ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻓﻘﺮ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺑﻌﺪوﻧﻪ

د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻋﺎﻟﻲ ﮐﻤﻴﺸﻨﺮ دﻓﺘﺮ
ﮐﺎﺑﻞ ،ﻣﺎرچ ٢٠١٠

ﻣﻨﻨﻪ
د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﻋﺎﻟﻲ ﮐﻤﻴﺸﻨﺮ دﻓﺘﺮ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ داﺧﻠﻲ او ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺳﺎﺣﻮي هﻤﮑﺎراﻧﻮ څﺨﻪ پﻪ دې پﺮوژﻩ
ﮐﯥ د دوي ﻟﻪ ژﻣﻨﯥ او هڅﻮ پﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻨﻨﻪ ﮐﻮي .د دوي هڅی وی ﭼی د دې رپﻮرټ ﻟﭙﺎرﻩ یی ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺮاﺑﺮﮐړي
او رپﻮرټ ﺕﻪ یﯥ یﻮ ﻟﻮری ورﮐړی ،هﻐﻮ اوازوﻧﻮ ﺕﻪ یﯥ زور ورﮐړي ﭼﯥ د ﻓﻘﺮ د ښﮑﺎرﻩ وړاﻗﻌﻴﺘﻮﻧﻮ او ﺵﻤﻴﺮو
ﺵﺎﺕﻪ پﺮاﺕﻪ دي .د "ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ او د ﻓﻘﺮ" ﻟﻪ ټﻴﻢ څﺨﻪ پﻪ ﺧﺎص ډول ډیﺮﻩ ﻣﻨﻨﻪ ﭼﯥ د دې رپﻮرټ او اړوﻧﺪې څﻴړﻧﯥ
ﻟﭙﺎرﻩ یﯥ زیﺎت زیﺎر ګﺎﻟﻠی دی .د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﻋﺎﻟﻲ ﮐﻤﻴﺸﻨﺮ دﻓﺘﺮ دﻏﻪ راز ﻟﻪ ډیﺮ ﺵﻤﻴﺮ هﻐﻮ ﺧﻠﮑﻮ څﺨﻪ ﻣﻨﻨﻪ
ﮐﻮي ﭼﯥ پﻪ ﻣﺮﮐﻮ ﮐﯥ یﯥ ګډون ﮐړی او ﺧﭙﻠﯥ ﻧﻈﺮیﯥ او اﻧګﻴﺮﻧﯥ یﯥ ﻟﻪ ﻣﻮږ ﺳﺮﻩ ﺵﺮیﮑﯥ ﮐړې ﭼﯥ ﻟﻪ دې پﺮﺕﻪ ﺑﻪ
دﻏﻪ راپﻮر ﻧﻪ و راﻣﻨځ ﺕﻪ ﺵﻮی.
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ﻟﻨډیﺰ
ﻓﻘﺮ پﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐی ډیﺮ ﻋﺎم ﺵﻮې دی ،ﻓﻘﺮ ﻟﻪ ﻧﺎ ﺑﺮاﺑﺮۍ ﺳﺮﻩ ډیﺮ ﻧږدې ﺕړاو ﻟﺮي او ډیﺮ ځﻠﻪ د ګﻮښﻪ ﮐﻴﺪو او ﻓﻘﺮ
ﻟﻪ اﺣﺴﺎس ﺳﺮﻩ ﻣﻠګﺮې وي 1.ﮐﻪ ﻟﻪ دﻏﻮ ﻋﻮاﻣﻠﻮ ﺳﺮﻩ ﺵﺨړې هﻢ یﻮ ځﺎی ﺵﻲ ﻧﻮ د ﻓﻘﺮ ﻣﺤﻮﻩ ﮐﻮل پﻪ یﻮﻩ ﻟﻮي ګﻮاښ
ﺑﺪﻟﻴږي .پﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ هﻤﺪﻏﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺎري دی .ﻓﻘﺮ او د هﻐﯥ ﺑی ﺵﻤﻴﺮﻩ پﺎیﻠﻮ دﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻮﻧﻮ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮژوﻧﺪ ﻟﻪ ګﻮاښ
ﻣﺦ ﮐړي دي .ﻟﮑﻪ پﻪ ﺑﻞ هﺮ ځﺎی ﮐﯥ ،ﻓﻘﺮ دﻟﺘﻪ هﻢ ګڼ اړﺧﻴﺰﻩ پﺪیﺪﻩ دﻩ او د ډیﺮو ﻻﻣﻠﻮﻧﻮ او ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ او پﺮوﺳﻮ
څﺨﻪ راپﻴﺪا ﮐﻴږي .ﻓﻘﺮ پﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻧﻪ ﺕﺼﺎدﻓﻲ دی او ﻧﻪ داﺳﯥ ﺵﻲ دی ﭼﯥ ﻣﺨﻨﻴﻮي یﯥ ﻧﻪ ﺵﻲ ﮐﻴﺪای .ﻓﻘﺮ د
زیﺎت ﺵﻤﻴﺮ ﺧﻠﮑﻮ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﻧﻘﺾ ﻻﻣﻞ هﻢ دی او هﻢ د هﻐﻪ پﺎیﻠﻪ دﻩ ﭼﯥ پﻪ دې ﮐﯥ داﺳﯥ ﻧﻘﻀﻮﻧﻪ هﻢ
ﺵﺎﻣﻠﻴږي ﻟﮑﻪ ﻟﻪ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ څﺨﻪ د ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ډیﺮ ﻋﺎم دود او د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ پﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ډیﺮﻩ ﮐﻤﻪ پﺎﻧګﻪ اﭼﻮﻧﻪ او هﻐﻮ
ﺕﻪ ﻟږﻩ پﺎﻣﻠﺮﻧﻪ .دﻏﻪ راپﻮر ﻓﻘﺮ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻧﻈﺮﻩ ګﻮري او پﻪ ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﮐﯥ دا ﻣﻨﻲ ﭼﯥ ښﺎیﻲ ډیﺮ ګڼ ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ
ﻧﻮر هﻢ وي ﭼﯥ د یﻮﻩ ﮐﺲ د ﻓﻘﺮ یﺎ ﺵﺘﻤﻨۍ ﺳﺒﺐ ګﺮځﻲ .راپﻮر ټﻴﻨګﺎر ﮐﻮي ﭼﯥ د ﻓﻘﺮ د ﮐﻤﻮﻟﻮ ﻧﻮښﺘﻮﻧﻪ ﺑﺎیﺪ د ﺑﺸﺮي
ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻃﺮﺣﻮ او ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ څﺨﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ وﮐړي څﻮ ﻟﻪ هﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﯥ وﮐړاي ﭼﯥ ډیﺮ ګﻮښﻪ پﺎﺕی ﺵﻮي
او د دې ﺕﻮان ﻧﻪ ﻟﺮي ﭼﯥ د یﻮﻩ ﺑﺎ وﻗﺎرﻩ ژوﻧﺪاﻧﻪ ﺑﻨﺴټﻴﺰې اړﺕﻴﺎوې پﻮرﻩ ﮐړي ﻟﮑﻪ ﺧﻮړو ،روﻏﺘﻴﺎ ،ﻋﺪاﻟﺖ ،ﺳﺮپﻨﺎﻩ
او ﺕﻌﻠﻴﻢ ﺕﻪ د ﻻس رﺳﻲ ﺣﻖ .پﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻓﻘﺮ دایﻤﻲ ﮐﻤﻮل پﻪ هﻐﻮ هڅﻮ پﻮرې ﺕړﻟﯥ ﭼﯥ د ځﻮاک پﻪ ﻧﺎوړﻩ
ﺳﺎﺧﺘﺎروﻧﻮ ﮐﯥ ﺑﺪﻟﻮن راﺵﻲ او ﻧﻴﺴﺘﻤﻦ ﺧﻠﮏ پﻪ دې وﺕﻮاﻧﻴږي ﭼﯥ پﻪ ازاداﻧﻪ ﺕﻮګﻪ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕﻮ پﻪ رڼﺎ ﮐﯥ د اﻧﺘﺨﺎب
ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻣﮑﺎﻧﺎت وﻟﺮی او اﻧﺘﺨﺎب وﮐړاي ﺵی .د اهﻤﻴﺖ ﺧﺒﺮﻩ دا هﻢ دﻩ ﭼﯥ د پﺮیﮑړو ﮐﻮﻟﻮ پﺮوﺳﯥ ﺑﺎیﺪ ﺵﻔﺎﻓﻪ
او څﺮګﻨﺪې وي څﻮ اﻓﻐﺎﻧﺎن پﻪ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺎور پﻴﺪا ﮐړي او پﻪ یﻮﻩ ﺧﻮﻧﺪي ﭼﺎپﻴﺮیﺎل ﮐﯥ ژوﻧﺪ وﮐړي.
د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د رژیﻢ ﻟﻪ ړﻧګﻴﺪو او دې ﻣﻨﻄﻘﯥ ﺕﻪ د ﻧړیﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﺑﻴﺎ راﺕګ ﭼﯥ د ﺳﺎړﻩ ﺟﻨګ ﻟﻪ پﺎی ﺕﻪ رﺳﻴﺪو څﺨﻪ
وروﺳﺘﻪ زیﺎت ﺵﻮ ،اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺕﻪ دا ﺕﻤﻪ ورﮐړﻩ ﭼﯥ ژوﻧﺪ ﺑﻪ یﯥ ښﻪ ﺵﻲ او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ د اﻗﺘﺼﺎدي او اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺵﺎﺧﺼﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﺤﺎﻇﻪ د ﻧړۍ ﻟﻪ ډیﺮو وروﺳﺘﻪ پﺎﺕﯥ هﻴﻮادوﻧﻮ د ټﻴﺘﯥ ﮐﭽﯥ څﺨﻪ راو وځﻲ .ﺧﻮ اﺕﻪ ﮐﺎﻟﻪ وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ
هﻐی ﭼﯥ د ﺑﻦ ﻣﻮاﻓﻘﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﻧﻮی پﻴﻞ ژﻣﻨﻪ ﮐړې وﻩ ،یﻮ ﻟﻪ دریﻮ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ څﺨﻪ پﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﻓﻘﺮ ﮐﯥ ژوﻧﺪ ﮐﻮي
او یﻮ پﻪ دریﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻧﻮریﯥ د ﻓﻘﺮ ﻟﻪ ﺣﺪ څﺨﻪ ﻟږ پﻮرﺕﻪ ژوﻧﺪ ﻟﺮي ﭼﯥ د پﻴښﻮ پﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯥ ډیﺮ زیﺎﻧﻤﻴﻨﺪوﻧﮑﻲ دي
ﻟﮑﻪ وﭼﮑﺎﻟﻲ ،ﺳﻴﻼﺑﻮﻧﻪ ،زﻟﺰﻟﯥ یﺎ ﻧږدې روﻏﺘﻴﺎیﻲ ﻣﺮﮐﺰ ﮐی ﭼﯥ درﻣﻞ ﺕﻤﺎم ﺵی.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻠﻲ پﺮﻣﺨﺘﻴﺎیﻲ ﺳﺘﺮاﺕﻴﮋي ﭼﯥ پﻪ  ٢٠٠٨ﮐﯥ ﺕﺼﻮیﺐ ﺵﻮﻩ او پﻪ هﻴﻮاد ﮐﯥ د ﻓﻘﺮ د ﮐﻤﻮﻟﻮ یﻮﻩ ﺳﺘﺮاﺕﻴﮋي
دﻩ ،یﻮ ﻟړ داﺳﯥ ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ پﻪ ګﻮﺕﻪ ﮐړې دي ﭼﯥ د ﻓﻘﺮ پﻪ ﮐﻤﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي ﻟﮑﻪ "د ﺳﺎﺧﺘﺎروﻧﻮ ﮐﻤښﺖ،
2
ﻣﺎرﮐﻴټﻮﻧﻮ ﺕﻪ ﻣﺤﺪود ﻻس رﺳﻲ ،ټﻮﻟﻨﻴﺰﻩ ﻧﺎ ﺑﺮاﺑﺮي ،ﺕﺎریﺨﻲ او اوﺳﻨۍ ﺟګړې او د ﺕﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻞ ﻣﺤﺪودیﺘﻮﻧﻪ ".
یﻮې ﺑﻠﯥ څﻴړﻧﯥ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻠﻲ پﺮﻣﺨﺘﻴﺎیﻲ ﺳﺘﺮاﺕﻴﮋي ﺕﻪ یﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ورﮐړې دي هﻢ د ﻓﻘﺮ پﻪ ﺕﻌﻴﻨﻮﻟﻮ ﮐﯥ دا
ﻻﻧﺪې ﻋﻮاﻣﻞ پﻪ ګﻮﺕﻪ ﮐړې دي (i) :د ﺵﺘﻤﻨﻴﻮ یﻮ ﮐﻤﺰوری ﺑﻨﻴﺎد (ii) ،ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺛﺮﻩ ﻣﻮﺳﺴﯥ :ﭼﯥ پﻪ ﮐﯥ ﻧﺎ ځﻮاﮐﻪ
ﮐﻮوﻧﮑﯥ اﻗﺘﺼﺎدي ﭼﺎپﻴﺮیﺎل  ،ﮐﻤﺰوري ﺳﻴﻤﻪ یﻴﺰﻩ ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاري،د ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﻧﻪ رﺳﻮل او ﻓﺴﺎد؛ د ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﺕﺤﻔﻆ
ﮐﻤﺰوري پﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ او اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺎ ﺑﺮاﺑﺮی ﺵﺎﻣﻞ دي او ) (iiiد ﺵﺨړو ،ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﺎوریﻨﻮﻧﻮ ،د ﻗﺎﻧﻮن د ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ
ﮐﻤﺰوري ،د ﺑﻴﻮ زیﺎﺕﻴﺪوﻧﮑی ﻟﻮړواﻟی ،ډیﺮیﺪوﻧﮑی ﻧﻔﻮس ،د ﺧﻮراﮐﻲ ﺕﻮﮐﻮ ﻧﺎﺧﻮﻧﺪیﺘﻮب او د ژﻣﻲ د ﺳﺨﺘﻮ ﺵﺮایﻄﻮ
3
پﻪ وړاﻧﺪې زیﺎﻧﻤﻨﺘﻮب او ) (ivد ﻣﻌﻴﺸﺘﻮﻧﻮ ﺕﻌﺪد .
ﻟﻪ ځﻮاک څﺨﻪ پﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﻃﺮیﻘﻮ ﻧﺎوړﻩ ګټﻪ پﻮرﺕﻪ ﮐﻮل پﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻓﻘﺮ د ﺑﻨﺴټﻴﺰﻩ ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ څﺨﻪ دي .ډیﺮ ځﻠﻪ
ﺵﺨﺼﻲ ګټﯥ د ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺟﻨډاء ﻣﺴﺎﻟﯥ ،ﮐﻪ پﻪ ﻗﺎﻧﻮن پﺎﻟﻴﺴﻲ یﺎ د ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ پﻪ ﺕﺨﺼﻴﺺ پﻮرې اړﻩ وﻟﺮي ،ﺕﻌﻴﻨﻮي .دﻏﻪ
راپﻮر اﺳﺘﻼل ﮐﻮي ﭼﯥ ﺣﮑﻮﻣﺖ ډیﺮ ځﻠﻪ پﻪ دې ﻧﻪ دې ﺕﻮاﻧﻴﺪﻟی ﭼﯥ ﺑﻨﻴﺎدي ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ وړاﻧﺪې ﮐړي ﻟﮑﻪ د اﻣﻨﻴﺖ،
ﺧﻮړو ،یﺎ د ﺳﺮپﻨﺎﻩ ﺑﺮاﺑﺮول .د ﺧﻠﮑﻮ زیﺎﺕﻪ ﺑﺮﺧﻪ اوس هﻢ د ﻓﺴﺎد ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺕﻪ ﻣﺤﺪود ﻻس رﺳﻲ ﻟﺮي .پﻪ دې
ﺳﺮﺑﻴﺮﻩ ،زیﺎت ﺵﻤﻴﺮ اﻓﻐﺎﻧﺎن پﻪ دې ﺑﺎور دي ﭼﯥ ﻧړیﻮال ﻣﺮﺳﺘﻨﺪویﻪ ﺑﺮﺧﻪ وال ﺕﺮ هﺮ څﻪ د ﻣﺨﻪ ﻟﻨډ ﻣﻬﺎﻟﻪ هﺪﻓﻮﻧﻮ ﺕﻪ
ﻟﻴﻮاﻟﻪ دي ،ﺕﺮ دې ﭼﯥ د ځﻮاک پﻪ ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻟﻪ ﭼﺎپﻴﺮﻩ ﺵﻮیﻮ ﻧﺎوړﻩ ګﻮاښﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ وﮐړي .اﻓﻐﺎﻧﺎن پﻪ دې
هﻢ ښﻪ پﻮهﻴﺪﻟی دي ﭼﯥ داﺳﯥ ﻓﺮﺹﺘﻮﻧﻪ ﺑﯥ ځﺎیﻪ ﺑﺮﺑﺎد ﺵﻮي دي ﭼﯥ پﺎیﻠﯥ یﯥ پﻪ ﻟﻨډ ﻣﻬﺎل او پﻪ اوږدﻩ ﻣﻬﺎل ﮐﯥ
ﻣﺤﺴﻮﺳﻴږي .دې ﺵﺮایﻄﻮ د اﻓﻐﺎن ټﻮﻟﻨﯥ پﻪ ﻟﻮیﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ د دﻣﻮﮐﺮاﺕﻴﮑﻲ پﺮوﺳﯥ د راﺕﻠﻮﻧﮑﯥ پﻪ اړﻩ ﻧﺎهﻴﻠﻲ او
زیﺎﺕﻴﺪوﻧﮑﻲ ﺑﺪګﻮﻣﺎﻧﻲ را پﻴﺪا ﮐړې دﻩ.
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ﺳﺮﺑﻴﺮﻩ پﺮ دې ،ﮐﻠﺘﻮري ﻧﻮرﻣﻮﻧﻪ پﻪ ځﺎﻧګړی ډول د ښځﻮ پﻪ اړﻩ ﺕﺒﻌﻴﻀﻲ ﮐړﻧﻮ ﺕﻪ ﻧﻮر هﻢ ﺵﺪت ورﮐﻮي .ډیﺮ ﮐﻢ
ﺵﻤﻴﺮ اﻓﻐﺎﻧﺎن ،ﺧﺼﻮﺹﺎ ﻏﺮیﺐ ﺧﻠﮏ پﻪ هﻐﻮ پﺮیﮑړو ﮐﯥ ګډون ﮐﻮي یﺎ پﻪ هﻐﻮ ﺧﭙﻠﻪ اﻏﻴﺰﻩ ښﻨﺪي ﭼﯥ د دوي د
اﻣﻨﻴﺖ او هﻮﺳﺎیﻨﯥ پﻪ اړﻩ ډیﺮې ﻣﻬﻤﯥ پﺎیﻠﯥ ﻟﺮي .زیﺎﺕﯥ پﺮیﮑړې پﻪ ﺑﻬﺮ ﮐﯥ او د داﺳﯥ پﺎﻟﻴﺴﻲ ﺟﻮړووﻧﮑﻮ ﮐړیﻮ ﻟﻪ
ﺧﻮا ﮐﻴږي ﭼﯥ ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن څﺨﻪ ﺑﻬﺮ دي او زیﺎﺕﺮﻩ د داﺳﯥ ﻟﻨډ ﻣﻬﺎﻟﻪ هﺪﻓﻮﻧﻮ د ﻻس ﺕﻪ راوړوﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻧﻴﻮل ﺵﻮې
وي ﭼﯥ پﻪ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﮐﯥ د ﻧﻴﺴﺘﻨﻤﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﻟﻪ ګټﻮ او ﺧﻮﻧﺪیﺘﻮب ﺳﺮﻩ څﻪ اړیﮑﯥ ﻧﻪ ﻟﺮي .د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ او ﺛﺒﺎت راوﺳﺘﻠﻮ
هڅﯥ د دې ﻟﭙﺎرﻩ ﻧﻪ ﮐﻴږي ﭼﯥ هﻐﻮ پﺮﻣﺨﺘﻴﺎیﻲ اړﺕﻴﺎوو ﺕﻪ ځﻮاب ووایﻲ ﭼﯥ د اړوﻧﺪو ټﻮﻟﻨﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا پﻪ ګﻮﺕﻪ ﺵﻮې
دي .ﺳﻴﺎﺳﻲ ،او ﻧﻈﺎﻣﻲ او ﮐﻠﻪ هﻢ ﺵﺨﺼﻲ اﺟﻨډاو د ﻋﺎﻣﻮ ﺧﻠﮑﻮ ګټﯥ ﺕﺮ ﺳﻴﻮرې ﻻﻧﺪې راوﺳﺘﻲ دي.
د وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺟګړو ﺵﺪت او پﺮاﺧﺘﻴﺎ پﻪ ﺕﻴﺮو څﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻧﺎ اﻣﻨﻲ زیﺎﺕﻪ ﮐړې او ﻏﺮﺑﺖ ﺕﻪ یﯥ ﻧﻮرﻩ هﻢ ودﻩ ورﮐړې
دﻩ .ﻧﺎ اﻣﻨﻪ وﺽﻌﯥ د پﺎﻟﻴﺴﻴﻮ پﻪ ﻣﺬاﮐﺮاﺕﻮ او د ﺕﻤﻮیﻞ پﻪ ﺑﺎب پﻪ پﺮیﮑړو ﺳﻴﻮری ﻏﻮړوﻟﻲ او پﻪ دې ډول یﯥ د
اﻗﺘﺼﺎدي او اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﻮﻧﺪیﺘﻮب اهﻤﻴﺖ ﻟﻪ پﺎﻣﻪ ﻏﻮرځﻮﻟی ﭼﯥ د ﺛﺒﺎت او ﻋﺎدﻻﻧﻪ او پﺎیښﺖ ﻟﺮوﻧﮑی ﺳﻮﻟﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ډیﺮ
ﺑﻨﺴټﻴﺰ ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ دي .د ﻧﺎ اﻣﻨﻪ ﺳﻴﻤﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د پﺎﻧګﯥ ﺑﯥ ﺕﻨﺎﺳﺒﻪ ﺕﺨﺼﻴﺺ ،ﭼﯥ پﻪ ﻧﺴﺒﻲ ډول د ﺑﺎ ﺛﺒﺎﺕﻪ ﺳﻴﻤﻮ پﻪ ﺕﺎوان
ﺕﻤﺎﻣﻴږي ،پﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯥ د ډیﺮی اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ او ﻧړیﻮاﻟﻮ هﻤﮑﺎراﻧﻮ د ﻧﺎهﻴﻠۍ ﺳﺒﺐ ګﺮځﻴﺪﻟی دی.
ﻓﻘﺮ هﻢ د ﺕﺒﻌﻴﺾ او ګﻮښﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻻﻣﻞ او هﻢ یﯥ پﺎیﻠﻪ دﻩ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ اﮐﺜﺮیﺖ ورﺳﺮﻩ ﻣﺦ دي .ﺧﻮ ځﻴﻨﯥ ﻧﻮر ﻟﮑﻪ ﺑﯥ
ځﻤﮑﯥ ﮐﺴﺎن ،ﮐﻮﭼﻴﺎن ،ﻣﻌﻴﻮﺑﻴﻦ او ښځﯥ ﻟﻪ ﺑﯥ ﺕﻨﺎﺳﺒﻪ او ﻧﺎ ﺑﺮاﺑﺮﻩ ﺕﺨﺼﻴﺺ څﺨﻪ ﻣﺘﺎﺛﺮﻩ ﺵﻮي دي .پﻪ هﻴﻮاد ﮐﯥ
ډیﺮی اﻓﻐﺎﻧﺎن اوس د ژوﻧﺪي پﺎﺕﯥ ﮐﻴﺪو ﻟﭙﺎرﻩ یﻮازې څﻮ ﻻرې ﭼﺎرې ﻟﺮي ﭼﯥ یﺎ پﻴﺴﯥ پﻪ پﻮر اﺧﻠﻲ اویﺎ ﮐډواﻟۍ
ﺕﻪ ﻣﺨﻪ ﮐﻮي.
راپﻮر دې پﺎیﻠﯥ ﺕﻪ رﺳﻴږي ﭼﯥ د ﻓﻘﺮ د ﮐﻤﻮﻟﻮ پﻪ ﻣﻮﺧﻪ یﻮ اﻏﻴﺰﻧﺎک روش د دې ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐﻮي،ﭼﯥ ﻓﻘﺮ د یﻮې
ځﻨډﻧۍ او ژورې ﻣﺴﺎﻟی پﻪ څﻴﺮ درک ﺵﻲ ﭼﯥ یﻮازې د ﻋﺎیﺪاﺕﻮ د ﻟږواﻟی ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ﻧﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﻟﻪ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺨﻪ د
ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ﻣﻨځ ﺕﻪ راﻏﻠﻲ دی .پﻪ ﺑﻠﻪ ویﻨﺎ ،دﻓﻘﺮ د ﮐﻤﻮﻟﻮ ﺳﺘﺮاﺕﻴﮋي ﺑﺎیﺪ د ﻓﻘﺮ د پﺎیﻠﻮ د ﻣﺤﻮﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﺕﺮ څﻨګﻪ
پﻪ هﻐﻮ ﺑﻨﻴﺎدي ﻻﻣﻠﻮﻧﻮ زور واﭼﻮي ﭼﯥ ﻓﻘﺮ ﻣﻨځ ﺕﻪ راوړي .دﻏﻪ راپﻮر د ﻓﻘﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻠﻮ
زاویﻮ څﺨﻪ ګﻮري ﻟﮑﻪ دا ﭼﯥ څﻨګﻪ د ځﻮاک ﻧﺎوړﻩ ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻪ او ﺕﺒﻌﻴﻀﻲ ﻋﻤﻠﻮﻧﻪ ﻓﻘﻴﺮ ﺧﻠﮏ ﻟﻪ دې څﺨﻪ ﻣﻨﻊ ﮐﻮي
ﭼﯥ داﺳﯥ ﻓﺮﺹﺘﻮﻧﻪ ﺕﺮ ﻻﺳﻪ ﮐړي ﭼﯥ ﻟﻪ دوي ﺳﺮﻩ د ﻓﻘﺮ پﻪ ﮐﻤﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮﻻی ﺵﻲ .دﻏﻪ راز راپﻮر دې
ټﮑی ﺕﻪ هﻢ اﺵﺎرﻩ ﮐﻮي ﭼﯥ پﺮیﮑړې څﻨګﻪ ﮐﻴږي ﭼﯥ د ﻧﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﻮ ﺕﺨﺼﻴﺼﻮﻧﻮ ﺳﺒﺐ ګﺮځﻲ او ﻧﺎ اﻣﻨﻲ پﻪ څﻪ ډول د
ﻓﻘﺮ پﻪ راﻣﻨځ ﺕﻪ ﮐﻮﻟﻮ او پﺎیﺪارﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي.
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ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻪ :د ﻓﻘﺮ ﭘﻪ ﮐﻤﻮﻟﻮ ﮐﯥ یﻮ ارزښﺘﻨﺎک ﻋﻨﺼﺮ
ﻓﻘﺮ یﻮﻩ څﻮ اړﺧﻴﺰﻩ پﺪیﺪﻩ دﻩ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن پﻪ ﺵﺮایﻄﻮ ﮐﯥ د ډیﺮو ﺧﻠﮑﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ژوﻧﺪي پﺎﺕﯥ ﮐﻴﺪو او هﻮﺳﺎیﻨﯥ پﻪ اړﻩ
ډیﺮې ﻣﻬﻤﯥ پﺎیﻠﯥ ﻟﺮي .هﻐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺵﺮایﻂ ﭼﯥ ﻓﻘﺮ پﻪ هﻐﻮ ﮐﯥ راﻣﻨځ ﺕﻪ ﮐﻴږي او پﺎیښﺖ ﻣﻮﻣﻲ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻟﻪ
ﻧﻮرﻣﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ د ﺕﻮاﻓﻖ ﻟﻪ ﮐﭽی ﺳﺮﻩ ډیﺮې ژورې اړیﮑﯥ ﻟﺮي .د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻧړیﻮال ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻘﺮ "د اﻧﺴﺎن د ژوﻧﺪ
داﺳی ﺣﺎﻟﺖ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ ،وړﺕﻴﺎوو ،اﻣﮑﺎﻧﺎﺕﻮ ،اﻣﻨﻴﺖ او ځﻮاک څﺨﻪ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ یی د پﻴﮋﻧﺪﻟﻮ ځﺎﻧګړﻧی وی ،ﭼی د
ژوﻧﺪاﻧﻪ د ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻌﻴﺎر او د ﻣﺪﻧﻲ ،ﮐﻠﺘﻮري ،اﻗﺘﺼﺎدي ،ﺳﻴﺎﺳﻲ او اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺨﻪ د ﺑﺮﺧﻤﻦ ﮐﻴﺪو ﻟﭙﺎرﻩ ﺽﺮوي
ګڼﻞ ﮐﻴږي" ،ﺕﻌﺮیﻔﻮی *.دﻏﻪ ﺕﻌﺮیﻒ پﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ پﺮوﺳﻮ ﮐﯥ د ګډون ،زیﺎﻧﻤﻨﺘﻮب او د اﻧﺘﺨﺎب وړﺕﻴﺎ راﻧﻐﺎړي ﭼﯥ د
اړوﻧﺪﻩ ټﻮﻟﻨﻮ او ﺧﻠﮑﻮ پﻪ ژوﻧﺪ ﺑﺎﻧﺪې اﻏﻴﺰﻩ ﮐﻮي .دﻏﻪ ﻋﻨﺎﺹﺮ یﻮ ﻟﻪ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﺕړﻟﻲ دي او یﻮ پﺮ ﺑﻞ ﺑﺎﻧﺪې ﻣﺘﮑﻲ دي او
ﻟﻪ هﻤﺪې اﻣﻠﻪ یﻮﻩ ﺟﺎﻣﻊ روش ﺕﻪ اړﺕﻴﺎ ﻟﺮي .دا پﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐﯥ د دې ﻣﺎﻧﺎ ﻟﺮي ﭼﯥ ﮐﻪ پﻪ واﻗﻌﻲ ډول ﻏﻮاړو ﭼﯥ ﻓﻘﺮ ﺕﺮ
ﮐﺎﺑﻮ ﻻﻧﺪې راوﻟﻮ ﻧﻮ دﻏﻪ هڅﯥ ﺑﺎیﺪ ﻟﻪ هﻐﻮ څﺨﻪ ﺑﻴﻠﯥ ﻧﻪ ﮐړو ﭼﯥ پﻪ ځﻮاک او ادارو ﮐﯥ د ﻧﺎ ﺑﺮاﺑﺮﻩ ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻮ د ﻟﻪ
ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﻴږي .ﻣﻬﻤﻪ ﺧﺒﺮﻩ دا دﻩ ﭼﯥ هﻐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﻮر هﻢ پﺮاﺧﻪ ﮐړو ،ﭼﯥ د ﻓﻘﻴﺮو ﺧﻠﮑﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﻮﺟﻮد دي او
هﻐﻮي د اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ -اﻗﺘﺼﺎدي پﺮوﺳﻮ پﻪ ﻃﺮح ،ﺕﻄﺒﻴﻖ او ارزوﻧﻪ ﮐﯥ را ﺵﺎﻣﻞ ﮐړو .هﻤﺪارﻧګﻪ دا هﻢ ﻣﻬﻤﻪ دﻩ ﭼﯥ
ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ یﺎ ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ ﺕﻪ پﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ډول ﺕﺨﺼﻴﺺ وړﮐړل ﺵﻲ او د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ اﻧﺪیښﻨﯥ د ﻧﺎ اﻣﻨۍ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ یﻮړل ﺵﻲ.
ﻓﻘﺮ پﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻧﻪ ﺕﺼﺎدﻓﻲ ﻣﻨځ ﺕﻪ راځﻲ او ﻧﻪ داﺳﯥ یﻮ ﺵﻲ دی ﭼﯥ ﺣﺘﻤﻲ پﻴښﯧﺪوﻧﮑی دی ،ﻓﻘﺮ دا ﻣﻨﻌﮑﺴﻮي ﭼﯥ
ټﻮﻟﻨﻪ څﻨګﻪ ﺕﻨﻈﻴﻢ ﺵﻮې دﻩ ،پﺮیﮑړې څﻨګﻪ )د ﻧړیﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ پﻪ ګډون( ﮐﻴږي او ﻣﻨﺎﺑﻊ پﻪ څﻪ ډول ﺕﺨﺼﻴﺺ ﮐﻴږي .پﻪ
دې اړﻩ دﻏﻪ راپﻮر پﻪ پﺎم ﮐﯥ ﻟﺮي ﭼﯥ د ﻓﻘﺮ د ﮐﻤﻮﻟﻮ پﻼﻧﻮﻧﻪ او د هﻐﻮد ﻋﻤﻠﻲ ﮐﻮﻟﻮ پﺮوﺳﯥ ﺑﺎیﺪ د یﻮﻩ داﺳﯥ روش پﻪ
ﻟﺮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﻏﻮرﻩ ﮐړای ﺵﻲ ﭼﯥ یﻮ ﺑﻞ ﺑﺸﭙړ ﮐړي .پﻪ ﺧﺎص ډول راپﻮر دې ټﮑی ﺕﻪ ﻧﻐﻮﺕﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ اﻗﺘﺼﺎدي ودﻩ یﺎ د
اﻧﻔﺮادي ﻋﺎیﺪاﺕﻮ د ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﻟﻮړواﻟی ﺑﻪ پﻪ یﻮازی ډول وﻧﻪ ﺵﻲ ﮐړای ﭼﯥ د ﻓﻘﺮ ﻟﻮړﻩ ﮐﭽﻪ راټﻴټﻪ ﮐړي .ﻟﮑﻪ څﻨګﻪ ﭼﯥ
پﻪ  IIﺽﻤﻴﻤﻪ ﮐﯥ راﻏﻠﻲ ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻞ اﻗﺪاﻣﺎت ،ﻧﻴﺴﺘﻤﻨﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﺕﻪ د ځﻮاک ﻟﻪ ورﮐﻮﻟﻮ څﺨﻪ ﻧﻴﻮﻟی د ﻓﻘﺮ د ﮐﻤﻮﻟﻮ د ﺳﺘﺮاﺕﻴﮋي
پﻪ ﻃﺮح ،ﺕﻄﺒﻴﻖ ،څﺎرﻧﯥ او ارزوﻧﯥ ﮐﯥ د هﻐﻮي ﺕﺮ واﻗﻌﻲ ګډون پﻮرې پﻪ ﮐﯥ ﺵﺎﻣﻠﻴږي ﭼﯥ د پﺮیﮑړو ﮐﻮوﻧﮑﻲ د یﻮﻩ
ﺵﻔﺎﻓﻪ ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰم ﻟﻪ ﻻرې ﺣﺴﺎب ورﮐﻮﻧﯥ ﺕﻪ راوﺑﻮﻟﻲ ،د دې ﻟﭙﺎرﻩ ﺽﺮوري دﻩ ﭼﯥ ﻓﻘﺮ ﮐﻢ ﮐړاي ﺵی او ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ هﻐﻪ ﻟﻪ
ﻣﻨځﻪ یﻮړل ﺵﻲ.
د ﻓﻘﺮ د ﮐﻤﻮﻟﻮ پﺎﻟﻴﺴﻲ او ﺳﺘﺮاﺕﻴﮋي ﺑﺎیﺪ د ﻓﻘﺮ ﺑﻨﺴټﻴﺰ ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ یﻮﺳﻲ ،او یﻮازې د هﻐﯥ پﻪ ﻧﺘﻴﺠﻮ ټﻴﻨګﺎر و ﻧﻪ
ﮐړي ﻟﮑﻪ ﻧﺎروﻏﻲ او د ﺧﻮړو ﮐﻤښﺖ .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ پﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﺳﺘﺮاﺕﻴﮋي پﻪ ﺑﺸﭙړ ډول هﻐﻪ ﺕړاوﻧﻪ ﻣﻨﻌﮑﺴﻮي ﭼﯥ د
ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ او پﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﺕﺮ ﻣﻨځ ﺵﺘﻪ ،ځﮑﻪ ﭼﯥ د ﺳﺘﺮاﺕﻴﮋۍ ډیﺮی هﺪﻓﻮﻧﻪ پﻪ ﻣﺪﻧﻲ او ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺣﻘﻮﻧﻮ پﻮرې اړﻩ ﻟﺮي.
دﻏﻪ راپﻮر د ﻓﻘﺮ د ډیﺮو ،ﻣﻐﻠﻘﻮ او ﺑﻨﺴټﻴﺰو ﻻﻣﻠﻮﻧﻮ د ﺕﺤﻠﻴﻞ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ یﻮ ﭼﻮﮐﺎټ پﻪ ﮐﺎر وړي .دﻏﻪ ﭼﻮﮐﺎټ
د ځﻮاک ،د ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ د ﺕﺨﺼﻴﺺ ،اﻧﺘﺨﺎب ،اﻣﻨﻴﺖ او د ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ پﻪ ﻣﺴﺎﻟﻮ ټﻴﻨګﺎر ﮐﻮي .د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ هﻐﻪ روش ﭼﯥ د
ﻓﻘﺮ د ﻣﻄﺎﻟﻌﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﺎرول ﮐﻴږي ،داﺳﯥ یﻮﻩ ﺕګﻼرﻩ ﺑﺎوري ﮐﻮي ﭼﯥ پﻪ ﺧﻠﮑﻮ یﯥ ﺕﮑﻴﻪ وي او د ﺧﻠﮑﻮ د ګﺮوپﻮﻧﻮ او د
ﺵﺮایﻄﻮ پﻪ ﻣﻨځ ﮐﯥ ﺕﻮپﻴﺮوﻧﻪ او دﻏﻪ راز هﻐﻪ ﻣﻨﻔﻲ ﺵﺮایﻂ پﻪ ګﻮﺕﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ اﺵﺨﺎﺹﻮ او ټﻮﻟﻨﻮ ﺕﻪ د دې ﻓﺮﺹﺖ ﻧﻪ
ورﮐﻮي څﻮ ﻟﻪ ﻓﻘﺮ څﺨﻪ راووځﻲ او ﻟﻪ ﺑﻨﺴټﻴﺰو ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﺑﺮﺧﻤﻦ ﺵﻲ.

v

ﻟﻮﻣړی :ﻓﻘﺮ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ
یﻮ ﺕﺎریﺨﻲ ﭘﺲ ﻣﻨﻈﺮ :د ﺕﻴﺮو دریﻮ ﻟﺴﻴﺰو وﺳﻠﻪ واﻟی ﺟګړې ﻓﻘﺮ ﻧﻮر هﻢ ﺵﺪیﺪ ﮐړې دی او د هﻐﻮ هڅﻮ ﻣﺨﻨﻮی یﯥ
ﮐړی دی ﭼﯥ ﻓﻘﺮ راﮐﻢ ﮐړي .وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺟګړﻩ د ډیﺮو ﻻﻣﻠﻮﻧﻮ څﺨﻪ یﻮ دی ﭼﯥ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ یﯥ ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ څﺨﻪ پﻪ دریﻮ
ﮐﯥ یﻮ ﺕﻦ پﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﻓﻘﺮ ﮐﯥ ژوﻧﺪ ﮐﻮي او  ٪ ٣٧ﻧﻮر ﺑﯥ وزﻟﻪ ﺧﻠﮏ د ﻓﻘﺮ پﻪ ﻣﻮرګﻪ ژوﻧﺪ ﺕﻴﺮوي 4.د ﻓﻘﺮ ویﺮوﻧﮑﯥ
ﺣﺎﻟﺖ ﭼﯥ ډیﺮی اﻓﻐﺎﻧﺎن پﻪ هﻐﻪ ﮐﯥ ژوﻧﺪ ﮐﻮي او د دوي ژوﻧﺪ یﯥ ﻟﻪ ﻣﺤﺪودیﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐړی دی د ﺕﻴﺮو دوو
پﻴړیﻮ د اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ -اﻗﺘﺼﺎدي او ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻮ او ﻟﻪ هﻐﻮ ﺳﺮﻩ د اړوﻧﺪﻩ پﺮﻣﺨﺘﻴﺎیﻲ ﺳﺘﻮﻧﺰو هﻨﺪارﻩ دﻩ .پﻪ دې ﺳﻴﻤﻪ
ﮐﯥ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن پﻪ ﺕﺎریﺨﻲ ﻟﺤﺎظ پﻪ ﻣﻘﺎیﺴﻮي ډول د ډیﺮو ﻻﻣﻠﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ،د ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎیﻲ ،ﻃﺒﻴﻌﻲ دﻻیﻠﻮ او د ﺑﺸﺮي
ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ او د اﻗﺘﺼﺎدي اﻣﮑﺎﻧﺎﺕﻮ د ﮐﻤﻮاﻟی ﻟﻪ اﻣﻠﻪ پﻪ ﻧﺎوړﻩ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯥ پﺎﺕﯥ ﺵﻮی دی .د ﺣﺎﮐﻤﻮ ﺳﻴﺴټﻤﻮﻧﻮ ﻣﺎهﻴﺖ،
زیﺎت وﺧﺖ د ﺳﻴﻤﻪ یﻴﺰو او ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺳﻴﺎﺳی ﻓﺸﺎروﻧﻮ ﺕﺎﺑﻊ پﺎﺕﻲ ﺵﻮی -پﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ډول اﺳﺘﺒﺪادي او ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر
پﺎﺕﯥ ﺵﻮي او د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د ژوﻧﺪ د ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ پﻪ ښﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ پﺎﺕﯥ راﻏﻠﻲ دي.
ﮐﻪ څﻪ هﻢ ﻓﻘﺮ ﺕﺮ اویﺎ یﻤﯥ ﻟﺴﻴﺰې پﻮرې پﻪ دې ﻧﻴﻤﻪ وﭼﻪ ﮐﯥ یﻮﻩ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ وﻩ ،ډیﺮی ګﺎوﻧډي هﻴﻮادوﻧﻪ د اﻗﺼﺎدي
ودې پﻪ ﻟﺤﺎظ ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن څﺨﻪ یﻮ ګﺎم وړاﻧﺪې وو او د ﻓﻘﺮ ﮐﭽﻪ یﯥ ټﻴټﻪ وﻩ .د ﻣﺜﺎل پﻪ ډول د اویﺎیﻤﯥ ﻟﺴﻴږي د
ﺑﺸﺮي پﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﺵﺎﺧﺼﻮﻧﻪ ﺕﺨﻤﻴﻦ ﮐﻮي ﭼﯥ پﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ پﻪ هﺮو  ١٠٠٠٠٠زیږون 5پﻴښﻮ ﮐﯥ د ﻣﺮګ ٣٠٧٠
پﻴښﯥ راﻣﻨځ ﺕﻪ ﺵﻮې دي پﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ دﻏﻪ ﺵﻤﻴﺮﻩ پﻪ ایﺮان او پﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﯥ پﻪ ﺕﺮﺕﻴﺐ ﺳﺮﻩ پﻪ ﺳﻠﻮ ﮐی ﻧږدې
 ٩٠او  ٧۵ﮐﻤﯥ وي.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن پﻪ ﺕﺎریﺦ ﮐﯥ ﻟﻪ ډیﺮﻩ پﺨﻮا راهﻴﺴﯥ ﮐﻤﺰوري ﻣﺮﮐﺰي ﺣﮑﻮﻣﺘﻮﻧﻪ ﻣﻨځ ﺕﻪ راﻏﻠﻲ ﭼﯥ ﻧﻪ یﯥ ﺵﻮ ﮐﻮﻻی د
هﻴﻮاد پﻪ ټﻮﻟﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ ﺧﭙﻞ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ټﻴﻨګ ﮐړي .ډیﺮﻩ ﮐﻤﻪ پﺎﻧګﻮﻧﻪ ﺵﻮې دﻩ ﭼﯥ د دې هﻴﻮاد ﻟﻪ هﻐﻮ ګﻮاښﻮﻧﻮ او
ﻓﺮﺹﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ وﮐړي ﭼﯥ پﻪ وﭼﻪ پﻮرې ﻣﺤﺪود ﺣﺎﻟﺖ د ډیﺮو ﻏﺮیﺒﻮ ﺳﻴﻤﻮ یﺎ د ﻃﺒﻴﻌﻲ زیﺮﻣﻮ )ﻟﮑﻪ د ځﻤﮑﯥ
او اوﺑﻪ ﭼﯥ د ﮐﺮﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ اﻣﺎدﻩ وي( ﻟﻪ ﺕﻨﻈﻴﻢ ﺳﺮﻩ ﺕړﻟﯥ وي .او د ﺣﻤﻞ او ﻧﻘﻞ پﻪ ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ د پﺎﻧګﯥ اﭼﻮﻧﯥ د
ﻣﻮاﺹﻼﺕﺐ ﻻرو ﻧﺸﺘﻮاﻟی ﺧﻠﮏ یﻮ ﻟﻪ ﺑﻞ څﺨﻪ ﻟﻴﺮې ﺳﺎﺕﻠﯥ وو او پﻪ دې ډول د ټﻮﻟﻨﻮ ﺕﺮﻣﻨځ واټﻦ او ﺕﻮپﻴﺮوﻧﻪ زیﺎت
ﺵﻮی دی .پﻪ دې ﺑﺮﺳﻴﺮﻩ ،د ﻇﺮﻓﻴﺖ پﻪ ﻟﻮړوﻟﻮ ﮐﯥ ډیﺮﻩ ﻟﻴږﻩ پﺎﻧګﻮﻧﻪ ﺵﻮې دﻩ د دې پﻪ ګډون ﭼﯥ ﺑﺸﺮي ﺳﺮﭼﻴﻨﯥ د
اﻗﺘﺼﺎدي او اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ګﻮاښﻮﻧﻮ د هﻮاروﻟﻮ پﻪ ﻻر ﮐﯥ پﻪ ﮐﺎر واﭼﻮل ﺵﻲ ﻣﺮﮐﺰي ﺣﮑﻮﻣﺘﻮﻧﻮ ﻏﻴﺮ رﺳﻤی ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻪ
پﻪ ﮐﺎر اﭼﻮﻟﻲ ،ﻟﮑﻪ ﻗﺒﻴﻠﻮي ﻣﺸﺮﺕﺎﺑﻪ یﺎ ﻧﻮر ﻣﺤﻠﻲ ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻪ څﻮ پﻪ ﻟﻴﺮې پﺮﺕﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻈﻢ وﺳﺎﺕﻲ.
اﻓﻐﺎن ﻣﺸﺮاﻧﻮ د ﺕﺎریﺦ پﻪ اوږدو ﮐﯥ پﻪ ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺕﮑﻴﻪ ﮐړې دﻩ څﻮ د ﻋﺼﺮي ﮐﻮﻟﻮ او د اﻗﺘﺼﺎدي پﺮاﺧﺘﻴﺎ پﻪ
ﻟﻮری ﻧﻮښﺘﻮﻧﻪ راﻣﻨځ ﺕﻪ ﺵﻲ ،ﮐﻪ څﻪ هﻢ دﻏﻪ ﻧﻮښﺘﻮﻧﻪ د ﻋﺎﻣﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا پﻪ ﺑﺸﭙړ ډول ﻧﻪ دي ﻣﻨﻞ ﺵﻮي .د ﺵﻠﻤﯥ
پﻴړۍ پﻪ ﺳﺮ ﮐﯥ اﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن او اﻣﻴﺮ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺧﺎن د ﺧﭙﻠﯥ ﺳﻠﻄﯥ ﻟﭙﺎرﻩ پﻪ ﺑﻬﺮﻧﻴﻮﻣﺮﺳﺘﻮ ﺕﮑﻴﻪ ﮐړې او پﻪ
دې ﮐﯥ اﻗﺘﺼﺎدي او اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ پﺮﻣﺨﺘګ هﻢ ﺵﺎﻣﻞ وو .وروﺳﺘﻪ ،ﺑﻴﺎ د اﻧګﻠﺴﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ پﺎﭼﺎ ﻧﺎدرﺵﺎﻩ دې ﺕﻪ وهڅﺎوﻩ
ﭼﯥ ﻟﻪ روﺳﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ هﻴڅ ډول رﺳﻤی هﻤﮑﺎري و ﻧﻪ ﮐړي او د دې پﻪ ﺑﺪل ﮐﯥ ښﯥ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺕﺮ ﻻﺳﻪ ﮐړي .ﻧﻦ
ورځ هﻢ دﻏﻪ ﺵﺮایﻂ ﻣﻮﺟﻮد دي ،ﻣﺮﺳﺘﻨﺪویﻪ هﻴﻮادوﻧﻪ ﺧﭙﻠﯥ اﺟﻨډاوې ﻟﺮي )ځﻴﻨﯥ ځﺎﻧګړې ﺳﻴﻤﯥ ﻟﻪ ځﺎﻧګړو
هﺪﻓﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺕﺮ ﻧﻈﺮ ﻻﻧﺪې ﻧﻴﺴﻲ او ﻟﻪ ﺧﺎﺹﻮ ﻗﻮﻣﻲ ډﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﮐﺎر ﮐﻮي او ﻧﻮر( ﭼﯥ پﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ د پﺮیﮑړو پﻪ
ﺑﺮوﺳﻪ ﺑﺎﻧﺪې اﻏﻴﺰﻩ ﮐﻮي.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎیﻲ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ او ﺳﻴﻤﻪ یﻴﺰ ﺳﻴﺎﺳﺖ د دې ﻣﺎﻧﺎ درﻟﻮدﻩ ﭼﯥ دا هﻴﻮاد ډیﺮ ځﻠﻪ پﻪ ﺟﻴﻮ پﻮﻟﻴټﻴﮏ
)ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎیﻲ -ﺳﻴﺎﺳﻲ( ﻟﺤﺎظ پﻪ ګﺮو ﻧﻴﻮل ﺵﻮی دی .اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ټﻮﻟﯥ  ١٩او  ٢٠پﻴړۍ پﻪ ﻟﻮﻣړی ﺳﺮ ﮐﯥ د ﺑﺮیﺘﺎﻧﻴﺎ
او روﺳﻴﯥ پﻪ ﻣﻨځ ﮐﯥ د ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺣﺎیﻞ پﻪ ﺕﻮګﻪ پﺎﺕﯥ ﺵﻮی دی او دﻏﻪ راز د ﺳﺎړﻩ ﺟﻨګ پﻪ دوران ﮐﯥ یﯥ هﻢ دې ﺕﻪ
ورﺕﻪ ﻧﻘﺶ درﻟﻮد .د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻣﺪاﺧﻠﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن پﻪ ﺕﺎریﺦ ﮐﯥ یﻮﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺴﺎﻟﻪ او داﺳﯥ یﻮ ﻣﻴﺮاث دی ﭼﯥ
د دې هﻴﻮاد د ﺳﻴﺎﺳﻲ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ او اﻗﺘﺼﺎدي ودې ﻣﺨﻪ یﯥ ﻧﻴﻮﻟﯥ دﻩ.
د ﺑﻦ ﻟﻪ ﺕړون څﺨﻪ وروﺱﺘﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ هﻴﻠﯥ :د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د رژیﻢ د ﻧﺴﮑﻮریﺪو او د ﺳړې ﺟګړې د ﻋﻤﻠﯥ ﺳﻴﺎﺳﺘﻮﻧﻮ پﻪ
پﻴﺮوي ﻟﻪ دې ﺳﻴﻤﯥ ﺳﺮﻩ ﻧﻮې ﻟﻴﻮاﻟﺘﻴﺎ ډیﺮی ﺧﻠﮏ پﻪ دې ﺑﺎوري ﮐړل ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن پﻪ یﻮﻩ ﻧﻮې ﻻر روان ﺵﻮی
دی .اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ او ﻧﻮرو ﺧﻠﮑﻮ ﺕﻪ د  ٢٠٠٢ﮐﺎل ﺵﺮایﻂ زړﻩ راښﮑﻮﻧﮑﯥ او ډیﺮ د هﻴﻠﻮ او ﻓﺮﺹﺘﻮﻧﻮ ډک ښﮑﺎرﻩ ﺵﻮل .د
ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻣﺴﺎﻟﯥ هﻢ ﻟږ ﺕﺮ ﻟږﻩ د ﺟﺬیﺎﺕﻲ ویﻨﺎ پﻪ ﮐﭽﻪ د دې هﻴﻮاد د راﺕﻠﻮﻧﮑی پﻪ ﺑﺎب پﻪ ﻣﺬاﮐﺮاﺕﻮ ﮐﯥ ﻣﺮﮐﺰي
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ځﺎی ﻧﻴﻮﻟی و .اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د دې ﻏﻮښﺘﻨﻪ درﻟﻮدﻩ ﭼﯥ د ﺕﻴﺮو وﺧﺘﻮﻧﻮ او پﻪ اوﺳﻨﻲ وﺧﺖ ﮐﯥ پﺮ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺕﻴﺮیﻮ
ﻣﺴﺎﻟﯥ دی پﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﯥ وڅﻴړل ﺵﻲ او پﻪ دې یﯥ ټﻴﻨګﺎر ﮐړی دی ﭼﯥ پﺮﻣﺨﺘﻴﺎیﻲ پﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﺑﺎیﺪ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺕﻪ
د ﻟﻮﻣړیﺘﻮب ﺣﻖ ورﮐړي .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ
"پﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻧﻨﻪ یﻮﻩ ﺧﻮﺵﺒﻴﻨﯥ ﻣﻮﺟﻮدﻩ وﻩ ﭼﯥ
ﺧﭙﻠﻮاک ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن پﻪ  ٢٠٠۴ﮐﯥ د ټﻮل هﻴﻮاد پﻪ ﮐﭽﻪ ﺳﻼ
پﻪ راﺕﻠﻮﻧﮑی ﮐﯥ ﺑﻪ د ﻧړیﻮال ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ پﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ د ﺟﻨګ
ﻣﺸﻮرې وﮐړې ،څﻮ پﻴﺪا ﮐړي ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺎن د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ
ﺳﺎﻻراﻧﻮ ځﻮاک ﻣﺎت ﺵﻲ او د دې یﻘﻴﻦ ﺑﻪ پﻴﺪا ﺵﻲ ﭼﯥ
د ﻧﻘﺾ یﻮ اوږد ﺕﺎریﺦ څﻨګﻪ ویﻨﻲ .دﻏﻮ ﺳﻼ ﻣﺸﻮرو
د پﺮﻣﺨﺘﻴﺎیﻲ پﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ګټﯥ ﺑﻪ هﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺕﻪ
وښﻮدﻟﻪ ﭼﯥ  ٪ ۶٩ﺧﭙﻞ ځﺎﻧﻮﻧﻪ د ﺟﻨګﻲ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ او د
ورﺳﻴږي ﭼﯥ ﺕﺮ ټﻮﻟﻮ زیﺎت اړﺕﻴﺎ ورﺕﻪ ﻟﺮي ".د
ﺑﺸﺮي ﺽﺪ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ګڼﻞ ٪ ۴٠ ،وﻏﻮښﺘﻞ ﭼﯥ پﺮ
اﻗﺘﺼﺎدي او اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻣﺮﮐﺰ ،پﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ
ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺑﺪﻧﺎم ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ ﺑﺎیﺪ ﺕﺮ ﻋﺪﻟﻲ ﺕﻌﻘﻴﺐ ﻻﻧﺪې
ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻪ او ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﻪ ،ﻣۍ ٢٠٠٢
وﻧﻴﻮل ﺵﻲ او  ٪ ٩٠د دې ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐﻮﻟﻪ ﭼﯥ پﻪ ﺑﺸﺮي
ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺕﻴﺮی ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺑﺎیﺪ ﻟﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ پﻮﺳﺘﻮﻧﻮ څﺨﻪ
ﻟﻴﺮی ﮐړای ﺵﻲ 6.د پﺮﻣﺨﺘﻴﺎیﻲ پﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ پﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ د  ٢٠٠۶ﮐﺎل د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺕړون ﻟﻴﮏ (Afghanistan
) Compactاو ﻟﻪ هﻐﻪ وروﺳﺘﻪ پﻪ  ٢٠٠٨ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ پﺮﻣﺨﺘﻴﺎیﻲ ﺳﺘﺮاﺕﻴﮋۍ ﺳﻨﺪ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻪ ﻟﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاري او د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﺳﺮﻩ یﻮ ځﺎی ﮐړی دي ﭼﯥ د اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ او اﻗﺘﺼﺎدي پﺮﻣﺨﺘﻴﺎ پﻪ ګډون یﯥ د
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ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﻣﺎهﻴﺖ یﻮ ﻟﻨډ او ﺕﻨګ درک وړاﻧﺪې ﮐړی دی.
څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻧړۍ د پﺎم ﻣﺮﮐﺰي ټﮑی ګﺮځﻴﺪﻟی و ،د دې ښﻪ ﻓﺮﺹﺖ پﻴﺪا ﺵﻮی و ﭼﯥ د ﺧﻮﻟﯥ ﺧﺒﺮې پﻪ
ﻋﻤﻠﻲ ،ﻣﺸﺨﺼﻮ او ښﻮ ﺕﻤﻮیﻞ ﺵﻮیﻮ پﻼﻧﻮﻧﻮ ﺑﺪل ﺵﻲ او د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ پﻪ ژوﻧﺪ ﮐﯥ ښﻪ واﻟی راوﻟﻲ .ﺧﻮ ډیﺮ ژر څﺮګﻨﺪﻩ
ﺵﻮﻩ ﭼﯥ دﻏﻪ ﺟﺬﺑﺎﺕﻲ ژﻣﻨﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ پﻪ راﺕﻠﻮﻧﮑﻮ ﻣﺎﻟﻲ پﻼﻧﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻧﻪ ﻋﻤﻠﻲ ﮐﻴږي .پﻪ  ٢٠٠٢ﮐﯥ پﻪ ﺕﻮﮐﻴﻮ
ﮐﯥ د ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺮﺧﻪ واﻟﻮ د پﻨځﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د  ۵٫١ﺑﻠﻴﻮن ډاﻟﺮو ﻏﻴﺮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﺮﺳﺘﯥ ژﻣﻨﻪ وﮐړﻩ 8.ﻟﻪ دﻏﯥ ژﻣﻨﯥ
څﺨﻪ څﻠﻮرﻣﻪ ﺑﺮﺧﻪ یﯥ ﺕﺎدیﻪ ﺵﻮې دﻩ او ﻧﻮرې ټﻮﻟﯥ ژﻣﻨﯥ پﻪ ځﺎی پﺎﺕﯥ ﺵﻮې .ﮐﻪ څﻪ هﻢ دﻗﻴﻘﯥ او ﻣﺸﺨﺼﯥ
ﺵﻤﻴﺮې پﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺮﻩ پﻴﺪا ﮐﻴږي ،د ﺣﮑﻮﻣﺖ پﻪ ویﻨﺎ  ۴۶ﺑﻴﻠﻴﻮﻧﻪ ډاﻟﺮ ﻟﻪ  ٢٠٠٢څﺨﻪ ﺕﺮ اوﺳﻪ وﻋﺪﻩ ﺵﻮي او د
 ٢٠٠٩ﺕﺮ ﻧﻴﻤﺎیﻲ ﺑﻮرې ﻟﻪ  ٣۵ﺑﻠﻴﻮﻧﻮ څﺨﻪ زیﺎت یﯥ رﺳﻴﺪﻟی دي 9.ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮﻩ د ﻣﺮﺳﺘﻮ د هﻤﻐږي ﮐﻮوﻧﮑﯥ
ادارې )اﮐﺒﺮ( یﻮې څﻴړﻧﯥ پﻪ  ٢٠٠٨ﮐﯥ ﻣﻮﻧﺪﻟﯥ دﻩ ﭼﯥ ﻟﻪ  ٢٠٠١راهﻴﺴﯥ ﺕﻤﻮیﻠﻮﻧﮑﻮ هﻴﻮادوﻧﻮ ژﻣﻨﯥ ﮐړې دي ﭼﯥ
د ﻣﻠﮑﻲ ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ او پﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﻪ  ٢۵ﺑﻠﻴﻮﻧﻪ ډاﻟﺮ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺑﺮاﺑﺮوي ﺧﻮ یﻮازې  ١۵ﺑﻠﻴﻮﻧﻪ ډاﻟﺮ ﻣﺮﺳﺘﯥ رﺳﻴﺪﻟﯥ
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دي او ﻧږدې  ۶ﺑﻠﻴﻮﻧﻪ یﯥ ﺑﻴﺮﺕﻪ ﺕﻤﻮیﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ هﻴﻮادوﻧﻮ ﺕﻪ د ﻣﺸﺎوریﻨﻮ د ﻣﻌﺎﺵﻮﻧﻮ او ګټﻮ پﻪ څﻴﺮ ﺕﻠﻠی دي.
د ﻣﺮﺳﺘﻮ ډیﺮﻩ ﺑﺮﺧﻪ د ﺳﺎﻣﺎﻧﻮﻧﻮ د ﺕﻬﻴﯥ پﻪ ﻟﻮرې ﺳﻮق ﺵﻮې دﻩ .ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮﺧﻪ واﻟﻮ د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ او د ﺛﺒﺎت
راوﺳﺘﻠﻮ ﻟﭙﺎرﻩ پﻼﻧﻮﻧﻪ ﺟﻮړول او ﻣﺆﻗﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﺑﻨﺴټﻴﺰو پﻼﻧﻮﻧﻮ پﻪ پﺮوﺳﻪ ﮐﯥ یﻮازې یﻮ ﻣﺤﺪود ﻧﻘﺶ درﻟﻮد او
ﻟﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﮐړیﻮ څﺨﻪ ﺑﻬﺮ اﻓﻐﺎﻧﺎن ﻟﻪ پﺎﻣﻪ ﻟﻮیﺪﻟی وو 11.د ﺕﻮﮐﻴﻮ ﻟﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ څﺨﻪ اووﻩ ﮐﺎﻟﻪ وورﺳﺘﻪ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د
ﻧړۍ ﻟﻪ ﺑﯥ وزﻟﻮ هﻴﻮادوﻧﻮ څﺨﻪ یﻮ دی ،ﭼﯥ د پﺮﻣﺨﺘﻴﺎیﻲ ﺵﺎﺧﺼﻮﻧﻮ اﻧﺪازﻩ یﯥ د  ٢٠٠٧څﺨﻪ ﻻ ﺵﺎﺕﻪ ﺕﻠﻠﯥ دﻩ 12.ﻟﻪ
دریﻮ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ څﺨﻪ یﻮ یﯥ پﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﻓﻘﺮ او ﻏﺮیﺒۍ ﮐﯥ ژوﻧﺪ ﮐﻮي )ﻧږدې  ٩ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ ﺧﻠﮏ ﭼﯥ د ټﻮل ﻧﻔﻮس ٪ ٣۶
ﺟﻮړوي( .دﻏﻪ ﮐﺴﺎن ﺧﭙﻠﯥ ﺑﻨﺴټﻴﺰې اړﺕﻴﺎوې ﻧﻪ ﺵﻲ پﻮرﻩ ﮐﻮﻻی 13.پﺮ دې ﺳﺮﺑﻴﺮﻩ  ٣٧ﺳﻠﻨﻪ یﯥ د ﻓﻘﺮ د ﺣﺪ څﺨﻪ
ﻟږ څﻪ پﻮرﺕﻪ ژوﻧﺪ ﮐﻮي 14.پﻪ دې ډول ﻟﻪ دریﻮ
د  ٢٠٠٩ﮐﺎل ﻟﻪ ﺳﻴﻼﺑﻮﻧﻮ وروﺳﺘﻪ د دهﺪادي د وﻟﺴﻮاﻟی ،د
اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ څﺨﻪ دوﻩ یﯥ پﻪ ﻓﻘﺮ ﮐﯥ داﺳﯥ ﺑﯥ وﻗﺎرﻩ ژوﻧﺪ
ﺑﻠﺦ وﻻیﺖ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ یﻮﻩ څﺎروﻧﮑﯥ ﺕﻪ وویﻞ ﭼﯥ
ﺕﻴﺮوی ﭼﯥ هﺮﻩ ورځ یﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﭼﺎي
"دﻏﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﺧﭙﻠﻪ ټﻮﻟﻪ ﺵﺘﻤﻨﯥ ،ﮐﻮروﻧﻪ ،ځﻤﮑﯥ ،ﻏﻠﯥ داﻧﯥ
او ډوډۍ پﻪ ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﮐﯥ ﺕﻴﺮﻩ ﺵﻲ.
او د ﮐﻮر ټﻮل ﺳﺎﻣﺎﻧﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐړې دی پﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل
ﮐﯥ ﭼﯥ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪویﻪ ادارې هﺮې ﮐﻮرﻧۍ ﺕﻪ یﻮﻩ ﺑﻮرۍ ﻏﻨﻢ
او یﻮﻩ ﮐﻤﭙﻠﻪ ورﮐړې دﻩ ،څﻨګﻪ ﮐﻴﺪای ﺵﻲ ﭼﯥ پﻪ دې ډول
دﻏﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰې ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ یﻮﺳﻮ؟ دﻏﻪ ﺧﻠﮏ اوږدﻣﻬﺎﻟﻪ ﻣﺮﺳﺘﯥ
او ﺳﺎﺕﻨﯥ ﺕﻪ اړﺕﻴﺎ ﻟﺮي".

د پﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ټﻮل ﺵﺎﺧﺼﻮﻧﻪ څﺮګﻨﺪوي ﭼﯥ د ﻓﻘﺮ د
راټﻴټﻮﻟﻮ هڅﻮ د ډیﺮو اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ پﻪ ورځﻨی ژوﻧﺪ ﺑﺎﻧﺪې
ډیﺮ ﻟږ اﺛﺮ ﻏﻮرځﻮﻟی دی :اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د زیږون پﻪ
ﻣﻬﺎل د ﻣړیﻨﯥ پﻪ اﻧﺪازﻩ ﮐﯥ دویﻢ ځﺎی ﻟﺮي ،پﻪ دې
ډول دﻏﻪ پﻴښﯥ د ﻣﺮګ یﻮازیﻨی ﻟﻮی ﻻﻣﻞ دی 15،او پﻪ ﻧړۍ ﮐﯥ د ﻣﺎﺵﻮﻣﺎﻧﻮ د ﻣﺮګ د پﻴښﻮ پﻪ اړﻩ پﻪ دریﻤﻪ ﻟﻴﮑﻪ
ﮐﯥ دی ،د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ څﺨﻪ  ٪ ٢٣د څښﺎک اوﺑﻮ ﺕﻪ ﻻس رﺳی ﻟﺮي ،یﻮازې  ٪ ٢۴ﺧﻠﮏ ﭼﯥ ﻋﻤﺮ یﯥ  ١۵ﮐﻠﻮﻧﻮ ﺕﻪ
رﺳﻴږي یﺎ ﺕﺮ دې ﺕﻴﺮوي ﻟﻴﮏ ﻟﻮﺳﺖ ﮐﻮﻻی ﺵﻲ ،پﻪ ﺕﺨﻤﻴﻨﻲ ډول  ١٢٫۶پﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ ښځﯥ ﻟﻴﮏ ﻟﻮﺳﺖ ﮐﻮﻻی ﺵﻲ
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او پﻪ ﮐﻠﻴﻮاﻟی ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ یﻮازې  ٪ ٢٠ﺧﻠﮑﻮ ﻟﻴﮏ ﻟﻮﺳﺖ زدﻩ دی .د ﮐﻮﭼﻴﺎﻧﻮ پﻪ ﻣﻨځ ﮐﯥ دﻏﻪ ﺵﻤﻴﺮﻩ  ٪ ۶ﺕﻪ
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راټﻴټﻴږي.
د اﻓﻐﺎﻧﺘﺴﺎن پﺮﻣﺨﺘﻴﺎیﻲ ﺵﺎﺧﺼﻮﻧﻪ ﻟﻪ ګﺎوﻧډیﻮ هﻴﻮادوﻧﻮ ﺳﺮﻩ پﻪ پﺮﺕﻠﻪ د دﻏﻪ هﻴﻮاد ﻓﻘﺮ څﺮګﻨﺪوي .پﻪ  ٢٠٠٩ﮐﯥ د
زیږون پﺮ ﻣﻬﺎل د ﻣړیﻨﻮ ﺵﻤﻴﺮﻩ پﻪ هﺮو  ١٠٠٠٠٠ﮐﯥ  ١۶٠٠ښﻮدل ﺵﻮې دﻏﻪ رﻗﻢ د پﺎﮐﺴﺘﺎن پﻪ پﺮﺕﻠﻪ  ۵ﺑﺮاﺑﺮﻩ او
د ازﺑﮑﺴﺘﺎن پﻪ پﺮﺕﻠﻪ پﻨځﻮس ﺑﺮاﺑﺮﻩ زیﺎﺕﻪ وﻩ .د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ژوﻧﺪ پﻪ ﻓﻘﺮ او ﻏﺮیﺒۍ ﮐﯥ د دې څﺮګﻨﺪوي دی ﭼﯥ د دوي
وړﺕﻴﺎ د ﻧﺎوړﻩ پﻴښﻮ پﻪ وړاﻧﺪې د ﻣﻘﺎوﻣﺖ پﻪ اړﻩ ډیﺮ ﻣﺤﺪود دی .هﺮﻩ پﻴښﻪ ﻟﻪ ﺳﻴﻼﺑﻮﻧﻮ ،وﭼﮑﺎﻟﻲ 17څﺨﻪ ﺕﺮ هﻐﻮ
روﻏﺘﻴﺎیﻲ ﺳﻬﻮﻟﺘﻮﻧﻮ پﻮرې ﭼﯥ درﻣﻞ ﻧﻠﺮي ،ﮐﻮﻻی ﺵﻲ د دوي پﻪ ژوﻧﺪ ﻧﺎوړﻩ اﻏﻴﺰﻩ وﮐړي .دﻏﻪ ﺣﺎﻟﺖ د اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺧﻮﻧﺪیﺘﻮب او د ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﻇﺮﻓﻴﺖ پﻪ ﻧﺸﺘﻮاﻟی ﺳﺮﻩ ﭼﯥ د ﺧﻠﮑﻮ ﺑﻨﺴټﻴﺰو اړﺕﻴﺎوو ﺕﻪ ځﻮاب ووایﻲ ،ﺧﺼﻮﺹﺎ د
ﺑﺤﺮاﻧﻮﻧﻮ پﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ ،ﻧﻮر هﻢ ﺵﺪیﺪ ﮐﻴږي 18.پﻪ داﺳﯥ ﺣﺎﻻﺕﻮ ﮐﯥ ﻟﻪ دودیﺰو ﻻرو ﭼﺎرو څﺨﻪ ﮐﺎر اﺧﻴﺴﺘﻞ ﮐﻴږي
ﭼﯥ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻨﻔی اﻏﻴﺰې ﻟﻪ ځﺎﻧﻪ ﺳﺮﻩ ﻟﺮي ﻟﮑﻪ د ﻓﻘﺮ ډیﺮﻩ ټﻴټﻪ درﺟﻪ او یﺎ د اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ او ﮐﺘﻠﻮري ﺵﺒﮑﻮ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ
ورﮐﻮل وي.
پﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﺑﯥ وزﻟﻪ ﺧﻠﮏ د ﻧړۍ ﺕﺮ ټﻮﻟﻮ ډیﺮ ﻓﻘﺮ دي او اﺣﺼﺎیﻴﻮي ﻣﻨځﻨﻲ ﺣﺪوﻧﻪ هﻐﻪ ﺕﻮپﻴﺮوﻧﻪ ﻧﻪ څﺮګﻨﺪوي
ﭼﯥ د ﻣﺜﺎل پﻪ ډول د ښځﻮ او ﻧﺎریﻨﻪ وو یﺎ د ﮐﻮﭼﻴﺎﻧﻮ او ځﺎیی ﺧﻠﮑﻮ پﻪ ﻣﻨځ ﮐﯥ ﻣﻮﺟﻮد دی .دﻏﻪ ډول ﺕﻮپﻴﺮوﻧﻪ ډیﺮ
ﻣﻬﻢ دي څﻮ پﻮﻩ ﺵﻮ ﭼﯥ "څﻮک ﺑﯥ وزﻟﻪ دی او وﻟﯥ؟" دﻏﻪ راز پﻮهﻪ ﻣﻮږ ﺕﻪ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ راپﻪ ګﻮﺕﻪ
ﮐﻮي ﭼﯥ د ﻓﻘﺮ پﻪ ایﺠﺎدوﻟﻮ او اوږدوﻟﻮ ﮐﯥ ﻧﻘﺶ ﻟﺮي .ﺳﺮﻩ ﻟﻪ دې ﭼﯥ پﻪ یﻮﻩ ﻧﺎ اﻣﻨﻪ ﭼﺎپﻴﺮیﺎل ﮐﯥ ډیﺮی ﺳﺘﻮﻧﺰې
ﻣﻮﺟﻮدې وي ،ﺧﻮ ﺑﺎیﺪ ډیﺮﻩ هڅﻪ وﺵﻲ څﻮ د ﻗﻮﻣﻲ یﺎ ﻗﺒﻴﻠﻮی ډﻟﻮ ،ﻋﻤﺮ ،ښﺎري ﺳﻴﻤﻮ ،ﮐﻠﻴﻮاﻟی ﺳﻴﻤﻮ ،رﺳﻤی او ﻏﻴﺮ
رﺳﻤﻲ ﻣﻴﺸﺘﻴﺪﻧﻮ ،ﻣﻌﻴﻮﺑﻴﺖ ،ﺟﻨﺲ ،ﮐﻮﭼﻲ یﺎ ځﺎیﻲ اوﺳﻴﺪوﻧﮑﻮ پﻪ اﺳﺎس ﺟﻼ ﺵﻮی ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﻮﻧﺪي وﺳﺎﺕﻞ ﺵﻲ .دﻏﻪ
راز ،ﺵﺎﺧﺼﻮﻧﻪ ﭼﯥ د ﻓﻘﺮ د ﮐﻤﻮﻟﻮ هڅﯥ یﯥ د هﻐﯥ پﻪ ﮐﻤﻮﻟﻮ ﻟﺮي ﺑﺎیﺪ وښﻴﯥ ﭼﯥ ﭼﺎ د دې ﺕﻮاﻧﻤﻨﺪي پﻴﺪا ﮐړې ﭼﯥ
د پﺮﻣﺨﺘﻴﺎیﻲ پﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﻟﻪ ګټﻮ څﺨﻪ ﺑﺮﺧﻤﻦ ﺵﻲ ،څﻮک هﻴﺮ ﺵﻮی او د دې ﮐﺎر ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ ﮐﻮم دي.
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دویﻢ :ﻟﻪ ځﻮاک څﺨﻪ ﻧﺎوړﻩ اﺱﺘﻔﺎدﻩ
ﺳﻴﺎﺳی ﺣﺎﻣﻴﺎن ،پﻪ ﻓﺴﺎد اﺧﺘﻪ ﭼﺎرواﮐﻲ او پﻪ ﻏﻴﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺕﻴﮏ ډول اﻧﺘﺨﺎب ﺵﻮی د ځﻮاک ﺧﺎوﻧﺪان د ﻋﺎﻣﻮ ﺧﻠﮑﻮ د
ګټﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﺎر ﻧﻪ ﮐﻮی ،دوي د ﻋﺎﻣﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﻟﻪ ګټﻮ او اړﺕﻴﺎوو څﺨﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺵﺨﺼﻲ ګټﻮ ﺕﻪ ﻟﻮﻣړیﺘﻮب ورﮐﻮي.
ﻣﺤﻠﻲ ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاري ﭼﯥ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ او ټﻮﻟﻨﻮ پﻪ ﻣﻨځ ﮐﯥ یﯥ د اﺣﺘﺴﺎب ﮐﻮﻟﻮ یﻮﻩ ﻻر ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻪ ﻟﻪ پﺎﻣﻪ ﻟﻮیﺪﻟﯥ دﻩ .پﻪ
ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﻧﺎﺳﺖ د پﺮیﮑړو ﮐﻮوﻧﮑﯥ د ﻟﻴﺮې پﺮﺕﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﻟﻪ واﻗﻌﻴﺘﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﻧﺎ ﺧﺒﺮﻩ دي.
اﻓﻐﺎﻧﺎن ډیﺮ ﻣﺤﺪود داﺳﯥ وﺳﺎیﻞ ﻟﺮي ﭼﯥ پﻪ ذریﻌﻪ یﯥ پﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ او ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ د پﺮیﮑړو ﮐﻮوﻧﮑی دې ﺕﻪ
وهڅﻮي ﭼﯥ د دوي اړﺕﻴﺎوې او هﻴﻠﯥ پﻪ پﺎم ﮐﯥ وﻧﻴﺴﻲ او د هﻐﻮي د رﻧﺎوي وﮐړي.
ﻟﻪ اﻓﻐﺎن ﺑﺪﻧﺎﻣﻪ ځﻮاﮐﻤﻨﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ د ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ټﻮﻟﻨﯥ ﻣﺮﺳﺘﯥ ،ﻧﺎوړﻩ ،ﺑﯥ ﮐﻔﺎیﺘﻪ او پﻪ ﻓﺴﺎد اﺧﺘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎروﻧﻪ ﻧﻮر
هﻢ ﺣﻤﺎیﻪ ﮐﻮي.
پﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻓﻘﺮ یﻮ دیﺮ ﺑﻨﻴﺎدي ﻻﻣﻞ ﻟﻪ ځﻮاک څﺨﻪ ﻧﺎوړﻩ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻮل دي .ډیﺮ اﻓﻐﺎن ځﻮاﮐﻤﻨﺎن ﺧﭙﻞ ﻧﻔﻮذ پﻪ
ﮐﺎر اﭼﻮي ﭼﯥ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺟﻨډا د ﺧﭙﻠﻮ ﺵﺨﺼﻲ او ذاﺕﻲ ګټﻮ پﻪ ﻟﻮری وڅﺮﺧﻮي "ﺵﺨﺼﻲ او ذاﺕﻲ ګټﯥ" ﻟﻪ اﻓﺮادو
څﺨﻪ هﺎ ﺧﻮا ﻟﻮیﻮ ﮐﻮرﻧﻴﻮ ،ﻗﺒﻴﻠﻮ ،ﺳﻴﺎﺳی یﺎ ﻧﻮرو ﺕړوﻧﻮﻧﻮ ﺕﻪ
ﭼﺎرواﮐﻮ
ﻏځﻴږي .دﻏﻪ اړیﮑﯥ ﻗﺎﻧﻮن ،پﺎﻟﻴﺴﻲ ،د ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ
"ﻟﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ وروﺳﺘﻪ د وﻟﺴﻤﺸﺮ ﮐﺮزی ﺣﮑﻮﻣﺖ ډیﺮ
ﻋﻤﻠﻮﻧﻪ یﺎ د ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ ﺕﺨﺼﻴﺺ ﺕﺮ اﻏﻴﺰې ﻻﻧﺪې راوﻟﻲ.
اﻓﻐﺎﻧﺎن ﺣﻴﺮان ﮐړی پﻪ دې ﭼﯥ ډیﺮ ﺵﻤﻴﺮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎﻧﻮ
د ﺵﮑﺒﻮ ﻏړي ﭼﯥ ﻟﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻣﺨﮑﯥ ځﻮاک پﻪ ﻻس
ځﻮاﮐﻤﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻢ ډول د داﺳﯥ ﻓﺮﺹﺘﻮﻧﻮ پﻪ ﻟټﻪ ﮐﯥ دي ﭼﯥ
ﮐﯥ وو ﺑﻴﺎ ﻣﻘﺮر ﮐړی دي ،د دې پﻪ ځﺎی ﭼﯥ
ﺧﭙﻠﯥ ﺵﺨﺼﻲ ﮐټﯥ او ﺵﺘﻤﻨﻲ زیﺎﺕﯥ ﮐړي ،دﻏﻪ هڅﯥ زیﺎﺕﺮﻩ
ﺣﮑﻮﻣﺖ د پﺨﻮاﻧﻴﻮ زﻣﻴﻦ داراﻧﻮ ﻟﻪ ﺵﺒﮑﻮ ،ﻗﻮﻣﻲ
د ﻧﻴﺴﺘﻤﻨﻮ ﺧﻠﮑﻮ پﻪ زیﺎن ﺕﻤﺎﻣﻴږي ﭼﯥ ډیﺮﻩ ﮐﻤﻪ پﺎﻣﻠﺮﻧﻪ
ﻣﺸﺮاﻧﻮ او یﺎ ﻟﻪ ښﺎري ﻧﺨﺒﻪ ګﺎﻧﻮ څﺨﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ
ورﺕﻪ ﮐﻴږي .هﻐﻪ ﻃﺮیﻘﻪ ﭼﯥ ځﻮاﮐﻤﻨﺎن څﻨګﻪ راپﻴﺪا ﮐﻴږي
وﻏﻮاړي ".د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﯥ و ارزوﻧﯥ یﻮﻧټ،
او څﻨګﻪ دوی ﻟﻪ ځﻮاک څﺨﻪ ګټﻪ پﻮرﺕﻪ ﮐﻮي ،پﻪ ﺕﻴﺮﻩ ﺑﻴﺎ پﻪ
٢٠٠٩
دې اړﻩ ﭼﯥ څﻨګﻪ ﻟﻪ ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ څﺨﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻮي پﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ
ﮐﯥ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ګﻮښﻴﺘﻮب راپﻴﺪا ﮐﻮي ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺪاﻟﺖ ﺕﻪ ﻧﺎ
ﺑﺮاﺑﺮﻩ ﻻس رﺳﻲ دایﻤی ﮐﻮي او هﻐﻪ هڅﯥ ﺕﺮ اﻏﻴﺰې ﻻﻧﺪې راوﻟﻲ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺨﻪ د ﺑﺮﺧﻤﻦ ﮐﻴﺪو ﻟﭙﺎرﻩ
ﮐﻴږي.
"پﻪ وارو وارو ﺕﮑﺮاریږي ﭼﯥ ﻟﻪ ځﻮاک څﺨﻪ ﺑﯥ ﺑﺮﺧﯥ ﮐﻴﺪل د ﻓﻘﺮ او ﻟﻪ ﮐړاوﻩ د ډک ژوﻧﺪ ﺑﻨﺴټﻴﺰ ﻻﻣﻞ دی 19".د
ﻧړیﻮال ﺑﺎﻧﮏ دﻏﻪ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ،ﮐﻪ څﻪ هﻢ پﻪ ټﻮﻟﻪ ﻧړۍ ﮐﯥ د ﺕﻄﺒﻴﻖ وړ دﻩ ،ﺧﻮ پﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺑﯥ وزﻟﻪ ﺧﻠﮑﻮد ﺣﺎﻟﺖ د
ﺑﻴﺎن ﻟﭙﺎرﻩ ډیﺮﻩ پﻪ ځﺎی ﺧﺒﺮﻩ دﻩ .دﻏﻪ ﺧﻠﮏ د ځﻮاک پﻪ ﺟﻮړښﺖ ﮐﯥ هﻴڅ ﺑﺮﺧﻪ ﻧﻪ ﻟﺮي .دا ﭼﯥ څﻮک پﺮیﮑړﻩ ﮐﻮي
څﻮک ﺑﺎیﺪ ﺑﻴﻨﺎدي ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺕﻪ ﻻس رﺳﻲ وﻟﺮي ،څﻮک ﺑﺎیﺪ ﻟﻪ پﺮﻣﺨﺘﻴﺎیﻲ پﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ څﺨﻪ ګټﻪ واﺧﻠﻲ ،یﺎ څﻮک د
پﺮیﮑړو پﻪ پﺮوﺳﯥ ﮐﯥ ﮐﻮﻻی ﺵﻲ ﺑﺮﺧﻪ وﻟﺮي ،اﮐﺜﺮا هﻴڅ ﺵﻔﺎﻓﻴﺖ ﻧﻪ ﻟﺮي .ﺣﺘی د ﺧﻠﮑﻮ "رﺳﻤﻲ" اﺳﺘﺎزي ،ﮐﻪ پﻪ
پﺎرﻟﻤﺎن ﮐﯥ دي او یﺎ ﻧﻮر اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ارګﺎﻧﻮﻧﻪ پﻪ ﻧﺪرت ﺳﺮﻩ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻮﮐﻠﻴﻨﻮ ﻟﻪ ﻧﻈﺮیﻮ او ﻏﻮښﺘﻨﻮ اﺳﺘﺎزیﺘﻮب ﮐﻮي .پﻪ
هﻐﻮ پﺮیﮑړو ﮐﯥ د ګډون ښﻪ ﮐﻮل او ﻟﻪ هﻐﻮ څﺨﻪ ګﻮښﻪ ﮐﻴﺪل ،ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ پﻪ ژوﻧﺪ اﻏﻴﺰﻩ ﮐﻮي ،ﻧﻴﺴﺘﻤﻦ او ﺑﯥ
وزﻟﻪ ﺧﻠﮏ ﻟﻪ دې څﺨﻪ ﻣﻨﻊ ﮐﻮي ﭼﯥ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕﻮ پﻪ رڼﺎ ﮐﯥ پﺮیﮑړې وﮐړي او ﺧﭙﻠﻮ ﻓﺮﺹﺘﻮﻧﻮ ﺕﻪ پﺮاﺧﺘﻴﺎ ورﮐړي
او دا پﻪ ﺧﭙﻞ وار هﻐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻟﻪ دوي څﺨﻪ اﺧﻠﻲ ﭼﯥ د ﺧﭙﻞ ﻓﻘﺮ ﭼﺎرﻩ وﮐړي.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻮړښﺖ یﺎ ﺕﺸﮑﻴﻼت د ﮐﺎﺑﻞ پﻪ ﻣﺮﮐﺰ پﻮرې اړﻩ ﻟﺮي او د ﻟﻴﺮې پﺮﺕﻮ او ﻧﻴﺴﺘﻤﻨﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﺳﺮﻩ
یﯥ اړیﮑﯥ ﻧﺸﺘﻪ .پﻪ ﺕﻴﺮو وﺧﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ،ﻣﺤﻠﻲ ﻗﻮی ﻣﺸﺮﺕﺎﺑﻪ دﻏﻪ ﻓﺎﺹﻠﻪ ډﮐﻪ ﮐړې وﻩ ،ﭼﯥ د ﻣﺮﮐﺰي ﺣﮑﻮﻣﺖ او د
ﻧﻔﻮﺳﻮ د اﮐﺜﺮیﺖ پﻪ ﻣﻨځ ﮐﯥ ایﺠﺎد ﺵﻮې دﻩ ،پﻪ دودیﺰ ډول ،ﻣﺤﻠﻲ ﻣﺸﺮﺕﺎﺑﻪ ﺕﺮ یﻮې اﻧﺪازې پﻮرې دﺧﭙﻠﯥ ټﻮﻟﻨﯥ پﻪ
وړاﻧﺪې ﻣﺴﻮوﻟﻪ وﻩ ،ځﮑﻪ ټﻮﻟﻨﯥ ﺕﺮ یﻮې اﻧﺪازې پﻮرې د ﻣﺸﺮﺕﺎﺑﻪ پﻪ ټﺎﮐﻠﻮ ﮐﯥ ﻻس درﻟﻮد ،ﻣﺤﻠﻲ ﻣﺸﺮﺕﺎﺑﻪ د ﺧﭙﻠﯥ
پﻮهﯥ ،د ﻣﺸﺮﺕﺎﺑﻪ د ﻣﻬﺎرﺕﻮﻧﻮ وړﺕﻴﺎوو او ﻟﻪ ټﻮﻟﻨﻮ ﺳﺮﻩ د اړیﮑﻮ پﺮ ﺑﻨﻴﺎد د راپﻮرﺕﻪ ﮐﻴﺪل .د ﻣﺮﮐﺰي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺕګﻼر
د ﻣﺤﻠﻲ ﻣﺸﺮﺕﺎﺑﻪ پﻪ وړاﻧﺪې ﻟﻪ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺳﺮﻩ ﺕړﻟﯥ وﻩ ﭼﯥ دې ﻣﺸﺮﺕﺎﺑﻪ ﻟﻪ هﻐﻪ څﺨﻪ ﺕﺮ ﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﯥ .د ﺧﻠﮑﻮ ﻧﻈﺮیﯥ
ځﮑﻪ اوریﺪل ﮐﻴﺪﻟﯥ ﭼﯥ ﻣﺮﮐﺰي ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﻣﺤﻠﻲ ﻣﺸﺮﺕﺎﺑﻪ ﻣﻼﺕړ ﺕﻪ اړﺕﻴﺎ درﻟﻮدﻩ او ﻧﻪ یﯥ ﻏﻮښﺘﻞ ﭼﯥ هﻐﻪ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ
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ورﮐړي ،ﮐﻪ څﻪ هﻢ دﻏﻪ ﻣﺸﺮﺕﺎﺑﻪ ﺑﺸﭙړﺕﻴﺎ ﻧﻪ درﻟﻮدﻩ ،ﺧﺼﻮﺹﺎ ﮐﻪ ﻣﻮږ ګﻮښﻪ ﮐړای ﺵﻮي ګﺮوپﻮﻧﻪ او د اﻓﺮادو
اړﺕﻴﺎوې پﻪ پﺎم ﮐﯥ وﺳﺎﺕﻮ ،ﺳﺮﻩ ﻟﻪ دې هﻢ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﮑﻮ پﻪ وړاﻧﺪې د ﮐﺎﺑﻞ د ﻣﺮﮐﺰي یﺎ ﻣﻠﻲ ﺣﮑﻮﻣﺖ پﻪ پﺮﺕﻠﻪ ډیﺮﻩ
ﻣﺴﻮوﻟﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﻴﺪﻩ .ﻟﻪ هﻤﺪې اﻣﻠﻪ ،د ټﻮﻟﻨﻮ ﻏړو پﻪ ﻣﺤﻠﻲ ﮐﭽﻪ د پﺮیﮑړو پﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ د اوس ﻣﻬﺎل پﻪ پﺮﺕﻠﻪ ﻟﻮی ﻻس
درﻟﻮد.
د ﺕﻴﺮو  ٣٠ﮐﻠﻮﻧﻮ پﻪ ﻣﻮدﻩ ﮐﯥ ،د ﺣﮑﻮﻣﺘﺪارۍ ﻣﺤﻠﻲ ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻪ ﺑﯥ ﺳﻴﮑﻪ ﺵﻮي ،اﻧﺤﺼﺎر ﺵﻮي ،ﺳﻴﺎﺳﻲ رﻧګ یﯥ
اﺧﻴﺴﺘﻲ او یﺎ ﻟﻪ پﺎﻣﻪ ﻟﻮیﺪﻟی دی .ډیﺮی ﻣﺤﻠﻲ ﻣﺸﺮان وژل ﺵﻮي ،ایﺴﺘﻪ ﺵﻮي او یﺎ یﯥ ﻟﻪ پﺨﻮاﻧﻴﻮ ﻧﻘﺸﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﻻس
اﺧﻴﺴﺘی دي .ﻧﻮرو ﺑﺮﺧﻪ واﻟﻮ پﻪ ﺕﺪریﺠﻲ ډول د دوي ځﺎی ﻧﻴﻮﻟی  ،ﭼﯥ پﻪ ﻣﻌﻤﻮل ډول د ځﻮاﮐﻤﻨﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺣﻤﺎیﻪ
ﮐﻴږي ،ﮐﻪ څﻪ دوی پﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯥ دﻧﻨﻪ ،یﺎ ﻟﻪ ﺟﻨګ ﺳﺎﻻراﻧﻮ ،یﺎﻏﻴﺎﻧﻮ یﺎ ﻟﻪ ﺟﻨﺎیﺖ ﮐﺎرﻩ ډﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺕړﻟﯥ وی ،د ﻣﺜﺎل
پﻪ ډول ،واﻟﻴﺎن د وﻟﺴﻤﺸﺮ ﻟﻪ ﺧﻮا ټﺎﮐﻞ ﮐﻴږي ،ﺑﯥ ﻟﻪ دې ﭼﯥ ټﻮﻟﻨﯥ پﻪ دې پﺮوﺳﻪ ﮐﯥ ﺵﺎﻣﻠﯥ وي .د دې ﻧﺘﻴﺠﻪ دا دﻩ
ﭼﯥ دوي د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﮑﻮ ډیﺮ ﻟږ ﻣﻼﺕړ ﻟﺮي ،دﻏﻪ ﺣﺎﻟﺖ د پﺮیﮑړﻩ ﮐﻮوﻧﮑﻮ او ﺧﻠﮑﻮ ﺕﺮﻣﻨځ پﺮوت واټﻦ ﻧﻮر هﻢ
زیﺎﺕﻮی .ﻧﻦ ورځ د ﻣﺤﻠﻲ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ځﻮاک او ﺹﻼﺣﻴﺖ ﺕﺮ ډیﺮﻩ ﺑﺮیﺪﻩ د ﻧﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺵﻮی واﻟی پﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﮐﯥ ﻟﻮیﺪﻟی
دي.
پﻪ ﻣﺤﻠﻲ ﮐﭽﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاري ﻟﻪ ﻣﺤﻠﻲ ﻣﺸﺮﺕﺎﺑﻪ څﺨﻪ ،ﭼﯥ ﺧﭙﻠﻮ ټﻮﻟﻨﻮ ﺕﻪ ﻣﺴﻮول و ،داﺳﯥ اﻧﻔﺮادي اﺵﺨﺎﺹﻮ ﺕﻪ اﻧﺘﻘﺎل
ﺵﻮﻩ ﭼﯥ هﻐﻮي ﻧﻈﺎﻣﻲ او ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺮﭼﻴﻨﯥ پﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﻨﺘﺮول ﮐﯥ
ﻟﺮي .پﻪ ﺳﺎﺣﻮ ﮐﯥ څﻴړﻧﻮ ښﻮوﻟﯥ دﻩ ﭼﯥ دﺧﻮراﮐﻲ ﻣﻮادو
"دﻟﺘﻪ پﻪ ﻏﻮر ﮐﯥ ﮐﻪ ﻟﻪ یﻮﻩ ﻣﺤﻠﻲ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان یﺎ
ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺕﻪ ﻻس رﺳﻲ زیﺎﺕﺮﻩ پﻪ دې پﻮرې اړﻩ ﻟﺮي ﭼﯥ د
رﺳﻤی ﭼﺎرواﮐﻲ ﺳﺮﻩ ﺕړﻟﯥ وي ﺑﻴﺎ ﮐﻮﻻی ﺵﻲ ﭼﯥ
ﻏﺬایﻲ ﻣﻮادو د ویﺸﻮﻧﮑﻮ او دې ﺕﻮﮐﻮ ﺕﻪ د اړو ﺧﻠﮑﻮ پﻪ ﻣﻨځ
ﻟﻪ ﺑﺸﺮپﺎﻟﻨﯥ ﻟﻪ ﻣﺮﺳﺘﻮ څﺨﻪ ﺑﺮﺧﻤﻦ ﺵﻲ ،ﺑﯥ ﻟﻪ دې
ﮐﯥ اړیﮑﯥ څﻪ ډول دي .پﻪ دې ډول هﻐﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﺕﻪ د ﻟﻮﻣړیﺘﻮب
ﭼﯥ ﺳﺘﺎ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻮﻗﻒ پﻪ هﮑﻠﻪ پﻮښﺘﻨﻪ وﺵی ".د
ﺣﻖ ﻧﻪ ورﮐﻮل ﮐﻴږي ﭼﯥ ﺕﺮټﻮﻟﻮ زیﺎت اړ دي .پﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻏﻮر وﻻیﺖ ،رﺳﻤﻲ ﭼﺎرواﮐﻲ٢٠٠٩ ،
ﮐﯥ د ﺧﻮړو ویﺸﻞ زیﺎﺕﺮﻩ د هﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﮐﺎر دی ﭼﯥ د ځﻮاک
ﺧﺎوﻧﺪان دي 20.ﻟﻪ هﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ څﺨﻪ ﭼﯥ ﻣﺮﮐﯥ ورﺳﺮﻩ ﺵﻮې دي ډیﺮی یﯥ پﻪ دې ﺑﺎور وو ﭼﯥ د ﺧﻮراﮐﻲ ﺕﻮﮐﻮ
ﻣﺮﺳﺘﻮ یﻮازې ﻟﻪ  ٢٠ -١۵پﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ ډیﺮو ﺑﯥ وزﻟﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﺕﻪ رﺳﻴږي .د ﻣﺜﺎل پﻪ ﺕﻮګﻪ ،د ﻏﻮر پﻪ وﻻیﺖ ،د ﺑﺎدګﺎﻩ
پﻪ ﮐﻠی ﮐﯥ یﻮازې  ۴٠ﺑﻮﺟﯥ ﻏﻨﻢ ﻧږدې  ۶٠٠ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﺕﻪ ویﺸﻞ ﺵﻮي دي .د دﻏﻮ ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﻟﭙﺎرﻩ دﻏﻪ ﻣﻘﺪار ډیﺮ ﮐﻢ و،
ځﮑﻪ ﭼﯥ د دوي د ﻓﻘﺮ ﮐﭽﻪ ډیﺮﻩ ﻟﻮړﻩ وﻩ .د دﻏﻮ ﻋﻤﻮﻣﻲ ګډوډیﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ ،ﺧﻠﮏ پﻪ دې ﺑﺎور وو ،ﭼی رښﺘﻴﺎ یﺎ
درواغ ،ﭼﯥ ﺧﻮراﮐﻲ ﻣﻮاد یﺎ ﻏﻼ ﺵﻮی او یﺎ ﺑﻠﯥ ﺧﻮا ﺕﻪ وړل ﺵﻮي دي .دﻏﻪ ډول ﺧﺒﺮې د څﻴړﻧﯥ پﻪ دوران ﮐﯥ ﺑﻴﺎ
ﺑﻴﺎ اوریﺪل ﮐﻴږې .د ارزګﺎن وﻻیﺖ پﻪ ﺕﺮیﻨﮑﻮټ ﮐﯥ ځﻴﻨﻮ پﻮﻟﻴﺴﺎﻧﻮ د ﮐﻮﻣﮑﻲ ﻏﺬایﻲ ﻣﻮادو یﻮﻩ زیﺎﺕﻪ اﻧﺪازﻩ پﻪ زور
اﺧﻴﺴﺘﯥ دﻩ" :ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﭼﺎرواﮐﻮ ﻟﻪ دې اﻧﮑﺎر ﮐړی ﭼﯥ پﻮﻟﻴﺴﺎﻧﻮ ﺕﻪ ﺧﻮراﮐﻲ ﻣﻮاد ورﮐړي ،پﻮﻟﻴﺴﻮ هﻮایﻲ ﻓﺎیﺮوﻧﻪ
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وﮐړل ﭼی اوﺽﺎع ﺕﺮ ﮐﻨﺘﺮول ﻻﻧﺪې راوﻟﻲ ".دﻏﻪ ﺧﺒﺮﻩ یﻮﻩ ﻣﺤﻠﻲ ﮐﺲ زﻣﻮږ پﻪ ﻣﺮﮐﻪ ﮐﯥ څﻴړوﻧﮑﯥ ﺕﻪ ﮐړې دﻩ.
د ﻏﻮر وﻻیﺖ پﻪ ﭼﺎرﺳﺪﻩ وﻟﺴﻮاﻟی ﮐﯥ پﻪ  ٢٠٠٩ﮐﯥ ډیﺮ ﺵﻤﻴﺮ رﺳﻤﻲ ﭼﺎرواﮐﻲ د ﻏﺬایﻲ ﻣﻮادو پﻪ ﻏﻼ ﮐﯥ دﺧﻴﻞ
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وو .ﮐﻪ څﻪ هﻢ ﺧﻠﮑﻮ پﻪ څﻮ څﻮ وراﻩ ﺵﮑﺎیﺘﻮﻧﻪ ﮐړي ،ﺧﻮ هﻴڅ اﻗﺪام پﻪ دی اړﻩ ﻧﻪ دی ﺵﻮي.
د ﺣﺴﺎب ورﮐﻮﻧﯥ ﻧﺸﺘﻮاﻟی پﻪ ﻣﻠﻲ ﮐﭽﻪ هﻢ یﻮﻩ ﻟﻮیﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ دﻩ .ﺳﻴﺎﺳﻲ ځﻮاک د ﺵﺨﺼﻲ اړیﮑﻮ پﺮ اﺳﺎس د ﺣﻤﺎیﻲ د
ﺳﻴﺴټﻢ پﻪ ﭼﻮﮐﺎټ ﮐﯥ ﻋﻤﻠﻲ ﮐﻴږي .ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻠﯥ ډﻟﯥ د ﺳﻴﺎﺳﻲ
.
او اﻗﺘﺼﺎدي ګټﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﻴﺎ ﺳﺮﻩ راټﻮﻟﻴږي او یﻮ ځﺎی ﮐﻴږي
"پﻪ ﺕﻴﺮو پﻨځﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ د هﻴڅ ډول ﻋﻤﻞ د ﺕﺮﺳﺮﻩ
پﻪ
"ﻟﻮړ پﻮﺳﺘﻮﻧﻪ پﻪ ﻋﻤﻮم ډول د ﺳﻴﺎﺳﻲ پﺎﻧګﯥ پﻪ څﻴﺮ
ﮐﻮﻟﻮ او یﺎ ﻧﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﺣﺴﺎب ﻧﻪ و ﻣﻮﺟﻮد ،ﻧﻮ د
ﻣﺬاﮐﺮاﺕﻮ او د ﺣﻤﺎیﺘﻲ ﺳﻴﺴټﻢ پﻪ اړیﮑﻮ ﮐﯥ ﮐﺎرول ﮐﻴږي.
راﺕﻠﻮﻧﮑﯥ ﻟﭙﺎرﻩ څﻪ ﺽﻤﺎﻧﺖ پﻪ دې اړﻩ ﻣﻮﺟﻮد
ﮐﺴﺎن پﻪ پﻮﺳﺘﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې د هﻐﻮي دوړﺕﻴﺎ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻧﻪ ګﻤﺎرل
دی؟" د ﻣﻌﺎرف ریﺎﺳﺖ ،وﻻیﺘﻲ ﻣﺸﺮ
ﮐﻴږي ،ﺑﻠﮑﻪ زیﺎﺕﺮﻩ د یﻮې پﺮاﺧﯥ ﺳﻴﺎﺳﻲ او اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﻮړ
ﺟﺎړی پﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯥ پﻮﺳﺘﻮﻧﻪ ورﮐﻮل ﮐﻴږي ،ﭼﯥ وړﺕﻴﺎ او د
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ﺣﮑﻮﻣﺘﺪارۍ پﻪ ﺳﺎﺣﻪ ﮐﯥ راﺕﻠﻮﻧﮑﯥ اﺟﺮاات پﻪ اړیﻦ ډول پﻪ پﺎم ﮐﯥ ﻧﻪ وي ﻧﻴﻮل ﺵﻮي ".دﻏﻪ ﺵﺮایﻂ پﻪ دې ډول د
پﺮیﮑړو ﮐﻴﻔﻴﺖ او وړﺕﻴﺎ ﻣﺘﺎﺛﺮﻩ ﮐﻮي ځﮑﻪ د پﺮیﮑړو پﻪ پﺮوﺳﻪ ﮐﯥ ﻟﻪ ﻣﺴﻠﮑﻲ ﺕﺠﺮﺑﻮ او پﻮهﯥ څﺨﻪ ګټﻪ ﻧﻪ پﻮرﺕﻪ
ﮐﻴږي .ﺣﻤﺎیﺘﻲ ﺳﻴﺴټﻢ د وﻟﺴﻮاﻟی ﺕﺮ ﺳﻄﺤﯥ او ﺣﺘﻲ پﻪ ځﻴﻨﻮ وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﮐﯥ د ټﻴټﯥ رﺕﺒﯥ پﻪ ﺕﻌﻴﻨﻮﻟﻮ ﮐﯥ هﻢ ﻋﻤﻠﻲ
ﮐﻴږي .ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د پﺮیﮑړو ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻟﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ یﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺵﻲ ،د ﺧﭙﻠﻮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕﻲ ﻧﺎﺣﻴﻮ پﻪ ګډون ،ﺣﻤﺎیﺘﻲ
ﺳﻴﺴټﻢ د دې ﺽﻤﺎﻧﺖ ﮐﻮي ﭼﯥ د دوي د ﺧﻮښﯥ ځﻮاﮐﻤﻨﺎن ﺑﻞ ځﺎی یﺎ ﺑﻠﯥ رﺳﻤﻲ دﻧﺪې ﺕﻪ ﺕﺒﺪیﻞ ﮐړي .اوﺳﻨی ﺳﻴﺎﺳﻲ
5

ﺳﻴﺴټﻢ د ﺣﺴﺎب ورﮐﻮﻧﯥ څﻮ ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﻣﻮﺟﻮد دي ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړي یﺎ یﯥ ﻟﻪ پﺎﻣﻪ ﻏﻮرځﻮي.
اﻓﻐﺎﻧﺎن د ﺣﻤﺎیﯥ د ﺳﻴﺎﺳﺖ د اووښﺘﻮﻧﮑﻮ او ﻧﺎﮐﺮارﻩ ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻮ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﮐﻴږي.
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پﻪ دې ډول

ﻟﻪ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺨﻪ د ﺳﺮﻏړوﻧﻮ پﻪ ﻣﺤﻮﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﺑﻴﺮﺕﻪ پﺎﺕﯥ ﮐﻴﺪل د دې ﺳﺒﺐ ګﺮځﻲ ﭼﯥ ﻟﻪ ځﻮاک څﺨﻪ اوﺳﻨۍ
ﻧﺎوړﻩ اﺳﺘﻔﺎدې هﻤﺪاﺳﯥ دوام پﻴﺪا ﮐړي .پﻪ اﻓﻐﺎن ﻣﺸﺮاﻧﻮ او د دوي پﻪ ﻧړیﻮاﻟﻮ هﻤﮑﺎراﻧﻮ ﮐﯥ د ﺳﻴﺎﺳﻲ ارادې
ﻧﺸﺘﻮاﻟی ﭼﯥ د ﺑﺪې اﺳﺘﻔﺎدي ﻟﻪ ډیﺮ پﺨﻮاﻧۍ ﺕﺎریﺦ ﺳﺮﻩ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ وﮐړي ،ﻟﻪ ﺟﺮم څﺨﻪ د ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ اوﺳﻨی ﮐﻠﺘﻮر ﺕﻪ ودﻩ
ورﮐﻮي .ﺕﺮڅﻮ پﻮری ﭼﯥ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺕﻴﺮی ﻟﻪ پﺎﻣﻪ ﻏﻮرځﻮل ﮐﻴږی ،هﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺕﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ځﻮاک څﺨﻪ ﻧﺎوړﻩ
ګټﻪ پﻮرﺕﻪ ﮐﻮي پﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ډول د دې ﻋﻤﻞ اﺟﺎزﻩ ورﮐﻮي.د ﭼﺎرواﮐﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺑﺪې اﺳﺘﻔﺎدې پﻪ ﺑﺎب راپﻮروﻧﻪ پﻪ
ﻧﺪرت ﺳﺮﻩ پﻪ دې اﻧﺠﺎﻣﻴږي ﭼﯥ ﺕﺤﻘﻴﻘﺎت وﺵﻲ یﺎ ﺕﻮرن ﮐﺴﺎن ﺕﺮ ﻋﺪﻟﻲ ﺕﻌﻘﻴﺐ ﻻﻧﺪې وﻧﻴﻮل ﺵﻲ ،او پﻪ دې ډول د
اﻏﻴﺰﻣﻨﯥ ﺕﻼﻓﯥ ﻣﺨﻨﻴﻮی ﮐﻴږي .هﻤﺪارﻧګﻪ د ځﻮاﮐﻤﻨﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺕﻬﺪیﺪ او ﻏﭻ اﺧﻴﺴﺘﻨﯥ ویﺮﻩ د ﺣﺴﺎب ورﮐﻮﻧﯥ
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻟﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺳﺮﻩ ﻣﺦ ﮐﻮي .دﻏﻪ ﺵﺮایﻂ او ﻟﻪ دې ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺵﮑﺎیﺘﻮﻧﻮ وروﺳﺘﻪ هﻴڅ ﻣﺜﺒﺘﯥ ﻧﺘﻴﺠﯥ ﺕﻪ ﻧﻪ رﺳﻴﺪل
ﺕﻮﺽﻴﺡ ﮐﻮي ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺎن د ﺳﺘﻮﻧﺰو پﻪ ﺑﺮﻣﻼ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ وﻟﯥ زړﻩ ﻧﺎ زړﻩ دي .ﻟﮑﻪ څﻨګﻪ ﭼﯥ پﻪ ﻏﻮر ﮐﯥ یﻮﻩ ځﻮاب
ورﮐﻮوﻧﮑﯥ وویﻞ" :زﻣﻮږ ﺧﻠﮏ ﺵﮑﺎیﺖ ﻧﻪ ﮐﻮي ،ځﮑﻪ دوي پﻪ دې ﺑﺎور دي ﭼﯥ ﺵﮑﺎیﺖ ﮐﻮم ځﺎی ﻧﻪ ﻧﻴﺴﻲ 25".د
وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ پﻪ ﺳﻄﺤﻪ د څﻮ اﺳﺘﺜﻨﺎو پﺮﺕﻪ ،د ﻗﺎﻧﻮن د ﻧﺎﻓﺬیﺪو ﭼﺎرواﮐﻮ ﻧﺸﺘﻮاﻟی د دې ﻣﺎﻧﺎ ﻟﺮی ،ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن پﻪ ډیﺮو
ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ ﻗﺎﻧﻮن پﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺕﻴﮏ ډول ﻧﻪ ﻋﻤﻠﻲ ﮐﻴږي .پﻪ دې ډول څﻮک ﭼﯥ ﻏﻮاړي ﻣﻮﺟﻮدﻩ ﺣﺎﻟﺖ ﺕﻪ ﺑﺪﻟﻮن ورﮐړي
اړ دی د ﻋﺎﻣﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻮ ﻟﻪ ﻣﺮﺳﺘﯥ پﺮﺕﻪ یﯥ وﮐړي.
ﻣﺪﻧﯥ ټﻮﻟﻨﯥ 26او د ﺧﺒﺮي رﺳﻨﻴﻮ 27ﻧﻘﺶ د څﺎروﻧﮑﯥ پﻪ ډول د دې اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺤﺪود ﮐړي دي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺘﺴﺎن د
اوﺳﻨی ﺣﺎﮐﻤﯥ وﺽﻌﯥ پﻪ اړﻩ پﻮښﺘﻨﻪ وﺵﻲ .ﮐﻪ څﻪ هﻢ ﮐﻠﻪ ﮐﻠﻪ پﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮐﭽﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﯥ راﻣﻨځ ﺕﻪ ﮐﻴږي ،ﻟﮑﻪ څﻨګﻪ
ﭼﯥ د  ٢٠٠٩د وﻟﺴﻤﺸﺮي او وﻻیﺘﻲ ﺵﻮراګﺎﻧﻮ د ټﺎﮐﻨﻮ پﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ وﺵﻮ ،ﺧﻮ دﻏﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﯥ ﺕﺮ ډیﺮﻩ ﺑﺮیﺪﻩ پﻪ ښﺎري
ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﮐﯥ ﺟﺎرې وي .ﻣﺪﻧﯥ ټﻮﻟﻨﻪ پﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ډول داﺳﯥ یﻮﻩ ﻗﻮﻩ ﻧﻪ ﺑﺮیښﻲ ﭼﯥ د ﺣﮑﻮﻣﺖ او د دوﻧﺮاﻧﻮ د پﺎﻟﻴﺴﻴﻮ
پﻪ ﻃﺮح او د هﻐﻮ پﻪ ﺕﻄﺒﻴﻖ ﺑﺎﻧﺪې ﮐﻮﻣﻪ اﻏﻴﺰﻩ وﮐړي .ﺣﮑﻮﻣﺖ او یﺎ ﻏﻴﺎن دواړﻩ پﻪ ﺧﺎص ډول د ﺑﻴﺎن ﺁزادي پﻪ دې
ډول ﻣﺤﺪودوي ،ﭼﯥ ویﺮﻩ او وﺣﺸﺖ یﯥ ﺧﭙﻮر ﮐړي ،ژورﻧﺎﻟﺴﺘﺎن پﻪ ﻧﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻪ ډول ﻧﻴﺴﻲ او د هﻐﻮي پﻪ ﻗﻀﻴﻮ درﻧﯥ
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ﻗﻀﺎیﻲ ﻓﻴﺼﻠﯥ ﺹﺎدروي.
د هﻐﻮ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ پﻪ ﻣﻨځ ﮐﯥ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ څﺨﻪ د ځﻴﻨﻮ اﺟﺮااﺕﻮ ﺕﻤﻪ ﻟﺮي ،د ﻧﺎهﻴﻠﯥ اﺣﺴﺎس ریښﯥ ﻏځﻮي 29.د ﻟﻮګﺮ
وﻻیﺖ د ﺧﺮوار پﻪ وﻟﺴﻮاﻟی ﮐﯥ ،ﭼﯥ هﻠﺘﻪ د یﺎﻏﻴﺎﻧﻮ زیﺎت ﺵﻤﻴﺮ ﺵﺘﻮن ﻟﺮي ،یﻮ ﻗﻮﻣﻲ ﻣﺸﺮ وایﯥ" :ﻟﻪ  ٪ ٩٠څﺨﻪ
زیﺎﺕﻮ ﺧﻠﮑﻮ ،د ښځﻮ پﻪ ګډون پﻪ دې وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ د  ٢٠٠۴ﮐﺎل د وﻟﺴﻤﺸﺮۍ پﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ﮐﯥ ﺧﭙﻠﯥ رایﯥ د ﮐﺮزی پﻪ
ګټﻪ واﭼﻮﻟﯥ ﺧﻮ اوس ﺧﻠﮏ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻟﻪ اﺟﺮااﺕﻮ څﺨﻪ ﻧﺎهﻴﻠی ﺵﻮي دي او اﺣﺴﺎﺳﻮي ﭼﯥ پﻪ ﺑﺸﭙړ ډول ﻟﻪ پﺎﻣﻪ
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ﻟﻮیﺪﻟﯥ دي".
پﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاري اوﺳﻨی ﺵﮑﻞ داﺳﯥ دی ﭼﯥ یﻮ ﻣﺤﺪود ﺵﻤﻴﺮ ﺧﻠﮏ پﺮیﮑړې ﮐﻮي او ﻓﻴﺼﻠﯥ پﻪ داﺳﯥ
ډول ﻋﻤﻠﻲ ﮐﻴږي ﭼﯥ هﻴڅ څﺮګﻨﺪواﻟی او ﺣﺴﺎب ورﮐﻮﻧﻪ پﮑﯥ ﻧﺸﺘﻪ .ځﻮاﮐﻤﻨﺎن ډیﺮی ﮐﻤﯥ داﺳﯥ اﻧګﻴﺰې ویﻨﻲ ﭼﯥ
ﻟﻪ ﻣﺨﯥ یﯥ ځﻮاک ﻟﻪ ﻧﻮرو ﺳﺮﻩ ﺵﺮیﮏ ﮐړي او د ﻋﺎﻣﻮ ﺧﻠﮑﻮ ګټﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ګړﻧﻮ ﻻرښﻮد وګﺮځﻮي او یﺎ پﻪ ﺧﭙﻠﻮ
ژﻣﻨﻮ ودریږي .ﻟﮑﻪ څﻨګﻪ ﭼﯥ یﻮﻩ د ﻟږی ځﻤﮑﯥ ﺧﺎوﻧﺪ د څﻴړﻧﯥ ګﺮوپ ﺕﻪ پﻪ ﻣﺮﮐﻪ ﮐﯥ د ﻧﻨګﺮهﺎر پﻪ وﻻیﺖ ﮐﯥ د
اپﻴﻨﻮ د ﮐښﺖ د ﻣﺤﻮﻩ ﮐﻮﻟﻮ پﻪ ﺑﺎب وویﻞ" :هﻐﻪ ﻣﻮاﻓﻘﻪ ﭼﯥ د اپﻴﻨﻮ د ﮐښﺖ د ﻣﺨﻨﻴﻮی پﻪ اړﻩ د ﻣﺤﻠﻲ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا
ﺵﻮې دﻩ ،د ﺑﯥ وزﻟﻮ پﻪ ګټﻪ ﻧﻪ وﻩ .د ﺑﯥ وزﻟﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﮐښﺘﻮﻧﻪ واړول ﺵﻮل ،ﺧﻮ هﻐﻪ ﮐښﺘﻮﻧﻪ ﭼﯥ پﻪ ځﻮاﮐﻤﻨﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ
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پﻮرې یﯥ اړﻩ درﻟﻮدﻩ ﻧﻪ دې اړول ﺵﻮي".

6

ﻓﺴﺎد
پﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻟﻪ ځﻮاک څﺨﻪ د ﻧﺎړوﻩ اﺳﺘﻔﺎدې ﺕﺮ ټﻮﻟﻮ ﻣﻬﻤﻪ ﺑڼﻪ ﭼﯥ ﺕﺮ ﺑﺤﺚ ﻻﻧﺪې دﻩ د ﻓﺴﺎد او د ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ ،د
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯥ ټﻮﻟﻨﯥ د ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ پﻪ ګډون ﺑﻠﯥ ﺧﻮا ﺕﻪ د ﺳﻮق ﮐﻮﻟﻮ ﻣﺴﺎﻟﯥ دي .پﻪ  ٢٠٠۵ﮐﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ
ﺵﻔﺎﻓﻴﺖ د ﻣﻮﺳﺴﯥ د ﻓﺴﺎد پﻪ ﻟﺴﺖ ﮐﯥ ﻟﻪ  ١۵٩هﻴﻮادوﻧﻮ څﺨﻪ پﻪ  ١١٧ﻟﻤﺒﺮ ﮐﯥ راﻏﻠی دی .څﻠﻮر ﮐﺎﻟﻪ ﻟﻪ هﻐی
وورﺳﺘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن پﻪ ﻧړۍ ﮐﯥ دویﻢ پﻪ ﻓﺴﺎد اﺧﺘﻪ هﻴﻮاد پﻴﮋﻧﺪل ﺵﻮی ﭼﯥ یﻮازې ﻟﻪ ﺟﻨګ ځﭙﻠﯥ ﺳﻮﻣﺎﻟﻴﺎ څﺨﻪ
ﻣﺨﮑﯥ و *.پﻪ  ٢٠١٠ﮐﯥ د ﻧﺸﻪ یﯥ ﺕﻮﮐﻮ او ﺟﻨﺎیﺘﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ دﻓﺘﺮ راپﻮر ورﮐړ ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ پﻪ
ﺕﻴﺮ ﮐﺎل ﮐﯥ دوﻩ ﻧﻴﻢ ﺑﻠﻴﻮﻧﻪ ډاﻟﺮ د رﺵﻮت پﻪ ډول ورﮐړي دي **.ﻟږ ﺕﺮ ﻟږﻩ ﻟﻪ دوو ﺕﻨﻮ څﺨﻪ یﻮ اﻓﻐﺎن اړ و ﭼﯥ
رﺳﻤﻲ ﭼﺎرواﮐﻲ ﺕﻪ رﺵﻮت ورﮐړي .دﻏﻪ ﻣﻘﺪار پﻪ اوﺳﻂ ﺣﺪ  ١۵٨ډاﻟﺮﻩ د هﺮ یﻮﻩ ﺳړی پﺮ ﺳﺮﺟﻮړوي او دا پﻪ
یﻮﻩ داﺳﯥ هﻴﻮاد ﮐﯥ ﭼﯥ ﮐﻠﻨۍ ﻣﺠﻤﻮﻋﻲ ﻋﺎیﺪات د ﺳړي پﻪ ﺳﺮ  ۴٢۵ډاﻟﺮﻩ ﺟﻮړوي .پﻪ دې ډول "دا رﻗﻢ د داﺳﯥ
ﺧﻠﮑﻮ پﻪ اوږو ﻟﻮی ﺑﺎر دی ﭼﯥ پﻪ ﻧړۍ ﮐﯥ ﺕﺮ ټﻮﻟﻮ ﻓﻘﻴﺮ ﺧﻠﮏ دی".
ﻓﺴﺎد ډیﺮې ژوری ریښﯥ ﻏځﻮﻟﯥ ځﮑﻪ ﭼﯥ ﻗﻀﺎیﻲ ﺳﮑټﻮر ډیﺮ ﮐﻤﺰوری دی او د څﺎرﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ یﻮاځی یﻮ څﻮ
ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻪ ﺵﺘﻪ .ﮐﻪ څﻪ هﻢ د رﺵﻮت ورﮐﻮﻟﻮ څﺨﻪ ﮐﺮﮐﻪ ﮐﻴږي ،ﺧﻮ ﺣﺘی ﻓﻘﻴﺮ ﺧﻠﮏ هﻢ ﮐﻪ وﮐړای ﺵﻲ ﺣﺎﺽﺮ
دي ﭼﯥ د ﺧﺪﻣﺖ پﻪ ﺑﺪل ﮐﯥ رﺵﻮت ورﮐړي.
پﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻓﺴﺎد ډیﺮ ﺵﮑﻠﻮﻧﻪ پﻪ ګﻮﺕﻪ ﺵﻮي دی ،ﭼﯥ د رﺳﻤﻲ پﻮﺳﺘﻮﻧﻮ د ﻧﻴﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﻨﻴﺎدي ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺕﻪ
ﺕﺮ ﻻس رﺳﻲ پﻮرې د رﺵﻮت ورﮐﻮل پﮑﯥ ﺵﺎﻣﻠﻴږي .د ﻓﺴﺎد دﻏﻪ ﺵﮑﻠﻮﻧﻪ ټﻮل هﻐﻪ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻪ ﺑﯥ اﻋﺘﺒﺎرﻩ ﮐﻮي،
ﭼﯥ د ﻋﺎﻣﻪ ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ د ﺕﺨﺼﻴﺺ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﻮﺟﻮد دي .ﮐﻪ ﭼﻴﺮې یﻮ ﺵﺨﺺ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺕﻪ ﻻس رﺳﻲ ﻧﻪ ﻟﺮي،
ځﮑﻪ ﭼﯥ دی یﺎ دا ﻧﻪ ﺵﻲ ﮐﻮﻟی یﺎ ﻧﻪ ﻏﻮاړي ﭼﯥ رﺵﻮت ورﮐړي ،یﺎ یﻮ ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ پﻮﺳﺖ واﺧﻠﻲ ،د ﻋﺪم ﺕﺒﻌﻴﺾ
اﺹﻞ پﻪ دې ﺣﺎل ﮐﯥ ﺧﭙﻞ ارزښﺖ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐﻮي .د ﻓﺴﺎد څﺨﻪ راوﺕﻠﯥ ﺕﺎواﻧﻮﻧﻪ ډیﺮ زیﺎت دي :ﮐﻤﺰوري ﻋﺎﻣﻪ
ادارې ،ﻧﺎ ﺑﺮاﺑﺮﻩ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ ،د ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﺸﺘﻮاﻟی ﭼﯥ د ﻗﻀﺎیﻲ ادارو ﻟﻪ ﺧﻮا ﺑﺎیﺪ ﻋﺮﺽﻪ ﺵﻲ ،پﻪ دوﻟﺖ
ﺑﺎﻧﺪې د اﻋﺘﻤﺎد او ﺑﺎور ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐﻮل او ډیﺮیﺪوﻧﮑﯥ ﺑﯥ ﮐﻔﺎیﺘﻲ .پﻪ دې ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯥ ﺑﯥ وزﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺎن ﺕﺮ ټﻮﻟﻮ
زیﺎت ځﻮریږي او زﺣﻤﺘﻮﻧﻪ ګﺎﻟﻲ .پﻪ دې ډول دﻏﻪ ﺧﻠﮏ ﻧﻮر هﻢ ګﻮښﻪ ﮐﻴږي ځﮑﻪ ﭼﯥ دوي پﻪ ﻣﻌﻤﻮل ډول ﺕﺮ
زیﺎﺕﻪ ﺑﺮیﺪﻩ پﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺕﮑﻴﻪ ﮐﻮي او د دې ﺕﻮان ﻧﻪ ﻟﺮي ﭼﯥ د دﻏﻮ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ رﺵﻮت ورﮐړي .ﮐﻠﻪ
ﭼﯥ هﻐﻪ ﺳﺮﭼﻴﻨﯥ ﭼﯥ د روﻏﺘﻴﺎ ،ﻋﺪاﻟﺖ ،ﺕﻌﻠﻴﻢ او ﻧﻮرو ﻋﺎﻣﻮ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﺎیﺪ ﻣﺼﺮف ﺵﻮې وای ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ
اﺹﻠﻲ هﺪﻓﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮا ﺕﻪ ﺳﻮق ﺵﻲ ،پﻪ دې ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯥ ټﻮﻟﯥ هﻐﻪ هڅﯥ ﺑﯥ ځﺎیﻪ پﺎﺕﯥ ﮐﻴږي ﭼﯥ ﻏﻮاړي
اﻓﻐﺎﻧﺎن ﻟﻪ ﻓﻘﺮ څﺨﻪ را وﺑﺎﺳﻲ او د ټﻮﻟﻮ ﺧﻠﮑﻮ ژوﻧﺪ ﺕﻪ ښﻪ واﻟی ورﮐړي.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن پﻪ ﺵﺮایﻄﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ د پﺮیﮑړو پﺮوﺳﻪ د ځﻮاک پﻪ ﺳﺮ د ﻧﺎ ﺑﺮاﺑﺮﻩ اړیﮑﻮ پﻪ ﭼﻮﮐﺎټ ﮐﯥ ﮐﻴږي او
دوﻟﺖ اﮐﺜﺮا د ﺧﭙﻠﻮ اﺕﺒﺎﻋﻮ پﺎم ﻧﻪ ﺳﺎﺕﻲ ،پﻪ دې ﭼﺎپﻴﺮیﺎل ﮐﯥ ځﻮاﮐﻤﻨﺎن ډیﺮ ښﻪ ﮐﻮﻻی ﺵﻲ ﭼﯥ ﺧﭙﻠﯥ ﺧﻮښﯥ
ﻋﻤﻠﻲ ﮐړي .ﻓﺴﺎد پﻪ هﻐﻪ ﻃﺮیﻘﻪ ﺑﺎﻧﺪې اﻏﻴﺰﻩ ﮐﻮي ﭼﯥ پﺮیﮑړې پﻪ ﮐی ﮐﻴږي او د ﻋﺎﻣﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻮ ﻟﭙﺎرﻩ
ﻟﻮﻣړیﺘﻮﺑﻮﻧﻪ ټﺎﮐﻲ .پﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯥ ویﻼی ﺵﻮ ﭼﯥ پﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ډول د ځﻴﻨﻮ ﺧﻠﮑﻮ ګﻮښﻪ ﮐﻴﺪل دایﻤﻲ ﺵﮑﻞ
اﺧﺘﻴﺎروي ،ځﮑﻪ ﭼﯥ ﻟﻮﻣړیﺘﻮﺑﻮﻧﻪ د هﻐﻪ ﭼﺎ ﻟﻪ ﺧﻮا ټﺎﮐﻞ ﮐﻴږي ﭼﯥ ځﻮاک ﻟﺮي ،ﻧﻪ د هﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ پﻪ ذریﻌﻪ ﭼﯥ
ګﻮښﻪ ﮐړای ﺵﻮي دي ،ﻟﮑﻪ څﻨګﻪ ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﻲ ﺵﺮایﻂ څﺮګﻨﺪوي ،ﻓﺴﺎد دﻏﻪ راز پﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ډول ودﻩ ﻣﻮﻣﻲ،
ځﮑﻪ ﭼﯥ د ﻣﺘﺎﺛﺮﻩ ﺵﻮیﻮ اﺵﺨﺎﺹﻮ ﻟﭙﺎرﻩ داﺳﯥ یﻮﻩ اﻏﻴﺰﻧﺎﮐﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﺸﺘﻪ ﭼﯥ پﻪ ذریﻌﻪ یﯥ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺣﺴﺎب ﮐﺘﺎب
ﺕﻪ اړ ﮐړي او یﺎ د ﺵﻔﺎﻓﻴﺖ او روڼﻮاﻟی ﻏﻮښﺘﻨﻪ وﮐړي.
*

.http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2009/cpi_2009_table

** د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻧﺸﻪ یﯥ ﺕﻮﮐﻮ او ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ پﻪ وړاﻧﺪې د ﻣﺒﺎرزې دﻓﺘﺮ ،پﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻓﺴﺎد :د ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د رﺵﻮت ورﮐﻮﻟﻮ راپﻮروﻧﻪ،
ﺟﻨﻮري.٢٠١٠ ،
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دریﻢ .د اﻣﻨﻴﺖ ﻧﺸﺘﻮاﻟﯽ
ﻧﺎ اﻣﻨﻲ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ پﻪ ژوﻧﺪاﻧﻪ ﮐﯥ یﻮﻩ ﺛﺎﺑﺘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻟﺮی .وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺵﺨړﻩ ﻓﻘﺮ ﻻ پﻴﭽﻠﯥ ﮐﻮی او زیﺎﺕﻮي یی او د ودې
او پﺮﻣﺨﺘګ د پﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﻣﺨﻨﻴﻮي ﮐﻮي او یﺎ یﯥ پﻪ ټﭙﻪ دروي.
ﺵﺨړﻩ د اﺳﯥ یﻮ ﭼﺎپﯧﺮیﺎل راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ پﻪ هﻐﻪ ﮐﯥ ﻣﺤﻠﻲ ﺵﺨړی داوﺕﺮیﺨﻮاﻟی ویﻠﻮ ﻟﻪ ﻻرې اوارې ﺵﻲ.
د دې واﻗﻌﻴﺖ ﺳﺮﻩ ﭼی ﺧﻠﮏ پﻪ پﺮاﺧﻪ ﮐﭽﻪ پﺮ دې ﺑﺎور دي ﭼﯥ پﻮځی ﮐړﻧﻼرﻩ پﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﮐړﮐﻴﭻ د
اواروﻟﻮ ﻏﻮرﻩ ﻻرﻩ ﻧﻪ دﻩ ،د ﻓﻘﺮ د اﻏﻴﺰو د ﮐﻤﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ،او د ﻋﺪاﻟﺖ د ﺕﺎﻣﻴﻨﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻟﻮﻣړیﺘﻮب
وړ اﻧﺪیښﻨﻮ ﻟﻪ ﺟﻤﻠی څﺨﻪ ﺑﻠﻞ ﮐﯧږي ،پﺎﻧګﻮﻧﯥ ﺧﻮرا ﻣﺤﺪودې دي.
وﺳﻠﻪ واﻟﯥ ﺵﺨړې ﻧږدې د ټﻮﻟﻮ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ژوﻧﺪ ﻣﺘﺄﺛﺮﻩ ﮐړې دی ﭼﯥ د ﻧﻔﻮﺳﻮ  ٩۶ﺳﻠﻨﻪ ﺟﻮړوي 32دا یﻮﻩ ﻣﺠﻤﻮﻋﻲ او
ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻪ اﺣﺼﺎﺋﻴﻪ دﻩ ﭼﯥ ﻣﺮګ ،ژوﺑﻠﺘﻴﺎوې ،ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ ،د ﮐﻮروﻧﻮ ،ﺵﺘﻤﻨﻴﻮ او د ﻣﻌﻴﺸﺘﻮﻧﻮ ویﺠﺎړول پﻪ ﮐﯥ ﺵﺎﻣﻞ دي
ﭼﯥ د ژوﻧﺪ د ﺑﻘﺎ ﻟﭙﺎرﻩ اړیﻦ ﺑﻠﻞ ﮐﯧږي .د ﺁی ﺳﻲ ﺁر ﺳﻲ څﻴړﻧﻪ دا هﻢ ښﻴﻲ ﭼﯥ د ﺟګړې د اوږدو ﮐﻠﻮﻧﻮ پﻪ ﺕﺮڅ ﮐﯥ
 ٧۵ﺳﻠﻨﻪ اﻓﻐﺎﻧﺎن ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮروﻧﻮ څﺨﻪ ﮐﻮﭼﯧﺪﻟﻮ ﺕﻪ اړ ﺵﻮي او  ۶ﺳﻠﻨﻪ یﯥ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮرﻧﻴﻮ څﺨﻪ ﺟﻼ ﺵﻮي دي.
پﻪ وروﺳﺘﻴﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ)پﺮ ﻣﻠﮑﻲ وګړو د
اړول ﺵﻮي ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻲ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ( د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ "ډیﺮی روﻏﺘﻴﺎیﻲ وداﻧﯥ زیﺎﻧﻤﻨﯥ او یﺎ هﻢ ویﺠﺎړ ﺵﻮې دي ،او
پﺮ ژوﻧﺪاﻧﻪ ﺑﺎﻧﺪې د وﺳﻠﻪ واﻟﯥ ﺵﺨړې روﻏﺘﻴﺎیﻲ ﺧﺪﻣﺎﺕﻮ ﺕﻪ ﻻﺳﺮﺳﻲ ﻣﺤﺪودې ﺵﻮي دي .پﻪ ﮐﻨﺪهﺎر ﮐﯥ د
ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﯥ او ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﯥ اﻏﻴﺰې  ،پﻪ ﻣﻴﺮویﺲ روﻏﺘﻮن د  ٣٫٧ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن پﻪ ﺳﻬﻴﻠﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﮐړیﻮ ﮐﯥ زیﺎﺕﯧﺪوﻧﮑﯥ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ ژوﻧﺪ ﮐﻮي ،یﻮازیﻨی روﻏﺘﻴﺎیﻲ ﻣﺮﺟﻊ دﻩ .پﻪ هﺮﻩ ﻣﻴﺎﺵﺘﯥ ﮐﯥ
پﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ځﺎن ﺕﻪ را را اړوﻟﯥ دﻩ 33 .د ﻧﻮﻣﻮړی روﻏﺘﻮن څﻪ ﺑﺎﻧﺪې  ۵٠٠٠ﮐﺴﺎن ﺑﺎﻧﺪیﻨﯥ ﻧﺎروﻏﺎن ،او څﻪ
رواﻧﯥ ﺟګړې د څﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ پﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯥ ﺑﺎﻧﺪې  ٢٠٠٠ﺑﺴﺘﺮي ﻧﺎروﻏﺎن ﺕﺮ درﻣﻠﻨﯥ ﻻﻧﺪې ﻧﻴﺴﻲ" ﺁی.ﺳﻲ.ﺁر.ﺳﻲ.
ﻧږدې ﻧﻴﻤﺎیﻲ اﻓﻐﺎﻧی ﮐﻮرﻧﯧﻮ د ﺧﭙﻠﻮ ﻏړیﻮ د د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻧﻈﺮیﯥ ﺳﺮوي ٢٠٠٩
ﺟﻼﺕﻮب راپﻮر ورﮐړی دي .ځﻴﻨﯥ
ﻣﺮګﻮﻧﯥ ټﺎﮐټﻴﮑﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﻧﻦ ﺳﺒﺎ ور څﺨﻪ ﮐﺎر اﺧﻴﺴﺘﻞ ﮐﯧږي ،ﭼﯥ پﻪ هﻐﻪ ﮐﯥ د ﺕﻌﺒﻴﻪ ﺵﻮې ﭼﺎودﯦﺪوﻧﮑﻮ ﺕﻮﮐﻮ ﮐﺎرول،
34
هﻮایﻲ ﺑﺮﯦﺪوﻧﻪ ،ځﺎن وژوﻧﮑﻲ ﺑﺮﯦﺪوﻧﻪ ،د ﺵﭙﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺑﺮﯦﺪوﻧﻪ ﺵﺎﻣﻞ دي ،دﺧﻠﮑﻮ ژوﻧﺪ ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ ﮐړی دی.
د ځﺎﻧﻲ زیﺎﻧﻮﻧﻮ ﺕﺮ څﻨګ ،اﻓﻐﺎﻧﺎن د ﻣﻌﻴﺸﺘﻲ اﺑﺰارو ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐﻮﻟﻮ ،د ﺕﻌﻠﻴﻢ او ﺕﺮﺑﻴﯥ ،روﻏﺘﻴﺎیﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ،او
ﻧﻮرو ﺽﺮوري ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺕﻪ د ﻧﻪ ﻻﺳﺮﺳﻲ ﻟﻪ پﻠﻮﻩ هﻢ ډیﺮ زیﺎﻧﻤﻦ ﺵﻮي دي .پﻪ ځﻴﻨﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ﻣﮑﺘﺒﻮﻧﻪ ﺕړل ﺵﻮي،
ﮐﻠﻴﻨﻴﮑﻮﻧﻪ د ﻻﺳﺮﺳی وړ ﻧﻪ دي ،او ﺳړﮐﻮﻧﻪ یﻮازي پﻪ ﺧﻮرا اﺣﺘﻴﺎط ﺳﺮﻩ د ﮐﺎروﻟﻮ وړ دي .ﺵﺨړې هﻤﺪارﻧګﻪ د
اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د ﺵﺮیﮑﺒﺎڼﻮ د ﻣﺮﺳﺘﻮ د رﺳﻮﻟﻮ او پﺮاﺧﺘﻴﺎ ورﮐﻮﻟﻮ ﻇﺮﻓﻴﺖ هﻢ اﻏﻴﺰﻣﻦ ﮐړي څﻮ ﺑﺸﺮي او پﺮﻣﺨﺘﻴﺎیﻲ
اړﺕﻴﺎوو ﺕﻪ ځﻮاب ووایﻲ :پﻪ  ٢٠٠٩ﮐﺎل ﮐﯥ د ﻧﺎ دوﻟﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ د ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺵﻤﯧﺮ ﭼﯥ د ﺧﺸﻮﻧﺖ پﻪ پﯧښﻮ ﮐﯥ
وژل ﺵﻮي دي را پﺮیﻮﺕﻠﻪ ﺧﻮ د دې ﺳﺮﺑﯧﺮﻩ هﻢ د ﻧﺎ دوﻟﺘی ﻣﻮﺳﺴﻮ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑی ﭼﯥ ټﻮل اﻓﻐﺎﻧﺎن و  ١٩ﮐﺴﺎن پﻪ
ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ پﻴښﻮ ﮐﯥ وژل ﺵﻮي دي .پﻪ  ٢٠٠٨ﮐﯥ  ٣٨ﻣﺮﺳﺘﻪ رﺳﻮوﻧﮑﯥ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﯥ پﻪ ﺕﺎوﺕﺮیﺨﺠﻨﻮ ﺵﺮایﻄﻮ ﮐﯥ ﻣړﻩ
ﺵﻮي دي .د ﺕﻠﻔﺎﺕﻮ ﮐﻤښﺖ پﻪ پﺮاﺧﻪ پﻴﻤﺎﻧﻪ د اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺕﺪﺑﻴﺮوﻧﻮ د ﻻ ټﻴﻨګﯧﺪو څﺮګﻨﺪوي دی ،ﭼﯥ د هﻐﻮ ﻟﻪ ﺟﻤﻠﯥ څﺨﻪ
پﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ پﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻮﺧﺘﻮ ﻧﺎدوﻟﺘﻲ ﻣﻮﺳﺴﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺧﻮځښﺘﻮﻧﻮ ذاﺕﻲ ﻣﺤﺪودیﺖ ،او پﻪ اﻣﻨﻴﺘﻲ پﺎﻟﻴﺴﻴﻮ ﮐﯥ
ﺑﺪﻟﻮن هﻢ ﺵﺎﻣﻞ دي 35.پﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯥ پﻪ ځﻴﻨﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ډیﺮ پﺮاﺧﺘﻴﺎیﻲ پﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ پﻪ ټﭙﻪ درﯦﺪﻟی او ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﯥ
رﺳﻮﻧﯥ راﮐﻤﯥ ﺵﻮي او د ﺑﺸﺮپﺎﻟﻮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﻓﻀﺎ ډیﺮ زیﺎت ﻣﺤﺪود ﺵﻮی دی ځﮑﻪ ﻧﺎاﻣﻨﻲ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﺕﻪ
ﻻﺳﺮﺳی او دﻏﻪ ﻓﻀﺎ ﺕﻨګﻮي .د زیﺎﻧﻤﻨﺘﻴﺎ ﮐﭽﻪ پﻪ پﺮاﺧﯧﺪو دﻩ او دودیﺰ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻪ هﻢ ﻧﺎ ﮐﺎﻓﻲ ﺑﺮﯦښﻲ.
ﮐﻠﻪ ﭼﯥ یﻮ ﮐﻮرﻧۍ ﺧﭙﻞ ډوډۍ راوړوﻧﮑی ﻏړی ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐﻮي ،ﻧﻮ ښځﯥ او ﻣﺎﺵﻮﻣﺎن ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﻲ ﺵﺨړی
"ﻧﺎﻟﻴﺪﻟی ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن" ﺑﻠﻞ ﮐﯧږي یﻮ دراﻧﻪ ﺑﺎر ﺳﺮﻩ ﻣﺦ ﮐﯧږي .اﮐﺜﺮﻩ ﮐﻮرﻧﻲ ﭼﻪ یﻮ ﻧﺎریﻨﻪ ﻏړی ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐﻮي،
ورپﺴﯥ یﺘﻴﻢ ﻣﺎﺵﻮﻣﺎن او ﮐﻮﻧډې ښځﯥ پﺎﺕﻲ ﮐﯧږي ﭼﯥ هﻴڅ ﮐﻮم ﻣﻼﺕړ ﻧﻪ ﻟﺮي .او اﮐﺜﺮﻩ د هﻐﻮ ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﯥ ﺧﭙﻞ
ډوډۍ راوړوﻧﮑﯥ ﻏړې ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐﻮي دهﻐﻮ ﻣﺎﺵﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺳﻮال ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺳړﮐﻮﻧﻮ ﺕﻪ وځﻲ 36.د هﻐﻮ ټﻮﻟﻨﻴﺰو او
ﻓﺮهﻨګﻲ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ پﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ پﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻣﻮﺟﻮد دي ،ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د ﻧﺎ اﻣﻨﻲ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻣﺤﻠﻲ ﺧﺪﻣﺎﺕﻮ
ﻟﮑﻪ ښﻮوﻧﯥ او روزﻧﯥ ،او روﻏﺘﻴﺎیﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺕﻪ ﻻﺳﺮﺳی ﻣﺤﺪود ﺵﻲ ،ﻧﻮ ﻣﺎﺵﻮﻣﺎن او ښځﯥ پﻪ ځﺎﻧګړې ﺕﻮګﻪ د
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اﺽﺎﻓﻲ ﺕﻬﺪیﺪوﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐﯧږي ﭼﯥ د هﻐﻮي ﺳﻮﮐﺎﻟﻲ پﻪ ﮐﯥ ګﻮاښ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐﯧږي .ځﮑﻪ ﭼﯥ هﻐﻮي ﺕﻪ پﻪ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ډول ﺑﻞ څﻪ ﺑﺪیﻞ ﻧﻪ ﺵﺘﻪ.
وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺵﺨړﻩ ﻧﻮرې ﻣﻨﻔﻲ اﻏﯧﺰې هﻢ ﻟﺮي ﭼﯥ د ﺑﯥ وزﻟﻮ او ﻧﻴﺴﺘﻤﻨﻮ ﺧﻠﮑﻮ وﺽﻌﻪ ﻻ ﺧﺮاﺑﻮي .ﻟﮑﻪ څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ
دا د ﺟګړې ﻃﺒﻴﻌﺖ دی ﭼﯥ پﻪ هﻐﻪ ﮐﯥ ﻟﻪ ﻧﺎ اﻧډوﻟﻮ ﺕﮑﺘﻴﮑﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﮐﺎر اﺧﻴﺴﺘﻞ ﮐﯧږي ،ﻟﮑﻪ د ﺕﻌﺒﻴﻪ ﺵﻮیﻮ
ﭼﺎودﯦﺪوﻧﮑﻮ ﺕﻮﮐﻮ ﮐﺎرول ،ځﺎن وژوﻧﮑی ﺑﺮﯦﺪوﻧﻪ ،هﻮایﻲ ﺑﺮﯦﺪوﻧﻪ ،او د ﺵﭙﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺑﺮﯦﺪوﻧﻪ ﭼﯥ پﻪ ﻟﻮړﻩ ﮐﭽﻪ د ډار
او ﺕﻬﺪدیﺪ ﺳﺒﺐ ګﺮځﻲ او پﺮ ﻣﻌﻴﺸﺖ او د ﻋﺎیﺪ ﻟﺮوﻧﮑﻮ اﻣﮑﺎﻧﺎﺕﻮ او هﻤﺪارﻧګﻪ اړیﻨﻮ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺕﻪ پﺮ ﻻﺳﺮﺳی ﺑﺎﻧﺪې
ﻣﻨﻔﻲ اﻏﻴﺰﻩ ﮐﻮي.
د اوږدې ﺵﺨړې ﺕﺮاﮐﻤﻲ او ﺕﺮﮐﻴﺒﻲ اﻏﯧﺰې ،د ﻣﺤﻠﻲ ﺵﺨړو پﻪ ﺵﻤﻮل ،ټﻮﻟﻨﻴﺰ ،اﻗﺘﺼﺎدي او پﺮاﺧﺘﻴﺎیﻲ ﻧﻮښﺘﻮﻧﻮ پﺮ
وړاﻧﺪې ﺳﺘﺮې ﻧﻨګﻮﻧﯥ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﻮي.
د څﻮ ﻟﺴﻴﺰو ﺟګړو د ﺵﺨړو د اواروﻟﻮ پﺮ دودیﺰو ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې هﻢ اﻏﻴﺰﻩ پﺮې ایښﯥ دﻩ ،ﭼﯥ د ﮐﻠﻴﻮال او ﺑﯥ
وزﻟﻮ ﺧﻠﮑﻮ پﺮ ژوﻧﺪاﻧﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﻧﻮر ﺳﺘﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﺎﻟﻲ او اﻗﺘﺼﺎدي ﺕﺎﺛﻴﺮوﻧﻪ پﺮې ایښﻲ دي.
ډیﺮ ځﻠﯥ داﺳﯥ ﺵﻮي دي ﭼﯥ ﺵﺨړې ﻣﻨﺎزﻋﯥ ﻟﮑﻪ هﻐﻪ ﭼﯥ د ﻃﺒﻴﻌﯥ زیﺮﻣﻮ ﻟﮑﻪ اوﺑﻪ ،ځﻤﮑﯥ ،ځﻨګﻠﻮﻧﻮ او
څړځﺎیﻮﻧﻮ پﺮ ﺳﺮ راپﯧښﯧږي ،پﻪ داﺳﯥ ﺕﻮګﻪ اوارې ﺵﻮې دي ﭼﯥ پﺎیﻠﻪ یﯥ د ﺽﻌﻴﻔﻮ او ﮐﻤﺰورو پﻪ زیﺎن ﺕﻤﺎﻣﻪ ﺵﻮې
دﻩ .یﻮ وروﺳﺘۍ ﺑﻴﻠګﻪ یﯥ هﻐﻪ دﻩ ﭼﯥ د ﺧﻮﺳﺖ پﻪ وﻻیﺖ ﮐﯥ پﻴښﻪ ﺵﻮﻩ ،ﭼﯥ دا د هﯧﻮاد پﻪ ﻧﻮرو ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ هﻢ ﻏﻴﺮ
ﻋﺎدي ﻧﻪ دﻩ ،ﭼﯥ د هﻐﯥ پﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯥ پﻪ ﻟﺴګﻮﻧﻮ ﻣړیﻨﯥ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐړې 37.پﻪ ﻧﻮﻣﻮړې ﻗﻀﻴﻪ ﮐﯥ ﺟﺮګﯥ پﺮﯦﮑړﻩ
وﮐړﻩ ﭼﯥ د ﺵﺨړې دواړې ﺧﻮاوې د هﻐﯥ زیﺮﻣﯥ ﭼﯥ ﺵﺨړﻩ یﯥ پﺮ ﺳﺮ رواﻧﻪ وﻩ ،ﻟﻪ ګﺘﯥ اﺧﻴﺴﺘﻨﯥ څﺨﻪ ډډﻩ
وﮐړي .د اورﺑﻨﺪ د ﺳﺎﺕﻠﻮ پﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﺮګﯥ هﻤﺪاررﻧګﻪ پﺮﯦﮑړﻩ وﮐړﻩ ﭼﯥ ښﻮﻧځﯥ ،ﮐﻠﻴﻨﻴﮑﻮﻧﻪ او ګڼ ﺵﻤﯧﺮ
ﺕﺮاﻧﺴﭙﻮرﺕﻲ ﻻرې ﺑﻨﺪې ﺵﻲ ﭼﯥ د دې ﻻﻣﻠﻪ ﻧﻪ یﻮاځﯥ ﺧﻠﮏ د ﺧﺪﻣﺎﺕﻮ ﻟﻪ ﻻﺳﺮﺳی څﺨﻪ ﺑﯥ ﺑﺮﺧﯥ ﺵﻮل ،ﺑﻠﮑﯥ یﻮ
اﺽﺎﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎر هﻢ ورﺑﺎﻧﺪې راﻏی او د هﻐﻪ ﺳﻮداګﺮیﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ودریﺪل.
پﻪ ﻣﮑﺮرﻩ ﺕﻮګﻪ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ دا وﺋﻴﻠی دي ﭼﯥ "د ﻧﺎاﻣﻨۍ یﻮ ﺳﺘﺮ ﻻﻣﻞ هﻤﺎﻏﻪ ﻓﻘﺮ او ﺑﯥ روزګﺎري دﻩ ".او ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐﻮي
ﭼﯥ دې ﻣﻮﺽﻮﻋﺎﺕﻮ ﺕﻪ ﺑﺎیﺪ ﻟﻮﻣړیﺘﻮب ورﮐړای ﺵﻲ 38.د اﮐﺴﻔﺎم د وروﺳﺘﻲ ﺳﺮوي پﺮ ﺑﻨﺴټ "د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ  ٧٠ﺳﻠﻨﻪ
ﺳﺮوي ﺵﻮیﻮ پﻪ هﯧﻮاد ﮐﯥ د ﻧﺎاﻣﻨۍ ﺳﺘﺮ ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ ﻓﻘﺮ او ﺑﯥ روزګﺎري ﺑﻮﻟﻲ 39".اﮐﺜﺮﻩ ﺧﻠﮏ پﻪ دې اﻧﺪ پﻪ یﺎﻏﻴﺘﻮب
ﮐﯥ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻠﻲ څﻮ څﻪ ﻋﺎیﺪ ﺕﺮ ﻻﺳﻪ ﮐړي .د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺽﺪ او یﺎ پﻪ ﻧﺎﻗﺎﻧﻮﻧﻮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻴﺴﺘﻞ ﻟﮑﻪ د
ﻣﺨﺪرﻩ ﻣﻮادو ﺕﻮﻟﻴﺪ یﺎ ﻗﺎﭼﺎﻗﻮل د ﻧﻮرو ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ پﻪ پﺮﺕﻠﻪ هﻢ ډیﺮی پﻴﺴﯥ راوړي او هﻢ ﺳﻤﻼﺳﻲ ﻧﺘﻴﺠﯥ ﻟﺮي ،ﭼﻴﺮﺕﻪ
ﭼﯥ ﮐﺮﻧﻪ او پﻪ ﺧﺼﻮﺹﻲ ﺳﮑټﻮر ﮐﯥ ﮐﺎر ﮐﻮل هﻢ ډیﺮ زیﺎر ﺕﻪ اړﺕﻴﺎ ﻟﺮي او ﻋﺎیﺪ یﯥ ډیﺮ ﮐﻢ دي .د ﻣﺜﺎل پﻪ ﺕﻮګﻪ د
ﺧﻮﺳﺖ پﻪ ﺳﻮیﻞ ﺧﺘﻴځ وﻻیﺖ ﮐﯥ ﮐﻮﭼﻲ ځﻮاﻧﺎن ﺳﺎﺣﻮي څﻴړوﻧﮑﻮ ﺕﻪ راپﻮر ورﮐړی ﭼﯥ د ﺳړک پﺮ ﻏﺎړﻩ یﻮ ﻣﺎیﻦ
ښﺨﻮل  ١٠٠٠ﺕﺮ  ۵٠٠٠پﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻲ ﮐﻠﺪاری ) ١۶ﺕﺮ  ٨٠اﻣﺮیﮑﺎیﻲ ډاﻟﺮﻩ( ﻋﺎیﺪ ﻟﺮي 40.ﺣﺎل دا ﭼﯥ یﻮ ښﻪ ﺑﺨﺘﻮر
ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑی پﻪ ورځﯥ ﻟﻪ  ۴اﻣﺮیﮑﺎیﻲ ډاﻟﺮو پﻮرﺕﻪ ﻧﻪ ﺵﻲ ګټﻼی .ﻏﭻ اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ او ﺳﻴﺎﻟی هﻢ د هﻐﻮ ﻻﻣﻠﻮﻧﻮ پﻪ ﺵﻤﯧﺮ
ﮐﯥ راځی ﭼﯥ پﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ﺵﺨړو ﮐﯥ د ځﻴﻨﻮ ﺧﻠﮑﻮ د ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ د ﻣﻮﺧﻮ ﺕﺮ ﺵﺎ وﻻړې دي.
ﻧﺎ اﻣﻨﻲ ځﺎﻧګړی ﺧﻮځښﺘﻮﻧﻪ راوﻟﻲ ،او دهﻐﯥ پﻪ ﺵﺘﻮن ﮐﯥ دوﻟﺘﻲ ﻣﻮﺳﺴﯥ پﻪ ځﺎﻧګړی ډول ﻋﺪﻟﻲ ﺳﮑټﻮر ﻧﻪ ﺵﻲ
ﮐﻮﻻی ﭼﯥ د ﺑﯥ وزﻟﻮ ګټﯥ ﺧﻮﻧﺪي ﮐړي .دا ﭼﯥ اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻪ ﺵﻲ ﮐﻮﻻی ﭼﯥ ټﻮﻟﻨﻪ ﻟﻪ ﻧﺎﻗﺎﻧﻮﻧﻲ څﺨﻪ
وژﻏﻮري ،دا ﮐﺎر پﻪ ﺧﭙﻠﻪ اﻓﻐﺎﻧﺎن د زورواﮐﺎﻧﻮ پﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﮐﯥ پﺮې ږدي .یﻮ اړوﻧﺪ ﻣﺜﺎل یﯥ دا دﻩ ﭼﯥ د ﻓﺎریﺎب پﻪ
وﻻیﺖ ﮐﯥ یﻮ ځﺎیﻲ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ایﺮان ﺕﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺵﻮیﻮ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ څﺨﻪ ﻏﻮښﺘﯥ ﭼﯥ ﮐﻮﻣﯥ پﻴﺴﯥ ﭼﯥ دوي پﻪ ایﺮان
ﮐﯥ د ﺧﭙﻞ زیﺎر پﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯥ ګټﻲ ،یﻮﻩ ټﺎﮐﻠﯥ ﺑﺮﺧﻪ یﯥ د ﻣﺎﻟﻴﺎت پﻪ ډول دﻩ ﺕﻪ ورﮐړي او ﻧﻮم یﯥ هﻢ پﺮې
"ایﺮاﻧﭙﻮﻟﻲ" ایښﯥ و .د ﻧﻮﻣﻮړی ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﮐﻨټﺮول ان د ﺧﻠﮑﻮ ﺵﺨﺼﻲ ﭼﺎرو پﻮرې ورﻏځﯧﺪﻩ ،د ﻣﺜﺎل پﻪ ﺕﻮګﻪ هﻴڅ
ﮐﻮم د وادﻩ ﻣﺮاﺳﻢ ،ﻧﻪ ﺵﻮل ﺕﺮ ﺳﺮﻩ ﮐﯧﺪﻻی ﻣګﺮ ﭼﯥ دواړې ﺧﻮاوې دﻩ ﺕﻪ د  ١٠٠اﻣﺮیﮑﺎیﻲ ډاﻟﺮو ﻣﻌﺎدﻟﯥ پﻴﺴﯥ
ورﮐړې ﻧﻪ وای .او دوي ﺣﺘی د وادﻩ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺧﻮاوو پﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎﻧﺪې هﻢ ﻣﺪاﺧﻠﯥ ﮐﻮﻟﻲ .ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻧﻪ ﺵﻮای ﮐړای
ﭼﯥ پﻪ دې ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ ﻣﺪاﺧﻠﻪ وﮐړي ځﮑﻪ ﭼﯥ ﺳﻴﻤﻪ ﻧﺎاﻣﻨﻪ وﻩ او د ځﺎیﻲ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎﻧﻮ د وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺕﺮ ﮐﻨټﺮول
ﻻﻧﺪې وﻩ 41.پﻪ ﺁﺧﺮ ﮐﯥ یﻮازې هﻐﻪ ګډ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﭼﯥ د پﺨﻮاﻧﻴﻮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎﻧﻮ ،ﻋﻠﻤﺎوو ،او ځﺎیﻲ ﻣﺸﺮاﻧﻮ څﺨﻪ ﺟﻮړ و،
او د وﻻیﺘﻲ ﭼﺎرواﮐﻮ ﻣﻼﺕړ یﯥ هﻢ ﻟﻪ ځﺎﻧﻪ ﺳﺮﻩ درﻟﻮد ،پﻪ دې وﺕﻮاﻧﻴﺪ ﭼﯥ د ﻧﻮﻣﻮړی ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان وﺳﻠﻪ وال ﺑﯥ وﺳﻠﯥ
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ﮐړي .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن پﻪ ﻟﺮ او ﺑﺮ ﮐﯥ ډﯦﺮ داﺳﯥ ورﺕﻪ ﺑﻴﻠګﯥ ﺵﺘﻪ ﭼﯥ د هﻐﯥ پﻪ رڼﺎ ﮐﯥ د ﺑﯥ وزﻟﻮ ﺑﯥ ﺳﺎرې ﺳﺘﻮﻧﺰې
راڅﺮګﻨﺪﯦږي.
ﺵﺨړﻩ هﻤﺪارﻧګﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ او د هﻐﻪ د ﻧړیﻮاﻟﻮ ﺵﺮیﮑﺒﺎڼﻮ د ﻟﻮﻣړیﺘﻮﺑﻮﻧﻮ پﻪ ټﺎﮐﻠﻮ ﮐﯥ هﻢ رول ﻟﻮﺑﻮي،
ﭼﯧﺮﺕﻪ ﭼﯥ د ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺮﭼﻴﻨﯥ زیﺎﺕﺮﻩ ﻧﺎ اﻣﻨﻮ ﺳﻴﻤﻮﺕﻪ ځﺎﻧګړی ﮐﯧږي .د ﻣﺜﺎل پﻪ ﺕﻮګﻪ ﮐﻪ ﭼﯧﺮې هﻠﻤﻨﺪ یﻮ هﯧﻮاد
وای ،هﻐﻪ ﺑﻪ د ﻧړی ﺕﺮ ټﻮﻟﻮ پﻨځﻢ ﺳﺘﺮ هﻴﻮاد و ،ﭼﯥ د ﻣﺘﺤﺪﻩ ایﺎﻟﺘﻮﻧﻮ د پﺮاﺧﺘﻴﺎیﻲ ﻣﻮﺳﺴﯥ ﻣﺮﺳﺘﯥ اﺧﻴﺴﺘﻮﻧﮑﻲ
وای 42.ﺧﻮ پﻪ دې ﮐﯥ ﺵﮏ ﻧﺸﺘﻪ ﭼﯥ دا پﺮ پﺮاﺧﺘﻴﺎیﻲ ﺕﻤﻮیﻞ ،او د ﻓﻘﺮ د ﮐﻤﻮﻟﻮ د ﺕﻤﻮیﻞ پﺮ پﺮﯦﮑړو ﺑﺎﻧﺪې ﺕﺎﺛﻴﺮ
اﭼﻮي.
د  ٢٠٠١ﮐﺎل راهﻴﺴﯥ ،ﺵﺎو ﺧﻮا  ٢۵ﻣﻴﻠﻴﺎردﻩ اﻣﺮیﮑﺎیﻲ ډاﻟﺮﻩ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﺟﻮړوﻟﻮ پﻪ ﻻرﻩ ﮐﯥ
ﻣﺼﺮف ﺵﻮې دي .پﺮ دې ﺳﺮﺑﯧﺮﻩ ،ﻣﺘﺤﺪﻩ ایﺎﻟﺘﻮﻧﻪ  ١٢۵ﻣﻴﻠﻴﺎردﻩ ډاﻟﺮﻩ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺟګړې ﺕﻪ ځﺎﻧګړی ﮐړی دﻩ ،ﭼﯥ
رواﻧﻪ ﺵﻤﯧﺮﻩ یﯥ پﻪ ورځﯥ  ١٠٠ﻣﻴﻠﻮﻧﻮ ډاﻟﺮو ﺕﻪ رﺳﯧږي .د دوي پﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﯥ پﺮاﺧﺘﻴﺎیﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺮﭼﯧﻨﯥ پﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻲ
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ډول  ١۵ﻣﻴﻠﻴﺎردو ډاﻟﺮو ﺕﻪ رﺳﯧږي.
زیﺎﺕﻮ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪویﺎﻧﻮ ځﺎﻧګړی ﻣﺒﻠﻐﻮﻧﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ژﻣﻨﻪ ﮐړی ﺧﻮ ﻧﻮﻣﻮړې ژﻣﻨﯥ اﮐﺜﺮﻩ یﯥ ﺕﺮ اوﺳﻪ
پﻮرې ﻋﻤﻠﻲ ﺵﻮې ﻧﻪ دي .د هﻐﻮ  ۴۶ﻣﻴﻠﻴﺎردو اﻣﺮیﮑﺎیﻲ ډاﻟﺮو څﺨﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ  ٢٠٠٢ﮐﺎﻟﻪ راهﻴﺴﯥ یﯥ ژﻣﻨﻪ ﺵﻮې وﻩ،
یﻮازې درې څﻠﻮرﻣﻪ یﯥ ﺑﺮاﺑﺮ ﺵﻮې دﻩ 44.دا اټﮑﻞ ﺵﻮې دﻩ ﭼﯥ د هﻐﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭼﯥ د ﻣﺮﺳﺘﻨﺪویﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﮐﯧږي،
 ١۵ﺕﺮ  ٣٠پﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ یﯥ پﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د هﻐﻮي پﻪ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻟګښﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ځﻲ 45.ﻣﺮﺳﺘﻨﺪویﺎن ﻧﺎاﻣﻨﻲ یﻮ ﻟﻪ هﻐﻮ
دﻻیﻠﻮ ﺑﻮﻟﻲ ﭼﯥ دوي ﺕﺮ اوﺳﻪ پﻮرې ﺧﭙﻠﯥ ﺵﻮې ژﻣﻨﯥ ﻧﻪ دې پﻮرﻩ ﮐړي.
ﮐﻠﻪ ﭼﯥ دا وﺽﻌﻴﺖ د پﺮاﺧﯥ ﮐﭽﯥ ﻓﺴﺎد او ﺑﯥ ﮐﻔﺎیﺘﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ دوﻟﺘﯥ ﻣﻮﺳﺴﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﻠګﺮی ﮐﯧږي ﭼﯥ
ﻻ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻪ ﺵﻲ رﺳﻮﻻی د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﺎاﻣﻨﻪ ﺳﻴﻤﯥ د ﻓﻘﺮ او د ژور ﻓﻘﺮ او ﺕﻨګﻼﺳۍ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ دي .ﺧﻮ ﻟﻪ دې
ﻣﻌﻤﻮ ً
ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ ،د ﻣﺮﺳﺘﻨﺪویﺎﻧﻮ ﻣﺮﺳﺘﯥ د روﻏﺘﻴﺎیﻲ ﺧﺪﻣﺎﺕﻮ ،ښﻮوﻧﯥ او روزﻧﯥ ،ارﺕﺒﺎﻃﺎﺕﻮ ،او ﺕﺮاﻧﺴﭙﻮرﺕﻲ ﺁﺳﺎﻧﺘﻴﺎوو او د
روﻏﺘﻴﺎیﻲ ﺧﺪﻣﺎﺕﻮپﻪ ﻏځﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﺳﺘﺮ رول ﻟﻮﺑﻮﻟی دی .ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﺮﺳﺘﯥ ،پﻪ ځﺎﻧګړی ډول ﺧﻮراﮐﻲ ﻣﺮﺳﺘﯥ د
هﻐﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ ﺕﺮ ټﻮﻟﻮ زیﺎت زیﺎﻧﻤﻨﯧﺪوﻧﮑی وي ﺧﻮرا ﻣﻬﻤﯥ دي .د ﺑﻴﻠګﯥ پﻪ ډول - ،د ﮐﺎر پﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﯥ
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ﺧﻮراﮐﻲ ﺕﻮﮐﯥ  -د هﯧﻮاد پﻪ زیﺎﺕﺮو ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ هﻢ د ﻋﺎیﺪاﺕﻮ یﻮﻩ ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ ﺑﺮاﺑﺮوي او هﻢ ﺧﻮراﮐﻲ ﺕﻮﮐﻲ ﺑﺮاﺑﺮوي.
ﺧﻮ زیﺎﺕﻪ ﻧﺎ اﻣﻨﻲ د ډیﺮو پﺮاﺧﺘﻴﺎیﻲ اﻗﺪاﻣﺎﺕﻮ د ﻧﺎﮐﺎﻣۍ ﺳﺒﺐ ګﺮځﯧﺪﻟی دﻩ .د ﻣﺜﺎل پﻪ ﺕﻮګﻪ د ﻗﻨﺪهﺎرـ ﮐﺎﺑﻞ ﺳﻮداګﺮﯦﺰﻩ
ﻟﻮیﻪ ﻻر ﭼﯥ د ﻣﺘﺤﺪﻩ ایﺎﻟﺘﻮﻧﻮ د پﺮاﺧﺘﻴﺎیﻲ ﻣﺮﺳﺘﻮ پﻪ ﻣټﻪ پﻪ  ٢٠٠٣ﮐﺎل ﮐﯥ ﺟﻮړﻩ ﺵﻮې وﻩ ،د ﺟﻨﺎیﺖ ﮐﺎرۍ او
ﺵﻮرﺵﻴﺎﻧﻮ د ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ډیﺮ ﺧﻄﺮ پﻪ ﻗﺒﻠﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ د اﺳﺘﻔﺎدې وړ دﻩ.
ﺑﯥ ﻟﻪ ﺵﮑﻪ ﭼﯥ د ﺵﺨړې ﺕﺎﺛﻴﺮات د هﻐﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺵﻮیﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰو څﺨﻪ ﻟﮑﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﯥ ،او د ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﯥ
ﻣﺨﻨﻴﻮي څﺨﻪ ﻻ زیﺎت دي .دا د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ پﺮ اروایﻲ ﺣﺎﻟﺖ او اﻗﺘﺼﺎدي وﺽﻌﻴﺖ ﺑﺎﻧﺪې هﻢ ﺕﺎﺛﻴﺮ ﮐﻮي.
ﻧﺎ اﻣﻨﻲ پﻪ هﺮ ﺵﮑﻞ ﭼﯥ وي ،ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د زیﺮﺑﻨﺎوو د ویﺠﺎړﺕﻴﺎ ،او د ﺧﺪﻣﺎﺕﻮ د رﺳﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻣﺤﺪودیﺖ ﺳﺮﻩ ﻣﻠګﺮی ﺵﻲ،
ﻧﻮ د پﺮاﺧﺘﻴﺎ ﻣﺨﻪ ﻧﻴﺴﻲ او د راﺕﻠﻮﻧﮑﻲ ﻟﭙﺎرﻩ د پﺎﻧګﯥ اﭼﻮﻧﯥ ټﻮﻟﯥ اﻧګﻴﺰې ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړي.
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څﻠﻮرم :د ﺱﺮﭼﻴﻨﻮ ﻧﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ویﺶ
د ﺑﯥ ﮐﭽﯥ او ﻟﻮیﻮ ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ راﺕﻠﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺕﻪ زیﺎﺕﺮﻩ د ﻧﻈﺎﻣﻲ هﺪﻓﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﺕﻌﻴﻴﻨﻴږی ﻧﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د
ﺑﻴﺎﺟﻮړوﻧﯥ او پﺮاﺧﺘﻴﺎ ﻟﻮﻣړیﺘﻮﺑﻮﻧﻮ ﻟﻪ پﺮ اﺳﺎس.
د ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ د ځﺎﻧګړی ﮐﻮﻟﻮ پﻪ اړﻩ ﺳﺘﺮ ﺕﺼﻤﻴﻤﻮﻧﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣﮑﻮﻣﺖ پﻪ ﻻس ﮐﯥ ﻧﻪ دي.
څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ د ﻣﺮﺳﺘﯥ درې څﻠﻮرﻣﻪ ﺑﺮﺧﻪ د اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻟﻪ واﮐﻪ ﺑﻬﺮ دﻩ ،ﻧﻮ پﻪ هﻐﻪ ﺕﺼﻤﻴﻤﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ د ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ
د ﻟﻮﻣړیﺘﻮﺑﻮﻧﻮ د ټﺎﮐﻠﻮ پﻪ اړﻩ وي ،د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻔﻮذ ﺧﻮرا ﻣﺤﺪود دی .47ﮐﻪ څﻪ هﻢ ﻟﻪ ډیﺮی ﻣﻮدی راهﻴﺴﯥ ﻓﺴﺎد او
ټﻴټ ﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻪ د ﻣﺮﺳﺘﻨﺪویﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د دی د ﻋﻠﺖ پﻪ ﺕﻮګﻪ پﻪ ګﻮﺕﻪ ﺵﻮې دي ،ﭼﯥ اﮐﺜﺮﻩ یﯥ ﻣﻌﻘﻮل هﻢ دي ،او دا
یﻮازیﻨﻲ ﻋﻠﺖ دي ﭼﯥ دوي پﻪ دې ﺕﺼﻤﻴﻤﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺧﭙﻠﯥ ﻣﺪاﺧﻠی ﺕﻮﺟﻴﻪ ﮐﻮي ،ﺹﺮف پﻪ دې وروﺳﺘﻴﻮ ﻣﻴﺎﺵﺘﻮ ﮐﯥ د
ﺣﮑﻮﻣﺖ او د ﻧړیﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ د ژﻣﻨﺘﻴﺎ پﻪ اړﻩ ﺑﺤﺚ راﻣﻨځﺘﻪ ﺵﻮی ﭼﯥ دواړﻩ پﻪ ګډﻩ ﻟﻪ ﻓﺴﺎد ﺳﺮﻩ ﻣﺒﺎرزﻩ وﮐړي .یﻮﻩ
ځﻮاب ویﻮﻧﮑی ﭼﯥ د ﺳﺎﺣﻮي څﻴړوﻧﮑﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ور ﺳﺮﻩ ﻣﺮﮐﻪ ﺵﻮی وﻩ ،وویﻞ ﭼﯥ ﺕﻤﻮیﻠﻮوﻧﮑﯥ هﻴﻮادوﻧﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﻣﺎﻟﻲ
ﺳﺮﭼﻴﻨﯥ د ﺧﭙﻠﻮ پﻮځی اهﺪاﻓﻮ او اﺟﻨﺪاوو ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﻣﺼﺮﻓﻮي ﻧﻪ د اړﺕﻴﺎوو د ﺑﯥ ﻃﺮﻓﯥ او واﻗﻌﻲ ارزوﻧﯥ پﺮ ﺑﻨﺴټ.
"ﻣﻮﻧږ ﺧﻮ د ﻣﺮﺳﺘﻮ پﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﺎﻧﺪې پﻮﻩ ﻧﻪ ﺵﻮو .ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ﻧړیﻮاﻟﻪ ټﻮﻟﻨﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ذاﺕﻲ اهﺪاﻓﻮ ،ﻟﻮﻣړیﺘﻮﺑﻮﻧﻮ ،او
ﺧﻮښﻮ پﺮ اﺳﺎس ﻣﺮﺳﺘﯥ ﮐﻮي دا ﺑﻪ ﺑﯥ ګټی وي 48".د ﻣﺮﺳﺘﻮ د رﺳﻮﻟﻮ ﻣﻮﺳﺴﯥ هﻢ ورﺕﻪ ﺵﮑﺎیﺘﻮﻧﻪ ﻟﺮي 49 .د دﻏﻮ
ﻣﻮﺳﺴﻮ څﺨﻪ یﻮې داﺳﯥ وویﻞ ﭼﯥ د ﮐﺎر ﻃﺮیﻘﻪ داﺳﯥ دﻩ ﭼﯥ ډﯦﺮې ﻏټﯥ پﺮوژې ﭼﯥ زیﺎت ﻋﺎیﺪ ﻟﺮي او زیﺎﺕﺮﻩ د
ﺵﺨﺼﻲ ګټﻮ ﻏﻮښﺘﻮﻧﮑﻮ ﻟﻪ هﻐﻮ ﮐﻤﭙﻨﻴﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺕﻄﺒﻴﻘﯧږي ﭼﯥ ﻋﻤﻮﻣ ْﺎ د پﻮځﻲ او ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻟﻮﻣړیﺘﻮﺑﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺕړاو
ﻟﺮي ،او هﻐﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎیﻲ ﺳﻴﻤﯥ پﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﯥ ﻧﻴﺴﻲ ﭼﯧﺮﺕﻪ ﭼﯥ ﻧﻮﻣﻮړی ﺕﻤﻮیﻠﻮوﻧﮑی هﯧﻮاد ﻧﻈﺎﻣﻲ او یﺎ ﺳﻴﺎﺳﻲ ګټﯥ
ﻟﺮي ،د ﺧﻮرا زیﺎﺕﯥ ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺕﻪ راﻏﻠی دی ،د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺑﺸﺮي او پﺮاﺧﺘﻴﺎیﻲ اړﺕﻴﺎوو ﺕﻪ
50
ﮐﺎﻓﻲ پﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﻧﻪ دﻩ ﺵﻮې.
د وﻻیﺘﻲ ﺑﻴﺎ رﻏﺎوﻧﯥ ټﻴﻢ )یﺎ پﻲ ﺁر ټﻲ( ﻣﺎﻣﻮریﺖ دا دی "ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ
پﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺕﻮګﻪ دا ﺵﺎن اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮریﺖ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړی ﭼی د اراﻣﻪ او ﺑﺎﺛﺒﺎﺕﻪ ﭼﺎپﻴﺮیﺎل ﺟﻮړوﻟﻮ
ﮐړﻧﻼرې د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د اړﺕﻴﺎوو پﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕﻮ ﮐی پﻪ ځﺎﻧګړی ﺵﻮیﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ د پﺮاﺧﺘﻴﺎیﻲ ﮐﺎروﻧﻮ د ﺕﺴﻬﻴﻞ ﻟﭙﺎرﻩ
د پﻮرﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﺎر ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ ﺧﭙﻞ واک وﻏځﻮي ،د اﻣﻨﻴﺖ پﻪ ﺳﮑټﻮر ﮐﯥ اﺹﻼﺣﺎت راوﻟﻲ او ﺑﻴﺎﺟﻮړوﻟﻮ
ﮐﻮي .ﻣﺮﺳﺘﯥ د یﻮ ﻟړ هڅﻮ ﺕﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاﺑﺮﻩ ﮐړي".
د پﻲ ﺁر ټﻲ ﻣﺸﺮیﺰﻩ ﮐﻤﻴټﻪ د  ٢٠٠۵د ﺟﻨﻮری ﻣﻴﺎﺵﺖ.
ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې رﺳﻮل
ﮐﯧږي ﭼﯥ راز راز ﺳﺘﺮاﺕﻴﮋي
ګﺎﻧﯥ پﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﯥ ﻧﻴﺴﻲ ﭼﯥ د ﻣﺘﺤﺪﻩ ایﺎﻟﺘﻮﻧﻮ ﮐﺎﻧګﺮس ،د اﻣﺮیﮑﺎ د وﻻیﺘﻲ ﺑﻴﺎرﻏﺎوﻧﯥ ډﻟﯥ ﻣﺎﻣﻮریﺖ داﺳﯥ
ځﻴﻨﯥ یﯥ ﺽﺮورﺕﺎ ً د اﻓﻐﺎن ﺑﻴﺎﻧﻮي" :د ﺧﻠﮑﻮ او د دوﻟﺖ ﺕﺮ ﻣﻨځ د اړیﮑﻮ د پﻴﺎوړی ﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻻرې پﺮ
ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﻟﻮﻣړیﺘﻮﺑﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺟﻨګﻲ ﺑﺮیﺎوو پﺎﻧګﻮﻧﻪ او د ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻨﻮ د اﺳﺘﺨﺪام او ﺟﻠﺐ او ﺟﺬب
پﻪ ﺳﻤﻮن ﮐﯥ ﻧﻪ دي .د دې یﻮ ﻻرې ﺑﻨﺪول".
د ﮐﺎﻧګﺮیﺲ د ﺑﻮدﺟﯥ ﺕﻮﺟﻴﻪ د  ٢٠٠٩ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل ،د ﺟﻨﻮﺑﻲ او ﻣﺮﮐﺰي ﺁﺳﻴﺎ ﻟﻨډیﺰ .۵۵۶
ﻣﺜﺎل هﻐﻪ ﺟﻨﺠﺎﻟﻲ "د زړوﻧﻮ
او ﻓﮑﺮوﻧﻮ ګټﻞ" ﺳﺘﺮاﺕﻴﮋی
یﺎدوﻻی ﺵﻮ ﭼﯥ د ﻣﺘﺤﺪﻩ ایﺎﻟﺘﻮﻧﻮ د پﻮځﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕﻮ د ﻻرښﻮد یﻮﻩ ﺑﺮﺧﻪ ﺟﻮړوي ،او د اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ پﻪ هﻴڅ یﻮﻩ
ﺳﺘﺮاﺕﻴﮋیﮏ پﻼن ﺟﻮړوﻧﮑﯥ ﺳﻨﺪ ﮐﯥ ﻧﻪ دﻩ ځﺎی ﺵﻮې 51.د ﻟګښﺘﻮﻧﻮ ﺳﺘﺮﻩ ﺑﺮﺧﻪ د وﻻیﺘی ﺑﻴﺎ رﻏﺎوﻧی ټﻴﻤﻮﻧﻮ ﻟﻪ
ﻻرې ﮐﯧږي ﭼﯥ د ﻧﻮﻣﻮړې ﺳﺘﺮاﺕﻴﮋي "د زړوﻧﻮ او ﻓﮑﺮوﻧﻮ ګټﻞ" ﻋﻤﺪﻩ ﻓﻌﺎﻻن دي .پﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ ځﻴﻨﯥ پﻪ
دې ﺑﺎور دي ﭼﯥ دﻏﺴﯥ ﺳﺘﺮاﺕﻴﮋي ګﺎﻧﯥ پﻪ ځﻴﻨﻮ ډیﺮو ﻧﺎ اﻣﻨﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ﺽﺮوري دي ،ﺧﻮ د دې ﻃﺮﺣﯥ پﻪ ړﻧﺎ ﮐﯥ
ﻣﺮﺳﺘﯥ زیﺎﺕﺮﻩ د پﻮځﻲ ﻟﻮﻣړیﺘﻮﺑﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ،ﺕﺮ ﺳﺮﻩ ﮐﯧږي 52.دا ﻃﺮیﻘﻪ د دواﻣﺪارې او ﻣﺴﺎویﺎﻧﻪ پﺮاﺧﺘﻴﺎ د ﻣﻔﻬﻮم
ﺳﺮﻩ پﻪ ټﮑړ ﮐﯥ دﻩ ﭼﯥ ایﺠﺎﺑﻮي ﭼﯥ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺑﺎیﺪ ﺕﺮ ټﻮﻟﻮ زیﺎت ﺑﯥ وزﻟﻪ او زیﺎﻧﻤﻨﯧﺪوﻧﮑﯥ پﻪ ﻧښﻪ ﮐړي او ﻧﻪ دا ﭼﯥ
"پﺮ ﺟﻨګﻲ ﺑﺮیﺎوو پﺎﻧګﻮﻧﻪ وﮐړي 53 ".پﻲ ﺁر ټﻲ ډﻟﯥ د پﺎم وړ زیﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺮﭼﻴﻨﯥ پﻪ واک ﮐﯥ ﻟﺮي ﭼﯥ ﮐﻠﻪ داﺳﯥ
ﺵﻲ ﭼﯥ پﻲ ﺁر ټﻲ پﻪ ځﻴﻨﻮ ﻣﻮاردو ﮐﯥ ﻧﻪ یﻮازی د ځﺎیﻲ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻮﻧﻪ پﻪ ﻏﺎړﻩ اﺧﻠﻲ ﺑﻠﮑﯥ ځﺎیﻲ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺕﺮ
ﺧﭙﻞ ﺳﻴﻮرې ﻻﻧﺪې راوﻟﻲ .دې ﮐﺎر د ځﺎیﻲ ﺣﮑﻮﻣﺖ د دوﻟﺘﻲ ﻣﻮﺳﺴﻮ ودﻩ ځﻨډوﻟﯥ دﻩ او پﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯥ یﯥ د ﻣﻨځ ﻣﻬﺎﻟﻪ
او اوږد ﻣﻬﺎﻟﻪ پﺎیښﺖ ﻟﺮوﻧﮑی پﺮاﺧﺘﻴﺎ ﮐﻤﺰورې ﮐﻮي .او "د هﻐﻮ هڅﻮ ﻣﺨﻪ ﻧﻴﺴﻲ ﭼﯥ د پﺮاﺧﺘﻴﺎ پﺮوﺳﯥ ﺕﺮ اﻓﻐﺎﻧﻲ
54
ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ د راوﺳﺘﻠﻮ پﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺕﺮ ﺳﺮﻩ ﮐﯧږي"
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د ﻧﻮیﻮ ﺵﻮیﻮ ژﻣﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ هڅﯥ د اﻓﻐﺎﻧﻲ ﮐﻮﻟﻮ پﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺵﻮي ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻣﻨﻴﺖ او د پﺮاﺧﺘﻴﺎ پﻪ
ﺑﺎب ﻧﻴﻮل ﺵﻮې ﺕﺼﻤﻴﻤﻮﻧﻪ پﻪ پﺮاﺧﻪ پﻴﻤﺎﻧﻪ د ﻧړیﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ پﻪ ﻻس ﮐﯥ دي ،او ﺳﺮﺑﯧﺮﻩ پﺮ دې ،دا ﭼﯥ د ﻣﺮﺳﺘﻮ
پﻴﺴﯥ پﻪ پﺎیﻠﻪ ﮐﯥ ﭼﯧﺮﺕﻪ ځﻲ ،د اﻧﺪیښﻨﯥ ځﺎی دی :د راپﻮروﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د دې ﻣﺮﺳﺘﻮ  ٪ ۴٠د ﻣﺸﻮرﺕﻲ او ﻧﻈﺎرﺕﻲ
ﺕﻨﺨﻮاګﺎﻧﻮ او ښﮑﻴﻠﻮ ﺵﺮﮐﺘﻮﻧﻮد ګټﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﺑﯧﺮﺕﻪ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪویﻪ هﯧﻮادوﻧﻮ ﺕﻪ ګﺮځﻲ 55.پﻪ  ٢٠٠٢ﮐﺎل ﮐﯥ اﻓﻐﺎﻧﺎن پﻪ
56
دې ﻋﻘﻴﺪﻩ وو ﭼۍ ﻟﻪ  ۴٠پﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ ﮐﻤﯥ ﻣﺮﺳﺘﯥ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺕﻪ رﺳﯧږي.
ﺟﺎﻟﺒﻪ دا دﻩ ﭼﯥ ﺣﺘی هﻐﻪ ﻣﻮاردو ﮐی ﭼﯥ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪویﺎن د پﺎم وړ ﻧﻔﻮذ هﻢ ﻟﺮي ،ﻟﮑﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ پﺮﻣﺨﺘﻴﺎ
ﺳﺘﺮاﺕﻴﮋی ) ،(ANDSدا ﺽﺮوري ﻧﻪ دﻩ ﭼﯥ د ﻣﺎﻟی ﻣﻼﺕړ یﻮ ﺕﻀﻤﻴﻦ دې وي .د  ٢٠٠٩د ﻣﺮﺳﺘﻨﺪویﺎﻧﻮ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻴﺎ
ﮐﺘﻨﻪ راپﻮر ورﮐﻮي ﭼﯥ ﺕﻘﺮیﺒًﺎ د هﻐﯥ پﻴﺴﯥ ﭼﯥ ژﻣﻨﻪ یﯥ ﺵﻮی ،ﻧﻴﻤﺎیﻲ )ﻟﻪ  ١٠٫۴ﻣﻴﻠﻴﺎردﻩ ډاﻟﺮﻩ څﺨﻪ  ۴٫٨ﻣﻴﻠﻴﺎردﻩ
ډاﻟﺮﻩ ﺟﻮړوي( ،او ﮐﻪ هﻐﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺮﭼﻴﻨﯥ هﻢ پﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﯥ وﺳﺎﺕﻮ ﭼﯥ پﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻪ ﺕﻮګﻪ د ﻣﺮﺳﺘﻨﺪویﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻟګﻮل
ﺵﻮی دی ،د ﻣﻠﻲ ﺳﺘﺮاﺕﻴﮋي پﻪ ﻣﻼﺕړ ﮐﯥ د ټﻴﻨګﯥ ژﻣﻨﯥ او ﺕﺎیﻴﺪ ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ ،او د ﻟﻨﺪن پﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮐﯥ ﻟﻪ ﺵﻮې ژﻣﻨﯥ
ﺳﺮﻩ ﭼﯥ  ١٠٫۴ﻣﻴﻠﻴﺎردﻩ ډاﻟﺮﻩ ﺑﻪ د ﻣﻠﻲ ﺳﺘﺮاﺕﻴﮋي د ﺕﻄﺒﻴﻖ ﺳﺮﻩ وﺕړل ﺵﻲ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ پﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﺳﺘﺮاﺕﻴﮋي
57
د ﺳﮑټﻮري ﻟﻮﻣړیﺘﻮﺑﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﺑﻬﺮ پﺎﺕﯥ ﮐﯧږي.
یﻮ ﻣﺜﺎل یﯥ د ﮐﺮﻧﯥ پﻪ ارﺕﺒﺎط دی .پﻪ  ANDSاو هﻤﺪارﻧګﻪ د پﺎریﺲ د  ٢٠٠٨ﮐﺎل پﻪ اﻋﻼﻣﻴﻪ ﮐﯥ ،او د  ٢٠٠٩د
هﺎګ پﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮐﯥ ،اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﮐﺮﻧﯥ ﺳﮑټﻮر د یﻮ ﮐﻠﻴﺪي ﻟﻮﻣړیﺘﻮب پﻪ ډول ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮐړی و .او پﻪ دې ﻓﮑﺮ
و ﭼﯥ ”د ﮐﺮﻧﯥ د ﺳﮑټﻮر پﺮاﺧﺘﻴﺎ ﺑﻪ دا ﺛﺎﺑﺘﻪ ﮐړي ﭼﯥ د هﻴﻮاد د ﻓﻘﺮ پﻪ ﮐﻤﻮﻟﻮ ،د وﻇﻴﻔﻮ پﻪ ایﺠﺎدوﻟﻮ ،او د ﻋﻮایﺪو پﻪ
ﺕﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﺑﺮیﺎﻟی ﮐﯧږي ﮐﻪ پﺎﺕﯥ راځﻲ 58 “.ﺧﻮ پﻪ هﺮ ﺣﺎل ﻧﻮﻣﻮړي ﺳﮑټﻮر ﺕﻪ ﻻ ﺕﺮ اوﺳﻪ پﻮرې پﻪ ﮐﺎﻓﻲ
اﻧﺪازﻩ ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺮﭼﯧﻨﯥ ﻧﻪ دي ځﺎﻧګړې ﺵﻮې ،ﭼﯥ پﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯥ یﯥ د هﻐﻮ پﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﺕﻄﺒﻴﻖ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د
پﺮاﺧﺘﻴﺎ ﻟﭙﺎرﻩ ﺣﻴﺎﺕﻲ دي ،ﻟﻪ ﺧﻨډ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐړي .یﻮﻩ ﺑﻠﻪ ﻣﻮﺽﻮع ﭼﯥ دا ﻣﺜﺎل یﯥ روښﺎﻧﻮل ﻏﻮاړي ،دا دﻩ ﭼﯥ د
ﮐړهﻨﯥ ﺳﮑټﻮر ﺑﻪ څﺮﻧګﻪ ﺕﻤﻮیﻠﯧږي .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ یﻮ هﺮاړﺧﻴﺰ پﺮوګﺮام وړاﻧﺪې ﮐړی ،ﺧﻮ ﮐﻪ ﭼﯧﺮې
ﻣﺮﺳﺘﻨﺪویﺎن پﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮښﻪ د ﻧﻮﻣﻮړی پﺮوګﺮام ﺑﺮﺧﯥ ځﺎﻧﺘﻪ ﻏﻮړﻩ ﮐړي او ﺧﭙﻠﻮ ﮐړهﻨﻴﺰو ﻟﻮﻣړیﺘﻮﻧﻮ ﺕﻪ وګﻮري ،ﻧﻮ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻮﺧﻮ ﺕﻪ ﻧﻪ رﺳﻴږي .ﻟﮑﻪ څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ ﮐړهﻨﻴﺰ ﮐﺎرپﻮهﺎن وایﻲ ،د ﺑﯥ وزﻟی د ﻧﻨګﻮﻧﯥ پﻪ ځﻮاب ﮐﯥ د
ﮐړهﻨﻴﺰو ﺕﻮﻟﻴﺪاﺕﻮ زیﺎﺕﻮاﻟی هﻐﻮﻣﺮﻩ ﻧﻪ دی ﻣﻬﻢ ﻟﮑﻪ څﻮﻣﺮﻩ ﭼﯥ د هﻐﻮ ﺕﻮﻟﻴﺪاﺕﻮ ﺕﻪ د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﻏړو ﻻﺳﺮﺳﻲ ،او د
هﻐﻮ ﻣﺘﻮازﻧﻪ ویﺸﻨﻪ ﻣﻬﻤﻪ دﻩ 59.د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﻋﺎﻟﻲ ﮐﻤﺸﻨﺮی ﻟﻪ ﺧﻮا پﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺵﻮیﻮ څﻮ ورﮐﺸﺎپﻮﻧﻮ ﮐﯥ
)دایﮑﻨﺪي  ،(٢٠٠٩یﻮ ځﻮاب ویﻮﻧﮑﻲ د څﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻧﻈﺮیﻪ یﯥ پﻪ دې ﻃﺮیﻘﻪ ﺧﻼﺹﻪ ﮐړﻩ ”دا ﻧړیﻮاﻟﻪ ټﻮﻟﻨﻪ دﻩ ﭼﯥ
زﻣﻮﻧږ د پﺮاﺧﺘﻴﺎیﻲ پﺮوژو پﻪ اړﻩ پﺮﯦﮑړې ﮐﻮي ،ﻣﺎ پﻪ ﺧﭙﻠﻪ د ﺵﭙږو ﮐﻠﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ پﻪ وﻻیﺘﻲ ادارو ﮐﯥ ﮐﺎر ﮐړی ،او
60
دوي ﻻ ﺕﺮ اوﺳﻪ پﻮرې ﻧﻪ ﻏﻮاړي ﭼﯥ زﻣﻮﻧږ د رښﺘﻴﻨﻮ اړﺕﻴﺎوو پﻪ اړوﻧﺪ زﻣﻮﻧږ وړاﻧﺪیﺰوﻧﻮ ﺕﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﺴﻲ“.
د ﻣﺮﺳﺘﻮ د ﺑﻬﻴﺮ پﻪ اړﻩ د ﻣﻮﺟﻮدﻩ ﻧﻨګﻮﻧﻮ د رﺳﻴﺪګی ﻟﭙﺎرﻩ ګڼ اﺑﺘﮑﺎروﻧﻪ پﻪ ﻻر اﭼﻮل ﺵﻮی وﻩ .د هﻐﻮ ﻟﻪ ﺟﻤﻠﯥ
څﺨﻪ ،پﻪ  ٢٠٠۶ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺕړون د هﻤﻐږي او ﻧﻈﺎرت ګډ ﺑﻮرډ  JCMBو ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻧړیﻮاﻟﻮ
ﺵﺮیﮑﺒﺎڼﻮ او د ﺣﮑﻮﻣﺖ د هڅﻮ د هﻤﻐږی ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ راﻣﻨځﺘﻪ ﺵﻮی و 61 .د هﻤﻐږي او ﻧﻈﺎرت ګډ ﺑﻮرډ داﺳﯥ یﻮ
ﺕﺸﮑﻴﻞ )ﻓﻮرم( ﻧﻪ وو ﭼﯥ د هﻐﻪ پﻪ ﭼﻮﮐﺎټ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪویﺎن ﺧﭙﻞ ﻟﻮﻣړیﺘﻮﺑﻮﻧﻪ ﺕﻌﻘﻴﺐ ﮐړي ،ﺑﻠﮑﯥ د ﻧﻮﻣﻮړی ﺑﻮرډ
څﺨﻪ ﺕﻤﻪ ﮐﯧﺪﻩ ﭼﯥ دا یﻘﻴﻨﻲ ﮐړي ﭼی ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺮﭼﻴﻨﯥ پﻪ ﺳﻤﻪ ﻃﺮیﻘﻪ او د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻟﻪ ﺧﻮا د ټﺎﮐﻞ ﺵﻮیﻮ ﻟﻮﻣړیﺘﻮﺑﻮﻧﻮ
ﺳﺮﻩ پﻪ ﺳﻤﻮن ﮐﯥ ﻣﺼﺮﻓﻴږي .ﮐﻪ څﻪ هﻢ ﺑﻠﻨﻪ ورﮐﯧﺪﻩ ﭼﯥ د ﻧﻈﺎرت او هﻤﻐږي ﺑﻮرډ ﺑﻪ د یﻮازیﻨی هﻤﻐږی ﮐﻮوﻧﮑی
هﻴﺄت پﻪ ډول وپﻴﮋﻧﺪل ﺵﻲ 62 ،د ﻧﻈﺎرت او هﻤﻐږی ﺑﻮرډ ﻟﮑﻪ څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ د هﻐﻪ ﻣﺎﻣﻮریﺖ ایﺠﺎﺑﻮي ،پﻪ ﺕﯧﺮو
وﺧﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺕﻞ د ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺳﺮﻩ ﻻس پﻪ ګﺮیﻮان و ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ټړون د پﻠﻲ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ او د
63
ﻧړیﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ پﻪ هڅﻮ ﮐﯥ هﻤﻐږی راﻣﻨځﺘﻪ ﮐړي.
د  ٢٠١٠ﮐﺎل پﻪ ﻟﻮﻣړیﻮ ﮐﯥ یﻮ ﻣﺜﺒﺖ راپﻮر ﺕﺮ ﻻﺳﻪ ﺵﻮ ،ﮐﻠﻪ ﭼﯥ پﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﺳﺮﻣﻨﺸﻲ ځﺎﻧګړی اﺳﺘﺎزی ﮐﺎی ﺁیﺪﻩ اﺵﺎرﻩ وﮐړﻩ ﭼﯥ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا پﻪ ﻻرﻩ اﭼﻮل ﺵﻮی  JCMBد ریﻔﻮرم
د هﻤﻐږی اﻏﻴﺰﻣﻦ ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰم راﻣﻨځﺘﻪ ﮐړی ،او هﻤﺪارﻧګﻪ د ﻟﻮﻣړیﺘﻮﺑﻮﻧﻮ د ښﯥ پﯧﮋﻧﺪﻧﯥ پﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ یﯥ ﻧﺘﻴﺠﻪ
ورﮐړی .ﻧﻮﻣﻮړی پﻪ دې هﻢ ټﻴﻨګﺎر وﮐړ ﭼﯥ د دې ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ د ﻣﺮﺳﺘﻨﺪویﺎﻧﻮ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻟﻪ دﻏﻮ ﻟﻮﻣړیﺘﻮﺑﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻤﯥ
64
ﺕﻨﻈﻴﻢ ﺵﻲ ،ﻧﻮرو پﺮﻣﺨﺘګﻮﻧﻮ ﺕﻪ اړﺕﻴﺎ دﻩ.
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ وﻻیﺘﻮﻧﻮ ﺕﻪ د پﺮاﺧﺘﻴﺎیﻲ ﺕﻤﻮیﻞ ﻧﺎ ﺑﺮاﺑﺮﻩ ﺕﺨﺼﻴﺺ ورﮐﻮل ،یﻮﻩ اوږدﻣﻬﺎﻟﻪ اﻧﺪیښﻨﻪ دﻩ .د ٢٠٠٨
ﮐﺎل پﻪ پﺎریﺲ ﮐﯥ د ﻣﺮﺳﺘﯥ د اﻏﻴﺰﻣﻨﺘﻮب پﻪ اړﻩ د ﺕﺮﺳﺮﻩ ﺵﻮی ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ پﻪ ﺕﺮڅ ﮐﯥ پﺮ دې ﻣﻮﺽﻮع ټﻴﻨګﺎر وﺵﻮ
ﭼﯥ ”د پﺮاﺧﺘﻴﺎ ګټﯥ ﺑﺎیﺪ ټﻮﻟﻮ ﺕﻪ پﻪ ﻣﺴﺎویﺎﻧﻪ ډول ورﺳﯧږي “.ﺧﻮ ﺑﻴﺎ هﻢ د دوﻟﺖ او ﻣﺮﺳﺘﻨﺪویﺎﻧﻮ د ﺕﻤﻮیﻞ یﻮﻩ ﻏټﻪ
ﺑﺮﺧﻪ پﻪ ځﺎﻧګړې ﺕﻮګﻪ د پﻲ ﺁر ټﻲ ﻟﻪ ﻻرې ﺵﺨړې ځﭙﻠﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﺕﻪ ځﺎﻧګړی ﮐﯧږي ،ﭼﯥ پﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯥ یﯥ ﺑﺎ ﺛﺒﺎﺕﻮ
ﺳﻴﻤﻮ ﺕﻪ ډیﺮ ﻧﺎڅﻴﺰﻩ ګټﻪ ور پﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯧږي 65.پﺮاﺧﺘﻴﺎیﻲ ﺕﻤﻮیﻞ هﻤﺪارﻧګﻪ د هﻴﻮاد ځﻴﻨﯥ ﺑﺮﺧﯥ ﻟﻪ پﺎﻣﻪ ﻏﻮرځﻮي
ﭼﯥ ریښﺘﻴﻨی اﻗﺘﺼﺎدي وړﺕﻴﺎوې هﻢ ﻟﺮي ،ﭼﯧﺮې ﭼﯥ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺁراﻣﻪ وﺽﻌﻴﺖ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪویﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﺕﻪ دا اﺟﺎزﻩ ورﮐﻮي
ﭼﯥ د اړﺕﻴﺎ وړ ﺧﺪﻣﺎﺕﻲ زیﺮﺑﻨﺎوی ﺟﻮړې ﮐړي .ﻟﮑﻪ څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ د هﻴﻮاد پﻪ ﻟﻮیﺪیځﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ د ﺑﺎدﻏﻴﺲ وﻻیﺖ د
ﺁﺑﮑﻤﺮي د وﻟﺴﻮاﻟﻲ څﺨﻪ د دې ﻣﻮﺽﻮع پﻪ اړﻩ ﭼﯥ ﻣﺮﺳﺘﯥ ټﻮل هﻐﻮ ﻧﺎراﻣﻮ وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﺕﻪ ﻟﯧږدول ﮐﯧږي ،یﻮ ﻣﺸﺮ
وویﻞ” :ﺳﺮﻩ ﻟﻪ دې ﭼﯥ زﻣﻮﻧږ ﺧﻠﮏ ډیﺮ ﻓﻘﺮ هﻢ دي ﺧﻮ زﻣﺎ وﻟﺲ ﻟﻪ دوﻟﺖ ﺳﺮﻩ هﻤﮑﺎري ﮐړی دﻩ او د وﻟﺴﻮاﻟﻲ پﻪ
ټﻮﻟﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ اﻣﻨﻴﺖ ﺕﺎﻣﻴﻦ دی ،ﭼﯥ ان د ډایﺎګ د پﺮوﺳﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا د "ﺳﻮﻟﯥ د وﻟﺴﻮاﻟۍ" ﻧﻮم یﯥ ﺧﭙﻞ ﮐړی .ﻣﻮﻧږ هﻢ
ﻏﺮیﺒﺎن یﻮ او ﮐﻮﻣﮑﻮﻧﻮ ﺕﻪ اړﺕﻴﺎ ﻟﺮو ﺧﻮ ﻣﻮﻧږ ویﻨﻮ ﭼﯥ ټﻮل ﮐﻮﻣﮑﻮﻧﻪ ﺑﺎﻻﻣﺮﻏﺎب ﺕﻪ ځﻲ ،دا ﺣﺎﻟﺖ پﻮښﺘﻨﻪ راﻣﻨځﺘﻪ
ﮐﻮي ﭼﯥ ﺁیﺎ ﻣﻮﻧږ هﻢ ﮐﯧﺪای ﺵﻲ پﺮ دې ﻓﮑﺮ وﮐړو ﭼﯥ ځﻴﻨﻮ یﺎﻏﻴﺎﻧﻮ ﺕﻪ ﻣﻮﻗﻊ ورﮐړو ﺕﺮ څﻮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻮﻧږ ﺕﻪ هﻢ
ﺕﻮﺟﻪ وﮐړي 66 “.د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاک ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن دا پﻪ ګﻮﺕﻪ ﮐﻮي ” ﮐﻪ څﻪ هﻢ ﮐﻮﻣﯥ ﺳﺮﭼﻴﻨﯥ ﭼﯥ
ﻧﺎراﻣﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﺕﻪ ځﺎﻧګړی ﮐﯧږي د هﻐﻮ ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ پﻪ پﺮﺕﻠﻪ ﭼﯥ ﺁراﻣﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﺕﻪ اﺧﺘﺼﺎص ورﮐﻮل ﮐﯧږي زیﺎﺕﯥ دی .ﺧﻮ
د دﻏﻮ ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ څﺨﻪ د اﺳﺘﻔﺎدې پﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ د ﺧﻠﮑﻮ د ګډون ﮐﭽﻪ ډیﺮﻩ ټﻴټﻪ دﻩ .ﮐﻪ ﭼﯧﺮې پﺮﻣﺨﺘﻴﺎیﻲ پﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ د
ﺑﯥ وزﻟﻮ او ﻧﻴﺴﺘﻤﻨﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﻣﺘﻮازن او ﺳﻴﺴټﻤﺎﺕﻴﮏ ګډون پﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﯥ و ﻧﻪ ﻧﻴﺴﻲ ،ﻧﻮ ﺵﺘﻤﻦ ﺑﻪ ﻻ ﺵﺘﻤﻦ ﺵﻲ ،او
67
زورواﮐﺎن ﺑﻪ ﻻ زورور ﺵﻲ او ﻓﻘﻴﺮ ﺑﻪ ورځ پﻪ ورځ ﻻ ﻓﻘﻴﺮ او ﺕﺶ ﻻﺳﻲ ﺵﻲ“.
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ﭘﻨځﻢ :د اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺸﺘﻮاﻟﯽ
د ډیﺮی اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻓﻘﺮ ﺳﺮﻩ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ او د ﺁﺑﺮوﻣﻨﺪ ژوﻧﺪ ﮐﻮﻟﻮ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮرا زیﺎت ﻣﺤﺪود دي؛ د دې ﺳﺮﺑﻴﺮﻩ
ﻓﺮهﻨګﻲ ﻧﻮرﻣﻮﻧﻪ ښځﯥ ﻟﻪ دې څﺨﻪ ﻣﻨﻊ ﮐﻮي ﭼﯥ پﻪ ﮐﺎري ځﻮاک ﮐﯥ ﺵﺎﻣﻠﯥ ﺵﻲ ﭼی دوي او د دوي ﻣﻌﻴﺸﺖ د ﻓﻘﺮ
پﻪ وړاﻧﺪې د زﻧﺎﻧﻤﻨﻴﺪﻧﯥ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ ﮐﻮي.
ﻧړیﻮاﻟﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ او ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺳﺘﺮاﺕﻴﮋي ﺕﻌﻘﻴﺒﻮي ،اﻓﻐﺎن ځﻮاک ﻟﺮوﻧﮑﯥ ﮐﺴﺎن زیﺎﺕﺮﻩ د ﺧﭙﻠﻮ ﺵﺨﺼﻲ ګټﻮ ﻟﭙﺎرﻩ
ﮐﺎر ﮐﻮي.
هﻐﻪ ﻧﻮښﺘﻮﻧﻪ ﭼﯥ د ﺑﯥ وزﻟﻮ ﻟﻮﻣړیﺘﻮﺑﻮﻧﻪ پﻪ پﺎم ﮐﯥ ﻧﻪ ﻟﺮي اﻏﻴﺰﻣﻦ او پﺎیښﺖ ﻟﺮوﻧﮑﯥ ﻧﻪ دي.
"د یﻮ ﺑﯥ وزﻟﻪ ﺵﺨﺺ د ﺕﺸﺨﻴﺺ ﻧښﻪ دا دﻩ ﭼﯥ هﻐﻪ ډیﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﻪ ﻟﺮي ﭼﯥ ﺳﻮﮐﺎﻟﻲ او د ښﻪ ﻣﻌﻴﺸﺖ ﺳﺮﻩ ژوﻧﺪ
وﮐړي 68" .ﺑﯥ وزﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺎن پﻪ ژوﻧﺪاﻧﻪ ﮐﯥ ډیﺮ ﻟږ ﻓﺮﺹﺘﻮﻧﻪ او اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻟﺮي ،پﻪ ﺕﻴﺮﻩ ﺑﻴﺎ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ دا د ﻓﻘﺮ ﺳﺮﻩ پﻪ
ﻣﻘﺎﺑﻠﯥ او ﻣﺠﺎدﻟﯥ پﻮرې ﺕړاو وﻟﺮي.
پﻪ اﻧﻔﺮادي او د ﮐﻮرﻧﻲ ﻣﻌﻴﺸﺖ پﻪ ﮐﭽﻪ ،ﻓﻘﺮ د اﮐﺜﺮیﺖ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د ژوﻧﺪاﻧﻪ دا ځﻮاﮐﻤﻨﺘﻴﺎ ﻣﺤﺪودوي ﭼﯥ هﻐﻮي پﻪ ویﺎړ
او درﻧﺎوي ﺳﺮﻩ ژوﻧﺪ وﮐړي ﭼﯥ پﻪ دې ﮐﯥ د اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻮﻟﻮ هﻐﻪ ﺕﻮان هﻢ ﺵﺎﻣﻞ دي ﭼﯥ د هﻐﻮي د هﻴﻠﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻤﻮن
وﻟﺮي .ډیﺮﻩ ﺳﺘﺮﻩ ﺑﻴﻠګﻪ پﻪ پﻮهﻨﯥ پﻮرې ﺕړاو ﻟﺮي ،ځﮑﻪ ﭼﯥ ډیﺮی وﺧﺖ دا د یﻮې ﮐﻮرﻧۍ پﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺎﻟﺖ
پﻮرې اړﻩ ﻟﺮي ،ﺣﺘی پﻪ هﻐﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ
"هﻐﻪ ﺧﭙﻞ ﺕﺮورزی ﺕﻪ د ﺧﻮراﮐی ﻣﻮادو او د ژوﻧﺪاﻧﻪ د
ښﻮوﻧځﻲ ﻣﻮﺟﻮد دي او ورﺕﻪ رﺳﻴﺪﻧﻪ ﮐﻴﺪﻻی ﺵﻲ.
ﻟګښﺘﻮﻧﻮ پﻪ ﺑﺪل ﮐﯥ ﭼﯥ د ﻧﺠﻠۍ ﮐﻮرﻧۍ ﺕﻪ ﺑﺮاﺑﺮیﺪل پﻪ
ﻓﻘﺮ یﻮ ﻟﻪ هﻐﻮ اﺳﺎﺳﻲ ﻻﻣﻠﻮﻧﻮ څﺨﻪ دی ﭼﯥ وﻟﯥ
 ٢٠٠۴ﮐﺎل ﮐی وادﻩ ﺵﻮﻩ ".پﻪ دایﮑﻨﺪي ﮐﯥ د ﺑﺸﺮي
ﻣﻴﻨﺪې او پﻠﺮوﻧﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺎﺵﻮﻣﺎن ﮐﺎروﻧﻮ ﺕﻪ اﺳﺘﻮي
ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎروﻧﮑی  ٢٠٠٨ﮐﺎل
د دې پﺮ ځﺎی ﭼﯥ ښﻮوﻧځﻴﻮ ﺕﻪ یﯥ واﺳﺘﻮي ،او یﺎ
دا ﭼﯥ وﻟﯥ ﻣﺎﺵﻮﻣﺎن پﻪ ډیﺮ ﮐﻮﭼﻨﻴﺘﻮب ﮐﯥ وادﻩ
ﮐﻴږي 69.یﻮﻧﻴﺴﻒ داﺳﯥ اټﮑﻞ ﮐﻮي ﭼﯥ د  ٣٠ﺳﻠﻨﯥ څﺨﻪ زیﺎت د ﻟﻮﻣړﻧﻴﻮ ښﻮوﻧځﻴﻮ ﻣﺎﺵﻮﻣﺎن ﮐﺎر ﮐﻮي او دا ﭼﯥ د
هﻐﻮي د ﮐﻮرﻧﻴﻮ د اﺳﺎﺳﻲ ﻋﺎیﺪ ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ او ﻣﻨﺒﻊ هﻤﺪﻏﻪ دﻩ 70.د دې پﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯥ د )ﻟﻮړو او ﻣﺴﻠﮑﻲ( زدﻩ ﮐړو
ﻧﺸﺘﻮاﻟی اﺹﻼ د ﻣﺴﻠﮑﻲ اﻣﮑﺎﻧﺎﺕﻮ ډګﺮ راﺕﻨګﻮي څﻮ ﭼﯥ یﻮ اﻓﻐﺎن د ﻣﻤﮑﻨﻪ ﻋﺎیﺪ د ﮐﭽﯥ څﺨﻪ ﺑﺮﺧﻤﻦ واوﺳﻲ .ډیﺮی
اﻓﻐﺎﻧﺎن پﻪ ﻏﻴﺮ رﺳﻤی ﺳﮑﺘﻮر ﮐﯥ پﻪ ﮐﺎر ګﻮﻣﺎرل ﺵﻮي دي او دا ﭼﯥ هﻐﻮي ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﮑﻲ ﮐﺎروﻧﻪ ﺕﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮي ﭼﯥ
ډیﺮ ﻟږ ﻋﺎیﺪات ﻟﺮي" :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﮐﺎر ﺑﺎزار د وروﺳﺘﻪ پﺎﺕﯥ اﻗﺘﺼﺎد ځﺎﻧګړي ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻟﺮي،دا زیﺎﺕﺮﻩ د ﮐﺮﻧﯥ د
ﺳﮑﺘﻮر ﻟﻪ ﻻرې ﻓﻌﺎل دی او د ﻣﻮﻟﺪﻩ او ښﻪ ﮐﺎر د اﻣﮑﺎﻧﺎﺕﻮ پﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ وړﺕﻴﺎ ﻧﻪ ﻟﺮی .د  ٩٠ﺳﻠﻨﯥ څﺨﻪ زیﺎت ﮐﺎري
ﻓﺮﺹﺘﻮﻧﻪ ﮐﻴﺪﻻی ﺵﻲ ﭼﯥ د زیﺎﻧﻤﻨﻮﻧﮑﻮ ﮐﺎروﻧﻮ پﻪ ﺕﻮګﻪ ﺕﺼﻨﻴﻒ او ډﻟﻪ ﺑﻨﺪی ﺵﻲ ﭼﯥ دا ټﻴﮑﺎوﻟﺮوﻧﮑﻲ او ﮐﺎﻓﻲ ﻋﺎیﺪ
ﻧﻪ ﺕﺎﻣﻴﻨﻮي 71".د دې یﻮا ﻻﻣﻞ دا دی ،ﭼﯥ ﺣﮑﻮﻣﺖ داﺳﯥ پﺎﻟﻴﺴﻲ ګﺎﻧﯥ ﻧﻪ ﻟﺮي ﭼﯥ د هﻐﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ اﻗﺘﺼﺎدي
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺘﻨﻮع ﮐړي ﭼﯥ هﻐﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺼﺮوﻓﻴﺖ او اﺵﺘﻐﺎل د اﻧﺘﺨﺎب زﻣﻴﻨﻪ پﺮاﺧﻪ ﮐړي ﻟﮑﻪ د ﻋﺎیﺪ
راوړوﻧﮑﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ.
ځﻮاﮐﻤﻦ ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﻧﻮرﻣﻮﻧﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﺪودوی .دا پﻪ ځﺎﻧګړی ډول د ښځﻮ د ځﻮاﮐﻤﻨﺘﻴﺎ پﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ دﻩ څﻮ
هﻐﻮي پﻪ دوﻟﺘﻲ ډګﺮ ﮐﯥ ﻓﻌﺎﻟﯥ ﺵﻲ 72.د ډیﺮو ښځﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ژوﻧﺪ د ﮐﻮر پﻪ ﭼﺎپﻴﺮیﺎل ﮐﯥ ﻣﺤﺪود دی ،ﻧﻮد هﻐﻮي ﻟﭙﺎرﻩ
ډیﺮ ﻟږ داﺳﯥ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺵﺘﻪ ﭼﯥ پﻪ اﻏﻴﺰﻣﻨﻪ ﺕﻮګﻪ د ﻣﺎﺵﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺳﺘﺮوﻟﻮ ،پﺎﻟﻨﯥ ،د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو د ﺳﺮﺕﻪ رﺳﻮﻟﻮ
ﺳﺮﺑﻴﺮﻩ د ټﻮﻟﻨﯥ پﻪ ﮐﺎروﻧﻮ ﮐﯥ وﻧډﻩ واﺧﻠﻲ .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻴﻤﺎیﻲ ﻧﻔﻮس د ژوﻧﺪ ﻟﻪ ﻟﻮﻣړۍ ورځی څﺨﻪ د دې څﺨﻪ ﻣﻨﻊ
ﮐﻴږی ﭼﯥ پﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ وﻧډﻩ واﺧﻠﻲ او ګډون وﻟﺮي څﻮ ﭼﯥ پﻪ دې ﺕﻮګﻪ د ﻓﻘﺮ ﮐﭽﻪ راټﻴټﻪ ﺵﻲ.
پﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ ښځﯥ ﻣﻌﻤﻮﻻ پﻪ ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو ﮐﯥ ﻣﺼﺮوﻓﯥ وي ،هﻐﻮي پﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺕﻮګﻪ د ﮐﻮرﻧﻴﻮ د
اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺎروﻧﻮ څﺨﻪ ﺑﯥ ﺑﺮﺧﯥ او ﻣﺴﺘﺜﻨی ﺵﻮي دي .پﻪ ﮐﻠﻴﻮاﻟﻮ ټﻮﻟﻨﻮ ﮐﯥ ښځﯥ د دې پﻮهﻪ او ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﻪ ﻟﺮي
73
ﭼﯥ د ﮐﻮر ﻋﺎیﺪ او ﻟګښﺖ څﻪ ډول دی ﭼﯥ پﻪ دې ﮐﯥ د دې اﻧﺘﺨﺎب هﻢ ﺵﺎﻣﻞ دی ﭼﯥ څﻪ ډول ﻋﺎیﺪ وﻟګﻮل ﺵﻲ.
ﻟﮑﻪ ﭼﯥ یﻮ ځﻮاب ویﻮﻧﮑی وویﻞ" :ﮐﻪ ﭼﻴﺮې د یﻮﻩ ﺳړی ښځﯥ ﺕﻪ دا اﻣﮑﺎن او ﻓﺮﺹﺖ ورﮐړای ﺵﻲ ﭼﯥ د ﮐﻮر پﻪ
اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺴﺎﻟﻮ ﮐﯥ ﻣﺪاﺧﻠﻪ وﻟﺮي او یﺎ دا ﭼﯥ هﻐﻪ د دې ﮐﻨﺘﺮول وﻟﺮي او د دﻏﯥ ﻣﺴﺎﻟی څﺨﻪ د دﻏﻪ ﺳړي دوﺳﺘﺎن
ﺧﺒﺮ ﺵﻲ ﻧﻮ هﻐﻮي ﺑﻪ پﻪ دﻩ ﻣﻠﻨډې و وهﻲ او پﻪ دې ﺕﻮګﻪ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﺎم ﺵﻲ".
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د دې ﻓﺮهﻨګﻲ ځﺎﻧګړﻧﯥ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ دا د ﺣﻴﺮاﻧﺘﻴﺎ وړ ﻧﻪ دﻩ ﭼﯥ ﻓﻘﺮ زیﺎﺕﺮﻩ پﻪ هﻐﻮ ﮐﻮرﻧﻴﻮ او ﻣﻌﻴﺸﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻟﻴﺪل ﮐﻴږی
ﭼﯥ ﮐﻔﺎﻟﺖ او ﻣﺸﺮی یی د ښځی پﺮ ﻏﺎړﻩ وی 74.د ښځﻮ ﺕﺮ ﮐﻔﺎﻟﺖ ﻻﻧﺪی ﮐﻮرﻧﻴﻮ ځﻮاک د ﻋﺎیﺪ د زیﺎﺕﻮﻟﻮ پﻪ ﺑﺮﺧﻪ
ﮐی ﻣﺤﺪود دی ،او دا پﻪ دې اﻏﻴﺰﻩ ﮐﻮی ﭼﯥ څﻨګﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﺕﻪ ﺧﻮاړﻩ ورﺳﻮي ،زدﻩ ﮐړې ورﮐړي او یﺎ دا ﭼﯥ
هﻐﻮي ﺕﻪ پﻮرﻩ پﺎﻣﻠﺮﻧﻪ وﻟﺮي .ټﻮﻟﻨﻴﺰ او ﻓﺮهﻨګﻲ ﻣﺤﺪودیﺘﻮﻧﻪ پﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺹﻮرت اﻓﻐﺎن ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ ﺕﻪ د دې اﻣﮑﺎن ﻧﻪ
ورﮐﻮي ﭼﯥ هﻐﻮي د ډوډۍ پﻴﺪا ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻧﻘﺶ او رول وﻟﻮﺑﻮي .پﻪ ﺕﻴﺮﻩ ﺑﻴﺎ د ﺵﺮیﻌﺖ څﺨﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ هﻐﻪ ﺕﻌﺒﻴﺮ د دې
ﺳﺮﻩ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ دی ځﮑﻪ ﭼﯥ د ښځﻮ ﺳﺮﻩ د ﮐﻮر ﻧﻪ دﺑﺎﻧﺪې د ﻣﺤﺮم ) ﻧﺎریﻨﻪ ﺳﺎﺕﻮﻧﮑی( ﻣﻮﺟﻮدیﺖ ﺣﺘﻤی ﮐﻮی ،ﻧﻮ پﻪ
دی ﺕﺮﺕﻴﺐ د هﻐﻮي رﺳﻴﺪﻧﻪ پﺮاﺧﻮ اﺵﺘﻐﺎﻟﻲ او ﮐﺎري ﻓﻌﺎﻟﺘﻴﻮﻧﻮ ﺕﻪ ﻣﺤﺪودیږي.
پﻪ اﻋﻈﻤی ﮐﭽﻪ هﻐﻪ پﺮیﮑړې ﭼﯥ ﺕﺮﺳﺮﻩ ﮐﻴږي پﻪ هﻐﻮ ﮐﯥ د وګړو د اړﺕﻴﺎوو او د پﺮوژو د ﻣﻤﮑﻨﻪ ځﺎﻧګړې اﻏﻴﺰې
پﻪ اړﻩ اﮐﺜﺮﻩ وﺧﺖ ډیﺮ ﻟږ پﻮهﺎوي ﺵﺘﻮن ﻟﺮي .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د پﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﻣﻠﻲ ﺳﺘﺮاﺕﻴﮋۍ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ وﻧډﻩ اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ "هﻐﻪ
پﺮوﺳﻪ دﻩ ﭼﯥ د هﻐﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ دﺧﻴﻠﯥ ﺧﻮاوې د ﻟﻮﻣړیﺘﻮﺑﻮﻧﻮ پﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ،پﺎﻟﻴﺴﻲ ﺟﻮړوﻧﯥ ،د زیﺮﻣﻮ د ځﺎﻧګړې ﮐﻮﻟﻮ او
پﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ د پﻠﻲ ﮐﻮﻟﻮ پﻪ ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ اﻏﻴﺰﻩ او ګډ ﮐﻨﺘﺮول ﻟﺮي 75".ﻟﮑﻪ ﭼﯥ د ﺕﻤﺎﻣﻴﺖ او ریښﺘﻴﻨﻮاﻟۍ د څﺎر ﻣﻮﺳﺴﻪ
څﺮګﻨﺪوي "دﻏﻪ ډول اﻏﻴﺰﻩ او ﮐﻨﺘﺮول پﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﯥ د پﺮیﮑړې ﮐﻮﻟﻮ پﻪ ډګﺮ ﮐﯥ د هﻐﻮ ﻧﻘﺸﻮﻧﻮ ،ﻣﺴﻮوﻟﻴﺘﻮﻧﻮ او
دﺧﻴﻠﻮ ﺧﻮاوو د ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ دی ﮐﻪ څﻪ هﻢ ﭼﯥ دا ﺑﺎیﺪ ﺕﺮ هﻐﻪ ﺣﺪﻩ د دﺧﻴﻞ اړخ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ وي ﭼﯥ هﺮ
څﻮﻣﺮﻩ ﭼﯥ ورڅﺨﻪ اﻏﻴﺰﻣﻦ ﮐﻴږي .دﻏﻪ ډول وﻧډﻩ اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ د ﻣﻠﻲ پﺮﻣﺨﺘﻴﺎیﯥ ﺳﺘﺮاﺕﻴﮋۍ پﻪ ځﻴﻨﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ ﻧﻪ ﻟﻴﺪل
76
ﮐﻴږي"
پﺮﻣﺨﺘﻴﺎیﻲ پﺮوژې زیﺎﺕﺮﻩ وﺧﺖ د ﺳﻴﺎﺳﻲ او ﻧﻈﺎﻣﻲ اﺟﻨډاګﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ پﻠﯥ ﮐﻴږي ،پﻪ هﻐﻮ ﮐﯥ هﻐﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻮﻧﻪ ﭼﯥ د
77
اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺵﻮي دي ﻟږ پﻪ پﺎم ﮐﯥ ﻧﻴﻮل ﮐﻴږي ،ﺣﺘی ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د هﻐﻮي ﺳﺮﻩ پﻪ دې اړوﻧﺪ ﻣﺸﻮرﻩ هﻢ ﺵﻮې وي.
پﻪ دې وروﺳﺘﻴﻮ وﺧﺘﻮ ﮐﯥ د  USAIDﻟﻪ ﺧﻮا د ﺕﻤﻮیﻞ پﻪ راپﻮر ﮐﯥ راﻏﻠﻲ دي "د  USAIDد ﺕﻤﻮیﻞ زیﺎﺕﻪ ﺑﺮﺧﻪ پﻪ
هﻐﻮ پﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﮐﯥ وﻩ ﭼﯥ هﻐﻪ پﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ پﻪ هﻐﻮ ﺧﻮﻧﻮ ﮐﯥ د هﻐﻮ اﻓﺴﺮاﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻃﺮح ﺵﻮی دي ﭼﯥ پﻪ ډیﺮﻩ
ﮐﻤﻪ اﻧﺪازﻩ د دې اﻣﮑﺎن ﻟﺮي ﭼﯥ د  USAIDاو د ﺳﻔﺎرت د ﻣﺤﻮﻃﯥ د دیﻮاﻟﻮﻧﻮ څﺨﻪ د اﻣﻨﻴﺘی ﻣﻠﺤﻮﻇﺎﺕﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د
ﺑﺎﻧﺪې وﻻړ ﺵﻲ 78".ډیﺮ ﻋﺎم ﻣﺜﺎل یﯥ د وﻻیﺘﻲ ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ټﻴﻢ )پﻲ ﺁر ټﻲ( ﻟﻪ ﺧﻮا ﺟﻮړ ﺵﻮي ښﻮوﻧځﻲ دي ﭼﯥ
ډیﺮی وﺧﺖ هﻠﺘﻪ ﻧﻪ ښﻮوﻧﮑﻲ او ﻧﻪ هﻢ درﺳﻲ ﻣﻮاد ﺵﺘﻪ ،او ﻧﻪ هﻢ د پﻮهﻨﯥ وزارت د دې وړﺕﻴﺎ ﻟﺮي ﭼﯥ د دﻏﻪ
ښﻮوﻧځﻴﻮ ﻣﺪیﺮیﺖ ﺕﺮﺳﺮﻩ ﮐړي ﮐﻮم ﭼﯥ پﻪ داﺳﯥ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ اﻧﺘﺨﺎب ﺵﻮي دي ﭼﯥ د ﻣﺤﻠﻲ وګړو "زړوﻧﻪ او ذهﻨﻮﻧﻪ"
ﺧﭙﻞ ﮐړي .79پﻪ ځﻴﻨﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ د زیﺎﺕﯥ ﻧﺎ اﻣﻨۍ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ﻣﺤﻠﻲ وګړي ﻧﻪ ﻏﻮاړي ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﻣﺎﺵﻮﻣﺎن ښﻮوﻧځﻴﻮ ﺕﻪ
واﺳﺘﻮي .پﻪ دې ﺕﺮﺕﻴﺐ ډیﺮ زیﺎت ﻓﻌﺎﻟﻴﻨﻮ پﻪ پﻲ ﺁر ټﻲ ګﺎﻧﻮ ﻏږ ﮐړي دی او پﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺹﻮرت پﻪ ﻧﻈﺎﻣﻴﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې
ﭼﯥ پﻪ ښﻮوﻧځﻴﻮ ﮐﯥ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﺤﺪودﻩ ﮐړي.
د پﻲ ﺁر ټی ﻣﺘﻨﺎزع ﻣﺎډل ﻟﮑﻪ ﭼﯥ څﺮګﻨﺪﻩ ﺵﻮې دﻩ ډیﺮی وﺧﺖ د ﻣﺤﻠﻲ او ﻣﻠﻲ ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ اﻏﻴﺰﻣﻨﻮ ﻣﻮﺳﺴﻮ د راﻣﻨځﺘﻪ
ﮐﻮﻟﻮ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻟﻪ پﺎﻣﻪ ﻏﻮرځﻮﻟﯥ دﻩ او هﻐﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻮﻧﻪ یﯥ پﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﯥ ﻧﻪ دي ﻧﻴﻮﻟی ﭼﯥ د ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻮﻧﮑﻮ او ﻣﺴﺘﻔﻴﺪیﻨﻮ
ﻟﻪ ﺧﻮا ﺵﻮي وي" :د ټﻮﻟﻨﯥ د وﻧډې اﺧﻴﺴﺘﻨﯥ پﻪ ﻻر ﮐﯥ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺕﺮ زیﺎﺕﻪ ﺣﺪﻩ پﻮرې د پﺮوژو ﮐﺎرول او ﻣﻮزون
واﻟی اﻏﻴﺰﻣﻦ ﮐړی دی ) 80"(......او هﻤﺪارﻧګﻪ پﻪ داﺳﯥ ﺣﺎﻻﺕﻮ ﮐﯥ د دوﻟﺖ ﺽﺪ ﺑﺮیﺪوﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ یﯥ ﻻر هﻮارﻩ ﮐړې
دﻩ 81.د دې پﺮ ﺧﻼف د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ښﻮوﻧځﻴﻮ د ﺳﻮځﻮﻟﻮ یﻮﻩ ﺳﺮوې پﻪ ډاګﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ هﻐﻪ ښﻮوﻧځﻲ ﭼﯥ د
دوﻟﺖ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻣﻠﻲ پﻴﻮﺳﺘﻮن د پﺮوګﺮام د ﻻرې ﺟﻮړ ﺵﻮي دي ﭼﯥ پﻪ هﻐﻪ ﮐﯥ د ﻗﺎﻋﺪې څﺨﻪ پﻮرﺕﻪ ﺧﻮا )د وګړو
د وﻧډې( روش څﺨﻪ ﮐﺎر اﺧﻴﺴﺘﻞ ﺵﻮی دی او ټﻮﻟﻨﯥ پﻪ ﮐﯥ ﺵﺎﻣﻠﯥ دي د هﻐﻮ ښﻮوﻧځﻴﻮ پﻪ پﺮﺕﻠﻪ ﭼﯥ د ﮐﻠﻲ او ټﻮﻟﻨﯥ
د ﻣﻼﺕړ پﺮﺕﻪ ﺟﻮړ ﺵﻮي دي ،د ﺵﻮرﺵﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻟږ ﺳﻮځﻮل ﺵﻮي دي او د ﺕﺨﺮیﺐ اﻣﮑﺎن یی ﮐﻢ دی ﻟﺮي .د ﻧﺎﮐﺎﻣﻮ
او پﺎﺕﯥ راﻏﻠﻮ ﻧﻮښﺘﻮﻧﻮ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ او ﺑﻴﻠګﯥ ډیﺮې زیﺎﺕﯥ دي ځﮑﻪ ﭼﯥ د ﺣﺎﺽﺮو ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻮﻧﮑﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺸﻮرﻩ ﻧﻪ دﻩ
ﺵﻮې او دا ﭼﯥ د هﻐﻮ ي ﻧﻈﺮیﺎت پﻪ ﺑﺸﭙړﻩ ﺕﻮګﻪ ﻟﻪ پﺎﻣﻪ ﻏﻮرځﻮل ﺵﻮي دي .یﻮ ﮐﺮوﻧﺪګﺮ د ﺑﻠﺦ پﻪ وﻻیﺖ ﮐﯥ د
ﮐﻮﮐﻨﺎرو د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړوﻟﻮ د پﺮوګﺮام پﻪ اړوﻧﺪ وایﻲ" :زﻣﻮږ ﮐﺮوﻧﺪګﺮو د ﮐﻮﮐﻨﺎرو د ورﮐﻮﻟﻮ پﻪ ﺑﺪل ﮐﯥ
ﺕﺮاﮐﺘﻮروﻧﻪ ﺕﺮﻻﺳﻪ ﮐړې ،ﺧﻮ دﻏﻮ ﺕﺮاﮐﺘﻮروﻧﻮ ګټﻪ څﻪ دﻩ ﭼﯥ ﮐﻪ ﻣﻮږ ﻧﻪ پﻮهﻴږو ﭼﯥ هﻐﻪ څﻪ ډول پﻪ ﮐﺎرواﭼﻮو
ځﮑﻪ ﭼﯥ هﻴڅ ډول رﺳﻤﻲ ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰم ﻧﺸﺘﻪ ،او ﮐﻪ ﭼﻴﺮې ﻣﻮږ دا ﮐﺎر وهﻢ ﮐړای ﺵﻮ ﻣﻮږ ﻧﻪ ﺵﻮ ﮐﻮﻻی ﭼﯥ د هﻐﻮ
ﻟګښﺖ پﻮرﻩ ﮐړو 82".د ﻣﻮﺟﻮدو هڅﻮ ،اﻧﺘﺨﺎﺑﻮﻧﻮ ﺵﺘﻮن ﭼﯥ د ﺑﯥ وزﻟﻮ وګړو د اړﺕﻴﺎوو ﻟﭙﺎرﻩ وي پﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﮐﯥ د
هﻐﻮي پﻪ واﻗﻌﻲ ګډون پﻮرې اړﻩ ﻟﺮي ﭼﯥ د هﻐﻮي د ﻓﻘﺮ د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ د ﻧﻮښﺘﻮﻧﻮ پﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ دي.
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ﺵﭙږم :ﺕﺒﻌﻴﺾ او ﺵړﻧﻪ )ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﮐﻮل(
ټﻮﻟﻨﻴﺰ او ﻓﺮهﻨګﻲ او هﻤﺪارﻧګﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﻮرﻣﻮﻧﻪ د ﺕﺒﻌﻴﺾ پﺮ ﺑﻨﺴټ وﻻړ ﺟﺎري روﺵﻮﻧﻮ ﺕﻪ ﭼﯥ د وګړو پﺮاخ
ﻗﺸﺮوﻧﻪ د اﻧﺘﺨﺎب ﻟﻪ ﺣﻖ څﺨﻪ ﻣﺤﺮوﻣﻮي ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ورﮐﻮي.
پﻪ اﻏﻴﺰﻣﻦ ډول د ﻓﻘﺮ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړل د دې ایﺠﺎب ﮐﻮی ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﻋﻮاﻣﻠﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺠﺎدﻟﻪ وﺵﻲ ﭼﯥ هﻐﻪ اﻓﻐﺎﻧﺎن ﺑﯥ
وزﻟﻪ ﮐﻮي او یﺎ هﻢ دا ﭼﯥ د ﻓﻘﺮ پﻪ وړاﻧﺪې یﯥ زیﺎﻧﻤﻴﻨﺪوﻧﮑﻲ ﮐﻮي او دا ﺑﺎیﺪ د ﻋﺎیﺪاﺕﻮ د ﮐﭽﯥ د ﻣﺴﺎﻟی ﺳﺮﻩ ﻣﺤﺪود
ﻧﻪ ﺵﻲ.
ﻓﻘﺮ هﻢ ﻻﻣﻞ او هﻢ د هﻐﯥ ﺵړﻧﯥ او اﺳﺘﺜﻨی ﮐﻮﻟﻮ پﺎیﻠﻪ دﻩ ﭼﯥ ډیﺮی اﻓﻐﺎﻧﺎن ورﺳﺮﻩ ﻣﺦ دي .د هﺮې ورځﯥ واﻗﻌﻴﺖ د
هﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ د ﻓﻘﺮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ځﭙﻞ ﺵﻮي دي دا دی ﭼﯥ وګړي زیﺎﺕﺮﻩ وﺧﺖ د ﻟﻮږې ﺳﺮﻩ ﻣﺦ دي ،هﻐﻮي
روﻏﺘﻴﺎیﻲ پﺎﻣﻠﺮﻧﯥ ﺕﻪ ﻟږ ﻻس رﺳﻲ ﻟﺮي ،ډیﺮی یی ﻟﻴﮏ ﻟﻮﺳﺖ ﻧﻪ ﺵﻲ ﮐﻮﻻی ،ځﻴﻨﯥ یﯥ ﺣﺘی ﺧﭙﻞ ﻣﺎﺵﻮﻣﺎن پﻠﻮري
ﭼی ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻟﻮڼﯥ وي 83،څﻮ پﻪ دې ﺕﻮګﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﮐﻮرﻧۍ ﺕﻪ ﺧﻮاړﻩ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړي ،د هﻐﻮي ﻣﺎﺵﻮﻣﺎن د دې پﺮ ځﺎی ﭼﯥ
ښﻮوﻧځﻲ ﺕﻪ وﻻړ ﺵﻲ ﮐﺎر ﮐﻮي ،او دا ﭼﯥ هﻐﻮي د ﺧﺸﻮﻧﺖ پﻪ وړاﻧﺪې ډیﺮ زیﺎﻧﻤﻨﻮﻧﮑﻲ دي ځﮑﻪ هﻐﻮي داﺳﯥ
ﻣﻼﺕړي ﻧﻪ ﻟﺮي ﭼﯥ د دوي ﺳﺎﺕﻨﻪ وﮐړي ،ﻓﺴﺎد او د ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﺪیﻞ ﺕﺮﺕﻴﺒﺎت )ﻟﮑﻪ پﻪ ﺧﺼﻮﺹﻲ اﻣﻨﻴﺘﻲ
ﺵﺮﮐﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ اﺳﺘﺨﺪام او یﺎ هﻢ ﮐډواﻟﻲ( ﮐﻴﺪﻻی ﺵﻲ ورﺕﻪ وړاﻧډیﺰ وﺵﻲ .هﻐﻪ ﻣﺤﺪودې ﻻرې او اﻧﺘﺨﺎﺑﻮﻧﻪ ﭼﯥ د ﺑﯥ
وزﻟﻮ پﻪ وړاﻧﺪې دي هﻐﻮ ﮐﯥ ﮐﯥ ﻣﻬﺎﺟﺮت یﺎ ﺑﻴځﺎیﻪ ﮐﻴﺪﻧﻪ او د پﻴﺴﻮ پﻮر ﮐﻮل دي .هﻐﻮي ﭼﯥ پﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﻏﺮﺑﺖ ﮐﯥ
ژوﻧﺪ ﮐﻮي ،د هﻐﻮي ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ د ﺳﻴﺴټﻢ رﺳﻤﻲ ﺵﺒﮑﻪ ﻧﺸﺘﻪ ،یﻮازې دا ﭼﯥ د هﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ ﻣﻌﻴﻮب دي
ډیﺮ ﻟږ او ﻣﺤﺪود ﺕﻘﺎﻋﺪ ﺵﺘﻪ،د ټﻮﻟﻨﯥ او ﮐﻠﻲ پﺮ ﺑﻨﺴټ ﻣﺮﺳﺘﻪ یﻮازې د ځﻴﻨﻮ ﻗﻀﻴﻮ او ﮐﻴﺴﻮﻧﻮ پﺮ ﺑﻨﻴﺎد د رﺽﺎﮐﺎراﻧﻪ
ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻟﻪ ﻻرې او یﺎ هﻢ دا ﭼﯥ د ﺵﻮرا د ﻧﻮښﺖ د ﻻرې ﺕﺮﺳﺮﻩ ﮐﻴږي .پﻪ ټﻮﻟﻴﺰ ډول د پﺮیﺸﺎﻧۍ او ﻏﻢ پﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯥ
ﮐﻪ پﻪ وﺧﺖ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻧﻪ ﺵﻲ ﮐﻮﻻی ﭼﯥ د ډیﺮو ﺑﯥ وزﻟﻮ د درد دوا ﺵﻲ ،ډیﺮې ﻧﺎوړﻩ پﻴښﯥ هﻐﻪ دي ﭼﯥ پﻪ ﮐﯥ
ﻧﺎروﻏﺘﻴﺎیی ﺳﺘﻮﻧﺰی او د ﮐﻮرﻧﻴﻮد ﻏړو ﻣړیﻨﯥ ﺵﺎﻣﻠﯥ دي ﭼﯥ د دې ﺳﺮﻩ د هﻐﻮي ﻣﺼﻴﺒﺘﻮﻧﻪ او ﻧﺎوریﻦ ﻻ هﻢ
زیﺎﺕﻴږی.
پﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎن وګړو دوﻩ پﺮ درې ﺑﺮﺧﻪ د دې څﺨﻪ ﻣﺤﺮوﻣﻪ دي ﭼﯥ د ﻣﺼﻮون او ویﺎړﻟﻲ ژوﻧﺪ
څﺨﻪ ﺧﻮﻧﺪ واﺧﻠﻲ داﺳﯥ ډﻟﯥ او ﮐﺴﺎن ﺵﺘﻪ ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﯥ ﺕﻘﻮی او ﻋﻔﺖ ﺳﺎﺕﻨﯥ د ﺑﯥ ﺕﻨﺎﺳﺒۍ او ﻧﺎ ﺑﺮاﺑﺮۍ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ دي.
ﺵړﻧﻪ او ﺕﺒﻌﻴﺾ پﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻓﻘﺮ پﻪ ﺕﺪاوم ﮐﯥ ډیﺮ زیﺎت رول ﻟﻮﺑﻮي .دﻏﻪ ډول ﻋﻤﺪي او د ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻧﻨﻪ
ﺕﺒﻌﻴﺾ او ﺕﺠﺮیﺪول پﻪ زیﺎﺕﻪ پﻴﻤﺎﻧﻪ د ځﺎﻧګړو ډﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ پﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻣﻀﺮ دي ﭼﯥ پﻪ ﮐﯥ ﻻﻧﺪﻧۍ ډﻟﯥ ﺵﺎﻣﻠﯥ
دي:
ﺑﯥ ځﻤﮑﯥ ﺕﻮب :ﮐﻠﻴﻮال وګړی ﭼﯥ د ټﻮل هﻴﻮاد د ﻧﻔﻮس  ٧۴ﺳﻠﻨﻪ ﺟﻮړوي د ځﺎﻧګړو ﻧﻨګﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ دي .دا اټﮑﻞ
ﺵﻮې دﻩ ﭼﯥ د ﺑﯥ وزﻟﻪ ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﺕﻨﺎﺳﺐ د هﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ د ځﻤﮑﯥ څښﺘﻨﺎن دي  ٢۶ﺳﻠﻨﻪ دﻩ ،پﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ
ﭼﯥ د هﻐﻮ ﺕﺮﻣﻨځ ﭼﯥ ځﻤﮑﻪ اﺟﺎرﻩ ﮐﻮي ،پﻪ ﺵﺮیﮑﻮ ﺣﺎﺹﻼﺕﻮ ﮐﺎر ﮐﻮي او یﺎ هﻢ ﺧﭙﻠﯥ ځﻤﮑﯥ پﻪ ګﺮوي ورﮐﻮي،
 ۴٢ﺳﻠﻨﻪ دي 84.هﻐﻪ څﻪ ﭼﯥ ﺟﻮت دي هﻐﻪ دا دی ﭼﯥ ځﻤﮑﻪ د ﺧﻮاړو ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻪ ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ دﻩ ،هﻤﺪارﻧګﻪ یﻮ ﻟﻪ
هﻐﻮ ﻣﺼﻮﻧﻮ ﺵﺒﮑﻮ څﺨﻪ دﻩ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ پﻪ اﺧﺘﻴﺎر
ﮐﻮﭼﻴﺎن ډیﺮ ﮐﻢ روﻏﺘﻴﺎیﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺕﻪ ﻻﺳﺮﺳی ﻟﺮي .یﻮ ﻟﻪ
ﮐﯥ دي .هﻐﻮي ﭼﯥ د ځﻤﮑﻮ څښﺘﻨﺎن دي پﻪ دې
وړاﻧﺪیﺰو ﺵﻮو ﺳﺘﺮاﺕﻴﮋیﻮ څﺨﻪ ﭼﯥ د دﻏﯥ ﺳﺘﻮﻧﺰې ﺳﺮﻩ د
ﺑﺎوري دي او ﮐﻮﻻي ﺵﻲ ﭼﯥ د دوﮐﺎﻧﺪاراﻧﻮ او یﺎ
ﻣﻘﺎﺑﻠﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﻃﺮﺣﻪ ﺵﻮې وﻩ دا وﻩ ﭼﯥ د ﮐﻮﭼﻴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ګﺮځﻨﺪﻩ
هﻢ ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ څﺨﻪ پﻮروﻧﻪ واﺧﻠﻲ .پﻪ دې ﺕﺮﺕﻴﺐ ﺑﯥ
روﻏﺘﻴﺎیﻲ ﮐﺘﻨځﻲ ﺟﻮړ ﺵﻲ .ﻟﻪ هﻐﻪ ځﺎیﻪ ﭼﯥ د ﮐﻮﭼﻴﺎﻧﻮ ټﻮﻟﻨﯥ
ځﻤﮑﯥ اﻓﻐﺎﻧﺎن د ډیﺮو ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺳﺮﻩ ﻣﺦ دي او دا
د هﻐﻮ ﺕﻬﺪیﺪوﻧﻮ او ګﻮاښﻮﻧﻮ پﻪ وړاﻧﺪې زیﺎﻧﻤﻨﻮﻧﮑﻲ دي ﭼﯥ د
ﭼﯥ هﻐﻮي د پﻮروﻧﻮ پﻪ اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﮐﯥ ﮐﻪ ﻧﻐﺪي پﻴﺴﯥ
یﺎﻏﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺕﺮﺳﺮﻩ ﮐﻴږي ﻧﻮ د ګﺮځﻨﺪﻩ روﻏﺘﻴﺎیﻲ ﮐﺘﻨځﻴﻮﻧﻮ
دي او یﺎ هﻢ اﺟﻨﺎس ،زیﺎﺕﯥ ﺳﺘﻮﻧﺰې ﻟﺮي.
ﻟږ ﺵﻤﻴﺮ ﻧﻪ ﺵﻲ ﮐﻮﻻی ﭼﯥ پﻪ دﻏﻮ ﻧﺎ اﻣﻨﻪ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ پﻪ یﻮﻩ ﮐﯥ
ﮐﻮﭼﻲ :ﻟﻪ ﮐﻮﭼﻴﺎﻧﻮ څﺨﻪ  ۵۴ﺳﻠﻨﻪ ډیﺮ زیﺎت ﻓﻘﻴﺮ
ګڼﻞ ﮐﻴږی ﭼﯥ دا پﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﺕﺮ ټﻮﻟﻮ زیﺎت
ﺑﯥ وزﻟﻪ ګﺮوپ دی 85.د هﻐﻮي د ﮐﻮﭼﻴﺘﻮب ﻃﺮز
ژوﻧﺪ هﻐﻮي د ﻓﻘﺮ او د ﺧﻄﺮ د ﻓﮑﺘﻮروﻧﻮ پﻪ

هﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﮐړي .د دې ﺳﺮﺑﻴﺮﻩ ګﺮځﻨﺪﻩ ښﻮوﻧځﻲ د ﻧﺎ اﻣﻨۍ ﻟﻪ
ﮐﺒﻠﻪ ډیﺮ زیﺎﻧﻤﻦ ﺵﻮي دي :ښﻮوﻧﮑﻮ ﺕﻪ ګﻮاښﻮﻧﻪ ﮐﻴږي،
ښﻮوﻧځﻲ ﺕﺮ ﺑﺮیﺪوﻧﻮ ﻻﻧﺪې راځﻲ او درﺳﻲ ﻣﻮاد ﺳﻮځﻮل
ﮐﻴږي .د ګﺮدیﺰ د ﮐﻮﭼﻴﺎﻧﻮ ﻣﺸﺮ ٢٠٠٩
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وړاﻧﺪې زیﺎﺕﺮﻩ زیﺎﻧﻤﻴﻨﺪوﻧﮑﻲ ګﺮځﻮﻟﻲ دي .ﻟﮑﻪ ﭼﯥ یﻮ ﺕﻦ وﻻیﺘﻲ ﭼﺎرواﮐﻲ وویﻞ" :ﮐﻮﭼﻴﺎن د ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ د ﻃﺮز ﻟﻪ
اﻣﻠﻪ د ﻟړﻣﺎﻧﻮ ،ﻣﺎراﻧﻮ وﺣﺸﻲ ځﻨﺎورو او هﻤﺪارﻧګﻪ د ﺑﺎراﻧﻮﻧﻮ ،ﺳﻴﻼﺑﻮﻧﻮ ،یﺨﻨۍ ،ګﺮﻣۍ او د هﻮا د ﻧﻮرو ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻮ
ﻟﻪ زیﺎن او ﺧﻄﺮ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ دي 86".ډیﺮو ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻠﻮ ﻋﻮاﻣﻠﻮ ﭼﯥ پﻪ هﻐﻮ ﮐﯥ د دوي ﻓﺮهﻨګی ﺕﺸﺨﻴﺺ ،د څﺎرویﻮ او
ﮐډواﻟۍ ﺳﺮﻩ د دوي ﺕړاو او پﺮی اﺕﮑﺎء ﺵﺎﻣﻠﻴږی ،دوي ﻟﻪ ﻣﻴﺸﺘﻪ ټﻮﻟﻨﻮ څﺨﻪ ،ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻧﻔﻮﺳﻮ اﮐﺜﺮیﺖ
ﺟﻮړوي ﺟﻼ ﮐړي دي ،د دې ﻻﻣﻞ پﻪ وﺟﻪ زیﺎت ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺕﻴﮏ ﺕﺒﻌﻴﺾ راﻣﻨځ ﺕﻪ ﮐﻴږي او دا د ﮐﻮﭼﻴﺎﻧﻮ پﻪ پﺮاﺧﻪ ﻓﻘﺮ
ﮐﯥ یﻮ ﻋﺎﻣﻞ دي ﭼﯥ د هﻐﻮي ژوﻧﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻮي.
د ﺟﻬﺎد پﻪ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ ډیﺮ ﮐﻮﭼﻴﺎن پﺎﮐﺴﺘﺎن ﺕﻪ وﮐﻮﭼﻴﺪل ﭼﯥ هﻠﺘﻪ دوي ﻧﻴﻤﻪ ښﺎري ژوﻧﺪ ﻏﻮرﻩ ﮐړ ﭼﯥ د دې ﺳﺮﻩ یﯥ
څﺎروي پﺮیښﻮدل ﭼﯥ هﻐﻪ د دوي د ژوﻧﺪاﻧﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻨﺒﻊ او وﺳﻴﻠﻪ وﻩ .اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺕﻪ د دوي د راګﺮځﻴﺪو وروﺳﺘﻪ د
ﮐﻮﭼﻴﺎﻧﻮ ټﻮﻟﻨﯥ پﻪ دې ﮐﯥ پﺎﺕﯥ راﻏﻠﯥ ﭼﯥ د ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ پﺨﻮاﻧۍ وﺳﻴﻠﯥ او زیﺮﻣﯥ ﺕﺮ ﻻﺳﻪ ﮐړي ،یﺎ دا ﭼﯥ پﺎیښﺖ
ﻟﺮوﻧﮑﯥ ﺑﺪیﻠﻮﻧﻪ وﻟﺮي ،د دې پﺮ ځﺎی هﻐﻮي پﻪ ﻣﺆﻗﺖ ډول د ﻣﻴﺸﺘﻪ وګړو او ټﻮﻟﻨﻮ ﺕﺮ څﻨګ ﺧﭙﻠﯥ ﮐﻴږدۍ و وهﻠﯥ
او دا هﻢ پﻪ هﻐﻪ ﺹﻮرت ﮐﯥ ﭼﯥ اﺳﮑﺎن ﻟﺮوﻧﮑﻮ وګړو ورﺕﻪ د دې اﺟﺎزﻩ ورﮐړﻩ .پﻪ ډیﺮو ﺣﺎﻻﺕﻮ ﮐﯥ هﻐﻮي ﺧﭙﻠﯥ
ﮐﻴږدۍ پﻪ دﺵﺘﻮ او یﺎ هﻢ د ﻏﺮو پﻪ ﻟﻤﻨﻮ ﮐﯥ وهﯥ ﭼﻴﺮﺕﻪ ﭼﯥ د ﮐښﺖ او څړ وړ ځﻤﮑﻪ ډیﺮﻩ ﻟږﻩ دﻩ .یﻮ څﻮ ﺕﻨﻪ
ﮐﻮﭼﻴﺎن پﻪ دې ﺕﻮاﻧﻴﺪﻟﻲ ﭼﯥ د ورځﯥ د ﻣﺰدورۍ ﻟﻪ ﻻرې ﮐﺎر پﻴﺪا ﮐړي .پﻪ هﻐﻮ څړ ځﺂیﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ ﮐﻮﭼﻴﺎﻧﻮ
ورڅﺨﻪ د ﻣﺆﻗﺖ ﻣﻴﺸﺖ ځﺎی پﻪ ﺕﻮګﻪ وړاﻧﺪې ﺕﺮدې ﭼﯥ ﺟﻨګ پﺮ ﻣﺦ وﻻړ ﺵﻲ ،ﮐﺎر اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ،وروﺳﺘﻪ ﻣﻴﺸﺘﻪ ټﻮﻟﻨﻮ
ﺧﭙﻠﻮ ﮐﺮﻧﻴﺰو ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﺕﻪ پﺮاﺧﺘﻴﺎ ورﮐړﻩ .د دې پﻪ پﺎیﻠﻪ ﮐﯥ ﻣﺤﻠﻲ ﺵﺨړې راپﻮرﺕﻪ ﺵﻮې ﭼﯥ د ځﻤﮑﯥ د ﮐﺎروﻟﻮ ﻟﻪ
ﮐﺒﻠﻪ وې او وﺧﺖ پﻪ وﺧﺖ یﯥ ځﺎﻧﺘﻪ د ﺧﺸﻮﻧﺖ او ﺕﺎوﺕﺮیﺨﻮاﻟی ﺣﺎﻟﺖ ﻏﻮرﻩ ﮐړی دی .د ﻣﻌﺎﺹﺮ اﻓﻐﺎن دوﻟﺖ ﻟﻪ ﺧﻮا
د ﻣﻨﺎﺳﺐ پﻮهﺎوي د ﻧﺸﺘﻮاﻟی ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ﭼﯥ پﻪ دې ﮐﯥ پﻪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ډول د ځﻤﮑﯥ اﺧﺘﺼﺎص ﮐﻮل ﺵﺎﻣﻞ دي ،د دې ﻻﻣﻞ
ﺵﻮ ﭼﯥ ﮐﻮﭼﻴﺎن د ژوﻧﺪاﻧﻪ د دودیﺰو اﻣﮑﺎﻧﺎﺕﻮ څﺨﻪ ﻣﺤﺮوم ﺵﻲ او پﻪ دې ﺕﻮګﻪ هﻐﻮي ﻻ ﻧﻮر هﻢ پﻪ ﻓﻘﺮ ﮐﯥ
وﻏﻮرځﻮل ﺵﻮل .پﻪ دې وﺧﺘﻮﻧﻮ ﮐﻮﭼﻴﺎﻧﻮ پﻪ زیﺎﺕﻪ پﻴﻤﺎﻧﻪ د ﮐډواﻟۍ او ﮐﻮچ ﮐﻮﻟﻮ څﺨﻪ ډډﻩ ﮐړې دﻩ او ﺧﻮځښﺘﻮﻧﻪ یﯥ
ﻣﺤﺪود ﮐړي دي څﻮ د دوﻟﺘی ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﻟﮑﻪ د روﻏﺘﻴﺎ او ﻣﻌﺎرف څﺨﻪ ګټﻪ واﺧﻠﻲ .ﺧﻮ د دې ﺳﺮﻩ هﻢ هﻐﻮي د
پﺮیﮑړې پﺮوﺳﻮ ﺕﻪ ﻟږ ﻻس رﺳﻲ ﻟﺮي او ډیﺮ ﮐﻢ د دوﻟﺘﻲ زیﺮﻣﻮ او ﻣﺮﺳﺘﯥ څﺨﻪ پﻪ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ډول ﺑﺮﺧﻤﻦ ﮐﻴږي.
ﻣﻌﻴﻮب ﮐﺴﺎن :د  ٢٠٠٧-٠٨ﮐﻠﻮﻧﻮ د ﺧﻄﺮاو زیﺎﻧﻤﻨﻴﻨﺪﻧی ﻣﻠی ارزوﻧﻪ ) (NRVAد دې څﺮګﻨﺪوﻧﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎن
وګړو  ١٫۶ﺳﻠﻨﻪ ﻣﻌﻴﻮﺑﻴﺖ ﻟﺮي او دا ﺕﺮ زیﺎﺕﯥ اﻧﺪازې پﻮرې د وګړو د هﺮې ټﺎﮐﻠﯥ ﺑﺮﺧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ پﻪ ﻣﻨځﻨﻲ ډول ١٠
ﺳﻠﻨﻪ اټﮑﻞ ﺵﻮې دﻩ 87.ﻟﻪ هﻐﻪ ځﺎیﻪ ﭼﯥ پﻪ دﻏﻪ ﺳﻠﻨﻪ ﮐﯥ یﻮازې هﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﺵﺎﻣﻞ دي ﭼﯥ ډیﺮ ﺳﺨﺖ ﻣﻌﻴﻮﺑﻴﺖ ﻟﺮي
او دا د پﻮهﺎوي وړ دﻩ ﭼﯥ پﻪ هﺮو پﻨځﻮ ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﮐﯥ یﻮ ﺵﺨﺺ داﺳﯥ دی ﭼﯥ ﻣﻌﻴﻮﺑﻴﺖ ﻟﺮي .د دې ﺳﺮﺑﻴﺮﻩ دﻏﻪ
اﺣﺼﺎیﯥ د هﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺵﻤﻴﺮو پﻪ اړﻩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﻪ ورﮐﻮي څﻮک ﭼﯥ د ﺽﺮوري ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﻧﻪ رﺳﻴﺪﻟﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ
ژوﻧﺪي ﻧﻪ دي پﺎﺕﯥ ﺵﻮي ١٣ .ﺳﻠﻨﻪ ﻣﻌﻴﻮﺑﻴﺖ د ﺟګړو ﻟﻪ اﻣﻠﻪ راﻣﻨځﺘﻪ ﺵﻮي ﭼﯥ پﻪ دې ﮐﯥ ځﻤﮑﻨﻲ ﻣﺎیﻨﻮﻧﻪ او د
ﺟګړې څﺨﻪ را پﺎﺕﯥ ﺵﻮی ﭼﺎودیﺪوﻧﮑﻲ ﺕﻮﮐﻲ ﺵﺎﻣﻞ دي ،پﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ ﺑﻠﻪ دریﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻣﻌﻴﻮﺑﻴﺖ د
ﻧﺎروﻏﻴﻮ او د ﻋﻤﺮ د زیﺎﺕﻴﺪو ﻟﻪ اﻣﻠﻪ دی .پﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻣﻌﻴﻮﺑﺘﻴﺎ د ﺑﺪﻧﺎﻣۍ )ﺳﭙﮑﺎوي( او د ټﻮﻟﻨﻴﺰﺕﺒﻌﻴﺾ پﻪ ﻣﺎﻧﺎ دﻩ.
د ﺑﻴﻠګﯥ پﻪ ډول د دې اﻣﮑﺎن ﭼﯥ یﻮ ﻣﻌﻴﻮب ﻣﺎﺵﻮم ﻟﻮﻣړﻧی ښﻮوﻧځﻲ ﺕﻪ وﻻړ ﺵﻲ د ﺳﺎﻟﻢ او روغ ﻣﺎﺵﻮم پﻪ پﺮﺕﻠﻪ ﻧﻴﻢ
دی ،ﻣﻌﻴﻮب ﺳړی  ۵٠ﺳﻠﻨﻪ ﻟږ د دې اﻣﮑﺎن ﻟﺮي ﭼﯥ د روﻏﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ پﻪ پﺮﺕﻠﻪ ﮐﺎر وﻟﺮي ،اود ﻣﻌﻴﻮﺑﻮ ښځﻮ ﻟﭙﺎرﻩ دا
اﻣﮑﺎن یﻮ پﺮ دریﻤﻪ دی 88.د ﺳﺎﺣﯥ پﻪ څﻴړﻧﻪ ﮐﯥ دا ﻣﻮﻧﺪل ﺵﻮې دﻩ ﭼﯥ د ﻣﻌﻴﻮﺑﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺳﺮپﺮﺳﺘۍ د ﻻﻧﺪې
ﮐﻮرﻧۍ پﻪ ډیﺮې ﮐﻤﯥ اﻧﺪازې ﺳﺮﻩ پﻮرﻩ ﺧﻮاړو ﺕﻪ ﻻس رﺳﻲ ﻟﺮي او یﻮازې د ﻟﺴﻮ ﻣﻌﻴﻮﺑﻮ ﮐﻮرﻧﻴﻮ څﺨﻪ یﻮﻩ یﯥ
داﺳﯥ ﮐﻮرﻧۍ وﻩ ﭼﯥ پﻮرﻩ ﺧﻮړو ﺕﻪ یﯥ ﻻس رﺳﻲ درﻟﻮد .څﻴړﻧﯥ پﻪ ډاګﻪ ﮐړﻩ ﭼﯥ ﺣﺘی ﻣﻌﻴﻮب وګړي ﭼﯥ د ځﻤﮑﯥ
څښﺘﻨﺎن دي هﻐﻮي د ځﻤﮑﯥ پﻪ اﺟﺎرﻩ ورﮐﻮﻟﻮ او یﺎ د ﻣﺤﺼﻮﻻﺕﻮ د ﺵﺮیﮑﻮﻟﻮ د ﻻرې د ﺧﭙﻠﻮ ځﻤﮑﻮ ﮐﺮﮐﻴﻠﻪ پﺮﻣﺦ
ﺑﻴﺎیﻲ او د دې پﻪ پﺎیﻠﻪ ﮐﯥ هﻐﻮي پﺨﭙﻠﻮ ﮐﺮﻧﻴﺰو ﻣﺤﺼﻮﻻﺕﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺸﭙړ ﮐﻨﺘﺮول ﻧﻪ ﻟﺮی .د ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ ټﻮﻟﻨﻴﺰ
ﺧﻮﻧﺪیﺘﻮب د ﺵﺒﮑﻮ او یﺎهﻢ د ﺳﺎﺕﻨﯥ د ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻮ د ﻻرې ټﻮﻟﻨﯥ او ﮐﻠﻴﻮال ﻣﻌﻴﻮﺑﻮ وګړو ﺕﻪ پﻪ رﺽﺎﮐﺎراﻧﻪ ﺕﻮګﻪ
ﺹﺪﻗﯥ او ﻣﺮﺳﺘﯥ ورﮐﻮي .ﻟﮑﻪ څﻨګﻪ ﭼﯥ څﻴړﻧﻪ دا پﻪ ډاګﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ ډیﺮی هﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ د ﻣﻌﻴﻮﺑﺘﻴﺎ ﻟﺮوﻧﮑﻲ دي د
ﺧﻮراﮐﻲ ﺕﻮﮐﻮ د ﻣﺮﺳﺘﯥ د پﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ څﺨﻪ د ﺑﻴﺮوﮐﺮاﺳۍ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ دا ﭼﯥ ﻧﻪ ﺵﻲ ﮐﻮﻻی ځﺎﻧﻮﻧﻪ د اړوﻧﺪو ﭼﺎرواﮐﻮ
ادارو ﺳﺮﻩ ﺛﺒﺖ ﮐړي ،ﻧﻪ ﺑﺮﺧﻤﻦ ﮐﻴږي.
ښځﯥ :د ﺟﻨﺲ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻧﺎ ﺑﺮاﺑﺮي پﻪ اﻓﻐﺎﻧﻲ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ د ﻧﺎ ﺑﺮاﺑﺮۍ ډیﺮﻩ څﺮګﻨﺪﻩ ﻧښﻪ او ﺧﻮرا پﺮاﺧﻪ دﻩ .د ﺟﻨډر ﻧﺎ
ﺑﺮاﺑﺮیﻮ ﭼﯥ د اﺣﺼﺎیﻴﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د روﻏﺘﻴﺎ ،د ﻣړیﻨﻮ د ﺵﻤﻴﺮو ،پﻮهﻨﯥ او ﺳﻮاد پﻪ ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ د ﺑﻨﻴﺎدی اود ﺕﺒﻌﻴﻀﻲ
ﻧﻮرﻣﻮﻧﻮ او ﺕﺠﺮﺑﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ راڅﺮګﻨﺪیږي ،اﻓﻐﺎن ﻣﻴﺮﻣﻨﯥ او ﻧﺠﻮﻧﯥ پﻪ ژوﻧﺪاﻧﻪ ﮐﯥ د ﻧﺎریﻨﻪ وو او هﻠﮑﺎﻧﻮ پﻪ پﺮﺕﻠﻪ ﻟږ
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اﻧﺘﺨﺎﺑﻮﻧﻪ ﻟﺮي .د ﻣﻴﻨﺪو ﻣړیﻨﻪ د ﻧړۍ پﻪ ﮐﭽﻪ پﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ دوهﻢ ځﺎی ﻟﺮي ﭼﯥ د اټﮑﻞ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ پﻪ هﺮ ﮐﺎل ﮐﯥ
 ٢۵٠٠٠ښځی د زیږون ﺳﺮﻩ ﺕړﻟﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ځی .دا پﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﻴﻨﺪو د ﻣړیﻨﯥ یﻮازیﻨی ﻻﻣﻞ
دی .ځﻮاب ویﻮﻧﮑﻮ د دې یﺎدوﻧﻪ وﮐړﻩ ﭼﯥ "ﻧﺎریﻨﻪ د دې څﺨﻪ ﺵﺮﻣﻴږی او زړﻩ ﻧﺎ زړﻩ وي څﻮ ﺧﭙﻠﯥ ﻣﻴﺮﻣﻨﯥ د
زیږون پﺮﻣﻬﺎل د روﻏﺘﻴﺎیﻲ پﺎﻣﻠﺮﻧﯥ ﻣﺮﮐﺰ ﺕﻪ ﺑﻮځﻲ ځﮑﻪ ﭼﯥ د زیږون ﺧﺼﻮﺹﻴﺖ دا دی ﭼﯥ پﻪ هﻐﻪ ﮐﯥ ﻣﺤﺮﻣﻴﺖ
او ﺵﺨﺼﻲ پﺮدﻩ ﻣﻄﺮح دﻩ او دا د دوي ﻟﭙﺎرﻩ د ﺵﺮم ﺳﺒﺐ ګﺮځﻲ ﭼﯥ هﻐﻪ ﻋﺎﻣﯥ ﺹﺤﻨﯥ ﺕﻪ راوړي 89".د پﺎم وړ
ﺵﻤﻴﺮ ﻣﺎﺵﻮﻣﺎﻧﯥ ﻧﺠﻮﻧﯥ ښﻮوﻧځﻲ ﻧﻪ ﺑﺸﭙړوي او دا ﭼﯥ د هﻐﻮي د زدﻩ ﮐړو ﭼﺎﻧﺴﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ځﻲ ﭼﯥ هﻐﻪ د ﻓﻘﺮ
څﺨﻪ د وﺕﻠﻮ یﻮﻩ ﻻر دﻩ .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د  ٢٠٠۵ﮐﺎل د زریﺰی د پﺮﻣﺨﺘﻴﺎ راپﻮر ﮐﯥ ﻟﻴﺪل ﮐﻴږي ﭼﯥ پﻪ ﺳﻴﻤﻪ یﻴﺰﻩ ﮐﭽﻪ
د ﻧﺠﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ښﻮوﻧځﻴﻮ د ﺑﺸﭙړوﻟﻮ او د ﺟﻨﺴﻴﺖ د ﺑﺮاﺑﺮۍ پﺮ ﻟﻮر پﺮﻣﺨﺘګ دا څﺮګﻨﺪوي ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن یﻮازیﻨی
هﻴﻮاد دی ﭼﯥ د  ١۶هﻴﻮادوﻧﻮ پﻪ ﮐﺘﺎر ﮐﯥ "پﻪ زیﺎﺕﻪ اﻧﺪازﻩ د ﻟﻴﮑﯥ د ﺑﺎﻧﺪې" 90هﻴﻮاد دی .پﻪ ﻋﻴﻦ وﺧﺖ ﮐﯥ د ﺳﺎﺣﯥ
څﻴړﻧﻪ دا څﺮګﻨﺪوي ﭼﯥ ﺧﻮاړو ﺕﻪ د رﺳﻴﺪو پﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ د ﻧﺎریﻨﻪ وو او ښځﻮ ﺕﺮﻣﻨځ زیﺎت ﺕﻮپﻴﺮ دی ﭼﯥ دا زیﺎﺕﺮﻩ
پﻪ ﻓﺮهﻨګﻲ ﻟﺤﺎظ ﻣﻨﻞ ﺵﻮي ﺕﺒﻌﻴﺾ او ﺵړﻧﻪ )ﻣﺴﺘﺜﻨی ﮐﻮل( دﻩ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﺎریﻨﻪ ووﺕﻪ ﻟﻮﻣړی ﺧﻮاړﻩ ورﮐﻮل ﮐﻴږي او
دا ﭼﯥ پﻪ ﮐﻮر ﮐﯥ د ﻣﻮﺟﻮدو ﺧﻮاړو څﺨﻪ ښﻪ او ﺑﺎ ﮐﻴﻔﻴﺘﻪ یﯥ هﻐﻮي ﺧﻮري .ﻟﮑﻪ ﭼﯥ یﻮ ﺕﻦ ځﻮاب ویﻮﻧﮑی د ﻏﺰﻧی
ﻟﻪ وﻻیﺖ څﺨﻪ وویﻞ" :ﮐﻪ ﭼﻴﺮې ښځﻪ ﺵﻴﺪې وڅښﻲ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻧﺎریﻨﻪ ،ﻣﺎﺵﻮﻣﺎﻧﻮ او ﻣﻴﻠﻤﻨﻮ ﺕﻪ څﻪ ورﮐړل ﺵﻲ؟" 91دا
څﺮګﻨﺪﻩ دﻩ ﭼﯥ پﻪ ټﻮﻟﻨﻴﺰ ژوﻧﺪ ﮐﯥ پﺮ ښځﻮ ﻣﺤﺪودیﺖ ﻧﻪ یﻮازې د ﻧﺎریﻨﻪ وو ﻟﻪ ﺧﻮا ﺕﺤﻤﻴﻞ ﺵﻮی دی ،ﺑﻠﮑﯥ د هﻐﻮ
ښځﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا هﻢ ﺕﻌﻘﻴﺐ او ﻣﻼﺕړ یﯥ ﺵﻮی دی ﭼﯥ ټﻮﻟﻨﻴﺰﻩ رټﻨﻪ او ﺵړﻧﻪ یﯥ د ﺵﮑﺎیﺖ ﻧﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﻣﻨﻠﯥ دﻩ.
هﻤﺪارﻧګﻪ ښځﯥ د ﻣﻴﺮاث ﻟﻪ ﺣﻖ څﺨﻪ د ځﻤﮑﯥ درﻟﻮدﻟﻮ پﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﻣﺤﺮوﻣﯥ دي .ﮐﻪ څﻪ هﻢ ﺵﺮﻋﻴﺖ د ښځﻮ ﻟﭙﺎرﻩ
یﻮﻩ وﻧډﻩ اﺟﺎزﻩ ورﮐﻮي )د ﻧﺎریﻨﻪ پﻪ پﺮﺕﻠﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﻪ د اوﻻد پﻪ ﺣﻴﺚ وي او یﺎ هﻢ دا ﭼﯥ د ﻣﻴړﻩ د ﺵﺘﻤﻨۍ یﻮ پﺮ
اﺕﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ( ،دا پﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ پﻪ دودیﺰ ﻟﺤﺎظ ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﻪ دﻩ ﭼﯥ د وروڼﻮ څﺨﻪ یﻮﻩ ﺑﺮﺧﻪ د وراﺛﺖ وﻏﻮښﺘﻞ ﺵﻲ .پﻪ
ځﻴﻨﻮ ټﻮﻟﻨﻮ ﮐﯥ وروڼﻪ ﺑﻪ د هﻐﻮ ﺧﻮیﻨﺪو ﺳﺮﻩ اړیﮑﯥ پﺮې ﮐﻮي ﭼﯥ پﻪ ﮐﻮرﻧۍ ﮐﯥ د ﺧﭙﻞ ﻣﻴﺮاث د وﻧډې ﻏﻮښﺘﻮﻧﮑﯥ
ﺵﻲ .د ﻓﺮهﻨګ د زور ﺳﺮﻩ ښځﯥ اړې دي ﭼﯥ د ﻣﺎﺵﻮﻣﺎﻧﻮ پﺎﻟﻨﻪ وﮐړي او د دې ﻟﻪ اﻣﻠﻪ دا د هﻐﻮي ﻟﭙﺎرﻩ ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻨﻪ
ﮐﻴږي څﻮ ددې ﻓﺮﺹﺖ او وﺧﺖ پﻴﺪا ﮐړی ﭼﯥ د ﮐﺎري ځﻮاک یﻮﻩ ﺑﺮﺧﻪ وي" .ښځﯥ د ﺕﻮﻟﻴﺪ او زیږوﻟﻮ او اﻗﺘﺼﺎدی
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ پﺮ څﻠﻮر ﻻرې وﻻړی دی ) (....او هﻐﻪ وﺧﺖ ډیﺮی ځﻮریږي ﭼﯥ ﮐﻠﻪ دﻏﻪ دواړﻩ ډګﺮوﻧﻪ پﺮ یﻮ ﺑﻞ
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اووم :ﭘﺎیﻠﻪ
د ﻓﻘﺮ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺑﻌﺪوﻧﻪ د ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺳﺘﻮﻧﺰو او پﺮوﺳﻮ د پﻴﮋﻧﺪﻧﯥ پﻪ اړﻩ ﭼﯥ ﻻﻧﺪې راﻏﻠﻲ دی ﺧﻮرا اهﻤﻴﺖ
ﻟﺮي ،د دﻏﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰو د ﺣﻞ ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﺎر ﻧﻪ دی ﺵﻮی او دا ﭼﯥ د ﻓﻘﺮ د ﻧﻮښﺘﻮﻧﻮ د پﺎﻣﻪ ﻏﻮرځﻮﻟﻮ ﺧﻄﺮ یﯥ زیﺎت ﮐړی
دی .د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ یﻮ ﻟﺮﻟﻴﺪ او ﺕﺤﻠﻴﻞ د دې ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ دا ﺑﺎوري ﮐړای ﺵﻲ ﭼﯥ ﻧﻪ یﻮازې ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ ،
پﺎیﻠﯥ او ﻋﻮاﻗﺐ پﻪ پﺎم ﮐﯥ دي ،ﺑﻠﮑﻪ د هﻐﻮ پﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ د ﻃﺮﺣﯥ او ﺕﻄﺒﻴﻖ پﻪ اړﻩ هﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ورﮐړي ﭼﯥ د
ﻣﺰﻣﻦ ﻓﻘﺮ د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ دي .د هﻐﻮ ﻣﺴﺎﻟﻮ ﺹﺮیﺡ او پﺮیﮑﻨﺪﻩ ازﻣﻮیﻨﻪ ﭼﯥ د ځﻮاک د ﺧﺼﻮﺹﻴﺖ او
ﮐﺎروﻟﻮ ،د ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ د اﺧﺘﺼﺎص ،ﻧﺎ اﻣﻨۍ او پﺮیﮑړو ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺕړاو ﻟﺮي او پﻪ ډیﺮﻩ ﻧﺎوړﻩ ﺕﻮګﻪ د ﺑﯥ وزﻟﻮ ژوﻧﺪ
اﻏﻴﺰﻣﻨﻮي او د دې اړﺕﻴﺎ دﻩ ﭼﯥ دهﻐﻮ ﺳﺎﺧﺘﺎري او ﺟﻮړښﺘﻲ ﻧﺎ ﺑﺮاﺑﺮیﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ وﺵﻲ ﭼﯥ ﻓﻘﺮ پﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ
دواﻣﺪارﻩ او زیﺎﺕﻮي.
ډیﺮ اﻓﻐﺎﻧی واﮐﻤﻨﺎن داﺳی ﮐﻤﯥ پﺮیﮑړې ﮐﻮي ﭼﯥ هﻐﻪ د پﺮاﺧﻮ پﺮګﻨﻮ د ﺑﯥ وزﻟﻮ پﻪ ګډون پﻪ ګټﻪ ﺕﻤﺎﻣﯥ ﺵﻲ .پﻪ
واﻗﻌﻴﺖ ﺳﺮﻩ زیﺎﺕﺮﻩ وﺧﺖ هﻐﻮي د ﺧﭙﻞ دریځ پﻪ ﮐﺎروﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺧﭙﻠﯥ ﺵﺨﺼﯥ ګټﯥ ﻟټﻮي ﭼﯥ ﻋﺎﻣﻪ ګټﻮ ﺕﻪ ﺕﺎوان
اړوي .ﻋﺎم ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ او ورﺳﺮﻩ ﮐﻤﺰوري ،ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﯥ ،ﻏﻴﺮ اﻏﻴﺰﻣﻨﯥ دﻣﻮﮐﺮاﺕﻴﮑﻲ پﺮوﺳﯥ او ﻓﺮهﻨګﻲ ﻧﻮرﻣﻮﻧﻪ یﻮ
ځﺎی ښځﯥ او د ټﻮﻟﻨﯥ ﻧﻮرې ﺑﺮﺧﯥ پﻪ ﻣﺤﻠﻲ او ﻣﻠﻲ ﮐﭽﻪ پﻪ ﺣﺎﺵﻴﻪ او ﺕﺠﺮیﺪ ﮐﯥ راوﻟﻲ او پﻪ دې ﺕﻮګﻪ د ځﻮاﮐﻤﻨۍ
ﻧﺎوړﻩ ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻪ ﺕﻠﭙﺎﺕﯥ ﮐﻮي.
د ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ او ﺑﯥ ﻋﺪاﻟﺘۍ دوﻩ ګﻮﻧﯥ ﺑﻼګﺎﻧﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ژوﻧﺪ پﻪ داﺳﯥ ﻻرو اﻏﻴﺰﻣﻨﻮي ﭼﯥ ﻧﻴﻎ پﻪ ﻧﻴﻐﻪ د هﻐﻮي پﻪ دې
وړﺕﻴﺎ اﻏﻴﺰﻩ ﮐﻮي څﻮ پﺮاﺧﻪ اﻧﺘﺨﺎب وﻟﺮي او هﻐﻮ اﻣﮑﺎﻧﺎﺕﻮ ﺕﻪ ﻻس رﺳﻲ وﻟﺮي ﭼﯥ د هﻐﻮي ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ راﮐﻢ ﮐړي
یﺎ هﻤﺪارﻧګﻪ د ﺵړﻧﯥ ،ﺕﺠﺮیﺪ او ﻓﻘﻴﺮۍ د ﺣﺎﻟﺖ څﺨﻪ راووځﻲ .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د وګړو زیﺎﺕﻪ ﺑﺮﺧﻪ پﻪ زیﺎﺕﻪ پﻴﻤﺎﻧﻪ د
اﻧﺘﺨﺎب او ﻏﻮرﻩ ﮐﻮﻟﻮ څﺨﻪ ﻣﺤﺮوم دي او پﻪ ﺕﺠﺮیﺪ ﮐﯥ دي؛ او دا ﭼﯥ د هﻐﻮي ﻏږ ډیﺮ ﻟږ اوریﺪل ﮐﻴږي ،ښځﯥ،
ﺑﯥ ځﻤﮑﯥ ﮐﻮﭼﻴﺎن او هﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ ﻣﻌﻴﻮﺑﻴﺖ ﻟﺮي پﻪ اوﺳﻨﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺕﺒﻌﻴﺾ او ﺕﻮ پﻴﺮ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ دي.
پﺮاﺧﻪ ﻧﺎ اﻣﻨﻲ ﮐﻪ څﻪ هﻢ ﺕﺮ یﻮ ﺣﺪﻩ پﻪ ﻣﺤﻠﻲ ﺵﺨړو پﻮرې اړﻩ ﻟﺮي او د هﻐﻮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕﻮ ﺳﺮﻩ ﺕړﻟﯥ دﻩ ﭼﯥ د
ﺵﻮرﺵﻴﺎﻧﻮ پﺮ ﺽﺪ ﺕﺮ ﺳﺮﻩ ﮐﻴږي ،د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ پﻪ ژوﻧﺪ ژورﻩ او ﻧﺎوړﻩ اﻏﻴﺰﻩ ﻟﺮي او د دې ﺳﺮﻩ د ﺣﮑﻮﻣﺘﺪارۍ د ښﻪ
ﮐﻮﻟﻮ او د ﺑﺮاﺑﺮې د پﺮﻣﺨﺘﻴﺎ هڅﯥ او هﻠﯥ ځﻠﯥ زیﺎﻧﻤﻨﯥ ﮐﻴږي .ﻧﺎ اﻣﻨﻲ د ځﻮاک د ﻧﺎوړﻩ ﮐﺎروﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ زﻣﻴﻨﻪ او
ﭼﺎپﻴﺮیﺎل ﻣﺴﺎﻋﺪوي او پﻪ زیﺎﺕﻪ ﮐﭽﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د دې اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺤﺪودوي ﭼﯥ هﻐﻮي اﺳﺎﺳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺕﻪ ﻻس
رﺳﻲ وﻟﺮي .پﻪ زیﺎﺕﻪ پﻴﻤﺎﻧﻪ پﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ روﺵﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻣﺼﺮوﻓﻴﺖ او پﺎﻧګﻮﻧﯥ پﻪ ﻣﻄﻠﻖ ډول ﺳﺮﭼﻨﯥ او ﺕﻮﺟﻪ د
پﺮﻣﺨﺘﻴﺎ او ﻓﻘﺮ د ﮐﻤﻮﻟﻮ د هﻠﻮ ځﻠﻮ څﺨﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮا ﺕﻪ اړوﻟﯥ دﻩ ﭼﯥ دﻏﻪ پﺮﻣﺨﺘﻴﺎیﻲ هﻠﯥ ځﻠﯥ د ﺛﺒﺎت او ﺕﻠﭙﺎﺕﯥ ﺳﻮﻟﯥ
د راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﻴﺪو ﻟﭙﺎرﻩ ډیﺮ زیﺎت اهﻤﻴﺖ ﻟﺮي .پﻪ ﻟﻨډ ﻣﻬﺎﻟﻪ ﻣﻮﺧﻮ ﺑﺎﻧﺪې پﺮﻟﻪ پﺴﯥ ﺕﻤﺮﮐﺰ ﭼﯥ د ﻣﻠﻲ او ﻧړیﻮاﻟﯥ
پﺎﻟﻴﺴۍ او د پﺮیﮑړې ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﮐړیﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﮐﻴږي اوږدﻣﻬﺎﻟﻪ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻠﻮﻧﻪ ،پﻪ ﺕﻴﺮﻩ ﺑﻴﺎ د ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺳﺮﻩ د ﻣﺒﺎرزې
پﻪ ﺑﺮﺧﻪ ،ﮐﯥ ﻟﺮي ﭼﯥ دا پﻪ پﺎیﻠﻪ ﮐﯥ د ډیﺮ ﻟږ اﻗﺘﺼﺎدي او ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﻋﺪاﻟﺖ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاﺑﺮوي.
ﻓﻘﺮ ﻧﻪ ﺕﺼﺎدﻓﻲ او ﻧﻪ هﻢ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺘﻨﺎب دی .ﻟﮑﻪ ﭼﯥ پﻪ دې راپﻮر ﮐﯥ وﮐﺘﻞ ﺵﻮ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻪ یﻮ ﺟﺪي او ﻣﻬﻢ
ﻋﺎﻣﻞ دی ﭼﯥ هﻐﻪ ﺑﺎیﺪ پﻪ پﺎم ﮐﯥ وﻧﻴﻮل ﺵﻲ څﻮ د ﺑﯥ وزﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﺵﻲ ﭼﯥ هﻐﻮي د ټﻮﻟﻨﻴﺰو -اﻗﺘﺼﺎدي او د
پﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﻧﻮرو ﻧﻮښﺘﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﺑﺮﺧﻤﻦ ﺵﻲ .یﻮﻩ ﻟﻪ ډیﺮو ﻟﻮﻣړﻧﻴﻮپﻮښﺘﻨﻮ څﺨﻪ دا دﻩ ﭼﯥ "څﻮک ﻓﻘﻴﺮ دی؟" یﺎ پﻪ ﺑﻞ
ﻋﺒﺎرت ،هﻐﻪ اﻓﻐﺎﻧﺎن څﻮک دي ﭼﯥ ډیﺮ ﺑﯥ وزﻟﻪ دي او د ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ د ﻻ زیﺎت ﺧﻄﺮ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ دي؟ اﺣﺼﺎیﻲ یﻮازې
دا څﺮګﻨﺪوي ﭼﯥ ﻟﻮږﻩ څﻮﻣﺮﻩ دﻩ ،د ﻣﻴﻨﺪو ﻣړیﻨﻪ څﻮﻣﺮﻩ دﻩ ،د ﺑﯥ ﺳﻮادۍ ﮐﭽﻪ او یﺎ دا ﭼﯥ د اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﺪودیﺘﻮﻧﻪ
څﻮﻣﺮﻩ دي ﭼﯥ دﻏﻪ ټﻮل د ﺑﯥ وزﻟﻮ ژوﻧﺪ د ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐﻮي .ﻧﻮرې ﻣﻬﻤﯥ پﻮښﺘﻨﯥ دا دي ﭼﯥ یﻮازې ﻓﻘﻴﺮ
ﺧﻠﮏ ﮐﻮﻻی ﺵﻲ دې پﻮښﺘﻨﻮ ﺕﻪ ځﻮاب ووایﻲ ﭼﯥ د دوي ﻟﻮﻣړیﺘﻮﺑﻮﻧﻪ ،ﻧﻈﺮیﺎت هﻴﻠﯥ څﻪ دی او د ژﻣﻨﻮ ﮐﭽﻪ یی
څﻮﻣﺮﻩ دﻩ څﻮ پﻪ هﻐﻮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ وﻧډﻩ واﺧﻠﻲ ﭼﯥ د څﺮګﻨﺪوﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د دوي د ګټﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻃﺮح ﺵﻮي دي.
ﺕﺠﺮﺑﻪ دا ﺟﻮﺕﻮي ﭼﯥ پﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د اړوﻧﺪو دﺧﻴﻠﻮ ﺧﻮاوو ،ﮐﻪ هﻐﻪ ﻣﻠﻲ دي او ﮐﻪ پﻪ ﻣﺤﻠﻲ ﮐﭽﻪ ،د پﺮیﮑړې
ﮐﻮﻟﻮ ﺹﻼﺣﻴﺖ ﻟﺮوﻧﮑﯥ دي او هﻤﺪارﻧګﻪ پﺨﭙﻠﻪ ﺑﯥ وزﻟﻪ وګړي ﺑﺎیﺪ د دې ﻇﺮﻓﻴﺖ وﻣﻮﻣﻲ ﭼﯥ پﻪ اﻏﻴﺰﻣﻦ ډول د
ﻓﻘﺮ او ﻏﺮﺑﺖ د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړوﻟﻮ د ﺳﺘﺮاﺕﻴﮋیﻮ پﻪ ﻃﺮح ﮐﻮﻟﻮ او پﻠﻲ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ وﻧډﻩ واﺧﻠﻲ .د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﭼﻮﮐﺎټ
ﮐﺎروﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺑﺎیﺪ د دې اﺳﺎﻧﺘﻴﺎ راﻣﻨځ ﺕﻪ ﺵﻲ څﻮ هﻐﻪ ﺧﻮاووې ﭼﯥ ﻏﻮاړي د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻏږ واوري ﭼﯥ پﻪ دې ﮐﯥ ﻓﻘﺮ
پﻪ ځﺎﻧګړي ډول ﺵﺎﻣﻞ دي څﻮ ﺧﭙﻞ د ﻓﻘﺮ د ورﮐﻮﻟﻮ پﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﺕﻘﻮیﻪ ﮐړي .پﻪ ټﻮﻟﻴﺰﻩ ﺕﻮګﻪ دا واﻗﻌﻲ ﻧﻪ دﻩ څﻮ د
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دې وړاﻧﺪی ویﻨﻪ وﺵﻲ ﭼﯥ د ﻓﻘﺮ د ﮐﻤﻮﻟﻮ پﺮوﺳﻪ ﭼﯥ ﺟﻮړښﺘﻲ او ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺕﻪ پﻪ ﮐﯥ د ټﻮﻟﻨﯥ د ځﺎﻧګړو
ډﻟﻮ ،اﻗﻠﻴﺘﻮﻧﻮ ،ﺕﺠﺮیﺪ او ﺕﺒﻌﻴﺾ هﻢ راځی ،د ځﻮاب ﻧﻪ پﺮﺕﻪ ،او ﺑﯥ ﻟﻪ دې ﺑﺮیﺎﻟۍ ﺵﻲ ﭼﯥ د ﻧﻴﺴﺘﻤﻨﻮ د ژوﻧﺪ د ﺑﺪﻟﻮن
او د هﻐﻮ ﺵﺮایﻄﻮ د ﺑﺪﻟﻮن ﻟﭙﺎرﻩ ژﻣﻨﯥ او اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﻴﻮل ﺵﻮي ﻧﻪ وي ﭼﯥ ﻓﻘﺮ ﺕﻐﺬیﻪ ﮐﻮي .پﻪ دې ﺕﻮګﻪ د ځﺎﻧګړو
ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﻣﻮﺧﻮ پﻪ ﻻر ﮐﯥ ﻻس ﺕﻪ راوړﻧﯥ ﭼﯥ پﻪ ﮐﯥ د ﺑﻴﻠګﯥ پﻪ ډول ﮐﻮﻻی ﺵﻮ د ﺕﺒﻌﻴﺾ پﻪ وړاﻧﺪې د
ﻣﺒﺎرزې یﺎدوﻧﻪ وﮐړو ،ﮐﻮﻻی ﺵﻲ د یﻮ اﻏﻴﺰﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر او ﺵﺎﺧﺺ پﻪ ﺣﻴﺚ دا څﺮګﻨﺪﻩ ﮐړي ﭼﯥ ﺁیﺎ د ډیﺮو ﺑﯥ وزﻟﻮ
او ﻣﺤﺮوﻣﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ پﻪ ژوﻧﺪ ﮐﯥ یﯥ ﻣﺜﺒﺘﻪ اﻏﻴﺰﻩ ﮐړې دﻩ او ﮐﻪ ﻧﻪ.
ﻓﻘﺮ پﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ پﻪ یﻮﻩ ﺧﻼء ﮐﯥ ﻧﻪ دی واﻗﻊ ﺵﻮی .د پﺎﻟﻴﺴۍ پﻪ اړﻩ رواﻧﯥ ﻣﺒﺎﺣﺜﯥ ﭼﯥ پﻪ ﻧړیﻮاﻟﻪ ﮐﭽﻪ ﺕﺮﺳﺮﻩ
ﮐﻴږي د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ د ﻓﻘﺮ د ﮐﺮښﯥ څﻪ ﻻﻧﺪې او یﺎهﻢ ﻟږ ورڅﺨﻪ پﻮرﺕﻪ ژوﻧﺪ ﮐﻮي ،ډیﺮې زیﺎﺕﯥ اﺵﺎرې او
ﻣﻔﺎهﻴﻢ ﻟﺮي .د ﻧﻈﺎﻣﻲ او ﻧﻮرو ﺳﺘﺮاﺕﻴﮋیﻮ ﺕﻌﻘﻴﺒﻮل او پﺮ ﻣﺦ ﺑﻮول ﭼﯥ د ﺑﯥ وزﻟﻮ وګړو ﻣﺼﻴﺒﺖ ﻟﻪ پﺎﻣﻪ ﻏﻮرځﻮي
او یﺎ هﻢ پﻪ هﻐﻪ ﮐﯥ زیﺎﺕﻮاﻟی د هﺮ ﻧﻈﺮﻩ د پﻮښﺘﻨﯥ وړ دي .دﻏﻪ ډول روﺵﻮﻧﻪ ،ﮐﻪ هﻐﻪ ﻟﻨډ ﻣﻬﺎﻟﻪ پﺎیﻠﯥ یی هﺮ ډول
وي ،د دې ﻻﻣﻞ ګﺮځﻲ ﭼﯥ د ﺛﺒﺎت راوﺳﺘﻠﻮ او یﺎ د ﺳﻮﻟﯥ د ټﻴﻨګښﺖ هﻠﯥ ځﻠﯥ ﺵﺎﺕﻪ وﻏﻮرځﻮي.
ګڼ ﺵﻤﻴﺮ اﻓﻐﺎﻧﺎن د دې ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ډیﺮ ﻧﺎهﻴﻠﻲ ﺵﻮي دي ﭼﯥ هﻐﻪ ﺕړون ﭼﯥ د ﺧﻠﮑﻮ ،دوﻟﺖ او د هﻐﻪ د ﻧړیﻮاﻟﻮ
هﻤﮑﺎراﻧﻮ ﺕﺮﻣﻨځ ﺵﻮې دی پﻪ پﺮاﺧﻪ ﺕﻮګﻪ دا ﺟﻮﺕﻮي ﭼﯥ د هﻐﻪ پﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯥ د ﺧﻠﮑﻮ زیﺎﺕﻮ ﺑﻨﺴټﻴﺰو ﻏﻮښﺘﻨﻮ ﻟﮑﻪ
اﻣﻨﻴﺖ ،ﻋﺪاﻟﺖ ،ﺧﻮاړﻩ ،ﺳﺮپﻨﺎﻩ ،روﻏﺘﻴﺎ ،اﺵﺘﻐﺎل یﺎ ﮐﺎر او د ښﯥ راﺕﻠﻮﻧﮑﯥ ﻟﺮﻟﻴﺪ ﺕﻪ ﺳﻢ ځﻮاب ﻧﻪ دی ویﻞ ﺵﻮی.
ﻧږدې د ﺑﻦ د ﺕړون څﺨﻪ ﻧﻬﻪ ﮐﺎﻟﻮﻧﻪ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن پﻪ اړﻩ د یﻮ ﻟړ ﻧړیﻮاﻟﻮ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﻮﻧﻮ وروﺳﺘﻪ ﭼﯥ پﻪ اﺹﻞ ﮐﯥ د
دې ﻟﭙﺎرﻩ ﻃﺮح ﺵﻮي و څﻮ د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ او پﺮﻣﺨﺘﻴﺎیﻲ پﺮوژو ﻟﻪ زیﺮﻣﻮ څﺨﻪ څﻪ ﮐﺎر واﺧﻴﺴﺘﻞ ﺵﻲ او اﺹﻼﺣﻲ
اﻗﺪاﻣﺎت ﺕﺮﺳﺮﻩ ﮐړي ،ﻧﻮ د دې وﺧﺖ اوس رارﺳﻴﺪﻟی دی ﭼﯥ د ﺑﯥ وزﻟﻮ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻏږ ﺕﻪ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د وګړو
اﮐﺜﺮیﺖ دې ﻏﻮږ وﻧﻴﻮل ﺵﻲ .دا ﭼﯥ ﮐﻪ دﻏﻪ ﺑﯥ وزﻟﻪ پﻪ دایﮑﻨﺪي ﮐﯥ ﻣﻴﺸﺘﻪ ﺑﺰګﺮ دی او یﺎ یﻮﻩ ځﻮاﻧﻪ ﻣﻴﺮﻣﻦ دﻩ ﭼﯥ
پﻪ ﺑﺪﺧﺸﺎن ﮐﯥ د زیږون پﺮﻣﻬﺎل دﻩ او یﺎ دا ﭼﯥ پﻪ ﻏﻮر ﮐﯥ یﻮ ﺑﯥ ځﻤﮑﯥ ﮐﺮوﻧﺪګﺮ دی ،ﮐﻪ پﻪ پﮑﺘﻴﺎ ﮐﯥ یﻮ ﮐﻮﭼﻨی
پﻮﻧﺪﻩ دی او یﺎ هﻢ پﻪ ﮐﻨﺪهﺎر ﮐﯥ یﻮ ﻣﻌﻴﻮب ځﻮان دی د ټﻮﻟﻮ هﻴﻠﯥ او اﻣﻴﺪوﻧﻪ ﻋﺎم دي او ﻏﻮاړي ﭼﯥ ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻠﯥ
دﺧﻴﻠﯥ ﺧﻮاوې ﭼﯥ د دې ادﻋﺎء ﮐﻮي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎن وګړو د ﺣﺎﻟﺖ او ﺳﻮﮐﺎﻟۍ ﻟﭙﺎرﻩ ﻓﮑﺮﻣﻨﺪ دي ،ﺑﺎیﺪ ﭼﯥ ﻋﻤﻠﻲ ګﺎﻣﻮﻧﻪ
واﺧﻠﻲ څﻮ ﺧﭙﻠﻪ پﺎﻧګﻮﻧﻪ ﺑﺎوري ﮐړي ،دا ﭼﯥ دﻏﻪ پﺎﻧګﻮﻧﻪ څﻪ ډول دﻩ یﻮازې دا پﻪ پﺎم ﮐﯥ وي ﭼﯥ د هﻐﯥ ﺳﺮﻩ هﻐﻪ
ﺳﺘﻮﻧﺰې ﻻ هﻢ پﻴﭽﻠﯥ ﻧﻪ ﺵﻲ ﭼﯥ ورﺳﺮﻩ ﺑﯥ وزﻟﻪ وګړي ﻣﺦ دي .د هﻐﻮ زړو پﺎﻟﻴﺴﻴﻮ د ﺳﺮﻩ ﻧﻮي ﮐﻮل او یﺎ هﻢ ﺑﻴﺎ
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﮐﻮل د ﮐﻮﻣﻮ پﻪ پﺎیﻠﻪ ﮐﯥ ﭼﯥ د ﻓﻘﺮﻟﻤﻦ ﻻ هﻢ پﺮاﺧﻪ ﺵﻮﻩ ،دا پﻪ دوﻟﺘی ادارو ﺑﺎﻧﺪې د ﺑﯥ وزﻟﻮ د ﻋﺪم
اﻧﺘﺨﺎب او د ﺑﺎور د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﺕﻠﻠﻮ ﻟﭙﺎرﻩ یﻮﻩ ﺑﻠﻪ ﻧﺴﺨﻪ دﻩ.
د دې راپﻮر ﻟﭙﺎرﻩ پﻪ څﻴړﻧﻪ ﮐﯥ هﻐﻪ ژورې ﮐﺘﻨﯥ ﺵﺎﻣﻠﯥ دي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯥ د ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻠﻮ ﻗﺸﺮوﻧﻮ څﺨﻪ راﻏﻮﻧډې
ﺵﻮې دي او دا پﻪ ډاګﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ ﺑﯥ وزﻟﻪ وګړي ﻏﻮاړي د ﺧﭙﻠﯥ راﺕﻠﻮﻧﮑﯥ ﻟﭙﺎرﻩ یﻮﻩ ﮐﻮﭼﻨۍ هﻴﻠﻪ وﻟﺮي ﭼﻴﺮﺕﻪ ﭼﯥ
د هﻐﻮي د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ درﻧﺎوي وﺵﻲ او پﻪ هﻐﻮ پﻴښﻮ او ﺣﺎﻻﺕﻮ ﮐﯥ یﻮ ﻏږ وﻟﺮي ﭼﯥ د دوي د ژوﻧﺪ د ﭼﺎﻧﺴﻮﻧﻮ او
د هﻐﻮي د ﻣﺎﺵﻮﻣﺎﻧﻮ د ژوﻧﺪ پﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ ﮐﯥ ﻧﻘﺶ ﻟﺮي .ﺕﺮ هﻐی پﻮرې ﭼﯥ دﻏﻪ ډول هﻴﻠﯥ او ﺑﻨﺴټﻴﺰ ﺣﻘﻮﻧﻪ و ﻧﻪ ﻣﻨﻞ
ﺵﻲ او ورﺕﻪ پﺎم و ﻧﻪ ﺵﻲ ﻧﻮ د ﺑﯥ وزﻟﻮ وګړو ﻣﺼﻴﺒﺘﻮﻧﻪ او ﻧﺎوریﻨﻮﻧﻪ ﺑﻪ دوام وﻣﻮﻣﻲ او پﻪ دې ﺕﻮګﻪ ﺑﻪ د ﺛﺒﺎت او د
ﻣﻮﮐﺮاﺕﻴﺰﻩ ﮐﻴﺪﻧﯥ پﺮوﺳﯥ ﻧﺘﻴﺠﻪ و ﻧﻪ ﻟﺮي.
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اﺕﻢ :وړاﻧﺪیﺰوﻧﻪ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﻟﺖ او د هﻐﻪ ﻧړیﻮال هﻤﮑﺎران ﺑﺎیﺪ د پﺮﻣﺨﺘﻴﺎ پﺎﻟﻴﺴﻲ ﺕﻘﻮیﻪ او هﻐﻪ ﺳﺘﺮاﺕﻴﮋي ګﺎﻧﯥ پﻠﯥ ﮐړي ﭼﯥ هﻐﻪ
د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د روش ﺳﺮﻩ پﻪ ﺳﻤﻮن ﮐﯥ وي څﻮ پﻪ دې ﺕﻮګﻪ د ﺑﯥ وزﻟﻮ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ځﺎﻧګړو اړﺕﻴﺎوو ﺕﻪ پﻪ ﮐﯥ د
هﻐﻮي د ژوﻧﺪ د ﺵﺮایﻄﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ځﻮاب وویﻞ ﺵﻲ.
پﻪ دې ﻟړ ﮐﯥ:
•

•

•

•

•

•

د دې ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ پﻪ اړﺕﻴﺎوو او ﻟﻮﻣړیﺘﻮﺑﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې پﻪ ښﻪ ﺕﻮګﻪ وپﻮهﻴږو او دﻏﻮ اړﺕﻴﺎوو ﺕﻪ پﻪ
اﻏﻴﺰﻣﻨﻪ ﺕﻮګﻪ ځﻮاب وویﻞ ﺵﻲ ،ﻧﻮ پﻪ ﮐﺎر دﻩ ﭼﯥ د اﻏﻴﺰﻣﻦ ﺵﻮو وګړو ﺳﺮﻩ ﻧﻴﻎ پﻪ ﻧﻴﻐﻪ ﻣﺸﻮرﻩ وﺵﻲ .پﻪ
دې ﻟړ ﮐﯥ د ارﻗﺎﻣﻮ او ډیټﺎ راټﻮﻟﻮل او ﺕﺤﻠﻴﻞ ﺑﺎیﺪ ﺕﻘﻮیﻪ ﺵﻲ څﻮ پﻪ واﻗﻌﻲ ډول ﺳﻤﻪ او ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ارزوﻧﻪ
ﺕﺮﺳﺮﻩ ﺵﻲ ﭼﯥ د هﻐﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ وﻟﻴﺪل ﺵﻲ ﭼﯥ د دﻏﻮ اﺣﺼﺎیﻴﻮ او پﺮﻣﺨﺘﻴﺎیﻲ ﺵﺎﺧﺼﻮﻧﻮ ﺕﺮ ﺵﺎ وګړي
څﻮک دي .پﻪ ځﺎﻧګړې ﺕﻮګﻪ ﺑﺎیﺪ د ښځﻮ او ﻧﻮرو هﻐﻮ ډﻟﻮ ځﻮاﮐﻤﻨﺘﻴﺎ ﻣﻮﻧﺪﻧﯥ ﺕﻪ پﺎﻣﻠﺮﻧﻪ وﺵﻲ ﭼﯥ پﻪ دﻏﻪ
راپﻮر ﮐﯥ ﺕﺸﺨﻴﺺ ﺵﻮي دی څﻮک او د دې ﻟږ ﺕﻮان ﻟﺮي څﻮ د هﻐﻮ ﺵﺮایﻄﻮ پﻪ وړاﻧﺪې ودریږي او هﻐﻪ
ﭼﻴﻠﻨﺞ ﮐړي ﭼﯥ د هﻐﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ دوي د ﻏﺮﺑﺖ او ﻧﺎ ځﻮاﮐﻤﻨۍ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ دي.
پﺮ هﻐﻮ ﻣﻮﺟﻮدﻩ ﺑﺮیﺎﻟﻴﻮ ﻣﺎډﻟﻮﻧﻮ ﻟﮑﻪ د ﻣﻠﻲ پﻴﻮﺳﺘﻮن پﺮوګﺮام ﺑﺎیﺪ ﺕﮑﻴﻪ وﺵﻲ ﭼﯥ هﻐﻪ اړوﻧﺪﻩ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺕﻪ د
دې ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺮاﺑﺮوي څﻮ د ﻓﻘﺮ د ﮐﻤښﺖ پﻪ ﺳﺘﺮاﺕﻴﮋیﻮ او پﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻣﻮﺛﺮﻩ او ښﻪ وﻧډﻩ واﺧﻠﻲ او د
ﺵﻤﻮﻟﻴﺖ داﺳﯥ ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐړي ﭼﯥ پﻪ دې ﺕﻮګﻪ د ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ او پﺎیښﺖ ﻟﺮوﻧﮑی پﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﻧﻮښﺘﻮﻧﻮ
ﻣﻼﺕړ وﺵﻲ.
د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺨﻪ پﻪ ﺑﺸﭙړﻩ او د ﺕﺒﻌﻴﺾ پﺮﺕﻪ ﺑﺮﺧﻤﻦ ﮐﻴﺪﻟﻮ د پﺮﻣﺨﺘګ ﻟﭙﺎرﻩ د یﻮ ﺵﺎﺧﺺ پﻪ ﺕﻮګﻪ
ﮐﺎروﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺑﺎیﺪ د ﻓﻘﺮ د ﮐﻤﻮﻟﻮ د ﻧﻮښﺘﻮﻧﻮ د اﻏﻴﺰ ازﻣﻮیﻨﻪ او اﻧﺪازﻩ وﺵی .پﻪ دې ﻟړ ﮐﯥ د ﻓﻘﺮ د ﮐﻤښﺖ د
اﻏﻴﺰ ارزوﻧﯥ او ﺕﺤﻠﻴﻞ ﺑﺎیﺪ ددې ﻟﭙﺎرﻩ وي ﭼﯥ څﻨګﻪ ﺳﺘﺮاﺕﻴﮋي او ﻧﻮښﺘﻮﻧﻪ ﺟﻮړ او ﺕﺮ ﮐﺎر ﻻﻧﺪې راﻏﻠﻲ
دي ،هﻤﺪارﻧګﻪ پﻪ دې ﮐﯥ ﺑﺎیﺪ وﮐﺘﻞ ﺵﻲ ﭼﯥ ایﺎ د هﻐﻮ د ﻋﻤﻠی ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻪ پﺮ ځﺎی ﺵﻮي دي
او ﮐﻪ ﻧﻪ .د ﻋﺎم ﺵﻤﻮﻟﻪ او ﺵﻔﺎﻓﻮ ،رڼﻮ پﺮوﺳﻮ د ﻻرې ﺑﺎیﺪ د پﺮیﮑړې ﺕﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻣﻘﺎﻣﻮﻧﻪ د ﺧﻠﮑﻮ ﻟﻪ
ﺧﻮا ﺣﺴﺎب ورﮐﻮﻧﯥ ﺕﻪ ﺣﺎﺽﺮ ﺵﻲ.
د یﻮ ﻟﻮﻣړیﺘﻮب پﻪ ﺕﻮګﻪ د ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ او ﻓﺴﺎد ﺳﺮﻩ ﺑﺎیﺪ د ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ او رڼﻮ پﺮوﺳﻮ د ﻻرې ﻣﺒﺎرزﻩ وﺵﻲ ﭼﯥ پﻪ
دې ﺕﻮګﻪ د ﻣﻔﺴﺪو او ﻧﺎوړﻩ ګټﻪ پﻮرﺕﻪ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭼﺎرواﮐﻮ ﻋﺪﻟﻲ ﺕﻌﻘﻴﺐ هﻢ ﺵﺎﻣﻞ دی .پﻪ دې ﻟړ ﮐﯥ اﻓﻐﺎﻧﺎن
او د هﻐﻮي دوﻟﺘﻲ ادارې ﭼﯥ پﻪ ﮐﯥ پﺎرﻟﻤﺎن رﺳﻨۍ اود ﻣﺪﻧﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻪ ﺵﺎﻣﻞ دي ﺑﺎیﺪ د ﺣﮑﻮﻣﺖ او
د هﻐﻪ د ﻧړیﻮاﻟﻮ هﻤﮑﺎراﻧﻮ اﻗﺪاﻣﺎت او ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ وڅﻴړي او ویﯥ ارزوي ﭼﯥ پﻪ دې ﺕﻮګﻪ زیﺎت ﺵﻔﺎﻓﻴﺖ او
ﺣﺴﺎب ورﮐﻮوﻧﯥ ﺕﻪ پﺮاﺧﺘﻴﺎ او ودﻩ ورﮐړي.
د ﻣﻠﮑﻲ پﺮﻣﺨﺘﻴﺎ او د ﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻮ د ﺟﻮړوﻟﻮ اوږدﻣﻬﺎﻟﻪ هﻠﯥ ځﻠﯥ ﺑﺎیﺪ ﻣﻠﮑی ﻓﻌﺎﻟﻴﻨﻮ د ﻧﻈﺮ ﻻﻧﺪې ﭼﯥ د
ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺳﺘﺮاﺕﻴﮋۍ ﺳﺮﻩ ﺕړاو و ﻧﻪ ﻟﺮي ﺑﺎیﺪ د ﺳﺮﻩ پﻴﻞ ﺵی او ﺑﻴﺎ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ورﮐړای ﺵﻲ .پﻪ دې ﻟړ ﮐﯥ د
هﻴﻮاد پﻪ ﮐﭽﻪ هﻤﻐږي ﺵﻮې ﺳﺘﺮاﺕﻴﮋۍ او پﻼﻧﻮﻧﻪ ﺑﺎیﺪ اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﺮﻩ یﻮ ځﺎی ﭼﯥ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ یﯥ
وړاﻧﺪې ﮐړي او د پﺮﻣﺨﺘﻴﺎیﻲ پﺮوﺳﯥ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ وﻟﺮي ،پﻪ ﻟﻮﻣړیﺘﻮب ﮐﯥ راﺵﻲ.
پﺮﻣﺨﺘﻴﺎیﻲ ﻧﻮښﺘﻮﻧﻪ ﺑﺎیﺪ د ﺑﯥ وزﻟﻮ وګړو د ﻟﻮﻣړیﺘﻮﺑﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ پﻪ ﺳﻤﻮن ﮐﯥ راوﺳﺘﻞ ﺵﻲ او ﻧﻪ دا ﭼﯥ هﻐﻪ
د ﻟﻨډ ﻣﻬﺎﻟﻮ ﻧﻈﺎﻣﻲ او ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺟﻨډاګﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ پﻪ ﺳﻤﻮن ﮐﯥ وي.
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پﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻋﺎیﺪاﺕﻮ د ﮐﻤﻮاﻟی پﻪ هﮑﻠﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮐﻢ دي .د دې ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ،د ﮐﻮرﻧۍ پﺮﺳﺮ د ﺧﻮړو د ﻧﺎﺧﻮﻧﺪیﺘﻮب
ﮐﭽﻪ زیﺎﺕﺮﻩ د ﻓﻘﺮ ﻟﭙﺎرﻩ د یﻮﻩ ﺕﻌﻮیﻀﻲ ﺵﺎﺧﺺ پﻪ ﺣﻴﺚ ﮐﺎرول ﮐﻴږي .د دې پﻪ پﺎم ﮐﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮﺳﺮﻩ ،د ﻏﺬا ﺣﻖ د
داﺧﻠﻴﺪو د یﻮﻩ ټﮑی پﻪ ﺣﻴﺚ وټﺎﮐﻞ ﺵﻮ څﻮ دا ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﮐړي ﭼﯥ څﻮک ﻏﺮیﺐ دی او د هﻐﻪ ﻟﭙﺎرﻩ ﻻﻣﻞ ﻣﻌﻠﻮم ﮐړي .د
دی رپﻮرټ ﻟﭙﺎرﻩ پﻪ ﺳﺎﺣﻪ ﮐﯥ د ﻣﻮﺟﻮدو ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ،داﺧﻠﻲ او ﻧړیﻮاﻟﻮ اﻧﺠﻮګﺎﻧﻮ او ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻧﻤﺎیﻨﺪګﻴﻮ د پﺎم
وړ ﺕﺮﮐﻴﺐ ﺵﻮیﻮ اﻃﻼﻋﺎﺕﻮ پﻪ ﺵﻤﻮل یﻮ ﺵﻤﻴﺮ ﻣﺸﻮرې ﺕﺮﺳﺮﻩ ﺵﻮي دي .د ډﻟﻪ یﻴﺰ رﺳﻨﻴﻮ ،ﺕﻤﻮیﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ او
هﻤﺪارﻧګﻪ د ﻧﻮرو ﻣﺮﺳﺘﻨﺪویﻪ اوپﺮﻣﺨﺘﻴﺎیی ﻓﻌﺎﻟﻴﻨﻮ راپﻮروﻧﻪ ﺑﻴﺎ ارزول ﺵﻮی څﻮ د زﻣﻴﻨﯥ د ﺕﺤﻠﻴﻞ د ﭼﺎرو او
هﻤﺪارﻧګﻪ د څﻴړﻧﯥ د ﻣﺴﻴﺮ د ﻃﺮﺣﯥ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي .د ټﻴټﯥ ﮐﭽﯥ ﻟﻮﻣړﻧۍ څﻴړﻧﻪ ،د ﺑﻠﺦ ،ﺑﺎدﻏﻴﺲ ،ﺑﺎﻣﻴﺎﻧﻮ،
دایﮑﻨﺪي ،ﻏﻮر ،هﺮات ،ﺟﻮزﺟﺎن ،ﮐﻨﺪز ،ﻧﻨګﺮهﺎر ،ﻧﻴﻤﺮوز ،پﮑﺘﻴﺎ ،پﻨﺠﺸﻴﺮ ،پﺮوان ،ﺕﺨﺎر او ارزګﺎن پﻪ وﻻیﺘﻮﻧﻮ
ﮐﯥ زﻣﻮږ د ﺳﺎﺣﻮي ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا پﻪ ﺑﯥ وزﻟﻮ ټﻮﻟﻨﻮ ﮐﯥ ﻧږدې  ۵٠٠ﮐﺴﺎﻧﻮ ﮐی ﺕﺮﺳﺮﻩ ﺵﻮي .د دې پﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﭼﯥ د ﻧﻤﻮﻧﻲ ﭼﻮﮐﺎټﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐړو ،ﺳﺎﺣﻮې ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﭼﺎرواﮐﻮ ،ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻠﻮ ﻣﺤﻠﻲ ﺵﻮراګﺎﻧﻮ د ﻏړیﻮ )د
ټﻮﻟﻨﯥ پﺮﻣﺨﺘﻴﺎیﻲ ﺵﻮراګﺎﻧﻮ ،وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﺵﻮراګﺎﻧﻮ او داﺳﯥ ﻧﻮر( د ټﻮﻟﻨﯥ د ﻣﺨﻮرو او ﻣﺬهﺒﻲ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺳﺮﻩ د ﻏﺮیﺒﻮ
ټﻮﻟﻨﻮ د پﻴﮋﻧﺪﻟﻮ /څﺮګﻨﺪوﻟﻮ پﻪ ﭼﺎرو ﮐﯥ ﺳﻼ ﻣﺸﻮرې ﺕﺮﺳﺮﻩ ﮐړې دي .د ﻧﻤﻮﻧﻮ د ﭼﻮﮐﺎټﻮﻧﻮ پﻪ دﻧﻨﻪ ﮐﯥ د اﻧﺘﺨﺎب
ﺵﻮیﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﮐی ﺕﺮ ﺳﺮﻩ ﺵﻮی دي .پﻮښﺘﻨی داﺳی ﺕﻴﺎری ﺵﻮی وی څﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﮐړی ﭼی ایﺎ اﻧﻔﺮادي ﮐﺴﺎن
او ﮐﻮرﻧﻲ ﺧﻮړو ﺕﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻻس رﺳﻲ ﻟﺮي او ﮐﻪ ﻧﻪ ،او ﺑﻴﺎ د ﻻس رﺳﻲ پﻪ وړاﻧﺪې څﻪ ډول ﺧﻨډوﻧﻪ ﺵﺘﻪ.
د ﮐﺎﺑﻞ پﻪ ﮐﭽﻪ او ﺳﺎﺣﻮ ﮐﯥ د ﺑﯥ وزﻟﻮ ټﻮﻟﻨﻮ د اړﺕﻴﺎوو ،د ﻓﻘﺮ د ﻻﻣﻠﻮﻧﻮ او ﺣﻞ ﻻرو پﻪ ﺣﻮاﻟﻪ د ځﺎیﻲ ﮐﺎرپﻮهﺎﻧﻮ
)اﻓﻐﺎن ﭼﺎرواﮐﻮ او ﻧﺎدوﻟﺘی ﭼﺎرواﮐﻮ( د ﻟﺮﻟﻴﺪوﻧﻮ د ﻣﻌﻠﻮﻣﻮﻟﻮ پﺨﺎﻃﺮ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕﻮ د راﻏﻮﻧډوﻟﻮ  ١٠٠ﮐﻠﻴﺪي ﻣﺮﮐﯥ هﻢ
ﺕﺮﺳﺮﻩ ﺵﻮي دي ،او هﻤﺪارﻧګﻪ د ﻣﻮﺟﻮدﻩ پﺎﻟﻴﺴﻴﻮ او پﺮوﺳﻮ پﻪ هﮑﻠﻪ ﻻ زیﺎت ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺕﺮ ﻻﺳﻪ ﺵﻮي دي .پﻪ ﮐﻠﻴﺪي
اﻃﻼع ورﮐﻮوﻧﮑﻮ ﮐﯥ یﻮ زیﺎت ﺵﻤﻴﺮ دوﻟﺘی ﭼﺎرواﮐﻲ ،د ټﻮﻟﻨﻮ ﻣﺸﺮان ،ﺳﻴﺎﺳﺘﻮال او پﻪ ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻠﻮ ﮐﭽﻮ ﮐﯥ د ﺧﻠﮑﻮ
اﺳﺘﺎزي او د پﺎرﻟﻤﺎن او وﻻیﺘﻲ ﺵﻮراګﺎﻧﻮ ﻏړي ﺵﺎﻣﻞ دي .دﻏﻪ ﻣﺮﮐﯥ پﻪ اﻧﻔﺮادي یﺎ ګﺮوپﻲ ډول ﺕﺮﺳﺮﻩ ﺵﻮي دي.
زﻣﻮږ د ﻟﻮﻣړﻧﻴﻮ څﻴړﻧﻮ د پﺎیﻠﻮ د ﮐﻨﺘﺮول د یﻮﻩ ﻣﻴﺘﻮد پﻪ ﺣﻴﺚ ،دﻏﻪ ﻣﻮﺽﻮع ګﺎﻧﯥ د ﻣﻠﻲ او ﻧړیﻮاﻟﻮ ﮐﺎرپﻮهﺎﻧﻮ،
پﺎﻟﻴﺴﻲ ﺟﻮړوﻧﮑﻮ ،اﮐﺎډﻣﻴﺴﻴﻨﺎﻧﻮ ،ﺕﻤﻮیﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻧﻤﺎیﻨﺪګﻴﻮ او پﻪ هﻴﻮاد ﮐﯥ د ﻧﻮرو ﮐﻠﻴﺪی ﺵﺮیﮑﺒﺎڼﻮ ﺳﺮﻩ ﺕﺮﺳﺮﻩ
ﺵﻮې دي .ﻟﻪ دې پﺮﺕﻪ ،ﻧﻮرې ﺳﺮﭼﻴﻨﯥ ﻟﮑﻪ د ډﻟﻪ یﻴﺰو رﺳﻨﻴﻮ د ﮐﺎرپﻮهﺎﻧﻮ څﺨﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺕﺮ ﻻﺳﻪ ﺵﻮې دﻩ.
د ﻣﺤﺪود ﺵﻮو پﻮښﺘﻨﻮ او ازادو پﻮښﺘﻨﻮ د ﮐﺎروﻟﻮ ﻟﻪ ﻻرې ،ﻣﻮږ د ﺧﻠﮑﻮ څﺨﻪ د وﻻیﺘﻲ ﭼﺎرواﮐﻮ او ﻣﺮﮐﺰي ﺣﮑﻮﻣﺖ
پﻪ هﮑﻠﻪ د هﻐﻮي د درک پﻪ اړوﻧﺪ ﺧﺎﺹﻲ پﻮښﺘﻨﯥ ﻣﻄﺮح ﮐړې .دﻏﻪ ﮐﺎر د پﺎم وړ پﻮهﯥ او ﺑﺼﻴﺮت ﺕﻪ ﻻر هﻮارﻩ
ﮐړﻩ ﭼﯥ ﻣﻼﺕړ یﯥ د ﻟﻨډو ﮐﻴﺴﻮ ،ﻧﮑﻠﻮﻧﻮ ،ﺑﻴﻠګﻮ او اﺳﺘﺪﻻل پﻮاﺳﻄﻪ ﺵﻮی دي.
د رﺳﻤﻲ ﺧﭙﺮو ﺵﻮیﻮ ﺵﻤﻴﺮو او د هﻐﻮ د ﻋﺪدي اﻃﻼﻋﺎﺕﻮ او اټﮑﻠﻮﻧﻮ ﺕﺮﻣﻨځ ﭼﯥ د ﻣﺮﮐﻪ ﺵﻮیﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ څﺨﻪ ﺕﺮ ﻻﺳﻪ
ﺵﻮي ،زیﺎت واټﻦ ﻣﻮﺟﻮد و .د رﺳﻤﻲ ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ،د اﺣﺼﺎیﻲ د ﻣﺮﮐﺰي دﻓﺘﺮ ،د ﺧﻄﺮ او زیﺎﻧﻤﻨﻨﻨی ﻣﻠی ارزوﻧﯥ،
ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺘﻴﺎ د وزارت ،د پﻮهﻨﯥ وزارت ،د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻧﻤﺎیﻨﺪګﻴﻮ او پﻪ هﻴﻮاد ﮐﯥ د ﻣﻠﻲ او ﻧړیﻮاﻟﻮ اﻧﺠﻮګﺎﻧﻮ د
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕﻮ څﺨﻪ راﺧﺴﺘﻞ ﺵﻮې دي .د اﻃﻼﻋﺎﺕﻮ پﻪ ﻻس رﺳﻲ ﮐﯥ د پﺎم وړ ﻣﺤﺪودیﺘﻮﻧﻮ پﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﮐﯥ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻣﻼﺣﻈﺎت
او د ښځﻮ ﻣﺮﮐﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ پﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﮐﻢ ﻻس رﺳﻲ راځﻲ .دا ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت پﺪې ﻣﺎﻧﺎ دی ﭼﯥ ﻻﺳﺘﻪ راوړﻧﯥ پﻪ
ﺑﺸﺒړﻩ ﺕﻮګﻪ پﺮاﺧﯥ او ﺵﺎﻣﻠﻮﻧﮑﯥ ﻧﻪ دي.
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دوهﻤﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ :ﭘﻪ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﮐﯥ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻪ د یﻮې هﺮ اړﺥﻴﺰﻩ ﻣﺴﺎﻟﯥ ﭘﻪ څﻴﺮ
ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻪ هﻐﻪ ﺣﻘﻮﻧﻪ دي ﭼﯥ د وﻗﺎر او ډاډ څﺨﻪ ډک ژوﻧﺪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ اړیﻦ دي ،ﭼﯥ ﻣﺪﻧﻲ ،ﮐﻠﺘﻮري ،اﻗﺘﺼﺎدي،
ﺳﻴﺎﺳﻲ او ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﺣﻘﻮﻧﻪ پﻪ ﮐﯥ راځﻲ .ټﻮل ﮐﺴﺎن ﺑﺎیﺪ د دﻏﻮ ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺨﻪ پﺮﺕﻪ ﻟﻪ ﺕﻮپﻴﺮﻩ پﻪ ﻣﺴﺎوي ډول ﺑﺮﺧﻤﻦ وي.
د پﺮﻣﺨﺘﻴﺎ پﻪ هﮑﻠﻪ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ پﺮ ﺑﻨﺴټ وﻻړ روش د ﻏﻮښﺘﻮﻧﮑﻮ پﺎیﻠﻮ د ﺕﺮ ﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ اهﻤﻴﺖ ﻟﺮي .د
ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ پﺮ ﺑﻨﺴټ وﻻړ روش د ﻧﺎ ﺑﺮاﺑﺮۍ او ﺕﻮپﻴﺮ پﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰﻩ ﭼی د ﻓﻘﻴﺮو او پﻪ ﺣﺎﺵﻴﻪ ﮐی پﺎﺕی ﺧﻠﮑﻮ او هﻐﻪ
ﺧﻠﮑﻮ ﭼی ﻟﻪ ﺕﺒﻌﻴﺾ څﺨﻪ ځﻮریږی د پﺮﻣﺨﺘګ ﻣﺎﻧﻊ ګﺮځی ،ﺕﺄﮐﻴﺪ ﮐﻮی .د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ پﺮ ﺑﻨﺴټ د روش ﻣﻬﻢ او
څﺮګﻨﺪ ﻋﻨﺼﺮوﻧﻪ پﻪ ﻻﻧﺪې ډول دي:
•
•

•

•
•

ګډون :ﺧﻠﮏ ﺑﺎیﺪ د پﺮﻣﺨﺘﻴﺎ پﻪ اړوﻧﺪ ،د پﻼﻧﻮﻟﻮ ،ﻃﺮﺣﯥ ،ﻧﻈﺎرت او ارزوﻧﯥ پﻪ ﭼﺎرو ﮐﯥ پﻪ پﺮیﮑړو ﮐﯥ
ګډون وﮐړي.
ﺣﺴﺎب ورﮐﻮوﻧﻪ :ﻋﺎﻣﻪ ﭼﺎرواﮐﻲ ﺑﺎیﺪ ﺧﭙﻠﯥ دﻧﺪې ﺕﺮﺳﺮﻩ ﮐړي او هﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺕﻪ ﻣﺴﻮل وي ﮐﻮﻣﻮ ﺕﻪ ﭼﯥ
دوي ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ وړاﻧﺪې ﮐﻮي .پﻪ دې ﮐﯥ ﺧﻠﮑﻮ او پﺎرﻟﻤﺎن ﺕﻪ د ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﺣﺴﺎب ورﮐﻮﻧﯥ ﻟﻪ ﻻرې د ﻣﺮﺳﺘﻮ
د ﻣﻮﺛﺮیﺖ د ﻟﻮړوﻟﻮ ﭼﺎرې ﺵﺎﻣﻠﯥ دي او هﻤﺪارﻧګﻪ ﺑﻴﺎ دا ﻟړۍ ﻧړیﻮاﻟﻮ ﺵﺮیﮑﺎﻧﻮ ﻟﮑﻪ ﺕﻤﻮیﻞ ﮐﻮﻧﮑﻮ ﺕﻪ
ﻏځﻴږي.
د ﺕﻮﭘﻴﺮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې زیﺎﻧﻤﻨﻴﺪوﻧکﻮ او ګﻮښﻪ ﺵﻮیﻮ ډﻟﻮ ﺕﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ او ﻋﺪم ﺕﺒﻌﻴﺾ :د هﺮ ډول ﺕﺒﻌﻴﺾ پﺮ
اﺳﺎس ﻟﮑﻪ ﻧﮋاد ،رﻧګ ،ﺟﻨﺴﻴﺖ ،ژﺑﻪ ،ﻣﺬهﺐ ،ﺳﻴﺎﺳﻲ او داﺳﯥ ﻧﻮرې ﻧﻈﺮیﯥ ،ﻣﻠﻲ یﺎ ټﻮﻟﻨﻴﺰ اﺹﻞ،
ﻣﻠﮑﻴﺖ ،زیږون یﺎ داﺳﯥ ﻧﻮر ﺣﺎﻻت ﻧﺸﻲ ﮐﻮﻻی د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺨﻪ د ﺑﺮﺧﻤﻦ ﮐﻴﺪو پﻪ ﻻر ﮐﯥ ﺧﻨډ
وګﺮځﻲ .د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ پﺮ ﺑﻨﺴټ د روش ﻻﻧﺪې زیﺎﻧﻤﻨﻴﺪوﻧﮑی او ګﻮښﻪ ﺵﻮي ډﻟﯥ ﺑﺎیﺪ د ﻟﻮﻣړیﺘﻮب ﻟﻪ
ﻣﺨﯥ وپﻴﮋﻧﺪل ﺵﻲ .هﻤﺪاﺳﯥ پﻪ ورﺕﻪ ډول ﺑﺎیﺪ پﺮاﺧﺘﻴﺎیﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺵﻲ څﻮ ډاډ ﺣﺎﺹﻞ ﺵﻲ
ﭼﯥ پﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ څﻮک د ﮐﻮﻣﻮ ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﺑﺮﺧﻤﻦ دي ،ﻟﻪ دې ﻻرې ﮐﻮﻻی ﺵﻮ د زیﺎﻧﻤﻨﻴﺪوﻧﮑﻮ او ﻣﻨﺰوي
ډﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ښﻪ ﻣﺪاﺧﻠﺘﻲ پﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﻃﺮح ﮐړو.
روڼﻮاﻟﯽ :ﺧﻠﮏ ﺑﺎیﺪ د پﺮیﮑړې د ﻧﻴﻮﻟﻮ د پﺮوﺳﯥ او هﻤﺪارﻧګﻪ د هﻐﻮ ﻣﺴﻮوﻟﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ پﻪ هﮑﻠﻪ ﻻزﻣﻮ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕﻮ ﺕﻪ ﻻس رﺳﻲ وﻟﺮي.
ﭘﻴﺎوړي ﮐﻮل :ﺧﻠﮏ ﺑﺎیﺪ د ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ د ﺑﺪﻟﻮن پﻪ هﮑﻠﻪ ﺹﻼﺣﻴﺖ ،پﻮهﯥ ،ﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻮ او وړﺕﻴﺎوو ﺕﻪ ﻻزم
ﻻس رﺳﻲ وﻟﺮي.

د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ اړوﻧﺪﻩ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﮐﻠﻴﺪي اﻃﻼﻋﺎت
د دې پﺨﺎﻃﺮ ﭼﯥ وﻟﻴﺪل ﺵﻲ ﮐﻮﻣﯥ ډﻟﯥ یﺎ اﻧﻔﺮادي ﮐﺴﺎن د هﻐﻮي د ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﺑﺮﺧﻤﻦ ﻧﻪ دي ،د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ
ﺕﺤﻠﻴﻞ د وګړو د ﺳﺮﺵﻤﻴﺮﻧﯥ اﺹﻠﻲ ځﺎﻧګړﻧﻮ ﺕﻪ اړﺕﻴﺎ ﻟﺮي .د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ پﺮ ﺑﻨﺴټ د وﻻړ روش ﻟﻪ ﻣﺨﯥ دﻏﯥ
پﻮښﺘﻨﯥ ﺕﻪ د ځﻮاب ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﺎیﺪ د ﺟﻨﺴﻴﺖ ،ﻋﻤﺮ )زاړﻩ او ﻣﺎﺵﻮﻣﺎن( او وګړو د اﺹﻠﻲ ډﻟﯥ ﻟﻪ ﻻرې ﺑﺎیﺪ ﻟږ ﺕﺮ ﻟږﻩ
اﻃﻼﻋﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺵﻲ .پﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻧﻮرې ډﻟﯥ ﮐﻮﻣﯥ ﭼﯥ د ﺕﺒﻌﻴﺾ پﻪ وړاﻧﺪې زیﺎﻧﻤﻨﻴﺪوﻧﮑﯥ دي یﺎ هﻐﻪ
ﮐﺴﺎن ﭼﯥ د وړاﻧﺪې څﺨﻪ ﻣﺤﺮوم ﺵﻮي دي ،پﻪ هﻐﻮ ﮐﯥ ﺑﯥ ځﻤﮑﯥ ﮐﺮوﻧﺪګﺮ ،ﮐﻠﻴﻮال ﮐﺎرګﺮ ،ﮐﻠﻴﻮال ﺑﯥ روزګﺎرﻩ
ﮐﺴﺎن ،ښﺎري ﺑﯥ روزګﺎرﻩ ﮐﺴﺎن ،ښﺎري ﻧﻴﺴﺘﻤﻦ ﮐﺴﺎن ،ﺑﯥ ځﺎیﻪ ﺵﻮي داﺧﻠﻲ ﮐﺴﺎن ،راﺳﺘﻨﻴﺪوﻧﮑﻲ ،ﻣﻌﻴﻮﺑﻴﻦ او
ﮐﻮﭼﻴﺎن ﺵﺎﻣﻞ دي .د دﻏﻮ ډﻟﻮ پﻪ دﻧﻨﻪ ﮐﯥ د ﻧﺎریﻨﻪ وو او ښځﻴﻨﻪ وو د وﺽﻌﻴﺖ د هﺮ ډول ﺕﻮپﻴﺮ پﻪ هﮑﻠﻪ ﺑﺎیﺪ راپﻮر
درج ﺵﻲ.
 1د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د اﻗﺘﺼﺎدي او ټﻮﻝﻨﻴﺰو ﭼﺎرو رﻳﺎﺳﺖ ،د ﺑﯥ وزﻝۍ ﭘﻪ هکﻠﻪ ﺑﻴﺎ ﮐﺘﻨﻪ ،د ﻧړۍ د ټﻮﻝﻨﻴﺰ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﻪ هکﻠﻪ راﭘﻮر ، ٢٠١٠ ،ﻧﻴﻮﻳﺎرک،
٢٠٠٩
 2د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ ﺳﺘﺮاﺕﻴﮋي2008-2013 (ANDS), 31
 3ﭘﻮرﺕﻪ ﻣﺄﺥﺬ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻝﭙﺎرﻩ د ﻣﺮﺳﺘﻮ هﻤﻐږي ﮐﻮوﻧکی ادارې ﺑﻮرډ ﺕﻪ هﻢ ﻣﺮاﺟﻌﻪ وﮐړئ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ازﻣﺎﻳښﺘﻲ ګډون ارزوﻧﻪ ،ﻣﺎرچ٢٠٠٨ ،
 4د ﺧﻄﺮ او زیﺎﻧﻤﻨﻤﻨﺘﻮب د ارزوﻧﯥ ﻣﻠﻲ ادارﻩ ،٢٠٠٧-٠٨ ،او ﻧړیﻮال ﺧﻮراﮐﻲ پﺮوګﺮام .پﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ پﻪ ﺕﺎریﺨﻲ ﺕﻮګﻪ ﺑﯥ وزﻟۍ د ﻏﺬا د ﻧﻴﺴﺘۍ د
ﮐﭽﯥ پﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﺕﻌﻘﻴﺒﻴږي .د دﻏﻪ ﻣﻴﺘﻮد ﻻﻧﺪې ،د ﺑﯥ وزﻟۍ ﮐﭽﻪ د ﻣﺼﺮف او ﻋﺎیﺪاﺕﻮ د ﮐﭽﯥ د ﻣﺤﺎﺳﺒﯥ ﻟﻪ ﻻرې ﺕﻌﻴﻴﻦ ﮐﻴږي ،ﺕﻤﻪ ﮐﻴږي ﭼﯥ ﮐﻮرﻧﻲ د
ﺕﻐﺬیﯥ اﺹﻠﻲ اړیﺘﺎووې ﺕﺮ ﻻﺳﻪ ﮐړي .د اﺹﻠﻲ اړﺕﻴﺎوو ﻟګښﺖ د ﺑﻴﻠګﯥ پﻪ ﺕﻮګﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن پﻪ ﻣﻠﻲ پﺮﻣﺨﺘﻴﺎیﻲ ﺳﺘﺮاﺕﻴﮋي ﮐﯥ هﻢ ﮐﺎرول ﺵﻮي .د ﻧﻴﺴﺘﯥ د
ﮐﭽﯥ د اﺹﻠﻲ اړﺕﻴﺎوو ﻟګښﺖ د ﺳړی پﻪ ﺳﺮ د ﻟګښﺖ ﮐﭽﻪ وړاﻧﺪې ﮐﻮي پﻪ ﮐﻮﻣﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﭼﯥ د ﮐﻮرﻧۍ ﻏړي د اﺹﻠﻮ اړﺕﻴﺎوو د ﺕﺮ ﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﻮﻣﯥ ﭼﯥ د
ﺧﻮراﮐﻲ او ﻧﺎ ﺧﻮراﮐﻲ ﺕﻮﮐﻮ څﺨﻪ ﺟﻮړﻩ ﺵﻮي ،ﺕﻤﻪ ﮐﻮﻻی ﺵﻲ.
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 5د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺘﻴﺎ وزارتhttp://www.moph.gov.af/en/news.php?id=55 ،
 6د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاک ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ،د ﻋﺪاﻟﺖ ﻟﭙﺎرﻩ ﻏږ :پﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺕﻴﺮو ﺳﺮﻏړوﻧﻮ پﻪ هﮑﻠﻪ ﺳﻼ ﻣﺸﻮرې٢٠٠۵ ،
 7د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻋﺎﻟﻲ ﮐﻤﻴﺸﻨﺮ د دﻓﺘﺮ وړاﻧﺪیﺰ ﺵﻮي ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﻣﻮﺧﻪ یﯥ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ پﺮ ﺑﻨﺴټ د ﻟﺮﻟﻴﺪوﻧﻮ د یﻮ ځﺎی ﮐﻮﻟﻮ دﻧﺪﻩ دی ،ځﺎی
ﺵﻮي .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺕړون ﻟﻴﮏ ﻧﻬﺎیﻲ ﺑڼﻪ ،د اﻗﺘﺼﺎدي او ټﻮﻟﻨﻴﺰې پﺮاﺧﺘﻴﺎ ﻻﻧﺪې داﺳﯥ ﺑﻴﺎﻧﻮي" :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﻧړیﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ پﻪ ﻣﻼﺕړ د ﻟﻮږې،
ﺑﯥ وزﻟۍ او ﺑﯥ روزګﺎرۍ د راﮐﻤﻮﻟﻮ پﻪ ﻣﻮﺧﻪ د اﻗﺘﺼﺎدي پﺎیﺪاري ودې ﻟﻮړ ارﻗﺎم ﺕﻌﻘﻴﺐ ﮐړي".
 8د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺎﻟﻴﯥ وزارت ١٣٨٨ -د ﺕﻤﻮیﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻴﺎ ﮐﺘﻨﻪ ،ﻧﻮﻣﺒﺮ .٩ ،٢٠٠٩ ،هﺎﻣﻴﺸﻦ ﻧﻴﮑﺴﻦ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﻮ او ﺕﺤﻠﻴﻞ واﺣﺪ ،د
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕﻲ اﺳﻨﺎدو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺑﺮاﺑﺮول؛ پﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﺮﺳﺘﻮ او ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻮړوﻟﻮ ﺕﻨﺎﻗﺾ ،اپﺮیﻞ۴ ،٢٠٠٧ ،
 9د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺎﻟﻴﯥ وزارت ،هﻤﺪا ځﺎی٣ ،
 10ﻣﺎټ واﻟډیﻦ ،اﮐﺒﺮ ﻣﻮﺳﺴﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻧﺸﺮ ﺵﻮي ،ﺳﻘﻮط ،پﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻣﻮﺛﺮیﺖ ،ﻣﺎرچ٧ ،٢٠٠٨ ،
11د اﻗﺘﺼﺎدي او ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻣﺮﮐﺰ ،پﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻪ او ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﻪ ،ﻣۍ ﻣﻴﺎﺵﺖ.٢٧ ،٢٠٠٢ ،
 12د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د  ٢٠٠٩ﮐﺎل د ﺑﺸﺮي پﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ﺵﺎﺧﺼﻮﻧﻮ اهﻤﻴﺖ د  ١٧٨هﻴﻮادوﻧﻮ ﻟﻪ ﺟﻤﻠﯥ څﺨﻪ  ١٧٧د ﺑﺸﺮي پﺮﻣﺨﺘﻴﺎ د ټﻴټﯥ ﮐﭽﯥ هﻴﻮادوﻧﻮ ﻟﻪ
ﺟﻤﻠﯥ څﺨﻪ ﺵﻤﻴﺮل ﮐﻴږي ﭼﯥ دا ارﻗﺎم د  ٢٠٠٧پﻪ پﺮﺕﻠﻪ ډیﺮ ﺧﺮاب ﺣﺎﻟﺖ ﻟﺮي.
 13ایﻦ ﺁر وي ای ،٢٠٠٨ -٢٠٠٧ ،ﺁی ډي ،څﻠﻮرم یﺎداښﺖ .دﻏﻪ راپﻮر د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺮﮐﺰي اﺣﺼﺎیی د دﻓﺘﺮ ﻟﺨﻮا ﺧﭙﺎرﻩ ﺵﻮي ﮐﻮم ﭼﯥ د اﻓﻐﺎن
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻟﻪ ﺧﻮا پﻪ رﺳﻤﻴﺖ پﻴﮋﻧﺪل ﺵﻮي ،ﮐﺎروي ،د یﻮﻧﻴﻔﭙﺎ ﻟﻪ ﺧﻮا د وګړو ﺵﻤﻴﺮ  ٢٨ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ اټﮑﻞ ﺵﻮې ﭼﯥ دا ارﻗﺎم داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن پﻪ ﻣﻠﻲ پﺮﻣﺨﺘﻴﺎیﻲ
ﺳﺘﺮاﺕﻴﮋي ﮐﯥ هﻢ ﮐﺎرول ﺵﻮي دي.
 14ﻧړیﻮال ﺧﻮراﮐﻲ پﻮرګﺮام.٢٠٠٩ ،
 15ایﻦ ﺁر وي ای ،٢٠٠٨ -٢٠٠٧ ،ﺁی ډي ،څﻠﻮرم یﺎداښﺖ ٨٢ ،پﺎڼﻪ .
 16د ﻣﺎﺵﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ پﻪ اړﻩ د ﻣﻴﺜﺎق ﮐﻤﻴټی ﺕﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﺳﻼﻣی ﺟﻤﻬﻮریﺖ ﻟﻮﻣړﻧی راپﻮر.٢٠٠٩ ،
17
اﮐﺴﻔﺎم اﻧټﺮﻧﻴﺸﻞ ،د ﺧﻄﺮوﻧﻮ پﻪ اړﻩ ﺑﻴﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﻮل :وﻟﯥ ﻣړیﻨﯥ او ویﺮاﻧﻲ د ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻋﻴﺐ ﻧﻪ ﺑﻠﮑﻪ د اﻧﺴﺎﻧﻲ پﺎﺕﯥ ﮐﻴﺪو ﻻﻣﻞ ﺵﻤﻴﺮل ﮐﻴږي،٢٠٠٨ ،
 .٢٠١٠ ،٢٠٠٩د  ١٩٩٠ﻟﺴﻴﺰیﺰې د وﭼﮑﺎﻟۍ اﻏﻴﺰې ﻻ هﻢ پﻪ ﻏﺬایﻲ ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ او ﺑﯥ وزﻟۍ ﺧﭙﻠﯥ اﻏﻴﺰې پﺮ ځﺎی پﺮی ایښﻲ ،د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﻧږدې ٪ ۴٠
ویﻠی ﭼﯥ د یﻮﻩ ﭼﺎرﻩ یی ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰم پﻪ څﻴﺮ هﻐﻮي د ﺧﭙﻞ ﻏﺬایﻲ ﻣﺼﺮف ﮐﭽﻪ راټﻴټﻪ ﮐړې.
 18د هﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ پﻪ ﻧﻴﺴﺘۍ ﮐﯥ ژوﻧﺪ ﮐﻮي د هﻐﻮي ﻟﭙﺎرﻩ د ټﻮﻟﻨﻴﺰې ﺳﺎﺕﻨﯥ هﻴڅ ډول رﺳﻤﻲ ﻓﻌﺎل ﺳﻴﺴټﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻪ دی ،د ﻣﻌﻴﻮﺑﻴﻨﻮ او د ﺵﻬﻴﺪاﻧﻮ د
ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﺤﺪود ﺕﻘﺎﻋﺪ ﻣﻮﺟﻮد دی.
 19ﻧړیﻮال ﺑﺎﻧﮏ ،د ﺑﯥ وزﻟﻮ وګړو ﻏږ٢٠٠٠ ،
 20ﺳﺎﺣﻮي څﻴړﻧﻪ٢٠٠٩ ،
 21هﻤﺪا ځﺎی.
 22هﻤﺪا ځﺎی
 23ﻣﺎرټﻴﻦ وان ،ﺑﻴﭻ ﻟﺮټ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﯥ او ﺕﺤﻠﻴﻞ واﺣﺪ ،د ﻟﻮړ رﺕﺒﻪ وﻻیﺘﻲ ټﺎﮐﻨﻮ پﻪ اړﻩ د اﻧﻀﺒﺎط او ﺕﺸﺨﻴﺺ د پﺎﻟﻴﺴﻴﻮ ﺕﺮﻣﻨځ د ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕﻲ
اﺳﻨﺎدو ټﻮﻟګﻪ ،ﻣۍ ﻣﻴﺎﺵﺖ٧ ،٢٠٠٩ ،
 24د ﺑﻴﻠګﯥ پﻪ ﺕﻮګﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮي پﺮﻣﺨﺘﻴﺎ راپﻮر ،د ﻋﺼﺮي ﮐﻴﺪﻟﻮ او رﺳﻢ او رواج ،ﻗﺎﻧﻮن د ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ او د ﻋﺪاﻟﺖ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻟټﻮن راپﻮروﻧﻪ ﺕﻪ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ وﮐړئ.
 25ﺳﺎﺣﻮي څﻴړﻧﻪ٢٠٠٩ ،
 26ﻧړیﻮال ﺑﺎﻧﮏ ،د یﻮﻩ اﻏﻴﺰﻣﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻮړول -پﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻋﺎﻣﻪ ادارې اﺹﻼﺣﺎﺕﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻟﻮﻣړیﺘﻮﺑﻮﻧﻪ ،ﺟﻮن.٢٠٠٨ ،
 27د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻧﺸﻪ یی ﺕﻮﮐﻮ او ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ دﻓﺘﺮ ،پﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ اداري ﻓﺴﺎد :روﺵﺖ ﻟﮑﻪ څﻨګﻪ ﭼﯥ د ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا درج ﺵﻮي ،ﺟﻨﻮری،٢٠١٠ ،
)څﺮګﻨﺪﻩ ﺵﻮې ﭼﯥ د ځﻮاب ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ویﻞ ﺵﻮي ﭼﯥ ﻓﺴﺎد د ډﻟﻪ یﻴﺰﻩ رﺳﻨﻴﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا پﻪ ﮐﻤﻪ ﮐﭽﻪ ﺕﺮ پﻮښښ ﻻﻧﺪې ﻧﻴﻮل ﮐﻴږي ،او د هﻴﻮاد پﻪ ﺟﻨﻮب
ﮐﯥ ﻧږدې  ٢١٣ﺑﺮﺧﻪ هﻴڅ وﺧﺖ ﺕﺮ پﻮښښ ﻻﻧﺪې ﻧﻪ دﻩ راﻏﻠﯥ(.
 28د ﺥﺒﺮﻳﺎﻻﻧﻮ د ګﻮاښ ،وهﻠﻮ ،ﺕﻮﻗﻴﻒ ،ټﭙﻲ ﮐﻴﺪو ،وژﻧﻮ د ﻗﻀﻴﻮ ﭘﻪ هکﻠﻪ دﻧۍ د ډﻝﻪ ﻳﻴﺰﻩ رﺳﻨﻴﻮ د ډﻝﯥ ﻝﻪ ﺥﻮا د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕﻮ وړاﻧﺪې ﮐﻮل.٢٠٠٩ ،
 29ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ،د ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺡﻘﻮﻧﻮ ګډ ﻧﻈﺎرت ،د  ٢٠٠٩د وﻝﺴﻤﺸﺮۍ او وﻻﻳﺘﻲ ﺷﻮراګﺎﻧﻮ د ټﻮﻝټﺎﮐﻨﻮ راﭘﻮروﻧﻪhttp://unama.unmissions.org ،
 30ﺳﺎﺣﻮي څﻴړﻧﻪ٢٠٠٩ ،
 31هﻤﺪا ځﺎی ،د ﺑﻴﻠګﯥ پﻪ ﺕﻮګﻪ د ﻧﻨګﺮهﺎر وﻻیﺖ د ﺵﻴﺮزادو وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﺮوﻧﺪګﺮ د یﻮﻩ ﺳړک ،اوﺑﻮ ﻟګﻮﻧﯥ د ﮐﺎﻧﺎل او یﻮﻩ ﮐﻠﻨﻴﮏ د ﺟﻮړوﻟﻮ پﻪ ﺑﺪل ﮐﯥ د
ﺕﺮیﺎﮐﻮ د ﮐښﺘﻮﻧﻮ د اړوﻟﻮ ﻣﺴﺎﻟﯥ ﺕﻪ ﻏﺎړﻩ ﮐﻴښﻮدﻩ .د  ١٠٠٠څﺨﻪ زیﺎﺕﻮ ﮐﺮوﻧﺪګﺮو ﺧﭙﻞ ﮐښﺘﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ یﻮړل ﺧﻮ یﻮ ﮐﺎل وروﺳﺘﻪ،د هﻐﻮي ﺳﺮﻩ ﺕﺮﺳﺮﻩ
ﺵﻮي ژﻣﻨﯥ هﻴڅ پﺮ ځﺎی ﻧﻪ ﺵﻮي ،ﺧﻮ ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮا ﺑﻴﺎ د واﻟی ﻟﻪ ﺧﻮا ځﺂیﻲ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺕﻪ  ١٠٠٠ډاﻟﺮ ورﮐړل ﺵﻮی دي.
 32د ﺳﺮﻩ ﺹﻠﻴﺐ ﻧړیﻮاﻟﻪ ﮐﻤﻴټﻪ
 33د ﻣﻠﮑﻲ وګړو د ﺳﺎﺕﻨﯥ پﻪ اړﻩ د یﻮﻧﺎﻣﺎ راپﻮروﻧﻮ ﺕﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ وﮐړئhttp://unama.unmissions.org .
 34ﺳﺎﺣﻮي څﻴړﻧﻪ٢٠٠٩ ،
 35هﻤﺪا ځﺎی
 36د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د څړیﻨﯥ او دﻓﺎع ﮐﻨﺴﻮرټﻴﻢ ،ﺧﺒﺮي ﮐﻮل :د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ او ﻣﺴﻮوﻟﻴﺘﻮﻧﻮ پﻪ اړﻩ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻧﻈﺮیﯥ ،٢٠٠٣ ،د اﻗﺘﺼﺎدي او ټﻮﻟﻨﻴﺰو
ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻣﺮﮐﺰ ،پﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻪ او ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﻪ.٢٠٠٢ ،
 37هﻤﺪا ځﺎی
 38د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د څړیﻨﯥ او دﻓﺎع ﮐﻨﺴﻮرټﻴﻢ ،ﺧﺒﺮي ﮐﻮل :د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ او ﻣﺴﻮوﻟﻴﺘﻮﻧﻮ پﻪ اړﻩ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻧﻈﺮیﯥ ،٢٠٠٣ ،د اﻗﺘﺼﺎدي او ټﻮﻟﻨﻴﺰو
ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻣﺮﮐﺰ ،پﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻪ او ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﻪ.٢٠٠٢ ،
 39اﮐﺴﻔﺎم ،د ﺟګړې زیﺎن ،د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺵﺨړې ﺕﺠﺮﺑﯥ ،٢٠٠٩ -١٩٧٨ ،ﻧﻮﻣﺒﺮ ٢٠٠٩
 40ﺳﺎﺣﻮي څﻴړﻧﻪ٢٠٠٩ ،
 41هﻤﺪا ځﺎی
 42ﺳﺎټ واﻟډﻣﻦ ،ﺁی ډی ١٠ ،یﺎداښﺖ
43هﻤﺪا ځﺎی ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺎﻟﻴﯥ وزارت ﺕﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ وﮐړئ ،پﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د وزارﺕﻮﻧﻮ د پﻮﻟﯥ اړیﮑﻲ او وﻻﺕﻴﻲ ﻟګښﺘﻮﻧﻪ ،٢٠٠٨ ،اګﺴﺖ ،او د
پﺎرﻟﻤﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د ﺳﻲ ﺁر ﺳﻲ راﺑﻮر :د ﻋﺮاق او اﻓﻐﺎﻧﺘﺴﺎن ﻟګښﺘﻮﻧﻪ ،او د  ٩/١١راهﻴﺴﯥ د ﺕﺮهګﺮۍ د ﻋﻤﻠﻴﺎﺕﻮ پﻪ اړﻩ ﻧﻮر ﯦﻨړیﻮاﻟﯥ ﺟګړې ،ﺕﺎزﻩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت،
 ٢٠٠٨ﮐﺎل ،ﻓﺒﺮوری) ،پﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د پﺮﻣﺨﺘﻴﺎیﻲ ﻟګښﺘﻮﻧﻮ ورﺕﻪ اټﮑﻠﻮﻧﻪ ،پﻪ ورځ ﮐﯥ د پﻮځﻲ ﻟګښﺘﻮﻧﻮ پﻪ اړﻩ  ١٠٠ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ ډاﻟﺮ او هﺮﻩ ورځ د
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پﺮﻣﺨﺘﻴﺎ پﻪ اړﻩ  ٧ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ ډاﻟﺮ( هﻤﺪارﻧګﻪ د ﺳﻨﺴﻞ ﺵﻮرا ﺕﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ وﮐړئ:
www.icosgroup.net/documents/taliban_politics_policy_paper.pdf
 44د ﻣﺎﻟﻴﯥ وزارت ،ﺁی ډی ٨ ،یﺎداښﺖ) ٣ ،دا پﻪ  ٣ ،٢٠٠٨ﮐﯥ د اﮐﺒﺮ ﻣﻮﺳﺴﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا د راپﻮر ﺵﻮی ﻣﻄﻠﺐ پﻪ هﮑﻠﻪ ﻧږدې  ٪ ۴٠د پﺎم وړ ﻟﻮړال پﻪ
ډاګﻪ ﮐﻮي(
 45د ﻧړیﻮاﻟﯥ پﺮﻣﺨﺘﻴﺎی ریﺎﺳﺖ ،د هﻴﻮاد د پﺮوګﺮام ﺕﺤﻠﻴﻞ :اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣۍ٢٠٠٩ ،
 46ﺳﺎﺣﻮي څﻴړﻧﻪ ،٢٠٠٩ ،پﻪ ﺑﺪﺧﺸﺎن ﮐﯥ د ﮐﺎر پﻪ ﺑﺪل ﮐﯥ د ﺧﻮړو پﻮرګﺮام ﻻﻧﺪې د  ٢۵ورځﻮ ﻟﭙﺎرﻩ  ١٣٠٠ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺕﻪ د ورځﯥ  ٢۵٠ان ﺕﺎدیﻪ ﺵﻮي
دي(
 47ﻧړیﻮال ﺑﺎﻧﮏ ،ﺁی دي ٢۵ ،یﺎداښﺖ
 48ﺳﺎﺣﻮي څﻴړﻧﻪ٢٠٠٩ ،
 49اﻧﺎهﻴﺘﺎ ﻣﻮﺟﻤﺪار ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،د ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻣﺤﺪود ﻓﻌﺎﻟﺘﻴﻮﻧﻪ ،زړوﻧﻮ او ﻓﮑﺮوﻧﻮ ﺕﻪ ګﻮزار ،پﻪ ایﺮاﺵﺎی څﻴړﻧﻪ ﮐﯥ ،اپﺮیﻞ.٢٠٠٩ /٣٠ ،
 50هﻤﺪا ځﺎی .اﻧګﺮیډ ﻣﮏ ډوﻧﺎﻟډ ،د ﺳﻴﻤﻪ یﻴﺰې ﺳﺎﺕﻨﯥ ﻣﺪاﻓﻊ ﻣﺸﺎرو ،د ﻧﺎروی د ﮐډواﻟﻮ ﺵﻮرا
 51د ﻣﺘﺤﺪﻩ ایﺎﻻﺕﻮ د پﻮځ ﻻﺳﻲ ﮐﺘﺎب ،د یﻮﻩ ﺣﺮﺑﻪ یﯥ ﺳﻴﺴټﻢ پﻪ ﺣﻴﺚ د پﻴﺴﻮ پﻪ اړﻩ د ﻗﻮﻣﻨﺪان ﻻرښﻮوﻧﻪ ،د یﻐﻴﺎﻧﻮ د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړوړﻟﻮ پﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﺳﻴﻤﯥ د
اوﺳﻴﺪوﻧﮑﻮ د زړوﻧﻮ او ذهﻨﻮﻧﻮ ګټﻞ .اپﺮیﻞ ،٢٠٠٩ ،اﻧډیﻮ وایﻠډر پﻪ ﮐﺘﺎب ﮐﯥ ذﮐﺮ ﺵﻮی ﭼﯥ پﻴﺴﯥ د اﻣﻴﺮیﮑﺎ ﻟﭙﺎرﻩ ﺧﻮاﺧﻮږي ﻧﺸﻲ ګټﻼی ،ﺧﺎرﺟی
پﺎﻟﻴﺴی ،ډﺳﻤﺒﺮ) ٢٠٠٩ ،دزړوﻧﻮ او ذهﻨﻮﻧﻮد ګټﻮﻟﻮ پﻪ پﺮﺕﻠﻪ د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﻣﺮﺳﺘﻮ اهﻤﻴﺖ ﺑﺎیﻠﻲ ...ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺵﮑﺎیﺘﻮﻧﻪ هﻢ پﻪ دې ﮐﯥ ﺵﺎﻣﻞ دي :ډیﺮ ﮐﻢ او یﺎ
هﻢ هﻴڅ ﻧﻪ دي ﺕﺮ ﻻﺳﻪ ﺵﻮي )د یﻮ ﺵﻤﻴﺮ وروﺳﺘﻴﻮ ﺕﻄﺒﻴﻖ ﺵﻮیﻮ پﺮوژو پﻪ هﮑﻠﻪ د پﺎم وړ ﺵﻮاهﺪو ﺳﺮﺑﻴﺮﻩ( دا درک ﭼﯥ ﻧﻮرو ټﻮﻟﻨﻮ زیﺎﺕﯥ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺕﺮ ﻻﺳﻪ
ﮐړي ،د ﮐﺎ رﮐﻤﺰوری ﮐﻴﻔﻴﺖ ،ﻧﺎ ﺳﻤﯥ پﺮوژې او داﺳﯥ ﻧﻮر ﺵﻴﺎن .د ﻣﺮﺳﺘﻮ پﻪ ﺣﻮاﻟﻪ یﻮازﻧﻲ ﻧﻴﻮﮐﻪ دا دﻩ ﭼﯥ دا د ﻣﺦ پﺮ زیﺎﺕﻴﺪوﻧﮑﯥ ﻓﺴﺎد ﻟﭙﺎرﻩ ﻻر
هﻮاروي او پﻪ دې ﺳﺮﻩ د یﻮ ﺵﻤﻴﺮ ﻣﺜﺒﺘﻮ ﮐﺎروﻧﻮ پﻪ وړاﻧﺪې هﻢ ﺧﻨﺪ پﻴﺪا ﺵﻮی دی(.
 52ﻣﺎټ واﻟډیﻦ،د ﻧﺎټﻮ د هﻴﻮادوﻧﻮ او ﺣﮑﻮﻣﺘﻮﻧﻮ د ﻏﻮﻧډې د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ پﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﻴﺸﺘﻮ  ١١اﻧﺠﻮګﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺳﻨﺪ  ،۴ -٣اپﺮیﻞ،
 ،٢٠٠٩پﻪ ﺵﺨړﻩ ﮐﯥ ښﮑﺴﻞ :پﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻧړیﻮاﻟﻪ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺳﺘﺮاﺕﻴﮋي او ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن) ٢٠٠٩ ،۵ ،د وﻻیﺘﻲ ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ټﻴﻤﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﻮﺟﻮدﻩ ﺕﻤﻮیﻞ د
روﻏﺘﻴﺎ او ﻣﻌﺎرف د ﻣﻠﻲ ﺑﻮدﺟﻴﻮ څﺨﻪ اوړي(.
 53هﻤﺪا ځﺎی  .١۵د ﺑﻮدﺟﯥ پﺎرﻟﻤﺎﻧﯥ ﺕﻮﺟﻴﻪ ،د ﺑﻮدﺟﯥ ﺕﻮﺹﻴﻪ ٢٠٠٩ ،ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل ،د ﺟﻨﻮﺑﻲ او ﻣﺮﮐﺰ ي اﺳﻴﺎ ﺑﻴﺎ ﮐﺘﻨﻪ.۵۵۶ ،
 54ﻣﺎټ واﻟډیﻦ ،ﺁی ډی ١٠ ،او  ١٣یﺎدښﺘﻮﻧﻪ
 55هﻤﺪا ځﺎی  .١۵اﮐﺴﻔﺎم پﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ :پﺮاﺧﺘﻴﺎ او د ﺑﺸﺮپﺎﻟﻨﯥ ﻟﻮﻣړیﺘﻮﺑﻮﻧﻪ) ٢٠٠٨ ،۴ ،د دې یﺎدوﻧﻪ ﮐﻴږي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺕﺮ ټﻮﻟﻮ ﺳﺘﺮ ﺕﻤﻮیﻞ
ﮐﻮوﻧﮑﯥ ادارې ،یﻌﻨﯥ د ﻧړیﻮاﻟﯥ پﺮاﺧﺘﻴﺎ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺘﺤﺪﻩ ایﺎﻻﺕﻮ ﺕﻨﻤﺎیﻨﺪګﻲ د ﺧﭗ ﻟﺘﻤﻮیﻞ ﻧږدې ﻧﻴﻤﺎیﻲ ﺑﺮﺧﻪ  ۵ﺳﺘﺮو اﻣﺮیﮑﺎیﻲ ﻗﺮاردادیﺎﻧﻮ ﺕﻪ اﺧﺘﺼﺎص
ﮐړي(.
 56د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﭙړﺕﻴﺎ څﺎر ،اﻓﻐﺎﻧﺘﺴﺎن ،د ﻣﺮﺳﺘﻮ د ﻣﻮﺽﻮﻋﺎﺕﻮ څﺨﻪ د هﻴﻮاد وګړو ﺕﻪ د ﺣﺴﺎ ﺑﻮرﮐﻮﻧﯥ ﺑﻴﺎ ﺳﭙﺎرل٢٠٠٨ ،۵ ،
 57د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺎﻟﻴﯥ وزارت ،د ﺕﻤﻮیﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻣﺎﻟﻴﯥ ﺑﻴﺎ ﮐﺘﻨﻪ ،ﺟﻨﻮري٩ ،٢٠٠٩ ،
 58د اﻣﻨﻴﺖ ﺵﻮرا ﺕﻪ پﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ دﻣﻠګﺮو ﻣﺘﻠﻮﻧﻮ د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻨﺸﻲ د ځﺎﻧګړی اﺳﺘﺎزی ﮐﺎی ایډی ﺑﻴﺎﻧﻪ ،د ﺟﻨﻮري ٢٠١٠ ،۶
 59ﺳﺎﺣﻮي څﻴړﻧﻪ .٢٠٠٩ ،د ﺧﻮراک د ﺣﻖ پﻪ اړﻩ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﺧﺎص راپﻮر ورﮐﻮﻧﮑﯥ ،ښﺎﻏﻠی اوﻟﻴﺴﻮیﺮ ډی ﺳﻮټﺮ ،ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕﻲ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ،د ﻏﺬایﻲ
ﺑﺤﺮان او د ﮐﺮﻧﯥ د ﺑﻴﺎ ﺟﻮړښﺖ دﻋﻬﺪې څﺨﻪ د راوﺕﻠﻮ پﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ادارې ﺕﻪ ﺽﺮورت ﻟﻴﺪل ﮐﻴږي ١٨ ،ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ) .٢٠٠٩ ،یﺎدوﻧﻪ ﮐﻴږي ﭼﯥ د ﺧﻮار
ځﻮاﮐۍ د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻋﺎﻣﻪ پﺎﻟﻴﺴﻲ ګﺎﻧﯥ پﻴﺎوړي ﺵﻲ او د ﻏﺬایﻲ ﺕﻮﻟﻴﺪ پﻪ هﮑﻠﻪ د پﺨﻮاﻧﻲ او ﻧﺎ اﻣﻨﺎﺳﺒﻪ ټﻴﻨګﺎر پﻪ پﺮﺕﻠﻪ ﻣﺘﻔﺎوت دي( .د ﺕﻬﻴﻪ ﮐﻮﻟﻮ او
راﻧﻴﻮﻟﻮ ﻧﻨګﻮﻧﯥ د یﻮ ﺵﻤﻴﺮ ﻧﻮرو ﻓﮑﺘﻮروﻧﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﺕﺮﮐﻴﺐ ﺵﻮی او د دې ډول ﻧﻨګﻮﻧﻮ یﻮﻩ ﺑﻴﻠګﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕﻲ ﺟﻮړښﺖ دی .پﻪ اﺳﻮ ﺣﺎ ﻟﮑﯥ د ﺳګﺮیټﻮ د ٪ ١٠
ﻣﺎﻟﻴﺎﺕﻮ پﻪ پﺮﺕﻠﻪ پﻪ پﻮډی ﺵﻴﺪو ﭼﯥ اﺹﻠﻲ اﻗﺪام دي  ٪ ١٧ﻣﺎﻟﻴﺎت وﺽﻌﻪ ﺵﻮي ﭼﯥ ﺑﻴﺎ وروﺳﺘﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺕﻪ رﺳﻴږي .ځﮑﻪ ﻧﻮ دا ﻣﺎﻟﻴﺎت پﻬﻨﺴﺘﻤﻨﻮ
ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻣﻨﻔﯥ اﻏﻴﺰې اﭼﻮي .ﺳﺎﺣﻮي څﻴړﻧﯥ دا ﺟﻮﺕﻪ ﮐړﻩ ﭼﯥ ﻣﺴﺎﻟﻪ پﻪ ﻣﺎرﮐﻴټﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﻏﺬایﻲ ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻠﻮ ﺕﻮﮐﻮ ﻣﻮﺟﻮدیﺖ ﻧﻪ دی ﺑﻠﮑﻪ د هﻐﻮ ﺳﺮوي ﺵﻮیﻮ
ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰﻩ او ﻣﺴﺎﻟﻪ دﻩ ﮐﻮم ﭼﯥ د ﻏﺬایﻲ ﺕﻮﮐﻮ ﺕﻪ د ﻻس رﺳﻲ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﻪ ﻟﺮی .ﺧﺎ ﺟﺎن اﻟﮑﻮزی ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺳﻮداګﺮۍ او ﺹﻨﻌﺖ د اﻃﺎﻗﻮﻧﻮﻣﺸﺮ )د
 ٢٠٠٩ډﺳﻤﺮ پﻪ ﻣﻴﺎﺵﺖ ﮐﯥ پﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﻣﺪﻧﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﺕﻪ ویﻨﺎ(
 60د پﺮاﺧﺘﻴﺎ ورﮐﺸﺎپﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د دایﮑﻨﺪي د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ پﺮ ﺑﻨﺴټ روش ،د وﻟﺴﻮاﻟی د ﮐﭽﯥ ﭼﺎرواﮐﻲ ،دایﮑﻨﺪي٢٠٠٩ ،
 61د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺕړون ﻟﻴﮏ ،دریﻤﻪ ﺽﻤﻴﻤﻪ
 62د هﻤﻐږي او ﻧﻈﺎرت ګډ پﻼوي ،ﮐﻠﻨی راپﻮر٢٠٠٧ ،
 63د ﻧړیﻮال ﺑﺤﺮان ډﻟﻪ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن :د ﻧړیﻮال ﺕﺤﻠﻴﻞ ﻟﭙﺎرﻩ اړﺕﻴﺎ ،د ﻓﺒﺮوري ٢٠٠٨ ١۴ -۶
 64د ښﺎﻏﻠی ﮐﺎی ایډی ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ،ای ډی ۵٧ ،یﺎداښﺖ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺕﻪ هﻢ ﻣﺮاﺟﻌﻪ وﮐړئ :دﻟﻨﺪن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ،ﺟﻨﻮري٢٠١٠ ،٢٨ ،
 65ﻣﺎټ واﻟډیﻦ :ﺁی ډی ١٠ ،یﺎداښﺖ ١۴ ،۴ ،او  ١۵ارﻗﺎم .د ﺣﮑﻮﻣﺖ پﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺵﻮیﻮ پﺮیﮑړو ﻧﻴﻮﮐﯥ ﺵﻮي ځﮑﻪ ﭼﯥ دا ډول پﺮیﮑړې د ټﻮﻟﻨﯥ د اړﺕﻴﺎوو
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ پﺮﺕﻪ پﺮوژې ﺕﻌﻴﻨﻮیﺎو د پﻠﯥ ﮐﻮﻟﻮ پﻪ ﭼﺎرو ﮐﯥ ﺳﺘﻮﻧﺰې راﻣﻨځ ﺕﻪ ﮐﻮي .د پﺮاخ ﻓﺴﺎد پﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ او د ﺹﻼﺣﻴﺖ ﺳﭙﺎرل هﻢ د
اﻧﺪیښﻨﯥ وړ ﺧﺒﺮﻩ دﻩ.
 66ﺳﺎﺣﻮي څﻴړﻧﻪ٢٠٠٩ ،
 67د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاک ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ،پﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د اﻗﺘﺼﺎدي او ټﻮﻟﻨﻴﻮ ﺣﻘﻮﻧﻮ دوﺽﻴﻌﺖ پﻪ هﮑﻠﻪ څﻠﻮرم راپﻮر ،ډﺳﻤﺒﺮ ،٢٠٠٩ ،د
ﻣﺮﺳﺘﻮ د ویﺶ پﻪ هﮑﻠﻪ د پﺎم وړ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎیﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻮﺟﻮد دی .دا ﺣﺎﻟﺖ د یﻮ ﺵﻤﻴﺮ ﻓﮑﺘﻮروﻧﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ راﻣﻨځ ﺕﻪ ﺵﻮی دی ﺧﻮ دا پﻪ دې ﻣﺎﻧﺎ ﻧﻪ دی ﭼﯥ
ﻣﺮﺳﺘﯥ د پﻮځﻲ او ﺳﻴﺎس یﻤﻮﺧﻮ د ﻻس ﺕﻪ راوړﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﺎرول ﮐﻴږي .د ﻧﻴﻤﺮوز ،هﻠﻤﻨﺪ ،زاﺑﻞ ،ﮐﻨﺪهﺎر او ارزګﺎن د ﻧﺎ اﻣﻨﻮ وﻻیﺘﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺳړی پﺮ ﺳﺮ
 ٢٠٠ډاﻟﺮ اﺧﺘﺼﺎص ﺵﻮي دي ،یﻮ ﺵﻤﻴﺮ زیﺎت وﻻیﺘﻮﻧﻪ ﺑﻴﺎ د دې اﺧﺘﺼﺎص څﺨﻪ زیﺎت دي .یﻮ ﺵﻤﻴﺮ زیﺎت وﻻیﺘﻮﻧﻪ ﺑﻴﺎ د دې اﺧﺘﺼﺎص ﺕﺮ ﻧﻴﻤﺎیﻲ ﮐﻤﻪ
ﺑﺮﺧﻪ ﺕﺮ ﻻهﺲ ﮐﻮي او ځﻴﻨﯥ ﻧﻮر ﻟﮑﻪ ﺳﺮپﻞ او ﺕﺨﺎر د دې اﺧﺘﺼﺎص  ١/٣ﺑﺮﺧﻪ ﺕﺮ ﻻﺳﻪ ﮐﻮي ،ﻣﺎټ واﻟډیﻦ ،ﺁی ډی ٣ ،٢ ،او  ١٠یﺎداښﺖ.
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