د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮه د آﻟﻤﺎن ﻫﻤﺎری

د ﻣﯿﺮﻣﻨﻮ د ﭘﯿﺎوړﺗﯿﺎ ﭘﻪ ﻟﻮر اړﯾﻦ ﺎﻣﻮﻧﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻻﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻪ ﻧی ﮐ ﯾﻮ د ﻫﻐﻪ ﻫﯿﻮادوﻧﻪ ﺨﻪ دي ﭼ ﻧﺎ اﻣﻨﻪ دي ‐
ﺑﺮﺳﯿﺮه ﭘﺮ دی ﭼ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د رﯾﺠﯿﻢ د ﻧﺴﻮرﯾﺪا ﺨﻪ  ۱۵ﮐﺎﻟﻪ ﺗﯿﺮ ﺷﻮل ‐ ﺧﻮ
د  ۲۰۰۱ﮐﺎل ﺨﻪ د ﻧﯾﻮاﻟ ﻮﻟﻨ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ د اﻓﻐﺎن ﻣﯿﺮﻣﻨﻮ د اﺟﺘﻤﺎﻋ او

ﻣﺨ ،ﻣﻮږ د ﺟﻨﺪر ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐ د

اﻗﺘﺼﺎدي وﺿﻌﯿﺖ د ﻪ ﮐﯿﺪو دﭘﺎره د ﭘﺎم وړ ﭘﺮﻣﺨﺘ ﺷﻮی.

ﻧﺎوړه ﭼﻠﻨﺪ او ﻮروﻧ د ﻗﻀﯿﻮ ﺳﺮه د
اداري  ﮐﺘﻨﻪ ﮐﺎوو .اوس ﻣﻮږ د

ﭘﻪ وړوﮐ زوړ دﻓﺘﺮ ﮐ ﻏﻢ ﺧﭙﻞ ﺳﯿﻮري ﺧﭙﻮر ﮐي ﺧﻮ د ﻟﻮړ ﻗﺪ ﺧﺎوﻧﺪی او د ﺳﺎري

دوی ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻗﺎﻧﻮﻧ او ﻣﺴﻠ

ﻣﻮﺳﺎ ﻟﺮوﻧ ﭘﻪ راﺗ ﻓﻀﺎ ﺑﯿﺎ ﺑﻞ رﻧﻪ ﺷ .د دری دﯾﺮش ﮐﺎﻟﻮ ﻋﻤﺮ ﻟﺮوﻧ وژﻣﻪ

ﺗﻼره ﻧﯿﺴﻮ.

ﻏﻨ ﯾﻮه ﻃﺒﯿﻌ رﻫﺒﺮه ده.
) ﮐﺎر ﭘﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﮐ دي( وژﻣﻪ ﻏﻨ واﯾ .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻌﺎدﻧﻮ او ﭘﺮوﻟﯿﻢ ﭘﻪ وزارت
ﮐ آﻣﺮه ،ﭼ د دﻧﺪه ﯾ ﭘﻪ دی وزارت ﮐ د ﺟﻨﺪر ﻣﺴﺎوﯾﺘﻮب ﭘﯿﺎوړي ﮐﻮل دي.
وژﻣﻪ ﻏﻨ ﯾﻮ د  ۱۴ﻣﯿﺮﻣﻨﻮ ﺨﻪ ده ﭼ د وزارت د ﺟﻨﺪر ﭘﻪ ﺎﻧﻪ ﮐ ﮐﺎر ﮐﻮی ،دوي
د اﻓﻐﺎن‐ ﺟﺮﻣﻦ د ﻫﻤﺎري ﭘﺮوﺮام ﻟﻪ ﻻري ﺎﮐﻠ ﺷﻮي ﺗﺮ ﻮ ﭘﻪ اﺳﺘﺨﺮاﺟ ﺻﻨﻌﺖ
ﮐ ،ﻪ ﺣﻮﻣﺘﺪاري ﺗﻪ وده ورﮐی او د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﻪ ﻣﺸﺎل ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن ﮐ ﻠﻮر ﮐﻠﻦ
ﻣﺎﺳﺮي وواﯾ.
د ﻫﻤﺎﻫﻨ او ﻣﯿﺮﻣﻨﻮ ﺗﻪ د ﻟ ﻣﻬﺎﻟﻪ او اوږد ﻣﻬﺎﻟ ﺗﻌﻠﯿﻤ ﭘﺮوﺮاﻣﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻻری ،د
اﺑﺘﺎر ﻣﻮﺧﻪ دا وه ﭼ د ﻣﻌﺎدﻧﻮ او ﭘﺮوﻟﯿﻢ وزارت ﮐ ﯾﻮ ﺷﻤﯿﺮ ذﯾﺼﻼﺣ ﻣﯿﺮﻣﻨ
ﮐﺎرﮐﻮﻧ ﺗﻪ داﺳ روزﻧﻪ ورﮐی ﭼ وﺗﻮاﻧﯿی ﺑﯿﻼﺑﯿﻠ اداری او ﺗﺨﻨﯿ دﻧﺪی ﭘﻪ
ﻏﺎړه واﺧﻠ.
وژﻣﻪ ﻏﻨ،د ﺣﻘﻮﻗﻮ د درﯾﻢ ﮐﺎل ﻣﺤﺼﻠﻪ واﯾ ﭼ د ﻟﻮړو زده ﮐو ﭘﺮوﺮام ﻟﻪ ﻻری
وﺗﻮاﻧﯿﺪﻟﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻣﺴﻠ ډول ﺳﺮه ﺧﭙﻠﻪ دﻧﺪه ﺗﺮﺳﺮه ﮐی.
د ﻣﻌﺎدﻧﻮ او ﭘﺮوﻟﯿﻢ وزارت د ﺟﻨﺪر ﺎﻧﻪ د وزارت ﭘﻪ ﺑﯿﻼﺑﯿﻠﻮ ﺎﻧﻮ ،ﭘﺮوژو ،او
ﭘﺮوﺮاﻣﻮﻧﻮ ﮐ د ﺟﻨﺪر ﻧﺎﺳﻤﻪ ﭼﻠﻨﺪ ،ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺎوﯾﺎﻧﻪ ﮐﻧ ﯿی .ددی ﺗﺮﻨﻪ د
ﻣﯿﺮﻣﻨﻮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ او ﻣﻬﺎرت او د ﻫﻐﻮی دﭘﺎره ﮐﻠﯿﺪی او ﻣﻬﻢ ﻣﻨﺼﺒﻮﻧﻪ ﺟﻮړوی.
ﺗﺮ دی ﻣﺨ ﻣﻮﻧ د ﻧﺎﺳﻤﻪ ﭼﻠﻨﺪ او ﻮروﻧ ﻗﻀﯿ د اداري ﻟﻪ ﭘﻠﻮه ﯿﻟ .اوس
ﻣﻮﻧ د دوی ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐ ﻗﺎﻧﻮﻧ او ﻣﺴﻠ ﻻره ﺧﭙﻠﻪ ﮐی ،او زﯾﺎﺗﻮي ﭼ ﻫﻐﻪ اوس د
ﺟﻨﺪر ﻧﺎﺳﻤﻪ ﭼﻠﻨﺪ او ﻮروﻧ ﭘﻪ ارﺗﺒﺎط د ﻮﻟﻮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻮ ﺨﻪ ﺑﺎﺧﺒﺮه ده.
وژﻣﻪ ﻏﻨ واﯾ ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﭼ د ﺟﻨﺪر ﺎﻧ ﺗﻪ ﺷﺎﯾﺖ راﺷ ،ﻧﻮ د ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اړﺧﻮﻧﻮ

ﺳﺮه د ﺧﺒﺮو ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ د ﻫﻐ د ﯿﻧ او راﭘﻮر ﺟﻮړوﻟﻮ دﭘﺎره ﯿﻢ ﭘﻪ ﮐﺎر ﺷ او دوی
ﻮل اړﯾﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت او ﺗﻔﺼﯿﻼت راﻮﻟﻮی .ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻤﯿﻞ ﺷ ﻧﻮ راﭘﻮر
ﺳﺮه د ﮐﻮﻣ اﺳﻨﺎدو وزﯾﺮ ﺗﻪ اﺳﺘﻮو.
وژﻣﻪ ﻏﻨ زﯾﺎﺗﻮی ﭼ ﭘﻪ وروﺳﺘﻨ ﻗﻀﯿﻪ ﮐ ﭼ ﻣﻮﻧ ﯿﻟﻪ ،ﻣﺘﻬﻢ ﻮﻟ ادﻋﺎوی
ردوﻟ او ﺑﯿﺮﺗﻪ ﯾ ﺗﻮروﻧﻪ ﻣﺪﻋ ﺗﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﻮل ،ﻟﯿﻦ ﻣﻮﻧ ﺳﺮه ﮐﺎﻓ اﺳﻨﺎد او دﻻﯾﻞ
وه ﭘﻪ ﺷﻤﻮل د ﭘﯿﻐﺎﻣﻮﻧﻮ او ﻟﯿﻮﻧﻪ ﭼ د ﻧﻮﻣﻮړی ﭘﻪ اﻣﻀﺎ وه،ﻏﻨ زﯾﺎﺗﻪ ﮐه ﭼ ﻣﻮﻧ
ﻗﻀﯿﻪ وﻠﻪ او وزﯾﺮ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﭘﺮﯾه ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐه او ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺠﺎزات ﺷﻮ.
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻣﻌﺎﻫﺪه ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐي ﭼ د ﻣﯿﺮﻣﻨﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐ د ﻫﺮ
رﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻏﻮاړی .د ﻫﯿﻮاد د  ۲۰۰۴ﮐﺎل اﺳﺎﺳ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎد ﮐی ﭼ ﻮل
ﻫﯿﻮادوال د ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺮﻣﺨﻪ ﻣﺴﺎوﯾﺎﻧﻪ ﺣﻘﻮق او اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻟﺮي.
ﭘﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،دﻏﻨ ﭘﻪ وﯾﻨﺎ ﯾﻮا د ﻣﻌﺎدﻧﻮ او ﭘﺮوﻟﯿﻢ وزارت ﻧﻪ ﺑﻠ ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣ ﺗﻮﻪ
دا ﻫﯿﻮاد ﻻ ﻫﻢ ﻮ ﺗﻪ د ﭼﺎﻧﺴﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﮐ ﭘﺎﺗ راﻏﻠ او ﻧﻨﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺦ دي .د
ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ﺗﻮﻪ د ﻻ زﯾﺎت ﻣﺴﻠ ﮐﯿﺪو ﭘﻪ ﻟﻮر د وزارت ﺗﻌﻬﺪ د ﻣﯿﺮﻣﻨﻮ دﭘﺎره ﭼﺎﻧﺴﻮﻧﻪ
ﮐﻢ ﮐی ،دا ﺧﻪ ﭼ د ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ درﺟ ﺗﺤﺼﯿﻞ د ﻟﻮړو ﻣﻨﺼﺒﻮﻧﻮ دﭘﺎره ﻻزﻣ ﺷﻮی او
د ﻣﯿﺮﻣﻨﻮ ﺗﻌﻠﯿﻤ ﺳﻮﯾﻪ ډﯾﺮ ﺘﻪ ده  .ﻧﺪی ﺗﻮاﻧﯿﺪﻟ ﭼ د ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن د ﻟﻮړو
ﺗﺤﺼﯿﻼﺗﻮ ﺨﻪ ﺑﺮﺧﻤﻨﺪی ﺷ .ﭘﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐ دا ددی ﻻﻣﻞ ﺮﯿﺪﻟ ﭼ ﭘﻪ ﭘﺮﯾو
ﻧﯿﻮﻟﻮ ﮐ د ﻮ رول ﮐﻢ رﻧﻪ ﭘﺎﺗ ﺷ.
ﭘﺪاﺳ ﺣﺎل ﮐ ﭼ ۱۹۵ ﻣﯿﺮﻣﻨ د ﻣﻌﺎدﻧﻮ او ﭘﺮوﻟﯿﻢ وزارت ﺗﻪ ﮐﺎر ﮐﻮی ،ﺧﻮ ﭘﻪ
وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﮐ د ﻣﯿﺮﻣﻨﻮ ﮐﺎرﮐﻮﻧﻮ ﺷﻤﯿﺮ ﮐﻢ دی ،د ﻏﻨ ﭘﻪ وﯾﻨﺎ ددﻏﻪ ﺣﺎﻟﺖ د ﺗﻐﯿﯿﺮوﻟﻮ
او د ﻮ دﭘﺎره د ﮐﺎری ﭼﺎﻧﺴﻮﻧﻮ ډﯾﺮوﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻻزﻣ دی ﭼ د ﻫﯿﻮاد ﭘﺎﻟﯿﺴ
ﺟﻮړوﻧ ﭘﺪی اړه ﻧﻮر ﻫﻢ ﮐﺎر وﮐی.
ﻏﻨ ﻣﻄﻤﯿﻨﻪ ده ﭼ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ د اﻓﻐﺎن ‐ ﺟﺮﻣﻦ ﭘﻪ ﯿﺮ ﻣﻮﺳﺴ ﺑﻪ د ﻮ د
ﺗﻘﻮﯾﺘﻮﻟﻮ او ﭘﯿﺎوړی ﮐﻮﻟﻮ اﺑﺘﺎروﻧﻮ دﭘﺎره ﺧﭙﻠﻮ ﻫﻠﻮ ﻠﻮ ﺗﻪ دوام ورﮐی.
ﺧﭙﺮوﻧﻪ ۱۳۹۶ :ﮐﺎل د وږي ﻣﯿﺎﺷﺖ
ﭘﺮوﺮام :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﮐﺎﻧﻮﻧﻮ د را اﯾﺴﺘﻨ ﭘﻪ ﺳﺘﻮر ﮐ  ﺣﻮﻣﺘﻮﻟ ﺗﻪ وده ورﮐﻮل.
ﭘﺎﻧﻪ ورﮐﻮﻧ :د آﻟﻤﺎن د ﻓﺪراﻟ ﺣﻮﻣﺖ د اﻗﺘﺼﺎدی او ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ ﭼﺎرو وزارت )(BMZ
ﺷﺮﯾ :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺗﯧﻠﻮ او ﮐﺎﻧﻮﻧﻮ وزارت
ﭘﻠ ﮐﻮﻧ ﻣﺆﺳﺴﻪDeutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH :
وﻻﯾﺖ :ﮐﺎﺑﻞ
د ﭘﺮوﺮام ﻣﺆﺧ :د ﮐﺎن ﮐﯧﻨﺪﻧ ﭘﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮐ روﺘﯿﺎ او ﭘﻠﻨﻪ د دوﻟﺖ د ﻋﻮاﯾﺪو ﭘﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﻮﻧﻪ ﮐ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮی ،ﭘﺎﻧﻮﻧ ﺗﻪ
وده ورﮐﻮی او ﻟﻪ اداری ﻓﺴﺎد ﺳﺮه اوږد ﻣﻬﺎﻟﻪ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻮی
ﻮﻟﻪ ﻣﻮده :ﻏﺒﺮﻮﻟ – ۱۳۹۲ وږئ ۱۳۹۷

