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د افغاُطتان د اضالٌي جٍهورًت د پوهِې وزارة د [زده نړه د َوىو ىپاره]ٌودو ته د رض ېرو پ ه اړه پسېهِ ره ژٌِ ه ى سي او د [زده
نړه د َوىو ىپاره]د ًٌَٓ نال د ُړًوال رپوټ ،چې [زده نړه د َوىو ىپاره] په اړه د ُړًواىو پسٌذتګوُو او ُِګوُو په ةسده نې دپور
شوى دى ،هس نيى نوي .د دې رپوټ دپسېرل د پوهِې په ةسده نې د ُړئ او افغاُط تان الض ته راوړُ ې ښ ې روښ اُه ن ړي او زٌ وُ
پام ،هغو ُِګوُو ته چې اوس هً زٌوُ پس الره پستې دي ،را اړوي.
د جګړوُ ،ا اراٌېو او د روزٌُش ضٌطتً د ٌذتيېرو په پاًيه نې زًاة شٍېس ٌاشوٌاُو وُشو نوالى چې په َول هېواد نې زده نړې
ته الضسضى وىسي .د پوهِې وزارة ًې د ىٌرو وړ هڅو ،د ًو ةشپړ وران شوي ضٌطتً ىه ةٌا رغاوُې او د تېسو نيوُو پستيه د اته
ةساةسه زده نووُهو ىه شٍوىٌت ضسه ضسه ىه پٌچيو ُِګوُو ضسه ٌخ نړى دى .ضسه ىه دې چې په افغاُطتان نې د ښووُېش ُظام نچه
په ً ٌَ۳نال نې ٌَُه وه د پوهِې وزارة د دواٌراره هڅو ىه اٌيه الضته راوړُې ېې د ىٌرو وړ دي.
په دې الر نې د پوهِې وزارة [زده نړه د َوىو ىپاره] ٌودو ته د رضېرو په ٌِظور ،ضٌطتٍاتٌم اكراٌاة نړي دي .د پاىٌطٌو-
پالن جوړول او د پوهِې پسٌذتٌا په افغاُطتان نې د َوىِې ىپاره د ديهو د چٍتو نوىو او ةودتٌا په ٌوده تس ضسه شوي او د ًوې
هس اړدٌشې ،پسته ىه تتػٌظ تګالرې پس ةِطٍ ،چې د هغې په ىوٌړي پړاو نې د زده نووُهو اړتٌا وې په پام نې ٌُول شوي ،والړ
دي .په داضې حال نې چې افغاُطتان د [زده نړه د َوىو ىپاره]د ٌودو د تس الضه نوىو ىپاره ژٌَ دى ،د هغو ضذتو ُِګوُو ىه اٌيه
چې هېواد د جګړې او نړنېچوُو د ىطٌشو په پاًيه نې ىه هغو ضسه ٌخ ؤ ،دې ٌودو ته د رضېرو ىپاره ځاُګړې شوې ُېُه ٌَٓٓ
نال َانو شوې ده.دا ُېُه د ُړًواىې َوىِې ىذوا هً ٌِو شوې ده.

( )۱زده کړه د ټولو لپاره ،موخو تو د رسېذو پو برخو کې پرمختګ
ىوٌړې ٌوده 0د ٌاشوٌتوب د دورې ٌواظتت او زده نړه

د ٌاشوٌتوب د دورې په ځاُګړې توګه د ډًسو زًاٍُِوُهو او ةې ةسدو ٌاشوٌاُو ىپاره ،د ٌواظتت او د زده نړې ښه نول او
پسادول.
د پوهِې وزارة ىه ښووُځي څذه ٌذهې د زده نړې اهٌٍت د ٌاشوٌاُو د ذهِي ځواک تحسک ىوړوىو ىپاره ،ىه ښووُځي څذه د
تېښتې د ٌذٌِوي او د ىوٌړُۍ دورې د زده نړو د ةشپړوىو د نچې د ىوړوىو په ةسده نې ،درک نوي .جوٌاتوُه چې د نوچٌِو
ٌاشوٌاُو ىپاره ىوٌړُۍ او اضالٌي زده نړې ةساةسوي ،ىه ښووُځي څذه ٌذهې په زده نړه نې غٍره رول ىوةوي .ةسضېسه پس دې،
دوىت د هغو ٌٌِرو چې رضٍى دُره ىسي د هغوى ٌاشوٌاُو ته د وړنتوُوُو چٍتو نوىو او ىه ښووُځى څذه ٌذهې د ښووٌُشو
َوىګٌو ىه راٌِځته نوىو څذه ٌالتړ نوي .ىه ښووُځي څذه ٌذهې د ښووُې د پسٌذتٌا په ةسده نې د ٌسضتې ىپاره د پوهِې
وزارة په تشهٌالتي جوړښت نې ًوه ُوې څاُګه زًاته شوه چې دُره ًې ىه ښووُځي څذه ٌذهې د ښووُې ىپاره د روزٌُشو تونو
تروًِول دي .هٍرارُګه ،غٌس دوىتي ٌوضطې او دطوضي ښووُځي هً په دې هېواد نې د ٌاشوٌتوب د دورې د زده نړې د
ةساةسوىو په ةسده نې ٌهً رول ىوةوي.
د پوهِې وزارة په پام نې ىسي څو په راتيوُهي نې دپيې ٌسضتې ،ىه ښووُځي څذه د ٌذهې ښووُې د درضي ُطاب د راٌِځته
نوىو ،د ٌاشوٌتوب د دورې د ښووُهو د روزىو ،ىه ښووُځي څذه ٌذهې د روزٌُشو ٌسنشوُو د راٌِځته نوىو او د ٌاشوٌتوب
د دورې دزده نړې د اړوُرو شادطوُو په اړه د ٌػيوٌاتو د راَوىوىو د پسوضې د پٌاوړي نوىو په ةسدو نې ،پسادې نړي.
دوًٍه ٌوده 0غٍوٌي ىوٌړُۍ زده نړې

ىه دې څذه د ډاډ تس الضه نول چې تس ٌَُٓ نالَ ،ول ٌاشوٌان ،په ځاُګړې توګه ُجوُې ،هغه ٌاشوٌان چې په ضذتو شساًطو نې
ژوُر نوي او كوٌي ى نېو ضسه تړاو ىسي ،وړًا ىوٌړٌُو ،ةانٌفٌته او اجتاري زده نړو ته الضسضى وىسي او هغه ةشپړې نړي.
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دافغاُطتان په ښووُځېو نې د زده نووُهو شٍوىٌت اته ةساةسه زًاة شوى او په ً ٌَ۳نال نې ىه ًو ٌٌيٌون تِو څذه َْ.
ٌٌيٌوُه تِو ته رضېرىى چې  َ۳ضيِه ېې ُجوُې دي .زده نړې ته د الضسضي په ةسده نې د اضاُتٌاوو د ةساةسوىو په ٌِظور ،ىه
ًًً ٓ،څذه زًاة ُوي ښووُځي راٌِځته شوي دي .اوضٍهال ،په َول هېواد نې ًًِ ٌٍ،ښووُځي او اضالٌي ٌررضې فػاىې
دي .د تېسو ُهو نيوُو په اوږدو نې ،د ُوًو شاٌيېروُهو زده نووُهو ىپاره د اضاُتٌاوو د ةساةسوىو په ٌِظور ىه ًًً ًًٍ،تِو څذه
زًاة ُوي ښووُهي او ٌسضتِروًه نارنووُهي اضتذرام شوي دي.
د نتِې وړ پسٌذتګوُو ضسه ضسه ،افغاُطتان اوس هً ىه ښووُځي څذه ةهس ګڼ شٍېس ٌاشوٌان ىسي (چې شٍېس ٌٌِ ُ.يٌوُو تِو ته
رضٌ ي او زًاتسه ًې ُجوُې دي) .په ښووُځٌو نې د شٍوىٌت د زًاتواىي او د زده نووُهو ،په ځاُګړې توګه د ُجوُو د زده نړې
ددوام ىپاره ځاُګړې ضتساتٌژي په ُظس نې ٌُول شوې ،چې په ښووُځٌو نې د ُجوُو د زده نړو ىپاره د ديهو د پوهې د نچې د
ىوړوىو او د ديهو د ٌالتړ د جيتوىو ،د ضٌٍه ًٌشو ښووُځٌو راٌِځته نوىو ،د زده نړې ىپاره غزا ،ىه ښاري ٌسنشوُو څذه د
ښځٌِه وو ښووُهو اضتذرام او په نيٌواىي ښووُځٌو نې د هغوى ځاى پس ځاى نول ،والًتوُو او وىطواىٌو ته د ښووُهو د
روزُې د ةِطُوُو پسادول ،او په دې ةِطُوُو نې ښځٌِه زده نووُهو ته د هڅوُې په ٌِظور د تشوًلي (پٌطو) ورنول په دې
اضتساتٌژئ نې شاٌو دي.
د پوهِې وزارة د كوٌي ى نېو د اړوُرو ٌاشوٌاُو او د هغو ٌاشوٌاُو اړتٌاوو ته د رضېرو ىپاره چې ىه دطسوُو ضسه ٌخ دي ،زده
نړو ته د هغوى د الضسضي د زًاتواىي په ٌِظور ،هڅې پٌو نړي دي .د ٌحال په توګه؛ د پوهِې وزارة د هس اړدٌشې روزُې د
هٍغ ۍ د ناري ګسوپ په ٌسضته په افغاُطتان نې د هس اړدٌشو زده نړو ىپارهً ،وه ځاُګړې ناري تګالره جوړه نړې ده .چې په هغه
نې ىه دطس ضسه د ٌذاٌخ ٌاشوٌاُو د روزُې په ةسده نې ٌسضته ،د نوچٌاُو د ښووُځٌو ،د ځاُګړو اړتٌاوو ىسوُهو ٌاشوٌاُو ته
د ښووُځٌو ،د افغان ٌهاجسًِو د ٌاشوٌاُو ىپاره ىه پوىې هغه دوا د ښووُځٌو او د نارګسو ٌاشوٌاُو ىپاره د ښووُځٌو راٌِځته
نول شاٌو دي.
درېٌٍه ٌوده 0د ٌاشوٌاُو او ځواُاُو روزٌُشې اړتٌاوې

ٌِاضتې زده نړې او د ژوُر د تګالرې د ٌهارتوُو ةسُاٌې ته د ةساةسې الضسضۍ ىه الرې د َوىو تِهېو ځواُاُو او د ځواُاُو
روزٌُشو اړتٌاوو پوره نوىو څذه د ډاډ تس الضه نول.
په ً ٌَ۳نال نې ًوازې ًًِ ٌ،تِه ُارًِه زده نووُهو ته په تذٌِهي او ٌطيهي ښووُځٌو نې د نً شٍېس ٌطيهي ښووُهو په
وضٌيه ،په ٌحرودو ښووُځٌو نې چې زًاتسه ًې په درېو ىوًو والًتوُو نې شتون درىود ،تررًص نېره .اوضٍهال د هېواد په ٍَ
والًتوُو نې  ٓ۳تذٌِهي او ٌطيهي اُطٌُُوَوُه او ښووُځي شتون ىسي چې ُ دې ًًً ٍّ،زده نووُهي ىسي (ٌّ ضيِه ًې ُجوُې
دي) او په هغو نې ىه ًًٍ ٌ،تِو څذه زًاة ښووُهي په ًْ څاُګو نې تررًص نوي ،څو ګڼ شٍېس ٌاهسو نارګسو ته د افغاُطتان
اړتٌا د اكتطادي ودې او دواٌرارې پسٌذتٌا ىپاره پوره نړي .هڅې تس الس الُرې دي څو د تذٌِهي او ٌطيهي زده نړو تػيٌٍي
ُطاب د نار د ةازار ىه غوښتِو ضسه تړاو وىسي ،د ښووُهو ىپاره د ٌطيهي پسٌذتٌا ًو ضٌطتً راٌِځته شي ،او د زده نړې په
دوران نې د نار د زده نړې او غٍيي روزُې ىه الرې ىه دطوضي ضهتور ضسه په ګډه د ٌهارتوُو د ىوړوىو ىپاره فسضتوُه ةساةس
شي.
په افغاُطتان نې د تذٌِهي او ٌطيهي زده نړو ىپاره غوښتِه ډًسه زًاته ده او د دې زده نړو ٌوجود ٌسنشوُه ُشي نوىى د
هېوادواىو اړتٌاوې پوره نړي .د پوهِې وزارة پالن ىسي چې تس ٌََٓ نال پورې په دې ٌسنشوُو نې د ُوًو زده نووُهو جزةول د
غٍوٌي ښووُځٌو د ُهً َوىګٌو د فارغاُو ىه دوه ضيِې څذه ُهه ضيِې ته ىوړنړي .ةسضٌسه پسدې د دې زده نړو ُوي ٌسنشوُه ةه
جوړ او تجهٌش شي څو په هغو نې ډًس زده نووُهي جزب شي.
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څيورٌه ٌوده 0د ىوًاُو د ضواد د نچې ىوړول

تس ٌَُٓ نال د ىوًاُو ،په ځاُګړې توګه د ښځو د ضواد په نچه ًِ ضيِه ښه واىى او دواٌرارې او ةِطٌُشې زده نړې ته د َوىو
ځواُاُو ةساةس الضسضى.
په ً ٌَ۳نال نې ًوازې ًًً ٍٍ،تِه ُارًِه زده نووُهو د ضواد د زده نړې په ًًً ٍ،نورضوُو نې زده نړه نوىه .په ٓ ٌَ۳نال نې ىه
ًًً ًًِ،تِو څذه زًاة زده نووُهي ( ِ۳ضيِه ښځٌِه) د ضواد د زده نړې په ًًً ٌٍ،نورضوُو نې په زده نړه ةودت وو .د ضواد
زده نړې ةسُاٌې ىه ښاري ٌسنشوُو څذه نيٌواىي ضٌٍو ته پسادې شوې دي .د ضواد زده نړې ُوى تػيٌٍى ُطاب او روزٌُش توني
د زده نووُهو (ښځو ،ةشګساُو او ُورو)د ځاُګړو اړتٌاو په اضاس جوړ شوى دى چې د ژوُر د تګالرې پس ٌهارتوُو راڅسدي .د
ضواد زده نړې د ځوانٍِوىو ىپاره د ُوښت  ،د ضواد زده نړه او د َوىِې ځوانٍِول ،په افغاُطتان نې د ضواد د زده نړې ښه نول د
پسوګساٌوُو د تررًص او زده نړو د ُوښتي چيِروُو او د پوهِې وزارة ُور ُوښتوُه ،ىهه د ضواد د زده نړې په ةسُاٌو نې د
ٌزهتي الرښووُهو او َوىِو شسًهول ،د شٍوىٌت د نچې په ىوړوىو نې غٍره رول ىوةوىى دى.
هٍرا راز د ضواد د زده نړې ةسُاٌې د ُورو وزارتوُو ،ىه هغې جٍيې څذه د دفاع وزارة ،د نورٌُو چارو وزارة ،د غاٌې روغتٌا
وزارة ،د نيٌو د ةٌارغاوُې او پسادتٌا وزارة ،او د ښځو چارو وزارة ىذوا هً پسٌخ وړل نې ي .ضسةېسه پسدې ،د افغاُطتان د
ضواد زده نړې د ځوانٍِېرو د ةسُاٌې په چوناټ نې ضٌٍه ًٌشې غٌس دوىتي ٌوضطېٌ ،يي او ُړًوال ضازٌاُوُه او د ٌيګسو
ٌيتوُو ادارې هً د پوهِې ىه وزارة ضسه “زده نړه د َوىو ىپاره”د ٌودو په تس الضه نوىو نې ٌسضته نوي .د پوهِې وزارة ةه د
ضواد د زده نړې د ةسُاٌو ىه ُورو ةساةسووُهو ضسه د ٌسضتې ىپاره ،دپو هٍغ ه نووُهى او ٌسنشي رول پٌاوړى نړي.
پِځٍه ٌوده 0په زده نړه نې د جِرر د اُډول او ةساةسواىي ارزوُه

تس ُ ٌَ۳نال پورې په ىوٌړٌُو او جاُوي زده نړو نې د جِرر د ُا اُډوىي ىه ٌِځه وړل او ةا نٌفٌته روزُې ته د ُجوُو ىه ةساةس او
ةشپړې الضسضۍ څذه د ډاډ په تسالضه نوىو ىه ٌَِګار ضسه تس ٌَُٓ نال په زده نړه نې د جِرر ةساةسواىي ته الضسضى.
د پوهِې وزارة د جِرر د ُا اُډوىي په ىه ٌِځه وړىو او په ښووُځٌو نې شٍوىٌت ته د رضېرُې ىپارهً ،و ىړ ةسُاٌې په ةسًاىۍ
توګه تس ضسه نړي دي .په ً ٌَ۳نال نې ُجوُو اجازه ُيسىه چې رضٍي ښووُځٌو ته الړې شي َُ .د ښووُځٌو د َوىو زده نووُهو
 َ۳ضيِه ًا ٌٌْ ٍ.يٌوُه تِه ُجوُې دي .په ښووُځٌو نې د ُجوُو د شٍوىٌت زًاتواىى ،نيٌو ته ُ دې د ډېسو ښووُځٌو
اًجادوىو ،د ُجوُو د ښووُځٌو د وداٌُو جوړوىو ،د هغوى د ٌاشوٌاُو د زده نړو په اړه په تطًٌٍ ٌُوىو د ښووُځٌو د شورا
ګاُو ىه الرې د ضٌٍې د الرښووُهو او واىرًِو د شسًهوىو او د ډًسو ښځٌِه ښووُهو د ښووُې او روزُې ىپاره د ښووُهي د
روزُې د ةسُاٌو د پسادواىي ىه اٌيه شوى دى .په افغاُطتان نې د جِرر ُااُډوىي ىه ٌِځه وړل ىوًه ُِګوُه ده او په نيٌواىو ضٌٍو
نې د ډًسو ښځٌِه ښووُهو د اضتذرام او روزُې ،ښځٌِه ښووُهو ته د اعافي تشوًلي (پٌطو) ورنول او د ديهو د فسهِګ
ٌطاةق ٌِاضب روزٌُش چاپٌسًال ةساةسوىو ىپاره پوره ٌِاةػو او ودت ته اړتٌا ىسي .ښځٌِه نارنووُهې په ىوړو اداري ٌوكفوُو نې
ىهه د پوهِې وزارة ٌسنشي رًاضتوُو او د ښووُهو د روزُې د ٌسنشوُو د رًٌطاُو په توګه اضتذرام شوي دي .د پوهِې وزارة
ژٌَ دى څو ًو زًاة شٍېس ُورې ښځٌِه نارنووُهې په َوىو نچو ،ىه هغې جٍيې څذه د رهتسۍ او تطًٌٍ ٌُوُې په ٌلاٌوُو نې،
اضتذرام نړي.
شپ ٌه ٌوده 0د زده نړې نٌفٌت

د زده نړې د نٌفٌت د َوىو اړدوُو ښه نول او د هغوى ىه ځاُګړتٌاوو څذه ډاډ تس الضه نول ،څو َول ونوالى شي د زده نړې د
اُرازې وړ پېژُرل شوې پاًيې ،په ځاُګړې توګه د ضواد په زده نړه ،حطاب ،او د ژوُر د تګالرې په ةِطٌُشو ٌهارتوُو نې الس
ته راوړي.
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د پوهِې وزارة د زده نړې د نٌفٌت د ښه نوىو ىپاره د پسٌذتٌاًي شسًهاُو په ٌسضته ،پساده پاُګوُه نړې ده ،زده نووُهو،
واىرًِو ،ښووُهو ،غيٍاوو ،او روزٌُشو نارپوهاُو ضسه د پسادو ٌشورو ىه الرې ،ىه غوره ضٌٍه ًٌشو او ُړًواىو چيِروُو او
تجسةو څذه په اضتفادې ًې د ښووُځٌو او دًِي ٌررضو ىپاره ُوى تػيٌٍي ُطاب جوړ نړى دى .هس نال ٌاشوٌان ةانٌفٌته درضي
نتاةوُه چې په هغې نې ىه ژوُر ضسه تړىي ٌػيوٌاة او حهاًتوُه ىسى ،تسالضه نويُ .وي درضي نتاةوُه د فػاىې روزُې د
تګالرو پس ةِطٍ ةساةس شوي دي او ښووُهي هڅوي څو روزُه هس اړدٌشه او پس زده نووُهو والړه وي .دا نار د زده نووُهو د
روزٌُشو الضته راوړُو د ښه واىي ىپاره ًو ٌهً ګام دى.
د پوهِې وزارة د اوضٌِو ښووُهو د پوهې د نچې او ٌهارتوُو د ىوړوىو او د ُوًو ښووُهو د روزُې ىپاره د ښووُهي د روزُې د
ةِطُوُو د شتهې د پسادواىي په ةسده نې او په وىطواىٌو نې د ښووُهي د روزُې د ةسُاٌې د پٌاوړتٌا په ٌسنشوُو نې ،پاُګوُه
نړې ده .په وىطواىٌو نې د ښووُهي د روزُې ٌٓ ۳سنشوُو او په والًتوُو نې د ښووُهي د روزُې ٍُ ٌسنشوُو دوه اووٌُشې
روزُېشو ةسُاٌو ىه الرې ًًً ًٌِ،تِو څذه زًاة ښووُهي د زده نړې د ٌٌتود د ښه نوىو او د ضِفي الرښووُو د فػاىٌتوُو په ةسده
نې روزىي دي .په هٍرې ودت نې ىه ًًً ًِ،تِو څذه زًاة زده نووُهي د ًوه دوه نيَ نورس ىپاره د ښووُهي د روزُې په
ةِطُوُو نې شاٌو شوي دي .دې پاُګوُو الضته راوړُې هً ىسىې .د ناةو په ښار نې د َوىو ښووُهو تػيٌٍي ضوًه ى تس ى ه تس ٌُ
َوىګي پورې ىوړه شوې ده ،چې د ٌطيهي ښووُهي ىپاره د ٌَُې نچې ٌػٌار ده .په ُورو والًتوُو نې هً دا ډول پسٌذتګوُه
شوي ديٌ ،ګس دا هڅې ةاًر دوام وٌوٌي .د ښووُهو د وړتٌاوو د ارزوُې ضٌطتً جوړ شوى دى او ىه ٌَُ زره تِو ىه زًاتو
ښووُهو څذه په درې دورو نې ازٌوًِه ادٌطتو شوې ده او تس هغه وروضته هغوى د ٌػاشوُو په ُوي ضٌطتً نې شاٌو شوي
دي .د پوهِې وزارة د شپ م ُهً او دوىطٍو َوىګېو د زده نووُهو د روزٌُشو الضته راوړُو د ارزوُې ىپاره ًو ٌيي ازٌاًښتي
ضٌطتً د راٌِځته نوىو په حال نې دى .د زده نړې نٌفٌت د ًوې ُِګوُې په توګه اوس هً پاتې دى .د زده نړې د نٌفٌت په اړه د
واىرًِو ،زده نووُهو او َوىِې هٌيې ډًسې زًاتې دي .تػيٌٍي ُطاب ةاًر په ٌِظٍه توګه ُوى او تػرًو شي څو د هېواد د ةٌا
رغوُې د اړتٌاوو ځواب وًوُهى وي .د ښووُهو د زده نړې او تذٌِهي او ٌطيهي زده نړو د ةِطُوُو ىپاره ىه نٌفٌت څذه د ډاډ
او ةاور تسالضه نوىو ضٌطتً ةاًر په ةشپړه توګه جوړ او فػال شي.

( )۲زده کړه د ټولو لپاره  ،پو تمویل کې د نیمګړتیاوو لو منځو وړل
اىف 0د پوهِې په ةسده نې ٌاىي ىګښتوُه
دوىت ژٌَ دى څو د پوهِې ةسده تٍوًو نړي او د ٌاىي ىګښتوُو ةساةسول ىه ً ٌَ۳نال څذه راپرې دوا د پام وړ زًاتواىى ٌوُرىى
دى .الُرې چارة د غادي ىګښتوُو زًاتواىى ښٌئ.
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ٌِځ ٌهاىه ٌاىي چوناټ د ًٌَٓ او د ٌٍَٓ نيوُو ىپاره په هسنال نې ًَّ ٌٌيٌوُه اٌسًهاًي ډاىس د پوهِې د وزارة ىپاره په ُظس
نې ىسي .دا پٌطې د پوهِې وزارة د ٓ ٌَ۳نال ىه ىوٌړُۍ ةودجې ضسه ةساةسې دي (د ٌػاشاتو ىه زًاتواىي او د اعافي
نارنووُهو ىه اضتذرام څذه پسته چې ىه ځاُګړي حطاب څذه د ةودجې د زًاتواىي تذطٌص ورنړل شوى دى ،ورنول نٌ ي).
هٍرا راز په ٌِځ ٌهاىه ٌاىي چوناټ نې د احتٌاطي نود پٌطې شاٌيې دي (ًِّ ٌٌيٌوُه ډاىسٌٌ ُُْ ،يٌوُه ډاىس او ًْٓ ٌٌيٌوُه
ډاىس په تستٌب ضسه د ًٌَٓ ٌٌَٓ ،او ٌٍَٓ نيوُو ىپاره) او د هغو ىګښتوُو ىپاره ةه وىګول شي چې وړاُروًِه ًې ُه ده شوي.
د افغاُطتان دوىت ُشي نوالى څو َوىې غادي ةودجې ىه دپيو غواًرو څذه تٍوًو نړي او د دې تشو د ډنوىو ىپاره ُړًواىو
ٌسضتو ته اړ دى .څٌړُې ښٌي چې افغاُطتان د غادي ةودجې د نطس د ىه ٌِځه وړىو په ٌِظور ىه درې څذه تس پِځو راتيوُهو
نيوُو پوري ةه ُړًواىو ٌسضتو ته اړتٌا وىسي .د هېواد ضو په ضيو نې پسٌذتٌاًي ةودجه د ُړًواىې َوىِې په وضٌيه تٍوًيٌ ي او
اړًِه ده چې دا نار په راتيوُهې نې هً دوام وىسي.
ب 0د داديي غواًرو زًاتواىى او د پوهِې په ةسده نې نيهه ژٌِه
دوىت د پوهِې د ةودجې په زًاتواىي نې ژٌَ دى څو هس نال ى تس ى ه ىص زره ُوي ښووُهي او غٌس تررًطي پوضُوُه د ُوًو زده
نووُهو د شٍوىٌت د تطهٌو نوىو په ٌِظور اضتذرام شي .د دې نار ىپاره ،د افغاُطتان دوىت د غواًرو د َوىوىو په ٌلطر
هڅې ګړُرئ نوي ،او په هٍرې حال نې د ناُوُو د ګُې ادٌطتِې او اضتذساج په ةسده نې پاُګوُې هً زًاتواىى ٌوٌي .دا نار ةه
د نورٌُو غواًرو په زًاتوىو نې په ٌِځ ٌهاىه او اوږدٌهاىه توګه ٌسضته ونړي.
ج 0په ةِطتٌشو زده نړو نې د تٍوًيووُهو ٌسجػو ٌسضتې
په افغاُطتان نې د پوهِې په ةسده نې تس الضه شوى ةسى د تٍوًيووُهو ٌسجػو د دالص ٌٍ ٌسضتو او د ديهو او دوىت د هڅو ىه
اٌيه شوى دى .په وروضتٌو نيوُو نې د تٍوًيووُهو ٌسجػو ٌسضتې په اضيي پسٌذتٌاًى ةودجه نې زًاتې شوي دي.

هٍرا راز تٍوًيووُهي ٌسجػې د دوىت دةودجې ُه دةاُرې هً زًاته ٌسضته د ښووُې او روزُې په ةسده نې ةساةسه نړې ده.
د داديي غواًرو د نٍواىې ىه اٌيه ،د پوهِې په ةسده نې د تٍوًيووُهو ٌسجػو وُډه ادٌطتِه د پوهِې د ٌِځٍهاىه پالن ٌودو ،د
زرًشو پسٌذتٌاًي ٌودو او زده نړه د َوىو ىپاره د روزٌُشو ٌودو ته د رضېرو ىپاره اړًِه ده .د پوهِې ٌِځٍهاىه پالن د پوهِې
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وزارة او د هغه د ناري شسًهاُو په وضٌيه د ًوې ٌشورتي پسوضې ىه الرې جوړ شو .تٍوًيووُهو ٌسجػو ًاد شوى پالن تطوًب
او د تذٌِهي او ٌاىي ٌسضتو ژٌِه ًې ونړه .د پوهِې وزارة د درېو راتيوُهو نيوُو ىپاره د ٌاىي ىګښت د ځاُګړو ژٌِو د تسالضه
نوىو په ٌِظور ،ددٌيو ٌسجػو ضسه ُ دې هٍهاري ىسي .د افغاُطتان غړًتوب د زده نړه د َوىو ىپاره دچُم غٍو په ُوښت نې
تطوًب شوى دى .د پوهِې وزارة او تٍوًيووُهي ٌسجػې چې په افغاُطتان نې حغور ىسي دچُم غٍو د ُوښت ىه ةودجې
څذه د اعافي ٌاىي ىګښت د غوښتِې د غوښتِيٌم د ةساةسوىو په حال نې دي.
د پوهِې د ٌِځٍهاىه ٌيي پالن په ةسًاىٌتوب ضسه د تطتٌلوىو په ٌِظورٌٌ َ.ٍِ ،يٌارده ډاىسو ته (ٌٌٍُ ٌ.يٌارده ډاىس د
پسٌذتٌاًي ةودجې ىپاره او ٌٌَ ٌ.۳يٌارده د غادي ةودجې ىپاره په درې راتيوُهو نيوُو نې) اړتٌاده .پسٌذتٌاًي ٌاىي ىګښت
ةاًر ىه ٌِځٍهاىه ٌيي پالن ضسه ةشپړ ضٍون وىسي .په هغه ضورة نې چې د اړتٌا وړ ٌاىي زًسٌې د پوهِې د ةسدې ىپاره ةساةسې
ُشي د زرًشو پسٌذتٌاًي ٌودو او “زده نړه د َوىو ىپاره” پس وړاُرې ةه افغاُطتان د دپيو ژٌِو په تس ضسه نوىو نې ىه ځِډ ضسه ٌخ
شي.
د 0د پوهِې د تٍوًيوىو ىپاره ُوې او ُوښتي حو الرې
په افغاُطتان نې دښووُې او روزُې ىپاره غوښتِه زًاته شوې ده او د افغاُطتان دوىت دې غوښتِې ته د رضٌرُې ىپاره ىه ًو
پسادې او څو اړدٌشې تګالرې څذه اضتفاده نوي .په دې تګالرو نې د دطوضي ضهتور په وضٌيه د ښوٌُشو فسضتوُو ةساةسول
چې اوس ٌهال ىه ىوٌړُۍ دورې څذه ٌذهې ،ىوٌړُي ،جاُوي ،غاىي او ٌطيهي ښووُې ةساةسوي ،شاٌو دي .ضوداګسًش شسنتوُه
هً د ښووُځٌو د رغوىو او د تررًطي تونو د ةساةسوىو ىپاره ٌاىي ٌسضته نويَ .وىِو هً د ځٍهې ًا نارګساُو د ةساةسوىو ىه الرې د
ښووُځٌو د وداٌُو د رغوىو ىپاره دپيه وُډه تس ضسه نړې ده.
د ضهتوروُو تسٌِځ چيِرَ ،وىِو ته د زده نړې د ىوٌړًتوةوُو د َانيو او په ٌطتلٌٍه توګه ىه ُورو ضهتوروُو څذه د پسٌذتٌاًي
ٌاىي ىګښتوُو د تسالضه نوىو زٌٌِه ةساةسه نړې ده ،د ٌحال په توګه د نيٌو د ةٌارغاوُې او پسادتٌا وزارة د ٌيى پٌوضتون د
ةسُاٌې ،په افغاُطتان نې د جتاة د تاٌٌِوىو د ةسُاٌې او ىه ٌذرره تونو ضسه د ٌتارزې ىپاره د ٌاىي وجهې ضِروق ىه الرې پٌطو
ته الضسضى دى.

( )۳د بشر لو حقونو څخو مالتړ او پر زده کړه یې اغیسې
د زده نړې د كاُون دوهٍه ٌاده پِځً ةِر د ةشس ىه حلوُو څذه د ٌالتړ په اړوُر د دوىت درًځ دارُګه ةٌاُوي0

د اضالٌي ارزښتوُو په رڼا نې د ةشس د حلوُو د رغاًتوىو د روحې پٌاوړي نول ،د ښځو ىه حلوُو څذه ٌالتړ ،ډًٍونساضي ،د هس
ډول تتػٌظ رفع نول او په ُشه ًي تونو ىه روږدي نېرو څذه ٌذٌِوى.
د افغاُطتان د ةشس د حلوُو ٌطتلو نٍېطٌون په ٌ ٌَ۳نال نې د اضاضي كاُون د ٌ ِ۳ادې ىه ٌذې راٌِځته شوى دى او
ٌاٌورًت ًې (په افغاُطتان نې د ةشس د حلوُو څارُه او رغاًت او ىه هغه څذه ٌالتړ دى) .دا نٌٍطٌون ضٌٍه ًٌش او والًتي
دفتسوُه ىسي او هٍرا راز د ٌاشوٌاُو ىپاره ًوه ځاُګړې څاُګه ىسي ،د ةشس د حلوُو ُلغول تس څارُې الُرې ٌُطي ،د هغه په اړه
رپوټ ةساةسوي او د رپوټ ورنړل شوي ٌوارد ،د الزٌو اكراٌاتو د تس ضسه نوىو په ٌِظور ىه اړوُرو دوىتي ةِطُوُو ضسه تػلٌتوي.
افغاُطتان په ٍ ٌَ۳نال نې په وضيه واىو جګړو نې د ٌاشوٌاُو د وُډې ادٌطتِې په اړه د ٌاشوٌاُو د حلوُو د ادتٌاري
نِواُطٌون پسوتونول تطوًب نړ .په ّ ٌَ۳نال نې افغاُطتان ىه ُ ِ۳ورو هېوادوُو ضسه،د ٌاشوٌاُو غٌس كاُوُي اضتذرام او
د وضيه واىو ډىو ًا ځوانوُو په وضٌيه د هغوى ناروىو پس وړاُرې د ٌاشوٌاُو د ٌالتړ په اړه د پارًص ژٌِې تطوًب نړې .او هٍرا
راز د پارًص اضول او الرښوُې ًې د هغو ٌاشوٌاُو په اړه چې ىه ځوانوُو ًا وضيه واىو ډىو ضسه تړاو ىسي ،هً تطوًب نړي دي.
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دوىت د دې نِواُطٌون او د ةشس د حلوُو د ُورو تړوُوُو ىه حهٍوُو ضسه په ٌطاةلت نې چې افغاُطتان هغه تطوًب نړي دي ،د
كواٌُِو ،پاىٌطٌو ،ضتساتٌژًو او ٌيي ٌٌهاٌُشٌوُو د هٍغ ه نوىو په ٌِظور ،اكراٌاة تس الس الُرې ٌُوىي دي .ىه ٌاشوٌاُو
څذه د ٌالتړ ناري پالن په ٍ ٌَ۳نال نې په څو ضٌٍو نې د نار او َوىٌِشو چارو وزارة ،شهٌراُو او ٌػيوىٌِو وزارة په وضٌيه
د ُورو دوىتي اداروً ،وُطف او ُورو ٌيي او ُړًواىو ضازٌاُوُو په هٍهارۍ جوړ شو .دا ناري پالن د دوىتي او غٌس دوىتي
ضازٌاُوُو ًوه پساده شتهه په ةس نې ٌُطي او ٌاٌورًت ًې ىه ٌاشوٌاُو څذه د ٌالتړ ىپاره ضاحوي ٌراديې دي .ددې ناري پالن
ٌوده د ٌاشوٌاُو پس عر د تاوتسًذواىي ،ىه هغوى څذه د ُاوړې اضتفادې او ګُې ادٌطتِې څذه ٌذٌِوى او د افغاُطتان ىه
َوىو ٌاشوٌاُو څذه د ٌالتړ د تسالضه نوىو ٌواردو ته رضېرُه ده .د ّ ٌَ۳او ْ ٌَ۳نيوُو تسٌِځ دې شتهې ىه هغو ٌاشوٌاُو
څذه چې ىه كواٌُِو ضسه په ٌذاىفت نې كسار ىسي ،د جِطي ُاوړه اضتفادې ،ىه نورٌُو څذه ةٌو شوي ٌاشوٌاُو ،د ٌاشوٌاُو پس
عر د فشًهي تاوتسًذواىي ،دطس ىسوُهو ناروُو او د ٌاشوٌاُو د ٌالتړ ُورو اړوُرو ٌطاًيو ًًً ٍ،كغٌو ته رضېرُه نړې ده .په
اوضِي حال نې ،دوىت د ښځو او ٌاشوٌاُو پس عر د جِطي تاوتسًذواىي په ةسده نې د تحلٌلاتو او پيُِو د تس ضسه نوىو په
ٌِظور د ًو نٌٍطٌون د راٌِځته نوىو په اړه نار نوي.
د پوهِې وزارة د اٌٌِتي ٌطاًيو د ٌالتړًش ضٌطتً د راٌِځته نوىو او ىه اٌٌِتي ةِطُوُو ضسه د هٍغ ۍ او د ښووُځٌو د زده
نووُهو د ٌالتړ ىپاره د ضٌٍه ًٌشو َوىِو د تِظٌٍوىو په اړه د ديهو د پوهاوي د نچې د ىوړوىو په ٌِظور د ضاتِې او ٌطئوٌُت
رًاضت جوړ نړى دى .په ُا اٌِو ضٌٍو نې ګڼ شٍېس ښووُځي ةٌا فػال شوي چې زده نړې ته ًې الضسضى زًاة نړى دى .ةسضېسه
پسدې ،د پوهِې وزارة د ةشس د حلوُو د نٍېطٌون په هٍهارۍ د ةشس د حلوُو په اړه د پوهاوي د نچې ىوړول په ُوي تػيٌٍي
ُطاب نې ځاى پسځاى نړې ده .زده نووُهو د ښووُځٌو د تػيٌٍي ُطاب ىه الرې د ةشس اضاضي حلوُه زده نړي دي او د هغو
پٌغام د دپيو نورٌُو غړو ته ىٌ دوي ،ىه دې اٌيه چې ګڼ شٍېس زده نووُهي او د هغوى نورُۍ د ةشس د حلوُو په اړه پوهاوى تس
الضه نوي ،دا نار د ةشس د حلوُو د ُلغوىو په نٍوىو نې ګُور واكع نې ي .په ُورو ُوښتوُو نې ،په ښووُځٌو نې د ٌاشوٌاُو
پس وړاُرې د تاوتسًذواىي د ىه ٌِځه وړىو په اړه د ښووُهو د روزُې ،د ٌاشوٌاُو ىپاره ٌِاضب ځاى ته د ښووُځٌو ةرىول او په
زده نړه نې د واىرًِو د رول ىوړول شاٌو دي .دا نار د جطٍي ٌجازاتو په نٍوىو نې رول ىسي.
ُا اٌِي ،تاوتسًذواىى ،ةې وزىي ،فسهِګي او غِػِوي تٍاًالة ،په ځاُګړې توګه د ُجوُو د زده نړې په اړه ،زده نړې ته د
الضسضي پس وړاُرې غٍره ُِګوُې دي .د افغاُطتان دوىت ژٌَ دى څو په دې اړه دپيو هڅو ته د روزٌُشو ةِطُوُو ،د ةشس د
حلوُو د څاروُهو ادارو او كغاًي ضٌطتً ىه الرې دوام ورنړي او د ةشس د حلوُو ُلغوىو ته د پاى َهى نې دي .په هٍرې ودت
نې ،د پوهِې وزارة د ٌاشوٌاُو ىپاره دوُري ځاًوُو ته د ښووُځٌو د ةرىوىو په ةسده نې دوام ورنوي ،د جطٍي ٌجازاتو د
ٌستهتٌِو پس وړاُرې تِتهي ګاٌوُه اوچتوي او په ښووُځٌو نې د ةشس د حلوُو د جري ُلظ د ٌواردو په اړه ةه كغاًي ضٌطتً ته
رپوټ ورنړي.

( )۴د وسلو والو شخړو پو جریان کې د زده کړې برابرول
د پوهِې وزارة ،پِاه ادٌطتوُهو ٌاشوٌاُو ته د روزُې د ةساةسوىو ىپاره د ةېړُو ٌسضتو د تػلٌتوىو په ٌِظور هڅې نړي دي .په
اًسان او پانطتان نې د افغاُطتان د ضفارتوُو پالوي ىه اعافي نارنووُهو ضسه ښووٌُشې آتشې ىسي چې د نډواىو ٌاشوٌاُو
اړتٌاوې ارزوي او دوئ ته د ٌسضتو د ةساةسوىو په اړه ،ىه ٌيي او ُړًواىو ضازٌاُوُو ضسه هٍغ ي نوي .په اًسان او پانطتان نې د
افغان ٌهاجسًِو ښووُځي راجطتس دي او د پاىٌطٌو او تػيٌٍي ُطاب ،د ښووُهو د روزُې او هېواد ته ىه ةېسته ضتِېرو وروضته
په رضٍي ښووُځٌو نې د زده نووُهو د جزةوىو په اړه د پوهِې ىه وزارة ضسه په ارتتاط نې دي .په دې وروضتٌو نې د پوهِې
وزارة ،د ضوىې او د افغاُطتان د ةٌا اضتلسار ىه ةسُاٌې ضسه دپيه هٍهاري پٌو نړې ده ،څو هغو راضتِېروُهو ته چې ٌذهې د
جِګٌاىٌو په ىٌهو نې شاٌو وه ،د هغوى په ضٌٍو نې ضٌٍه اًٌش ښووُځي او د ضواد د زده نړې َوىګي ةساةس نړي .د روزٌُشو او
د رواُي َوىٌِشې ضوناىۍ درٌتوُو د وړاُرې نوىو او هغو نورٌُو ته چې ضوىه ًٌش ژوُر ته راضتاُه شوي دي او ًادو َوىِو ته د
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ضوىې په اړه د روزُې ىپاره ًو پِځه نيَ پالن تروًَ شوى دى .د پوهِې وزارة د ٌهاجسًِو او راضتِېروُهو چارو د وزارة په
هٍهارۍ ،راضتِېروُهي ٌاشوٌان په رضٍي ښووُځٌو نې جزب نړي او ًا ًې زده نړې ته د الضسضي د زٌٌِې د ةساةسوىو ىپاره په
نٍپوُو او د راضتِېروُهو د اوضېرو په ُوًو ضٌٍو نېُ ،وي ښووُځي جوړ نړي دي.
د هيٍِر ،نِرهار او هساة په والًتوُو نې د چُهې زده نړې د َوىګٌو د راٌِځته نوىو ىه الرې ىه زرګوُو ٌاشوٌاُو ضسه د
غٍوٌي زده نړو په ښووُځٌو نې د شاٌيېرو په ةسده نې ٌسضته شوې ده .د غاٌې روغتٌا او ُشه ًي تونو پس عر د ٌتارزې د
وزارتوُو په ُ دې هٍهارۍ ىه ُشه ًي تونو څذه د اضتفادې د ُاوړو دطسوُو په اړه د پوهاوي د نچې د ىوړوىو او د ُشه ًي تونو
د غوښتِې د نٍوىو ٌوعوع په ُوي تػيٌٍي ُطاب نې ځاى پس ځاى شوې ده او په ُشه ًي تونو د ښووُځٌو د ٌاشوٌاُو ىه
روږدي نېرو څذه د ٌذٌِوي په ٌِظور ،ځاُګړي اكراٌاة تس الس الُرې ٌُول شوي دي.
د پوهِې وزارة په دواٌراره توګه د ضٌٍه اًٌشو شورا ګاُو ضسه نار نوي څو دغه شورا ګاُې ضٌٍه ًٌش وضيه وال ګسوپوُه تسدپو
تاجٌس الُرې راوىي او د هغو ښووُځٌو د ةٌا پساٌُطتِې په اړه چې د ُا اٌٌِو ىه اٌيه تړل شوي دي ګډ فػاىٌت تسضسه نړي .د دوو
وروضتٌو نيوُو په جسًان نې ىه ًًٍ څذه زًاة ښووُځي د ضٌٍه اًٌشو َوىِو په ٌسضته ةٌا پساٌُطتو شوي او دا پسوضه دوام
ىسي.
د پوهِې وزارة د هغو ٌاشوٌاُو اړتٌاوې چې په ةٌړٌُو شساًطو نې كسار ىسي ،ىه هغې ډىې څذه پس ښووُځٌو د ةسًروُو او
ةېړٌُو ٌسضتو ته اړتٌاوې چې د طتػي پٌښو په پاًيه نې پٌښ شوي دي ،تس ارزوُې الُرې ٌُوىي او د ناري شسًهاُو په
هٍهارۍ ،د نې دًو او درضي تونو د ةساةسوىو ىه الرې د ٌاشوٌاُو ښووٌُشو اړتٌاوو ته ًې رضېرُه نړې ده .ةسضٌسه پسدې ،د ناري
شسًهاُو په ٌسضته د هغو ٌاشوٌاُو ىپاره چې په ُا اٌِو ضٌٍو نې ژوُر نوي چُهې ښووٌُشې ةسُاٌې داًسې شوي دي او هغه
نطان چې د وضيه واىو شذړو په پاًيه نې ىه دپيو اضيي ضٌٍو څذه ةې ځاًه شوي په ُوًو ضٌٍو نې د ښووُې او روزُې په ٌِظً
ضٌطتً نې شاٌو شوًري .د چُهو غتسګوُوُو د ُهادًِه نوىو په ٌِظور د پوهِې په وزارة نې د ةٌړُې زده نړې ًو واحر
راٌِځته شوى دى .د پوهِې وزارة د ُا اٌِو ضٌٍو د زده نووُهو د جزةوىو ىپاره د والًتي ىٌيٌه ىسوُهو ښووُځٌو وړتٌا ىوړوي.

( )۵پو پراخو پرمختیايي اجنډا کې د زده کړې مذغمول
زده نړه د افغاُطتان د ٌيي پسٌذتٌاًي ضتساتٌژۍ (د َوىٌِشې او اكتطادي پسٌذتٌا ةسدې) په درېًٌ رنَ نې شاٌيه ده .د دې رنَ
ٌوده د دطوضي ضهتور په الرښووُه د ةې وزىۍ نٍول او د آزاد اكتطادي ةازار ىه الرې ىه دواٌرارې پسٌذتٌا څذه د ډاډ تس
الضه نول ،د ةشسي پسٌذتٌاًي شادطوُو ښه نول او د زرًشو پسٌذتٌاًي ٌودو او “زده نړه د َوىو ىپاره” ٌودو ته په رضېرو نې
د پام وړ پسٌذتګ دى .د افغاُطتان د ٌيي پسٌذتٌاًي اضتساتٌژي د پيي نوىو ،د ةشسي ځواک د پسٌذتٌا د هٍغ ۍ او د
اكتطادي َوىٌِشې پسٌذتٌا ىه اړتٌاوو ضسه د هغه د تطاةق ورنوىو ىپاره ،د پوهِې ،ىوړو زده نړو ،د ښځو چارو او نار او َوىٌِشو
چارو ،شهٌراُو او ٌػيوىٌِو ىه وزارتوُو څذه پٌاوړې ةشسي پسٌذتٌاًي ډىه راٌِځته شوې ،څو ٌيي ىوٌړًتوةوُه ىهه؛ د
درٌتوُو د وړاُرې نوىو ښه نول ،د ناري فسضتوُو راٌِځته نول او اكتطادي وده د جري پاٌيسُې په ٌحساق نې وٌُطي.
د پوهِې دوهً ٌيي ضتساتٌژًم پالن دٓ ٌََٓ – ٌَ۳نيوُو ىپاره د پوهِې وزارة په وضٌيه تستٌب شوى .دا پالن د پوهِې د ٌيي
اضتساتژًم ىٍړُي پالن(ِ)ٌَ۳ٓ-ٌَ۳ىه تطتٌق څذه د زده شوًو درضوُو پس ةِطٍ تروًَ شوى او د ًوې غٍيٌاتي ضتساتٌژۍ
په توګه د زرًشو پسٌذتٌاًي ٌودو او “زده نړه د َوىو ىپاره” ٌودو ته ىه رضېرو ضسه د زده نړې د ضٌطتً د تطاةق په ٌِظور ډًشاًَ
شوى دى او ىه هغه ضسه په ًوه ودت نې د هېواد په اكتطادي او َوىٌِشې پسٌذتٌا نې هً غٍره رول ىسي .د پوهِې ٌِځٍهاىه پالن
د ًٌَٓ – ٌٍَٓ نيوُو ىپاره د پوهِې وزارة په وضٌيه تروًَ او د ٌّ څذه زًاة شٍېس تٍوًيووُهو ٌسجػو /ناري شسًهاُو ىذوا
تطوًب شو .هٍرا راز د پوهِې وزارة نيِي غٍيٌاتي پالُوُه په ٌيي ،والًتي او د وىطواىٌو په نچه تروًَ نوي څو د ښووٌُشو
چارو د ٌرًسًت ىه ةٌالةٌيو نچو ضسه د ىوٌړًتوب وړ فػاىٌتوُو په ضً درک نوىو او تطتٌلوىو نې ٌسضته ونړي.
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د ښووُې په پالن جوړوُه نې ةسًا د تذٌِهي وړتٌاو د ىوړېرو په پاًيه نې د پاىٌطئ او پالن جوړوُې په اړه تس الضه شوې ده .د
پوهِې وزارة د پوهِې د اداري ىپاره ٌػيوٌاتي ضٌطًُ راٌِځته نړى دى .په ِ ٌَ۳نال نې د ښووُځٌو ًوه هس اړدٌشه ضسوې په
الر اچول شوې ده او تس الضه شوي اطالغاة په ُوٌوړي ضٌطتً نې جتت شوي .دغه ضٌطتً د پالن جوړوُې او ښووُې ىه
شادطوُو څذه د څارُې ىپاره ًوازًِۍ وضٌيه ده .هٍرا راز د نارنووُهو د ُوم ىٌهوىو ًو ضٌطتً هً جوړ شوى دى او َول
نارنووُهي د ٌوكفٌ ،طيم او د دُرې د ضٌٍې ىه ٌذې په هغه نې جتت شوي دي .په هٍرې ډول د پوهِې وزارة د افغاُطتان
د ٌاىي ٌػيوٌاتو د ادارې ىه ضٌطتً څذه چې د ُړًواىو ٌػٌاروُو پس ةِطٍ ،د ٌاىٌې وزارة په وضٌيه راٌِځته شوى د روزٌُشو
ةسُاٌو د ىګښتوُو د تػلٌتوىو په ٌِظور په ٌيي او والًتي نچو نې ګُه اديي .په اوس حال نې د پوهِې د ادارې ٌػيوٌاتي
ضٌطتً د ٌسنش په نچه فػال دى او وزارة پالن ىسي څو هغه د والًتوُو ،وىطواىٌو او ښووُځٌو نچې ته پساخ او داُُسٌٍُ ىه
الرې د اضتفادي وړ ضٌطتً ته ًې ةرل نړي .دا نار د زده نووُهو د شٍوىٌت د جتتوىو ىپاره د واحروُو پسادواىى ،د ازٌوًِو
پاًيې ،حاعسي او د ښووُهو راجطتس او حاعسي ،شاٌو دي.
د پوهِې وزارة ُوى تػيٌٍي ُطاب د ًوې ٌشورتي پسوضې ىه الرې جوړ نړ څو ونوىى شي هغه ىه ٌوجودو اړتٌاوو ضسه وتړي او
ددې تػيٌٍي ُطاب ىه ضٌاضي نېرو څذه ،ىهه څسُګه چې په تېسو رژًٍوُو نې تس ضسه شوىٌ ،ذٌِوى وشي .د ٌحال په توګه د
اضالٌي زده نړې تػيٌٍي ُطاب داضې دًشاًَ شوى دى چې د اضالٌي ٌغاٌٌِو ةسضٌسه د غٍوٌي او ٌطيهي زده نړو
ٌغٍوُوُه هً پهې ځاى نړاى شوي دي څو داضالٌى ښووُځٌو فارغان ونوىى شي د نار ةازار ته د داديېرو ىپاره ًو ىړ اړًَ
ٌهارتوُه زده نړي .د څو اړدٌشو ٌطاًيو د شاٌيوىو په ٌِظور ،ىهه د ةشس حلوُه ،جِرر (جِطٌت) ،فسهِګي او اضالٌي
ارزښتوُه ،درضي نتاةوُه د ًو ځاُګړي ګسوپ ىذوا په نسه نتِه تػرًو شول .په ښووُځٌو نې د تررًص اضيي ژةې (پښتو او
دري) دي .د هېواد د ضٌٍه اًٌشو ُورو ژةو د ىوړوىو په ٌِظور د پوهِې وزارة په اووه ُورو ضٌٍه ًٌشو ژةو هً درضي نتاةوُه ةساةس
نړي دي .د تػيٌٍي ُطاب تػرًيول ًوه دواٌراره پسوضه ده او د پوهِې وزارة ةاًر د ُورو ژةو د تررًص په ٌِظور په هغو ضٌٍو
نې چې په دې ژةو دتسې نې ي د ښووُهو د روزُې ىپاره ،ډًسه پاُګوُه ونړي.
د درضي َوىګٌو جوړول د پوهِې وزارة او ناري شسًهاُو ىه ٌهٍو ىوٌړًتوةوُو څذه دي .ىه ًًً ّ،څذه زًاة ښووُځي د پوهِې
ىپاره ىه پسٌذتٌاًي ٌاىي پٌطو او ُورو ةسدو څذه ىهه؛ د ٌيي پٌوضتون د ةسُاٌې ،په افغاُطتان نې د جتاة د تاٌٌِوىو د ةسُاٌې
او ىه ُشه ًي تونو ضسه د ٌتارزې د ٌاىي پٌطو په وضٌيه جوړ او ةٌا رغول شوي دي .په ښووُځٌو نې د زده نووُهو د شٍوىٌت په
پستيه د ښووُځٌو د جوړوىو ةهٌس ورو دى .ىه دې اٌيه ،اوس هً ًِ ضيِه ښووُځي ٌِاضتې وداُۍ ُيسي او درضي َوىګي په نساًي
وداٌُو ،نې دًو ًا ازادې هوا نې شتون ىسي .د درضي َوىګٌو ،د اوةو رضوىو او روغتٌا ضاتِې د تطهٌالتو د رغوىو د پسوضې د
چُهوىو په ٌِظور ،په ځاُګړې توګه د ُجوُو په ښووُځٌو نې د پسٌذتٌاًي ٌاىي پٌطو په ةڼه زًاتو ُړًواىو ٌسضتو ته اړتٌا ده.
دا نار ةه په ىوٌړٌُو ښووُځٌو نې د ُجوُو د شٍوىٌت د نچې د ىوړواىي ضتب او په جاُوي دوره نې د هغوى د زده نړې ددوام په
ةسده نې ٌسضته ونړي.
په تېسو ُهو نيوُو نې ،د زده نړې ىپاره دوىتي ٌاىي ىګښت په نيِۍ ةڼه زًاة شوى دى .تٍوًيووُهو ٌسجػو هً ىه ښووٌُشو
ةسُاٌو ضسه په دالص ٌٍ ،د اضيي ةودجې په چوناټ نې ًا ىه هغه څذه ةهس ٌسضته نړې ده .د ښووُې ىپاره د ٌاىي تذطٌطوُو
په اړه تطًٌٍ په نيِۍ توګه ٌُول شوى دى .د ٌِځ ٌهاىي تٍوًو په اړه ةه د دوىت او تٍوًيووُهو ٌسجػو ژٌِې د حلٌلي پالن
جوړوُې د فػاىٌتوُو د ىوٌړًتوةوُو د َانيو او ىه زًسٌو څذه د اغٌشٌِې اضتفادې په ةسدو نې د پوهِې وزارة ته زٌٌِه ةساةسه
نړي.
د ضهتوري ةسُاٌو د پٌاوړي نوىو په ٌِظور د ٌاىي ىګښت د ةساةسوىو د ةېالةېيو تګالرو َوىګه جوړه شوې ده .تٍوًيووُهې
ٌسجػو د ښووُې د نٌفٌت د ښه نوىو په ةسُاٌه نې د افغاُطتان د ةٌا رغوُې د ضِروق ىه الرې دپو رول ىوةوىى دى .دې تٍوًيي
ٌٌهاٌُشم د اضيي ةودجې ىه الرې د ډًسو پسٌذتٌاًي ٌاىي ىګښتوُو د تسالضه نوىو ىپاره زٌٌِه ٌطاغره نړې ده او د پوهِې
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وزارة ةسالضه نوي څو دا ٌاىي ىګښت د ىوٌړًتوب وړ ضٌٍو ىپاره ځاُګړى نړي .د پوهِې وزارة او تٍوًيووُهې ٌسجػې ًو ىه
ةو ضسه نار نوي څو د ٌاىي ىګښت ةساةسول د دپيې اضيي ةودجې ىه الرې زًاة نړي.

( )۶پو افغانستان کې د سولې تامینول
ُړًواىو َوىِو په ضوىه نې د ژوُر تګالره زده نړې ده او د ضوىې او پاًراره اٌٌِت ةِطٍ ًې اًښى دى .د درې ىطٌشو جګړو ىه
تېسېرو وروضته افغاُطتان هً عسورة ىسي چې په ضوىه نې د ژوُر تګالره زده نړې .د دې نار نِيۍ په زده نړه نې ده.
د پوهِې وزارة د ًوې ٌشورتي پسوضې ىه الرې ًوه هس اړدٌشه زده نړې پاىٌطي او دهغه ناري پالن جوړ نړى څو ډاډ تس الضه شي
چې َول ٌاشوٌان ،دطوضآ هغوى چې ىه دطسوُو ضسه ٌذاٌخ دي ةا نٌفٌته زده نړې ته الضسضى وىسي او په ښووُځٌو نې ىه
هغوى ضسه ٌِطفاُه چيِر وشي .د ښووُهو د روزُې ةسُاٌې هغوى ته هغه پوهه او ٌهارتوُه ةساةسوي چې ښووُځي د َوىو كوٌي
ګسوپوُو د ٌاشوٌاُو ىپاره د نور په حٌث واړوي.
د افغاُطتان په تارًخ نې د ىوٌړي ځو ىپاره درضي نتاةوُه د ژوُر د تګالرې د ٌهارتوُو په اړه ىه ىوٌړي څذه تس درېًٌ َوىګٌو
ىپاره په َ ٌَ۳ِ – ٌَ۳ةساةس شول .دا درضي نتاةوُه ىه ځان ضسه د ضوىې اړوُرې ٌوعوغګاُې ىهه ذهِي پٌاوړتٌا او ىه ُورو ضسه
ضوىه ًٌش ژوُر ،د ضتوُشو د حيوىو ٌهارتوُه ،تطًٌٍ ٌُول ،د نړنېچوُو حو او ٌطاىحه تس پوښښ الُرې ٌُطي .د څو ضٌٍه ًٌشو
ازٌاًښتوُو په جسًان نې ،دا درضي نتاةوُه په ىوړه درجه نې راغيو .هٍرا راز د ضوىېَ ،وىٌِشې ضوناىۍ د تاوتسًذواىي د
ُشتواىي او ٌطاىحې اړوُرې ٌوعوغګاُې د ژةو ،اجتٍاغٌاتو او دًِي ٌغاٌٌِو په درضي نتاةوُو نې ځاى نړاى شول .د
پٌراګوژۍ په اړه د ښووُهو د روزُې په َوىګه نې د وًسې څذه د دالضو درضي َوىګٌو ،غراىت او تِوع په اړه ةسدې شاٌيې دي.
ال تس اوضه اړًِه ده څو د دې روزٌُشې ةسُاٌې اغٌشې او د ٌاشوٌاُو په چيِر او ضيوک نې ٌحتت ةرىون ،ةاًر ٌطتِر شى.
د دې ُوښتوُو ىه الرې ىه اوو ٌٌيٌوُو څذه زًاتو ٌاشوٌاُو ته د ضوىې د تاٌٌِوىو او په ضوىه نې د ژوُر نوىو په اړه ،پوهاوى
ورنړل شوى دى او د دې ٌاشوٌاُو په وضٌيه په افغاُطتان نې ُ دې د َوىو ٌٌشتو نورٌُو د پوهې نچه ىوړه شوې ده .ښووُځي د
هغو ضٌٍو په توګه د ديهو ةېالةېيو َوىٌِشو ګسوپوُو د ًوځاى نوىو ىپاره د هغوى د ٌاشوٌاُو د روزُې په اړه د ةحث په ٌِظور
نارول شوي دي او په هٍرې ودت نې په ضٌٍه نې د ضوىې او اٌٌِت په اړه د َوىِې د غړو تسٌِځ د تفاهً زٌٌِه ةساةسه شوې ده .د
ښووُځٌو د شوراګاُو غړي د ةشس د حلوُو ،ضوىې او د پوهِې د اهٌٍت د ٌوعوغګاُو په اړه روزل شوي دي.
د افغاُطتان دوىت ژٌَ دى څو َوىو ٌاشوٌاُو ته د ةانٌفٌته زده نړې د ةساةسوىو او ًو ىه ةو ضسه د ضوىه ًٌش ژوُر د تګالرې ،دوه
اړدٌش درُاوي او زغً په اړه ،د زده نړې د ورنوىو په وضٌيه ،ضوىه پٌاوړې نړي.
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