ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی
داﺳ ﺗﻤﻪ ﮐﯿي ﭼ د ﺑﺪﻟﻮن او ﺗﺤﻮل د ﭘاو ) ،(۲۰۲۴-۲۰۱۵ﯾﻌﻨ د ژورو ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻮ د ﺑﻬﯿﺮوﻧﻮ د ﭘاو ﭘﻪ ﭘﺎی ﮐ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﯾﻮه ﻋﺎدي
ﭘﺮﻣﺨﺘﯿﺎﯾ ﻫﯿﻮاد وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻪ ورﺳﯿي .دا ﭘﻪ دې ﻣﺎﻧﺎ ده ﭼ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ د دﻏﻪ ﻣﻬﺎل ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﮐﻪ ﻪ ﻫﻢ ﺑﯿﺎﻫﻢ ﭘﺮاخ ﺑﻬﺮﻧ ﻣﻼﺗ ﺗﻪ اړ وي،
ﺧﻮ د دې ﺗﻮان ﺑﻪ وﻟﺮي ﭼ ﺧﭙﻠﻪ ﺑﻮدﺟﻪ او اﻣﻨﯿﺘ ﻟﺘﻮﻧﻪ ﺗﺮ زﯾﺎﺗﻪ ﺣﺪه ﭘﻮرې ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻏﺎړه واﺧﻠ .اوس ﻣﻬﺎل ،دوﻟﺖ د ﺧﭙﻞ ﻫﯿﻮاد د ﭘﺎﯾﺖ
ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐ ﻧﺎﮐﺎﻓ ﻓﻨوﻧﻪ ﻧﻠﺮي ﭼ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺳﻮﻟ ﭘﺮوﺳ ﺑﺮﯾﺎﻟ اﻟﺴﺘﻪ راوړﻟﻮ ﭘﻮرې اړه ﻟﺮي.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮه د اﻟﻤﺎن ﻫﻤﺎري ﺑﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اوږدﻣﻬﺎل ﺛﺒﺎت او ﺳﻮﻟﻪ اﯾﺰې ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ د ﺷﺮاﯾﻄﻮ ﭘﻪ ﻣﻨﺘﻪ راوړﻟﻮ ﮐ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐي .دﻏﻪ
ﻫﻤﺎري ﯾﻮ ﻫﺮاړﺧﯿﺰ او ﺷﺒﻪ ﻟﺮوﻧ ﭼﻠﻨﺪ ﺗﻌﻘﯿﺒﻮي ﭼ د ډﯾﭙﻠﻮﻣﺎﯿﻮ ﻫﻮ او "د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺛﺒﺎت د ﺑﺴﺘ "د ﺛﺒﺎت ﺟﻮړوﻧ د ﭘﺮوژو ،د ﻧﺎﺗﻮ د
روزﻧ او ﺳﻼﻣﺸﻮرې ﭘﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﮐ د ون ،د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ ﻫﻤﺎرۍ ،د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ﺟﻮړوﻟﻮ او ﺑﺸﺮﭘﺎﻟﻮﻧﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭘﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﯿي .دا
ﭼﻠﻨﺪ ﭘﻪ ﻟﻮﻣي ﺎم ﮐ د اﻟﻤﺎن د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎرو ،د اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻤﺎرﯾﻮ او ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ،د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو او د ﻓﺎع د وزارﺗﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻠ ﮐﯿي .ﭘﻪ
راﺗﻠﻮﻧﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﮐ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠ ﺑﯿﺎرﻏﻮﻧ ﺗﻪ ﭘﺎم اړول ﮐﯿي ﭼ ﭘﻪ ﺗﯿﺮه ﺑﯿﺎ د اﻟﻤﺎن د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎرو او د اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻤﺎرﯾﻮ او ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ د
وزارﺗﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ورﻨ ﻣﻼﺗ ﮐﯿي.
د اﻟﻤﺎن ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ ﻫﻤﺎري د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺨﻪ ﻣﻼﺗ ﮐﻮي ﺗﺮ ﻮ دا ﻫﯿﻮاد ﺧﭙﻞ داﺳ ﯾﻮ دوﻟﺖ ﺟﻮړﮐي ﭼ د ﺧﭙﻠﻮ اﺗﺒﺎﻋﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻫﻐﻮی د
ﻮ د ﻣﺸﺮوع اﺳﺘﺎزي او د ﻫﻐﻮی د اﺳﺎﺳ اړﺗﯿﺎوو د ﭘﻮره ﮐﻮوﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ وﭘﯿﮋﻧﺪل ﺷ .دې ﻣﻮﺧ ﺗﻪ د رﺳﯿﺪﻟﻮ د ﭘﺎره ﺑﺎﯾﺪ اﻓﻐﺎن ﺣﻮﻣﺖ ﭘﻪ
داﺳ ﯾﻮ ﻣﻮﻗﻒ ﮐ وي ﭼ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻮ ﺗﻪ د ﺑﯿﻮزﻟ ،ﮐواﻟ ،ﻣﻬﺎﺟﺮت او اﻓﺮاﻃﯿﺖ ﻧﻪ ﭘﺮﺗﻪ د دوی د راﺗﻠﻮﻧ ﻟﺮﻟﯿﺪوﻧﻪ ﭘﺮاﻧﯿﺰي.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ژﻧﯿﻮ ﮐ د وزﯾﺮاﻧﻮ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮐ د  2018ﮐﺎل د ﻧﻮﻣﺒﺮ ﭘﻪ  28او  28ﻧﯿﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮې 70 ،رﯾﺎﺳﺘﻮﻧﻪ او ﻧﯾﻮاﻟ ﻣﻮﺳﺴ د ﻣﻠﺮو
ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ او اﻓﻐﺎن ﺣﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﺑﻠﻨﻪ ﻟﯿﺪﻟ ﭼ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎره د اوﺳﻨﯿﻮ ﭘﺮﻣﺨﺘ او ﭘﻪ ﺎﻧې ﺗﻮﻪ د ﺳﻮﻟ ﭘﻪ اړه ﺧﺒﺮې وﮐي .ﭘﻪ ﻫﯿﻮاد ﮐ
اﺻﻼﺣﺎت .ﭘﻪ دې ﻣﻮاﻓﻘﻪ وﺷﻮه ﭼ ﺗﻠﭙﺎﺗ ﺳﻮﻟ ﭘﻪ ﭘﺎی ﮐ ﯾﻮازې د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﺨﻮا د ﻮﻟﻮ اړوﻧﺪو ﻓﻌﺎﻟﯿﻨﻮ او ډﻟﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻏﻮر ﺳﺮه ﺗﺮﺳﺮه ﮐﯿﺪی
ﺷ.
د ﺟﻨﯿﻮا وزﯾﺮاﻧﻮ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﻢ د ﻫﻤﺎرﯾﻮ ﻣﻮﺧﻮ ﭘﻪ اړه ﻧﻮي ﮐﻨﺮو ﺗوﻧﻮﻧﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐل .د ﺟﻨﯿﻮا دوه اړﺧﯿﺰه اﺣﺘﺴﺎب ﭼﻮﮐﺎټ ) (GMAFد
ﻣﻬﻤﻮ ﭘﺮﻣﺨﺘﯿﺎﯾ ﺳﯿﻤﻮ ﻟﻪ د ﺑ وزﻟ ﮐﻤﻮﻟﻮ ،د اداري ﻓﺴﺎد ﺳﺮه ﻣﺒﺎرزه  ،ﺣﻮﻣﺘﻮاﻟ ،د ﻮ وده او اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﮐ د اﻓﻐﺎن
ﺣﻮﻣﺖ او ﻧﯾﻮاﻟ ﻮﻟﻨ ﻟﺨﻮا د و ﻫﻮ ﺑﻨﺴ ﺟﻮړوي .ﭘﻪ ورﺗﻪ وﺧﺖ ﮐ GMAF ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻟﻮﻣﯾﺘﻮﺑﻮﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺑﺴﭙﻨﻪ
ورﮐﻮوﻧﻮ ﻮﻟﻨ ﭘﯿﺎوړی اﺳﺘﺎزﯾﺘﻮب ﻏﻮﺘﻨﻪ ﮐﻮي.
ﻻﻧﺪې ډﺮوﻧﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ د اﻟﻤﺎن د ﮐﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﮐ ﺎی ﻟﺮي:
د ﺳﻮﻟ او ﭘﺨﻼﯾﻨ د ﭘﺮوﺳ ﻫﻮﻧﻪ
د آﻟﻤﺎن ﺣﻮﻣﺖ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ د ﻣﺪﻧ ﻮﻟﻨ ﻣﻼﺗ ﮐﻮي .ﭘﻪ دې ډﺮ ﮐ ﭘﻪ ﺎﻧې ﺗﻮﻪ د ﻫﻐﻮ ﭼﻠﻨﺪوﻧﻮ ﺨﻪ ﻣﻼﺗ ﮐﯿي ﭼ ﭘﻪ ﻫﯿﻮاد ﮐ
د ﺳﻮﻟ او ﭘﺨﻼﯾﻨ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي .ﺑﺮﺳﯿﺮه ﭘﺮدې ،د اﻟﻤﺎن ﺣﻮﻣﺖ د اﻓﺮاﻃﯿﺖ د ﻣﺨﻨﯿﻮي او ﻫﻤﺪاراز د ﺳﯿﻤﻪ اﯾﺰې ﻫﻤﺎرې د ﯿﻨﺖ ﭘﻪ
ﻻره ﮐ ﻫﻪ ﮐﻮي.
ﻣﻠ ﺛﺒﺎت ﺟﻮړوﻧﻪ او د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﭘﯿﺎوړي ﮐﻮل
ﻣﻠ ﺛﺒﺎت ﺟﻮړوﻧﻪ او د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﭘﯿﺎوړي ﮐﻮل ﭘﻪ ﯾﻮه ﺷﺒﻪ ﯾ ﭼﻠﻨﺪ ﮐ د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ ﻫﻤﺎرۍ او ﭘﻮ ﻣﻼﺗ ﺑﺸﭙووﻧ او اړﯾﻨﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻞ
ﮐﯿي .ﻣﻬﻤﻪ داده ﭼ د ﺛﺒﺎت ﺟﻮړوﻧ ﻣﺜﺒﺘ ﭘﺎﯾﻠ وﺳﺎﺗﻞ ﺷ او د ﺳﻮﻟ د ﭘﺮوﺳ د ﭘﺎره ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺘﻪ راﺷ .د ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ د ﺳﻤﻮن
ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د آﻟﻤﺎن د ﻓﺪراﻟ ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت( ) AAد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو د وزارت ﺨﻪ د ﭘﻮﻟﯿﺲ ﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﭘﯿﺎوړي ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ

ډﺮ ﮐ ﻣﻼﺗ ﮐﯿي ﺗﺮ ﻮ ﻫﻐﻮی ﭘﻪ دې ﻣﻮﻗﻒ ﮐ وي ﭼ اﻣﻨﯿﺖ د ﻗﺎﻧﻮن د واﮐﻤﻨ د اﺻﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐ ﻧﯿﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﭘﻠ ﮐي.
د ﻟﺮﻟﯿﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ د اﻓﺮاﻃﯿﺖ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﮐﺎرﺎﯾﻮﻧﻪ
ﻫﺮ ﮐﺎل ﮐﺎﺑﻮ  ۴۰۰٬۰۰۰ﺗﻨﻪ ﻮاﻧﺎن د ﮐﺎر ﺑﺎزار ﺗﻪ دروﻣ .د ﮐﺎرﻣﻮﻧﺪﻧ ﻫﻮﻧﻪ او د ﮐﺎر د ﻧﻮﯾﻮ ﺎﯾﻮﻧﻮ ﺟﻮړول ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻠﻮ ﺗﻪ ﻟﺮﻟﯿﺪوﻧﻪ ﻣﻨﺘﻪ
راوړي او د ﻮ او ﻧﺎرﯾﻨﻪ وو ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﻣﺴﺎوي ﺗﻮﻪ ﯾﻮه ډاډﻣﻨﻪ راﺗﻠﻮﻧ ﺑﺮاﺑﺮه ﮐي.
د ﻮوﻧ او روزﻧ ﻟﻪ ﻻرې ﻪ راﺗﻠﻮﻧ
ﻪ ﻮوﻧﻪ او ﻣﺴﻠ روزﻧﻪ د ﮐﺎرﻣﻮﻧﺪﻧ او ﺳﯿﺎﺳ ﺑﺮﺧ اﺧﯿﺴﺘﻨ ﺑﻨﺴ ﺟﻮړوي .د ﮐﺎر د ﺑﺎزار ﭘﺮ ﺑﻨﺎ ﻣﺴﻠ روزﻧﻪ او ﺑﻨﺴﯿﺰه ﻮوﻧﻪ د
ﺧﻠﻮ د ﭘﺎره ﻻﻪ اﻣﺎﻧﺎت ﭘﺮاﻧﯿﺰي ﭼ ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﺗﻪ ﺑﻪ ورﮐي .ﻣﻮﻧ د ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﻮړوﻧ او ﺑﯿﺨﺒﻨﺎﯾ اﻗﺪاﻣﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې د ﻣﺴﻠ روزﻧ د
ﮐﯿﻔﯿﺖ د ﺳﻤﻮﻧﺘﯿﺎ او ﻫﻤﺪاراﻧﻪ د ﻟﻮﻣﻧﯿﻮ او ﺛﺎﻧﻮي ﻮوﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮو .ﻣﻮﻧ ﻫﻤﺪارﻧﻪ د ﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻮ ﺟﻮړﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ د اﺳﺘﺎد‐ﺷﺎﺮدۍ د
دودﯾﺰې روزﻧ ﺨﻪ ﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮو او ﻫﻐﻮ ﺗﻪ ﻻ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ورﮐﻮو.
د  ﺣﻮﻣﺘﻮﻟ ﻟﻪ ﻻرې د ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺎﻣﯿﻨﻮل
اﻏﯿﺰﻣﻦ ﻣﻘﺎﻣﻮﻧﻪ ،ادارې او ﻧﻬﺎدوﻧﻪ د ﻧﻈﻢ ،ﻮﻟﻨﯿﺰې ﺳﻮﻟ او ﺣﻘﻮﻗ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﺗﺎﻣﯿﻨﻮوﻧ دي .ﻫﻐﻮی د ﻗﺎﻧﻮن د واﮐﻤﻨ د ﺟﻮړﺘﻮﻧﻮ او د
ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺣﻮﻣﺘﻮﻟ د ﻇﺮﻓﯿﺖ د ﮐﭽ د ﻟﻮړوﻟﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﺑﺎﯾﺪ داﺳ ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻪ او ﭘﻮﻫﻪ ﭘﻪ ﻻس راوړي ﭼ ﺧﭙﻠ دﻧﺪې ﭘﻪ ﺷﻔﺎﻓﻪ ﺗﻮﻪ ﺗﺮﺳﺮه
ﮐي ،د اداري ﻓﺴﺎد ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﭘﻪ اﻏﯿﺰﻣﻨﻪ ﺗﻮﻪ ﻣﺒﺎرزه وﮐي او د ﻮ ﺣﻘﻮﻧﻪ ﭘﯿﺎوړي ﮐي.
ﭘﻪ ﮐﻠﯿﻮاﻟ ﺳﯿﻤﻮ ﮐ اﻗﺘﺼﺎدي وده
د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ درې ﻠﻮرﻣﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﭘﻪ ﮐﻠﯿﻮ او ﺑﺎﻧو ﮐ ژوﻧﺪ ﮐﻮي ﭼ د ﻫﻐﻮ ډﯾﺮ ﺷﻤﯿﺮ د ﮐﺮﻫﻨ ﭘﻪ ډﺮ ﮐ ﭘﻪ ﮐﺎر ﺑﻮﺧﺖ دي .ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ،ﻣﻮﻧ ﭘﻪ
دې ډﺮ ﮐ ﭘﻪ ﺎﻧې ﺗﻮﻪ ،د ﺑﯿﻠ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ د ارزﺖ د ﻨﯿﺮوﻧﻮ ،ﻟﻪ ﺷﯿﺪو او ﻏﻨﻤﻮ ،د ﭘﺮاﺧﻮﻟﻮ او ﭘﯿﺎوړي ﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻻرې د دواﻣﺪاره او
ﻫﻤﺪاراز ﻣﻮﻗﺘﻮ ﺗﻮﻟﯿﺪي ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻮ د ﻣﻨﺘﻪ راوړﻟﻮ ﺨﻪ ﻣﻼﺗ ﮐﻮو.
د ﺑﻨﺴﯿﺰې ﺑﯿﺨﻨﺎ ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮل
ﻋﺎﻣﻪ ﺑﯿﺨﻨﺒﺎوو ،ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ او د اﺳﺘﻮﻨ ﺎﯾﻮﻧﻮ ﺗﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻻﺳﺮۍ د ﻮﻟﻮ ﭘﺮﻣﺨﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﺳﺮه ،ﭘﻪ ﺗﯿﺮه ﺑﯿﺎ ﭘﻪ ﮐﻠﯿﻮاﻟ ﺳﯿﻤﻮ ﮐ ډﯾﺮ ﻣﺤﺪود
دی .زﻣﻮﻧ د ژﻣﻨ ﻣﻮﺧﻪ ﭘﻪ دې ډﺮ ﮐ داده ﭼ ﺧﻠﻮ ﭘﻪ ﺗﯿﺮه ﺑﯿﺎ زﯾﺎن ﻣﻨﻮﻧﻮ ډﻟﻮ ﻟﻪ ﮐﻮرﻧ ﺑﯿﺎﯾﻪ ﺷﻮﯾﻮ ﺧﻠﻮ دﭘﺎره د ﺑﻨﺴﯿﺰې ﺑﯿﺨﺒﻨﺎ ﻟﻪ
د اﻧﺮژۍ او اوﺑﻮ ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﺗﻪ ﺳﻤﻮن ورﮐل ﺷ او ﺎرﺟﻮړوﻧﻪ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ وﻣﻮﻣ ﺗﺮ ﻮ د ﮐﻠﯿﻮ او ﺎروﻧﻮ د دواﻣﺪارې ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ وﺷ.
ﯾﻮه ﻓﻌﺎﻟﻪ ﺑﻨﺴﯿﺰه ﺑﯿﺨﺒﻨﺎ ﭘﻪ دوﻟﺘ ﻧﻬﺎدوﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﺧﻠﻮ ﺑﺎورﺗﯿﺎ ﯿﻨﻮي.
د ﻣﺤﻠ ﺟﻮړﺘﻮﻧﻮ ﭘﯿﺎوړي ﮐﻮل
د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﯾﻮ ﻣﻬﻢ ﺷﺮط د ﻣﺤﻠ ﺷﺮﯾﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﻨﻞ دي .ﻟﻪ ﻫﻤﺪې ﮐﺒﻠﻪ ،د اﻟﻤﺎن ﻓﺪرال ﺣﻮﻣﺖ ﻣﺤﻠ ﭘﺮﯾه ﮐﻮوﻧ ﺟﻮړﺘﻮﻧﻪ
ﭘﯿﺎوړي ﮐﻮي او ﭘﻪ زﯾﺎﺗﯿﺪوﻧ ﺗﻮﻪ ﻫﻐﻮی ﺗﻪ د ﭘﻼن ﺟﻮړوﻧ ﭘﻪ ﭘﺮﯾو او د اﻗﺪاﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﻠ ﮐﻮﻟﻮ ﮐ ﺑﺮﺧﻪ ورﮐﻮي .دا ﭼﻠﻨﺪ ﻫﻤﺪاراز د ﻮ د
ﺗﻨﺎزع ﭘﻪ ﺣﻞ ﮐ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي .ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﺎﯾﻪ ﭘﻮرې ﭼ اﻣﺎن وﻟﺮي وداﻧﯿﺰ ﮐﺎروﻧﻪ د ﻣﺤﻠ ﮐﺎرﺮو او ﻣﺤﻠ وداﻧﯿﺰو ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻪ ﮐﺎروﻟﻮ ﺳﺮه ﺗﺮﺳﺮه
ﮐﯿي ﺗﺮ ﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺎی ﮐ د ﺧﻠﻮ د ﭘﺎره د ﮐﺎرﺎﯾﻮﻧﻪ او ﻋﻮاﯾﺪ ﻣﻨﺘﻪ راﺷ.
ﺑﺸﺮﭘﺎﻟﻨ ﻣﺮﺳﺘ
د ﺳﻮﻟ او ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ د ﻮﻟﻮ ﻫﻮ ﺳﺮه ﺳﺮه ،ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ ۴.۲ ﻣﻠﯿﻮﻧﻪ ﺧﻠ د ﻣﻠﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ وﯾﻨﺎ ﭘﻪ  ۲۰۱۸ﮐ ﭘﺮاﺧﻪ ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘ ﺗﻪ اړﺗﯿﺎ

ﻟﺮي .(.د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﻠ د ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴ ﻃﺒﯿﻌ ﻧﺎروﯾﻮ او د ﻮ ﻟﺴﯿﺰو ﭘﻮ ﺷﺨو ﺨﻪ رﻧ وړي .دواړه ﻧﺎروﯾﻨﻮﻧﻪ د زﯾﺎت ﺷﻤﯿﺮ ﮐﻮرﻧ ﺑﯿﺎﯾﻪ
ﺷﻮﯾﻮ ﺧﻠﻮ ﺳﺒﺐ ﺮ ﭼ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن او اﯾﺮان د ﺎوﻧﯾﻮ ﻫﯿﻮادوﻧﻮ ﺨﻪ د راﺳﺘﻨﯿﺪوﻧﻮ ﮐواﻟﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﺸﺮﭘﺎﻟﻮﻧ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺗﻪ اړه ﻟﺮي.
د ﻣﺪﻧ ﻮﻟﻨ رول
ﻣﺪﻧ ﻮﻟﻨﻪ د دوﻟﺘ ﻧﻬﺎدوﻧﻮ ﺨﻪ د روﺘﻮب او ﻮاب ورﮐﻮﻧ ﭘﻪ ﻏﻮﺘﻠﻮ او د ﻮﻟﻨﯿﺰ ﺑﺪﻟﻮن ﭘﻪ ودې ﮐ ﻣﻬﻢ رول ﻟﻮﺑﻮي .ﻟﻪ ﻫﻤﺪې اﻣﻠﻪ ،د
اﻟﻤﺎن ﻓﺪرال ﺣﻮﻣﺖ د ﻣﺪﻧ ﻮﻟﻨ د ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻟﻪ ﻧدې ﻧﻪ ﮐﺎر ﮐﻮي او ﻫﻐﻮی ﺗﻪ ﺳﻼﻣﺸﻮره ورﮐﻮي ﺗﺮ ﻮ ﻫﻐﻮی ﭘﻪ دوﻟﺘ ﻟﯾﻮ ﮐ ﻻ
زﯾﺎت ون وﮐي او ﭘﻪ دې ﺗﻮﻪ د ﻣﺪﻧ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﻠ ﮐﻮﻟﻮ ﮐ ﺧﭙﻠﻪ وﻧه ﺗﺮﺳﺮه ﮐي.
ﻣﻼﺗ د اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ د ﻫﻮﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ
د ﻣﺎﻟ ﻣﻼﺗ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐ ،د اﻟﻤﺎن ﻓﺪرال ﺣﻮﻣﺖ د اﻓﻐﺎن ﺣﻮﻣﺖ ﺨﻪ ﺗﻤﻪ ﻟﺮي ﭼ د  ﺣﻮﻣﺘﻮﻟ ،د ﻓﺴﺎد ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﻣﺒﺎرزې ،د ﻮ د
ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﻣﻼﺗ او د اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮﺧﻪ اﺧﯿﺴﺘﻨ ﭘﻪ ډﺮوﻧﻮ ﮐ د اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ ﺧﭙﻠ ژﻣﻨ ﭘﻪ ﻋﻤﻞ ﮐ ﭘﻠ ﮐي .ﺑﺮﺳﯧﺮه ﭘﺮدې ،د آﻟﻤﺎن ﺣﻮﻣﺖ ﺗﻤﻪ
ﻟﺮي ﭼ اﻓﻐﺎن ﺣﻮﻣﺖ د ﮐواﻟ او ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻮ ﮐ ﻫﻤﺎري وﮐي.
د اﻟﻤﺎن ﻓﺪرال ﺣﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐ ﻟﺮي ﭼ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧ ﮐ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ اﯾﺰ ډول ﺧﭙﻠﻪ ﻫﻤﺎري د اﻓﻐﺎﻧ ﻟﻮري د اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ د ﺷﺮﯾﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﺮاﺧﻪ
ﮐي او د دې ﺗﺮﻨ د روﺘﻮب ،ﺎﻧ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ او د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ د ﻟﻮرﻣﻮﻧﺪﻧ د ﭘﺎره ﻻ زﯾﺎﺗ ﻫﻮﻧ ﺑﺮاﺑﺮې ﮐي.
ﻟﻪ دې ﮐﺒﻠﻪ ،ﻻزﯾﺎت ﻣﻼﺗ او ﻣﺮﺳﺘ د اﻓﻐﺎن ﺣﻮﻣﺖ ﻟﻪ ﺧﻮا د اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﭘﻠ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻮرې ﺗاو ﻟﺮي ﭼ ﭘﻪ ه ﺗﻮﻪ ورﺑﺎﻧﺪې ﻫﻮﮐه ﺷﻮې
ده .ﮐﻪ ﭼﯿﺮې ﭘﻪ ﯾﻮه ډﺮ ﮐ د ﺑﺴﯿﺎ ﭘﺮﻣﺨﺘ ﻧﺎﻧ وﻧﻪ ﻟﯿﺪل ﺷ ،ﻣﻮﻧ ﺑﻪ د ﺧﭙﻞ ﻣﻼﺗ ﮐﭽﻪ ﻫﻠﺘﻪ راﯿﻪ ﮐو ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ د ﭘﺎی  ﮐﯿدو.
اﻟﻤﺎن او د ډوﻧﺮاﻧﻮ ﻧﯾﻮاﻟﻪ ﻮﻟﻨﻪ ﺧﭙﻠ ﻣﺮﺳﺘ ﯾﻮ ﻟﻪ ﺑﻞ ﺳﺮه ﻫﻤﻐې ﮐﻮي.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮه د اﻟﻤﺎن ﻫﻤﺎري – ﭘﻪ ﯾﻮه ﻧﺎزﮐﻪ ﭼﺎﭘﯿﺮﯾﺎل ﮐ ﺷﺘﻮن
د اﻟﻤﺎن د ﻫﻤﺎرۍ اداره ،د ﺑﺤﺮان او ﺷﺨې د ﺎﯾﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل ،ﭘﻪ ﺑﯿﻼﺑﯿﻠﻮ ﺳﯿﻤﻮ ﮐ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻮي .دﻏﻪ ﺳﯿﻤ د اﻟﻤﺎن ﺣﻮﻣﺖ د ﺑﻨﺴﯿﺰې
ژﻣﻨ ﺗﻪ ﺧﻮرا اړﺗﯿﺎ ﻟﺮي .ﻣﻠ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻪ او د ﻣﺪﻧ ﻣﻮﺳﺴﺎت د ﺳﻮﻟ او ﺳﯿﺎﺳ اﻣﻨﯿﺖ او ﺛﺒﺎت ﭘﻪ ﻓﻀﺎ ﮐ د ژوﻧﺪ د ﺗﻀﻤﯿﻨﻮﻟﻮ او د
اﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺮﻟﯿﺪوﻧﻮ د ﻣﻨﺘﻪ راوړﻟﻮ او د ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻮ د ﺑﺮﺧ اﺧﯿﺴﺘﻨ د وړﺗﯿﺎ ﭘﻪ ﻻره ﮐ ﻣﻼﺗ ﺗﻪ اړﺗﯿﺎ ﻟﺮي.
د اﻟﻤﺎن ﻫﻤﺎرۍ ﭘﺎم د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﻠﻮ او ﭘﻪ ﻫﯿﻮاد ﮐ د ﻣﻠ ﺷﺮﯾﺎﻧﻮ ﺳﺮه د ﻣﺴﺎوي ﺷﺮاﯾﻄﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺎ ﭘﻪ ﻧدې ﻫﻤﺎرۍ ﺑﺎﻧﺪې ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ دی.
وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ ﻫﺮﻪ ،ﯾﻮازي دﻏﻪ ﺷﺮﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ د دې وړﺗﯿﺎ ﭘﯿﺪاﮐي او وﮐﻮﻻی ﺷ ﭼ اړﯾﻦ ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻪ ﻣﻨﺘﻪ راوړي او اړﯾﻦ ﺎﻣﻮﻧﻪ وﺎﮐ ﺗﺮ ﻮ
ﭘﻪ اوږدﻣﻬﺎل ﮐ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ ﭘﺮوﺮاﻣﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮاﮐﻪ ﺗﻮﻪ ﻃﺮﺣﻪ او ﭘﻠ ﮐي .ﻟﻪ ﻫﻤﺪې ﮐﺒﻠﻪ ،د اﻟﻤﺎن د ﺣﻮﻣﺖ ﯾﻮ ﻟﻪ ﻣﻬﻤﻮ ﻟﻮﻣﯾﺘﻮﺑﻮﻧﻮ ﺨﻪ ﻫﻢ
دادی ﭼ د اﻓﻐﺎن ﺷﺮﯾﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻧدې ﺳﻼ ﻣﺸﻮرې ﮐﺎر وﮐي ﺗﺮ ﻮ ﭘﺮوﺮاﻣﻮﻧﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺎﻧي ﺷﺮاﯾﻄﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷ او د
ﺎﯾ اړﺗﯿﺎوو ﺳﺮه ﺳﻢ ﻫﻐﻮی ﺗﻪ ﭘﻪ ډﯾﺮ ﻪ ډول ﺳﻤﻮن ورﮐل ﺷ.
د ﻧﻮﻣﻮړو ﻫﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐ ،اﻓﻐﺎن ﮐﺎرﭘﻮﻫﺎن ﭼ ﭘﻪ ﭘﻠ ﮐﻮوﻧﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﮐ ﭘﻪ دﻧﺪه ﺑﻮﺧﺖ دي ،د ﭘﺎم وړ رول ﻟﻮﺑﻮي .د ﺗﺨﻨﯿ او ﻣﺎﻟ
ﻫﻤﺎرﯾﻮ د ﭼﻠﻨﺪوﻧﻮ دواﻣﺪاره ﻣﻮﺧﻪ داده ﭼ اﻓﻐﺎن ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ د اﻟﻤﺎن د ﻫﻤﺎرۍ د ﻟﯾﻮ ﺳﺮه آﺷﻨﺎ ﺷ او ﻫﻐﻮی د ﭘﺮوﺮاﻣﻮﻧﻮ د ﭘﻠ ﮐﻮﻟﻮ د ﻟۍ
د ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دﭘﺎره وروزي .ﻟﻮړه ﻣﻮﺧﻪ داده ﭼ ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻪ او ﮐﺎرﭘﻮﻫﻨﻪ د ﻫﯿﻮاد ﭘﻪ دﻧﻨﻪ ﮐ ﻣﻨﺘﻪ راﺷ ﺗﺮ ﻮ ﭘﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺳﺮه ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻓﻐﺎن
ﮐﺎرﮐﻮوﻧﻮ ﺗﻪ وﺳﭙﺎرل ﺷ ﻪ ﭼ ﭘﻪ زﯾﺎﺗﻪ ﺗﻮﻪ ﻋﻤﻠ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﻪ ﻻس راوړي او ﻫﻐﻮی د ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﻪ ﻟﯾﻮ ﮐ ﯿﻞ ﺷ .د ﻧﯾﻮاﻟﻮ ﮐﺎرﭘﻮﻫﺎﻧﻮ
ﺳﺮه ﯾﻮﺎی ﻫﻐﻮی ﺑﺎﯾﺪ د دې وړﺗﯿﺎ وﻟﺮي ﭼ د ﭘﺮوﺮاﻣﻮﻧﻮ د ﻣﺴﻠ ﭘﻼﻧﺠﻮړوﻧ ،د ﻫﻐﻮی د ﭘﻠ ﮐﻮل د ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ او د ﻮﻟﻮ اﻗﺪاﻣﻮﻧﻮ د
اﻏﯿﺰﻣﻨﺘﻮب او ﭘﺎﯾﺖ د ﺗﺎﻣﯿﻦ ﭘﻪ ﻻره ﮐ د اﻓﻐﺎن ﺷﺮﯾﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻫﻤﺎري وﮐي.

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ د ﻣﻠ او ﻧﯾﻮاﻟﻮ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﻮ اﻣﻨﯿﺖ د اﻟﻤﺎن ﺣﻮﻣﺖ ﻟﻮﻣﯾﺘﻮب دي .ﭘﻪ ﻫﯿﻮاد ﮐ وﺿﻌﻪ ﭘﻪ دواﻣﺪاره ﺗﻮﻪ ﺎرل ﮐﯿي او ﮐﻪ
اړﺗﯿﺎ وي د ﺧﻮﯾﻨﺪﯾﺘﻮب ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻗﺪاﻣﻮﻧﻮ ﻧﯿﻮل ﮐﯿی او اړﯾﻨﻮ ﻧﻮرﻣﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺎی ﭘﻪ ﺎی ﺳﻤﻮن ورﮐﻮل ﮐﯿی .ﮐﻪ ﭼﯿﺮې اړﺗﯿﺎ وي ﭼ ﻧﯾﻮال
ﮐﺎرﭘﻮﻫﺎن ﭘﻪ ﻣﻮﻗﺘﻪ ﺗﻮﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﺮﯾدي ،ﮐﺎروﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻪ ﺷﻨﯾي .د اﻓﻐﺎن ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ د ﻇﺮﻓﯿﺘﻮﻧﻮ د ﭘﯿﺎوړﺗﯿﺎ ﭘﻪ ﭘﺎﯾﻠﻪ ﮐ ﭘﺮوﺮاﻣﻮﻧﻪ ﺑ ﻟﻪ ﻨه
دوام ﻣﻮﻣ .ﺑﺮﺳﯿﺮه ﭘﺮدې ،د ﮐﺎر د دوام ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﻪ دواﻣﺪار ډول آزﻣﻮﯾﻞ ﮐﯿي :ﮐﻠﻪ ﭼ ﻧﯾﻮال ﮐﺎرﮐﻮوﻧ وﻧﺸ ﮐﻮﻻی ﭘﻪ ﻣﻮﻗﺘﻪ ﺗﻮﻪ ﭘﻪ
ﺳﺎﺣﻪ ﮐ ﺷﺘﻮن وﻟﺮي ،د ﮐﺎروﻧﻮ ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﺎ ﻫﻢ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻟﺮی .دﻏﻪ ﻣﻮډل ﺧﭙﻞ ﺑﺮۍ ﺛﺎﺑﺖ ﮐی دئ او ﭘﻪ دواﻣﺪاره ﺗﻮﻪ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ
ﻣﻮﻣ .د ﭘﻼﻧﺠﻮړوﻧ د ﭘاو ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ،ﭘﺮوﺮاﻣﻮﻧﻪ ﭘﻪ داﺳ ﺗﻮﻪ ﻃﺮﺣﻪ ﺷﻮي دي ﭼ د دې اﻣﺎن ورﮐﻮي ﭼ ﺣﺘ ﮐﻪ د ﻫﯿﻮاد ﻧﻪ ﺑﻬﺮ د ﻟﺮې
واﻦ ﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿی .د ﻮﻟﻮ اﻣﻨﯿﺘ ﻧﻮرﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐ ﻧﯿﻮﻟﻮ ﺳﺮه دا ﮐﺎر د ﻣﻠ ﻫﻤﺎراﻧﻮ د ﻓﻌﺎل ون او د ﻫﻐﻮی ﺳﺮه د ﻧدې ﻫﻤﺎرۍ ﻟﻪ
اﻣﻠﻪ د اﻟﻤﺎن د ﻫﻤﺎرۍ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﭘﺮوژو او ﭘﺮوﺮاﻣﻮﻧﻮ ﮐ اﻣﺎن ﻟﺮي .ﻟﻪ ﻫﻤﺪې ﮐﺒﻠﻪ ،د اﻟﻤﺎن د ﻫﻤﺎرۍ ﭘﺮوﺮاﻣﻮﻧﻪ ﮐﻮﻻی ﺷ ﭘﻪ ﺳﺨﺘﻮ اﻣﻨﯿﺘ
ﺷﺮاﯾﻄﻮ ﮐ ﭘﻠ ﺷ او د ﻫﻐﻮ ﮐﯿﻔﯿﺖ او اﻏﯿﺰﻣﻨﺘﯿﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷ.

د اﻟﻤﺎن د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ ﻫﻤﺎرﯾﻮ ﭘﺎﯾﻠ

د ﭘﺎﯾﻠﻮ ﭘﻪ ﻻس راوړﻧﻪ ،ﺎرﻧﻪ او ﻧﻘﺎداﻧﻪ ارزوﻧﻪ – د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮه د اﻟﻤﺎن
ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ ﻫﻤﺎري ﻨﻪ ﭘﺮ ﻣﺦ 
د دې ﻟﭙﺎره ﭼ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮه د ﻫﻤﺎرۍ د اﻗﺪاﻣﻮﻧﻮ ﭼﻠﻨﺪوﻧﻪ او اﻏﯿﺰې ﭘﻪ
دواﻣﺪاره ﺗﻮﻪ ﻪ واﻟ وﻣﻮﻣ ،د اﻟﻤﺎن ﺣﻮﻣﺖ د ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋۍ د ﭘﻠ ﮐﻮﻟﻮ
ﭘﺮﻣﺨﺘ ﺎري اود ﺑﯿﻼﺑﯿﻠﻮ ﭘﺮوﺮاﻣﻮﻧﻮ ﭘﺎﯾﻠﻮ ﺗﻪ ﮐﺮه ﮐﺘﻨﻪ ﮐﻮي .اﻗﺪاﻣﻮﻧﻪ ﭘﻪ
ﻣﻨﻈﻤﻪ ﺗﻮﻪ ارزول ﮐﯿي.
> اړوﻧﺪ
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