﻚ
 د ﺳﺎﻣﺎن اﺳﺒﺎب ځﺎى ﭘﻪ ځﺎى آﻮل ،ﺗﺼﺪﻳﻘﻮل او رﺳﻮلﺣﻘﻮﻗﻲ
 -د آﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﻣﺴﺘﺤﻖ آﻴﺪل څﺎري – آﻪ اړﺗﻴﺎ وي ﺑﻨﺪﻳﺰ ﻟګﻮي

د ټﺎآﻨﻮ د ګډ دﻓﺘﺮ
دارﻻﻧﺸﺎء
د ټﺎآﻨﻮ د ګډ دﻓﺘﺮ
داراﻻﻧﺸﺎء
د ټﺎآﻨﻮ ګډ دﻓﺘﺮ
د ټﺎآﻨﻮ ګډ دﻓﺘﺮ
د ټﺎآﻨﻮ ګډ دﻓﺘﺮ
د ټﺎآﻨﻮ ګډ دﻓﺘﺮ
د ټﺎآﻨﻮ د ګډ دﻓﺘﺮ
داراﻻﻧﺸﺎء
د ټﺎآﻨﻮ د ګډ دﻓﺘﺮ
داراﻻﻧﺸﺎء
د ټﺎآﻨﻮ ګډ دﻓﺘﺮ

