د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮه د آﻟﻤﺎن ﻫﻤﺎری

ﭘﻪ ﯾﻮ ﻧﻈﺮ ﮐ

د ﺳﻮﻟ دﭘﺎره ﻮاﻧﺎن
د دې ﻟﭙﺎره ﭼ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻮﻟﻨ ﺳﻮﻟﻪ اﯾﺰه وده ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷ ،داﺳ ﻮﻟﻨﻪ ﭼ د
ﺧﻠﻮ د ﭘﺎره راﺗﻠﻮﻧ ﻟﺮﻟﯿﺪوﻧﻪ ﭘﺮاﻧﯿﺰي ،د اﻟﻤﺎن ﻓﺪرال ﺣﻮﻣﺖ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ
د ﺳﻮﻟ د ﻣﻠ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺨﻪ ﻣﻼﺗ ﮐﻮي ﺗﺮ ﻮ ﭘﻪ ﻫﯿﻮاد ﮐ اوﺳﻨ
ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟ ﻟﻪ ﻣﻨﻪ وﻻړﺷ.

د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰ ،ﺑﺪﺧﺸﺎن ،ﺗﺨﺎر،
ﺳﻤﻨﺎﻧﻮ او ﺑﻠﺦ وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﮐ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻪ

ﭘﺮوﺮام :د ﺳﻮﻟ ﻣﻠ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ
)(ZFD

وﺿﻌﯿﺖ
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ د ﻮاﻧﺎﻧﻮ ﯾﻮه ﻟﻮﯾﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﭘﻪ ﯾﻮه ﺗﺮﯾﻨﻠ ﺳﯿﺎﺳ ،اﻗﺘﺼﺎدي او ﻮﻟﻨﯿﺰه

دﺳﺘﻮر ورﮐﻮوﻧ اداره :د اﻟﻤﺎن د
اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻤﺎرﯾﻮ او ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ وزارت
)(BMZ

وﺿﻌﻪ ﮐ وده ﮐﻮي .ﻮاﻧﺎن اﻏﻠﺒﺎً د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺮ ،ﺗﺮ اﻧﺤﺼﺎر ﻻﻧﺪې
راوړل ﮐﯿي او ﺗﺤﺮﯾ ﮐﯿي ﭼ ﺧﭙﻠﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟ ﻧﻪ ﮐﺎر واﺧﻠ .ﻧﻪ ﭘﻪ ﮐﻮر او ﻧﻪ

ﺷﺮﯾ :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻏﯿﺮﺣﻮﻣﺘ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻪ او دوﻟﺘ ادارې

ﭘﻪ ﻮوﻧ ﮐ د ﻮاﻧﺎﻧﻮ ﯾﻮه ﻟﻮﯾﻪ ﺑﺮﺧﻪ د و او ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟ ﭘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﯾﻮ ﺷﻌﻮري
ﭼﻠﻨﺪ ﺳﺮه ﻧﻪ آﺷﻨﺎ ﮐﯿي .د ﻮﻟﻨ ﭘﻪ ﯿﻨﻮ ﺳﯿﻤﻮ ﮐ ﭘﻪ دې ﺗﻮﻪ داﺳ ﯾﻮ ﮐﻠﺘﻮر ﻣﻨﺘﻪ

:ﭘﻠ ﮐﻮﻧ اداره Deutsche
Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

را ﭼ د ﺷﺨې رﻓﻊ ﮐﻮل د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟ ﻟﻪ ﻻرې ﻏﻮاړي.
ﻣﻮﺧﻪ
د دې ﭘﺮوﺮام ﻣﻮﺧﻪ داده ﭼ د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟ ﮐﺎرول ﻟ ﺷ او د ﺳﻮﻟ ﯾﻮ ﮐﻠﺘﻮر ﻣﻨﺘﻪ

 :Provincesﺑﺪﺧﺸﺎن
,

راﺷ ﺗﺮﻮ ﭼ ﭘﻪ ﻫﯿﻮاد ﮐ ﯾﻮه ﺳﻮﻟﻪ اﯾﺰه ﻮﻟﻨﯿﺰه ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﻣﻨﺘﻪ راﺷ ﭼ د ﻮاﻧﺎﻧﻮ
د ﭘﺎره راﺗﻠﻮﻧ ﻟﻟﯿﺪوﻧﻪ ﭘﺮاﻧﯿﺰي.
ﺎم اﺧﯿﺴﺘﻨﻪ او ﭘﺎﯾﻠ

 :Provincesﺑﻠﺦ
,
 :Provincesﮐﺎﺑﻞ
,
 :Provincesﺳﻤﻨﺎن

د ﺳﻮﻟ د ﻣﻠ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻼﺗ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻏﯿﺮﺣﻮﻣﺘ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ وﮐﻮﻻی ﺷﻮل
د ﺧﻠﻮ ﺳﺮه اوږدﻣﻬﺎﻟ ﺳﻮﻟﻪ اﯾﺰې ﻣﻮﺧ ﭘﻠ ﮐي :د ﻗﻮﻣ او ژﺑ د ﭘﻮﻟﻮ او ﭘﺮ ﻮ
ﺑﺎﻧﺪې د ﻧﺎرﯾﻨﻪ وو د دودﯾﺰ ﮐﻨﺘﺮول ﻧﻪ وړاﻧﺪې ،ﭘﻪ ډﯾﺮو ﺳﯿﻤﻮ ﮐ ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻪ راﻣﻨﺘﻪ
ﺷﻮل .دودﯾﺰو ﺷﻮراﺎﻧﻮ د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮال ﻧﻪ ﭘﺮﺗﻪ د ﺷﺨو د ﺣﻞ ﻻرې زده ﮐې .ﭘﻪ دې
ﺗﺮﺗﯿﺐ ،د ﮐﻮرﻧ ﺟې ﭘﻪ ﭘﺨﻮاﻧﯿﻮ ﺳﯿﻤﻮ ﮐ ﻮوﻧ او د ﻓﺒﺎل ﯿﻤﻮﻧﻪ د ﺑﯿﻼﺑﯿﻠﻮ
ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ون ﻣﻨﺘﻪ راﻏﻠﻞ .ﻫﻤﺪارﻧﻪ د ﮐﺎﺑﻞ د ﺑ وزﻟ ﺳﯿﻤﻮ ﺷﻮراﺎﻧ د ﻣﻬﺎﺟﺮو
او د ﮐﻮﻮ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﻮوﻧ او روزﻧ ﭘﻪ ﺣﻖ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻮه ﺷﻮل .ﭘﻪ دې ﺗﻮﻪ دﻏﻮ
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻫﻢ وﮐﻮﻻی ﺷﻮل ﻮوﻧ ﺗﻪ وﻻړﺷ  .او ﻧﺠﻮﻧ ﭼ د ﺟﻨﺴ
ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺷﻮي دي ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺧﭙﻠﻮاک ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن او ﭘﻪ
ﻣﺰارﺷﺮﯾﻒ ﮐ د ﭘﻨﺎه ﺎﯾﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺳﻼﻣﺸﻮره او ﻣﺮﺳﺘ ﭘﻪ ﻻس راوړي .د ﻮاﻧﺎﻧﻮ د

,
 :Provincesﺗﺨﺎر
د ﭘﺮوﺮام ﻣﻮﺧﻪ :ﭘﻪ ﻣﺤﻠ ،ﺳﯿﻤﻪ اﯾﺰ
او ﻣﻠ ﮐﭽﻮ د ﺳﻮﻟ ﺗﯿﻨ
 :Overall termﻟﻪ  ۱۳۸۳را ﻫﯿﺴ

ﻓﻌﺎﻟﯿﻨﻮ د ﺳﻮﻟ د ﮐﺎرواﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﯾﻠﻪ ﮐ د ډﯾﺎﻟﻮګ ﻏﻮﻧې ﺟﻮړې ﺷﻮې او ﭘﻪ دې ﺗﻮﻪ
ﻫﻐﻮ زده ﮐل ﭼ د ﻧﻮرو ﭘﻪ ﺗﺮﺧﻮ ﺗﺠﺮﺑﻮ او ﻟﺮﻟﯿﺪوﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ ډﯾﺮه ﻪ ﺗﻮﻪ ﭘﻮه ﺷ.
ﻮان ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ ﭘﻪ داراﻟﺘﺎدﯾﺒﻮﻧﻮ ﮐ د ﻣﺠﺪد ادﻏﺎم ﭘﻪ ﭘﺮوﺮاﻣﻮﻧﻮ ﮐ ون وﮐ او د
ﺑﻨﺪﯾﺨﺎﻧ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﻣﻬﺎل د ﭘﺎره ﯾ د ﺟﺮم او اﻓﺮاﻃﯿﺖ ﻧﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﯾﻮ ﻟﺮﻟﯿﺪ ﭘﻪ ﻻس راووړ.
ﻮاﻧﺎن ﭘﻪ ﺗﯿﺮه ﺑﯿﺎ د ﺑﺪﻟﻮن د ﻟﯾﻮ ﺨﻪ ﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮي او د ﯾﻮې ﺳﻮﻟﻪ اﯾﺰې اﻓﻐﺎﻧ
ﻮﻟﻨ ﭘﻪ ﻣﻨﺘﻪ راﺗ ﮐ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻠ .اوس ﻣﻬﺎل ﭘﻪ ﻟﺴﻮﻧﻮ زره ﻮاﻧﺎن ﻫﺮ ﮐﺎل ﭘﻪ
ﻫﻐﻮ ﻏﻮﻧو ﮐ ون ﮐﻮي ﭼ د ډﺳﻤﺒﺮ د ﻣﯿﺎﺷﺘ ﭘﻪ  ۲۱ﻧﯿﻪ د ﺳﻮﻟ د ﻧﯾﻮاﻟ
ور ﭘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺟﻮړﯾي .د ﻣﻠ ﺳﻮﻟ ﺷﺒﻪ ﮐ ﭼ ﭘﻪ  ۲۰۰۵ﮐﺎل ﮐ د ﺳﻮﻟ د
ﻣﻠ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﻮه د ﻣﺪﻧ ﻮﻟﻨ ۱۲۰ اﻓﻐﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻪ ﺳﺮه
ﯾﻮﺎی ﮐﻮي او د ﻫﯿﻮاد ﭘﻪ ﮐﻠﺘﻮري او د ﻮوﻧ او روزﻧ ﭘﻪ ډﺮوﻧﻮ ﮐ د ﺳﻮﻟ
ﻣﻔﻮرې ﺗﺮوﯾﺠﻮي.
ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﻏﻮﻧو ﮐ ﭼ د دې ﭘﺮوﺮام ﻟﻪ ﺧﻮا ورﻨ ﻣﻼﺗ ﮐﯿي ﺗﻞ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺧﺒﺮې اﺗﺮې ﮐﯿې :د ﺎن ﺳﺮه ﺗﻔﺮ ،د ﺑﯿﺮې او ﻗﻬﺮ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ رﻓﻊ
ﮐﻮل ،ﺑﺎور ﺟﻮړول ،د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮال ﻟﻪ ﭘﺮﺗﻪ اړﯾ ،ﺟﻮړوﻧ ﻧﯿﻮﮐﻪ ،د ﺎن ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ
او ﭘﻪ ﺷﺨه ﮐ ﻣﻨﯾﺘﻮب .د دﻏﻮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﻧﻮ ﻣﻮﺧﻪ داده ﭼ د ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ،ﻣﺬﻫﺒﻮﻧﻮ
او ﻮﻟﻨﯿﺰو ﻗﺸﺮوﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨ ﺳﻮﻟﻪ د ﻮاﻧﺎﻧﻮ د ډﯾﺎﻟﻮګ ﻟﻪ ﻻرې ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷ.

اﺿﺎﻓ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
Fact Sheet: Youth for Peace
(https://www.ez-afghanista
n.de/sites/default/files/201
(7-ZFD-d-Pashto.pdf
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