د اﻟﻤﺎن د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ ﻫﻤﺎرﯾﻮ ﭘﺎﯾﻠ
ﻣﻮﺿﻮع

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮه د اﻟﻤﺎن د ﻫﻤﺎرۍ د ﻮﻟﻮ ﭘﺮوﺮاﻣﻮﻧﻮ ﻣﻮﺧﻪ داده ﭼ ﭘﺎﯾﺘﻮﻧ ﭘﺎﯾﻠ ﭘﻪ ﻻس راﺷ .ﭘﻪ ﺗﯿﺮه ﺑﯿﺎ دا ﭘﻪ دې ﻣﺎﻧﺎ ده ﭼ ﭘﺮوژې
د اوږدﻣﻬﺎﻟ ﮐﺎروﻧ دﭘﺎره ﻃﺮﺣﻪ او داﺳ ﭘﺎﯾﻠ ﻣﻨﺘﻪ راوړي ﭼ د اﻓﻐﺎن ﺧﻠ ورﻨ ﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐي او ډاډ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷ ﭼ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧ ﮐ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻮﻧﻪ او ﭼﺎرې اﻓﻐﺎن دوﻟﺘ او ﺧﺼﻮﺻ ﺷﺮﯾﺎن ﭘﻪ ﻏﺎړه واﺧﻠ او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮاﮐﻪ ﺗﻮﻪ ﯾ ﭘﻠ ﮐي .د دا راز ﭘﺮوژو د ﻃﺮﺣﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ
ﻣﻬﺎل د ﮐﺎرﭘﻮﻫﺎﻧﻮ ﯾﻮ ﯿﻢ ﭘﻪ ﻣﺤﻠ ﮐﭽﻪ د اﻣﺎن ﻟﺮﻧ ﯾﻮه ارزوﻧﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮي او ﭘﻪ دې ﺗﻮﻪ ډاډ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮي ﭼ د اﻟﻤﺎن د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ ﻫﻤﺎرۍ
اﻗﺪاﻣﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ او ﻫﻢ ﭘﺎﯾﺘﻮﻧ دي .ﭘﻪ دې ﮐ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ او د ﺟﻨﺪر ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺗﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻠﻪ دی.

ﭘﺎﯾﻠ ﻫﻐﻪ ﭘﻼن ﺷﻮي ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻪ دي ﭼ د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ اﻗﺪاﻣﻮﻧﻮ د ﭘﻠ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻮي دي .د ﭘﺎﯾﻠﻮ د ارزوﻧ دﭘﺎره د ﻫﺮې ﭘﺮوژې د
ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ ﭘﺮﻣﺨﺘ ﭘﻪ دواﻣﺪاره ﺗﻮﻪ ﺎرل ﮐﯿي او ﭘﻪ ﭘﺎی ﮐ د ﮐﯿﻔﯿﺖ د ﻧﯾﻮاﻟﻮ ﻣﻌﯿﺎروﻧﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ ﭘﻪ ﺑﺸﭙه ﺗﻮﻪ ارزول ﮐﯿي.

د  ۲۰۰۹ﮐﺎل د ﭘﺎی ﺨﻪ راﻫﯿﺴ ،ﭘﻪ ﺑﯿﻼﺑﯿﻠﻮ ډﺮوﻧﻮ ﻟﻪ وداﻧﯿﺰو ﮐﺎروﻧﻮ ،ﻣﺎﻟ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ،او زده ﮐه او روزﻧﻪ ﮐ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮه د اﻟﻤﺎن د
ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ ﻫﻤﺎرۍ ﭘﻪ ﺑﺎب ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت د ﺎرﻧ د ﯾﻮه ﺳﯿﺴﺘﻢ د ﮐﺎروﻧ ﻟﻪ ﻻرې ﺛﺒﺖ ﺷﻮي دي .دﻏﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ د ﺷﻤﺎﻟ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﺎره د
ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ ﺑﺮﯾﺪ د ﯾﻮې ﺑﺮﺧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﭘﻪ ﮐﺎل  ۲۰۱۰ﮐ ﺟﻮړﺷﻮ .د دې ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮﺧﻪ داده ﭼ ﭘﻠ ﺷﻮي اﻗﺪاﻣﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﮐي ،ﺑﺎوري رﯾﭙﻮټ
ورﮐﻮﻧﻪ ډاډﻣﻨﻪ ﮐي او د ﭘﯿﺴﻮ د ﮐﺎروﻧ او اړوﻧﺪه ﭘﺎﯾﻠﻮ د ﻻﺳﺘﻪ راوړﻧ ﭘﻪ اړه ﺧﻠﻮ او ﻣﺎﻟﯿﻪ ورﮐﻮوﻧﻮ ﺗﻪ ﺣﺴﺎب ورﮐﻮﻧﻪ ﭘﯿﺎوړې ﮐي.

ﭘﻪ  ۲۰۱۴ﮐﺎل ﮐ ﻧﻮﻣﻮړی ﺳﯿﺴﺘﻢ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﺎره د اﻟﻤﺎن د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ د ﺎروﻧ (DevTracker) ﺗﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﻻﻧﺪې ﻧﻮۍ ﺷﻮ .د دې ﻧﻮي ﭘﻼﺗﻔﺮم
ﻣﻮﺧﻪ داده ﭼ د ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرووﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ آﺳﺎﻧﻪ ﺗﻮﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺮاﺑﺮﮐي او ﭘﺎﯾﻠ او ﯾﺎ ﭘﻪ ﻻس راﻏﻠ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت او ارﻗﺎم ﺛﺒﺖ او د ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻟﻪ ﭘﻠﻮه
ﺮﻨﺪ ﮐي .دا ﮐﺎر ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻧﻮﺑﺖ ﺳﺮه ﺗﺤﻠﯿﻞ او ارزوﻧﻪ آﺳﺎﻧﻪ ﮐﻮي او ﺷﻔﺎﻓﻪ رﯾﭙﻮټ ورﮐﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪوي .د ﭘﺮوژو د ارزوﻧ ﻟﻨﯾﺰ ﺧﭙﺮﯾي او
ﺧﻠﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ اﻧﺮﻧ ﮐ ﭼﻤﺘﻮ ﮐﯿي .ﺑﺮﺳﯿﺮه ﭘﺮدې ،ﻫﺮ ﭘﺮوژه د ﭘﺮوﺮام د اﺟﺰاوو د ﭘﻠ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب د ﭘﺮﻣﺨﺘ ﮐﻠﻨ رﯾﭙﻮﻮﻧﻪ وړاﻧﺪې ﮐﻮي.

اوس ﻣﻬﺎل ،د ﻧﻮﻣﻮړي ﭘﺮوﺮام ﺨﻪ راوﺗﻠ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺮ ﻮﻟﻮ دﻣﺨﻪ د ﺧﻠﻮ ﺳﺮه د اړﯾﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﯾﺎ د اﻟﻤﺎن او اﻓﻐﺎن وزارﺗﻮﻧﻮ او د اﻟﻤﺎن د

ﺳﻔﺎرت دﭘﺎره د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﯾﻮې ﻣﻨﺒﻊ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﮐﺎرول ﮐﯿي.
د ﺎﻧې ﻏﻮﺘﻨ او ﭘﻮﺘﻨ ﭘﻪ ﻮاب ﮐ ﺑﻪ ﻟﻪ  DevTrackerﻧﻪ اﺧﯿﺴﺘﻞ ﺷﻮی ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وړاﻧﺪې ﺷ.
ﮐﻪ ﭼﺮﺗﻪ ﻟﻪ دې ﻧﻪ ډﯦﺮو ﻧﯿﺰو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ او  DevTrackerﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳ ﺗﻪ اړﺗﯿﺎ ،ﻧﻮ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ وﮐئ ﻣﻮږﺗﻪ د  devtracker-afg@giz.deﺑﺮﻨﺎ ﻟﯿ
ﻟﻪ ﻻرې ﺳﺘﺎ ﺳﻮ د ﻧﻈﺮ وړ ﯧوﻧ ﭘﺮوژ ﻟﻪ ﻟﻨو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺳﺮه ﻣﻞ ﯾﻮه ﻏﻮﺘﻨﻪ وﻟﯿ ﻟﻪ ﮐﺮه ﮐﺘﻨ وروﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻻﺳﺮئ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐل ﺷ.
ﻫﻤﺪا رﻧﻪ د ﻣﺎﻟﯿ وزارت د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ ﻣﺮﺳﺘﻮ دﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ زﯦﺮﻣﺘﻮن ﭼ ﻫﺮ ﭼﺎﺗﻪ د ﻻﺳﺮی وړ دی ﮐﻮﻻی ﺷ د ډﯦﺮو ﻫﻐﻪ ﭘﺮوژو ﭘﻪ اړه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻻﺳﺘﻪ رواړی ﭼ د آﻟﻤﺎن دوﻟﺖ ﯾ ﭘﺎﻧﻮﻧﻪ ﮐﯦﺪه.

د ﭘﺎﯾﻠﻮ د ﺎرﻧ ﻣﻮﺧﻪ داده ﭼ د اﻗﺪاﻣﻮﻧﻮ اﻏﯿﺰﻣﻨﺘﯿﺎ او ﻮرﺗﻮب ﺗﻪ ﺳﻤﻮن ورﮐل ﺷ او ﭘﻪ دې ﺗﻮﻪ د ﮐﺎرول ﺷﻮﯾﻮ ﺳﺮﭼﯿﻨﻮ ﺨﻪ د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ
ﺗﺮ ﻮﻟﻮ ﻪ ﻪ ﭘﻪ ﻻس راﺷ .دا ﮐﺎر د ﭘﺮوژو د اﻗﺪاﻣﻮﻧﻮ د ﭘﺮﻣﺨﺘ او ﻧﯿﻤﺮﺗﯿﺎوو ﭘﻪ اړه ﻻزﯾﺎت روﺘﻮب او ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻣﻨﺨﺘﻪ راوړي .د ﭘﺎﯾﻠﻮ
اوږدﻣﻬﺎﻟﻪ ﺳﻨﺪ ﺟﻮړوﻧﻪ او ﭘﺮﺗﻠﻪ ﮐﻮل د دې اﻣﺎن ﺑﺮاﺑﺮوي ﭼ داﺳ ﭘﺎﯾﻠ وﻧﯿﻮل ﺷ ﭼ ﻫﻐﻪ ﺑﯿﺎ د راﺗﻠﻮﻧﻮ ﭘﺮوژوﻧﻮ ﭘﻪ ﻃﺮﺣﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﮐ ﮐﺎرول
ﮐﯿﺪای ﺷ.

ﭘﻠ ﮐﻮل
ﺎرﻧﻪ

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮه د اﻟﻤﺎن د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ ﻫﻤﺎرۍ اﻗﺪاﻣﻮﻧﻪ د ډﯾﺘﺎﺑﯿﺴﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﺎروﻟﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺑﯿﻼﺑﯿﻠﻮ ﮐﭽﻮ ﮐ ﺎرل ﮐﯿي او ﻣﺴﺘﻨﺪ ﮐﯿي.

ﭘﻪ ﻧﯾﻮاﻟﻪ ﮐﭽﻪ ،دا ﮐﺎر د ﻧﯾﻮاﻟﻮ ﻧﻬﺎدوﻧﻮ ﺳﺮه د ﻫﻤﺎرۍ ﻟﻪ ﻻرې ﺗﺮﺳﺮه ﮐﯿي.

د ﻧﯾﻮاﻟﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ د روﺘﻮب ﻧﻮﺖ ) (IATIاﻧﺮﻧ ﭘﻼﺗﻔﺮم د اﻟﻤﺎن د اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻤﺎرﯾﻮ او ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ د وزارت ) (BMZاو ﻧﻮرو ﻣﺮﺳﺘﻨﺪﯾﻮ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﮐﻠﻨ ﻣﺎﻟ ﻟﺖ ﺳﺮه اړﯾ ﺑﺮاﺑﺮوي او ﭘﻪ دې ﺗﻮﻪ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ زﯾﺎﺗﻮي.

د اﻏﯿﺰﻣﻨ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ ﻫﻤﺎرۍ د ﭘﺎره ﻧﯾﻮاﻟ ﻣﻠﺮﺗﯿﺎ ) (GPEDCﭘﻪ ﭼﻮﮐﺎټ ﮐ د اﻟﻤﺎن ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ ﻫﻤﺎرۍ ﭘﺮوﺮام ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ د 
ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ ﮐﺎر د اﻏﯿﺰﻣﻨﺘﯿﺎ ﺎرﻧﻪ ﮐﻮي او ﭘﻪ دې اړه رﯾﭙﻮټ ورﮐﻮي – او ﭘﻪ دې ﮐﺎر ﮐ ﭘﻪ ﺗﯿﺮه ﺑﯿﺎ د ﭘﺎﯾﺘﻮﻧ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ ﻣﻮﺧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ رﺳﯿﺪو
ﺑﺎﻧﺪې ﯿﻨﺎر ﮐﻮي.

اﯾﺸﯿﺎ ﻓﻮﻧﺪﯾﺸﻦ ﯾﺎ د آﺳﯿﺎ ﺑﻨﺴ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د ﮐﻠﻨ ﺳﺮوې ﻟﻪ ﻻرې د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻧﻈﺮﯾ راﻮﻟﻮي او د ﺑﯿﻼﺑﯿﻠﻮ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ اﻗﺪاﻣﻮﻧﻮ او ﭘﻪ ﻣﺤﻠ ﮐﭽﻪ د

ﻻﺳﺘﻪ راﻏﻠﻮ ﭘﺎﯾﻠﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب د ﻧﯾﻮاﻟ ﻮﻟﻨ ﻟﯿﺪ ﺎره ﮐﻮي.

د ﺎرﻧ ﮐﺎروﻧﻪ د ﻣﻞ ﻫﯿﻮاد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او د ﻫﻐﻪ د ﻧﻬﺎدوﻧﻮ ﺳﺮه ﯾﻮﺎی ﻫﻢ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﯿي:

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺎﻟﯿ وزارت د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ ﻣﺮﺳﺘﻮ ډﯾﺎﺑﯿﺲ ) (DADد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮه د ﻮﻟﻮ دوه اړﺧﯿﺰو او ﻮ اړﺧﯿﺰو ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯾﻮ او ﻫﻤﺪا راز د
اﻟﻤﺎن د ﻫﻤﺎرۍ د ﭘﺮوﺮاﻣﻮﻧﻮ ﻣﺎﻟ ﭼﻮﮐﺎټ او ﺑﺸﭙ اﻗﺪاﻣﻮﻧﻪ ﻣﻨﻌﺲ ﮐﻮي .دﻏﻪ ډﯾﺎﺑﯿﺲ ﻫﺮ ﮐﺎل ﻧﻮۍ ﮐﯿي او ﻧﻮي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ورزﯾﺎﺗﯿي او
ﭘﻪ دري او ﭘﺘﻮ ژﺑﻮ ﺧﻠﻮ ﺗﻪ وړاﻧﺪې ﮐﯿي.

د ﺎﻧﯾﻮ ﺎرﻧﯿﺰو ﮐﺎروﻧﻮ ﺗﺮ ﻨ ،د اﻟﻤﺎن ﺣﻮﻣﺖ د اﻓﻐﺎن وزارﺗﻮﻧﻮ ﺨﻪ د ﺳﻼﻣﺸﻮرې او ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﻮړوﻧ د ﮐﺎروﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﻪ ﻣﻼﺗ ﮐﻮي
ﺗﺮﻮ ﭼ د ﮐﻤﻮﻧﯿﺸﻦ ،ﺎرﻧ او ارزوﻧ د ﻟﯾﻮ اﻏﯿﺰﻣﻨﺘﯿﺎ ﻻﻪ ﺷ او ﺳﻤﻮن وﻣﻮﻣ.

ﻫﻐﻪ ﭘﺮوژې ﭼ د اﻟﻤﺎن ﺣﻮﻣﺖ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﻤﻮﻟﯿي ﭘﻪ دواﻣﺪاره ﺗﻮﻪ ﭘﻪ ﻫﺮه ﭘﺮوژه ﮐ د ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ د ﭘﺎﯾﻠﻮ ﺎرﻧﻪ ﮐﻮي.
ارزوﻧﻪ

د ﻫﺮې ﭘﺮوژې ﭘﻪ ﭘﺎی ﮐ ،د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ارزووﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﮐﯿﻔﯿﺖ د ﻧﯾﻮاﻟﻮ ﻣﻌﯿﺎروﻧﻮ ) (OECD-DAC criteriaﺳﺮه ﺳﻢ ﯾﻮه ﻫﺮاړﺧﯿﺰه ارزوﻧﻪ ﺗﺮﺳﺮه
ﮐﯿي .د ﻧﻮﻣﻮړو ارزووﻧﻮ ﭘﻪ ﻻس راﻏﻠ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭘﻼن ﺷﻮﯾﻮ ﻣﻮﺧﻮ ﺗﻪ د رﺳﯿﺪو ﮐﭽﻪ ،د ﭘﺮوژې اﻧوﻟﺘﯿﺎ ﭘﻪ دې ﻣﺎﻧﺎ ﭼ آﯾﺎ دا ﭘﺮوژه اﻏﯿﺰﻣﻨﻪ،
ﭘﺎﯾﺘﻮﻧ او ﻣﺆﺛﺮه وه او ﮐﻪ ﻧﻪ ،او داﭼ دا ﺑﻪ ﻪ وي ﭼ دا ﭘﺮوژه وﻏﺰول ﺷ ،ﻣﺴﺘﻨﺪ ﮐﻮي .دا ﭘﺎﯾﻠ د راﺗﻠﻮﻧﻮ ﭘﺮوژو د ﻻﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ
ﮐﺎرول ﮐﯿي.

د اﻟﻤﺎن د اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻤﺎرﯾﻮ او ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ د وزارت ) (BMZد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﭘﺎره د  ۲۰۱۷-۲۰۱۴ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻠ ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋۍ ﮐ د ﻫﻐﻪ د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ
ﻟﻮﻣﯾﺘﻮﺑﻮﻧﻮ ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾﻪ ﻟﻮرﻣﻮﻧﺪﻧﻪ ﭘﻪ ﻻس راوﮐﻮي .د ﻣﻠ ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋۍ ﺷﺎﺧﺼﻮﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ ﻣﻮﺧ ﻣﻨﻌﺴﻮي ﭼ د ﭘﺮوژې ﺗﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻮرې
ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻪ ﻻس راﺷ او د ﻧﻮﻣﻮړې ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋۍ ﯾﻮه ﺧﭙﻠﻮاﮐﻪ اروزﻧﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪه ﮐي .ﻣﻮﻗﺘ ارزوﻧ اوﺳﻨ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎوې ﭘﻪ ﻧﻪ ﮐﻮي او د راﺗﻠﻮﻧ ﻣﻠ
ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋۍ ﭘﻪ ﻃﺮﺣﻪ ﮐﻮﻟﻮ او د اﻓﻐﺎن‐اﻟﻤﺎن د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ ﻫﻤﺎرۍ د ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾ ﻟﻮرﻣﻮﻧﺪﻧ د ﺑﺪﻟﻮن او ﺳﻤﻮن ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
دﭘﺎره د اﻟﻤﺎن د ﺎروﻧ) دﯾﻮﺮاﮐﺮ( ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت د ﯾﻮې ﻧﻮې ﻣﻠ ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋۍ ﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ ﮐ راﯿﻞ ﺷﻮي دي او د ﻮﻟﻮ اﻧﻔﺮادي اﻗﺪاﻣﻮﻧﻮ د
ﻫﺮاړﺧﯿﺰې ارزوﻧ ﺨﻪ ﻣﻼﺗ ﮐﻮي.

د ﻧﯾﻮال ﭼﻠﻨﺪ او د  ۲۰۱۷-۲۰۱۴ﮐﻠﻮﻧﻮ ﻣﻠ ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋۍ راﺗﻠﻮﻧ ارزوﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ  ۲۰۱۹ﮐﺎل ﮐ ﺗﺮﺳﺮه ﺷ .د دې ارزوﻧ د ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﺑﻪ
ﺧﭙﻠﻮاک اروزووﻧ د ﺑﯿﻠ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ د ﻫﻐﻮ ﺑﻨﺴﯿﺰو ارزﺘﻮﻧﻮ ﺨﻪ ﮐﺎر واﺧﻠ ﮐﻮم ﭼ ﭘﻪ  ۲۰۱۴او  ۲۰۱۵ﮐﺎل ﮐ د ﻟﻮﻣﻧ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ
د ﻫﺮ ﺑﺪﻟﻮن د اﻧﺪازه ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﻣﻨﺘﻪ راﻏﻠ وو .ﻫﻐﻮی ﺑﻪ ﻫﻤﺪارﻧﻪ د دﯾﻮﺮاﮐﺮ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺨﻪ او ﻫﻤﺪاراز د اﻧﻔﺮادي ﭘﺮوژو د ارزوﻧ او
ﺎرﻧ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺨﻪ ﮐﺎر واﺧﻠ .ﺑﺮﺳﯿﺮه ﭘﺮدې ،د اﻟﻤﺎن د اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻤﺎرﯾﻮ او ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ وزارت ،د اﻟﻤﺎن د اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻤﺎرۍ د ﻟﻮﻣﯾﺘﻮب

ﭘﻪ ﺷﻤﺎﻟ وﻻﯾﺎﺗﻮ ﮐ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د ﮐﻠﻨ ﺳﺮوې د ﯾﻮې ﺑﺮﺧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ،ﭘﻪ ﻫﻐﻮ وﻟﺴﻮاﻟﯿﻮ ﮐ ﻻ ﻧﻮر ارﻗﺎم او ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭘﻪ ﻻس راوړي دي ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻮ
ﮐ ﭼ د اﻟﻤﺎن ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ ﻫﻤﺎرۍ ﭘﺮوﺮام ﭘﻪ ﺎﻧې ﺗﻮﻪ ﻓﻌﺎل دی او ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻮ ﮐ ﭼ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻪ ﻟﻪ وراﯾﻪ ﻟﯿﺪل ﮐﯿي.

ﻫﻐﻪ ﭘﺎﯾﻠ ﭼ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﭘﻪ ﻻس راﻏﻠ دي

د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ ﻫﻤﺎرۍ ﭘﻪ ډﺮ ﮐ ﯾﻮ ﺷﻤﯿﺮ ﻮاړﺧﯿﺰه او دوه اړﺧﯿﺰه ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯾﻮ ﻟﻮرﯾﻮ ﺧﭙﻠ د ﻫﻤﺎرۍ ﭼﻠﻨﺪوﻧﻪ او د ﭘﺮوژو ﮐﻧ د ﯾﻮې
ﻫﺮاړﺧﯿﺰې ارزوﻧ ﭘﻪ ﻟۍ ﭘﻮرې ﺗﻟ دی او ﭘﺎﯾﻠ ﯾ ﻧﯾﻮاﻟﻮ ﺗﻪ وړاﻧﺪې ﮐې دي .دا ﻟﻮري د ﺑﯿﻠ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ دادي :د اﻣﺮﯾ د ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ د
ﭘﻠﻨ ﺳﺎزﻣﺎن ) ،(SIGARد ﮐﺎﻧﺎډا ﺣﻮﻣﺖ ) ،(Canadian Governmentد ﻧﺎروې د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ ﻫﻤﺎرۍ اداره ) (Noradاو ﻧﯾﻮال ﺑﺎﻧWorld) 
 .(Bankﭘﻪ ﺑﻞ ﻋﺒﺎرت ،دا د ﯾﻮې ﭘﺮاﺧ ﻣﻠ‐ﭘﻮ ارزوﻧ د ﭘﺎره ﯾﻮ ﻮ ډﯾﺮ ﻪ ﺑﯿﻠ دي ﺧﻮ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ د ﻮﻟﻮ دوو اړﺧﯿﺰو او ﻮ
اړﺧﯿﺰو ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯾﻮ ﻟﻮرﯾﻮ او ﻫﻤﺪازار ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ د ارزوﻧﻮ ﯾﻮ وروﺳﺘ ﻟﻨﯾﺰ ﻧﻪ ﺑﯿﺎﻧﻮي.

ﭘﻪ ﻟﻨه ﺗﻮﻪ ﮐﻮﻻی ﺷﻮ وواﯾﻮ ﭼ د ﻧﯾﻮاﻟ ﻮﻟﻨ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﭘﺎم وړ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ ﻫﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ،د  ۲۰۰۱ﮐﺎل راﻫﯿﺴ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ او اﻓﻐﺎن ﺣﻮﻣﺖ د
ﻮوﻧ او روزﻧ ،روﻏﺘﯿﺎ ،اﻧﺮژۍ ،اوﺑﻮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،او د دوﻟﺘ او وﻻﯾﺘ ﭼﺎرواﮐﻮ ﻧﻬﺎدی ﻇﺮﻓﯿﺖ وده ،او ﻫﻤﺪارﻧﻪ د  ﺣﻮﻣﺘﺪارۍ ﭘﻪ ﻪ واﻟ
ﮐ د ﭘﺎم وړ ﭘﺮﻣﺨﺘ ﮐی دی .ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻣﻬﺎل ،ﻧﻮﻣﻮړې ارزوﻧ ﯿﻨ ﺑﻨﺴﯿﺰې ﻧﯿﻤﺮﺗﯿﺎوې ﭘﻪ ﻮﺗﻪ ﮐﻮي
ﭼ ﻻ ﺗﺮ اوﺳﻪ رﻓﻊ ﺷﻮي ﻧﻪ دي .دا د ﺑﯿﻠ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ دادي :د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻧﺎﺑﺴﯿﺎ ﭘﯿﮋﻧﺪل ،د ﻣﯿﺮﻣﻨﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ډﯾﺮ ﻣﺤﺪود ﭘﺮﻣﺨﺘ ،ﭘﻪ ﻮوﻧﯿﻮ
ﮐ د ﻧﺠﻮﻧﻮ د ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ ﯿ ﮐﭽ ،د ﻮوﻧﯿﻮ د ﭘﺮﯾﻮدﻟﻮ ﻟﻮړې ﮐﭽ ،د ﺑﯿﺴﻮادۍ دواﻣﺪاره ﻟﻮړه ﮐﭽﻪ ،اﻗﺘﺼﺎدی وده ﭼ ډﯾﺮه زﯾﺎﺗﻪ ﻴﻪ ده
او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺣﻮﻣﺖ ﮐ د اداري ﻓﺴﺎد ﺷﺘﻮن.

ﺧﻮ اﮐﺜﺮې ارزوﻧ د ﻮ اړﺧﯿﺰو او دوه اړﺧﯿﺰو ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯾﻮ ﻟﻮرﯾﻮ ﻧﯿﻤﺗﯿﺎوو ﺗﻪ ﻫﻢ ﻮﺗﻪ ﻧﯿﺴ ،ﻟﻪ د ﺑﺴﭙﻨﻪ ورﮐﻮوﻧﻮ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ او ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯾﻪ
ادارو ﺗﺮ ﻣﻨ د ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ د ﻫﻤﻐۍ ﻧﺎﺑﺴﯿﺎ .ﻣﻠ ‐ ﻧﻈﺎﻣ ﻫﻤﺎرۍ ﻫﻢ ﻧﺎﮐﺎﻓ ده او ﭘﻪ ﻧﺎﺑﺴﯿﺎ ﺗﻮﻪ ﻫﻤﻐي ﺷﻮې ده .ﭘﻪ ډﯾﺮو ﻣﻮاردو ﮐ،
ﻣﻮازي ﻧﻬﺎدي ﺟﻮړﺘﻮﻧﻪ راﻣﯿﻨﺘﻪ ﺷﻮي دي ،او ﭼﺎرواﮐﻮ د اﻓﻐﺎن ﺣﻮﻣﺖ د ﻧﻬﺎدوﻧﻮ ﭘﯿﺎوړي ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰی او ﻣﺤﻠ ﮐﭽﻪ ﺑﺴﯿﺎ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﻧﻪ
ده ﮐې .د ﻣﻠ ‐ ﻧﻈﺎﻣ ﻫﻤﺎرۍ ﭘﻪ ډﺮ ﮐ ،د ﻟﻮﺑﻐﺎړو او ﺷﺮﯾﻮ ﻣﻮﺳﺴﻮ ﻏﻮره ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﺧﻮرا ﻟ ﭘﺎم ﺷﻮی دی .ﭘﺮﻣﺨﺘﯿﺎﯾ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ
وﻻﯾﺎﺗﻮ ﮐ ﭘﻪ ﻣﺴﺎوي ﺗﻮﻪ وﯾﺸﻞ ﺷﻮي ﻧﺪي ،ﭘﺪاﺳ ﺣﺎل ﮐ ﭼ د اﻓﻐﺎن ﻟﻮري ﻟﻪ ﺧﻮا د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ ﮐﺎروﻧﻮ د ﭘﻠ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻧﻬﺎدي
ﻇﺮﻓﯿﺘﻮﻧﻪ ﻧﺎﺑﺴﯿﺎ دي .ﭘﻪ ﭘﺎﯾﻠﻪ ﮐ ،ﭘﻪ ﯿﻨﻮ ﻣﻮاردو ﮐ ﭘﺮاخ ﻓﺴﺎد ﻻ ﻧﻮر ﻫﻢ ﺑﺪ ﺷﻮی دی.

د ارزووﻧﻮ ﻻﺳﺘﻪ راﻏﻠ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭘﻪ ډاﻪ ﺮﻨﺪه وي ﭼ ﭘﺮﻣﺨﺘﯿﺎﻳ ﭘﺮوژې ﻗﺴﻤﺎً ﻟﻮﯾ اﻏﯿﺰې ﻟﺮي او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ډﯾﺮو ﺑﺮﺧﻮ د ژوﻧﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺗﻪ ﯾ د ﭘﺎم وړ ﺳﻤﻮن ورﮐی دی .ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻣﻬﺎل ،دوﻟﺘ ادارې ﺗﺮ اوﺳﻪ ډﯾﺮې ﮐﻤﺰورې دي او د ﺧﻠﻮ د ﻣﻨﻠﻮ د ﻟ وړﺗﯿﺎ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ دي .د
ډﯾﺮو اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره د ﺑ ﺛﺒﺎﺗ او ﺧﺮاﺑﯿﺪوﻧ اﻣﻨﯿﺘ وﺿﻌﯿﺖ د اﻧﺪﯾﻨ ﻋﻠﺖ دی ،او د راﺗﻠﻮﻧ ﻟﭙﺎره اﻗﺘﺼﺎدي او ﺳﯿﺎﺳ ﻟﺮﻟﯿﺪوﻧﻪ ﺷﺘﻮن
ﻧﻠﺮي .ﭘﻪ دې ﺳﯿﻤﻮ ﮐ د ﻧﻪ ﺷﻮﯾﻮ ﭘﺮﻣﺨﺘﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﻧﻮﯾﻮ ﻣﻔﻮرو او ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾﻮ ﺗﻪ اړﺗﯿﺎ ده.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮه د اﻟﻤﺎن د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ ﻫﻤﺎرۍ وروﺳﺘ ﭘﺎﯾﻠ ﭘﻪ ﻟﻨه ﺗﻮﻪ د ارﻗﺎﻣﻮ ﭘﻪ ﻟﻨه ﮐﺘﻨﻪ ﮐ راﻏﻠ دي او ﻫﻐﻪ ﭘﺮﻣﺨﺘ ﺎره ﮐﻮي
ﭼ د اﻟﻤﺎن ﺣﻮﻣﺖ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺷﻮﯾﻮ اﻗﺪاﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﯾﻠﻪ ﮐ ﻻﺳﺘﻪ راﻏﻠ دی.
Teaser text:
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
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