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.١
اﻟﻒ.

ﭘﻴﮋﻧﺪﻧﻪ
ﻗﻴﻤﻮﻣﻴﺖ

د  ٢٠٠۵آﺎل د ﺟﻮﻻى ﭘﻪ  ٧ﻧﻴټﻪ د اروﭘﺎ د اﻣﻨﻴﺖ او هﻤﮑﺎرۍ د ﺳﺎزﻣﺎن ) (OSCEداﻳﻤﻲ ﺷﻮرا )(۶٨۶
ﺷﻤﻴﺮﻩ ﭘﺮﻳﻜړﻩ وآړﻩ ﺗﺮڅﻮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ د هﻤﻜﺎرۍ ﻳﻮ ټﻴﻢ واﺳﺘﻮي ﭼﯥ د ټﺎآﻨﻮ د ﻣﻼﺗړ ټﻴﻢ ﺑﻪ ﺑﻠﻞ آﻴږي .دا
ﭘﺮﻳﻜړﻩ وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ هﻐﯥ وﺷﻮﻩ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزﻳﺮ ډاآټﺮ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺒﺪاﷲ او د ټﺎآﻨﻮ د
ﺗﻨﻈﻴﻢ د ګډ دﻓﺘﺮ رﺋﻴﺲ ښﺎﻏﻠﻲ ﺑﺴﻢ اﷲ ﺑﺴﻤﻞ ﻟﻪ ﭘﻠﻮﻩ ﭘﻪ ﺟﻼ ﺗﻮګﻪ د اروﭘﺎ د اﻣﻨﻴﺖ او هﻤﻜﺎرۍ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻪ
ﺑﻠﻨﻪ ورآړل ﺷﻮﻩ ﺗﺮڅﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﺷﻮرا )وﻟﺴﻲ ﺟﺮګۍ( او وﻻﻳﺘﻲ ﺷﻮراګﺎﻧﻮ د ټﺎآﻨﻮ څﺎرﻧﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ
آړي ﭼۍ د ﺳﭙﺘﺎﻣﭙﺮ ﭘﻪ ١٨ﻣﻪ ﻧﻴټﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮې.
د اروﭘﺎ د اﻣﻨﻴﺖ او هﻤﮑﺎرۍ ﺳﺎزﻣﺎن ) (OSCEد ټﺎآﻨﻮ د ﻣﻼﺗړ ټﻴﻢ د دوﻳﻢ ځﻞ ﻟﭙﺎرﻩ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ وﻟﻴږﻩ.
ﻣﺨﻜﯥ ﻟﻪ دې دا راز ټﻴﻢ ﭘﻪ  ٢٠٠۴آﺎل آۍ د وﻟﺴﻤﺸﺮۍ د ټﺎآﻨﻮ ﭘﺮوﺧﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ ګﻤﺎرل ﺷﻮى و ﺧﻮ ﭘﻪ
 ٢٠٠۴آﺎل آﯥ د ټﺎآﻨﻮ د ﻣﻼﺗړ ټﻴﻢ د اروﭘﺎ د اﻣﻨﻴﺖ او هﻤﮑﺎرۍ د ﺳﺎزﻣﺎن ) (OSCEﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﻧﻪ و .هﻐﻪ
ﻣﻬﺎل د ټﺎآﻨﻮ د ﻣﻼﺗړ د ټﻴﻢ ﭘﻪ ﻗﻴﻤﻮﻣﻴﺖ آﯥ د ټﺎآﻨﻮ د ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل د اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮﺧﻮ ﺗﺤﻠﻴﻞ او هﻤﺪاراز ﻳﯥ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻮﻧﻮ آﯥ ټﺎآﻨﻴﺰ ﺳﻴﺴﺘﻢ ،آﻤﭙﺎﻳﻦ ،ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮړوﻧﻪ ،ټﺎآﻨﻴﺰې ادارې ،د راﻳﯥ اﭼﻮوﻧﻜﻮ ﻧﻮﻣﻠﻴﻜﻨﻪ ،راﻳﯥ
ﺷﻤﻴﺮﻧﻪ او د راﻳﻮ ﺟﺪول ،او د ﺷﻜﺎﻳﺘﻮﻧﻮ او اﺳﺘﻴﻨﺎف ﭘﺮوﺳﯥ هﻢ ﺷﺎﻣﻠﯥ وې .ﺳﺮﺑﻴﺮﻩ ﭘﺮ دې د ﻧﻮﻣﻮړي ټﻴﻢ
ﭘﻪ دﻧﺪو آﯥ د راﺗﻠﻮﻧﻜﻮ ټﺎآﻨﻮ د ښﻪ واﻟﻲ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻮ ﭼﻤﺘﻮ آﻮل او د ټﺎآﻨﻴﺰې ادارې د ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻮ
او ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ ﻣﻠﻲ ادارو ﺗﻪ اﻧﺘﻘﺎﻟﻮل هﻢ ﺷﺎﻣﻞ ول .ﻟﻪ ﻗﻴﻤﻮﻣﻴﺖ څﺨﻪ ﭼﺎرواآﻮ ﺗﻪ د ﻣﺸﻮرو ورآﻮل هﻢ ﻧﻪ و
وﻳﺴﺘﻞ ﺷﻮي ،ﺣﺘﻲ د ټﺎآﻨﻮ ﭘﺮﻣﻬﺎل هﻢ آﻪ ﭼﻴﺮې ﻳﯥ اړﺗﻴﺎ ﻟﻴﺪل آﻴږي.
ب.

ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ او اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻣﺴﺎﻟﯥ

د ټﺎآﻨﻮ د ﻣﻼﺗړ ټﻴﻢ وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ هﻐۍ وګﻤﺎرل ﺷﻮ ﭼۍ د اروﭘﺎ د اﻣﻨﻴﺖ او هﻤﮑﺎرۍ ﺳﺎزﻣﺎن ) (OSCEﻳﻮ
څﻴړﻧﻴﺰ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ د  ٢٠٠۵آﺎل د ﻣﯥ ﻟﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﻧﻴټۍ څﺨﻪ د ﺟﻮن ﺗﺮ ﻟﻮﻣړۍ ﻧﻴټﯥ ﭘﻮرې اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ
واﺳﺘﻮل ﺷﻮ ﺗﺮڅﻮ د ﺳﭙﺘﺎﻣﭙﺮ د ١٨ﻣۍ ﻧﻴټﯥ د ټﺎآﻨﻮ ﺗﻴﺎرى ﺗﺤﻠﻴﻞ آړي او د اروﭘﺎ د اﻣﻨﻴﺖ او هﻤﻜﺎرۍ د
ﺳﺎزﻣﺎن دﻏﻮ اﻣﻜﺎﻧﻲ دﻋﻮﺗﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﻮډﻟﻮﻧﻪ وړاﻧﺪﻳﺰ آړي .د ﻧﻮﻣﻮړي څﻴړﻧﻴﺰ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﻣﺸﺮي د ښﺎﻏﻠﻲ
آﺎرې وﻟﻦ )ﻧﺎروې( ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ وﻩ.
د ټﺎآﻨﻮ د ﻣﻼﺗړ ټﻴﻢ د ګﻤﺎرﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د  ٢٠٠۵آﺎل د ﺟﻮن ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ آﯥ ﻳﻮ ﻣﻮﻗﺘﻲ ﭘﻼن او ورﺳﺮﻩ ﺗړل
ﺷﻮې ﺑﻮدﻳﺠﻪ ﭼﻤﺘﻮ آړل ﺷﻮﻩ .د ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻳﻮ آﯥ د دوو آﺎرﭘﻮهﺎﻧﻮ ﭘﻪ ګډون اﺗﻪ ټﻴﻤﻮﻧﻪ ﭘﻪ
ﭘﻨځﻮ وﻻﻳﺘﻲ ﻣﺮآﺰوﻧﻮ  -آﺎﺑﻞ ،هﺮات ،ﻣﺰارﺷﺮﻳﻒ ،آﻨﺪهﺎر او ﺟﻼل اﺑﺎد آﯥ ،ﭼﯥ ﻣﺮآﺰي ډﻟﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ آﺎﺑﻞ
وﻩ ،وګﻤﺎرل ﺷﻮل.
د ټﺎآﻨﻮ د ﻣﻼﺗړ د ټﻴﻢ ) (ESTاﻣﻨﻴﺖ ﭘﻪ ﺳﺮ آﯥ ځﺎي درﻟﻮد .د ګډو ځﻮاآﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﯥ ) (CFC-Aاو
هﻢ د ﻧﺎټﻮ ﭘﻪ ﻣﺸﺮۍ ﻟﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ ځﻮاآﻮﻧﻮ )ﺁﻳﺴﺎف( او هﻤﺪاراز ﻟﻪ اﻓﻐﺎن ﺣﻜﻮﻣﺖ او د ټﺎآﻨﻮ د
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻟﻪ ګډ دﻓﺘﺮ ﺳﺮﻩ ﻗﺮاردادوﻧﻪ ﻻﺳﻠﻴﻚ ﺷﻮل .ﻧﻮﻣﻮړي ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﻟﻪ آﻠﻜﻮ او اړﻳﻨﻮ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺗﺪاﺑﻴﺮو ﻻﻧﺪې
ﭘﻪ آﺎر ﭘﻴﻞ وآړ .د آﺎرآﻮوﻧﻜﻮ د اﻣﻨﻴﺖ ادارﻩ ﻳﻮ ﺗﺠﺎرﺗﻲ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻪ وﺳﭙﺎرل ﺷﻮ.
د ټﺎآﻨﻮ د ﻣﻼﺗړ ټﻴﻢ ) (ESTﻟﻪ  ٣٢آﺎرآﻮوﻧﻜﻮ څﺨﻪ ﺟﻮړ و ﭼﯥ ﻟﻪ  ١۶هﻴﻮادوﻧﻮ راﻏﻠﻲ ول ٩ .ﺗﻨﻪ ﻟﻪ
داراﻻﻧﺸﺎء څﺨﻪ ﭘﺮ ﻗﺮارداد ۶ ،ﺗﻨﻪ ﭘﻪ ﺧﺪﻣﺘﻲ ﻗﺮارداد او ﭘﺎﺗﯥ  ١٧ﻳﯥ ﻟﻪ ﻧﻮرو ادارو څﺨﻪ راﻏﻠﻲ ول .د ټﻴﻢ
ﻣﺸﺮي د ښﺎﻏﻠﻲ آﺮﻳګ ﺟﻴﻨﻴﺲ )آﺎﻧﺎډا( ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ وﻩ.
ث .ﻣﻴﺘﻮدوﻟﻮژې
د ټﺎآﻨﻮ د ﻣﻼﺗړ ټﻴﻢ ) (ESTد ټﺎآﻨﻮ ﻟﻪ اداري څﺎﻧګﻮ ،آﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ او ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ،د ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﻮ ﻟﻪ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ او د ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﻟﻪ اﺳﺘﺎزو ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻤﻪ ﺗﻮګﻪ ﻏﻮﻧﺪې درﻟﻮدې .ټﻴﻤﻮﻧﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ
 ٢۶،۵٠٠د راﻳﯥ اﭼﻮﻟﻮ ﻟﻪ ځﺎﻳﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﺷﺎوﺧﻮا  ٢۵٠د ټﺎآﻨﻮ ﭘﻪ ورځ وﻟﻴﺪل .د ټﻴﻢ ﻏړو د څﺎرﻧﯥ
ﻣﻴﺘﻮدوﻟﻮژي وﻧﻪ آﺎروﻟﻪ او د راﻳﯥ اﭼﻮﻧﯥ د ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﻟﻴﺪﻧﻪ ډﻳﺮى وﺧﺖ د ټﻴﻢ د ﻳﻮﻩ ﺗﻦ ﻟﻪ ﭘﻠﻮﻩ ﺗﺮﺳﺮﻩ آﻴﺪﻟﻪ
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ﭼﯥ ﻣﻮدې ﺑﻪ ﻳﯥ هﻢ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﺗﻮﭘﻴﺮ درﻟﻮد .د ټﺎآﻨﻮ د ﻣﻼﺗړ ټﻴﻢ ) (ESTﻟﻪ  ٣٢څﺨﻪ د  ٨د راﻳﯥ
ﺷﻤﻴﺮﻧﯥ وﻻﻳﺘﻲ ﻣﺮآﺰوﻧﻪ وﻟﻴﺪل ﺗﺮڅﻮ ﺷﻤﻴﺮﻧﻪ او د راﻳﻮ د ﺟﺪول ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ آړي.
د اروﭘﺎ د اﻣﻨﻴﺖ او هﻤﮑﺎرۍ ﺳﺎزﻣﺎن د ټﺎآﻨﻮ د ﻣﻼﺗړ ټﻴﻢ ) (OSCE ESTوﺗﻮاﻧﻴﺪ ﭼﯥ د ﭘﺮوﺳﯥ ﭘﻪ ﻟړ آﯥ
وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ وآړي .دا ﭘﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﺗﻮګﻪ ﻟﻪ ټﺎآﻨﻴﺰو ﻣﺎﻣﻮرﻳﻨﻮ ﺳﺮﻩ د ﻏﻮﻧډو او ټﺎآﻨﻴﺰو ﻣﺎﻣﻮرﻳﻨﻮ او د راﻳﯥ
ﭘﺎڼﻮ څﺎروﻧﻜﻮ ﺗﻪ د ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮﻳﻮ ﻣﺸﻮرو ﭘﻪ ﻣﻨځﺘﻪ راوړﻟﻮ ،د ﺷﻤﻴﺮ د ځﺎﻳﻮﻧﻮ او روڼﺘﻴﺎ او د راﻳﯥ ﭘﺎڼﻮ د ﺟﻼ
آﻮﻟﻮ ﭘﺮﻣﻬﺎل د زﻏﻢ ﻟﻪ ﻻرې ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮ.
ج .ﺳﺘﺎﻳﻨﻪ:
د اروﭘﺎ د اﻣﻨﻴﺖ او هﻤﮑﺎرۍ ﺳﺎزﻣﺎن د ټﺎآﻨﻮ د ﻣﻼﺗړ ټﻴﻢ ) (OSCE ESTﻏﻮاړي د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﻟﺴﻤﺸﺮ او
د هﻐﻪ آﺎﺑﻴﻨﻪ ،د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزﻳﺮ ،د ﺳﺘﺮې ﻣﺤﻜﻤﯥ رﺋﻴﺲ ،د ټﺎآﻨﻮ د ﺗﻨﻈﻴﻢ ګډ دﻓﺘﺮ ،د ټﺎآﻨﻮ د ﺗﻨﻈﻴﻢ د
ګډ دﻓﺘﺮ داراﻻﻧﺸﺎء او ﭘﻪ هﺮﻩ آﭽﻪ ﻟﻪ ﻧﻮرو اﻓﻐﺎن ﭼﺎرواآﻮ څﺨﻪ د هﻐﻮئ د ﻣﻼﺗړ او ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻣﻨﻨﻪ وآړي.
ﭘﻪ وﻳﺎﻧﺎ آﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﺳﻔﺎرت څﺨﻪ هﻢ ﻣﻨﻨﻪ آﻮي ﭼﯥ د ﭘﺎم وړ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻳﯥ ورﺳﺮﻩ آړي .هﻤﺪاراز د
ټﺎآﻨﻮ د ﻣﻼﺗړ ټﻴﻢ ) (ESTﻏﻮاړي ﻟﻪ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ،ﺁﻳﺴﺎف او ﻟﻪ اروﭘﺎﻳﻲ ټﻮﻟﻨﯥ او آﻤﻴﺴﻴﻮن او هﻢ ﭘﻪ آﺎﺑﻞ آﯥ د
ګڼ ﺷﻤﻴﺮ ﺳﻔﺎرﺗﻮﻧﻮ او دﻳﭙﻠﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻮ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺘﻮﻧﻮ څﺨﻪ د هﻐﻮئ د ﭘﺎم وړ ﻣﺮﺳﺘﻮﻧﻪ ﻣﻨﻨﻪ وآړي .ﺳﺮﺑﻴﺮﻩ ﭘﺮ
دې ﻧﻮﻣﻮړى ټﻴﻢ ﻏﻮاړي ﻟﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ او اﻓﻐﺎن څﺎروﻧﻜﻮ او ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ،د اروﭘﺎﻳﻲ ټﻮﻟﻨﯥ د څﺎروﻧﻜﻮ ﻟﻪ
ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ) ،(EUEOMد ﺁزادو ټﺎآﻨﻮ ﺁﺳﻴﺎﻳﻲ ﺷﺒﻜﯥ ) ،(ANFRELد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺁزادو او ﺷﻔﺎﻓﻮ ټﺎآﻨﻮ
ﻟﻪ ﺑﻨﻴﺎد ) (FEFAاو د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮاك آﻤﻴﺴﻴﻮن ) (AIHRCڅﺨﻪ ﻣﻨﻨﻪ وآړي .ﭘﻪ
ﭘﺎى آﯥ ﻏﻮاړي ﻟﻪ هﻐﻮ ډﻳﺮ ﺷﻤﻴﺮ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ څﺨﻪ ﻣﻨﻨﻪ وآړي ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﻧﻈﺮوﻧﻮ او ﺗﺠﺎرﺑﻮ د ﺷﺮﻳﻜﻮﻟﻮ
ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﯥ وﺧﺖ راآړ.
د ټﺎآﻨﻮ ﻟﻪ ﭘﺮوﺳﯥ څﺨﻪ د وروﺳﺘﻪ ﻣﻮدې ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﻳﻮﻩ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋي ﺟﻮړﻩ آړﻩ ﺗﺮڅﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د
ټﺎآﻨﻴﺰې ادارې د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ او د هﻐﯥ د ﻇﺮﻓﻴﺖ د ﻟﻮړوﻟﻮ ﻣﻼﺗړ وآړي .د ټﺎآﻨﻮ د ﻣﻼﺗړ ټﻴﻢ ) (ESTﻟﻪ دﻏﯥ
ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋۍ څﺨﻪ ﭘﻪ ﺑﺸﭙړ ډول ﻣﻼﺗړ آﻮي.

 .٢ﻋﻤﻮﻣﻲ آﺘﻨﻪ
د  ٢٠٠۵آﺎل ټﺎآﻨﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﯥ د وﻟﺴﻮاآۍ ،ﺛﺒﺎت او ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﭘﻴﺎوړﺗﻴﺎ ﭘﻪ ﻟﻮر ﻳﻮ اړﻳﻦ ګﺎم ګڼﻞ
آﻴﺪﻩ.
اﻓﻐﺎن او ﻧړﻳﻮاﻟﻮ اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاآﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﻮﺟﻮدو اﻣﻨﻴﺘﻲ ګﻮاښﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ ټﺎآﻨﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻧﺴﺒﻲ ډول ﺑﺎﺛﺒﺎﺗﻪ ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل
ﭼﻤﺘﻮ آړ .د  ٢٠٠۴آﺎل ﺑﺮﻋﻜﺲ ،راى اﭼﻮﻧﻪ ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ آﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮﻩ .آﻪ څﻪ هﻢ داﺳﯥ ښﻜﺎري ﭼﯥ ﻟﻪ
 ٢٠٠۴آﺎل څﺨﻪ ﺗﺮ ﻳﻮ ﺣﺪﻩ آﻢ ﺷﻤﻴﺮ راى ﭘﺎڼﯥ واﭼﻮل ﺷﻮې ﺧﻮ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺑﻴﺎ هﻢ د ﺳﺘﺎﻳﻨﯥ وړ ژﻣﻨﻪ وښﻮدﻩ ،ﭘﻪ
ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ ﻟﻪ ښځﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺗړاؤ د ﭘﺎم وړ ژﻣﻨﻪ او ﻣﻴړاﻧﻪ ﺗﺮﺳﺘﺮګﻮ ﺷﻮﻩ.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻨﻈﺮﻩ اوس هﻢ د ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ﭘﺮځﺎي د اﺷﺨﺎﺻﻮ ﺗﺮ ﻧﻔﻮذ ﻻﻧﺪې دﻩ .ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻪ ﻧﻮي
زﻳږﻳﺪﻟﻲ او ډﻳﺮ ﺧﻠﻚ ورﺗﻪ د ﺷﻚ ﭘﻪ ﺳﺘﺮګﻪ ګﻮري .د واﺣﺪ ﻧﺎﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل راﻳﯥ ) (SNTVټﺎآﻨﻴﺰ ﺳﻴﺴﺘﻢ ،ﭼﯥ ﻟﻪ
ﻣﺨﯥ ﻳﯥ ټﻮل آﺎﻧﺪﻳﺪان ﭘﻪ ازادﻩ ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ټﺎآﻨﻮ آﯥ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻠﻲ ،ﺗﺮ ډﻳﺮﻩ آﭽﻪ د ﺷﺨﺼﻴﺘﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ وﻻړ دى.
دﻏﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ د ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ آﯥ ﻟږﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ آﻮي .د راﻳﻮ ﺳﺘﺮو ﭘﺎڼﻮ )ﺷﭙږ ﻣﺨﻪ او  ٣٨٠آﺎﻧﺪﻳﺪان ﭘﻪ
آﺎﺑﻞ آﯥ( ﭘﻪ ﻟﻮژﻳﺴﺘﻴﻚ ،راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ او ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ د راﻳﯥ ﭘﺎڼﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﻴﺮ آﯥ ډﻳﺮې ﭘﻴﭽﻠﺘﻴﺎوې راﻣﻨځﺘﻪ
آړې .د ﻗﻮي ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺸﺘﻮاﻟﻲ آﯥ ښﺎﺋﻲ ﻧﻮى ﭘﺎرﻟﻤﺎن وﻳﺸﻠﯥ واوﺳﻲ .داﺳﯥ ﻳﻮ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﺎﺟﻠﻮ او
دوام ﻟﺮوﻧﻜﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ او ﻣﻼﺗړ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ وﻟﺮي.
ډﻳﺮو اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ او د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻣﺪاﻓﻌﻴﻨﻮ د ﺧﭙﻠﯥ ﻣﺎﻳﻮﺳﺊ څﺮګﻨﺪوﻧﻪ آړې ﭼﯥ ﺳﺮﻩ ﻟﻪ دې ﭼﯥ د آﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ د
څﻴړﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮﻩ ﭘﺮوﺳﻪ ﻣﻮﺟﻮدﻩ وﻩ ﺧﻮ ﺑﻴﺎ هﻢ راى ﭘﺎڼﯥ دداﺳﯥ اﺷﺨﺎﺻﻮ آﺎﻓﻲ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ درﻟﻮدل ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
د ﻧږدې ﺗﻴﺮ )ﻣﺎﺿﻲ( ﭘﻪ ﺗﺎؤﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ﭘﻮرې ﺗړﻟﻲ دي .ﻟﻪ دې ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ډﻳﺮو ﺟﻨګ ﺳﺎﻻراﻧﻮ ﻳﺎ ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ
ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻋﺎﻣﻮ ﺧﻠﻜﻮ څﺨﻪ راﻳﯥ واﺧﻴﺴﺘﯥ ﭼﯥ څﻮآۍ ﺗﺮﻻﺳﻪ آړي .دﻏﯥ ﻣﺴﺌﻠﯥ د ﻋﺎﻣﻪ ﺧﻠﻜﻮ او څﺎروﻧﻜﻮ
ﻣﻔﻜﻮرﻩ ﺗﺮ اﻏﻴﺰې ﻻﻧﺪې راوﺳﺘﻠﻪ .ﺧﻮ ټﺎآﻨﻴﺰې ادارې ،آﻪ هﺮڅﻮﻣﺮﻩ ﻗﻮي واوﺳﻲ ،ﻧﺸﻲ آﻮﻻي ﻣﺤﻜﻤﯥ ،د
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رﻳښﺘﺎؤ آﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻪ او ﻳﺎ د ﺑﯥ وﺳﻠﯥ آﻮﻟﻮهﻴﺌﺘﻮﻧﻪ ځﺎﯼ وﻧﻴﺴﯽ .ﭘﺪاﺳﯥ ﺣﺎل آﯥ ﭼﯥ د اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﻨډا دوام
وﻧﻪ ﻣﻮﻣﻲ ،ﻧﻮ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﻜﻮ ټﺎآﻨﻮ او ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻮﻧﻮ ﺑﻪ د ﺧﻠﻜﻮ ﺑﺎور آﻢ ﺷﻲ.
د ټﺎآﻨﻮ د ﺗﻨﻈﻴﻢ ادارې ﺑﺎﻳﺪ ټﺎآﻨﯥ ﭘﻪ ﻧﻨګﻮوﻧﻜﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ آﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ آړي .ﻟﻜﻪ څﻨګﻪ ﻳﯥ ﭼﯥ ﺗﻤﻪ آﻴﺪﻟﻪ ،ټﺎآﻨﻴﺰې
ﺳﺘﻮﻧﺰې ﺳﺘﺮې وې اﻣﻨﻴﺖ ډﻳﺮ ﺿﻌﻴﻒ و ،د دوﻟﺖ واك آﻤﺰورى او څﺎرﻧﻪ ﻳﯥ ﻣﺤﺪودﻩ وﻩ .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ
ښﺎري او آﻠﻴﻮاﻟﻮ ﺳﻴﻤﻮ او ﺷﻤﺎل اوﺟﻨﻮب وﻳﺸﻞ ﺑﺎﻳﺪ آﻢ ﺷﻲ .ددې ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﻪ څﻮ اړﺧﻴﺰﻩ هڅﻮ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ وي ،د
ټﺎآﻨﻮ آﻤﻴﺴﻴﻮن ﻳﻮ ﻣﻬﻢ رول ﻟﻮﺑﻮﻻي ﺷﻲ ،ﺧﻮ ﺑﺎﻳﺪ د اﻓﻐﺎن او ﻧړﻳﻮال اﻣﻨﻴﺘﻲ آﺎري ﭼﻮآﺎټ ﻟﻪ ﭘﻠﻮﻩ رهﺒﺮي ﺷﻲ.
د ﻣﻠﻲ او وﻻﻳﺘﻲ ﺷﻮراګﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب ﺳﺮﻩ ﺟﻮړﻳﺪل ﺑﻪ هﻐﻪ ﻣﻮﻗﺘﻲ اﺣﻜﺎم ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻳﻮﺳﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ  ٢٠٠١آﺎل
آﯥ ﭘﻪ ﺑﻦ آﯥ وﺿﻊ ﺷﻮي و .ﻟﻪ دﻏﻮ ټﺎآﻨﻮ څﺨﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻮي وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ او درﺳﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ “ﺑﻦ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ”
اﺟﻨﺪا وګڼﻞ ﺷﻲ.
د ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ -
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راﺗﻠﻮﻧﻜﯥ ټﺎآﻨﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ دوام ﻟﺮوﻧﻜﻲ ﻟګښﺖ ﺗﺮﺳﺮﻩ او ﭘﺮ ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﺎور وﺳﺎﺗﻞ ﺷﻲ .ددې ﻟﭙﺎرﻩ اړﻳﻨﻪ دﻩ
ﭼﯥ د ټﺎآﻨﻮ ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻪ او ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﻲ ﭼﺎرواآﻮ ﺗﻪ وﺳﭙﺎرل ﺷﻲ .د ټﺎآﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاك آﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻮري
ﻣﻼﺗړ او ﻣﻨﺎﺑﻊ ورﺳﻮل ﺷﻲ.

.٢

ﻟﻪ ﺗﺨﻨﻴﻜﻲ ﭘﻠﻮﻩ ﭼﯥ هﺮ څﻮﻣﺮﻩ ﻟږې ټﺎآﻨﯥ د  ٢٠٠٩آﺎل ﻟﻪ ﭘﻼن ﺷﻮﻳﻮ ټﺎآﻨﻮ څﺨﻪ د ﻣﺨﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ آﻴږي
هﻐﻮﻣﺮﻩ ښﯥ دي .دﻏﻪ ﻣﻮدﻩ د ﻻﻧﺪې آﺎروﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ښﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴﺪﻻى ﺷﻲ:






ﭘﺎرﻟﻤﺎن او وﻻﻳﺘﻲ ﺷﻮراګﺎﻧﯥ ﻻﭘﺴﯥ ﻏښﺘﻠﯥ او ﺣﻤﺎﻳﻪ ﺷﻲ.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ټﺎآﻨﻴﺰﻩ ادارﻩ ﻗﻮي آړل ﺷﻲ.
د راﻳﻪ اﭼﻮوﻧﻜﻮ ﻧﻮﻣﻠﻴﻜﻨﻪ ،د وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ د ﺳﺮﺣﺪوﻧﻮ ﺳﺮﻩ وﻳﺸﻞ ،ﻣﺪﻧﻲ ﻧﻮﻣﻠﻴﻜﻨﻪ او د ﻧﻔﻮﺳﻮ اﺣﻮال ﭘﻪ
دوام ﻟﺮوﻧﻜﯥ ﺗﻮګﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ.
ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻪ ﻣﻨځﺘﻪ راﺷﻲ او
د ﺧﻠﻜﻮ ﺗﺮﻣﻨځ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻪ آﭽﻪ ﻋﺎﻣﻪ ﭘﻮهﺎوى راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻲ ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ د ښځﻮ ،ځﻮاﻧﺎﻧﻮاو
آﻠﻴﻮاﻟﻮ ﺗﺮﻣﻨځ او هﻢ ﭘﻪ ﺟﻨﻮب او ﺟﻨﻮب ﻟﻮﻳﺪﻳځ ﺳﻴﻤﻮ آﯥ.

.٣

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻳﺪ د اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻋﺪاﻟﺖ ﭘﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻨﻮ ﻣﺴﺎﻟﻮ ﭘﺮﻣﺨﺘګ وآړي ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ اداري او ﻗﻀﺎﺋﻲ
اﺻﻼﺣﺎت ،د ﺣﻘﺎﻳﻘﻮ د ﻣﻌﻠﻮﻣﻮﻟﻮ ،اﺳﻨﺎدو ﺟﻮړوﻟﻮ او د ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺣﺴﺎب ورآﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺳﺎﺣﻪ آﯥ .آﻪ داﺳﯥ
وﻧﺸﻲ ﻧﻮ ددې ﺧﻄﺮ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ راﺗﻠﻮﻧﻜﯥ ټﺎآﻨﯥ ﺗﺮ ﺧﭙﻠﯥ اﻏﻴﺰې ﻻﻧﺪې راوﻟﻲ.

.۴

ﻳﻮ ﻟړ څﻮ اړﺧﻴﺰﻩ ﺳﻜﺘﻮري هڅﻮ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ دﻩ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﻲ او ﻧړﻳﻮاﻟﻮ اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاآﻮﻧﻮ ﻣﻼﺗړ ﻟﻪ ځﺎن ﺳﺮﻩ
وﻟﺮي ﺗﺮڅﻮ ﻋﺎﻣﻪ ﭘﻮهﺎوى او د وﻟﺴﻮاآۍ ﭘﻪ اړﻩ د ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻮهﻪ زﻳﺎﺗﻪ آړي ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ آﻠﻴﻮاﻟﻮ او
ﺟﻨﻮب او ﺟﻨﻮب ﺧﺘﻴځ ﺳﻴﻤﻮ آﻰ.

.۵

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﭘﺮوﺳﻮ آﯥ ﺑﺎﻳﺪ د ښځﻮ وﻧډې اﺧﻴﺴﺘﻨﯥ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺟﺪي ﺗﻮګﻪ اداﻣﻪ ورآړل ﺷﻲ.

وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ

.٣

ټﺎآﻨﻴﺰ ﻣﻬﺎﻟﻮﯦﺶ

اﻟﻒ.

اوﺳﻨۍ ټﺎآﻨﯥ د “ﺑﻦ اﺟﻨډا” ﺑﺸﭙړوي .ﺧﻮ ﻟﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﺑﺎﻳﺪي درې ﻧﻮرې ټﺎآﻨﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ ﭼﯥ
ﻋﺒﺎرت دي ﻟﻪ وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ،ښﺎرواﻟﻴﻮ او ﻣﺤﻠﻲ ﺷﻮراګﺎﻧﻮ ټﺎآﻨﯥ .ﻟﻪ دې ﺳﺮﻩ ﺳﻮال ﭘﻴﺪا آﻴږي ﭼﯥ څﻪ وﺧﺖ ﺑﺎﻳﺪ دا
ټﺎآﻨﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ او ﭘﻪ څﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ.
د ﻻﻧﺪې دﻟﻴﻠﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ،دا ﺑﻪ ډﻳﺮﻩ ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻨﻪ وي ﭼﯥ ﭘﻪ آﺎل  ٢٠٠۶آﯥ ټﺎآﻨﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ.
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د ټﻮﻟﻮ وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ،ښﺎرواﻟﻴﻮ او ﻣﺤﻠﻲ ﺳﺮﺣﺪوﻧﻪ ﻻﺗﺮاوﺳﻪ ﻧﺪي ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮي.



ﻳﻮﻩ ﻧﻮې ﻳﺎ ﻧﻴﻤﺎﺋﻲ ﻧﻮﻣﻠﻴﻜﻨﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺎ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ راﻳﻪ اﭼﻮوﻧﻜﻲ ﺗﻪ ﺧﭙﻠﯥ ټﺎآﻨﻴﺰې ﺣﻮزې
وروﭘﻴﮋﻧﺪل ﺷﻲ.



ټﺎآﻨﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻧﻮﻳﻮ ټﺎآﻨﻴﺰو ادارو ﻳﻮ داغ ﻟګﻮﻟﻰ .د درﻳﻢ ځﻞ ﻟﭙﺎرﻩ ټﺎآﻨﯥ ښﺎﺋﻲ د ادارو ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ
ټﻜﻨۍ آړي او د راﻳﻪ اﭼﻮوﻧﻜﻮ ﻟﻴﻮاﻟﺘﻴﺎ راآﻤﻪ آړي.



ﭘﻪ ښﻜﺎرﻩ راﺗﻠﻮﻧﻜﯥ آﯥ داﺳﯥ ﺑﺮﻳښﻲ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ټﺎآﻨﻮ ﻟګښﺘﻮﻧﻪ ﺑﻪ د ﺑﺴﭙﻨﻪ آﻮوﻧﻜﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا
ورآﻮل آﻴږي .١ﻟﻪ ټﺎآﻨﻮ څﺨﻪ د وروﺳﺘﻪ ﻣﻮدې ﭘﻪ اړﻩ د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ راﭘﻮر واﺋﻲ ﭼﯥ د ښﺎرواﻟﻴﻮ د ټﺎآﻨﻮ
ﻟګښﺘﻮﻧﻪ او د راﻳﻪ اﭼﻮوﻧﻜﻮ ﻧﻮﻣﻠﻴﻜﻨﻪ ﺑﻴﺎ ﺗﺎزﻩ آﻮل ﺑﻪ ﻟﻪ  ١٠٠ﻣﻴﻠﻮﻧﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎﺋﻲ ډاﻟﺮو څﺨﻪ ﭘﻮرﺗﻪ وي.

 د ﻣﺤﻠﻲ ټﺎآﻨﻮ اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎﺗﻞ ښﺎﺋﻲ د ﻟﻮړې آﭽﯥ ﻟﻪ ټﺎآﻨﻮ څﺨﻪ ډﻳﺮ ﻧﻨګﻮﻧﻜﻲ وي.
د راﺗﻠﻮﻧﻜﻮ ټﺎآﻨﻮ ﻟﻪ ﻧﻴټﯥ ﺳﺮﻩ ﺑﯥ ﻟﻪ ﺗړاوﻩ ،ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﺎﻳﺪ د ټﺎآﻨﻮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘړاووﻧﻪ ﺳﺮﻩ ﺑﺮاﺑﺮ آړي .د اوس ﻟﭙﺎرﻩ،
د وﻟﺴﻤﺸﺮۍ او ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ټﺎآﻨﯥ ﭘﻪ هﺮو ﭘﻨځﻮ آﻠﻮﻧﻮ ،د وﻻﻳﺘﻲ ﺷﻮراګﺎﻧﯥ ټﺎآﻨﻮ ﭘﻪ هﺮو څﻠﻮرو آﻠﻮﻧﻮ او د
وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ او ﻣﺤﻠﻲ ﺷﻮراګﺎﻧﻮ ټﺎآﻨﯥ ﭘﻪ هﺮو درﻳﻮ آﻠﻮﻧﻮ آﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ آﻴږي .د دﻏﻪ ډول آﺎري ﭼﻮآﺎټ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﺑﻪ
ﻧږدې هﺮ آﺎل ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴﯥ ټﺎآﻨﯥ واوﺳﻲ ،ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻳﯥ ﻧﻪ ﻟﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﭘﻠﻮﻩ او ﻧﻪ هﻢ ﻟﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﭘﻠﻮﻩ زﻏﻤﻠﻰ ﺷﻲ.
وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ


ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﭼټﻜۍ ﺳﺮﻩ ﭘﺮﻳﻜړﻩ وآړي ﺗﺮڅﻮ د وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ،ښﺎرواﻟﻴﻮ او ﻣﺤﻠﻲ ټﺎآﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﻬﺎﻟﻮﯦﺶ
وټﺎآﻲ.



ﻟﻪ ﺗﺨﻨﻴﻜﻲ ﭘﻠﻮﻩ ﭼﯥ هﺮ څﻮﻣﺮﻩ ﻟږې ټﺎآﻨﯥ د  ٢٠٠٩آﺎل ﻟﻪ ﭘﻼن ﺷﻮﻳﻮ ټﺎآﻨﻮ څﺨﻪ د ﻣﺨﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ
هﻐﻮﻣﺮﻩ ښﯥ دي .دﻏﻪ ﻣﻮدﻩ د ﻻﻧﺪې آﺎروﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ښﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴﺪﻻى ﺷﻲ:
-

ﭘﺎرﻟﻤﺎن او وﻻﻳﺘﻲ ﺷﻮراګﺎﻧﯥ ﻻﭘﺴﯥ ﻏښﺘﻠﯥ او ﺣﻤﺎﻳﻪ ﺷﻲ.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ټﺎآﻨﻴﺰﻩ ادارﻩ ﻗﻮي آړل ﺷﻲ.
د راﻳﻪ اﭼﻮوﻧﻜﻮ ﻧﻮﻣﻠﻴﻜﻨﻪ ،د وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ وﻳﺸﻞ ،ﻣﺪﻧﻲ ﻧﻮﻣﻠﻴﻜﻨﻪ او د ﻧﻔﻮﺳﻮ اﺣﻮال ﭘﻪ دوام ﻟﺮوﻧﻜﯥ
ﺗﻮګﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ.
ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻪ ﻣﻨځﺘﻪ راﺷﻲ او
ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﺗﻮګﻪ ﻋﺎﻣﻪ ﭘﻮهﺎوي راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻲ ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ د ښځﻮ ،ځﻮاﻧﺎﻧﻮ ،آﻠﻴﻮاﻟﻮ او ﭘﻪ
ﺟﻨﻮب او ﺟﻨﻮب ﻟﻮﻳﺪﻳځ ﺳﻴﻤﻮ آﯥ د ﺧﻠﻜﻮ ﺗﺮﻣﻨځ.



ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﺎﻳﺪ د راﺗﻠﻮﻧﻜﻮ ټﺎآﻨﻮ د ﻣﻬﺎﻟﻮﯦﺶ ﭘﻪ ﺳﺮ ژر ﻣﻮاﻓﻘﯥ ﺗﻪ ورﺳﻴږي .ﺣﻜﻮﻣﺖ ،ﺑﺴﭙﻨﻪ آﻮوﻧﻜﻲ ،او
ټﺎآﻨﻴﺰ هﻤګټﻲ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي ﺗﺮڅﻮ ﭘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ډول اﺻﻼﺣﺎت ﭘﻴﻞ آړي او ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ او
ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ ﺗﻪ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب ورآړي.



ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻮګﻪ داﺳﯥ ﻧﻈﺮ دى ﭼﯥ د ښﺎرواﻟﻴﻮ ټﺎآﻨﯥ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب آﯥ ﭘﻪ دوﻳﻢ ﻧﻤﺒﺮ راځﻲ .ﭘﺎرﻟﻤﺎن
ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻮرې د ټﻴټﯥ آﭽﯥ ټﺎآﻨﯥ د  ٢٠٠٩آﺎل ﻟﻪ ﻧﻴټﯥ څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ ﻣﻬﺎﻟﻮﻳﺶ آړي .هﻤﺪاراز ،ﭘﺎرﻟﻤﺎن
آﻮﻻى ﺷﻲ ﭘﺮﻳﻜړﻩ وآړي ﭼﯥ ﺁﻳﺎ د وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ټﺎآﻨﯥ ﻳﺎ ﻣﺤﻠﻲ ټﺎآﻨﯥ ﻟﻪ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻮ ټﺎآﻨﻮ ﻳﺎ ﻣﺤﺪودې
ﺟﺮګﯥ د ﻳﻮې ﭘﺮوﺳﯥ ﻟﻪ ﻻرې ﺗﺮﺳﺮﻩ آړي ﺗﺮڅﻮ د ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻮ ټﺎآﻨﻮ ﺷﻤﻴﺮﻩ د ادارې وړ ﺷﻤﻴﺮې
)څﻠﻮر( ﺗﻪ راټﻴټﻪ آړي .دا آﺎر ﺑﻪ د اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ وﻟﺮي.



ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﺎﻳﺪ د ټﺎآﻨﻮ دوﻩ دورې وﺿﻊ آړي ﭼﯥ د وﻟﺴﻤﺸﺮۍ او وﻟﺴﻲ ﺟﺮګﯥ ټﺎآﻨﯥ ﭘﻪ هﺮو څﻠﻮر او
ﭘﻨځﻮ آﻠﻮﻧﻮ آﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ او د ټﻴټﯥ آﭽﯥ ټﺎآﻨﯥ ﻟﻪ هﻤﺪاراز ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﻮې ﻣﻮدې ﺳﺮﻩ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ ﺧﻮ
ﻟﻪ ټﺎآﻨﻮ ﺳﺮﻩ د دوو آﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮﭘﻴﺮ.

_______________________
١
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د ﺗﻴﺮو دوو ټﺎآﻨﻴﺰو دورو ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻟګښﺘﻮﻧﻪ او ﻧﻮﻣﻠﻴﻜﻨﻪ  ٣٠٠ﻣﻴﻠﻮﻧﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎﺋﻲ ډاﻟﺮو ﺗﻪ ﻧږدې و .دا ﻟګښﺖ ﭘﻪ ﺑﺸﭙړ ډول د
ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﻟﻪ ﭘﻠﻮﻩ ورآړل ﺷﻮ .د اﻓﻐﺎن ﺣﻜﻮﻣﺖ اوﺳﻨﻰ ټﻮﻟټﺎل آﻠﻨﻲ ﻋﺎﻳﺪ  ٣۵٠ﻣﻴﻠﻮﻧﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎﺋﻲ ډاﻟﺮ دى.


ب.

د ﺣﻜﻮﻣﺖ د هﺮې آﭽﯥ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺻﻼﺣﻴﺘﻮﻧﻪ ،ﺷﺮاﻳﻂ او واآﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د دﻏﯥ ادارې د
ټﺎآﻨﻮ د ﭘﺮوﺳﯥ ﻟﻪ ﭘﻴﻠﻴﺪو د ﻣﺨﻪ واﺿﺢ آړل ﺷﻲ.
ټﺎآﻨﻴﺰ ﺳﻴﺴﺘﻢ

د ټﺎآﻨﻴﺰ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻪ اﻧﺘﺨﺎب آﯥ هﻴڅ ډول ﻧړﻳﻮال ﻣﻌﻴﺎر ﻧﺸﺘﻪ ﭼﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ هﻐﻪ ﺑﺎﻧﺪﯼ ﻋﻤﻞ او ټﻴﻨګﺎر وﺷﯽ .د واﺣﺪ
ﻧﺎﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل راﻳﻰ ﺳﻴﺴﺘﻢ د ټﺎآﻨﻮ ادارﻩ ﭘﻴﭽﻠﯥ آﻮي او ﻟګښﺘﻮﻧﻪ زﻳﺎﺗﻮي ﺧﻮ ﻧﻮر ﺑﺪﻳﻠﻮﻧﻪ  -ﻟﻜﻪ د ﺧﻼص ﻟﻴﺴﺖ
ﺳﻴﺴﺘﻢ  -هﻢ آﻮﻻى ﺷﻮل هﻤﺪاراز ﻟګښﺘﻮﻧﻪ وﻟﺮي .د دﻏﻮ ټﺎآﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﭘﻮښﺘﻨﯥ ﻣﻮﺟﻮدې وې ﭼﯥ د
ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ د ټﺎآﻨﻮ ﺳﻴﺴﺘﻢ راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻲ ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ ګﻮﻧﺪوﻧﻪ ﻧﻮي ﻣﻨځﺘﻪ راﻏﻠﻲ او ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﺧﻠﻚ
ﭘﺮې ﺑﺎور ﻧﻠﺮي .ﺧﻮ ﭘﻪ اوږد ﻣﻬﺎل آﯥ د ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ﭘﺮﺑﻨﺴټ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻮﻻى ﺷﻲ د واﺣﺪ ﻧﺎﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل راى ﺳﻴﺴﺘﻢ
ځﺎى وﻧﻴﺴﻲ ﺗﺮڅﻮ ﻳﻮ اﻏﻴﺰﻣﻦ ﭘﺎرﻟﻤﺎن راﻣﻨځﺘﻪ آړي ،ښځﻮ او ﻧﻮرو ﻣﺤﺮوﻣﻮ ﻃﺒﻘﻮ ﺗﻪ ﭘﺮاﺧﻪ وﻧډﻩ ورآړي ،او
د ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ﭘﺮﺑﻨﺴټ درﻳځ راﻣﻨځﺘﻪ آړي ﻧﻪ دا ﭼﯥ ﭘﺮ ﺷﺨﺼﻴﺘﻮﻧﻮ وﻻړ وي.
د وﻟﺴﻲ ﺟﺮګﯥ د هﺮ وﻻﻳﺖ ﭘﻪ ﺳﺮ د ﭼﻮآﻴﻮ اوﺳﻨﻰ ﺗﻘﺴﻴﻢ )او د آﻮﭼﻴﺎﻧﻮ د ﭼﻮآﻴﻮ ﺷﻤﻴﺮﻩ( د  ١٩٧٩آﺎل د
ﺳﺮﺷﻤﻴﺮﻧﯥ )ﭘﻪ ﻧﻔﻮﺳﻮ آﯥ د آﻠﻨﻲ زﻳﺎﺗﻮاﻟﻲ ﭘﻪ ﭘﺎم آﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ( ،د آﻮرﻧﻴﻮ د ﻧﺎﺑﺸﭙړې ﺳﺮوې او اﺿﺎﻓﻪ
ﺣﺴﺎﺑﻮﻧﻮ )ﺗﺮڅﻮ د وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨځ وﯦﺶ ﻳﻘﻴﻨﻲ آړل ﺷﻲ او د ښځﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ځﺎﻧګړې ﺷﻮې څﻮآۍ ﻳﻘﻴﻨﻲ آړل ﺷﻲ(،
ﭘﺮﺑﻨﺴټ راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮې .د ﭼﻮآﻴﻮ اوﺳﻨﻰ وﯦﺶ ﺗﺮﻳﻮ ﺣﺪﻩ ﻧﺎﻧﺪرﻳﻴﺰ دى او ﺑﺎﻳﺪ د ﺳﻤﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﺗﺮﻻﺳﻪ آﻮﻟﻮ
وروﺳﺘﻪ ﻳﯥ ﺑﻴﺎ ﻟﻪ ﺳﺮﻩ آﺘﻨﻪ وﺷﻲ.
وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ:

ث.



د وﻟﺴﻲ ﺟﺮګﯥ او وﻻﻳﺘﻲ ﺷﻮرا ټﺎآﻨﯥ )ﭘﻪ  ۵آﻠﻮﻧﻮ آﯥ( ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ وﻻړ ټﺎآﻨﻴﺰ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻻﻧﺪې
ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ ،ﺧﻮ ﺑﺎﻳﺪ دا ډاډ ورﺳﺮﻩ وي ﭼﯥ ﺁزاد آﺎﻧﺪﻳﺪان ﺑﻪ هﻢ ﭘﻪ ﻣﺴﺎوي ﺷﺮﻃﻮﻧﻮ ځﺎﻧﻮﻧﻪ آﺎﻧﺪﻳﺪ
آﻮﻻى ﺷﻲ .د ټﺎآﻨﻮ د ﻣﻼﺗړ ټﻴﻢ ) - (ESTد ﺗﻴﺮ آﺎل ﭘﻪ څﻴﺮ  -د دوﻩ رګﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﭙﺎرښﺘﻨﻪ آﻮي ﭼﯥ د
ټﻮﻟﯥ ټﺎآﻨﻴﺰې ﺣﻮزې ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﯥ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ګۍ ﻳﻮ ﭘټ ﻟﻴﺴﺖ واوﺳﻲ )ﺧﻮ ﺑﺎﻳﺪ داﺳﯥ اﺣﻜﺎم وﻟﺮي
ﭼﯥ ښځﯥ د ﻟﻴﺴﺖ ﭘﺎي ﺗﻪ راﻧﻪ وﺳﺘﻞ ﺷﻲ( ،ﭼﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﻳﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺪې اﺳﺎس وي ﭼﯥ “ﻟﻮﻣړى ﻟﻪ ﺁﺧﺮ
څﺨﻪ ﺗﻴﺮﻳږي” ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻪ آﻮﭼﻨﻴﻮ ﺣﻮزو څﺨﻪ.



د ﻧﺎاﺟﺮاء ﺷﻮﻳﻮ ټﺎآﻨﻮ د ﺗﺮﺳﺮﻩ آﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ټﺎآﻨﻮ د ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻏﻮرﻩ آﻮل ﺑﺎﻳﺪ د ﻧﻮرو ﻓﻜﺘﻮروﻧﻮ ﺳﺮﺑﻴﺮﻩ،
د ﺳﻴﺎﺳﯽ ګﻮﻧډﻧﻮ ﻗﺪرت ﭘﺮ ﺗﺤﻠﻴﻞ او د ټﺎآﻨﻮ ﭘﺮ وﺧﺖ د ﻋﻮاﻣﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ﻗﺒﻠﻮل هﻢ
راﻧﻐﺎړي .ﻧﻮﻣﻮړى ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ ﺧﻠﻜﻮ ﺳﺮﻩ د ﭘﺮاﺧﻪ ﺳﻼ ﻣﺸﻮرو وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ ټﺎآﻨﻮ ډﻳﺮ وړاﻧﺪې اﻋﻼن
ﺷﻲ.



آﻪ ﭼﻴﺮې د واﺣﺪ ﻧﺎﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل راى ﺳﻴﺴﺘﻢ د آﻮﻣﯥ ﺑﻠﯥ ټﺎآﻨﯥ ﻟﭙﺎرﻩ آﺎرول آﻴږي ﻧﻮ ټﻮﻟﯥ هڅﯥ ﺑﺎﻳﺪ
ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻪ ﭘﺪې آﯥ ځﺎى ﭘﻪ ځﺎى آړل ﺷﻲ .د ﺑﻴﻠګﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ،ګﻮﻧﺪوﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ
وﺗﻮاﻧﻴږي ﭼﯥ ﭘﺮ راى ﭘﺎڼﻮ د آﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺧﭙﻞ ﻧﻮم او ﻧښﺎن وﻟﺮي .هﻤﺪاراز آﻪ ﭼﻴﺮې ﭘﺎرﻟﻤﺎن
ﭘﺮﻳﻜړﻩ وآړي ﭼﯥ ټﺎآﻨﯥ د ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ دي ﻧﻮ د ﺁزادو آﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﺣﻘﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ هﻢ ﺗﻀﻤﻴﻦ آړل
ﺷﻲ.



ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﺎﻳﺪ د وﻟﺴﻲ ﺟﺮګﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د ﭼﻮآﻴﻮ ﺗﺨﺼﻴﺺ د  ٢٠٠٩آﺎل ﻟﻪ ﻣﻠﻲ ټﺎآﻨﻮ د ﻣﺨﻪ وګﻮري.
ﺳﺮﺷﻤﻴﺮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ ټﺎآﻨﻮ ښﻪ د ﻣﺨﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ ﭘﺎرﻟﻤﺎن د ﺑﺤﺚ او ﭘﺮﻳﻜړې ﻟﭙﺎرﻩ آﺎﻓﻲ وﺧﺖ
وﻟﺮي.



آﻪ ﭼﻴﺮې د راﺗﻠﻮﻧﻜﻮ ټﺎآﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د واﺣﺪې ﻧﺎﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل راى ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻴﺎ هﻢ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ځﺎى ﭘﺎﺗﯥ آﻴږي ﻧﻮ
ﺳﺘﺮ وﻻﻳﺘﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ د ﻏړو ﻟﻪ ﭘﻠﻮﻩ ﭘﻪ څﻮ وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ووﻳﺸﻞ ﺷﻲ.
د راﻳﯥ اﭼﻮوﻧﻜﻮ ﻧﻮﻣﻠﻴﻜﻨﻪ ،د وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ وﻳﺸﻞ او ﺳﺮﺷﻤﻴﺮﻧﻪ

د راى اﭼﻮوﻧﻜﻮ ﭘﻪ ﻧﻮﻣﻠﻴﻜﻨﻪ آﯥ ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﺗﻮګﻪ ﻣﻨﻞ ﺷﻮې ﻧﻴﻤګړﺗﻴﺎوې ﻣﻮﺟﻮدې دي:
6

o
o
o
o

داﺳﯥ ﺗﻮروﻧﻪ ﻟګﻮل ﺷﻮي ﭼﯥ څﻮ وارﻩ ﻧﻮﻣﻠﻴﻜﻨﻪ ﭘﻪ ﺳﺘﺮ ﺷﻤﻴﺮ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮې.
د راى اﭼﻮﻧﯥ داﺳﯥ ډﻳﺮ آﺎرﺗﻮﻧﻪ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ هﻐﻪ اړﻳﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﻠﺮي ﭼﯥ د راﻳﻪ اﭼﻮوﻧﻜﻲ وﻟﺴﻮاﻟۍ،
ښﺎرواﻟﻰ ﻳﺎ آﻠﻰ او ﻳﺎ هﻢ ﭘﻪ دﻏﻮ ﺣﺪوﻧﻮ آﯥ د هﻐﻮئ د راى اﭼﻮﻧﯥ ﻣﺮآﺰوﻧﻪ ﭘﻪ ﻧښﻪ آړي.
داﺳﯥ هﻴڅ ﻣﻨﻈﻤﻪ آړﻧﻼرﻩ ﻧﺸﺘﻪ ﭼﯥ آﺎرﺗﻮﻧﻪ اﺻﻼح آړي ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ ﭼﯥ آﻠﻪ راى
اﭼﻮوﻧﻜﯥ ﺑﻠﯥ ﺳﻴﻤﯥ ﺗﻪ وﻻړ ﺷﻲ ،او
د ډﻳﺮو ښځﻮ د راى اﭼﻮﻧﯥ آﺎرﺗﻮﻧﻪ ﻋﻜﺴﻮﻧﻪ ﻧﻠﺮي.

دﻏﻪ ﻧﻴﻤګړﺗﻴﺎوې او راى اﭼﻮوﻧﻜﻮ ﺗﻪ د ﻳﻮ ځﺎى ﻧﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﻮل د راى ورآﻮوﻧﻜﻮ د ﺷﻤﻴﺮې ﻣﻌﻠﻮﻣﻮل ﻧﺎﺷﻮﻧﯥ آﻮي
او ﭘﻪ راى ورآﻮﻟﻮ آﯥ د درﻏﻠﻴﻮ ﺷﻮﻧﺘﻴﺎ ﻻﭘﺴﯥ زﻳﺎﺗﻮي )ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ څﻮ ځﻠﻲ راﻳﻪ ورآﻮل(.
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﯥ ﺗﺮاوﺳﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮې ټﺎآﻨﯥ د ښﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﻮﻳﻮ ﻣﻠﻲ ﻳﺎ وﻻﻳﺘﻲ ﺳﺮﺣﺪوﻧﻮ ﭘﺮﺑﻨﺴټ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮي.
د وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﺳﺮﺣﺪوﻧﻪ ﺗﺮډﻳﺮﻩ ﺣﺪﻩ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﻮي  -ﺧﻮ ﺑﻴﺎ هﻢ ﭘﻪ ﺑﺸﺒړ ډول ﻧﻪ .د ښﺎرواﻟﻴﻮ او ﻣﺤﻠﻲ ﺳﺮﺣﺪوﻧﻪ
ﻧﺪي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﻮي.
وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ:

ج.



د ټﺎآﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاك آﻤﻴﺴﻴﻮن او د آﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻓﻮري ﺗﻮګﻪ ﺧﭙﻠﻮاك ﻣﺎهﺮﻳﻦ ﭼﻤﺘﻮ آړي
ﺗﺮڅﻮ د راﻳﯥ اﭼﻮﻧﯥ د اوﺳﻨۍ ﻧﻮﻣﻠﻴﻜﻨﯥ ﺗﻔﺘﻴﺶ وآړي .ﭘﺎﻳﻠﯥ ﺑﺎﻳﺪ د راى اﭼﻮﻧﯥ ﭘﻪ ځﺎﻳﻮﻧﻮ آﯥ د ﻳﻮې
هﺮاړﺧﻴﺰې او دوام ﻟﺮوﻧﻜﯥ ﻧﻮﻣﻠﻴﻜﻨﯥ ﻟﭙﺎرﻩ اﺳﺘﻌﻤﺎل آړل ﺷﻲ .آﻪ ﻣﻤﻜﻦ وي ،د راى اﭼﻮوﻧﻜﻮ او
ﻣﺪﻧﻲ ﻧﻮﻣﻠﻴﻜﻨﯥ هڅﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺮﻩ ﻳﻮځﺎي ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ د راى اﭼﻮوﻧﻜﻮ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻪ ﻳﻮ هﺮاړﺧﻴﺰ ﻣﺪﻧﻲ
ﻧﻮﻣﻠﻴﻜﻨﯥ څﺨﻪ واﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻲ.



ټﻴﻨګﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮ دې وي ﭼﯥ ﻳﻮﻩ دوام ﻟﺮوﻧﻜﯥ ﻧﻮﻣﻠﻴﻜﻨﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ او ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﺑﻴړﻩ آﯥ ﭘﻠۍ ﻧﺸﻲ.
ﻣﻮﺧﻪ ﺑﺎﻳﺪ دا واوﺳﻲ ﭼﯥ د ) (٢٠٠٩د وﻟﺴﻤﺸﺮۍ ،وﻟﺴﻲ ﺟﺮګﯥ او وﻻﻳﺘﻲ ﺷﻮرا ﻟﻪ ټﺎآﻨﻮ څﺨﻪ د
ﻣﺨﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻮې ﻧﻮﻣﻠﻴﻜﻨﻪ ﻧﻬﺎﺋﻲ آړل ﺷﻲ .هﺮ ډول ټﺎآﻨﯥ ﭼﯥ ﻟﻪ هﻐﻪ وﺧﺖ د ﻣﺨﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ آﻴږي ،ﺑﻪ ﻟﻪ
هﻤﺪې آﺒﻠﻪ د راى اﭼﻮوﻧﻜﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺟﻮدو آﺎرﺗﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻳﻮ څﻪ ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ.



د وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ،ښﺎرواﻟﻴﻮ او آﻠﻴﻮ ﺳﺮﺣﺪوﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ د راى اﭼﻮوﻧﻜﻮ ﻟﻪ ﻧﻮﻣﻠﻴﻜﻨﯥ ښﻪ د ﻣﺨﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ
ﻳﻘﻴﻨﻲ ﺷﻲ ﭼﯥ دا ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ډول د راى اﭼﻮوﻧﻜﻲ ﭘﻪ آﺎرت آﯥ اﻧﻌﻜﺎس ﺷﻮي دي .د راﻳﻮ
آﺎرﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﻜﯥ آﯥ ﻧﻪ ﻳﻮازې داﭼﯥ ﻳﻮﻩ ﺷﻤﻴﺮﻩ وﻟﺮي ﺑﻠﻜﻪ د راى اﭼﻮوﻧﻜﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ،د
زﻳږﻳﺪﻧﯥ ﻧﻴټﻪ او د ﺗﺬآﺮې ﺷﻤﻴﺮﻩ هﻢ ﺑﺎﻳﺪ وﻟﺮي.



ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﺎﻳﺪ ټﺎآﻨﻴﺰې ﺣﻮزې ﺟﻮړې آړي ﺗﺮڅﻮ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﻜﯥ آﯥ د ټﺎآﻨﻴﺰ ﺳﻴﺴﺘﻢ د ﺧﻮښﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻧﻮر
واآﻮﻧﻪ هﻢ وﻟﺮي .دا ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت د ﻳﻮ ﻧﻮي ﻣﻠﻜﻲ ﻳﺎ راﻳﻪ اﭼﻮوﻧﻜﻮ ﻟﻪ ﺛﺒﺖ څﺨﻪ واﺧﻠﻲ ﺗﺮ څﻮ دﻗﺖ او
٢
د اړوﻧﺪﻩ ﺳﺎﻳﺰ ﻣﻨﺎﺳﺒﯥ ﺣﻮزې ﻳﻘﻴﻨﻲ آړي.
اﻣﻨﻴﺖ او ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ ﺗﻮﭘﻴﺮوﻧﻪ

ﻟﻜﻪ څﻨګﻪ ﯦﯥ ﭼﯥ ﺗﻤﻪ آﻴﺪﻟﻪ ،د ټﺎآﻨﻮ ﻣﻌﻴﺎر ﭘﻪ ټﻮل هﻴﻮاد آﯥ ﺗﻮﭘﻴﺮ درﻟﻮد .ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ هﻐﻮ ﺳﻴﻤﻮ آﯥ ښﻪ
و ﭼﯥ اﻣﻨﻴﺖ او د دوﻟﺖ واك ﭘﻜﯥ ښﻪ و .ﭘﻪ آﻠﻴﻮاﻟﻮ ﺳﻴﻤﻮ آﯥ ،ﺧﺼﻮﺻﺎْ ﭘﻪ ﺟﻨﻮب او ﺣﻨﻮب ﺧﺘﻴځ آﯥ ﺧﺮاﺑﯥ
ټﺎآﻨﻴﺰې آړﻧﯥ ﻟﻜﻪ د راى اﭼﻮوﻧﻜﻮ وﻳﺮوﻧﻪ او د ښځﻮ ﭘﺮځﺎي د ﻧﺎرﻳﻨﻪ و راى اﭼﻮﻧﻪ ډﻳﺮﻩ ﺗﺮ ﺳﺘﺮګﻮ ﺷﻮﻩ .د دﻏﻮ
ﺳﺎﺣﻮ ﺟﻤﻬﻮري آﻮل ﺑﻪ ﻳﻮې اوږدې ﻣﻮدې ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ وﻟﺮي او د ډﻳﺮو ﺳﻜﺘﻮروﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﻪ ﻧﻨګﻮﻧﻪ وي ﭼﯥ ﺑﺎﻳﺪ د
ځﺎﻳﻲ دود او دﺳﺘﻮر ﺣﺴﺎﺳﻴﺘﻮﻧﻪ هﻢ ﭘﻪ ﭘﺎم آﯥ وﻧﻴﺴﻲ .دا ﻣﻬﻤﻪ دﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﻜﯥ آﯥ ﺑﺎﻳﺪ ټﺎآﻨﯥ د آﻠﻴﻮاﻟﻮ او
ښﺎري ﺳﻴﻤﻮ ﺗﺮﻣﻨځ ﻣﻮﺟﻮدې ﺗﺸﯥ راآﻤﯥ آړي ﻧﻪ دا ﭼﯥ ﻻ ﻳﯥ ﭘﺴﯥ ﭘﺮاﺧﻪ آړي.

_________________
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ﻟﻮﻣړى ﻟﻪ ټﺎآﻨﻮ وروﺳﺘﻪ ﭘﺮ اﺻﻮﻟﻮ دﻏﻪ ټﺎآﻨﻴﺰې ﺣﻮزې ﻟﻪ آﺎل  ٢٠٠٩څﺨﻪ دﻣﺨﻪ ﻣﻨځﺘﻪ راﻧﻪ وﺳﺘﻞ ﺷﻮې.

وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ:


د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﺳﺎﺣﻮ آﯥ ﺑﺎﻳﺪ آﻤﭙﺎﻳﻦ او راﻳﻪ اﭼﻮﻧﻪ د راﺗﻠﻮﻧﻜﻮ ټﺎآﻨﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ د ﻳﻮ ﻣﻠﻲ
ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﻚ هﺪف ﭘﻪ ﺣﻴﺚ دوام وﻣﻮﻣﻲ.



د راى اﭼﻮوﻧﻜﻮ او ﻋﺎﻣﻪ ﭘﻮهﺎوي زدﻩ آړې ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ هﻐﻮ ﺳﺎﺣﻮ ﺗﻤﺮآﺰ وآړي ﭼﻴﺮې ﭼﯥ د دوﻟﺘﻲ ادارو
واك ﭘﻪ دودﻳﺰﻩ ﺗﻮګﻪ ﻣﺤﺪود و .د ﻋﺎﻣﻪ ﭘﻮهﺎوي ﻟﻪ ښﻮوﻧﻜﻮ ﺳﺮﻩ ﺑﺎﻳﺪ اﻓﻐﺎﻧﻲ او ﺑﻬﺮﻧﻲ اﻣﻨﻴﺘﻲ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﻣﺮﺳﺘﻪ وآړي ﺗﺮڅﻮ ﺧﭙﻠﯥ ﭼﺎرې ﭘﻪ ښﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﺮﻣﺦ ﺑﻮځﻲ .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯥ ﺑﺎﻳﺪ
هﻤﺪاﺳﯥ ﭘﻪ رهﺒﺮۍ آﯥ واوﺳﻲ ځﻜﻪ ﭼﯥ دوئ ﭘﺮ آﻠﺘﻮري ﺣﺴﺎﺳﻴﺘﻮﻧﻮ ښﻪ ﭘﻮهﻴږي او ﭘﻪ ﺳﺨﺖ
ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل آﯥ هﻢ آﺎر آﻮﻻى ﺷﻲ.



د ټﺎآﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاك آﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺎﻳﺪ د داﺳﯥ آﻠﻴﻮاﻟﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﺨﺼﻮص ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﺟﻮړ آړي ﭼﯥ ﭘﻪ
دودﻳﺰﻩ ﺗﻮګﻪ د دوﻟﺘﻲ ادارو ﻻس رﺳﻰ ورﺗﻪ آﻢ و .ﭘﺪې آﯥ ﻻﻧﺪې ﺷﻴﺎن راﺗﻼى ﺷﻲ:
o
o
o
o

د.

ﻟﻪ وړاﻧﺪې او ﭘﻪ اﺣﺘﻴﺎط ﺳﺮﻩ ګﻤﺎرﻧﻪ
د راى اﺧﻴﺴﺘﻮﻧﻜﻮ او راى ﺷﻤﻴﺮﻧﯥ د آﺎرآﻮوﻧﻜﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ هﻤﺪې ﺳﺎﺣﻮ آﯥ اوږدﻩ روزﻧﻪ
ورآﻮل
د راﻳﻪ اﭼﻮوﻧﻜﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ځﺎﻧګړې روزﻧﻪ ،او
ﻋﻤﻠﻲ څﺎرﻧﻪ ﭼﯥ د ټﺎآﻨﻮ د ﺷﻜﺎﻳﺘﻮﻧﻮ آﻤﻴﺴﻴﻮن هﻢ ﭘﻜښﯥ ښﻜﻴﻞ وي او ﭘﻪ آﻠﻜﻪ ﭘﻠﻰ ﺷﻲ.



د داﺳﯥ ﻣﺤﻠﻲ څﺎروﻧﻜﻮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻏښﺘﻠﻰ ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ټﻮل هﻴﻮاد آﯥ څﺎرﻧﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ آﻮي ،ﻟﻪ دوئ
ﺳﺮﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺮﺳﺘﯥ وﺷﻲ او ﻧﻮر اﻣﺘﻴﺎزوﻧﻪ ورآړل ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ ﭘﻪ ﻟﺮې ﭘﺮﺗﻮ ﺳﻴﻤﻮ آﯥ هﻢ څﺎرﻧﻪ
ﺗﺮﺳﺮﻩ آړي.



ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ،آﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ او اﺳﺘﺎزو ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻨﻮ ﺳﻴﻤﻮ آﯥ اﺿﺎﻓﻪ او ځﺎﻧګړې روزﻧﻪ ورآړل ﺷﻲ.
د دﯼ روزﻧﻮ ﺗﻤﺮآﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮ درﻳځ وﻻړآﻤﭙﺎﻳﻨﻮﻧﻮ ،څﻮ ﻧﮋادﻩ ﻣﻼﺗړ ،د ښځﻮ ګډون ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ آﯥ ،ﭘﻪ
ﺳﺨﺖ ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل آﯥ آﻤﭙﺎﻳﻦ ،د ﺷﻜﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ،د ﺳﻴﺎﺳﻲ اﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن اهﻤﻴﺖ او د ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺷﻮﻳﻮ ﭘﺎﻳﻠﻮ
ﭘﻪ ﻗﺒﻠﻮﻟﻮ وﻻړ وي.



ﭘﻪ ډﻳﺮو ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻨﻮ ﺳﻴﻤﻮ آﯥ ﺑﺎﻳﺪ رﺳﻨﻴﺰو ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ )ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ رادﻳﻮګﺎﻧﯥ( ﻣﻨځﺘﻪ راوړل ﺷﻲ
او ګړﻧﺪي ﮐړل ﺷﯽ.
اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻋﺪاﻟﺖ او ټﺎآﻨﻴﺰ ﺳﻴﺴﺘﻢ

د ټﺎآﻨﻮ ﻗﺎﻧﻮن هﺮ هﻐﻪ آﺎﻧﺪﻳﺪ د ټﺎآﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻧﺎﺳﻢ ﺑﻮﻟﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻮ ﺗﻮرن وي ﻟﻜﻪ د ﺑﺸﺮ ﭘﻪ ﺿﺪ ﺟﺮﻣﻮﻧﻪ او ﻳﺎ
هﻢ ﻟﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ډﻟﻮ ټﭙﻠﻮ ﺳﺮﻩ ﺗړاؤ وﻟﺮي .آﻪ څﻪ هﻢ  ٣٣آﺎﻧﺪﻳﺪان ﭘﻪ هﻤﺪﻏﻪ ﺑﻨﺴټﻮﻧﻮ ٣ﻟﻪ ﻟﻴﺴﺖ څﺨﻪ ووﻳﺴﺘﻞ
ﺷﻮل ﺧﻮ ﺑﻴﺎ هﻢ ډﻳﺮو اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ او د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻠﻮﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ دې ﺧﺒﺮﻩ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﺎﻳﻮﺳﻲ څﺮګﻨﺪﻩ آړﻩ ﭼۍ زﻳﺎت ﺷﻤﻴﺮ
ﺟﻨګ ﺳﺎﻻران او ﭘﺨﻮاﻧﻲ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎن ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﺗﺸﺪد ډك ﻣﺎﺿﻲ ﺳﺮﻩ ﺗړﻟﻲ و ،ﻻ اوس هﻢ د آﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﭘﻪ
ﻟﻴﺴﺖ آﻲ دي .ځﻴﻨﯥ ﭘﻪ دې اﻧﺪ دي ﭼﯥ ﺗﺮ ﻳﻮ ﺣﺪﻩ دا هﻢ ﻳﻮ دﻟﻴﻞ و ﭼﯥ آﻤﻮ ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ ټﺎآﻨﻮ آﯥ ﺑﺮﺧﻪ واﺧﻴﺴﺘﻪ،
ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ښﺎري ﺳﻴﻤﻮ آﯥ.
د آﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ د ارزوﻧﯥ ﭘﺮوﺳﻪ ﻣﻬﻤﻪ وﻩ ﺧﻮ ﻟﻪ هﻐﯥ څﺨﻪ ﺗﻤﻪ ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ وﻻړﻩ ﻧﻪ وﻩ .ټﺎآﻨﻴﺰ ﺳﻴﺴﺘﻢ د ﻓﻌﺎﻟﻮ ﻣﺤﻜﻤﻮ
ﻳﺎ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻮﻧﺪوﻧﮑﻮ آﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ځﺎى ﻧﺸﻲ ﻧﻴﻮﻻى.

____________________
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ټﻮل ﭘﺪې دﻟﻴﻞ ﭼﯥ ﻟﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ډﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺗړاؤ ﻟﺮي

وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ:


اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻳﺪ د اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻋﺪاﻟﺖ ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ اداري ﻗﻀﺎﺋﻲ اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ ،د ﺣﻘﺎﻳﻘﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﻮل او
اﺳﻨﺎد ﺟﻮړول ،او د ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺣﺴﺎب ورآﻮﻟﻮ ﭘﻪ څﻴﺮ ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻨﻮ ﻣﺴﺌﻠﻮ ﭘﺮﻣﺨﺘګ وآړي .آﻪ ﻧﻪ ﻧﻮ داﺳﯥ
وﻳﺮﻩ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ دا ﻣﺴﺎﻟﯥ ﺑﻪ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﻜﯥ آﯥ ټﺎآﻨﯥ ﺗﺮ ﺷﻚ ﻻﻧﺪې راوﻟﻲ.



ټﺎآﻨﻴﺰې ادارې ﺑﺎﻳﺪ د ﺑﯥ وﺳﻠﯥ آﻮﻟﻮ او د ﺗﻴﺮو ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ د ﺗړﻟﻮ ﭘﺮﻳﻜړو ﻣﻼﺗړ وآړي ﻧﻪ دا ﭼﯥ
ﺧﭙﻠﻪ ﭘﺮﻳﻜړې وآړي .د ټﺎآﻨﻮ د ﺷﻜﺎﻳﺘﻮﻧﻮ آﻤﻴﺴﻴﻮن داﺳﯥ ﻳﻮﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﻪ ادارﻩ دﻩ ﭼﯥ د آﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ د ﻣﺴﺘﺤﻖ
آﻴﺪﻟﻮ او ټﺎآﻨﻴﺰو ﺗﻴﺮﻳﻮ ﭘﻪ څﻴﺮ ﻧﻨګﻮوﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﭘﺮﻳﻜړﻩ وآړي .د دې آﺎر د ﺗﺮﺳﺮﻩ آﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﺎﻳﺪ آﺎﻓﻲ
ﻣﻨﺎﺑﻊ او آﺎرآﻮوﻧﻜﻲ وﻟﺮي .ﺧﻮ ﺳﺮﻩ ﻟﻪ دې هﻢ ﻳﻮ ټﺎآﻨﻴﺰﻩ ﻣﻨﺼﻔﻪ هﺌﻴﺖ ﻧﺸﻲ آﻮﻻى د ﺟﻨﺎﺋﻲ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ
ﭘﺮﺳﺮ ﭘﺮﻳﻜړﻩ وآړي او ﻳﺎهﻢ د ﺑﯥ وﺳﻠﯥ آﻮﻟﻮ د ﭘﺮوﺳﯥ ارزوﻧﻪ وآړي .ددې ﭘﺮﻳﻜړې ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻮازې د
هﻐﻮ ادارو ﭘﺮ ﭘﺮﻳﻜړو وﻻړې وي ﭼﯥ د هﻤﺪﻏﯥ ﻣﻮﺧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﺟﻮړې دي.

ﭘﻪ ﻣﺸﺨﺺ ډول:
 oﻟﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ډﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺗړاؤ :ګډﻩ داراﻻﻧﺸﺎء  ۴ﻳﺎ دې ﺗﻪ ورﺗﻪ ادارﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ډﻟﻮ ﺳﺮﻩ
د ﺗړاؤ د ﺷﻮاهﺪو د راټﻮﻟﻮﻟﻮ آﺎر ﺗﻪ اداﻣﻪ ورآړي .ﺧﻮ د دې رول ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑڼﻪ ورآړل
ﺷﻲ او ټﻮﻟﯥ هڅﯥ ﺑﺎﻳﺪ وﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ ﻳﻘﻴﻨﻲ ﺷﻲ ﭼﯥ آړﻧﯥ ﻳﯥ ﻳﻮﻩ ﺑڼﻪ ﻟﺮي او ﺷﻔﺎﻓﯥ دي .ﭘﻪ
ښﻜﺎرﻩ راﺗﻠﻮﻧﻜﯥ آﯥ ﺑﺎﻳﺪ دا ادارﻩ ډﻳﺮ اﺳﺘﺎزي وﻟﺮي ﭼﯥ ﻟﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ هﻢ ﻏړي ﭘﻜښﯥ
ﺷﺎﻣﻞ واوﺳﻲ.
 oﺟﺮﻣﻮﻧﻪ :د ﺑﺸﺮ ﭘﻪ ﺿﺪ د ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ګډون د هﺮ ډول ﺟﺮم ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﻳﻮ آﺎﻧﺪﻳﺪ ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ
ﺑﺎﻳﺪ د ﻳﻮې ﻗﻀﺎﺋﻲ ادارې ﻳﺎ آﻮﻣﯥ ﺑﻠﯥ ﺣﻘﻮﻗﻲ ادارې ﻟﻜﻪ د ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻮﻧﺪﻧﯥ آﻤﻴﺴﻴﻮن ﻳﺎ آﻮم
ځﺎﻧګړې ﺣﻘﻮﻗﻲ هﺌﻴﺖ ﻟﻪ ﭘﻠﻮﻩ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ هﻤﺪې ﻣﻮﺧﻪ ﻣﻨځﺘﻪ راﻏﻠﻲ وي.
 oﻟﻪ ﻏﻮرﻩ ﺷﻮي ﻣﻮدل ﭘﺮﺗﻪ ،هﻴڅ آﺎﻧﺪﻳﺪ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ هﻐﻪ ﺣﻖ څﺨﻪ ﻧﺸﻲ ﻣﺤﺮوم آﻴﺪﻻي ﭼﯥ ﻳﻮ
دﻓﺘﺮ ﺗﻪ ﻟﻪ ﭘﺮوﺳﯥ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ځﺎن آﺎﻧﺪﻳﺪ آړي.


د ﭘﺎرﻟﻤﺎن هﻴڅ ﻏړي ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﺟﺎزﻩ ورﻧﻜړل ﺷﻲ ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ﻣﺼﺆﻧﻴﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎل آړي او دداﺳﯥ
ﺳﺨﺘﻮ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺳﺰا څﺨﻪ ځﺎن وژﻏﻮري ﻟﻜﻪ د ﺑﺸﺮﻳﺖ ﭘﻪ ﺿﺪ ﺟﺮﻣﻮﻧﻪ او ﭘﻪ ﺑﯥ وﺳﻠﯥ آﻮﻟﻮ آﯥ
۵
ﭘﺎﺗﯥ راﺗﻠﻞ.



د ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻮﻧﺪﻧﯥ ﻳﺎ ﺗﻔﺎهﻢ د آﻤﻴﺴﻴﻮن واآﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻻﻧﺪې ﺧﺒﺮې هﻢ راوﻧﻐﺎړي:
 oد ټﺎآﻨﻮ آﺎﻧﺪﻳﺪان ﻣﺠﺒﻮر آړي ﺗﺮڅﻮ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻲ ،او
 oداﺳﯥ واك وﻟﺮي ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﭙﺎرښﺘﻨﻪ ﻳﯥ آﺎﻧﺪﻳﺪان ووﻳﺴﺘﻞ ﺷﻲ ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ هﻐﻪ آﺎﻧﺪﻳﺪان
ﭼﯥ دوئ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺣﺎﺿﺮﻳﺪﻟﻮ آﯥ ﭘﺎﺗﯥ راﻏﻠﻲ وي ﻳﺎ ﺑﺸﭙړﻩ هﻤﻜﺎري ﻧﻪ آﻮي.



ﻋﺎﻣﻪ ﭘﻮهﺎوى ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ راﻳﯥ اﭼﻮوﻧﻜﻮ ټﻴﻨګﺎر وآړي ﭼﯥ دوئ ﺑﺪو آﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﺗﻪ د راى ﭘﻪ ﻧﻪ ورآﻮﻟﻮ
ﺳﺮﻩ هﻐﻮئ ﻟﻪ ﭘﺮوﺳﯥ وﻳﺴﺘﻼى ﺷﻲ او هﻢ ﺑﺎﻳﺪ دا ﺑﺎور ورآړي ﭼﯥ د دوئ راﻳﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ هﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﭘټﻪ
وﺳﺎﺗﻞ ﺷﻲ.

______________________

د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ او ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻳﻮ ګډﻩ ادارﻩ ﺗﺮڅﻮ د ﺑﯥ وﺳﻠﯥ آﻮﻟﻮ د ﭘﺮوﺳﯥ ﻟﻴﺪﻧﻪ وآړي .د اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن  ١٠٢ﻣﺎدﻩ دﻏﻪ اﺻﻮل ﺗﻪ
۴
د ﻗﺎﻧﻮن ﺑڼﻪ ورآﻮﻻى ﺷﻲ .هﻐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﭼﯥ د ټﺎآﻨﻮ د ﻣﻼﺗړ ټﻴﻢ ) (ESTﺗﻪ ورآړل ﺷﻮې وﻩ ،ډﻳﺮﻩ واﺿﺢ ﻧﻪ وﻩ.
۵
د ﺳﺘﺮې ﻣﺤﻜﻤﯥ ﻣﺎﺣﺬ ﺗﻪ ﺑﻪ اړﺗﻴﺎ وي ﺗﺮڅﻮ ﻣﻌﻠﻮم آړل ﺷﻲ ﭼﯥ ﺁﻳﺎ  ١٠٨ﺑﺮﺧﻪ د اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺎزﻩ ورآﻮي ﭼﯥ څﻮآﻰ
ﺗﺸﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻲ .واﺋﻲ ﭼﯥ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ د ﭘﺎرﻟﻤﺎن د هﻐﻮ ﻏړو د ځﺎى ډآﻮل ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ واﺧﻠﻲ ﭼﯥ ﻣړﻩ آﻴږي ،اﺳﺘﻌﻔﺎ ورآﻮي او ﻳﺎ ﭘﺎرﻟﻤﺎن
وﻳﺴﺘﻞ آﻴږي.
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ف.

د ﻧﻮي ﭘﺎرﻟﻤﺎن دﻧﺪﻩ دﻩ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ واك ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ټﻮل ﻓﺮﻣﺎﻧﻮﻧﻪ او هﻢ هﻐﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ټﺎآﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﺗړاؤ ﻟﺮي ،وڅﻴړي.
ﻟﻪ ټﺎآﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﺗړﻟﻲ اوﻟﻮﻳﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺗﻮګﻪ آﻴﺪﻻى ﺷﻲ:
o
o
o
o
o
o

د وﻻﻳﺘﻲ ﺷﻮراګﺎﻧﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮور او ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻳﯥ آړي.
د ټﺎآﻨﻮ د ﻧﻮي ﺧﭙﻠﻮاك آﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺴﺆﻟﻴﺘﻮﻧﻪ وﭘﻴﮋﻧﻲ او د ﺑﻮدﻳﺠﻪ ﻣﻼﺗړ ﻳﻘﻴﻨﻲ آړي.
د ټﺎآﻨﻮ ﻣﻬﺎﻟﻮﻳﺶ وڅﻴړي ﻳﻌﻨﻲ ﭼﯥ ټﺎآﻨﯥ آﻠﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ آﻴږي او څﻨګﻪ ادارﻩ آﻴږي.
د ښﺎرواﻟﻴﻮ ﭘﺮ ټﺎآﻨﻮ ﻧﻮي ﻗﻮاﻧﻴﻦ)او د ټﺎآﻨﻮ ﻟﻪ ﻣﻨﻞ ﺷﻮي ﻣﻬﺎﻟﻮﻳﺶ ﺳﺮﻩ ﺗړﻟﻲ ﻧﻮر ﻣﻌﻴﺎروﻧﻪ(
ﻟﻪ ﺳﺮﻩ ﺑﻴﺎ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﺟﻮړول
ﺳﺮﺷﻤﻴﺮﻧﻪ :د ﻣﻠﻜﻲ او راى اﭼﻮوﻧﻜﻮ ﺛﺒﺖ.

وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ:


ﻳﻮ ﻧﻮي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻋﺎﺟﻞ ډول ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻲ ﭼﯥ د وﻻﻳﺘﻲ ﺷﻮراګﺎﻧﻮ ﻗﻴﻤﻮﻣﻴﺖ واﺿﺢ آړي او
واآﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﭘﻴﺎوړي آړي.



د اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺮ  ٨۶ﺑﺮﺧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ ﺳﺮﻩ ﻏﻮر وﺷﻲ ځﻜﻪ ﭼﯥ دا ﺑﺮﺧﻪ ﺗﺮاوﺳﻪ د ټﺎآﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاك
آﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻪ دا ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ ورآﻮي ﭼﯥ ﭘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻞ د ﭘﺎرﻟﻤﺎن د ﻣﻮﺟﻮدو ﻏړو ﻣﺴﺘﺤﻖ آﻴﺪل وڅﻴړي .د
ټﺎآﻨﻮ د ﺧﺒﻠﻮاك آﻤﻴﺴﻴﻮن رول ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮ آﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﭘﻮرې ﻣﺤﺪود واوﺳﻲ او ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮي ﭼﺎرواآﻲ
ﺗﺮ ﭘﻮښښ ﻻﻧﺪې را ﻧﻪ وﻟﻲ.



ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮ اﻣﻜﺎﻧﻲ ﺣﺪﻩ د ټﺎآﻨﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻪ اداﻣﻪ ورآړي ﺗﺮڅﻮ ﭘﻪ ټﺎآﻨﻴﺰو ﭼﺎرو او ټﺎآﻮﻧﻜﻮ ﺑﺎﻧﺪې د
اﺿﺎﻓﻪ ﻓﺸﺎر ﻣﺨﻪ وﻧﻴﻮل ﺷﻲ.

 د ټﺎآﻨﻮ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﺑﻴﺎ آﺘﻨﻪ آﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻻﻧﺪې ټﻜﻲ ﭘﻪ ﭘﺎم آﯥ وﻧﻴﺴﻲ:
 oد “ﻗﺘﻞ ﻓﻘﺮﻩ”  -آﻪ ﭼﻴﺮې ﻳﻮ آﺎﻧﺪﻳﺪ ﻣړ آﻴږي ﻳﺎ اﺳﺘﻌﻤﻔﺎ ورآﻮي ﻧﻮ ﺑﻞ هﻐﻪ آﺲ د دﻩ ځﺎي
ﻧﻴﺴﻲ ﭼﯥ ﻟﻪ ټﻮﻟﻮ ډﻳﺮې راى ﻳﯥ اﺧﻴﺴﺘﻲ وي اوﻟﻪ هﻤﺎﻏﻪ ﺟﻨډر څﺨﻪ وي .ځﻴﻨﯥ دا وﻳﺮﻩ
ﻟﺮي ﭼﯥ دا ښﺎﺋﻲ د اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻳﻮ وآﻴﻼﺗﻮ ﺗﺮﻣﻨځ ﺗﺸﺪد ﺗﻪ ﻻرﻩ هﻮارﻩ آړي .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ
ﻣﻮﺟﻮدو ﺣﺎﻻﺗﻮ آﯥ ،ﭼﻴﺮې ﭼﯥ د ﺑﻴﺎ آﺎﻧﺪﻳﺪ آﻴﺪﻟﻮ وړﺗﻴﺎ ﻣﺤﺪودﻩ دﻩ ،ﻧﻮ ﻳﻮازﻳﻨﻰ ﺑﻠﻪ ﻻر دا دﻩ
)(۶
ﭼﯥ هﻐﻪ آﺮﺳﻰ ﺗﺸﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻲ.
 oد ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻟﻪ آړﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ آﻴﺪل – آﻪ ﻳﻮ دوﻟﺘﻲ ﻣﺎﻣﻮر ﻏﻮاړي ﭼﯥ آﺎﻧﺪﻳﺪ ﺷﻲ ﻧﻮ
ﻟﻮﻣړۍ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ دﻧﺪې څﺨﻪ اﺳﺘﻌﻔﺎ ورآړي ﺧﻮ وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ اﺳﺘﻌﻔﺎ څﺨﻪ ﭼﯥ آﺎﻧﺪﻳﺪ
ﺷﻲ ،ﻧﺸﻲ آﻮﻻي ﺧﭙﻠﻲ ﭘﺨﻮاﻧۍ دﻧﺪې ﺗﻪ ﺑﻴﺮﺗﻪ ورﺳﺘﻮن ﺷﻲ ﻣګﺮ آﻪ ﺑﻴﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻲ .ﻳﻮ ډول
ﺳﺘﺮ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ دﻩ.
س.

د ټﺎآﻨﻮ ادارﻩ

د ټﺎآﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاك آﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﯥ د ټﺎآﻨﻮ د ﺗﺮﺳﺮﻩ آﻮﻟﻮ ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ ﻟﺮي .د دﻏﻮ ټﺎآﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د
ټﺎآﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاك آﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﺮاخ آړل ﺷﻮ ﺗﺮڅﻮ ﻳﻮ ﻧړﻳﻮال ﺟﺰء هﻢ ﻟﻪ ځﺎن ﺳﺮﻩ ورزﻳﺎت آړي .دﻏﯥ ﻧﻮې ادارې
ﺗﻪ ﻳﯥ د ټﺎآﻨﻮ د ﺗﻨﻈﻴﻢ ګډﻩ ادارﻩ ) (JEMBوﻳﻠﻪ .څﺎروﻧﻜﻮ او ﺗﺒﺼﺮﻩ آﻮوﻧﻜﻮ ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ډول د دﻏﯥ ادارې او د
هﻐﯥ د داراﻻﻧﺸﺎء د ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ او وړﺗﻴﺎ ﺳﺘﺎﻳﻨﻪ آﻮﻟﻪ .وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ دې ﭼﯥ د ټﺎآﻨﻮ دﻏﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﺸﭙړﻩ ﺷﻲ د ټﺎآﻨﻮ
ﺧﭙﻠﻮاك آﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﻪ ﺑﻴﺎ هﻢ د ټﺎآﻨﻮ د ادارې ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ وﻟﺮي.
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وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ:


د ټﺎآﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاك آﻤﻴﺴﻴﻮن او د هﻐﯥ اداري ﻣﻼﺗړ ﺑﺎﻳﺪ داﻳﻤﻲ واوﺳﻲ .دا ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ  ٩اﻓﻐﺎﻧﻲ آﻤﺸﻨﺮاﻧﻮ
ﺟﻮړ وي ،ﭘﻪ آﺎﺑﻞ آﯥ داراﻻﻧﺸﺎء او ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ  ٣۴وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ آﯥ دﻓﺘﺮوﻧﻪ وﻟﺮي .داراﻻﻧﺸﺎء ﺑﺎﻳﺪ د ﻳﻮ
اﺟﺮاﺋﻴﻮي رﺋﻴﺲ ﻟﺨﻮا ادارﻩ ﺷﻲ .د ټﺎآﻨﻮ وﻻﻳﺘﻲ آﻤﺸﻨﺮان ،ﻳﺎ د وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﻳﺎ ﻧﺎﺣﻴﻮ ﭘﻪ آﭽﻪ آﻤﺸﻨﺮان
آﻴﺪﻻى ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻟﻨډﻣﻬﺎﻟﯥ ﺗﻮګﻪ وټﺎآﻞ ﺷﻲ څﻮ ﭘﻪ ﺧﺎﺻﻮ ټﺎآﻨﻮ) (٧او ﻳﺎ آﻪ ﺿﺮورت وي د راى
اﭼﻮوﻧﻜﻮ ﭘﻪ ﻧﻮﻣﻠﻴﻜﻨﻪ آﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ وآړي.



ﻣﺮﺳﺘﻪ آﻮوﻧﻜﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻓﻮري ﺗﻮګﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ورﺳﻮي ﺗﺮڅﻮ آﺎرآﻮوﻧﮑﻲ وګﻤﺎري ) ٩اﻓﻐﺎﻧﻲ آﻤﺸﻨﺮان
او ﭘﻪ آﺎﺑﻞ او وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ آﯥ ﺗﺮ  ١٢٠ﺿﺮوري اداري آﺎرآﻮوﻧﻜﻲ( او هﻤﺪا راز د ﻳﻮ آﺎل ﻟﭙﺎرﻩ روان
ﻟګښﺘﻮﻧﻪ ﭼﻤﺘﻮ آړل ﺷﻲ .د اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻣﻠﻜﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ رڼﺎ آﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﺎﺷﻮﻧﻪ د ﺳﻴﺎﻟﻰ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ واوﺳﻲ.

 د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﻣﻠﻲ ﺑﻮدﻳﺠﯥ څﺨﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻮ ﻣﺤﺪودﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ د ټﺎآﻨﻮ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮاك آﻤﻴﺴﻴﻮن او د ټﺎآﻨﻮ د
ﺷﻜﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ آﻤﻴﺴﻴﻮن ﺳﺮﻩ ﭘﻪ  ٢٠٠۶آﺎل وآړل ﺷﻲ .ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺗﻪ ﺑﻪ ﺗﺮ ﻳﻮ څﻪ ﻣﻮدې اړﺗﻴﺎ وي
ﺗﺮڅﻮ ﭘﻪ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﺗﻮګﻪ اﻓﻐﺎن ﭼﺎرواآﻲ ﺧﭙﻠﻪ وړﺗﻴﺎ او دوﻟﺘﻲ ﻋﺎﻳﺪات زﻳﺎت آړي.
 د ټﺎآﻨﻮ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮاك آﻤﻴﺴﻴﻮن او د هﻐﻪ ﻟﻪ داراﻻﻧﺸﺎء ﺳﺮﻩ ﺑﺎﻳﺪ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺳﻼآﺎراﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺮ ﻳﻮ ﻣﻌﻠﻮم
راﺗﻠﻮﻧﻜﯥ ﭘﻮرې ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﭼﺎرو آﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﺷﻲ:
o
o
o
o


د  ٢٠٠۵آﺎل د ټﺎآﻨﻴﺰې ﭘﺮوﺳﯥ ارزوﻧﻪ او څﻪ درﺳﻮﻧﻪ ورڅﺨﻪ زدﻩ آړل ﺷﻮل
د ټﺎآﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاك آﻤﻴﺴﻴﻮن او ﻧﻮرو ټﺎآﻨﻴﺰو ﻣﺎﻣﻮرﻳﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د روزﻧﯥ او ﻇﺮﻓﻴﺖ د ﻟﻮړوﻟﻮ
ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋي ﺟﻮړول
د ﭘﻼن ﺟﻮړوﻧﯥ ،ﻟﻮژﻳﺴﺘﻴﻚ ،ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ټﻴﻜﻨﺎﻟﻮژي ) ،(ITادارﻩ ،ﺣﻘﻮﻗﻲ ﭼﺎرې او ﻋﺎﻣﻪ
اړﻳﻜﻮ ﭘﻪ څﻴﺮ ﭼﺎرو آﯥ ﺗﺨﻨﻴﻜﻲ ﻣﺮﺳﺘﻪ ،او
ﭘﻪ ﻣﻠﻲ آﭽﻪ د ﻋﺎﻣﻪ ﭘﻮهﺎوي ﭘﺮوګﺮام ﺟﻮړول.

د ټﺎآﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاك آﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺎﻳﺪ ټﻮﻟﯥ هڅﯥ وآړي ﺗﺮڅﻮ ﭘﺮ دﻏﻮ ټﺎآﻨﻮ د ﻋﺎﻣﻮ ﺧﻠﻜﻮ او ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻋﺘﺒﺎر
ﭘﻴﺪا آړي .د ټﺎآﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاك آﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺎﻳﺪ ﻻﻧﺪې څﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ آړي:
 oد ټﺎآﻨﻮ د ﺗﻨﻈﻴﻢ د ګډ دﻓﺘﺮ ﻟﻪ ﻻرې ﺗﺮ اﻋﻈﻤﻲ ﺑﺮﻳﺪﻩ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻣﻨځﺘﻪ راوﻟﻲ او ﻋﺎﻣﻪ اړﻳﻜﯥ
ټﻴﻨګﯥ آړي
 oد آﺎرآﻮوﻧﻜﻮ ﺗﺮﻣﻨځ د ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺗﻮروﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ زﻏﺮدﻩ ځﻮاب وواﺋﻲ ،او
 oﭘﻪ ټﺎآﻨﻴﺰﻩ ادارﻩ آﯥ د هﺮ ﻧﮋاد وګړو اﻧډول ﭘﻪ ﭘﺎم آﯥ وﻧﻴﺴﻲ ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ﻣﺤﻠﻲ
ﺗﻮګﻪ.



د ټﺎآﻨﻴﺰې ادارې )د ټﺎآﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاك آﻤﻴﺴﻴﻮن( او د ټﺎآﻨﻴﺰو ﻗﻀﻴﻮ د ﺣﻞ ﺧﭙﻠﻮاآﻪ ادارﻩ )د ټﺎآﻨﻮ د
ﺷﻜﺎﻳﺘﻮﻧﻮ آﻤﻴﺴﻴﻮن( آړﻧﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺟﻼ وﺳﺎﺗﻞ ﺷﻲ.



د ټﺎآﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاك آﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺎﻳﺪ ټﻮﻟﯥ هڅﯥ وآړي ﭼﯥ ﻟﻪ هﺮ ﻧﮋاد څﺨﻪ آﺎرآﻮوﻧﻜﻲ وګﻤﺎري ﺗﺮڅﻮ
ﻳﻘﻴﻨﻲ آړي ﭼﯥ د آړﻧﻮ د ﺗﺮﺳﺮﻩ آﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻟﻪ هﺮې ﻧﮋادې ﻃﺒﻘﯥ څﺨﻪ آﺎرآﻮوﻧﻜﻲ او ﺷﺒﻜﻪ ﻟﺮي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٧ﭘﻪ دﻏﻮ ټﺎآﻨﻮ آﯥ د ټﺎآﻨﻮ وﻻﻳﺘﻲ آﻤﺸﻨﺮان هﻢ د ټﺎآﻨﻮ د ﺗﻨﻈﻴﻢ ګډ دﻓﺘﺮ او هﻢ د ټﺎآﻨﻮ د ﺷﻜﺎﻳﺘﻮﻧﻮ آﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻪ ځﻮاب وﻳﻮﻧﻜﻲ ول.
دﻏﻪ دوﻩ ګﻮﻧﻲ ﺟﻮړښﺖ ﻳﻮ څﻪ ګډوډي راﻣﻨځﺘﻪ آړې وﻩ.
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ټﺎآﻨﻴﺰ ﺷﻜﺎﻳﺘﻮﻧﻪ او اﺳﺘﻴﻨﺎف ﻏﻮښﺘﻨﻪ

ش.

د ټﺎآﻨﻮ د ﺷﻜﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د آﻤﻴﺴﻴﻮن ﺟﻮړول او آړﻧﯥ د  ٢٠٠۴آﺎل د وﻟﺴﻤﺸﺮۍ ﭘﺮ ټﺎآﻨﻮ ﻳﻮ ﭘﺮﻣﺨﺘګ و .ﭘﻪ
راﺗﻠﻮﻧﻜﯥ آﯥ د ﻧﻮرو ټﺎآﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ دا ادارﻩ ﻳﻮ ﭘﻴﺎوړي ﻗﻴﻤﻮﻣﻴﺖ او ښﻮ ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي .ډﻳﺮ ﺷﻜﺎﻳﺖ آﻮوﻧﻜﻲ
ﭘﻪ واﺿﺢ ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ټﺎآﻨﻴﺰﻩ ﭘﺮوﺳﻪ او ﻳﺎ د ﺧﭙﻠﯥ دﻋﻮا د ﻗﻮي آﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻗﻮي ﺷﻮاهﺪو ﭘﻪ اړﺗﻴﺎ ﻧﻪ ﭘﻮهﻴږي.
ﭘﻪ ﻧﻮرو ﺳﺎﺣﻮ آﯥ د ادارو آﻤﺰورﺗﻴﺎ د آﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ د ﺗﺰﮐﻴﻪ ﮐﻮﻟﻮ او هﻤﺪاراز د ټﺎآﻨﻮ د ﺷﻜﺎﻳﺘﻮﻧﻮ آﻤﻴﺴﻴﻮن ،د
اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻋﺪاﻟﺖ د هڅﻮ ﭘﻪ ﺷﺮﻳﮑﯽ ﮐړﯼ )ﭘﻮرﺗﻪ د “س” ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ آﯥ وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ وګﻮرئ( .ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي ﺳﺮ آﯥ د
 ٢٠٨آﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﻟﻴﺴﺖ څﺨﻪ ووﻳﺴﺘﻞ ﺷﻮل ،د ﺷﻜﺎﻳﺘﻮﻧﻮ آﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﻪ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺗﻮګﻪ  ۴۴آﺎﻧﺪﻳﺪان د ټﺎآﻨﻮ د
ورځﯽ ﻧﻪ ﻳﻮ ﻟږ ﻣﻮدﻩ ﻣﺨﮑﯽ ﻟﻪ ﻟﻴﺴﺖ څﺨﻪ ووﻳﺴﺘﻞ )ډﻳﺮى ﻳﯥ د وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ډﻟﻮ ﺳﺮﻩ د ﺗړاؤ ﭘﻪ ﺗﻮر( .ﻟﻪ ټﺎآﻨﻮ
څﺨﻪ د ﺑﯥ ﺑﺮﺧﯥ ﺷﻮﻳﻮ آﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﻟﻪ ډﻟﯥ څﺨﻪ د  ٢٢آﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﻳﻮازې ﻳﻮ څﻮ ورځﯥ ﻟﻪ ټﺎآﻨﻮ څﺨﻪ د ﻣﺨﻪ
راﻏﻠﻞ او دوﻣﺮﻩ ﻧﺎوﺧﺘﻪ و ﭼﯥ ټﺎآﻨﻴﺰې ادارې ﻧﺸﻮاى آﻮﻻى ﭼﯥ راى ﭘﺎڼﯥ اﺻﻼح آړي او ﻳﺎ ﭘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ډول
راى اﭼﻮوﻧﻜﻲ ﺧﺒﺮ آړي.
د ټﺎآﻨﻮ ﻟﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ،د ټﺎآﻨﻮ د ﺷﻜﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د آﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﺮﻳﻜړې ﻧﻬﺎﺋﻲ دي .ﺧﻮ ﻟﻪ ټﺎآﻨﻮ ﻳﻮازې ﻳﻮ څﻮ ورځﯥ
وړاﻧﺪې ﺳﺘﺮې ﻣﺤﻜﻤﯥ ﻣﺪاﺧﻠﻪ وآړﻩ او هڅﻪ ﻳﯥ وآړﻩ ﺗﺮڅﻮ ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ هﻐﻪ آﺎﻧﺪﻳﺪان ﺑﻴﺮﺗﻪ ﭘﻪ ﻟﻴﺴﺖ آﯥ ﺷﺎﻣﻞ
آړي ﭼﯥ د ټﺎآﻨﻮ د ﺷﻜﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د آﻤﻴﺴﻴﻮن ﻟﻪ ﭘﻠﻮﻩ وﻳﺴﺘﻞ ﺷﻮي ول .داﺳﯥ ښﻜﺎرﻳﺪﻟﻪ ﭼﯥ ﺷﺨړﻩ ﻟﻪ ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ ﺳﻼ
ﻣﺸﻮرو ﻟﻪ ﻻرې ﺣﻞ ﺷﻮﻩ ﻧﻪ دا ﭼﯥ د ﺣﻘﻮﻗﻲ ﭘﺮﻳﻜړو ﻟﻪ ﻻرې .د ﻳﻮې ښځﻴﻨﻪ آﺎﻧﺪﻳﺪې ﺑﻴﺮﺗﻪ راوﺳﺘﻞ ،ﭘﻪ
ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ ،ډﻳﺮﻩ د ﭘﻮښﺘﻨﯥ وﻩ.
وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ:
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د ټﺎآﻨﻮ د ﺷﻜﺎﻳﺘﻮﻧﻮ آﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻮﻩ ﺗﻤﺎﺷﻪ آﻮوﻧﻜﯥ ادارﻩ ﻧﻮي ﺑﻠﻜﻪ د ﺟﻮړوﻟﻮ ﻣﻮﺧﻪ ﻳﯥ ﺑﺎﻳﺪ د ﺧﺎﺻﻮ
ټﺎآﻨﻴﺰو دورو ﭘﺮﻣﻬﺎل دټﺎآﻨﻴﺰو ﺗﻴﺮﻳﻮ د ﻗﻀﻴﻮ ﺣﻞ آﻮل واوﺳﻲ .ﻧﻮﻣﻮړې ادارې ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻮ واﺿﺢ او
ﭘﻴﺎوړې ﻗﻴﻤﻮﻣﻴﺖ او آﺎﻓﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ورآړل ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ دﻧﺪﻩ ﺳﺮﺗﻪ ورﺳﻮي.



د ټﻴټﯥ آﭽﯥ هﺮ ډول ﻧﻮرې ټﺎآﻨﯥ ﭼﯥ ﻟﻪ آﺎل  ٢٠٠٩څﺨﻪ دﻣﺨﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ آﻴږي ،ﺑﺎﻳﺪ د ټﺎآﻨﻮ د
ﺷﻜﺎﻳﺘﻮﻧﻮ آﻤﻴﺴﻴﻮن د آﻮرﻧﻴﻮ او ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﻏړﻳﻮ اوﺳﻨۍ ﺗﺮآﻴﺐ وﺳﺎﺗﻲ .ﺗﺮ  ٢٠٠٩آﺎل ﭘﻮرې ﺑﺎﻳﺪ د ټﺎآﻨﻮ
د ﺷﻜﺎﻳﺘﻮﻧﻮ آﻤﻴﺴﻴﻮن ﻳﻮازې اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻏړي وﻟﺮي )ښﺎﺋﻲ ﻟﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺳﻼآﺎراﻧﻮ ﺳﺮﻩ( .ﻟﻪ هﻐﯥ وروﺳﺘﻪ،
د ﻗﻀﺎﺋﻲ اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ ﭘﻪ رﻓﺘﺎر ﭘﻮرې اړﻩ ﻟﺮي ﭼﯥ څﻪ ﭘﺮﻳﻜړﻩ آﻮي ﺧﻮ د دﻏﻪ آﻤﻴﺴﻴﻮن د ﻏړو ﭘﻪ
ﻣﺤﻜﻤﻮ آﯥ د ځﺎى ﭘﻪ ځﺎى آﻮﻟﻮ ﭘﻪ اړﻩ هﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻏﻮر وﺷﻲ.



د ټﺎآﻨﻮ د آﻤﻴﺴﻴﻮن او د ټﺎآﻨﻮ د ﺷﻜﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د آﻤﻴﺴﻴﻮن واآﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ واﺿﺢ او ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺟﻼ واوﺳﻲ .د
ټﺎآﻨﻮ د وﻻﻳﺘﻲ آﻤﺸﻨﺮاﻧﻮ دوﻩ ګﻮﻧﻲ راﭘﻮروﻧﻪ ورآﻮﻟﻮ ﭼﯽ دﻏﻪ ﮐﺎر د ﺷﻜﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ګډوډې او ﻳﻮ
ډول د ګټﻮ رﻳښﺘﻮﻧﻰ او ﻳﺎ ﺧﻴﺎﻟﻲ ﺗﻀﺎد راﻣﻨځﺘﻪ آړﻩ.



د ټﺎآﻨﻮ د ﺷﻜﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د آﻤﻴﺴﻴﻮن اﺳﺘﺎزي ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ آﯥ د ټﺎآﻨﻴﺰو دورو ﭘﺮﻣﻬﺎل ﻣﻮﺟﻮد وي،
ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎرو د ﭘﺮﻳﻜړو آﻮﻟﻮ واك وﻟﺮي ،او هﻢ ﭘﻪ آﺎﻓﻲ اﻧﺪازﻩ ﻣﻨﺎﺑﻊ او روزﻧﻪ وﻟﺮي
ﺗﺮڅﻮ ﺧﭙﻠﻪ دﻧﺪﻩ ﺳﺮﺗﻪ ورﺳﻮي.



د ﺷﻜﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﻓﻮرﻣﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎدﻩ آړل ﺷﻲ او ځﺎﻧګړې آړﻧﻼرې وﺿﻊ ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮهﻐﻮ ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ هﻢ د
ﺷﻜﺎﻳﺖ آﻮﻟﻮ زﻣﻴﻨﻪ ورآړل ﺷﻲ ﭼﯥ ﺳﻮاد او ﭘﻮهﻪ ﻧﻪ ﻟﺮي.



د ټﺎآﻨﻮ د ﺷﻜﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د آﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﺮﻳﻜړې ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯥ ژﺑﯥ ﺳﺮﻩ ژرﺗﺮژرﻩ اﻋﻼن ﺷﻲ (٨).د ټﺎآﻨﻮ د
ﺷﻜﺎﻳﺘﻮﻧﻮ آﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻤﻪ ﺗﻮګﻪ او ﻟﻪ ﻧږدې څﺨﻪ د ﻳﻮې ټﺎآﻨﻴﺰې دورې هﺮاړﺧﻴﺰﻩ راﭘﻮروﻧﻪ
ﺧﭙﺎرﻩ آړي ﭼﯥ ﻣﻠﻲ اﺣﺼﺎﺋﯥ او آړﻧﻼرې وﻟﺮي.



د ټﺎآﻨﻮ د ﻣﻼﺗړ ټﻴﻢ ) (ESTوړاﻧﺪﻳﺰ آﻮي ﭼﯥ ﭘﻪ ټﺎآﻨﻴﺰو ﭼﺎرو آﯥ د ﺳﺘﺮې ﻣﺤﻜﻤﯥ رول ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ
ﻋﺎﺟﻞ ډول واﺿﺢ آړل ﺷﻲ .د اداري ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺻﻮﻟﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ،ﺑﺎﻳﺪ د ټﺎآﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاك
آﻤﻴﺴﻴﻮن او د ټﺎآﻨﻮ د ﺷﻜﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د آﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﺮﻳﻜړې د اﺳﺘﺤﻘﺎق او ﺻﻼﺣﻴﺘﻮﻧﻮ ﭘﺮﺑﻨﺴټ ﻧﻬﺎﺋﻲ واوﺳﻲ.

ﭘﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﺣﺎﻻﺗﻮ آﯥ ﻳﻮﻩ ځﺎﻧګړﯼ ﻣﺤﻜﻤﻪ آﻮﻻى ﺷﻲ ﻳﻮازې ﭘﺮ ﺑﺎرﻳﻜﻮ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺑﻨﺴټﻮﻧﻮ ﻳﺎ ﻟﻪ اﺳﺎﺳﻲ
ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮﻩ د ﺳﻤﻮن ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﭘﺮﻳﻜړې ﺑﻴﺎ ﻟﻪ ﺳﺮﻩ وګﻮري.


ﻟﻪ اﺻﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ،د آﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ د ﻧﺎاهﻠۍ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﺎﻳﺪ هﻴڅ ﺿﺮب اﻻﺟﻞ وﻧﻪ اوﺳﻲ ﭼﯥ ﻳﻮ آﺎﻧﺪﻳﺪ ټﺎآﻨﻴﺰ
ﺗﻴﺮى آړي او ﻳﺎ دا ﭼﯥ ﻧﺎاهﻠﻪ ګڼﻞ ﺷﻮي )ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ دې ﭼۍ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﭘﺎﻳﻠﯥ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺷﻲ( .ﺧﻮ ﺑﻴﺎ هﻢ ټﻮﻟﯥ
هڅﯥ ﺑﺎﻳﺪ وﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﻜﯥ آﯥ ﻟﻪ ټﺎآﻨﻮ دﺳﺘﻲ ﻣﺨﻜﯥ د ﻧﺎاهﻠۍ ﻣﺨﻪ وﻧﻴﻮل ﺷﻲ.
د راﻳﯥ اﭼﻮﻧﯥ آړﻧﻼرې او ﻋﻤﻠﻴﺎت

ص.

داﺳﯥ ښﻜﺎري ﭼﯥ د راى اﭼﻮﻟﻮ آړﻧﻼرې ﭘﻪ ښﻪ ﺗﻮګﻪ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺷﻮي او ټﺎآﻨﻴﺰ ﻣﻮاد د راى اﭼﻮﻟﻮ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ
وﺧﺖ رﺳﻴﺪﻟﻲ دي .ټﺎآﻨﻴﺰې ﺑﺪې آړﻧﯥ ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ د ښځﻮ ﭘﺮ ځﺎى د ﻧﺎرﻳﻨﻪ و راى اﭼﻮﻧﻪ ،ﭘﻪ آﻠﻴﻮاﻟﻮ
ﺳﻴﻤﻮ آﯥ ډﻳﺮﻩ وﻩ ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ﺟﻨﻮب او ﺟﻨﻮب ﺧﺘﻴځ آﯥ .ﭘﻪ څﺮګﻨﺪ ډول روزﻧﻪ ﻟﻪ  ٢٠٠۴آﺎل څﺨﻪ
ښﻪ ﺷﻮې دﻩ .ﺧﻮ د ﭘﻴﻞ او ﭘﺎى د آړﻧﻼرو ﭘﻠﻲ آﻮل ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﺳﻴﻤﻮ آﯥ آﻤﺰوري و“ .د ځﺎﻧګړو اړﺗﻴﺎؤ راﻳﻪ
اﭼﻮﻧﻪ” ﭘﻪ ﭘﺎم آﯥ ﻧﻪ وﻩ ﻧﻴﻮل ﺷﻮې )ﻟﻜﻪ د اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاآﻮﻧﻮ ،د ټﺎآﻨﻮ آﺎرآﻮوﻧﻜﻲ ﻳﺎ هﻐﻪ ﺧﻠﻚ ﭼﯥ ﻧﺎروﻏﻪ و او
ﭘﻪ روﻏﺘﻮﻧﻮﻧﻮ آﯥ ﺑﺴﺘﺮ و(.
وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ:



ط.

د ټﺎآﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاك آﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺎﻳﺪ هﻐﻮ هڅﻮ ﺗﻪ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب ورآړي ﭼﯥ د ﻧﺎرﻳﻨﻪ و ﻟﻪ ﭘﻠﻮﻩ د ښځﻮ ﭘﻪ وآﺎﻟﺖ
د راى اﭼﻮﻧﯥ ﻣﺨﻪ وﻧﻴﺴﻲ .دا اوس هﻢ ﺑﻴﺨﻲ ﻋﺎﻣﻪ ﺧﺒﺮﻩ دﻩ ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ آﻠﻴﻮاﻟﻮ ﺳﻴﻤﻮ آﯥ.
د ټﺎآﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاك آﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ښﻜﺎرﻩ ﺗﻮګﻪ داﺳﯥ ﭘﻴﻐﺎﻣﻮﻧﻪ واﺳﺘﻮي ﭼﯥ د ټﺎآﻨﻮ د ﭼﺎرواآﻮ ﻟﻪ ﭘﻠﻮﻩ ﺑﻪ
ﭘﻪ ټﺎآﻨﻮ آﯥ هﻴڅ ډول ﻗﺼﺪي ﺑﺪ ﻋﻤﻞ وﻧﻪ زﻏﻤﻞ ﺷﻲ (٨).د ټﺎآﻨﻮ د هﻐﻮ ﭼﺎرواآﻮ د ﻧﻪ ګﻤﺎرﻟﻮ ﭘﺎﻟﻴﺴﻲ
ﺑﺎﻳﺪ دوام وﻣﻮﻣﻲ ﭼﯥ ﻣﺨﻜﯥ ﻳﯥ د ټﺎآﻨﻮ ﭘﻪ ځﺎﻳﻮﻧﻮ آﯥ ﺑﺪې آړﻧﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ آړي .آﻪ ﭼﻴﺮې ﻳﯥ اړﺗﻴﺎ
وي ،ﻣﺤﺎآﻤﻪ آﻮل هﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺻﻮرت وﻣﻮﻣﻲ.



هﻐﻮ راﻳﻪ ورآﻮوﻧﻜﻮ ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ د ﻣﺮﺳﺘﯥ واﺿﺢ آړﻧﻼرې وﺿﻊ ﺷﻲ ﭼﯥ ړاﻧﺪﻩ ﻳﺎ ﻣﻌﻴﻮب ﻧﻪ دي ﺧﻮ
ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي .دا ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻪ ﺗﻮګﻪ راﺑﺮﺳﻴﺮﻩ ﺷﻮﻩ ځﻜﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ هﻴﻮاد آﯥ د ﻧﺎﭘﻮهۍ آﭽﻪ ﭘﻪ
ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ ډﻳﺮﻩ ﺳﺘﺮﻩ دﻩ .ﭘﻪ هﻐﻪ ﺻﻮرت آﯥ آﻪ ﺧﻠﻚ د راى اﭼﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﺳﻢ ﭘﻮﻩ ﻧﻪ وي ﻧﻮ
ﻻرښﻮوﻧﯥ ﺑﻪ د راﻳﯥ ﻟﻪ ﻣﺤﺮﻣﻴﺖ ﺳﺮﻩ ﻳﻮ اﻧډول ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ وﻟﺮي.



“د ځﺎﻧګړو اړﺗﻴﺎوو د راﻳﯥ اﭼﻮوﻧﯥ” ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﻜﻮ ټﺎآﻨﻮ آﯥ ﭘﻠﻲ ﺷﻲ ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړې
ﺗﻮګﻪ هﻐﻪ راﻳﻪ اﭼﻮوﻧﻜﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ روﻏﺘﻮن آﯥ ﺑﺴﺘﺮ دي او ﻳﺎ ﭘﻪ هﻐﻮ ټﺎآﻨﻴﺰو ﺣﻮزو آﯥ وﻇﻴﻔﻪ اﺟﺮاء
آﻮي ﭼﻴﺮې ﭼﯥ د دوئ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﺛﺒﺖ دي.
راﻳﯥ ﺷﻤﻴﺮﻧﻪ او ﺟﺪول ﺟﻮړول

راﻳﻰ ﺷﻤﻴﺮﻧﻪ او د ﺟﺪول ﺟﻮړوﻟﻮ ﭘﺮوﺳﻪ د ﺳﺘﺮو راى ﭘﺎڼﻮ ،ﻣﺮآﺰي راى ﺷﻤﻴﺮﻧۍ ،او د دﻏﻪ ﺷﺮط ﻟﻪ آﺒﻠﻪ ﭼﯥ
راى ﭘﺎڼﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ ﺷﻤﻴﺮﻧﯥ څﺨﻪ د ﻣﺨﻪ ﺳﺮﻩ ګډې ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ د ټﻮﻟﻨﻮ د راﻳﯥ اﭼﻮﻟﻮ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎت ﭘﻪ راز آﯥ وﺳﺎﺗﻞ
ﺷﻲ ،د ﺷﻤﻴﺮﻧﯥ ﭘﺮوﺳﻪ ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ ﭘﻴﭽﻠﯥ آړﻩ .ﭘﻪ وﻻﻳﺘﻲ آﭽﻪ راى ﺷﻤﻴﺮﻧﯥ دا زﻣﻴﻨﻪ ﭼﻤﺘﻮ آړﻩ ﭼﯥ
ﺧﺎص روزل ﺷﻮې آﺎرآﻮوﻧﻜﻲ ،ﻻډﻳﺮﻩ ﺳﺎﺣﻪ او وﺧﺖ ،د راى اﭼﻮﻟﻮ د ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻧښﻪ آﻮل ﺗﺮڅﻮ د راﻳﻮ
ﻣﺤﺮﻣﻴﺖ وﺳﺎﺗﻞ ﺷﻲ او ﭘﻪ ﻟﻮړﻩ آﭽﻪ څﺎرﻧﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل آړل ﺷﻲ .ﺧﻮ دې ﭘﻪ ښﻜﺎرﻩ ډول د ﺷﻤﻴﺮﻧﯥ ﭘﺮوﺳﻪ ﺳﺴﺘﻪ
آړﻩ او د ﭘﺎﻳﻠﻮ اﻋﻼن ﻳﯥ وځﻨډوﻟﻮ.

_________________________
٨
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آﻪ ﭼﻴﺮې د ﻳﻮ داﺳﯥ آﺲ ﻳﺎ ډﻟۍ ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب ﭘﻪ ﺧﻄﺮ آﯥ وي ﭼﯥ د ﺷﻜﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺮوﺳﻪ آﯥ دﺧﻴﻞ دي ﻧﻮ د اړﺗﻴﺎ ﭘﻪ ﺻﻮرت
آﯥ ﻳﯥ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﻳﺎ ﻧﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻴﺮې آﻴﺪﻻى ﺷﻲ.

وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ:


دﻏﻮ ټﺎآﻨﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ آﺘﻮ ﺳﺮﻩ دا ﺳﻤﻪ ﭘﺮﻳﻜړﻩ وﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ وﻻﻳﺘﻲ ﻣﺮآﺰوﻧﻮ آﯥ راى وﺷﻤﻴﺮل ﺷﻲ .د راﻳۍ
اﭼﻮﻧﯥ ﭘﻪ ځﺎﻳﻮﻧﻮ آﯥ د راﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮل د ﻏﻮښﺘﻨﯥ وړ آﺎر دى ﺧﻮ ﻳﻮازې هﻐﻪ وﺧﺖ آﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﭘﻪ ځﺎى
وي ،او هﻤﺪاراز ټﺎآﻨﻴﺰې ﺳﻴﺎﻟۍ ،اﻏﻴﺰﻣﻦ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ او داﺳﯥ ﻳﻮ ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل ﻣﻮﺟﻮد وي ﭼﯥ ﻟﻪ ﻏﻴﺮ
ﺿﺮوري ﻓﺸﺎر څﺨﻪ ﺁزاد وي .د ﻳﻮ ﻣﻮﻗﺖ ګﺎم ﭘﻪ ﺣﻴﺚ ،راﻳﯥ ﺷﻤﻴﺮﻧﻪ ﻟﻪ وﻻﻳﺖ څﺨﻪ ﭘﻪ ټﻴټﻪ آﭽﻪ هﻢ
ﺗﺮﺳﺮﻩ آﻴﺪﻻى ﺷﻲ ﭼﯥ د وﻻﻳﺖ ﭘﻪ آﭽﻪ ﻣﺮآﺰوﻧﻪ د ځﺎﺋﻲ اړﺗﻴﺎو ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ وټﺎآﻞ ﺷﻲ )د ﻧﻔﻮﺳﻮ،
ﻟﻮژﻳﺴﺘﻴﻚ او ﭘﺮ ﻧﻮرو ﺑﻨﺴټﻮﻧﻮ(.



د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ اﺧﻴﺴﺘﻮﻧﻜﻲ او راﻳﯥ ﺷﻤﻴﺮﻧﯥ آﺎرآﻮوﻧﻜﻲ ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ ټﻮﻟﻮ زﻳﺎﺗﻪ روزﻧﻪ ورآړل ﺷﻲ .د
ﻋﺎﻣﻪ ﭘﻮهﺎوي آﺎرآﻮوﻧﻜﻲ د ﺷﻤﻴﺮﻧﯥ د آﺎرآﻮوﻧﻜﻮ ﭘﻪ ﺣﻴﺚ ګﻤﺎرﻳﺪﻻى ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ د ټﺎآﻨﻮ هﻐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻳﯥ زﻳﺎﺗﻪ ﺷﻲ ﭼﯥ دوئ د ﺧﭙﻞ آﺎر ﭘﻪ وﺧﺖ ﺗﺮﻻﺳﻪ آړې دﻩ.



د ټﺎآﻨﻮ ﭘﻪ ورځ د ﻧﺎاﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﻮﻳﻮ راى ﭘﺎڼﻮ ﭘﻪ راټﻮﻟﻮﻟﻮ او د هﻐﻮئ د ﺣﺴﺎﺑﻮﻟﻮ ﭘﻪ اهﻤﻴﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻻډﻳﺮ
ټﻴﻨګﺎر وﺷﻲ .د ټﺎآﻨﻮ ټﻮل ﺣﺴﺎس ﻣﻮاد )ﻧﺎاﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﻮې او ﺿﺎﻳﻊ ﺷﻮې راﻳﯥ ﭘﺎڼﯥ او د راﻳﯥ
اﭼﻮوﻧﻜﻮ ﻟﻴﺴﺘﻮﻧﻪ( ﺑﺎﻳﺪ د راﻳﯥ اﭼﻮوﻧﯥ د ﻣﻮادو ﻟﻪ رارﺳﻴﺪو ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﺣﺴﺎب آړل ﺷﻲ.



ﭘﻪ  ٢٠٠٩آﺎل آﯥ د ﻧﻮې ﻧﻮﻣﻠﻴﻜﻨﯥ ﻟﻪ ﭘﻴﻠﻴﺪو ﻣﺨﻜﯥ ﺑﻪ هﺮ ډول ټﺎآﻨﯥ ﭘﻪ آﺎﻓﻲ اﻧﺪازﻩ اﺿﺎﻓﻪ راﻳﯥ ﭘﺎڼﻮ
ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ وﻟﺮي .ﭘﺪاﺳﯥ ﺣﺎﻻﺗﻮ آﯥ ﺑﺎﻳﺪ د ټﺎآﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاك آﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﻴﺎ هﻢ د ﭘﺎم وړ ګﺎﻣﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب
ورآړي ﺗﺮڅﻮ د راﻳﯥ ﭘﺎڼﻮ ﺳﺎﺗﻨﻪ او ﺣﺴﺎب ورآﻮل ﻳﻘﻴﻨﻲ آړي.



د راى اﭼﻮوﻧﯥ د ښﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻟﺮوﻧﻜﻮآﺎرآﻮوﻧﻜﻮ ﻟﻪ ﻻرې آﻴﺪﻻى ﺷﻲ ﭘﻪ ﺑﻴﺎ ﺷﻤﻴﺮﻧﻪ آﯥ د اﺧﺘﻼف د
راﻳﻮ ﺗﻮﭘﻴﺮ راآﻢ آړي) .اوس ﻣﻬﺎل  ١٠ - ⁄ +راى ﭘﺎڼﯥ د راى اﭼﻮﻧﯥ ﭘﻪ هﺮ ځﺎى آﯥ( .ﭘﻪ ځﺎﻧګړې
ﺗﻮګﻪ آﻪ ﭼﻴﺮې د ﺑﻴﺎ ﺷﻤﻴﺮل ﺷﻮﻳﻮ راﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮﻩ ﻟﻪ هﻐﻮ راﻳﻮ څﺨﻪ ډﻳﺮﻩ وي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي ﺳﺮ آﯥ
ﺧﭙﺮې ﺷﻮې وي ﻧﻮ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﺪود واوﺳﻲ.

 د ﺑﯥ ﻣﻬﺮﻩ راﻳﯥ ﭘﺎڼﻮ د ﻧﻪ ﺷﻤﻴﺮﻟﻮ آړﻧﻼرﻩ دې ﻳﺎ ﭘﻪ ﺟﺪي ﺗﻮګﻪ ﭘﻠﯥ آړل ﺷﻲ او ﻳﺎ ﭘﻪ ﺑﻪ ﺑﺸﭙړ ډول
ودرول ﺷﻲ.
 څﺎروﻧﻜﻮ او اﺳﺘﺎزو ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ښﻜﺎرﻩ وﺧﺖ ورآړل ﺷﻲ ﭼﯥ د ﻳﻮې راى ﭘﺎڼﯥ د اﻋﺘﺒﺎري آﻴﺪو ﭘﺮ
ﭘﺮﻳﻜړې ﻧﻴﻮآﻪ وآړي او د ﺑﻴﺎ ﻟﻪ ﺳﺮﻩ ﺷﻤﻴﺮﻧﯥ ﻏﻮښﺘﺘﻪ وآړي.
 د ﺻﻨﺪﻗﻮﻧﻮ د ﻗﺮﻧﻄﻴﻦ آړﻧﻼرﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ راى ﺷﻤﻴﺮﻧﯥ ښﻪ د ﻣﺨﻪ ﻣﻨځﺘﻪ راوړل ﺷﻲ او ﺗﺸﻬﻴﺮ آړل ﺷﻲ
ﺗﺮڅﻮ اﺳﺘﺎزي او څﺎروﻧﻜﻲ ﻳﯥ ﭘﻪ اړﻩ ښﻪ ﭘﻮهﺎوى ﺗﺮﻻﺳﻪ آړي.
ع.

آﺎﻧﺪﻳﺪان او ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻪ

اوس ﻣﻬﺎل ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﯥ  ٧٨ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻪ راﺟﺴﺘﺮ ﺷﻮي دي .ډﻳﺮۍ ﻟﻪ دوئ څﺨﻪ ﻧﻮى اﻧﻜﺸﺎف ﭘﻴﻞ آړى.
ډﻳﺮ وګړي ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ﺑﺎور ﻧﻠﺮي ځﻜﻪ داﺳﯥ اﻧګﻴﺮل آﻴږي ﭼﯥ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ د هﻴﻮاد ﭘﻪ وﻳﺠﺎړوﻟﻮ آﯥ ﭘﺨﻮا
رول درﻟﻮد .ﺧﻮ ﺑﻴﺎ هﻢ ډﻳﺮ ﭘﻪ دې ﺑﺎور دي ﭼﯥ ﻳﻮﻩ ﻗﻮي ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ دﻳﻤﻮآﺮاﺳﻲ ﻳﻮازې د ﻗﻮي ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ﻟﻪ
ﻻرې ﻣﻨځﺘﻪ راﺗﻼى ﺷﻲ .ﻟﻪ  ۵،٨٠٠آﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ څﺨﻪ ﻳﻮازې  ١٢%د ﻳﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪ د ﻏړﻳﺘﻮب دﻋﻮا درﻟﻮدﻩ،
ﺧﻮ ﺳﺮﻩ ﻟﻪ دې هﻢ ﻗﻮاﻋﺪ اﺟﺎزﻩ ﻧﻪ ورآﻮي ﭼﯥ ﻧﻮﻣﻮړې ﺗﻪ دې ﭘﻪ راﻳﯥ ﭘﺎڼﻪ آﯥ اﻧﻌﻜﺎس ورآړل ﺷﻲ .د ټﺎآﻨﻮ د
ادارې او ډﻳﺮو آﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻬﻴﺮ ﻳﻮﻩ ﻧﻨګﻮﻧﻪ وﻩ )ډﻳﺮى وﺧﺖ د ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﭘﻪ
ﻧﻮرو ﺣﺪودو آﯥ ادارﻩ آﻴﺪل( .د رﺳﻤﻲ آﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ او ګﻮﻧﺪوﻧﻮ د اﺳﺘﺎزو ﺷﻤﻴﺮﻩ د ټﺎآﻨﻮ ﺗﺮ ورځﯥ ﭘﻪ ټﻮﻟﻪ آﯥ ﻟﻪ
 ٢٠٠،٠٠٠څﺨﻪ ډﻳﺮ و .آﻪ څﻪ هﻢ دې ﺷﻤﻴﺮې ﭘﻪ ټﺎآﻨﻴﺰې ادارې دروﻧﺪ ﺑﺎر آﻴښﻮد او د دﻏﻪ ﺳﺘﺮ ﺷﻤﻴﺮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ
ﻳﯥ د راﻳﯥ اﭼﻮﻧﯥ ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ځﺎﻳﻮﻧﻮ او راﻳﯥ ﺷﻤﻴﺮﻧﯥ ﭘﻪ ﻣﺮآﺰوﻧﻮ آﯥ ﻣﻐﺸﻮش واﻟﻰ هﻢ راﻣﻨځﺘﻪ آړ ﺧﻮ ﭘﻪ
اﺳﺎﺳﻲ ﺗﻮګﻪ ﻳﯥ د ټﺎآﻨﻮ روڼﺘﻴﺎ زﻳﺎﺗﻪ آړﻩ.
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وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ:


د ﻳﻮ آﺎﻧﺪﻳﺪ ګﻮﻧﺪي ﺗړاو ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ راﻳﯥ ﭘﺎڼﻪ آﯥ ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﺷﻲ .ﺁزاد آﺎﻧﺪﻳﺪان ﺑﺎﻳﺪ دا اﻣﺘﻴﺎز ﻟﻪ ځﺎن ﺳﺮﻩ
وﻟﺮي ﭼﯥ د ﺗﻮﭘﻴﺮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺳﻤﺒﻮل اﺳﺘﻌﻤﺎل آړي.



ﺗﺮڅﻮ آﻮټﻪ او ﺷﻠﺨﻲ آﺎﻧﺪﻳﺪان ﻣﺤﺪود آړل ﺷﻲ ﻳﺎ ﭘﻪ ﺳﺘﺮﻩ آﭽﻪ د وﺗﻠﻮ ﻣﺨﻪ ﻳﯥ وﻧﻴﻮل ﺷﻲ ﻧﻮ د
آﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ د رول او ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ دې واﺿﺢ او ﻋﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت د آﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ د ﻧﻮﻣﻠﻴﻜﻨﯥ ﻟﻪ ﭘﺮوﺳﯥ
ډﻳﺮ د ﻣﺨﻪ ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ وړاﻧﺪې آړل ﺷﻲ.



آﺎﻧﺪﻳﺪان ﺑﺎﻳﺪ د ﻧﻮﻣﻠﻴﻜﻨﯥ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻣﻮﺟﻮد واوﺳﻲ ﺗﺮڅﻮ دوﻣﺮﻩ آﺎﻓﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ورآړي ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ
ﻳﯥ د ټﺎآﻨﻮ آﺎرآﻮوﻧﻜﻲ وآړاى ﺷﻲ ﻟﻪ دوئ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺁﺳﺎﻧۍ ﺗﻤﺎس وﻧﻴﺴﻲ .ﻟﻪ دۍ ﺳﺮﻩ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﻬﻤﻮ
ﻣﻮﺿﻮﻋګﺎﻧﻮ ﻟﻜﻪ د ﺷﻜﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﻣﻴﻜﺎﻧﺰم ،د ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﺪﻟﻮن او داﺳﯥ ﻧﻮرو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ اﻧﺘﻘﺎﻟﻮل د ټﺎآﻨﻮ ﻟﻪ
ﺧﭙﻠﻮاك آﻤﻴﺴﻴﻮن څﺨﻪ دوئ ﺗﻪ ﺁﺳﺎن ﺷﻲ .ﻟﻪ دوئ څﺨﻪ ﺑﺎﻳﺪ د دوئ د درﻳځ ﭘﻪ اړﻩ هﻢ ﻳﻮ څﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
وﻏﻮښﺘﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ د ټﺎآﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاك آﻤﻴﺴﻴﻮن ﻟﻪ ﭘﻠﻮﻩ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﺑڼﻪ د راى اﭼﻮوﻧﻜﻮ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ او ګټﯥ
ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﺎپ او ﻧﺸﺮ ﺷﻲ.



د ټﺎآﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاك آﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ او آﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﺳﺮﻩ د ټﺎآﻨﻮ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻏﻮﻧډو ﺗﻪ اداﻣﻪ
ورآړي ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻳﯥ د ټﺎآﻨﻮ ﭼﺎرواآﻲ ،ګﻮﻧﺪوﻧﻪ او آﺎﻧﺪﻳﺪان ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻢ ډول ﺧﺒﺮې اﺗﺮې ﺗﺮﺳﺮﻩ
آﻮي.



د اﺳﺘﺎزو د ﺷﻤﻴﺮې ﭘﻪ ټﺎآﻠﻮ ﺑﺎﻳﺪ هﻴڅ ډول ﺣﺪ وﻧﻪ ټﺎآﻞ ﺷﻲ .ﺧﻮ د راى اﭼﻮﻧﯥ او ﺷﻤﻴﺮﻧﯥ ﭘﻪ هﺮ
ﻣﺮآﺰ آﯥ ﺑﺎﻳﺪ د هﺮ آﺎﻧﺪﻳﺪ ﭘﻪ ﺳﺮ د اﺳﺘﺎزو ﺷﻤﻴﺮﻩ آﻨﺘﺮول آړل ﺷﻲ .آﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﻈﺎم د ګﻮﻧﺪ ﭘﻪ ﺳﺮ
ﺟﻮړ ﺷﻲ ﻧﻮ د اﺳﺘﺎزو اوﺳﻨﻰ ﻧﻪ ﺗﺼﻮر آﻴﺪوﻧﻜﯥ ﺷﻤﻴﺮﻩ ﺑﻪ ډﻳﺮﻩ راآﻤﻪ ﺷﻲ .د اﺳﺘﺎزو روزﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ
ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب آﯥ واوﺳﻲ .ګﻮﻧﺪوﻧﻪ ﻳﺎ آﺎﻧﺪﻳﺪان ﺑﻪ ﭘﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﺗﻮګﻪ د هﻐﻮئ د اﺳﺘﺎزو د ﺑﺪ ﺳﻠﻮك ﻟﭙﺎرﻩ
ګﺮم ګڼﻞ آﻴږي.
ﭘﻪ اوږد ﻣﻬﺎل آﯥ د ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ او آﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ

ف.

وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ:


د ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪو او آﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﻜﻮ آﻠﻮﻧﻮ آﯥ ﺳﺘﺮ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب وي ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ
ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺳﺎﺣﻮ ﻳﯥ ﺗﻤﺮآﺰ واوﺳﻲ:
o
o
o
o
o
o
o
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د ګﻮﻧﺪ ﺟﻮړښﺖ او ﺳﺎزﻣﺎن
ﭘﻪ اﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن آﯥ د ګﻮﻧﺪوﻧﻮ او ﻧﺎآﺎﻣﻮ آﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ رول
د ﺟﻨﺪر ﻣﺴﺌﻠﯥ
ﭘﺎرﻟﻤﺎن او د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺟﻮړښﺖ
د ﭘﺎﻟﻴﺴﻴﻮ او درﻳځﻮﻧﻮ ﺟﻮړول
ﻣﺎﻟﻲ رﻳﻜﺎرد ﺳﺎﺗﻞ او
ارﺗﺒﺎﻃﻲ او ااﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ]ﺗﻘﻮﻳﺘﯽ[ آﺎر )د رﺳﻨﻴﻮ ﭘﻪ ګډون(



ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﺎﻳﺪ د ګﻮﻧﺪوﻧﻮ د ﺛﺒﺖ د آړﻧﻼرې ﭘﻪ اړﻩ اوﺳﻨﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻴﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ آړي .ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﺳﺎن او
ﺑﯥ ﭘﺮې ﺛﺒﺖ ﺗﻪ ﻻر هﻮارﻩ آړي او هﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻘﻴﻨﻲ آړي ﭼﯥ ﺛﺒﺖ ﺷﻮي ګﻮﻧﺪوﻧﻪ آﺎﻓﻲ ﻟﻮى واﻟﻰ او
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ وړﺗﻴﺎ ﻟﺮي.



ﻟﻪ هﻐﻮ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ روزﻧﻪ او ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻟﻮړوﻟﻮ آﯥ ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﺷﻲ ﭼﯥ هﺮ
ﻧﮋاد او د ﺟﻨﺪر ﻣﺴﺎوات ﺗﻪ ودﻩ ورآﻮي ،ﻟﻜﻪ څﻨګﻪ ﻳﯥ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن آﯥ ﻳﺎدوﻧﻪ
ﺷﻮې دﻩ .هﻤﺪاراز ﺑﺎﻳﺪ ګﻮﻧﺪوﻧﻪ او آﺎﻧﺪﻳﺪان دې ﺗﻪ وهڅﻮل ﺷﻲ ﭼﯥ د ټﻮﻟﻮ ﻧﮋادي ﻃﺒﻘﻮ او اﻗﻮاﻣﻮ
ﻣﻼﺗړ ﻟﻪ ځﺎن ﺳﺮﻩ وﻟﺮي.



د آﻢ ﻧﻔﻮذ ﻳﺎ د ﻧﻮې ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ آﯥ ﻟﻪ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ﺳﺮﻩ د ﻣﺮﺳﺘﯽ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ،ښﺎﻳﯽ داﺳﯥ ﻣﺮآﺰوﻧﻪ
ﺟﻮړ آړل ﺷﻲ ﭼﻴﺮې ﭼﯥ ګﻮﻧﺪوﻧﻪ او ﺁزاد آﺎﻧﺪﻳﺪان وآﻮﻻى ﺷﻲ د آﻤﭙﻴﻮټﺮاو ﻓﻮﺗﻮآﺎﭘﻲ ﻣﺎﺷﻴﻨﻮﻧﻪ ،د
ﻏﻮﻧډو او روزﻧﯥ ﺳﺎﺣﯥ او د ﻋﺎﻣﻪ ﭘﻮهﺎوي ﻣﻮاد اﺳﺘﻌﻤﺎل آړي .ﻳﻮ آﺘﺎﺑﺘﻮن هﻢ ﭘﻪ دې ﻣﻮﺧﻪ
ﺟﻮړﻳﺪﻻى ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﺣﻜﻮﻣﺘﺪارۍ او د ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺴﺌﻠﻮ ﻟﻴﻜﻠﻲ او ﺷﻔﺎهﻲ ﻣﻮاد وﻟﺮي.



ټﻮل آﺎﻧﺪﻳﺪان او د ګﻮﻧﺪوﻧﻮ روزﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻮﻧﻮ آﯥ دا ﺷﺎﻣﻞ آړي ﭼﯥ ﻟﻪ ﻧﺎﻗﺎﻧﻮﻧﻪ وﺳﻠﻪ
واﻟﻮ ډﻟﻮ څﺨﻪ ځﺎﻧﻮﻧﻪ ﺟﻼ آړي او ﭘﻪ ﺑﺸﭙړ ډول د ﺑﯥ وﺳﻠﯥ آﻮﻟﻮ د ﭘﺮوﺳﯥ ﻣﻼﺗړ وآړي .ګﻮﻧﺪوﻧﻪ
ﺑﺎﻳﺪ وهڅﻮل ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ داﺧﻠﻲ ﺗﻮګﻪ د هﻐﻮ آﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ د ارزوﻧﯥ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ واﺧﻠﻲ ﭼﯥ ﺗﺮ اوﺳﻪ
دا ډول اړﻳﻜﯥ ﻟﺮي او ﻳﺎ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺗﻴﺮو وﺧﺘﻮﻧﻮ آﯥ ﻟﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎآﻮ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺗړاؤ درﻟﻮد.



د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻧږدې ﺗﺎرﻳﺦ آﯥ داﺳﯥ وﺧﺘﻮﻧﻪ راﻏﻠﻲ ﭼﯥ د ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨځ ﺳﺨﺖ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ
ﭘﻴﺪا ﺷﻮى او ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ آﯥ ﺑﻪ زورور هﺮڅﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ آﻮل .روزﻧﻪ او ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺧﺒﺮې اﺗﺮې ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮ
وﻧډې اﺧﻴﺴﺘﻨﯥ ،د ﻣﺎﺗﯥ ﭘﻪ ﻣﻨﻠﻮ او ﭘﻪ وﻟﺴﻮاآۍ آﯥ د وﻓﺎدار اﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن ﭘﻪ اﺳﺎﺳﻲ رول هﻢ ﺗﻤﺮآﺰ
وآړي.
آﻤﭙﺎﻳﻦ

ق.

د آﻤﭙﺎﻳﻦ ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل ﺗﻮﭘﻴﺮ درﻟﻮد .ځﻴﻨﯥ ﺳﺎﺣﯥ ژوﻧﺪى وې ﺧﻮ ﭘﻪ ﻧﻮرو آﯥ ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪود و او آﻤﭙﺎﻳﻦ ﺧﺎﻣﻮش
و .ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻮګﻪ دا ﭘﻪ اﺷﺨﺎﺻﻮ وﻻړ و او ﺗﺮډﻳﺮﻩ ﺣﺪﻩ ﻳﯥ ﮐﻮم ګﺮوﭘﯽ درﻳځ او ﻣﻮﻗﻒ ﭘﮑﯽ ﻧﻪ ﻟﻴﺪل ﮐﻴﺪل .ﻟﻪ
داﺳﯥ ټﺎآﻨﻮ هﻤﺪاﺳﯥ ﺗﻤﻪ آﻴﺪﻻى ﺷﻲ ﭼﯥ ﺳﺘﺮ ﺷﻤﻴﺮ ﺁزاد آﺎﻧﺪﻳﺪان ﭘﻜﯥ ﻣﻮﺟﻮد وي .ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ آﻠﻴﻮاﻟﻮ
ﺳﻴﻤﻮ آﯥ آﻤﭙﺎﻳﻦ د ﺗﻤﺎﺳﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﭘﻪ دودﻳﺰ ډول ﻳﺎ ﻗﻮﻣﻲ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﭘﺮﻣﺦ ﺗﻠﻮ .د اﻣﻨﻴﺖ اﻧﺪﻳښﻨﻮ آﻤﭙﺎﻳﻦ
ﻣﺤﺪود آړى و ،ﻣﺨﺼﻮﺻ ًﺎ ﭘﺮ ښځﻮ ﺑﺎﻧﺪې او ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﻏﻴﺮ ښﺎري ﺳﻴﻤﻮ آﯥ.
ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ آﺎﻧﺪﻳﺪان د آﻤﭙﺎﻳﻦ ﻟﻪ ﺣﺪوﻧﻮ ﺗﻴﺮ ﺷﻮي و .د وﻟﺴﻤﺸﺮ دې ﺣﻜﻢ ﻳﻮ څﻪ اﻏﻴﺰﻩ آړې وﻩ ﭼﯥ ﺑﺎﻳﺪ دوﻟﺘﻲ
آﺎرآﻮوﻧﻜﻲ ﭘﻪ ﺟﺪي ﺗﻮګﻪ ﺑﯥ ﭘﻠﻮي اوﺳﻲ .ﺧﻮ ﺑﻴﺎ هﻢ د دوﻟﺘﻲ ﻣﻘﺎﻣﻮﻧﻮ او ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ د ﻏﻠﻂ اﺳﺘﻌﻤﺎل ډﻳﺮ ﺗﻮروﻧﻪ
ﻣﻮﺟﻮد و .د دا ډول ﺷﻜﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ د ټﺎآﻨﻮ د ﺷﻜﺎﻳﺘﻮﻧﻮ آﻤﻴﺴﻴﻮن ) (٩ﺗﻨﻪ آﺎﻧﺪﻳﺪان ﻧﺎاهﻞ اﻋﻼن آړل.
وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ:
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ﻋﻤﻮﻣﻲ او ﭘﺮاﺧﻪ هڅﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ د ﻋﺎﻣﻮ ﺧﻠﻜﻮ او ﭘﻪ ﺗﻴﺮﻩ ﺑﻴﺎ د ښځﻮ اﻣﻨﻴﺖ او د ﺗګ
راﺗګ ﺁزادي ښﻪ ﺷﻲ .دا ډول آړﻧﯥ ﺑﻪ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﻜﻮ آﯥ د ټﺎآﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل ښﻪ آړي.



ﭘﺮ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ او آﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺮط آﻴښﻮدل ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ ﺧﭙﻞ وروﺳﺘﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﺣﺴﺎﺑﻮﻧﻪ د ټﺎآﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاك
آﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻪ وﺳﭙﺎري .دا راﭘﻮروﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﭙﺎرﻩ ﺷﻲ او د ﻋﺎﻣﻮ ﺧﻠﻜﻮ ﻟﻪ ﭘﻠﻮﻩ ﻳﯥ آﺮﻩ آﺘﻨﻪ وﺷﻲ .د ټﻮﻟﻮ
آﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ د ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ټﺎآﻨﻴﺰو ﻣﻨډو ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﺎﻳﺪ د ﺑﺴﭙﻨﯥ او آﻤﭙﺎﻳﻦ د ﻟګښﺘﻮﻧﻮ ﺗﺮټﻮﻟﻮ زﻳﺎت ﺣﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻲ.



د دوﻟﺘﻲ ﻣﻘﺎم او ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ د ﻧﺎوړﻩ اﺳﺘﻔﺎدې ﭘﻪ اړﻩ ﺑﺎﻳﺪ روڼ اﺻﻮل وﺿﻊ او ﭘﻪ ﻓﻌﺎل ډول ﭘﻠﻲ آړل ﺷﻲ.



ﺑﺴﭙﻨﻪ آﻮوﻧﻜﻲ آﻮﻻى ﺷﻲ ﭘﺪاﺳﯥ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﻓﻜﺮ وآړي ﭼﯥ ﻟږ ﺗﺮ ﻟږﻩ هﻐﻮ آﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﺗﻪ د آﻤﭙﺎﻳﻦ
ﻣﻮاد ورآړي ﭼﯥ ﺗﻮان ﻳﯥ ﻧﻠﺮي .د هﺮ آﺎﻧﺪﻳﺪ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻳﻮ ﻣﻌﻠﻮم ﻗﻴﻤﺖ ﺗﺮﺣﺪﻩ ﭘﻮرﯼ ﻣﻮاد ورﮐﻮل
آﻴﺪﻻى ﺷﻲ )آﺎﻧﺪﻳﺪان ﺑﺎﻳﺪ وواﺋﻲ ﭼﯥ دﻏﻪ ﻣﻮاد د ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﭘﺎڼﻮ ،ﭼﺎپ ﺷﻮﻳﻮ ﻣﻮادو ،ﻻﺳﭙﻴﻜﺮوﻧﻮ،
ﺑﻨﻴﺎﻧﻮﻧﻮ او ﻳﺎ ﻧﻮرو ﺷﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺑڼﻪ ﻏﻮاړي(.



د ټﺎآﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاك آﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ هﻐﻮ ﻻرو ﭼﺎرو ﻏﻮر وآړي ﭼﯥ څﻪ ډول آﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﻳﺎ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ﺗﻪ دا
ﺁﺳﺎﻧﺘﻴﺎوې ﭼﻤﺘﻮ آړي ﭼﯥ ﺧﭙﻞ درﻳځ او ﻧﺎﻟﻴﻜﻠﻲ ﻣﻮاد ﭘﻪ ﻟﻨډﻩ ﺗﻮګﻪ ﺧﭙﺎرﻩ آړي .د ﻣﻮﺿﻮﻋګﺎﻧﻮ او
ﻣﻘﺎﻣﻮﻧﻮ ﭘﺮﺳﺮ ﺑﺤﺚ ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ د ﻣﺒﺎﺣﺜﻮ او ﭘﻪ ژوﻧﺪى ﺑڼﻪ د ﻣﺠﻠﺴﻮﻧﻪ او ﺗﻠﻮﻳﺰوﻧﻲ او رادﻳﻮﻳﻲ رﺳﻨﻴﻮ ﻟﻪ
ﻻرې ودﻩ ورآړي.

ﻣﺪﻧﻲ ﭘﻮهﺎوي او د راﻳﯥ اﭼﻮﻧﯥ روزﻧﻪ

ك.

ﺳﺮﺑﻴﺮﻩ ﭘﺮ دې ﭼﯥ ﻧﻮرې ادارې هﻢ ﭘﺪې آﺎر ﺑﻮﺧﺘﯥ وې ،د ټﺎآﻨﻮ د ﺗﻨﻈﻴﻢ ګډ دﻓﺘﺮ هﻢ د ﭘﺎم وړ ﻣﻨﺎﺑﻊ )ﺷﺎوﺧﻮا
 ٢٠ﻣﻴﻠﻮﻧﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎﺋﻲ ډاﻟﺮ( ﭘﻪ ﻣﺪﻧﻲ ﭘﻮهﺎوي او ﻋﺎﻣﻪ روزﻧﻪ وﻟګﻮل .ﭘﺪاﺳﯥ ﺣﺎل آﯥ ﭼﯥ دا ﻟﻪ راﻳﻪ اﭼﻮوﻧﻜﻮ
ﺳﺮﻩ ﻳﻮﻩ ښﻜﺎرﻩ ژﻣﻨﻪ وﻩ ﺧﻮ ﺳﺮﻩ ﻟﻪ دې هﻢ دا ﻧﻴﻮآﻪ وﻩ ﭼﯥ دا ﭘﺮوګﺮام ﭘﻪ آﺎﻓﻲ اﻧﺪازﻩ ﺗﺮ ﻟﺮې ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﭘﻮرې ﻧﻪ
دى رﺳﻴﺪﻻى ﭼﯥ دا هﻢ ﺗﺮ ﻳﻮ ﺣﺪﻩ ﭘﺎﻳﻠﯥ آﻤﻮﻻى ﺷﻲ.
وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ:
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ﻋﺎﻣﻪ ﭘﻮهﺎوى ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻮﻩ دوام ﻟﺮوﻧﻜﯥ ﭘﺮوژﻩ واوﺳﻲ )ﻧﻪ داﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﺎدﻩ ﺗﻮګﻪ ﻳﻮازې ﻟﻪ ټﺎآﻨﻮ د ﻣﺨﻪ ﻣﻮدﻩ
آﯥ ﻓﻌﺎل وي(.



ﻋﺎﻣﻪ ﭘﻮهﺎوى ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ آﻠﻴﻮاﻟﻮ ﺳﺎﺣﻮ او داﺳﯥ ﺳﺎﺣﻮ ﺗﻤﺮآﺰ وآړي ﭼﯥ د ټﺎآﻨﻮ ﭘﺮ
ﻣﻬﺎل ﻳﯥ ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل درﻟﻮد .ښځﯥ ،آﻮﭼﻴﺎن او ﻧﻮرې داﺳﯥ ډﻟﯥ ﭼﯥ ﺗﺎواﻧﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﻟﻴﺪﻟﻲ دي دا
ډول ﺧﺎﺻﻮ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي.



د ﻋﺎﻣﻪ ﭘﻮهﺎوي روزﻧﯥ او ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ د ﻳﻮ ﻟړ هﻤګټﻮ ﻻس رﺳﻰ واوﺳﻲ ) د ﺑﻴﻠګﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ
ځﻮاﻧﺎن ،د ټﻮﻟﻨﯥ ﻣﺸﺮان ،ﻣﻼﻳﺎن ،وﻻﻳﺘﻲ ﺷﻮراګﺎﻧﯥ ،د رﺳﻨﻴﻮ اﺳﺘﺎزي ،د ﻣﻜﺘﺐ او ﻣﻌﺎرف
آﺎرآﻮوﻧﻜﻲ ،ﺻﺤﻲ آﺎرآﻮوﻧﻜﻲ ،او د ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻪ(.



ځﻮاﻧﺎن – ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ هﻐﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺛﺎﻧﻮي ﻣﻜﺘﺒﻮﻧﻮ آﯥ دي ،هﻐﻮئ ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮﺟﻪ وﺷﻲ .د
ﻣﻌﺎرف وزارت ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ ﻣﻜﺘﺒﻮﻧﻮ آﯥ د ﻋﺎﻣﻪ ﭘﻮهﺎوي ﻟﻪ ﭘﻼﻧﻮﻧﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﭘﻠﻮﻩ اوﭘﻪ هﺮاړﺧﻴﺰﻩ
ﺗﻮګﻪ ﻣﻼﺗړ وﺷﻲ.



د ﻋﺎﻣﻪ ﭘﻮهﺎوي زدﻩ آړې ﺑﺎﻳﺪ د ﻗﺪرت د وﻳﺶ ،د ﻣﻘﻨﻨﯥ ،اﺟﺮاﻳﻮې او ﻋﺪﻟﻴﯥ د رول ،ﺣﺴﺎب ورآﻮﻟﻮ،
ټﺎآﻨﻮ ،دﻳﻤﻮآﺮاﺗﻴﻜﻮ آړﻧﻮ او د ښځﻮ د رول ﭘﻪ اړﻩ واوﺳﻲ.



هﻐﻪ ﻧﺎدوﻟﺘﻲ ﻣﻮﺳﺴﯥ ﭼﯥ د ﻋﺎﻣﻪ ﭘﻮهﺎوي ﭘﻪ ښﻮوﻧﻮ آﯥ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻟﺮي ﺑﺎﻳﺪ د ﺧﭙﻠﯥ ﺗﺠﺮﺑﯥ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ آﺎر
ﺗﻪ اداﻣﻪ ورآړي )ﭘﺪې ﺷﺮط ﭼﯥ آﺎر ﻳﯥ اﻃﻤﻴﻨﺎﻧﻲ وي(.



هﻐﻪ ټﻮﻟۍ ﻧﺎدوﻟﺘﻲ ﻣﻮﺳﺴﯥ ﭼﯥ د ﻋﺎﻣﻪ ﭘﻮهﺎوي د ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ رﺳﻮﻟﻮ ﺑﻮﺧﺘﯥ د  ،هﻐﻮئ ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ د
ﻇﺮﻓﻴﺖ د ﻟﻮړوﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ روزﻧﻪ ورآړل ﺷﻲ .ﺑﺸﭙړې څﺎرﻧﯥ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ دﻩ ﺗﺮڅﻮ ﻳﻘﻴﻨﻲ ﺷﻲ ﭼﯥ
ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺳﻤﻪ او اﻏﻴﺰﻣﻨﻪ ﺗﻮګﻪ رﺳﻴﺪﻟﻲ دي.



د وﺳﻴﻠﻮ د ﻣﺠﻤﻌﻮ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮﻟﻮﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ اداﻣﻪ ورآړل ﺷﻲ )د ﺑﻴﻠګﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د ﻣﺬهﺒﻲ ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻮ ،رادﻳﻮ،
ﻏﻴﺮآﺎﻏﺬي ﺑﻨﺴټﻮﻧﻮ او داﺳﯥ ﻧﻮر( .ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺨﺎﻣﺦ آﺎر ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻋﻤﻴﻖ ډول وي او د ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ
ﺧﭙﻠﻪ ژﺑﻪ وي .اﺿﺎﻓﻲ هڅﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ ﻏﻮﻧډې ﺟﻮړې ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﯥ آﯥ ښځﯥ ﺳﺮﻩ
ﻳﻮځﺎى ﺷﻲ او ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺮﻻﺳﻪ آړي .هﻤﺪاراز ،ﭘﻴﻐﺎﻣﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎدﻩ او اړوﻧﺪﻩ وﺳﺎﺗﻞ ﺷﻲ )د ﺑﻴﻠګﯥ ﭘﻪ
ﺗﻮګﻪ څﻪ ډول آﻴﺪﻻى ﺷﻲ د ﻳﻮ ﺣﺴﺎب ورآﻮوﻧﻜﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ ټﻮﻟﻨﯥ ﺗﻪ ګټﻪ ورﺳﻴږي ،څﻪ ډول ﺧﭙﻞ
اﺳﺘﺎزې اﺳﺘﻌﻤﺎل آړي او داﺳﯥ ﻧﻮر(.



ﻟﻪ ټﺎآﻨﻮ وروﺳﺘﻪ د راى اﭼﻮوﻧﻜﻮ ﺳﺮوې ﺗﺮﺳﺮﻩ آﻴﺪﻻى ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ ارزوﻧﻪ وﺷﻲ ﭼﯥ راﻳﯥ اﭼﻮوﻧﻜﻮ
ﺧﭙﻞ ﭘﻴﻐﺎﻣﻮﻧﻪ ﻟﻪ آﻮﻣﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ آﻮي ،آﻮم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت دوئ ﻟﺮي او ﻧﻮرو آﻮﻣﻮ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي ،او هﻢ ﺑﺎﻳﺪ
د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﭘﻴﮋﻧﺪﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﻨﺎﺳﺐ وﺳﺎﻳﻞ ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﺷﻲ .دا ډول ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﻜﯥ آﯥ د ﻣﺪﻧﻲ او
راﻳﯥ اﭼﻮوﻧﻜﻮ د روزﻧﯥ د آﺎر ﻟﭙﺎرﻩ اﺳﺎس ګڼﻞ آﻴﺪﻻى ﺷﻲ.

رﺳﻨﻰ

ل.

د ټﺎآﻨﻮ ﻗﺎﻧﻮن د ټﺎآﻨﻮ د رﺳﻨﻴﻮ د آﻤﻴﺴﻴﻮن د ﺟﻮړوﻟﻮ اﻣﺮ آﻮي ﺗﺮڅﻮ د ټﺎآﻨﻮ ﭘﻪ ﻣﻮدﻩ آﯥ رﺳﻨﻰ آﻨﺘﺮول او ﭘﻪ
اړﻩ ﻳﯥ د ﺷﻜﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ارزوﻧﻪ وآړي .هﻤﺪاراز د رﺳﻨﻴﻮ ﻟﻪ ﺗﺎآﻨﻴﺰ آﻤﻴﺴﻴﻮن څﺨﻪ د آﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ د اﻋﻼﻧﻮﻧﻮ
ادارﻩ هﻢ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮﻩ )ټﻮﻟﻮ آﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻣﺤﺪود ډول وړﻳﺎ وﺧﺖ ورآړل ﺷﻮى و( .ﺷﺎوﺧﻮا  ۵٣%آﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﻟﻪ
دﻏﻪ ﻓﺮﺻﺖ څﺨﻪ ګټﻪ ﭘﻮرﺗﻪ آړﻩ .ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻮګﻪ داﺳﯥ ښﻜﺎرﻳﺪﻟﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ رﺳﻨﻴﻮ آﯥ ﻟﻪ ټﺎآﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺗړاؤ آﻢ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت او ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﭼﺎپ آﻴﺪل )ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﺗﺠﺎرﺗﻲ اﻋﻼﻧﻮﻧﻮ او د راﻳﯥ اﭼﻮوﻧﻜﻮ ﻟﻪ ﭘﻮهﺎوي څﺨﻪ(.
وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ:


ژورﻧﺎﻟﻴﺴﺘﺎﻧﻮ ،ﻣﺪﻳﺮاﻧﻮ او ادارﻩ ﭼﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺷﺨﺼﻲ او دوﻟﺘﻲ رﺳﻨﻴﻮ آﯥ د ټﺎآﻨﻮ د ﭘﻮښښ ﭘﻪ اړﻩ
روزﻧﻪ او ﻣﻨﺎﺑﻊ ورآړي .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن رادﻳﻮ او ﻣﻠﻲ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﺑﺎﻳﺪ اﺿﺎﻓﻪ روزﻧﻪ ووﻳﻨﻲ.



د ټﺎآﻨﻮ او رﺳﻨﻴﻮ ﭘﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ آﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ ټﺎآﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺗړاؤ د رﺳﻨﻴﻮ ﭘﻮښښ ،ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﺗﻮﻧﻪ ،او ﺟﺰا
ورآﻮل واﺿﺢ آړل ﺷﻲ.



د رﺳﻨﻴﻮ ﻧﻮي او ﺧﭙﻠﻮاآﯥ ﺟﻮړې ﺷﻮې ادارې ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ورﺳﻮل ﺷﻲ .دﻏﻪ ادارﻩ د ﻏږﻳﺰ او
ﺗﺼﻮﻳﺮي رﺳﻨﻴﻮ ذﻣﻪ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ ﻟﺮي ﺗﺮڅﻮ ﭘﻪ رﺳﻨﻴﻮ آﯥ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﺗﻪ ودﻩ ورآړل ﺷﻲ او ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ورﺗﻪ
وﺷﻲ )ﭼﯥ ﭘﺪې آﯥ ﻟﻪ ټﺎآﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺗړاؤ د رﺳﻨﻴﻮ ﭘﻮښښ هﻢ ﺷﺎﻣﻞ دى(.



ﻟﻪ ﻣﺨﻜﯥ او ﭘﻪ ﺳﺎدﻩ ﺑڼﻪ د واﺿﺢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﭼﻤﺘﻮ آﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ آﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﺗﻪ د ﺳﻮداګﺮﻳﺰو اﻋﻼﻧﻮﻧﻮ
ﻃﺮﺣﻪ ﻧﻮرﻩ هﻢ ﺁﺳﺎﻧﻪ آﻴﺪﻻى ﺷﻲ.



د رﺳﻨﻴﻮ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ دوام ﻟﺮوﻧﻜﻲ ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ هﻐﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯽ اداﻣﻪ وﻣﻮﻣﻲ ﭼﻴﺮې ﭼﯥ د رادﻳﻮ ﻳﺎ
ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻧﺸﺮاﺗﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﺸﺘﻪ.
ځﺎﻳﯥ څﺎرﻧﻪ

م.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺁزادو او ﻋﺎدﻻﻧﻪ ټﺎآﻨﻮ ﺑﻨﻴﺎد )ﻓﻴﻔﺎ( ،ﭼﯥ د څﺎرﻧﯥ ﺗﺮټﻮﻟﻮ ﺳﺘﺮ ﺳﺎزﻣﺎن دى او ﭘﺪې وروﺳﺘﻴﻮ آﯥ د
ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﻮ ﻟﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﯥ څﺨﻪ ﻣﻨځﺘﻪ راﻏﻠﻰ .د ﻓﻴﻔﺎ ادارﻩ واﺋﻲ ﭼﯥ د ټﺎآﻨﻮ ﭘﻪ ورځ ﻳﯥ  ٧۴٠٠څﺎروﻧﻜﻲ ﭘﻪ
 ۶۵%وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ آﯥ ګﻤﺎرﻟﻲ و )د وﻟﺴﻤﺸﺮۍ د ټﺎآﻨﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ د ﭘﺎم وړ زﯦﺎﺗﻮاﻟﻲ راﻏﻠﻲ و( .ﻧﻮرې ځﺎﺋﻲ
څﺎروﻧﻜﯥ ډﻟﯥ ډﻳﺮې وړې وې او ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻮګﻪ ﻳﯥ د ﻓﻴﻔﺎ د څﺎروﻧﻜﻮ ﭘﻪ څﻴﺮ د ټﺎآﻨﻮ ﭘﻪ ورځ ﭘﻪ هﻤﺎﻏﻮ
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ ﺳﺎﺣﻮ آﯥ آﺎر آﻮﻟﻮ.
وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ:
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ﺑﺴﭙﻨﻪ آﻮوﻧﻜﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ ﻓﻴﻔﺎ او د ټﺎآﻨﻮ ﭘﻪ څﺎرﻧﻪ آﯥ ﻟﻪ ﻧﻮرو ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪو ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺗﻪ
اداﻣﻪ ورآړي .ﻟﻪ ﺗﺨﻨﻴﻜﻲ وړﺗﻴﺎ او ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﺳﺮﻩ هﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻪ ﺗﻮګﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﺷﻲ .ﻟﻪ ﻓﻴﻔﺎ او
ﻧﻮرو څﺨﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻼﺗړ وﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ د ﺣﻜﻮﻣﺘﺪارى ﻧﻮر اړﺧﻮﻧﻪ هﻢ وڅﺎري )د ﺑﻴﻠګﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د وﻟﺴﻲ
ﺟﺮګﯥ او وﻻﻳﺘﻲ ﺷﻮراګﺎﻧﻮ آﺎر آﻮل(.



ټﻮل آﺎرآﻮوﻧﻜﻲ ﺑﺎﻳﺪ آﺎر وآړي ﺗﺮڅﻮ ﻳﻘﻴﻨﻲ آړي ﭼﯥ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﻜﻮ آﯥ ﭘﻪ ټﺎآﻨﻮ آﯥ ټﻮﻟﻮ وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﺗﻪ
څﺎرﻧﻪ ﻏﺰول ﺷﻮې دﻩ.



ځﺎﺋﻲ څﺎروﻧﻜﯥ ډﻟﯥ ﺑﺎﻳﺪ د ټﻮﻟﻨﯥ ﻟﻪ ﺗﻮل ﭘﺮګڼﻮ څﺨﻪ د ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ ګﻤﺎرﻧﻪ ﺗﺎآﻴﺪ وآړي اوهﻢ دا ﭼﯥ د
ښځﻴﻨﻪ څﺎروﻧﻜﻮ ﻣﻼﺗړ وآړي.



اﻓﻐﺎﻧﻲ څﺎروﻧﻜﯥ ډﻟﯥ ﺑﺎﻳﺪ وهڅﻮل ﺷﻲ او ﻣﻼﺗړ ورڅﺨﻪ وﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ ﭘﻪ ﻧﻮرو هﻴﻮادوﻧﻮ ،هﻤﺪې ﺳﻴﻤﻪ
او ﺣﺘﻲ ﻟﻪ هﻐﯥ څﺨﻪ هﻢ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ځﺎﻳﻮﻧﻮ آﯥ ﻟﻪ څﺎروﻧﻜﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺗﻤﺎس آﯥ ﺷﻲ .ﭘﺪې آﯥ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ
ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻪ او ﭘﻪ ﺑﻬﺮ آﯥ د څﺎرﻧﯥ ﻟﻪ ﻧﻮرو ﻣﺎﻣﻮرﻳﺘﻮ ﺳﺮﻩ ﺗﻤﺎس ﻧﻴﻮل راﺗﻼى ﺷﻲ.

ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯥ

ن.

ﺷﺎوﺧﻮا  ٢٠٠٠ﻏﻴﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ،ﻏﻴﺮﺳﻴﺎﺳﻲ د ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯥ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮدې دي )ډﻳﺮى د دى ﻟﻪ ډﻟﯥ څﺨﻪ
ﻣﺴﻠﻜﻲ اﺗﺤﺎدﻳﯥ دي( .ځﻴﻨﯥ ﻟﻪ دوئ څﺨﻪ د ﻳﻮ ﭼﺘﺮ ﻻﻧﺪې راټﻮﻟﯥ ﺷﻮې دي ﻟﻜﻪ د اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﻮ ﻣﺠﻤﻊ )ﭼﯥ
د وﻟﺴﻮاآۍ اﺻﻮﻟﻮ او وﻧډې اﺧﻴﺴﺘﻨﯥ ﺗﻪ ودﻩ ورآﻮي( ،د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ هﻤﺎهﻨګۍ ادارﻩ ﭼﯥ ﭘﺮاﺧﻪ اﺟﻨﺪا ﻟﺮي او د
اﻓﻐﺎﻧﻲ ښځﻮ ﺷﺒﻜﻪ )ﭼﯥ ﭘﻪ ﻋﺎم ژوﻧﺪ آﯥ د ښځﻮ وﻧډې ﺗﻪ ودﻩ ورآﻮي(.
وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ:


ﺑﺴﭙﻨﻪ آﻮوﻧﻜﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﻮ ﺳﺮﻩ د ﺗﺨﻨﻴﻜﻲ ﻣﺮﺳﺘﻮ د رﺳﻮﻟﻮ ﻻرې )د ﺑﻴﻠګﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ
ﺳﻴﻤﻴﻨﺎروﻧﻪ او ورآﺸﺎﭘﻮﻧﻪ( او د ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﻮ د اهﻤﻴﺖ ﭘﻪ اړﻩ د ﭘﻮهﺎوي د ﻟﻮړواﻟﻲ ﻟﻪ ﻻرې )ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﻲ
ﭼﺎرواآﻮ آﯥ هﻢ( ﺧﻴﻞ ﻣﻼﺗړ ﺗﻪ اداﻣﻪ ورآړي .ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ د هﻴﻮاد هﻐﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﭘﻪ
ﻧښﻪ آړي ﭼﻴﺮې ﭼﯥ د ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﻮ آړﻧﯥ آﻤﺰورې دي.



اﻓﻐﺎن ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﺎﻳﺪ د اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ او ﻧﺎدوﻟﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ د ﺛﺒﺖ ﭘﻪ اړﻩ ﻣﻮﺟﻮدﻩ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ آړي ،ﻳﻌﻨﻲ د
ﻧﺎدوﻟﺘﻲ او ﻏﻴﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ،ﻏﻴﺮﺳﻴﺎﺳﻲ ادارو د ﺛﺒﺖ ﻟﭙﺎرﻩ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺳﺮﻩ ﻳﻮځﺎى او ﻳﻮ واﺣﺪ ﻗﺎﻧﻮن ورڅﺨﻪ
ﺟﻮړ آړي .د ﺛﺒﺘﻮﻟﻮ او راﭘﻮر ورآﻮﻟﻮ د ﭘﻴﭽﻠﻲ ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﻄﻘﻲ ورګﺮځﻮل ﺷﻲ )د ﺑﻴﻠګﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ
ټﻮل درﺧﻮاﺳﺘﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻮازې ﻳﻮې اﺟﺮاﺋﻴﻮي ادارې ﺗﻪ وﺳﭙﺎرل ﺷﻲ( .هﻤﺪاراز اوﺳﻨۍ ﻟﻪ زﺣﻤﺖ ډآﻪ
ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺎ وآﺘﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻳﯥ د هﺮې وړاﻧﺪﻳﺰ ﺷﻮې ﭘﺮوژې د ﺗﺮﻻﺳﻪ آﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺗﺼﻮﻳﺐ
ﺷﺮط دى.



ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ دوام وﻣﻮﻣﻲ ﺧﻮ ﭘﻪ اوږد ﻣﻬﺎل آﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﺧﻪ داﺳﯥ واوﺳﻲ ﭼﯥ ﭘﺮوژې او ﻧﻮرې
ادارې ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ ﺑﻬﺮﻧۍ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﭘﺮﺗﻪ ﭘﻪ ځﺎن ﺗﻜﻴﻪ ﭘﻴﺪا آړي.

د ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻧﻮي ﻏړي

و.

داﺳﯥ ﺑﯥ ﺷﻤﻴﺮﻩ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم آﯥ ﻧﻴﻮل ﺷﻮي ﭼﯥ د وﻟﺴﻲ ﺟﺮګﯥ او ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺟﺮګﯥ د ﻧﻮﻳﻮ ټﺎآﻞ
ﺷﻮﻳﻮﻏړو ﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻪ ﻟﻮړ آړي .ﭘﺪې آﯥ روزﻧﻪ ،وآﻴﻼﻧﻮ او آﺎرآﻮوﻧﻜﻮ ﺗﻪ ګټﻮرې ﻣﺸﻮرې ورآﻮل ،د زﻳﺮﺑﻨﺎؤ
ﺟﻮړول او ﺑﻮدﻳﺠﻪ ﺋﻲ ﻣﺮﺳﺘﻪ او ﺣﺘﻲ ﺗﺮدې ﭼﯥ د ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻣﺨﻪ ﭘﺎآﻪ او رﻧګ او روﻏﻦ ﺷﻲ ﺧﻮ ﻳﻮ څﻮ ﻇﺎهﺮي
ﺧﻼوې ﺷﺘﻪ .داﺳﯥ ﻋﺎﻣﯥ اﻧﺪﻳښﻨﯥ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ وﻳﻞ آﻴږي د ﻧﻮﻳﻮ وﻻﻳﺘﻲ ﺷﻮراګﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ داﺳﯥ هﻴڅ ډول هﺮاړﺧﻴﺰﻩ
ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم آﯥ ﻧﺪي ﻧﻴﻮل ﺷﻮي.
ﻟﻪ هﻤﺪې آﺒﻠﻪ د ﻣﺮﺳﺘﻪ آﻮوﻧﻜﻮ ﻋﺎﺟﻠﯥ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډول واوﺳﻲ:
 oد ﻣﻠﻲ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻼن ﺷﻮي ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻳﻮ هﻤﺎهﻨګ ډول ﭘﻠﻲ ﺷﻲ .او
 oد وﻻﻳﺘﻲ ﺷﻮراګﺎﻧﻮ د ﻏړو د ﻣﻼﺗړ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ هﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﭼټﻚ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﺷﻲ.
وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ:
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د وﻻﻳﺘﻲ ﺷﻮراګﺎﻧﻮ د ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب د اړﺗﻴﺎؤ ارزوﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ وﺷﻲ ﻟﻜﻪ زﻳﺮﺑﻨﺎ ،ﻋﺎم ﻟګښﺘﻮﻧﻪ او د ﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻮ
ﻟﻮړﺗﻴﺎ.



ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ دا هﻢ ﭘﻪ ﭘﺎم آﯥ وﻧﻴﺴﻲ ﭼﯥ د ﭘﺎرﻟﻤﺎن ځﻴﻨﯥ ﻏړي ﺑﻪ ﺗﺮډﻳﺮﻩ ﻳﺎ ﭘﻪ ﺑﺸﭙړ ډول ﻧﺎﻟﻮﺳﺘﻲ
وي .د ﺳﻮاد زدﻩ آړﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ هﻐﻮ ﻻزم وګﺮځﻮل ﺷﻲ ﭼﯥ اړﺗﻴﺎ ورﺗﻪ ﻟﺮي .د ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب روزﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ
رﺳﻤﻲ ژﺑﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ ﻳﻮې آﯥ ورآړل ﺷﻲ او هﻤﺪا راز ﻟږﺗﺮﻟږﻩ ﻳﻮﻩ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ژﺑﻪ هﻢ ﻻزﻣﻲ وګڼﻞ ﺷﻲ.



ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ﻣﻼﺗړ آﯥ ﺑﺎﻳﺪ د ژورﻧﺎﻟﻴﺴﺘﺎﻧﻮ ،ﻧﺎدوﻟﺘﻲ ﻣﻮﺳﺴﻮ ،د ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪو ډﻟﻮ او ﻧﻮرو ﻟﭙﺎرﻩ هﻢ
ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ وي ﺗﺮڅﻮ وﭘﻮهﻴږي ﭼﯥ ﻟﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن او د ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻟﻪ ﻏړو ﺳﺮﻩ څﻪ ډول آﺎر وآړي
)ﻟﻜﻪ ﻟﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن څﺨﻪ راﭘﻮر ورآﻮل ،آﻤﭙﺎﻳﻦ آﻮل او داﺳﯥ ﻧﻮر(.

ښځﯥ او ټﺎآﻨﻴﺰﻩ ﭘﺮوﺳﻪ

.۴

ﻟږﺗﺮﻟږﻩ  ٢۵%آﺮﺳۍ ﭘﻪ وﻟﺴﻲ ﺟﺮګﯥ او وﻻﻳﺘﻲ ﺷﻮراګﺎﻧﻮ آﯥ د ښځﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﻴﻠﯥ ﺷﻮې دي .داﺳﯥ ﺗﻤﻪ آﻴږي
ﭼﯥ ددې ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ آﯥ ﺑﻪ ځﻴﻨﯥ ښځﻴﻨﻪ آﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﯥ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﺳﻴﺎﻻﻧﻮ څﺨﻪ د راﻳﻮ ﭘﻪ آﻢ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﺳﺮﻩ آﺮﺳۍ
وګټﻲ .ﭘﻪ ښځﻴﻨﻪ آﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ آﯥ  ١٠%ﻳﯥ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﺸﻜﻼت درﻟﻮدل ﭼﯥ ﭘﺪې آﯥ ﭘﻪ ګﺮځﻴﺪو راګﺮځﻴﺪو
ﻣﺤﺪودﻳﺘﻮﻧﻪ ،د آﻤﭙﺎﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ او ﺳﺎﺣﯥ ﺗﻪ آﻢ ﻻس رﺳﻰ )د ﺑﻴﻠګﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻗﻮﻣﻲ ﺷﺒﻜﯥ او ﺟﻮﻣﺎﺗﻮﻧﻪ( ،او د
ځﻴﻨﻮ ﭘﺎرﻳﺪﻟﻮ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ګډون ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺒﻌﻴﺾ .ﭘﻪ ﻏﻴﺮﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ډول د ښځﻴﻨﻪ آﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﺳﺘﺮ ﺷﻤﻴﺮ ) ،١٨%ﻟﻪ
 ٢٨۶څﺨﻪ  ۵٠ﺗﻨﻪ( ﻟﻪ آﺎﻧﺪﻳﺪاﺗﻮرى څﺨﻪ ﺗﻴﺮې ﺷﻮﻟﯥ .ﭘﻪ درﻳﻮ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ آﯥ د ښځﻮ د ځﺎﻧګړې ﺷﻮﻳﻮ آﺮﺳﻴﻮ
ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ آﺎﻓﻲ ﺷﻤﻴﺮ ښځﯥ ﻧﻪ وې.
د ښځﻴﻨﻪ راﻳﻪ اﭼﻮوﻧﻜﻮ ﭘﻪ ﺛﺒﺖ آﯥ ﻟږ زﻳﺎﺗﻮاﻟﻰ راﻏﻠﻲ و ) ۴۴%د وﻟﺴﻤﺸﺮۍ ﻟﻪ ټﺎآﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﭼﯥ هﻐﻪ
وﺧﺖ ۴١.۵ﺳﻠﻨﻪ و( .ﺧﻮ داﺳﯥ اﻧﺪﻳښﻨﻪ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ د ښځﻴﻨﻪ راﻳﯥ اﭼﻮوﻧﻜﻮ د ﻧﻮﻣﻠﻴﻜﻨﯥ ﭘﻪ ﭘﺮوﺳﻪ آﯥ د دراﻣﺎﺗﻴﻚ
زﻳﺎﺗﻮاﻟﻲ ﻣﻮﺧﻪ ښﺎﺋﻲ ﺟﻌﻠﻲ راﻳﻪ اﭼﻮﻧﻪ وي .ﻟﻪ رﺳﻤﻲ څﺎروﻧﻜﻮ او اﺳﺘﺎزو ﻟﻪ ډﻟﯥ څﺨﻪ ﺷﺎوﺧﻮا  ١۵%ښځﯥ
وې ،ﻳﺎﻧﯥ ﭘﺪې ﻣﺎﻧﺎ ﭼﯥ د ښځﻮ د راﻳﯥ اﭼﻮﻟﻮ ﭘﻪ ځﺎﻳﻮﻧﻮ آﯥ د ﺿﺮوري روڼﺘﻴﺎ د ﻣﻨځﺘﻪ راوړﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ ﻏﻴﺮ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ډول ﭘﻪ آﻤﻪ آﭽﻪ ﺗﺮ ﺑﻮښښ ﻻﻧﺪې راﻏﻠﻞ .د وآﺎﻟﺖ د راﻳﯥ اﭼﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﺴﻠﺴﻞ ډول راﭘﻮروﻧﻪ راﺗﻠﻞ )ﭘﻪ
ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ ﭼﯥ ﻧﺎرﻳﻨﻪ و د ښځﻮ ﭘﻪ ځﺎى راﻳﯥ اﭼﻮﻟﯥ( .ﻟﻪ دې ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ځﺎﻳﻮﻧﻮ آﯥ د ښځﻮ ﭘﻪ ټﺎآﻨﻮ آﯥ
ﭘﻪ ﺳﺘﺮﻩ آﭽﻪ ګډون ﺗﺮ ﭘﻮښﺘﻨﯥ ﻻﻧﺪې راوﺳﺖ.
وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ:
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د ښځﻮ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮ هﻐﻪ ﭘﻮرې اداﻣﻪ وﻣﻮﻣﻲ ﺗﺮآﻮﻣﻪ ﭼﯥ دوئ ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ آۍ ﻟﻪ ﻧﺎرﻳﻨﻪ و
ﺳﺮﻩ ﻣﺴﺎوي ﻻس رﺳۍ ﻧﻪ وي ﺗﺮﻻﺳﻪ آړى .ﺳﻬﻤﻴﻪ ،آﻪ ﭘﻪ هﻤﺪې آﭽﻪ وي ﻳﺎ ﻟﻪ دۍ ﭘﻮرﺗﻪ ،ﺑﺎﻳﺪ د
ټﺎآﻞ ﺷﻮي ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻪ هﺮﻩ آﭽﻪ ﭘﻠﻰ ﺷﻲ.



د ټﺎآﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاك آﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺎﻳﺪ د “ﺟﻨﺪر څﺎﻧګﻪ” وﺳﺎﺗﻲ .ﻧﻮﻣﻮړې څﺎﻧګﻪ د ﺟﻨﺪرﭘﻪ ﻣﺴﺌﻠﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ورآﻮي او د ﻧﺎرﻳﻨﻪ او ښځﻴﻨﻪ راﻳﻪ ورآﻮوﻧﻜﻮ ،آﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ،آﺎرآﻮوﻧﻜﻮ ،اﺳﺘﺎزو او څﺎروﻧﻜﻮ ﺗﺮﻣﻨځ د
ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻮ ﻣﺴﺎوات ﺗﻪ ودﻩ ورآﻮي .د ﺟﻨﺪر څﺎﻧګﻪ ،هﻤﺪاراز آﻮﻻى ﺷﻲ د روزﻧﯥ د ﻳﻮ هﻤﺎهﻨګ
آﻮوﻧﻜﻲ ،د ښځﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻏﻮﻧډو د ﺟﻮړوﻧﻜﻲ او ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ آﺎروﻧﻮ )ﺻﻮﺗﻲ او ﺗﺼﻮﻳﺮي( رول وﻟﻮﺑﻮي.



د ټﺎآﻨﻮﺧﭙﻠﻮاك آﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺎﻳﺪ د آﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﻪ هﺮﻩ آﭽﻪ ﭘﺮ ښځﻴﻨﻪ آﺎرآﻮوﻧﻜﻮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﻪ آﺎر واﭼﻮي .



د ټﺎآﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاك آﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺎﻳﺪ د ښځﻮ د راﻳﯥ ورآﻮﻟﻮ ﭘﻪ آﺎرﺗﻮﻧﻮ ﻋﻜﺴﻮﻧﻪ ﻻزﻣﻲ وګﺮځﻮي )ﺗﺮڅﻮ
ﻧﺎرﻳﻨﻪ و ﺗﻪ هﻐﻪ ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻪ آﻢ آړل ﺷﻲ ﭼﯥ د ښځﻮ ﭘﻪ ځﺎى راﻳﯥ واﭼﻮي( .دا آﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻮازې د ښځﻮ
ﻟﻪ ﻻرې د ښځﻮ ﭘﻪ ﻧﻮﻣﻠﻴﻜﻨﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ.



د ټﺎآﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاك آﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺎﻳﺪ د وآﺎﻟﺖ راﻳﯥ اﭼﻮﻧﯥ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺧﭙﻠﯥ هڅﯥ ﻧﻮرې ګړﻧﺪۍ آړي .ددې
ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺎم اﻋﻼﻧﻮﻧﻪ وآړي ،د آﺎرآﻮوﻧﻜﻮ روزﻧﻪ او څﺎرﻧﻪ زﻳﺎﺗﻪ آړي او هﻐﻮ آﺎرآﻮوﻧﻜﻮ ﺗﻪ
ﺳﺰاګﺎﻧﯥ ورآړي ﭼﯥ ﭘﻪ وآﺎﻟﺖ راﻳﯥ اﭼﻮي ﻳﺎ ﭘﻪ هﻐﯥ آﯥ ﻻس ﻟﺮي.



د ښځﻮ ﭼﺎرو وزارت ) او ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ د هﻐﻪ وﻻﻳﺘﻲ رﻳﺎﺳﺘﻮﻧﻪ( ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻳﻮ ﭘﻴﺎوړي رول ،ډﻳﺮې
روزﻧﯥ او ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ ﻻﭘﺴﯥ ﻏښﺘﻠﻰ ﺷﻲ .ﻧﻮﻣﻮړى وزارت ﺑﺎﻳﺪ د ﺣﻜﻮﻣﺖ د ﻧﻮرو ادارو ،ﻧﺎدوﻟﺘﻲ
ﻟﻮﺑﻐﺎړو ،او ﻣﺬهﺒﻲ رهﺒﺮاﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨځ د ارﺗﺒﺎط وﺳﻴﻠﻪ واوﺳﻲ ﺗﺮڅﻮ ﭘﻪ ﻣﻠﻲ او ځﺎﺋﻲ آﭽﻪ د ښځﻮ ﭼﺎرې
او د ﺟﻨډر ﻣﺴﺎوات ﺗﻪ ودﻩ ورآړي )ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ او ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ د ټﺎآﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ( .د وزارت ﭘﻪ وﻻﻳﺘﻲ
آﭽﻪ دﻓﺘﺮوﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ځﺎﻧګړۍ ﺗﻮګﻪ ﻓﻌﺎﻟﻪ واوﺳﻲ او ډﻳﺮ ﻣﻼﺗړ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي .د ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب ﭘﻪ اﺑﺘﻜﺎروﻧﻮ
آﯥ اﺿﺎﻓﻪ اﻣﻨﻴﺖ ،د ﺳﻔﺮ او ﻏﻮﻧډو اﺳﺎﻧﺘﻴﺎوې ،ښﻮوﻧﻪ او روزﻧﻪ ،د ﺣﻘﻮﻗﻲ ﭘﻮهﺎوي ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ او ﻋﺎﻣﻪ
ﭘﻮهﺎوى ﺷﺎﻣﻞ دي.



د ﭘﺎرﻟﻤﺎن ښځﻴﻨﻪ ﻏړي ﺑﺎﻳﺪ د ﭘﺎرﻟﻤﺎن دﻧﻨﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ډﻟﻮ ﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ ﻏﻮر وآړي ﺗﺮڅﻮ ﻧﻈﺮوﻧﻪ ﺳﺮﻩ
ﺷﺮﻳﻚ آړي او د ښځﻮ د ﭼﺎرو او د ﺟﻨډر ﻣﺴﺎوات ﺗﻪ ودﻩ ورآړي.
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ﭘﻪ ﻣﻠﻲ او وﻻﻳﺘﻲ آﭽﻪ ﺑﺎﻳﺪ د ﭘﺎرﻟﻤﺎن د ښځﻴﻨﻪ ﻏړو ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﺟﻮړ آړل ﺷﻲ .ﭘﺪې آﯥ
د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻮ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﻟﻜﻪ ﻋﺎﻣﯥ وﻳﻨﺎوې ،د ښﻮوﻧﯥ ﻣﺮﺳﺘﯥ ،د ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻮ روزﻧﻪ،
او ﻧﻮر ځﺎﻧګړي ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﻟﻜﻪ د آﻮﭼﻨﻴﺎﻧﻮ ﭘﺎﻟﻨﻪ او د ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮﺳﺘﯥ )ﺗﺮڅﻮ ﺧﭙﻠﻮ ټﺎآﻨﻴﺰو ﺣﻮزو ﺗﻪ
ورﺳﻴږي( .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﺎرﻟﻤﺎن ښځﻴﻨﻪ آﺎرآﻮوﻧﻜﯥ آﻴﺪﻻى ﺷﻲ د ﻧړۍ د ﻧﻮرو ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻮﻧﻮ د ښځﻴﻨﻪ
آﺎرآﻮوﻧﻜﻮ ﺳﺮﻩ اړﻳﻜﯥ ﭘﻴﺪا آړي.



د ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﻏړي هﻢ ﺑﺎﻳﺪ روزﻧﻪ ووﻳﻨﻲ او ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن آﯥ د ﻣﺴﺎوات او د
ﺟﻨډر ﭘﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺘﻮﻧﻮ ﭘﻮﻩ ﺷﻲ .د ﭘﺎرﻟﻤﺎن ښځﻴﻨﻪ او ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﻏړي ﺑﺎﻳﺪ وهڅﻮل ﺷﻲ ﭼﯥ د ښځﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ
وﻧډې ﺗﻪ ﭘﻪ ودې ورآﻮﻟﻮ آﯥ ﻓﻌﺎل واوﺳﻲ .دا آﺎر د ﺑﻴﺎﻧﻴﻮ ﻟﻪ ګﺮځښﺖ او رﺳﻨﻴﻮ ﻟﻪ ﻻرې آﻴﺪﻻى ﺷﻲ.



ﭘﻮﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﻪ ﻧﺎدوﻟﺘﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺎﻳﺪ وﺳﺎﺗﻞ ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ د ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﻮ او ﻧﺎآﺎﻣﻮ ښځﻴﻨﻪ آﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﻟﻪ ټﺎآﻨﻮ وروﺳﺘﻪ
ارزوﻧﻪ وآړي او ﻟﻪ ښځﻴﻨﻪ آﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﺳﺮﻩ د ﻣﺮﺳﺘﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ وآړي .ﻟﻪ آﻠﻴﻮاﻟﻮ ﺳﻴﻤﻮ
څﺨﻪ ښځﻴﻨﻪ آﺎﻧﺪﻳﺪاﺗﻮ ﺗﻪ د ودې ورآﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﺷﻲ .دا ﺑﻪ ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ د
ټﻴټﯥ آﭽﯥ د وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ او ښﺎرواﻟﻴﻮ د ټﺎآﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﻬﻤﻪ وي ﭼﻴﺮې ﭼﯥ ﺑﻪ آﺎﻧﺪﻳﺪان هﻢ ﻟﻪ هﻤﺪې ځﺎﯦﻮ
څﺨﻪ وي.



“ښځﯥ ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ آﯥ” ﺗﺮﻋﻨﻮان ﻻﻧﺪې ﻏﻮﻧډې ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻮړۍ ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ د ﭘﺎرﻟﻤﺎن ،وﻻﻳﺘﻲ ﺷﻮراګﺎﻧﻮ،
ﺳﻴﺎﺳﻲ رهﺒﺮاﻧﻮ او ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ،ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﻮ او ﺑﺴﭙﻨﻪ آﻮوﻧﻜﻮ ﻟﭙﺎرﻩ وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ راټﻮل آړل ﺷﻲ.



ﻟﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ او آﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﺳﺮﻩ د ښځﻮ د ﻣﻤﻜﻨﻪ راﻳﻪ اﭼﻮوﻧﻜﻮ ،آﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ،د ښځﻴﻨﻪ اﺳﺘﺎزو د
ګﻤﺎرﻧﯥ او ﻣﻼﺗړ ﭘﻪ اړﺗﻴﺎ ،د وآﺎﻟﺖ راﻳﻮ د ﻧﺎﻗﺎﻧﻮﻧﻪ آﻴﺪﻟﻮ او ښځﻴﻨﻪ راﻳﻪ اﭼﻮوﻧﻜﻮ ﺗﻪ د ﻻس رﺳﻲ ﭘﺮ
اهﻤﻴﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ګډﻩ آﺎر وآړل ﺷﻲ .



د ﻋﺎﻣﻪ ﭘﻮهﺎوي ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ د ښځﻮ او ﻧﺎدوﻟﺘﻲ ﻣﻮﺳﺴﻮ ﭘﻪ ﺳﻼ ﻣﺸﻮرﻩ ﺑﻴﺎ ﻟﻪ ﺳﺮﻩ وآﺘﻞ ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ
ښځﻮ ﺗﻪ د ﻻس رﺳﻰ او ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د رﺳﻮﻟﻮ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋي ښﻪ آړل ﺷﻲ ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ
آﺎرو ﺳﻴﻤﻮ آﯥ.



د ﭘﻮهﺎوي روان آﺎر ﺑﺎﻳﺪ د ټﻮﻟﻨﯥ ﻟﻪ ﻣﺸﺮاﻧﻮ او ﻣﺬهﺒﻲ رهﺒﺮاﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ګډﻩ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ
آﯥ ﻟﻪ ښځﻮ ﻣﻼﺗړ وﺷﻲ او ودﻩ ورآړل ﺷﻲ .ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﺑﺎﻳﺪ وهڅﻮل ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ
آﯥ د ښځﻮ وﻧډې ﺗﻪ ودﻩ ورآړي )ځﻜﻪ ﭼﯥ دا د ښځﻮ د ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺗﺮټﻮﻟﻮ ﺳﺘﺮ ﺧﻨډ ﺑﻠﻞ
آﻴږي(.

 ۶٨۶ﺷﻤﻴﺮﻩ ﭘﺮﻳﮑړﻩ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ ﻣﻼﺗړ ټﻴﻢ
داﻳﻤﻲ ﺷﻮرا،
ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﺑﺎﻳﺪ وﻧﻴﻮل ﺷﯽ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزﻳﺮ ،ډاﮐټﺮ ﻋﺒﺪاﷲ
ﻋﺒﺪاﷲ د اروﭘﺎ د اﻣﻨﻴﺖ او هﻤﮑﺎرۍ د ﺳﺎزﻣﺎن ) (OSCEرﺋﻴﺲ ﺗﻪ د  ٢٠٠۴ﮐﺎل د ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺑﻪ  ٢۶ﻧﻴټﻪ ﻳﻮ
ﺧﻂ ﻳﻮړ ﭼﯥ ﭘﮑﯥ د اروﭘﺎ د اﻣﻨﻴﺖ او هﻤﮑﺎرۍ ﺳﺎزﻣﺎن ) (OSCEﺗﻪ ﺑﻠﻨﻪ ورﮐړل ﺷﻮﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﮐﯥ د ﻣﻠﻲ او وﻻﻳﺘﻲ ﺷﻮراګﺎﻧﻮ ﻟﻪ ټﺎﮐﻨﻮ څﺨﻪ ﻧﻈﺎرت وﮐړي،
هﻤﺪاراز رﺟﻮع ورﮐﻮل ﮐﻴږي ﭼﯥ ﭘﻪ دﻏﻪ ﺑﻠﻨﻪ ﮐﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺗﻨﻈﻴﻢ د ګډې ادارې رﺋﻴﺲ ،ښﺎﻏﻠﻲ ﺑﺴﻢ
اﷲ ﺑﺴﻤﻞ ،هﻢ د اروﭘﺎ د اﻣﻨﻴﺖ او هﻤﮑﺎرۍ د ﺳﺎزﻣﺎن ) (OSCEﻟﻪ رﺋﻴﺲ ،ډاﮐټﺮ دﻳﻤﺘﺮﻳﺞ روﭘﻴﻞ ،څﺨﻪ ﭘﻪ
 ۶ﺟﻮن  ،٢٠٠۵وﻏﻮښﺘﻞ ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﻠﻲ او وﻻﻳﺘﻲ ﺷﻮراګﺎﻧﻮ د ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د اروﭘﺎ د اﻣﻨﻴﺖ او
هﻤﮑﺎرۍ د ﺳﺎزﻣﺎن ) (OSCEﻳﻮﻩ ډﻟﻪ د څﺎرﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ورواﺳﺘﻮي.
د اروﭘﺎ د اﻣﻨﻴﺖ او هﻤﮑﺎرۍ ﺳﺎزﻣﺎن/د ﺟﻤﻬﻮري ﻣﻮﺳﺴﻮ او ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ادارﻩ او د ټﺎﮐﻨﻮ د ﻣﻼﺗړ د
ټﻴﻢ ) (OSCE/ODIHR ESTد اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﻣﻮﻧﺪﻧﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﻴﻮل ﺷﻲ ﭼﯥ د  ٢٠٠۵ﮐﺎل د
ﻣﯥ ﻟﻪ  ٢۶ﻧﻴټﯥ څﺨﻪ د ﺟﻮن ﺗﺮ  ١ﻧﻴټﯥ ﭘﻮرې ﻳﯥ ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن څﺨﻪ ﭘﻪ ﻟﻴﺪﻧﻪ ﮐﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړې وې،
ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﺑﺎﻳﺪ وﻧﻴﻮل ﺷﻲ ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د اروﭘﺎ د اﻣﻨﻴﺖ او هﻤﮑﺎرۍ د ﺳﺎزﻣﺎن
) (OSCEﻣﻠګﺮﯼ دﯼ ﭼﯥ دﻏﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﻪ هﻤﺴﺎﻳﻪ ﺳﻴﻤﻮ هﻢ ﻣﻬﻤﻪ اﻏﻴﺰﻩ ﻟﺮﯼ،
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ وﻟﺴﻮاﮐۍ او ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺗﻪ د ودې د ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﺟﻤﻬﻮري ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﺮ اهﻤﻴﺖ
ټﻴﻨګﺎر ،ﺗﺮڅﻮ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﺛﺒﺎت ﻻﭘﺴﯥ ﭘﻴﺎوړﯼ ﺷﯽ او د ﺗﺮورزﻳﻢ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﭘﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ هڅﻮ ﮐﯥ
ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړﯼ،
د داﻳﻤﻲ ﺷﻮرا د  ٢٩ﺟﻮﻻﯼ  ٢٠٠۴ﻧﻴټﯥ د  ۶٢٢ﭘﺮﻳﮑړې ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﺳﺮﻩ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻳﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ
د  ٢٠٠۴ﮐﺎل د اﮐﺘﻮﺑﺮ د  ٩ﻧﻴﺘﯥ د وﻟﺴﻤﺸﺮۍ د ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د اروﭘﺎ د اﻣﻨﻴﺖ او هﻤﮑﺎرۍ د ﺳﺎزﻣﺎن
) (OSCEﻟﻪ ﭘﻠﻮﻩ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﻣﻼﺗړ ﻳﻮ ټﻴﻢ واﺳﺘﻮﻟﻮ.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻪ ﭘﺎم ﺳﺮﻩ ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺣﺎﻟﺖ.
ﭘﺮﻳﮑړﻩ ﮐﻮي ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﻠﻲ او وﻻﻳﺘﻲ ﺷﻮراګﺎﻧﻮ د ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ،ﭼﯥ د  ٢٠٠۵ﮐﺎل د
ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﭘﻪ  ١٨ﻧﻴټﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﻣﻼﺗړ ﻳﻮ ټﻴﻢ واﺳﺘﻮي ﭼﯥ
ﻣﺸﺮي ﺑﻪ ﻳﯥ د ﺟﻤﻬﻮري ﻣﻮﺳﺴﻮ او ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ادارې ) (ODIHRاو داراﻻﻧﺸﺎء ﻟﻪ ﭘﻠﻮﻩ ﮐﻴږي:
ﭘﺮﻳﮑړﻩ ﮐﻮي ﭼﯥ د اروﭘﺎ د اﻣﻨﻴﺖ او هﻤﮑﺎرۍ د ﺳﺎزﻣﺎن ) (OSCEد ټﺎﮐﻨﻮ د ﻣﻼﺗړ د ټﻴﻢ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎﻳﺪ
د ټﺎﮐﻨﻮ د ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل ﭘﻪ ﻻﻧﺪې اﺳﺎﺳﻲ ټﮑﻮ وي:
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-

ټﺎﮐﻨﻴﺰ ﺳﻴﺴﺘﻢ ،ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ او ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮړوﻧﻪ،

-

ټﺎﮐﻨﻴﺰﻩ ادارﻩ،

-

د راﻳﯥ اﭼﻮوﻧﮑﻮ ﻧﻮﻣﻠﻴﮑﻨﻪ،

-

راﻳﯥ ﺷﻤﻴﺮﻧﻪ او د راﻳﯥ ﭘﺎڼﻮ ﺟﺪول ﺟﻮړول،

-

ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻪ او اﺳﺘﻴﻨﺎف ﻏﻮښﺘﻨﻪ؛

هﻤﺪاراز د ټﺎﮐﻨﻮ د ﻣﻼﺗړ ټﻴﻢ ﺗﻪ دﻧﺪﻩ ﺳﭙﺎري ﭼﯥ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ ﮐﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ د ښﻪ واﻟﯽ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ او هﻢ د ټﺎﮐﻨﻮ
اداري ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻮ او ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﻲ ﭼﺎرواﮐﻮ ﺗﻪ د ﺳﭙﺎرﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ ﭼﻤﺘﻮ ﮐړي .ﻟﻪ دا ډول ﻗﻴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺳﺮﻩ
ﺑﻪ دوئ وﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ ﭼﯥ اﻓﻐﺎن ﭼﺎرواﮐﻮ ﺗﻪ ﻣﺸﻮرې ورﮐړي ﺣﺘﯽ د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﺮ وﺧﺖ هﻢ ﮐﻪ ﭼﻴﺮې ﻳﯥ اړﺗﻴﺎ وي.
د ټﺎﮐﻨﻮ د ﻣﻼﺗړ ټﻴﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ هﺮ ډول اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺧﭙﺮوﻟﻮ ډډﻩ وﮐړي ،ټﺎﮐﻨﯥ د اروﭘﺎ د اﻣﻨﻴﺖ او هﻤﮑﺎرۍ د ﺳﺎزﻣﺎن
) (OSCEﻟﻪ ژﻣﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻤﯥ ارزﻳﺎﺑﻲ ﮐړي ﺗﺮڅﻮ د ﻧﻮرو ﺷﻴﺎﻧﻮ ﺑﺮﺳﻴﺮﻩ ،د اروﭘﺎ د اﻣﻨﻴﺖ او هﻤﮑﺎرۍ د
ﺳﺎزﻣﺎن ) (OSCEد ﺧﭙﻠﯥ ﺳﻴﻤﯥ او ﻟﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﺳﻴﻤﯥ څﺨﻪ ﺑﻬﺮ د ټﺎﮐﻨﻴﺰو ﮐړﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮﻟﻮ ﮐﯥ د ﺗﻀﺎد ﻣﺨﻪ
وﻧﻴﺴﻲ؛
د ﺟﻤﻬﻮري ﻣﻮﺳﺴﻮ او ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ادارې ) (ODIHRڅﺨﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د
ټﺎﮐﻨﻮ د څﺎرﻧﯥ ﻟﻪ ﻧﻮرو ﻧړﻳﻮاﻟﻮ او ځﺎﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﻟﮑﻪ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ او د اروﭘﺎﻳﻲ ټﻮﻟﻨﯥ د څﺎرﻧﯥ ﻟﻪ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﺳﺮﻩ
ﻟﻪ ﻧږدې ﮐﺎر وﮐړي؛
داراﻻﻧﺸﺎء ﺗﻪ دﻧﺪﻩ ﺳﭙﺎري ﭼﯥ ﻟﻪ اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ،او هﻤﺪا راز ﻟﻪ ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ
ﺳﺮﻩ ﺳﻼ ﻣﺸﻮرې ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړي ﺗﺮڅﻮ ﭘﻪ ښﮑﺎرﻩ او ﻣﻨﺎﺳﺐ ډول ﺧﭙﻞ هﺪف وواﻳﻲ او د ټﺎﮐﻨﻮ د ﻣﻼﺗړ د ټﻴﻢ ﻟﭙﺎرﻩ
اړﻳﻦ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮوﻧﻪ وﻧﻴﺴﻲ؛
ﺳﭙﺎرښﺘﻨﻪ وﮐړي ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﻣﻼﺗړ د ټﻴﻢ ﻟﻮﯼ واﻟﯽ ﺑﺎﻳﺪ د ټﺎﮐﻨﻮ د  ۵٠ﮐﺎرﭘﻮهﺎﻧﻮ څﺨﻪ زﻳﺎت ﻧﺸﻲ ﭼﯥ د
اروﭘﺎ د اﻣﻨﻴﺖ او هﻤﮑﺎرۍ د ﺳﺎزﻣﺎن ) (OSCEﻟﻪ ګډون ﮐﻮوﻧﮑﻮ هﻴﻮادوﻧﻮ ﻟﻪ ﭘﻠﻮﻩ ﺑﻪ وروﻟﻴږل ﺷﻲ او د اروﭘﺎ
د اﻣﻨﻴﺖ او هﻤﮑﺎرۍ د ﺳﺎزﻣﺎن ) (OSCEاو ﺟﻤﻬﻮري ﻣﻮﺳﺴﻮ او ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ادارې ) (ODIHRﻗﺎﻋﺪې
او ﮐړﻧﯥ ﺑﻪ ﺗﻌﻘﻴﺒﻮي .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اوﺳﻨﻲ ﺑﯥ ﺛﺒﺎﺗﻪ اﻣﻨﻴﺘﯽ ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل ﺗﻪ ﮐﺘﻮ ﺳﺮﻩ ،د اروﭘﺎ د اﻣﻨﻴﺖ او هﻤﮑﺎرۍ
ﺳﺎزﻣﺎن  /د ﺟﻤﻬﻮري ﻣﻮﺳﺴﻮ او ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ادارﻩ ) (ODIHR/OSCEﺑﺎﻳﺪ د ټﺎﮐﻨﻮ ﻳﻮازې داﺳﯥ ﻣﺎهﺮﻳﻦ
ﻏﻮرﻩ ﮐړي ﭼﯥ ﻟﻪ دا ډول ﺣﺎﻻﺗﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺗړاؤ ﻣﻨﺎﺳﺒﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ وﻟﺮي.
د ټﺎﮐﻨﻮ د ﻣﻼﺗړ د ټﻴﻢ ﻟګښﺘﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻟﻪ اﺿﺎﻓﻲ ﺑﻮدﻳﺠﻪ ﻳﻲ ﻣﺮﺳﺘﻮ څﺨﻪ ورﮐړل ﺷﯽ.
دا ﭘﺮﻳﮑړﻩ د اروﭘﺎ د اﻣﻨﻴﺖ او هﻤﮑﺎرۍ د ﺳﺎزﻣﺎن ) (OSCEﻟﭙﺎرﻩ د ﺳﺎزﻣﺎن ﻟﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ ﺳﻴﻤﯥ څﺨﻪ ﺑﻬﺮ
د ﮐړﻧﻮ ﻳﻮﻩ ﺑﻴﻠګﻪ ﻧﺸﻲ ﮐﻴﺪﻻﯼ.
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