د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮه د آﻟﻤﺎن ﻫﻤﺎری

ﭘﻪ ﯾﻮ ﻧﻈﺮ ﮐ

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺷﻤﺎل د ﺛﺒﺎت ﺟﻮړوﻧ ﭘﻪ
ﻣﻮﺧﻪ ﭘﯿﺎوړي ﺣﻮﻣﺘ ﺟﻮړﺘﻮﻧﻪ
د دې ﻟﭙﺎره ﭼ ﻣﺤﻠ ﺟﻮړﺘﻮﻧﻪ د وﻻﯾﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ﻏﺘﻠ ﺷ او ﭘﻪ ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐ
ﭘﻪ ﮐﻠﯿﻮاﻟ ﺳﯿﻤﻮ ﮐ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﻠﻮ د ژوﻧﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻤﻮن وﻣﻮﻣ ،د اﻟﻤﺎن
ﻓﺪارل ﺣﻮﻣﺖ ﭘﻪ دې ډﺮ ﮐ د اړﯾﻨﻮ ﻇﺮﻓﯿﺘﻮﻧﻮ د ﺟﻮړوﻟﻮ او ﻫﻤﺪاراز ﭘﻪ

ﭘﻪ ﺑﻐﻼن ،ﺗﺨﺎر ،ﮐﻨﺪوز او ﺑﺪﺧﺸﺎن وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﮐ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻪ

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ د ﮐﻮﭼﻨﯿﻮ ﺑﯿﺨﺒﻨﺎﯾ اﻗﺪاﻣﻮﻧﻮ ﺨﻪ ﻣﻼﺗ ﮐﻮي.

ﭘﺮوﺮام :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺷﻤﺎل د ﺛﺒﺎت
ﺟﻮړوﻧ ﭘﺮوﺮام )(SPNA
دﺳﺘﻮر ورﮐﻮوﻧ اداره :د اﻟﻤﺎن د
ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت )(AA

وﺿﻌﯿﺖ
د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د رژﯾﻢ د ﻧﺴﻮرﯾﺪو ﺨﻪ وروﺳﺘﻪ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺎﺳ ﻗﺎﻧﻮن د ﯾﻮه ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ

ﺷﺮﯾ :ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ د آﻏﺎﺧﺎن
ﺑﻨﺴ ، اﮐﺘﯿﺪ او ﻣﺮﺳ ﮐﻮر

ﭘﻠ ﮐﻮﻟﻮ ﮐ ﻧﯿﻤﺮﺗﯿﺎوی ﻟﯿﺪل ﮐﯿي :د ﻗﻀﺎﯾ ﻧﻬﺎدوﻧﻮ ﻟﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻋﺪﻟﯿ

:ﭘﻠ ﮐﻮﻧ اداره د  KfWﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ
ﺑﺎﻧ

دوﻟﺖ د ﺑﻨﺴ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﭘﻪ ﮐﺎل  ۲۰۰۴ﮐ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮ .ﺧﻮ د دې ﻗﺎﻧﻮن د اﺣﺎﻣﻮ ﭘﻪ
وزارت ،ﺎرﻧﻮاﻟ او ﺳﺘﺮې ﻣﺤﻤ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﻮ د ﺧﭙﻠﻮ دﻧﺪو د ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره

 :Provincesﺑﺪﺧﺸﺎن

اﻏﻠﺒﺎً ﭘﻪ ﺑﺴﯿﺎ ﺗﻮﻪ روزﻧﻪ ﻧﻪ ده ﻣﻮﻧﺪﻟ .ﺳﺮﺑﯿﺮه ﭘﺮدې ،ﺑﯿﻼﺑﯿﻞ ﻋﺪﻟ ادارې ﺧﭙﻞ ﮐﺎروﻧﻪ
ﭘﻪ ﺑﺴﯿﺎ ﺗﻮﻪ ﻧﻪ ﻫﻤﻬﻐه ﮐﻮي .ﻟﻪ ﻫﻤﺪې ﮐﺒﻠﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺗﺒﺎع اﻏﻠﺒﺎً ﺧﭙﻠﻮ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺗﻪ

,
 :Provincesﺑﻐﻼن

ﻻﺳﺮﺳ او ﺣﻘﻮﻗ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﻧﻠﺮي .ﻫﻤﺪارﻧﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ ﻮ ډوﻟﻪ ﺣﻘﻮﻗ
ﺳﯿﺴﺘﻤﻮﻧﻪ ﯾﻮ د ﺑﻞ ﺗﺮ ﻨ ﺷﺘﻮن ﻟﺮي ﻟﻪ ﻋﺮﻓ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،ﺷﺮﯾﻌﺖ او ﻫﻐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭼ

,

د ﻣﻠ ﺷﻮرا ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺼﻮﯾﺒﯿي .زﯾﺎت ﺷﻤﯿﺮ اﻓﻐﺎﻧﺎن ﭼ ﺑﻠﻪ ﻻر ورﺗﻪ ﭘﺎﺗ ﻧﺸ ،د ﭘﺨﻮا
ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﻪ ﺑﺸﭙ ﻏﯿﺮرﺳﻤ ﺟﻮړﺘﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺎور ﮐﻮي او د ﺣﻘﻮﻗ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﻧﺸﺘﻮاﻟ

 :Provincesﮐﻨﺪز
,

ﻣﻨ.

 :Provincesﺗﺨﺎر

ﻣﻮﺧﻪ

د ﭘﺮوﺮام ﻣﻮﺧﻪ :د ﻮﻟﻨﯿﺰ‐اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﯿﺨﺒﻨﺎ د ﺳﻤﻮن او د ﻣﺤﻠ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ
ﺷﻮراﺎﻧﻮ د ﭘﯿﺎوړی ﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻻرې د
زﯾﺎن ﻣﻨﻮﻧﻮ ﺳﯿﻤﻮ ﺛﺒﺎت ﺟﻮړوﻧﻪ

د ﭘﺮوژې ﻣﻮﺧﻪ داده ﭼ ﭘﻪ ﻫﯿﻮاد ﮐ ﺧﻠﻮ ﺗﻪ د ﺣﻘﻮﻗ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ دﺗﺎﻣﯿﻨﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻻره
ﮐ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣﻮﻣﺖ ﺨﻪ ﻣﻼﺗ وﮐي .ﻟﻪ ﻫﻤﺪې ﮐﺒﻠﻪ ﻣﻬﻤﻪ ده ﭼ ﻋﺪﻟ او
اﻣﻨﯿﺘ ادارې د ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮه ﺳﻢ ﻋﻤﻞ وﮐي .ﺳﺮﺑﯿﺮه ﭘﺮدې ،ﺑﺎﯾﺪ د ﺣﻮﻣﺖ اﺻﻼﺣﺎت

 :Overall termﮐﺐ  – ۱۳۸۸ﻟﯿﻨﺪۍ
۱۳۹۸

او ﻗﻮاﻧﯿﻦ د ﺧﻠﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﺳﻤﻮن وﻟﺮي .د دې ﻟﭙﺎره ﭼ اﺗﺒﺎع وﮐﻮﻻی ﺷ د
ﺧﭙﻠﻮ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺨﻪ ﻪ واﺧﻠ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﮐﻠﯿﻮاﻟ او ﻫﻢ ﭘﻪ ﺎرې ﺳﯿﻤﻮ ﮐ ﻟﻪ دﻏﻮ
ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺨﻪ ﺧﺒﺮﺗﯿﺎ وﻟﺮي .د اداري ﻓﺴﺎد ﺨﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺨﻨﯿﻮی وﺷ او د ﻫﻐﻪ ﭘﺮﺿﺪ ﺑﺎﯾﺪ
ﭘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻪ ﺗﻮﻪ ﻣﺒﺎرزه وﺷ.
ﺎم اﺧﯿﺴﺖﺎم اﺧﯿﺴﺘﻨﻪ او ﭘﺎﯾﻠﯧ

اﺿﺎﻓ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
Fact sheet: Strong local
government structures to
stabilize northern

د دې ﭘﺮوﺮام ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺧﻠﻮ ﺗﻪ د ﺣﻘﻮﻗ ﺳﻼﻣﺸﻮرې ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻤﻮن وﻣﻮﻧﺪ او د
ﻫﯿﻮاد ﭘﻪ ﻧﻮرو ﺳﯿﻤﻮ ﮐ ﺣﻘﻮﻗ ﺳﻼﻣﺸﻮره ﻣﻤﻨﻪ ﺷﻮه .ﭘﻪ دې ﺗﻮﻪ اﺗﺒﺎع ﮐﻮﻻی ﺷ د
ﺧﭙﻠﻮ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب ﭘﻮﻫﺎوي ﭘﻪ ﻻس راوړي او د ﻫﻐﻮ ﺨﻪ ﻪ واﺧﻠ .د ﺣﻘﻮﻗﻮ ﭘﻪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﻮﻧﻮ ﮐ د ﺧﻠﻮ ﺣﻘﻮﻗ ﺳﺘﻮﻧﺰې ﺣﻞ ﮐﯿﺪﻻی ﺷ .د دﻏﻮ ادارو ﮐﺎرﮐﻮوﻧﻮ ﺗﻪ
روزﻧﻪ ،د ﻗﻮاﻧﯿﻨﻮ ﻣﺘﻨﻮﻧﻪ ،او ﻣﺴﻠ ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻪ ورﮐل ﺷﻮل او ﺳﺮﺑﯿﺮه ﭘﺮدې د ﻮوﻧﻮ ﻟﻪ

Afghanistan
(https://www.ez-afghanista
n.de/sites/default/files/201
(7-SPNA-d-Pashto.pdf

اړﯾﻪ

ﺧﻮا ﻫﻐﻮی ﺗﻪ ﻻرﻮﻧﻪ ورﮐﻮل ﮐﯿي .د ﺧﻠﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻫﻐﻮی د ﻣﻨﻠﻮ ﮐﭽﻪ د ﻫﻐﻮی د

 Kristin Laabs KfWد  kfWد ﮐﺎﺑﻞ

دواﻣﺪاره ﺣﻀﻮر ،وړﺗﯿﺎ او ﻧﺎﭘﯿﯿﻠﺘﻮب ﺳﺮه ﻟﻮړه ﺷﻮې ده :د  ۲۰۱۳ﮐﺎل راﻫﯿﺴ د

دﻓﺘﺮ رﺋﻴﺲ kerstin.laabs@kfw.de

دﻋﻮاوو ﻗﺎﺿﯿﺎﻧﻮ د  ۷۷۰۰۰زﯾﺎﺗﻮ ﻗﻀﯿﻮ ﺗﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﯾﺪه .ﺳﺮﺑﯿﺮه ﭘﺮدې ،د ﺣﻘﻮﻗﻮ
ﺟﻮړﺷﻮي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﻮﻧﻮ ،د ﻋﺪﻟﯿ وزارت د وﻻﯾﺎﺗﻮ ﭘﻪ ادارو ﮐ ﺎرﻧﻮاﻟ او ﻫﻤﺪاراز ﭘﻪ
ﻣﺤﻤﻮ او ﻣﺤﺎﺑﺴﻮ ﮐ د ﺣﻘﻮﻗ ﺳﻼﻣﺸﻮرو ﺗﺎﻻروﻧﻮ د ﺧﻠﻮ دﭘﺎره دا زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮاﺑﺮه
ﮐﯾﺪه ﭼ ﻣﻨﺎﺳﺒﻪ ﻋﺪﻟ دﻓﺎع ﭘﻪ ﻻس راوړي .ﺮﻧﻪ ﭼ ﺣﻘﻮﻗ وﮐﯿﻼن اوس ﮐﻮﻻی
ﺷ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺎی ﮐ ﻫﻢ د وﮐﺎﻟﺖ آزﻣﻮﯾﻨﻪ ورﮐي ،د راﺟﺴﺘﺮﺷﻮﯾﻮ وﮐﯿﻼﻧﻮ ﺷﻤﯿﺮ د
ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﭘﻪ ﮐﻨﺪز ﮐ د  ۱۳۹۰ﮐﺎل ﻧﻪ را ﭘﺪې ﺧﻮا د  ۱۲ﺗﻨﻮ ﻧﻪ  ۱۴۱ﺗﻨﻮ ﺗﻪ زﯾﺎﺗﻮاﻟ
ﻣﻮﻧﺪﻟ دی ﭼ د ﻫﻐﻮ ﻟﻪ ډﻟ ﻧﻪ  ۲۸ﺗﻨﻪ ﯾ  دي .ﭘﻪ ﺎوﻧي وﻻﯾﺖ ﯾﻌﻨ ﺗﺨﺎر ﮐ
د ﺎرﻧﻮاﻟ د آزﻣﻮﯾﻨ ﻓﺎرﻏﺎن ﺣﺘ د ﺎن دﭘﺎره ﯾﻮ دﻓﺘﺮ ﺟﻮړﮐی دی.
د ﻮﻟﭙﻮﺘﻨﻮ ﭘﺎﯾﻠ ﯿ ﭼ د ﺧﻠﻮ ﺳﺮه د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ او دوﻟﺘ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻧدﯾﻮاﻟ ﻫﻢ د
ﭘﺎم وړ زﯾﺎﺗﻮاﻟ ﻣﻮﻧﺪﻟ دی .د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ او ﺧﻠﻮ ﺗﺮ ﻣﻨ ﺗﻔﺎﻫﻢ او دوه اړﺧﯿﺰه ﺑﺎور ورو
ورو ﻣﻨﺘﻪ را .د  ۱۳۹۱ﮐﺎل ﻧﻪ راﻫﯿﺴ د  ۱۳۰۰۰ﺗﻨﻮ ﻧﻪ زﯾﺎت ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ﺣﻘﻮﻗ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﻧﻮ او ورﻨﯿﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﻟﻪ د ﻧﺎرﯾﻨﻪ وو او ﻮ ﺗﺮ ﻣﻨ ﻫﻤﺎري او ﻫﻤﺪاراز د
ﺧﻠﻮ د ﻮﻟﻮ ډﻟﻮ ﺳﺮه د ﺣﺴﺎس ﭼﻠﻨﺪ ﭘﻪ ﺑﺎب ﭘﻪ روزﻧﯿﺰو ﭘﺮوﺮاﻣﻮﻧﻮ ﮐ ون ﮐی
دی .ﭘﻪ دې ﺗﻮﻪ ﻫﻐﻮی ﮐﻮﻻی ﺷ ﺧﭙﻠ دﻧﺪې ﭘﻪ ډﯾﺮه ﻪ ﺗﻮﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﮐي .د دې
ﭘﺮوﺮام ﭘﻪ ﻣﻼﺗ د ﺷﺨو د رﻓﻊ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ اړه د ﺧﻠﻮ د اﺳﺘﺎزو او دوﻟﺘ ادارو ﺗﺮ ﻣﻨ
ﻏﻮﻧې ﺟﻮړﯾي او ﻫﻐﻮی ﺗﻪ د ﺷﺎﯾﺘﻮﻧﻮ ﺻﻨﺪوق ورﮐﻮل ﮐﯿي .دا راز ﻏﻮﻧې د
ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو د وزارت د روزل ﺷﻮﯾﻮ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﺮﻣﺦ ﺑﻮول ﮐﯿي .د ﻧﻮﻣﻮړو
ﻏﻮﻧو ﯾﻮه درﯾﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ  دي.
د ﺣﻘﻮﻗ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب ﭘﻪ ﺑﯿﻼ ﺑﯿﻠﻮ ﻣﻮاردو ﮐ ﻟﻪ ﭘﻪ ﻮوﻧﯿﻮ ،رادﯾﻮﯾ
ﭘﺮوﺮاﻣﻮﻧﻮ او ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧ اﻋﻼﻧﻮﻧﻮ ،ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﻮﻧﻮ ﯾﺎ د ﺗﯿﺎﺗﺮ ﭘﻪ ﻧﻨﺪارو ﮐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗ
ﮐﻤﭙﺎﯾﻦ ﭘﯿﻞ ﺷﻮ او د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐ ﻧﺎرﯾﻨﻪ وو او ﻮ ﺗﻪ د ﻫﻐﻮی د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب
ﺮﻨﺪوﻧ وﺷﻮې .د ﻫﯿﻮاد د ﺷﻤﺎﻟ وﻻﯾﺎﺗﻮ د ﺣﻘﻮﻗﻮ او ﺷﺮﻋﯿﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﭘﻮﻫﻨﯿﻮ ﮐ
ﺑﺸﭙﯾﺰه ﺗﺨﺼﺼ دورې ،د ﺣﻘﻮﻗﻮ ﻣﺘﻨﻮﻧﻪ او ﻣﺴﻠ ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮل او اوس ﻣﻬﺎل
د ﺣﻘﻮﻗ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﻧﻮ او د ﺣﻘﻮﻗﻮ د ﻣﺴﻠ او ﺎﻧ ﺗﻪ د ﻧﻨﻮﺗﻠﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب د  ۱۵۰ﻧﻪ
زﯾﺎت روزﻧﯿﺰ ﭘﺮوﺮاﻣﻮﻧﻪ ﺟﻮړﯾي او د اﻓﻐﺎﻧ ﺣﻘﻮﻗﭙﻮﻫﺎﻧﻮ او ﻣﺴﻠ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﻮ ﻟﻪ
ﺧﻮا ﭘﺮﻣﺦ ﺑﻮول ﮐﯿي .ﺳﺮﺑﯿﺮه ﭘﺮدې ،دا ﭘﺮوﺮام د ﺣﻘﻮﻗ ﻋﻠﻮﻣﻮ د ﯿﻨﻪ زده

ﮐﻮوﻧﻮ ﺨﻪ ﻣﺴﻠ ژوﻧﺪ ﺗﻪ د ﻧﻨﻮﺗﻠﻮ ﭘﻪ ﻻره ﮐ ﺗﺮ ﻮﻟﻮ د ﻣﺨﻪ د ﻋﻤﻠ ﭘﺮوﺮاﻣﻮﻧﻮ ﻟﻪ
ﻻرې ﻣﻼﺗ ﮐﻮي .ﭘﻪ ﺣﻘﻮﻗ ﮐﻠﯿﻨﯿﻮﻧﻮ ﮐ د زده ﮐﻮوﻧﻮ ﻋﻤﻠ ﮐﺘﻨﻪ ﺗﺎﻣﯿﻨﯿي .دﻟﺘﻪ
ﻫﻐﻮی واﻗﻌ ﻣﻮاردو ﺗﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻮي او د ﻣﺤﻤ ﺗﻤﺜﯿﻠ ﻏﻮﻧې ﺟﻮړوي.
د  ۱۳۹۴ﮐﺎل راﻫﯿﺴ د ﻣﺪﻧ ﻮﻟﻨ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻪ ﭼ د ﮐﻮﭼﻨﯿﺎﻧﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ،ﻋﺪاﻟﺖ
ﻏﻮﺘﻨ او د اداري ﻓﺴﺎد ﭘﺮ ﺿﺪ د ﻣﺒﺎرزې ﭘﻪ ډﺮوﻧﻮ ﮐ ﭘﻪ ﮐﺎر ﺑﻮﺧﺖ دي ﻫﻢ د
ﺳﻼﻣﺸﻮرو او د ډﯾﺎﻟﻮګ د ﻏﻮﻧو ﻟﻪ ﻻرې ﻏﺘﻠ ﮐﯿي ﭼ ﺎن ﺳﻤﺒﺎل ﮐي او د
ﻫﻐﻮی اﻧﺪﯾﻨﻮ ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﯿﻮل ﺷ .د ﺑﺪﺧﺸﺎن او ﺑﻠﺦ ﭘﻪ وﻻﯾﺎﺗﻮ ﮐ  ﮐﻮﻻی ﺷ د
ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﺧﭙﻠ ﺳﺘﻮﻧﺰې د ﺟﻨﺪر ﻣﺴﺌﻮﻟﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭼ د ﻣﺪﻧ ﻮﻟﻨ د ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ
ﻟﻪ ﺧﻮا روزل ﺷﻮی دي وواﯾ او ﭘﻪ دې ﺗﻮﻪ ﻣﻨﺎﺳ ﺳﻼﻣﺸﻮرې ﭘﻪ ﻻس راوړي .ﭘﻪ
ﮐﺎﺑﻞ ﮐ د ﻮ د ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﻮﻟﻨﻪ او د ﻮ د ﭼﺎرو د وزارت ﮐﺎرﮐﻮوﻧ د ﻋﺪﻟ او
ﻗﻀﺎﯾ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب ﭘﻪ روزﻧﯿﺰو ﭘﺮوﺮاﻣﻮﻧﻮ او ورﮐﺸﺎﭘﻮﻧﻮ ﮐ ون ﮐﻮي .ﭘﻪ
دﻏﻮ ﭘﺮوﺮاﻣﻮﻧﻮ ﮐ ﻫﻐﻮی ﻫﻮل ﮐﯿي ﭼ ﭘﻪ ﺑﺮﺑﻨه ﺗﻮﻪ د ﻮ د ﻮ دﭘﺎره ﻣﺒﺎرزه
وﮐي.

