د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ټﺎﮐﻨﻮ او رﺳﻨﯿﻮ ﻻرښﻮد

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺘﺎﻧﻮ ﻣﲇ اﺗﺤﺎدﯾﻪ

ﭘﺎرﳌﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﺘﺎﮐﻨﯽ ۱۳۹۷

ﴎﺧﱪې:
د اروﭘﺎﯾﻲ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ د ټﺎﮐﻨﯿﺰو اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ د ﻣﺮﮐﺰ د اﺟﺮاﯾﻮي ﻣﴩ ،ﻓﻮﺑﯿﻮ ﺑﺮګﯿﺎﮐﭽﻲ ﭘﺮ ﻣټ
ډﯦﺮ ﺧﻮښ ﯾﻢ او وﯾﺎړم ﭼﯥ د دﻏﻪ ﻻرښﻮد ﴎﺧﱪې ﻟﯿﮑﻢ ﭼﯥ د اروﭘﺎﯾﻲ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ د ټﺎﮐﻨﯿﺰو اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ د ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺮ ﻣټ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺘﺎﻧﻮ د ﻣﲇ اﺗﺤﺎدﯾﯥ ﭘﻪ ﻫﻤﮑﺎرۍ او د ) PROSISﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ټﺎﮐﻨﯿﺰو ﻫﻤﮑﺎرﯾﻮ او
ﭘﺎﯾښﺖ څﺨﻪ د ﻣﻼﺗړ ﭘﺮوژﻩ( ﭘﺮوژې ﭘﻪ ﭼﻮﮐﺎټ ﮐﯥ ﭼﻤﺘﻮ ﺷﻮی دی.
دﻏﻪ  ١٨ﻣﯿﺎﺷﺘﻨۍ ﭘﺮوژﻩ ﺑﻪ د وﻟﴘ ﺟﺮګﯥ د  ٢٠١٨ﮐﺎل د ټﺎﮐﻨﻮ او د  ٢٠١٩ﮐﺎل د وﻟﺴﻤﴩﯾﺰو ټﺎﮐﻨﻮ د ﭘﺮوﺳﯥ ﻣﻼﺗړ
وﮐړي.
رﺳﻨۍ د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﮐﯥ ﭘﺮﯦﮑﻨﺪه ،ﻣﺴﻮوﻻﻧﻪ او ﺑﯥ ﺳﺎری رول ﻟﻮﺑﻮي .دﻏﻪ ﻻرښﻮد د اروﭘﺎﯾﻲ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ د ټﺎﮐﻨﯿﺰو
اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ ﻣﺮﮐﺰ ) (ECESﻟﻪ ﮐړﻧﻼرې ﴎه ﺳﻢ او د رﺳﻨﯿﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل د ټﺎﮐﻨﯿﺰو ﭘﺮوﺳﻮ د ﻣﺘﻌﺪدو ﴍﯾﮑﺎﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨځ د
ټﺎﮐﻨﯿﺰو ﭘﺮوﺳﻮ د ﺑﺎور ﺟﻮړوﻟﻮ ،د ﻫﻤﮑﺎرﯾﻮ ﭘﻪ ښﻪ ﮐﻮﻟﻮ او ﻣﻼﺗړ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮی دی.
د اروﭘﺎﯾﻲ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ د ټﺎﮐﻨﯿﺰو اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ ﻣﺮﮐﺰ ،ﯾﻮ ﻏﯿﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺑﻨﺴټ دی او ﻣﺮﮐﺰ ﯾﯥ د ﺑﻠﺠﯿﻢ ﻫﯧﻮاد ﭘﻪ ﺑﺮوﺳﻞ ښﺎر
ﮐﯥ دی .د دﻏﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻮﺧﻪ د ﻣﺸﻮرﻲﺗ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د وړاﻧﺪې ﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻻرې د ډﯾﻤﻮﮐﺮاټﯿﮑﯥ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ښﻪ ﮐﻮل او ﭘﻪ ﭘښﻮ
درول ،ﻓﻌﺎل ﻣﻼﺗړ او د ډﻣﻮﮐﺮاﺳۍ او ټﺎﮐﻨﯿﺰو ﭘﺮوژو ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دی .دﻏﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﻪ  ٢٠١٠ﮐﺎل ﮐﯥ ﻟﻪ ﺟﻮړﯦﺪو راﭘﺪې ﺧﻮا ﭘﻪ
 ٣٥وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻣﺘﻌﺪدې ﭘﺮوژې ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐړي دي ﭼﯥ زﯾﺎﺗﺮه ﯾﯥ د اروﭘﺎﯾﻲ اﺗﺤﺎدﯾﯥ او د دﻏﻪ اﺗﺤﺎدﯾﯥ د ﻏړو ﭘﺮ ﻣټ
ﻤﺗﻮﯾﻞ ﺷﻮي دي .دﻏﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﭙﻠﯥ ﭘﺮوژې د ﺧﭙﻠﯥ ﺑﯥ ﺳﺎرې ﺳﱰاﺗﯧﮋۍ ﻟﻪ ﻻرې ﺗﺮﴎه ﮐﻮي ﭼﯥ "د ټﺎﮐﻨﯿﺰ دوران ﭘﻪ ﻣﻼﺗړ
ﮐﯥ د اروﭘﺎﯾﻲ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ځﻮاب وﯾﻠﻮ ) "(EURECSﺑﺎﻧﺪې ﯾﺎدﯦږي .دﻏﻪ د ډﻣﻮﮐﺮاﺳۍ او ټﺎﮐﻨﻮ د ﻣﻼﺗړﯾﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ
ﻣﻮﺧﻪ ﯾﻮ اﺑﺘﮑﺎري ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم دی ﭼﯥ ﻟﻪ اروﭘﺎﯾﻲ ارزښﺘﻮﻧﻮ او د اروﭘﺎﯾﻲ اﺗﺤﺎدﯾﯥ ﻟﻪ ﭘﺎﻟﯿﺴۍ ﴎه ﺳﻤﻮن ﻟﺮي او ﻣﻮﺧﻪ ﯾﯥ
د اروﭘﺎﯾﻲ اﺗﺤﺎدﯾﯥ د ټﺎﮐﻨﯿﺰې څﺎرﻧﯥ د ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ د ﺳﭙﺎرښﺘﻨﻮ ﺗﻄﺒﯿﻘﻮل دي او داﺳﯥ ﻃﺮﺣﻪ ﺷﻮې ﭼﯥ ﻟﻪ ټﺎﮐﻨﻮ څﺨﻪ
راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﯧﺪوﻧﮑﯥ ﺷﺨړې ﮐﻤﻮي او ﻫﻐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻮي.

د ﻏړو اﺟﺮاﯾﻲ ﻣﴩا
د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﭘړاووﻧﻮ ﺧﱪي ﭘﻮښښ د اﻫﻤﻴﺖ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺘﺎﻧﻮ ﻣﲇ اﺗﺤﺎدﯾﻪ )د اروﭘﺎﯾﻲ
اﺗﺤﺎدﯾﯥ ﻟﻪ ټﺎﮐﻨﻮ څﺨﻪ د ﻣﻼﺗړ ﻣﺮﮐﺰ( ﭘﻪ ﻫﻤﮑﺎرۍ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د رﺳﻨﯿﻮ او ﺧﱪﯾﺎﻻﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﭘښﺘﻮ او ﻓﺎرﳼ ژﺑﻮ ﯾﻮ
ﻟﯿﮏ ﭼﻤﺘﻮ ﮐړی دی.
ﭘﻪ دﻏﻪ ﻟﯿﮏ ﮐﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ اړوﻧﺪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻞ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﯿﻮل ﺷﻮي او ﻧړﯾﻮاﻟﻮ ﺗﺠﺮﺑﻮ او ﻫﻤﺪارﻧګﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ
ﺣﺎﮐﻢ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﴎه رﺳﻨﯿﻮ او ﺧﱪﯾﺎﻻﻧﻮ ﺗﻪ ﺳﻼ ورﮐړل ﺷﻮي دي.
ﻣﻮږ ﻤﺗﻪ ﻟﺮو ﭼﯥ د دﻏﻪ ﻟﯿﮏ ﭘﻪ ﺧﭙﺮﯦﺪو او روزﻧﯿﺰ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﭼﯥ د دﻏﻪ ﻟﯿﮏ د ﻣﻨځﭙﺎﻧګﯥ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﺗﺮﴎه ﮐﯧږي ،د
ﻫﯧﻮاد رﺳﻨۍ او ﺧﱪﯾﺎﻻن وﮐﻮﻟﯽ ﳾ ﭼﯥ د وﻟﴘ ﺟﺮګﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﱪي ﭘﻮښښ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﯾﻮ ښﻪ او ﻣﺴﻠﮑﻲ رول
وﻟﻮﺑﻮي.
زﻣﻮږ ﺑﺎور دا دی ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﯿﺰو ﺧﱪوﻧﻮ ﺣﺮﻓﻮي ﭘﻮښښ ﮐﻮﻟﯽ ﳾ ﭼﯥ ﻟﻪ ﯾﻮې ﺧﻮا د راﯾﻪ اﭼﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﯿﻮﻟﻮ
اﻏﯧﺰه وﮐړي او ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮا د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﭘړاوﻧﻮ ﮐﯥ د روڼﺘﯿﺎ او ﻗﺎﻧﻮﻧﭙﺎﻟﻨﯥ ﭘﻪ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﯧﺪو ﯾﻮه ﻣﻬﻤﻪ اﻏﯧﺰه وﻟﺮي.
د ﻫﯧﻮاد ﻟﻪ رﺳﻨﯿﻮ او ﺧﱪﯾﺎﻻﻧﻮ څﺨﻪ ﻫﯿﻠﻪ ﮐﻮو ﺗﺮڅﻮ دﻏﻪ ﻟﯿﮏ ﭘﻪ ﭘﻮره ﻏﻮر ﴎه ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﯿﴘ.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺘﺎﻧﻮ د ﻣﲇ اﺗﺤﺎدﯾﯥ ﻣﴩ
ﻓﻬﯿﻢ دﺷﺘﻲ
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ﯾﺎدداښﺖ:
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺘﺎﻧﻮ ﻣﲇ اﺗﺤﺎدﯾﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺘﺎﻧﻮ د ﻟﻮﻣړﻲﻧ ﺻﻨﻔﻲ ﺟﻮړښﺖ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ
 ١٣٥٩ﳌﺮﯾﺰ ﮐﺎل ﮐﯥ ﭘﻪ ﮐﺎر ﭘﯿﻞ وﮐړ.
دﻏﯥ اﺗﺤﺎدﯾﯥ د ﺗﯧﺮو څﻮ ﻟﺴﯿﺰو ﺳﯿﺎﳼ ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﻬﯿﺮ ﮐﯥ ډﯦﺮې ﻟﻮړې او ژورې ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐړي او ﻟﻪ دﻏﻪ ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻮ څﺨﻪ
ﺳﺎﳌﻪ وﺗﻠﯥ ،ﮐﻪ څﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ زﯾﺎﻧﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ دﻏﻪ ﺑﻬﯿﺮ ﮐﯥ ﯾﯥ وﻟﯿﺪل ،ﻟﻪ ﭘﺎﻣﻪ ﻏﻮرځﻮﻟﯽ ﻧﻪ ﳾ.
اوس ﻣﻬﺎل د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺘﺎﻧﻮ ﻣﲇ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﭘﻪ  ٣١وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻟﺮي او څﻪ دﭘﺎﺳﻪ دوه زره ﻏړﯾﻮ ﭘﻪ
درﻟﻮدﻟﻮ ﴎه د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺘﺎﻧﻮ ﻟﻮی ﺻﻨﻔﻲ ﺑﻨﺴټ ﺷﻤﯧﺮل ﮐﯧږي.
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻮي:
ــ د ﻫﯧﻮاد ﭘﻪ ﮐﭽﻪ د ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺘﺎﻧﻮ د ﯾﻮې ﻧړﯾﻮاﻟﯥ ﺷﺒﮑﯥ ﺟﻮړول.
ــ د ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺘﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺻﻨﻔﻲ او ﺣﺮﻓﻮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺨﻪ دﻓﺎع.
ــ د د ﺑﯿﺎن د ازادۍ ،د ازادو اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ ﺑﻬﯿﺮ او ازادو رﺳﻨﯿﻮ ﻟﻪ ﺣﻖ څﺨﻪ دﻓﺎع.
ــ رﺳﻨﯿﺰو ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ او اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ ﺗﻪ د ﻻﴎﳼ اړوﻧﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻨﻮ د ښﻪ ﮐﯧﺪو او اﺻﻼح ﻟﭙﺎره ﻋﺪاﻟﺖ ﻏﻮښﺘﻨﻪ.
 د ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺘﺎﻧﻮ د وړﺗﯿﺎ ﻟﻮړوﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﻃﺮﺣﻪ او ﭘﲇ ﮐﻮل.ــ د رﺳﻨﯿﻮ او ﺧﱪﯾﺎﻻﻧﻮ د ﺳﺘﻮﻧﺰو او ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ټﻮل ﭘﻮښﺘﻨﯥ ﭘﻪ ﻻره اﭼﻮل.
ــ د ﻫﯧﻮاد د رﺳﻨﯿﻮ او ﺧﱪﯾﺎﻻﻧﻮ ﻟﭙﺎره د اړوﻧﺪ ﻧړﯾﻮاﻟﻮ ﺑﻨﺴټﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻤﮑﺎرۍ د ﺣﺮﻓﻮي ﻻرښﻮدوﻧﻮ ﺟﻮړول او ﺧﭙﺮول.
ــ ﻟﻪ رﺳﻨﯿﻮ او ﺧﱪﯾﺎﻻﻧﻮ څﺨﻪ د ﻣﻼﺗړ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤﻮﻧﻮ د اﻏﯧﺰﻧﺎﮐﻮ او ورﺗﻪ ﺑﻨﺴټﻮﻧﻮ د ﻫﻤﻐږۍ ﭘﻪ
ﻣﻮﺧﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺘﺎﻧﻮ او رﺳﻨﯿﺰو ﺑﻨﺴټﻮﻧﻮ د ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﭘﻪ ﭼﻮﮐﺎټ ﮐﯥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ.
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ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﭘﻪ زﯾﺎﺗﺮه ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﮐﯥ د ازادو ،ﺧﭙﻠﻮاﮐﻮ ،څﺎﻧګﭙﻮه ،ﺑﯥ ﭘﺮې ،ﺑﺎوري او ﻣﺴﻮوﻟﻮ رﺳﻨﯿﻮ د درﻟﻮدﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺗﻠﭙﺎﺗﯥ ﻫڅﯥ
د ډﻣﻮﮐﺮاﺳۍ د ﭘﯿﺎوړﺗﯿﺎ د ﮐﻠﯿﺪي ﻓﮑټﻮروﻧﻮ ﻟﻪ ډﻟﯥ څﺨﻪ ﺷﻤﯧﺮل ﮐﯧږي .دﻏﻪ ﻣﻬﻤﻪ ﭼﺎره د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﻟﻪ دې ﮐﺒﻠﻪ
ﭘﯿﺎوړی ﮐﯧږي ﭼﯥ ﺧﱪﯾﺎﻻن اړ دي رﻫﱪان ﻣﻌﺮﰲ ﮐړي او ﭘﻪ ورﺗﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ د ﺳﯿﺎﳼ ﻓﺸﺎروﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﲇ
او ﻣﻨﻄﻘﻮي ﮐﭽﻪ ﮐﯥ ﭘﺮ دوی ﮐﯧږي ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻮي؛ ﭘﻪ ﺗﯧﺮه ﺑﯿﺎ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﭼﯥ د اوږدو ﺳﯿﺎﳼ ﻻﻧﺠﻮ او
ﺷﺨړو ﻣﺨﯿﻨﻪ ﻟﺮي.
دا ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ده ﭼﯥ دﻏﻪ ﻫﯧﻮاد ﻟﻪ  ٢٠٠١ﮐﺎل څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ د ډﻣﻮﮐﺮاټﯿﮏ ﻗﺪرت د ﻟﯧږد ﭘﻪ ﺷﻤﻮل د ډﻣﻮﮐﺮاﺳۍ
د ﭘﺎﯾﻮ د ټﻴﻨګښﺖ ﭘﻪ ﻻر ﮐﯥ د ﻧﻈﺮ وړ ﭘﺮﻣﺨﺘګﻮﻧﻪ ﻻس ﺗﻪ راوړي دي؛ ﻫﻤﺪارﻧګﻪ د ښﺎروﻧﺪاﻧﻮ د ګډون زﯾﺎﺗﻮاﻟﯽ او د
ﻣﺪﻲﻧ ټﻮﻟﻨﻮ او ښځﻮ ﻓﻌﺎﻟﻪ ښﮑﯧﻠﺘﯿﺎ او ﭘﻪ ﻧړﯾﻮاﻟﻮ ﻣﻌﯿﺎروﻧﻮ ﺑﺮاﺑﺮ د ټﺎﮐﻨﯿﺰ ﭼﻮﮐﺎټ ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮل ،د دﻏﻪ ﻫﯧﻮاد ﻟﻪ ﻧﻮرو
ﻻﺳﺘﻪ راوړﻧﻮ څﺨﻪ دي.
د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﺮ ﭘﺮوﺳﯥ ﺑﯥ ﺑﺎوري ﯾﻮ ﻟﻮی ګﻮاښ دی ﭼﯥ د ﺗﯧﺮو  ١٥ﮐﻠﻮﻧﻮ ﻻﺳﺘﻪ راﻏﻠﯽ ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻟﻪ ﺧﻄﺮ ﴎه ﻣﺨﺎﻣﺨﻮي .ﭘﻪ
ورﺗﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ د ټﺎﮐﻨﯿﺰو ګﻮاښﻮﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻣﺒﺎرزه او اﻫﻤﯿﺖ ﭘﯧﮋﻧﺪل ﻻ زﯾﺎت د اﻫﻤﯿﺖ وړ ده .ﻫﻤﺪارﻧګﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ
ﭘﺮوﺳﻪ ﮐﯥ د ښﮑﯧﻠﻮ اړﺧﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ د ﮐړﮐﯧﭽﻮﻧﻮ د ﻫﻮاري ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﻇﺮﻓﯿﺘﻮﻧﻮ ﺳﻤﻮن او د رﻫﱪي ﭘﯿﺎوړﺗﯿﺎ ،د
څﺎروﻧﮑﻮ ،ﺳﯿﺎﳼ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ او رﺳﻨﯿﻮ ﻣﻼﺗړ او د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﮐﯥ د ښځﻮ د اﺳﺘﺎزﯾﺘﻮب او ګډون زﯾﺎﺗﻮاﻟﯽ ﻫﻐﻪ
اړﺗﯿﺎوې دي ﭼﯥ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﯿﻮل ﳾ.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن رﺳﻨۍ او ﺧﱪﯾﺎﻻن ﻟﻪ دﻏﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﴎه ﻣﺦ ﺷﻮي ،ﭘﻪ ﺗﯧﺮه ﺑﯿﺎ د  ٢٠١٨او  ٢٠١٩ﮐﻠﻮﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨځ ﭘﻪ ټﺎﮐﻨﯿﺰو
دورو ﮐﯥ ﭼﯥ ﭘﺎرﳌﺎﻲﻧ ټﺎﮐﻨﯥ او ﻟﻪ ﻟږ ځﻨډ وروﺳﺘﻪ ﺑﻪ وﻟﺴﻤﴩﯾﺰې ټﺎﮐﻨﯥ ﺗﺮﴎه ﳾ ،ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ د
وﻟﺴﻮاﻟۍ ﺷﻮرا او وﻻﯾﺘﻲ ﺷﻮرا ټﺎﮐﻨﯥ ځﻨډول ﺷﻮي دي.
ﺳﯿﺎﳼ ﮐړﮐﯧﭽﻮﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﻧﻮر ګﻮاښﻮﻧﻪ دي ﭼﯥ د ورځﻨﯿﻮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﻬﯿﺮ ﮐﯥ رﺳﻨۍ ورﴎه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐﯧږي؛ د ټﺎﮐﻨﯿﺰو
ﻣﺒﺎرزو او د راﯾﯥ اﭼﻮﻧﯥ ﭘﻪ ورځ د ﺧﱪﯾﺎﻻﻧﻮ ﭘﻪ ﻧښﻪ ﮐﯧﺪل ښﺎﯾﻲ ډﯦﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﻟﻪ ځﺎن ﴎه وﻟﺮي.
د دﻏﯥ ﭘﺮوژې ﻣﻮﺧﻪ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺘﺎﻧﻮ د ﻣﲇ اﺗﺤﺎدﯾﯥ او د اروﭘﺎﯾﻲ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ د ټﺎﮐﻨﯿﺰو اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ د
ﻣﺮﮐﺰ ﭘﻪ ﻫﻤﮑﺎرۍ د اروﭘﺎﯾﻲ اﺗﺤﺎدﯾﯥ ﻟﻪ ﻟﻮري ﻤﺗﻮﯾﻠﯧږي ،د ټﺎﮐﻨﯿﺰو ښﮑﯧﻠﻮ ﻏﺎړو د وړﺗﯿﺎ ﻟﻮړول او ﻟﻪ ﻫﻐﻮ څﺨﻪ رﺳﻨۍ
دي او ﻣﻮﺧﻪ دا ده ﭼﯥ د دﻏﻪ ﻻرښﻮد ﻟﻪ ﻻرې دﻏﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻧﻪ وﮐړي .دﻏﻪ ﻻرښﻮد ﭘﻪ ﭘﺮاخ ډول ﺧﭙﻮر ﺷﻮی او د
دﻏﯥ ټﺎﮐﻨﯿﺰې ﭘﺮوﺳﯥ ﭘﻪ ﺑﻬﯿﺮ ﮐﯥ د رﺳﻨﯿﺰو ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎره ښﻮوﻧﯿﺰ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ښﺎر او وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺗﺮﴎه
ﮐﯧږي.

۳

ﻟړﻟﯿﮏ:
ﴎﯾﺰه
د  ٢٠١٨ﮐﺎل ﭘﺎرﳌﺎﻲﻧ ټﺎﮐﻨﯥ :ﺣﻘﯿﻘﺘﻮﻧﻪ او ﺷﻤﯧﺮې
ﭘﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ﮐﯥ ښﮑﯧﻠﯥ اﺻﲇ ﻏﺎړې ﯾﺎ ﺧﻮاوې
د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ورځ د ﻫﺮې ټﺎﮐﻨﯿﺰې ښﮑﯧﻠﯥ ﻏﺎړې رول
د ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﭙﺎره ﻗﺎﻧﻮﻲﻧ ﭼﻮﮐﺎټ
ﭘﻪ  ٢٠١٦ﮐﺎل ﮐﯥ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮی د ټﺎﮐﻨﻮ ﻗﺎﻧﻮن :ټﺎﮐﻨﯿﺰې ﴎﻏړوﻧﯥ او
اﻧﻀﺒﺎﻃﻲ ﭼﻤﺘﻮواﻟﯽ
د ټﺎﮐﻨﻮ اړوﻧﺪ رﺳﻨﯿﺰ اﺳﺎﳼ ﺗﻨﻈﯿﺎﻤت
ﻫﻤﮑﺎري ،روڼﺘﯿﺎ او ﺑﯥ ﭘﺮﯦﺘﻮب
د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ورځ د راﯾﯥ اﭼﻮﻟﻮ ﭘﺮوﺳﻪ
د راﯾﯥ اﭼﻮﻟﻮ او د راﯾﯥ ﺷﻤﯧﺮﻟﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل د راﯾﻪ اﭼﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﻣﺤﻼﺗﻮ ﮐﯥ د
رﺳﻨﯿﻮ ﺷﺘﻮن
د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ﺑﻬﯿﺮ ﮐﯥ د ﺧﱪﯾﺎﻻﻧﻮ د اﻣﻨﯿﺖ اړوﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت

۴

د  ٢٠١٨ﮐﺎل ﭘﺎرﳌﺎﻲﻧ ټﺎﮐﻨﯥ :ﺣﻘﯿﻘﺘﻮﻧﻪ او ﺷﻤﯧﺮې:
ﭘﻪ وﻟﴘ ﺟﺮګﻪ ﮐﯥ  ٢٥٠څﻮﮐۍ
ﻟږ ﺗﺮ ﻟږﻩ د ښځﻮ ﻟﭙﺎره  ٦۸څﻮﮐۍ )د ﻫﺮ وﻻﯾﺖ ﭘﻪ اﺳﺘﺎزﯾﺘﻮب دوې ښځﯥ( د ﺳﮑﺎﻧﻮ او ﻫﻨﺪواﻧﻮ د
اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب ﻟﭙﺎره ﯾﻮه څﻮﮐۍ
 ۱۰څﻮﮐۍ د ﮐﻮﭼﯿﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره ځﺎﻧګړې ﺷﻮي دي .

ﺷﺎوﺧﻮا  ٨،٨٠٠،٠٠٠راﯾﻪ اﭼﻮوﻧﮑﻮ ﻧﻮم ﻟﯿﮑﻨﻪ ﮐړې
ﻟﻪ دﻏﻮ څﺨﻪ:
 ٣٠٦٧٩١٨ښځﯥ
او
 ٥٦٨١٥٩١ﻧﺎرﯾﻨﻪ.

د ﻧﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻮ ﺷﻤﯧﺮ  ٢٥٦٥ﮐﺴﺎن دي
د  ٤١٨ښځﯿﻨﻪ او  ٢١٣٩ﻧﺎرﯾﻨﻪ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل
د  ٣٥ﻧﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻮ  ٥ﺻﻼﺣﯿﺘﻮﻧﻪ د ټﺎﮐﻨﯿﺰو ﺷﮑﺎﯾﺘﻮﻧﻮ د ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﺮ ﻣټ رد ﺷﻮي دي.

ﭘﻪ ټﻮل ﻫﯧﻮاد ﮐﯥ د راﯾﯥ اﭼﻮﻧﯥ ﺷﺎوﺧﻮا  ٥١٠٠ﻣﺮﮐﺰوﻧﻪ او د راﯾﯥ اﭼﻮﻧﯥ  ٢٠٠٠٠ﻣﺤﻼت ﻟﯧﺴټ
ﺷﻮي دي
)د ټﺎﮐﻨﯿﺰو ﺳﺎﯾټﻮﻧﻮ او د راﯾﯥ اﭼﻮﻧﯥ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ وروﺳﺘﯽ ﺷﻤﯧﺮ ﺑﻪ زﯾﺎت ﮐړی ﳾ(
د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺗﺮﴎه ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره  ١٢٠٠٠ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ګﺎﻤرل ﮐﯧږي.
د  ٢٠١٨ﮐﺎل د ﭘﺎرﳌﺎﻲﻧ ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﭙﺎره د ﺑﻮدﺟﯥ ټﻮﻟﯿﺰه اﻧﺪازه  ١١٠ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ ډاﻟﺮ ده.
د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاک ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن د راﯾﯥ اﭼﻮﻧﯥ د ورځﯥ د څﺎرﻧﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﻣﺪﻲﻧ ټﻮﻟﻨﻮ  ١٨ﺑﻨﺴټﻮﻧﻮ ٢٨ ،ﺳﯿﺎﳼ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ
او  ٣٦رﺳﻨﯿﻮ ﺗﻪ ﺑﺎورﻟﯿﮑﻮﻧﻪ ﺻﺎدر ﮐړي دي.

ﺑﺎﯾﻮﻣﯿټﺮﯾﮏ:
د ﺑﺎﯾﻮﻣټﺮﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻨﻮﻧﻪ د راﯾﻪ اﭼﻮﻧﯥ ټﻮﻟﻮ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﺗﻪ ﻟﯧږل ﺷﻮي او ﻟﻪ راﯾﻪ اﭼﻮﻧﯥ څﺨﻪ وړاﻧﺪې د راﯾﻪ اﭼﻮوﻧﮑﻮ د
ګﻮﺗﯥ ﻧښﺎن او ﻋﮑﺲ د ﻫﻐﻪ ﭘﺮ ﻣټ ﺛﺒﺘﯧږي )اﻟﺒﺘﻪ د ښځﻮ ﻟﭙﺎره ﻋﮑﺲ اﺧﺘﯿﺎري دی( دﻏﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭘﻪ ډﯦټﺎﺑﯧﺲ ﮐﯥ
ﺛﺒﺖ ﮐﯧږي او وروﺳﺘﻪ ﺑﯿﺎ د راﯾﻪ اﭼﻮوﻧﮑﻮ د ﭘﯧﮋﻧﺪﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺗﺮې ګټﻪ اﺧﯿﺴﺘﻞ ﮐﯧږي ﺗﺮڅﻮ د ﯾﻮه راﯾﯥ اﭼﻮوﻧﮑﻲ ﭘﺮ ﻣټ
د څﻮ ځﻠﻪ راﯾﯥ ﮐﺎروﻟﻮ ﻣﺨﻨﯿﻮی وﳾ.

د راﯾﯥ اﭼﻮوﻧﮑﻮ ﻧﻮﻣﻠړ:
د ﻟﻮﻣړي ځﻞ ﻟﭙﺎره راﯾﻪ اﭼﻮوﻧﮑﻮ ﯾﻮازې ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﮐﯥ راﯾﻪ ورﮐﻮﻟﯽ ﳾ ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﯾﯥ ﻫﻠﺘﻪ ﻟﯿﮑﲇ او ﯾﺎ د
راﯾﯥ اﭼﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﻣﺤﻼﺗﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ د دوی ﻧﻮﻣﻠړ ﻫﻠﺘﻪ وي .ﻫﺮ ټﺎﮐﻨﯿﺰ ﻣﺤﻞ د  ٦٠٠راﯾﻪ اﭼﻮوﻧﮑﻮ وړﺗﯿﺎ ﻟﺮي.

۵

ﭘﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ﮐﯥ اﺻﲇ ښﮑﯧﻠﯥ ﺧﻮاوې
د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاک ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﺳﺎﳼ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاک ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن د ټﺎﮐﻨﻮ د ټﻮﻟﻮ ډوﻟﻮﻧﻮ د ادارې او څﺎرﻧﯥ او ټﻮل
ﭘﻮښﺘﻨﯥ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﻟﺮي .د ټﺎﮐﻨﻮ اداره د ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﯿﻮﻟﻮ ﭘﻼوي ،د اووه ﮐﻤﯧﺸﺮﻨاﻧﻮ څﺨﻪ ﺟﻮړ ﺑﻮرډ )د ﯾﻮه ﻣﴩ ،ﯾﻮه
ﻣﺮﺳﺘﯿﺎل او ﯾﻮه وﯾﺎﻧﺪ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل( څﺨﻪ ﺟﻮړﻩ ﺷﻮې ده.
ﻋﻤﻠﯿﺎﻲﺗ اړخ )د ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن داراﻻﻧﺸﺎ( د ﻟﻮړ ﭘﻮړې ټﺎﮐﻨﯿﺰ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﭘﺮ ﻣټ رﻫﱪي او د  ٣٤وﻻﯾﺘﻲ دﻓﱰوﻧﻮ درﻟﻮدوﻧﮑﯽ
دی.

د رﺳﻨﯿﻮ ﮐﻤﯧټﻪ:
دﻏﻪ ﮐﻤﯧټﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاک ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﯾﻮه ﺑﺮﺧﻪ او د رﺳﻨﯿﻮ ﻣﺴﻮوﻟﻪ ده .د رﺳﻨﯿﻮ ﮐﻤﯧټﻪ ﯾﻮ ﻟﻨډﻣﻬﺎﻟﯽ ﺟﻮړښﺖ دی
او ﻟﻪ درﯦﯿﻮ ﻏړو څﺨﻪ ﺟﻮړﻩ ﺷﻮې )د ﯾﻮه ﻣﴩ او ﯾﻮه ﻣﺮﺳﺘﯿﺎل ﭘﻪ ګډون( ﭼﯥ ﯾﻮه ﯾﯥ ښځﻪ ده .د رﺳﻨﯿﻮ ﮐﻤﯧټﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ
ﭘﻪ ﺑﻬﯿﺮ ﮐﯥ د رﺳﻨﯿﻮ د څﺎرﻧﯥ ،د ﺷﮑﺎﯾﺘﻮﻧﻮ د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ او د اړوﻧﺪ رﺳﻨﯿﺰو ﴎﻏړوﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺑﻨﺪﯾﺰ د وﺿﻊ ﮐﻮﻟﻮ
ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﻟﺮي.

د ټﺎﮐﻨﯿﺰو ﺷﮑﺎﯾﺘﻮﻧﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
د ټﺎﮐﻨﯿﺰو ﺷﮑﺎﯾﺘﻮﻧﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻟﻪ  ٥ﻏړو څﺨﻪ ﺟﻮړ ﺷﻮی )د ﯾﻮه ﻣﴩ ،ﯾﻮه ﻣﺮﺳﺘﯿﺎل او ﯾﻮه ﺳﮑﺮﺗﺮ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل( او د
وﻟﺴﻤﴩ ﭘﺮ ﻣټ د  ٥ﮐﻠﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره د ﻏﻮراوي د ﯾﻮې ﮐﻤﯧټﯥ ﻟﻪ ﻻرې ﺗﻌﯿﻨﯧږي.
دﻏﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن د ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﻪ ﻗﺎﻧﻮن څﺨﻪ د ﴎﻏړوﻧﯥ اړوﻧﺪ ﺷﮑﺎﯾﺘﻮﻧﻮ او د ﻧﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻮ او راﯾﯥ اﭼﻮوﻧﮑﻮ اړوﻧﺪ ﻧﻨګﻮﻧﻮ ﺗﻪ د
رﺳﯧﺪﻧﯥ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﻟﺮي .ﯾﻮ ﻟﻮړ ﭘﻮړی ټﺎﮐﻨﯿﺰ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﯽ د ټﺎﮐﻨﯿﺰو ﺷﮑﺎﯾﺘﻮﻧﻮ د داراﻻﻧﺸﺎ ﻣﺴﻮول وي .دا ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن د
 ٣٤ﺗﻠﭙﺎﺗﯥ وﻻﯾﺘﻲ دﻓﱰوﻧﻮ درﻟﻮدوﻧﮑﯽ وي .د دﻏﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن  ٥٢٠٠اﺳﺘﺎزي د ټﺎﮐﻨﯿﺰو ﺷﮑﺎﯾﺘﻮﻧﻮ د ټﻮﻟﻮﻟﻮ او راﭘﻮر
ورﮐﻮﻟﻮ ﻣﺴﻮول وي ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ورځ د راﯾﯥ اﭼﻮﻧﯥ ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﻣﺤﻼﺗﻮ ﮐﯥ د راﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮﻧﯥ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﺷﺘﻮن ﻟﺮي.
د ټﺎﮐﻨﻮ د ﻧﻮي ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ د ټﺎﮐﻨﯿﺰو ﺷﮑﺎﯾﺘﻮﻧﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن او د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاک ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺧﭙﻠﻮاﮐﯥ ادارې دي.
داراﻻﻧﺸﺎ د ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن د ﻋﻤﻠﯿﺎﻲﺗ او اداري ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ ﻣﺴﻮول دی .د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ﻣﺨﮑﻨﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯥ داراﻻﻧﺸﺎ د
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﺣﺴﺎب ورﮐﻮوﻧﮑﯽ ﻧﻪ و ﭼﯥ ﻫﻤﺪﻏﻪ ﭼﺎره د ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن د ﺗﺼﻤﯿﻤﻮﻧﻮ د ﺗﻄﺒﯿﻖ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﮐړﮐﯧﭽﻮﻧﻮ
د راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﯧﺪو ﻻﻣﻞ ﺷﻮه.

د ټﺎﮐﻨﻮ د څﺎروﻧﮑﻮ ﻣﲇ ﻣﻮﺳﺴﻪ
ﻣﺪﻲﻧ ټﻮﻟﻨﻪ ښﺎﯾﻲ ﻟﻪ ټﺎﮐﻨﻮ څﺨﻪ د څﺎرﻧﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ګﺎم ﭘﻮرﺗﻪ ﮐړي ﺗﺮڅﻮ ښﺎروﻧﺪان د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﮐﯥ ښﮑﯧﻞ ﮐړي ،د
درﻏﻠۍ ﻣﺨﻨﯿﻮی وﮐړي ،ﺳﺘﻮﻧﺰې او ﺑﯥ ﻧﻈﻤۍ ﭘﻪ ډاګﻪ ﮐړي ،د ټﺎﮐﻨﻮ ﮐﯿﻔﯿﺖ وﺳﻨﺠﻮي ،د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ﺑﻬﯿﺮ ﮐﯥ ﺑﺎور او
ﭘﺎﯾﻠﯥ ﯾﯥ ﭘﯿﺎوړې ﮐړي او ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﮐﯥ د ټﺎﮐﻨﯿﺰې ﭘﺮوﺳﯥ د ښﻪ ﮐﯧﺪو ﻟﭙﺎره ﺳﭙﺎرښﺘﻨﯥ وﻟﺮي .ﭘﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ﮐﯥ د ﻫﻤﮑﺎرۍ
ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﺑﻨﺴټﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﻣټ د ټﺎﮐﻨﻮ څﺎرﻧﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮوﻧﮑﯥ وه او د ښﺎروﻧﺪاﻧﻮ د ګډون ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ د ﻣﺪﻲﻧ
ټﻮﻟﻨﯥ وړﺗﯿﺎ ﺗﻪ ﺳﻤﻮن ورﮐﻮي ،ﻫﻤﺪارﻧګﻪ د ﭘﺎﻟﯿﺴﯿﻮ د ﻧﯿﻤګړﺗﯿﺎو د ﻫﻮاري ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ وﻧډﻩ اﺧﲇ او د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ﺑﻬﯿﺮ ﮐﯥ
او ﻟﻪ ټﺎﮐﻨﻮ څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺣﺴﺎب ورﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﻫڅﻮي .د څﺎروﻧﮑﻮ ﭘﻪ ﻣﲇ ډﻟﻪ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ازادو او
ﻋﺎدﻻﻧﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ﻣﻮﺳﺴﻪ ) ،(FEFAد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د رڼﻮ ټﺎﮐﻨﻮ ﺑﻨﺴﺖ ) (TEFAاو ﻫﻤﺪارﻧګﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ټﺎﮐﻨﻮ د روڼﺘﯿﺎ
د څﺎر ﻣﻮﺳﺴﻪ ) (ETWAﺷﺎﻣﻠﯥ دي.

۶

د ټﺎﮐﻨﻮ د څﺎرﻧﯥ ﻧړﯾﻮال ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﻮﻧﻪ
ﻧړﯾﻮال څﺎروﻧﮑﻲ ﮐﻮﻟﯽ ﳾ ﭼﯥ وارزوي ﭼﯥ ټﺎﮐﻨﯥ ﻟﻪ ﻧړﯾﻮاﻟﻮ ﻣﻌﯿﺎروﻧﻮ ﴎه ﺳﻤﻮن ﻟﺮي او ﮐﻪ ﻧﻪ .دوی د ټﺎﮐﻨﻮ د
ﭘﺮوﺳﯥ د ﺳﻤﻮن ﻟﭙﺎره ﻣﺸﺨﺼﯥ ﺳﭙﺎرښﺘﻨﯥ ﮐﻮي او د ډﻣﻮﮐﺮاټﯿﮑﻮ او رڼﻮ ټﺎﮐﻨﻮ د ﺗﺮﴎه ﮐﯧﺪو ﻟﭙﺎره د ﻧړﯾﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ
ﻣﻼﺗړ ﻧﻨﺪارې ﺗﻪ وړاﻧﺪې ﮐﻮي .د ﻧړﯾﻮاﻟﻮ څﺎروﻧﮑﻮ ﻗﺎﻧﻮﻲﻧ او اﺧﻼﻗﻲ اﺳﺎﺳﺎت او ﻫﻤﺪارﻧګﻪ ﻟﻮﻣړﻧۍ ﻻرې د ټﺎﮐﻨﻮ د
ﻧړﯾﻮاﻟﯥ څﺎرﻧﯥ د اﺳﺎﺳﺎﺗﻮ ﭘﻪ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﮐﯥ ﺗﴩﯦﺢ ﺷﻮي او ﭘﻪ رﺳﻤﻲ ډول د اروﭘﺎﯾﻲ اﺗﺤﺎدﯾﯥ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل  ٤٥ﻧړﯾﻮاﻟﻮ
ﻣﻮﺳﺴﻮ ﻫﻐﻪ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐړي دي.

ﺳﯿﺎﳼ ګﻮﻧﺪوﻧﻪ او ﺧﭙﻠﻮاک ﻧﻮﻣﺎﻧﺪان
د ﺳﯿﺎﳼ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ اﺳﺘﺎزي او ﺧﭙﻠﻮاک ﻧﻮﻣﺎﻧﺪان د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ورځ د راﯾﻪ اﭼﻮﻧﯥ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ او ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ګﺎﻤرل ﮐﯧږي ﭼﯥ
د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ روڼﺘﯿﺎ او ﺑﺎور ﺑﺎﻧﺪې ﻣﻬﻢ رول ﻟﺮي.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﻓﺎﻋﻲ او اﻣﻨﯿﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ
اﻣﻨﯿﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ د راﯾﻪ اﭼﻮﻧﯥ ﻣﺤﻼﺗﻮ او ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ څﺨﻪ ﺑﻬﺮ ځﺎی ﭘﻪ ځﺎی ﮐﯧږي .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ او ﻧﻮرو اﻣﻨﯿﺘﻲ
ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ دﻧﺪه ورﮐړل ﺷﻮې ﭼﯥ د راﯾﻪ اﭼﻮوﻧﮑﻮ او د ټﺎﮐﻨﻮ د ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ اﻣﻨﯿﺖ وﺳﺎﻲﺗ .دی ﯾﻮازې ﻫﻐﻪ وﺧﺖ د
راﯾﻪ اﭼﻮﻧﯥ ﻣﺤﻞ ﺗﻪ ﻧﻨﻮځﻲ ﳾ ﭼﯥ د دوی د ﺷﺘﻮن اړﺗﯿﺎ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاک ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن د ﻏړو ﻟﻪ ﻟﻮري ﺗﺎﯾﯿﺪ ﳾ.

رﺳﻨۍ
ﻫﻐﻪ ﺧﱪﯾﺎﻻن او رﺳﻨۍ ﯾﯥ ﭼﯥ ﺑﺎورﻟﯿﮏ ﯾﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړی د ټﺎﮐﻨﯿﺰې څﺎرﻧﯥ د ﮐﻠﯿﺪي ﻏړو ﻟﻪ ډﻟﯥ څﺨﻪ دي ﭼﯥ ټﺎﮐﻨﯿﺰ
ﮐﻤﭙﺎﯾﻨﻮﻧﻪ ،راﯾﻪ اﭼﻮﻧﻪ او ﻫﻤﺪارﻧګﻪ د راﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮﻧﻪ ﺗﺮ ﭘﻮښښ ﻻﻧﺪې راوﱄ .دوی ﭘﻪ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﻲ ﺗﻮګﻪ ﻟﻪ راﯾﻪ اﭼﻮوﻧﮑﻮ
او ټﻮﻟﻨﯥ څﺨﻪ اﺳﺘﺎزﯾﺘﻮب ﮐﻮي او ﭘﺮ ﻫﻤﺪې ﺑﻨﺴټ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﻟﺮي ﭼﯥ د ﻧﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻮ د ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ او ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ راﭘﻮر
وړاﻧﺪې ﮐړي .دوی ﻗﺎﻧﻮﻲﻧ او اﺧﻼﻗﻲ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﻟﺮي ﺗﺮڅﻮ د ﻧﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻪ او ﻣﺒﺎرزې او د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﺮوﺳﻪ ﭘﻪ ﺑﯥ
ﭘﺮې ،ﻣﺘﻮازن او ﻣﻨﺎﺳﺐ ډول اﻧﻌﮑﺎس ﮐړي.

۷

د راﯾﯥ اﭼﻮﻧﯥ ﭘﻪ ورځ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﻫﺮې ښﮑﯧﻠﯥ ﻏﺎړې رول

.١د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاک
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن

.٢رﺳﻨۍ

.٧څﺎروﻧﮑﻲ

.٣د ټﺎﮐﻨﯿﺰو
ﺷﮑﺎﯾﺘﻮﻧﻮ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن

.٤اﻣﻨﯿﺘﻲ
ځﻮاﮐﻮﻧﻪ

.٦راﯾﻪ
اﭼﻮوﻧﮑﻲ
.٥د ګﻮﻧﺪوﻧﻮ او
ﺧﭙﻠﻮاﮐﻮ ﻧﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻮ
اﺳﺘﺎزي

.١د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاک ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن د راﯾﻪ اﭼﻮﻧﯥ اړوﻧﺪ ﺳﯿﻤﯥ د اړوﻧﺪ ﭼﻠﻨﻼرې ﻟﻪ ﻣﺨﯥ راﻣﻨځﺘﻪ او راﯾﻪ اﭼﻮﻧﻪ او د راﯾﻮ
ﺷﻤﯧﺮﻧﻪ ﻟﻪ ﯾﻮه ﻣﺸﺨﺺ ﭘﺮوﺳﯿﺠﺮ څﺨﻪ ﭘﻪ ګټﯥ ﺑﺸﭙړوي.
.٢ﺧﱪﯾﺎﻻن  /رﺳﻨۍ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﻠﮑﻮ ﻟﭙﺎره د راﯾﻪ اﭼﻮﻟﻮ د ورځﯥ ﭘﻪ اړﻩ د ﭘﻮﻫﺎوې ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﻟﺮي او د روڼﺘﯿﺎ او د
ﺑﺎور وړ ﻓﻀﺎ ﻟﭙﺎره ﻫﻤﮑﺎري ﮐﻮي.
.٣د ټﺎﮐﻨﯿﺰو ﺷﮑﺎﯾﺘﻮﻧﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺘﻮﻧﻪ راټﻮل او ﭘﺮوﺳﺲ ﮐړي.
.٤اﻣﻨﯿﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ د راﯾﻪ اﭼﻮﻧﯥ ﺳﯿﻤﻮ او ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ څﺨﻪ ﺑﻬﺮ ﮐﯥ ځﺎی ﭘﻪ ځﺎی ﮐﯿږي .دوی ﺗﻪ دﻧﺪه ورﮐړل ﺷﻮې ﭼﯥ د
راﯾﻪ اﭼﻮوﻧﮑﻮ او د ټﺎﮐﻨﻮ د ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ اﻣﻨﯿﺖ ټﯿﻨګ ﮐړي .دوی ﯾﻮازې ﻫﻐﻪ وﺧﺖ د راﯾﻪ اﭼﻮﻧﯥ ﻣﺤﻞ ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﻠﯽ ﳾ ﭼﯥ
د دوی د ﺷﺘﻮن اړﺗﯿﺎ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاک ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن د ﻏړو ﻟﻪ ﻟﻮري ﺗﺎﯾﯿﺪ ﳾ.
.٥د ګﻮﻧﺪوﻧﻮ او ﺧﭙﻠﻮاﮐﻮ ﻧﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻮ اﺳﺘﺎزي ﭼﯥ د ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺎﯾﯿﺪي ﯾﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړې د اړوﻧﺪ ﻧﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻮ ﻟﻪ ګټﻮ دﻓﺎع
ﮐﻮي او د ښﻲ ﻫﻤﮑﺎرۍ ،ﭘﻠټﻨﯥ او د ﺗﻮازن د رﻋﺎﯾﺖ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻫﻤﮑﺎري ﮐﻮي.
.٦راﯾﻪ اﭼﻮوﻧﮑﻲ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﭘﺮوﺳﯥ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﻣﻬﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ده.
.٧ﻣﲇ او ﻧړﯾﻮال څﺎروﻧﮑﻲ ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاک ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺎﯾﯿﺪي ﯾﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړې د ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﻪ ﺑﻬﯿﺮ څﺨﻪ څﺎرﻧﻪ وﮐړي او
ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﮐﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﮐﯧﺪو ﻟﭙﺎره ﺧﭙﻠﯥ ﺳﭙﺎرښﺘﻨﯥ وړاﻧﺪې ﮐﻮي.

۸

د ټﺎﮐﻨﻮ ﻗﺎﻧﻮﻲﻧ ﭼﻮﮐﺎټ
 ٢٠١٦ﮐﺎل ﮐﯥ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮی د ټﺎﮐﻨﻮ ﻗﺎﻧﻮن
د ﻣﲇ او ﻧړﯾﻮاﻟﻮ څﺎرﻧﯿﺰو ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﻮﻧﻮ د ﺳﭙﺎرښﺘﻨﻮ او د ﻣﺪﻲﻧ ټﻮﻟﻨﯥ او ﺳﯿﺎﳼ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ د ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ د ټﺎﮐﻨﻮ
ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ  ٢٠١٦ﮐﺎل ﮐﯥ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﻮ او ځﯿﻨﯥ ﻣﻬﻢ ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻪ ﭘﮑﯥ راوﺳﺘﻞ ﺷﻮل .ﭘﻪ دې ډول ټﺎﮐﻨﯿﺰ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﻪ ﭘﺨﻮاﻲﻧ
ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮ ﭼﯥ "ﻧﻪ ﻟﯧږدﯦﺪوﻧﮑﯥ ﯾﻮه راﯾﻪ" ده.
اﺳﺎﳼ ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻪ
د ټﺎﮐﻨﯿﺰو ﺣﻮزو ﮐﻮﭼﻨﻲ ﮐﻮل )د ټﺎﮐﻨﻮ ﻗﺎﻧﻮن٣٥ ،ﻣﻪ ﻣﺎده(:
ځﯿﻨﯥ ټﺎﮐﻨﯿﺰې ﺣﻮزې ډﯦﺮې ﻟﻮﯾﯥ وې ،ﭘﻪ ﺗﯧﺮه ﺑﯿﺎ ﭘﻪ ﻣﻬﻤﻮ ښﺎروﻧﻮ ﮐﯥ ،ﯾﺎ د ﻓﺎرﯾﺎب او ﺧﻮﺳﺖ ﭘﻪ څﯧﺮ وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ
ﮐﯥ ﭼﯥ ﻧﻔﻮس ﯾﯥ ﻟږ و ،او دا ﭼﺎره ﭘﻪ ﭘﺎرﳌﺎن ﮐﯥ د راﯾﯥ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ وﮐﯿﻼﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ د اﻧډول ﯾﺎ ﺗﻮازن د ﺧﺮاﺑﯧﺪو
ﻻﻣﻞ ﺷﻮه.
د راﯾﯥ اﭼﻮﻧﯥ ﻟﻪ ﻣﺤﻼﺗﻮ ﴎه د راﯾﯥ اﭼﻮوﻧﮑﻮ ﻧښﻠﻮل )د ټﺎﮐﻨﻮ ﻗﺎﻧﻮن٨ ،ﻣﻪ ﻣﺎده(:
راﯾﻪ اﭼﻮوﻧﮑﻲ ﯾﻮازې ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﯾﯥ ﺛﺒﺖ ﺷﻮي ،راﯾﻪ اﭼﻮﻟﯽ ﳾ .ﭘﺨﻮا راﯾﻪ اﭼﻮوﻧﮑﻮ
ﮐﻮﻻی ﺷﻮی ﭼﯥ ﭘﻪ ﯾﻮه ﻣﺤﻞ ﮐﯥ ﻧﻮم ﺛﺒﺖ ﮐړي او ﭘﻪ ﺑﻞ ﻣﺤﻞ ﮐﯥ راﯾﻪ ورﮐړي ،ﭼﯥ دا ﭼﺎره د ټﺎﮐﻨﯿﺰو درﻏﻠﯿﻮ د
راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﯧﺪو ﻻﻣﻞ ﮐﯧﺪﻟﻪ ) .د  EAT ٢٠١٤ﭘﻪ راﭘﻮر ﮐﯥ د اروﭘﺎ د اﺗﺤﺎدﯾﯥ ﺳﭙﺎرښﺘﻨﻪ(.
ټﺎﮐﻨﯿﺰ ﺟﺮﻣﻮﻧﻪ او ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺠﺎزات د ټﺎﮐﻨﯿﺰو ﺷﮑﺎﯾﺘﻮﻧﻮ د ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﺮ ﻣټ ﭘﲇ ﮐﯧږي:
دﻏﻪ ﺟﺮﻣﻮﻧﻪ او ﻣﺠﺎزات د ټﺎﮐﻨﻮ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ٩٩ﻣﻪ ﻣﺎده ﮐﯥ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮي :د ټﺎﮐﻨﻮ د ﯾﻮه ﻧﻮﻣﺎﻧﺪ ﭘﻪ ګټﻪ ﯾﺎ ﭘﺮ ﺿﺪ
د راﯾﯥ اﭼﻮوﻧﮑﻮ ،ﻧﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻮ او ﯾﺎ څﺎروﻧﮑﻮ د وﯦﺮوﻟﻮ او اﻏﯧﺰﻣﻨﺘﯿﺎ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﻣﲇ اردو ،ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ او ﻣﲇ اﻣﻨﯿﺖ ﭘﻪ
ﺷﻤﻮل ﻟﻪ ﭘﻮځﻲ وﺳﺎﯾﻠﻮ او ﻋﻼﻣﻮ څﺨﻪ ﻧﺎوړﻩ ګټﻪ اﺧﯿﺴﺘﻨﻪ )ﻣﺠﺎزات :ﻟﻨډﻣﻬﺎﻟﯽ ﺣﺒﺲ ﭼﯥ ﻟﻪ  ٣ﻣﯿﺎﺷﺘﻮ څﺨﻪ ﻧﻪ
زﯾﺎﺗﯧږي(.
د ﺣﻘﺎﯾﻘﻮ د ﭘټﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د راﯾﯥ ﭘﺎڼﻮ او د ﭘﺎﯾﻠﻮ د ﻓﻮرﻣﻮﻧﻮ ﭘټﻮل )ﻣﺠﺎزات :ﻣﻨځﻨﯽ ﺣﺒﺲ د  ٢ﮐﻠﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره(.
د ﮐړﮐﯧﭻ او ﯾﺎ ﻓﺸﺎر راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﻮل ،ﯾﺎ د ﻧﻈﻢ او اﻣﻨﯿﺖ ګډوډول ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﭘﺮوﺳﯥ د ګډوډﯦﺪو ﻻﻣﻞ ﳾ
)ﻣﺠﺎزات :ﻟﻪ  ٢ﮐﻠﻮﻧﻮ څﺨﻪ زﯾﺎت ﺣﺒﺲ(.
ﻟﻪ ﺟﻌﲇ اﺳﻨﺎدو څﺨﻪ ﭘﻪ ګټﯥ راﯾﻪ اﭼﻮﻧﻪ )ﺳﺰا :ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﺑﯥ ﺑﺮﺧﯥ ﮐﯧﺪل ﭼﯥ ﭘﻪ دﻏﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯥ ﭘﻪ
ګﻮﺗﻪ ﺷﻮي ،ﻟﻨډﻣﻬﺎﻟﯽ ﺣﺒﺲ ﻫﻢ ﻟﻪ ځﺎن ﴎه ﻟﺮي(.
د راﯾﯥ ﭘﯧﺮ او ﭘﻠﻮر )ﻣﺠﺎزات :ﻣﻨځﻨﯽ ﺣﺒﺲ ﺗﺮ  ٣ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻮرې(.
ﻟﻪ  ٩ﮐﺴﺎﻧﻮ څﺨﻪ  ٧ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاک ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن د ﮐﻤﯧﺸﺮﻨاﻧﻮ ﮐﻤﻮل :وﻟﺴﻤﴩ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻟﺮي ﭼﯥ ﻟﻪ
 ٢٧ﻧﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻮ څﺨﻪ  ٧ﮐﺴﻪ ﯾﯥ ﺗﻌﯿﻦ ﮐړي.
ﻟﻪ  ٦ﮐﻠﻮﻧﻮ څﺨﻪ  ٥ﮐﻠﻮﻧﻮ ﺗﻪ د ﮐﻤﯧﺸﺮﻨاﻧﻮ د ﺧﺪﻣﺖ د ﻣﻮدې ﮐﻤﻮل :ﻧﻮﻳﻮ ﮐﻤﯧﺸﺮﻨاﻧﻮ )د دواړو ټﺎﮐﻨﯿﺰو
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﻮ( ﺧﭙﻞ ﮐﺎر د  ٢٠١٦ﻟﻪ ﻧﻮاﻣﱪ ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ څﺨﻪ ﭘﯿﻞ ﮐړ.
د ﺳﮑﺎﻧﻮ او ﻫﻨﺪواﻧﻮ د ګډ اﺳﺘﺎزي ﻟﭙﺎره ﯾﻮه څﻮﮐۍ زﯾﺎﺗﻪ ﺷﻮه ،ﭼﯥ د وﻟﴘ ﺟﺮګﯥ د ﻏړو ټﻮﻟﯿﺰ ﺷﻤﯧﺮ ﻟﻪ  ٢٤٩ﮐﺴﺎﻧﻮ
څﺨﻪ  ٢٥٠ﺗﻪ زﯾﺎت ﺷﻮ.
د ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧﺎﻧﻮ او د ﻧﺎﻣﺴﻮوﻟﻪ وﺳﻠﻮاﻟﻮ ډﻟﻮ د ﻏړو د ټﺎﮐﻨﯿﺰو ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻗﯿﻮداﺗﻮ ﺑﯿﺎ وﺿﻊ ﮐﻮل.
د ټﺎﮐﻨﯿﺰ ﮐﻤﭙﺎﯾﻦ د ﻣﻮدې ﮐﻤﻮل .ﻟﻪ  ٣٠ورځﻮ څﺨﻪ  ٢٠ورځﻮ ﺗﻪ د وﻟﴘ ﺟﺮګﯥ او د وﻻﯾﺘﻲ ﺷﻮراګﺎﻧﻮ د ټﺎﮐﻨﯿﺰو
ﮐﻤﭙﺎﯾﻨﻮﻧﻮ د ﻣﻮدې ﮐﻤﻮل.

۹

د ﺧﭙﻠﻮ ټﺎﮐﻨﯿﺰو ﻣﺒﺎرزو د ﻟګښﺘﻮﻧﻮ د راﭘﻮر ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﻧﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻮ څﺮګﻨﺪ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺘﻮﻧﻪ .ﻧﻮي ﻗﺎﻧﻮن )٧٧ﯾﻤﻪ ﻣﺎده(
ﭘﻪ ټﺎﮐﻨﯿﺰو ﮐﻤﭙﺎﯾﻨﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺑﻬﺮﻲﻧ ﻣﺎﱄ ﻣﻼﺗړ ﻣﻨﻊ ﮐړی دی .د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاک ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﯾﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻘﺮراﺗﻮ او ﻻرښﻮوﻧﻮ
ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﻟﺮي.

ﭘﻪ  ٢٠١٦ﮐﺎل ﮐﯥ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮی د ټﺎﮐﻨﻮ ﻗﺎﻧﻮن :ټﺎﮐﻨﯿﺰې ﴎﻏړوﻧﯥ او
اﻧﻀﺒﺎﻃﻲ ﺗﺪاﺑﯿﺮ
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧۍ ﻧﻐﺪي ﺟﺮﯾﻤﻪ

ټﺎﮐﻨﯿﺰې ﴎﻏړوﻧﯥ

 ٥٠٠٠ﺗﺮ  ٥٠٠٠٠اﻓﻐﺎﻧﯿﻮ ﭘﻮرې

د راﯾﯥ اﭼﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﯥ د ﯾﻮه ﻧﻮﻣﺎﻧﺪ اړوﻧﺪ ﺳﻤﺒﻮل او ﻧﻮرو ﻧښﺎﻧﻮ څﺨﻪ
ګټﻪ اﺧﯿﺴﺘﻞ.
د ټﺎﮐﻨﯿﺰو ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺗﻮﮐﻮ ﮐﯥ د ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﻮ او ﻧﻮرو دوﻟﺘﻲ ﺑﻨﺴټﻮﻧﻮ ﻟﻪ
ﻧښﺎﻧﻮ او ﻋﻼﻣﻮ څﺨﻪ ګټﻪ اﺧﯿﺴﺘﻞ.

 ٤٠٠٠٠ﺗﺮ  ٨٠٠٠٠اﻓﻐﺎﻧﯿﻮ ﭘﻮرې

د ﮐړﮐﯧﭽﻮﻧﻮ د راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻫڅﻮل او ﭘﺎرول

 ٥٠٠٠٠ﺗﺮ  ١٠٠٠٠٠اﻓﻐﺎﻧﯿﻮ ﭘﻮرې

ﻟﻪ ټﺎﮐﲇ وﺧﺖ څﺨﻪ ﻣﺨﮑﯥ او ﯾﺎ وروﺳﺘﻪ د ټﺎﮐﻨﯿﺰ ﮐﻤﭙﺎﯾﻦ ﮐﻮل

 ١٠٠٠ﺗﺮ  ١٠٠٠٠اﻓﻐﺎﻧﻴﻮ ﭘﻮرې

د دوﻟﺖ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﯽ ﭼﯥ د ﯾﻮه ﻧﻮﻣﺎﻧﺪ ﭘﻪ ګټﻪ او ﯾﺎ ﭘﻪ زﯾﺎن ﮐﻤﭙﺎﯾﻦ وﮐړي

 ٥٠٠٠٠ﺗﺮ  ١٠٠٠٠٠اﻓﻐﺎﻧﯿﻮ ﭘﻮرې

د ﻧﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻮ څﺎروﻧﮑﻮ ﺗﻪ د ﺷﮑﺎﯾﺖ د ﻓﻮرﻣﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺳﭙﺎرﻟﻮ څﺨﻪ ډډﻩ ﮐﻮل

ﭘﻪ  ٢٠١٦ﮐﺎل ﮐﯥ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮی د ټﺎﮐﻨﻮ ﻗﺎﻧﻮن – ټﺎﮐﻨﯿﺰ ﺟﺮﻣﻮﻧﻪ او د درﻏﻠۍ
د ﻣﺨﻨﯿﻮي ﻟﭙﺎره د اړوﻧﺪ ﺣﺒﺲ ﺳﺰا:
ټﺎﮐﻨﯿﺰ ﺟﺮﻣﻮﻧﻪ او د ﺣﺒﺲ ﻣﺠﺎزات د ﺟﺰا ﭘﻪ ﮐﻮډ ﮐﯥ درج ﺷﻮي دي.

د ﺣﺒﺲ ﻣﻮده

ټﺎﮐﻨﯿﺰ ﺟﺮﻣﻮﻧﻪ

ﻟږ ﺗﺮ ﻟږﻩ  ٣ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ

د ټﺎﮐﻨﻮ د ﯾﻮه ﻧﻮﻣﺎﻧﺪ ﭘﻪ ګټﻪ ﯾﺎ ﭘﺮ ﺿﺪ د راﯾﯥ اﭼﻮوﻧﮑﻮ ،ﻧﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻮ او ﯾﺎ
څﺎروﻧﮑﻮ د وﯦﺮوﻟﻮ او اﻏﯧﺰﻣﻨﺘﯿﺎ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﻣﲇ اردو ،ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ او ﻣﲇ اﻣﻨﯿﺖ
ﭘﻪ ﺷﻤﻮل ﻟﻪ ﭘﻮځﻲ وﺳﺎﯾﻠﻮ او ﻋﻼﻣﻮ څﺨﻪ ﻧﺎوړﻩ ګټﻪ اﺧﯿﺴﺘﻨﻪ

 ٥ﮐﺎﻟﻪ ﺣﺒﺲ

د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﮐﯥ د ﻧﻔﻮذ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺑډې ورﮐﻮل او اﺧﯿﺴﺘﻞ.
د راﯾﯥ اﭼﻮوﻧﮑﻲ ،ﻧﻮﻣﺎﻧﺪ ،څﺎروﻧﮑﻲ ،رﺳﻨۍ او د ټﺎﮐﻨﻮ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ګﻮاښﻞ،
وﯦﺮول ،ﺳﭙﮑﺎوی او ﻓﺸﺎر راوړل.

۱۰

 ٢ﮐﺎﻟﻪ ﺣﺒﺲ

د ﺣﻘﺎﯾﻘﻮ د ﭘټﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د راﯾﯥ ﭘﺎڼﻮ او د ﭘﺎﯾﻠﻮ د ﻓﻮرم ﭘټﻮل

ﺗﺮ  ٥ﮐﻠﻮﻧﻮ ﺣﺒﺲ

ﻟﻪ ﻗﺎﻧﻮﻲﻧ اﺟﺎزې ﭘﺮﺗﻪ د ټﺎﮐﻨﯿﺰو اﺳﻨﺎدو ﺑﯧځﺎﯾﻪ ﮐﻮل ﯾﺎ ﻟﯧږدول؛
ﻟﻪ ﻧﺎﻗﺎﻧﻮﻧﻪ ﴎﭼﯿﻨﻮ څﺨﻪ د ﻣﺎﱄ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮل؛
ﻟﻪ ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ښﺎروﻧﺪاﻧﻮ ﯾﺎ دوﻟﺖ او ﯾﺎ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﯧﺸﺘﻮ ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ډﯦﭙﻠﻮﻣﺎټﺎﻧﻮ
څﺨﻪ د ﻣﺎﱄ ،ﻧﻐﺪي او ﯾﺎ ﺟﻨﺲ د ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮل.

ﻟﻪ ﯾﻮ ﮐﺎل څﺨﻪ ﮐﻢ او ﻟﻪ ﯾﻮې
ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ څﺨﻪ زﯾﺎت

ﻟﻪ ﻗﺎﻧﻮﻲﻧ اﺟﺎزې ﭘﺮﺗﻪ د ﭘﺎﯾﻠﻮ د ﺛﺒﺖ د ﺳﺎﻓټﻮﯦﺮ او وﺳﺎﯾﻠﻮ ﭘﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﯥ
ﻻس وﻫﻞ

ﻟﻪ  ٢ﮐﻠﻮﻧﻮ څﺨﻪ زﯾﺎت

د ﮐړﮐﯧﭻ او ﯾﺎ ﻓﺸﺎر راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﻮل ،ﯾﺎ د ﻧﻈﻢ او اﻣﻨﯿﺖ ګډوډول ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ د
ﭘﺮوﺳﯥ د ګډوډﯦﺪو ﻻﻣﻞ ﳾ

ﺗﺮ ﻣﻨځﻨﻲ ﺣﺒﺲ ﭘﻮرې

د ټﺎﮐﻨﯿﺰو اﺳﻨﺎدو او راﯾﯥ ﭘﺎڼﻮ او ﯾﺎ ﺣﺴﺎﺳﻮ ټﺎﮐﻨﯿﺰو ﺗﻮﮐﻮ ﻏﻼ ﮐﻮل او ﯾﺎ ﻟﻪ
ﻣﻨځﻪ وړل

ﻟﻨډﻣﻬﺎﻟﯽ ﺣﺒﺲ

ﻟﻪ ﺟﻌﲇ اﺳﻨﺎدو څﺨﻪ ﭘﻪ ګټﯥ راﯾﻪ اﭼﻮﻧﻪ
د ﺑﻞ ﮐﺲ ﭘﻪ ﻧﺸﺘﻮاﱄ ﮐﯥ د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ راﯾﯥ څﺨﻪ ګټﻪ اﺧﯿﺴﺘﻞ

ﺗﺮ درې ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻮرې ﻣﻨځﻨﯽ
ﺣﺒﺲ

د راﯾﯥ ﭘﯧﺮل او ﭘﻠﻮرل
د ﺛﺒﺖ د ﮐﺘﺎب ،د ﭘﺎﯾﻠﻮ د ﭘﺎڼﻮ او د راﯾﯥ ﭘﺎڼﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل د ټﺎﮐﻨﯿﺰو اﺳﻨﺎدو
ﺑﺪﻟﻮن او ﯾﺎ ﺑﯧځﺎﯾﻪ ﮐﻮل د ﯾﻮه ﻧﻮﻣﺎﻧﺪ ﭘﻪ ګټﻪ او ﯾﺎ ﭘﻪ زﯾﺎن
د ﯾﻮه ﻧﻮﻣﺎﻧﺪ ﭘﻪ ګټﻪ او ﯾﺎ ﭘﻪ زﯾﺎن د راﯾﻮ زﯾﺎﺗﻮل او ﯾﺎ ﮐﻤﻮل

ﻟﻪ  ٣ﻣﯿﺎﺷﺘﻮ څﺨﻪ ﮐﻢ ﻟﻨډﻣﻬﺎﻟﯽ
ﺣﺒﺲ

د ﺣﻘﺎﯾﻘﻮ د ﭘټﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ راټﻮﻟﻮ ﺷﻮﯾﻮ اﺳﻨﺎدو او ﺷﻮاﻫﺪو ﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ
وﺧﺖ ﻧﻪ رﺳﯧﺪﻧﻪ او ﯾﺎ د ﻫﻐﻮ ﭘټﻮل

ﺗﺮ  ٣ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻮرې ﻣﻨځﻨﯽ ﺣﺒﺲ

د راﯾﯥ اﭼﻮﻧﯥ او د راﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮﻧﯥ ﭘﻪ ﺑﻬﯿﺮ ﮐﯥ د څﺎروﻧﮑﻮ ،ﻣﺸﺎﻫﺪﯾﻨﻮ او
رﺳﻨﯿﻮ د ګډون ﻣﺨﻨﯿﻮی.

د ټﺎﮐﻨﻮ د اﺻﻞ ﻟﭙﺎره د رﺳﻨﯿﻮ ﻣﻘﺮرات
د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاک ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن د  ١٣٩٧-٥٩ﭘﺮﯦﮑړې ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ د ټﺎﮐﻨﯿﺰو ﻣﺒﺎرزو ﭘﻪ ﺑﻬﯿﺮ ﮐﯥ د رﺳﻨﯿﻮ ﴎﻏړوﻧﻮ او ﺗﯧﺮوﺗﻨﻮ ﺗﻪ د
رﺳﯧﺪﻧﯥ او څﺎرﻧﯥ ﭼﻠﻨﻼره.
دوﯾﻤﻪ ﻣﺎده :ﻣﻮﺧﻪ
 -١ﭘﻪ ټﻮﻟﯿﺰو رﺳﻨﯿﻮ ﮐﯥ د ﻧﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻮ ،ﺳﯿﺎﳼ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ او د ﺳﯿﺎﳼ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ د اﺋﺘﻼﻓﻮﻧﻮ د ټﺎﮐﻨﯿﺰو ﻣﺒﺎرزو ﻟﻪ
ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ او ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺧﭙﺮاوي څﺨﻪ څﺎرﻧﻪ؛
 -٢د ټﺎﮐﻨﯿﺰو ﻣﺒﺎرزو ﭘﻪ ﺑﻬﯿﺮ ﮐﯥ د ﻧﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻮ ،ﺳﯿﺎﳼ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ او د ﺳﯿﺎﳼ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ د اﺋﺘﻼﻓﻮﻧﻮ او ټﻮﻟﯿﺰو رﺳﻨﯿﻮ
ﴎﻏړوﻧﻮ او ﺗﯧﺮوﺗﻨﻮ ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻧﻪ؛
 -٣د ﮐﻤﯧټﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا د رﺳﯧﺪﻟﻮ ﺷﮑﺎﯾﺘﻮﻧﻮ ﺗﻨﻈﯿﻢ او رﺳﯧﺪﻧﻪ او ﯾﺎ ﯾﯥ د ﺷﮑﺎﯾﺘﻮﻧﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن او ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻟﺮوﻧﮑﻮ ﻣﺮاﺟﻌﻮ
ﺗﻪ راﺟﻊ ﮐﻮل؛

۱۱

درﯦﯿﻤﻪ ﻣﺎده  :څﺎرﻧﻪ
د رﺳﻨﯿﻮ ﮐﻤﯧټﻪ ﮐﻮﻟﯽ ﳾ ﭼﯥ د رﺳﻨﯿﻮ ﺧﭙﺮوﻧﯥ ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﻪ ﺗﻮګﻪ او ﯾﺎ د ﻣﻌﺘﱪو ﺧﺪﻣﺎﻲﺗ ﺑﻨﺴټﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې وڅﺎري.
 ،ﭘﻨځﻤﻪ ﻣﺎده :د ﺷﮑﺎﯾﺘﻮﻧﻮ ﺛﺒﺘﻮل
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺗﺒﺎع ،ﺳﯿﺎﳼ ګﻮﻧﺪوﻧﻪ ،د ﺳﯿﺎﳼ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ اﺋﺘﻼﻓﻮﻧﻪ ،د رﺳﻨﯿﻮ ﺑﻨﺴټﻮﻧﻪ ،ﻣﺪﻲﻧ ټﻮﻟﻨﻪ او ﻧﻮﻣﺎﻧﺪان
ﮐﻮﻟﯽ ﳾ د رﺳﻨﯿﻮ ټﺎﮐﻨﯿﺰو ﴎﻏړوﻧﻮ او ﺗﯧﺮوﺗﻨﻮ ﭘﻪ اړﻩ د ﴎﻏړوﻧﯥ او ﺗﯧﺮوﺗﻨﯥ ﻟﻪ ﭘﯧښﯧﺪو وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ  ٢٤ﺳﺎﻋﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ
)ﯾﻮه ﮐﺎري ورځ او ﺷﭙﻪ( د اﺳﻨﺎدو ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﮐﻮﻟﻮ د رﺳﻨﯿﻮ ﭘﻪ ﮐﻤﯧټﻪ ،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن او د ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن وﻻﯾﺘﻲ دﻓﱰوﻧﻮ ﮐﯥ
ﺧﭙﻞ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺛﺒﺖ ﮐړي.
د رﺳﻨﯿﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري ټﺎﮐﻨﯿﺰه ﴎﻏړوﻧﻪ او ﻧﺎﻏﯧړي) ،اووﻣﻪ ﻣﺎده(:
د رﺳﻨﯿﻮ ﮐﻤﯧټﻪ دﻧﺪه ﻟﺮي ﭼﯥ د رﺳﻨﯿﻮ د ﻧﺎﻏﯧړۍ او ﴎﻏړوﻧﯥ ﭘﻪ اړﻩ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﻣﻮاردو ﮐﯥ ﺗﺼﻤﯿﻢ وﻧﯿﴘ:
د رﺳﻨﯿﻮ ﮐﻤﯧټﻪ د ﴎﻏړوﻧﯥ او ﺗﯧﺮوﺗﻨﯥ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډول رﺳﯧﺪﻧﻪ ﮐﻮي او ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﯿﴘ:
 -١د ټﺎﮐﻨﻮ اړوﻧﺪ ﻧﺎﻣﻮﺛﻘﻮ او ﻧﺎﺳﻤﻮ ﻣﻄﺎﻟﺒﻮ او ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺧﭙﺮول ﭼﯥ د ﯾﻮه ﮐﺲ او ﯾﺎ ﯾﻮې ډﻟﯥ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻫﯧﻮاد د
ښﺎروﻧﺪاﻧﻮ اﺣﺴﺎﺳﺎت وﭘﺎروي؛
 -٢د داﺳﯥ ﻣﻄﺎﻟﺒﻮ او ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺧﭙﺮول ﭼﯥ د ﻧﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻮ او ﻧﻮرو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺷﺨﴢ ﮐﺮاﻣﺖ ﺗﻪ ﺳﭙﮑﺎوی وګڼﻞ ﳾ؛
 -٣ﻟﻪ ﭘﻠﻮي ډک او ﭘﻪ ﻧﺎاﻧډوﻟﻪ ﺗﻮګﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ اړوﻧﺪ راﭘﻮروﻧﻮ ﺧﭙﺮول؛
 -٤د ټﺎﮐﻨﻮ اړوﻧﺪ ﻟﻪ ﭘﻠﻮي ډﮐﻮ او ﻧﺎاﻧډوﻟﻪ ﺳﯿﺎﳼ ،ټﻮﻟﻨﯿﺰو او ﮐﻠﺘﻮري ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﺗﻮﻟﯿﺪ او ﺧﭙﺮول؛
 -٥د ټﺎﮐﻨﻮ اړوﻧﺪ ﻫﺮ ډول درواﻏﻮ ﻣﻄﺎﻟﺒﻮ او ﺑﯥ ﺑﻨﺴټﻪ څﺮګﻨﺪوﻧﻮ ﭼﺎپ او ﺧﭙﺮول؛
 -٦د ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن د ﭘﺮﯦﮑړو او ﺗﺼﻤﯿﻤﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﻣﺮاﻋﺘﻮل؛
 -٧د ټﺎﮐﻨﻮ اړوﻧﺪ درواﻏﻮ او ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﻮﯾﻮ راﭘﻮروﻧﻮ ﺧﭙﺮول؛
 -٨د ټﺎﮐﻨﯿﺰو ﻣﺒﺎرزو د رﺳﻤﻲ وﺧﺖ ﻟﻪ ﭘﯿﻠﯧﺪو څﺨﻪ ﻣﺨﮑﯥ او د ﭼﻮﭘﺘﯿﺎ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ د ﻧﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻮ د ټﺎﮐﻨﯿﺰ ﮐﻤﭙﺎﯾﻦ ﺧﭙﺮول؛
 -٩د ﻫﻐﻮ ﺧﻂ ﻣﺸﯿﯥ ،ﻣﻮﺧﻮ ،ﭘﺎﻟﯿﺴﯿﻮ او ﻧﻮرو ﻣﻮاردو ﺧﭙﺮول ﭼﯥ د ﭼﻮﭘﺘﯿﺎ ﭘﻪ دوره ﮐﯥ ﭘﻪ ﯾﻮ ډول د ﻧﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻮ ﭘﻪ ګټﻪ
او ﯾﺎ ﭘﻪ زﯾﺎن وي؛
 -١٠د ﻫﻐﯥ رﺳﻨۍ ﻟﻪ ټﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻲﻧ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ او د ټﻮﻟﯿﺰو رﺳﻨﯿﻮ ﻟﻪ ﻧﻮرو ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﻧﺎﻗﺎﻧﻮﻧﻪ ګټﻪ اﺧﯿﺴﺘﻨﻪ ﭼﯥ
ﻧﻮﻣﺎﻧﺪان ﭘﮑﯥ د وﯾﺎﻧﺪوﯾﯽ او ﯾﺎ د ﭘﺮوګﺮام ﭘﺮﻣﺦ ﺑﯧﻮوﻧﮑﻲ دﻧﺪه ﻟﺮي؛
 -١١د دوﻟﺘﻲ رﺳﻨﯿﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د وﻟﴘ ﺟﺮګﯥ د ﻫﻐﻮ ﻧﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻮ ﭘﻪ ګټﻪ او ﯾﺎ زﯾﺎن د ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﺧﭙﺮول ﭼﯥ د وﻟﴘ ﺟﺮګﯥ
ﭘﻪ اداري ﭘﻼوي ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻞ ول؛
 -١٢د ټﺎﮐﻨﯿﺰو ﻣﺒﺎرزو ﻟﻪ ﭘﯿﻞ څﺨﻪ ﻣﺨﮑﯥ د وﻟﴘ ﺟﺮګﯥ او د وﻟﺴﻮاﻟﯿﻮ د ﺷﻮراګﺎﻧﻮ د ﻧﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري د ﻫﺮ ډول
ﺑﯧﻠﺒﻮرډ او ﺑﺮﻨ ﻧښﻠﻮل ﭘﻪ ﻫﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﭼﯥ وي او د ﻧﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻮ اﻧځﻮر ،ﺷﻌﺎر او ﻧﻮم ﭘﮑﯥ وي؛
 -١٣د رﺳﻨﯿﻮ ﮐﻤﯧټﻪ ﮐﻮﻟﯽ ﳾ ﭼﯥ ﭘﻪ دﻏﻪ ﭼﻠﻨﻼره ﮐﯥ درج ﺷﻮې ﴎﻏړوﻧﯥ او ﻧﻮرې ﻫﻐﻪ ﴎﻏړوﻧﯥ ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ ﻗﺎﻧﻮن
او د رﺳﻨﯿﻮ د ﮐﻤﯧټﯥ ﻟﻪ ﻣﻮﺧﻮ ،ﭼﻠﻨﻼرو او ﭘﺎﻟﯿﺴﯿﻮ ﴎه ﭘﻪ ټﮑﺮ ﮐﯥ وي ،وارزوي او د اﺻﻼح او ﯾﺎ د اﻧﻀﺒﺎﻃﻲ ﺗﺪاﺑﯿﺮو
ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﮐړي.
 -١٤د ټﺎﮐﻨﯿﺰو ﻣﺒﺎرزو ﻟﻪ ﺗﻌﯿﻦ ﺷﻮې ﻣﻮدې څﺨﻪ ﻣﺨﮑﯥ او وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﯿﺰو ﺷﺒﮑﻮ ﮐﯥ د ﻧﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻮ د ﻣﻼﺗړ اړوﻧﺪ
ﻏﻮﻧډو او ﻧﺎﺳﺘﻮ د راﭘﻮروﻧﻮ او اﻧځﻮروﻧﻮ ﺧﭙﺮول؛ او
 -١٥د ټﺎﮐﻨﯿﺰو ﻣﺒﺎرزو ﻟﻪ ﺗﻌﯿﻦ ﺷﻮې ﻣﻮدې څﺨﻪ ﻣﺨﮑﯥ او وروﺳﺘﻪ د ﻧﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﯿﺰو ﺷﺒﮑﻮ ﮐﯥ د ﻫﺮ
ډول ﭘﯿﻐﺎم ﺧﭙﺮول ﭼﯥ د دوی ﭘﺮ ﻧﻔﻮذ او راﯾﯥ ﺑﺎﻧﺪې اﻏﯧﺰﻧﺎک وي.
اﻧﻀﺒﺎﻃﻲ ګﺎﻣﻮﻧﻪ )اﻤﺗﻪ ﻣﺎده(:
 -١د ﴎﻏړوﻧﯥ د اﺻﻼح ﻟﭙﺎره د اﺧﻄﺎرﯾﯥ ﺻﺎدرول؛
 -٢د ﺟﺮﯾﻤﯥ وﺿﻊ ﮐﻮل او ﺗﻌﯿﻨﻮل ،ﻟﻪ ﭘﻨځﻪ زره څﺨﻪ ﺗﺮ ﺳﻞ زره اﻓﻐﺎﻧﯿﻮ ﭘﻮرې؛
 -٣د ﺷﮑﺎﯾﺘﻮﻧﻮ د ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻟﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻟﺮوﻧﮑﻮ ﻣﺮاﺟﻌﻮ ﺗﻪ د ﻋﺪﱄ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻟﭙﺎره د ﴎﻏړووﻧﮑﻲ
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ﻣﻌﺮﰲ ﮐﻮل؛
 -٤ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻪ د ﺛﺎﺑﺘﻮوﻧﮑﻮ اﺳﻨﺎدو او ﻣﺪارﮐﻮ ﻟﻪ وړاﻧﺪې ﮐﻮﻟﻮ ﴎه د ﴎﻏړووﻧﮑﻲ د اﻋﺘﺒﺎرﭘﺎڼﯥ د ﺑﺎﻃﻠﻮﻟﻮ وړاﻧﺪﯾﺰ؛
 -٥د ټﻮﻟﯿﺰو رﺳﻨﯿﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري د رﺳﻨﯿﻮ د ﮐﻤﯧټﯥ د ﭘﺮﯦﮑړې د ﺧﭙﺮوﻟﻮ اﻣﺮ؛ او
 -٦د رﺳﻨﯿﻮ ﮐﻤﯧټﻪ د ﺷﮑﺎﯾﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺷﺘﻮن څﺨﻪ ﭘﺮﺗﻪ د رﺳﻨﯿﻮ ټﺎﮐﻨﯿﺰې ﴎﻏړوﻧﯥ ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﮐﻮي او ﭘﻪ رﺳﯧﺪﻧﻪ ﮐﯥ ﯾﯥ ګﺎم
ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮي.
رښﺘﯿﻨﻮﱄ ،روڼﺘﯿﺎ او ﺑﯥ ﻧﻈﻤﻲ
د ټﺎﮐﻨﻮ ﺑﺸﭙړﺗﯿﺎ څﻪ ده؟ د ټﺎﮐﻨﻮ ﺑﺸﭙړﺗﯿﺎ ﻫﻐﻪ ﻧړﯾﻮال ټﺎﮐﻨﯿﺰ ﻣﻌﯿﺎروﻧﻪ او ﻧړﯾﻮال ﻧﻮرﻣﻮﻧﻪ دي ﭼﯥ ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ټﺎﮐﻨﯿﺰو ﭘړاوﻧﻮ
ﮐﯥ ﻟﮑﻪ ﻟﻪ ټﺎﮐﻨﻮ څﺨﻪ ﻣﺨﮑﯥ ،د ټﺎﮐﻨﯿﺰو ﻣﺒﺎرزو ﭘﻪ ﺑﻬﯿﺮ ﮐﯥ ،د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ورځ او ﻫﻢ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﺗﻮګﻪ ﺗﺮې
ګټﻪ اﺧﯿﺴﺘﻞ ﮐﯧږي.
ﮐﻪ ﭼﯧﺮې رﺳﻨۍ د ښﺎروﻧﺪاﻧﻮ د ﭘﻮﻫﺎوي د ﻟﻮړوﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﭙﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﻬﯿﺮ ﮐﯥ ښﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﻲﺗ ﭘﯿﻐﺎﻣﻮﻧﻪ
وړاﻧﺪې ﮐړي ،ﺑﯥ ﻟﻪ ﺷﮑﻪ ﭼﯥ ﻻﻧﺪې ﻣﻮارد ﭘﯿﺎوړي ﮐﯧږي او د ښﺎروﻧﺪاﻧﻮ د ﻻ ﯾﻮ ﻣﻮټﻲ ﮐﯧﺪو ﻻﻣﻞ ﮐﯧږي:
•ﭘﻪ رښﺘﯿﻨﻮ ټﺎﮐﻨﻮ ﮐﯥ د ګډون ﻟﭙﺎره د راﯾﯥ اﭼﻮوﻧﮑﻮ د ﺗﻮان ﺳﺎﺗﻞ )ﯾﻮ ﮐﺲ /ﯾﻮه راﯾﻪ(.
•د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯥ د ﺑﺮاﺑﺮي ،روڼﺘﯿﺎ ،ځﻮاب وﯾﻠﻮ ،ﻫﺮاړﺧﯿﺰ اﻋﺘﺒﺎر ،ﺑﯥ ﭘﺮﯦﺘﻮب ،ﺧﭙﻠﻮاﮐﻲ ،ﻣﺴﻠﮑﯿﺘﻮب،
درﻧﺎوي او ﻏﻮر ارزښﺖ.
•د ﮐﻠﯿﺪي ﻟﻮﺑﻐﺎړو اﺧﻼﻗﻲ ﭼﻠﻨﺪ ﭼﯥ د ﺑﺸﭙړﺗﯿﺎ د ﺳﺎﺗﻠﻮ ﺗﻮان ﻟﺮي.
•د ټﺎﮐﻨﻮ د ﭘﺮوﺳﯥ ﭘﻪ اوږدو ﮐﯥ د ﺑﺸﭙړﺗﯿﺎ د ﺳﺎﺗﻠﻮ ﻻرې ﺑﯧﻼﺑﯧﻞ ډوﻟﻮﻧﻪ ﻟﺮي ﭼﯥ )ﻗﺎﻧﻮﻲﻧ ﭼﻮﮐﺎټ ،د ﺳﺎزﻣﺎن
ﺟﻮړښﺖ ،ﻓﻨﻲ او ﺳﯿﺎﳼ ګﺎﻣﻮﻧﻪ( ﭘﮑﯥ ﺷﺎﻣﻠﯧږي.
•د ﻋﺪاﻟﺖ د ټﯿﻨګښﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﲇ ﮐﯧﺪل ﺗﻀﻤﯿﻨﻮي او ﻟﻪ ﻗﺎﻧﻮن څﺨﻪ ﺗښﺘﯧﺪوﻧﮑﻲ ﻣﺠﺎزات ﮐﻮي.
•اﻏﯧﺰﻧﺎک او ﻣﺴﻮول ﺳﯿﺎﳼ ګﻮﻧﺪوﻧﻪ او ﻧﻮﻣﺎﻧﺪان.
•د ﻣﲇ او ﻧړﯾﻮاﻟﻮ ټﺎﮐﻨﻮ ﻣﻮﺧﻪ.
•رﺳﻨۍ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺑﺸﭙړﺗﯿﺎ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ د اﻃﻼع رﺳﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ګډون ﮐﻮي.
•راﯾﻪ اﭼﻮوﻧﮑﻲ ﻓﻌﺎل او ﻟﻮﺳﺘﻲ ﮐﯧږي.
ﭘﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ﮐﯥ رښﺘﯿﻨﻮﱄ ﯾﻮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﻔﻬﻮم
د ﺳﻤﻮ ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﯧﭽﻠﺘﯿﺎ
ټﺎﮐﻨﯥ د ﯾﻮې ﭘﯧﭽﻠﯥ ﭘﺮوﺳﯥ ﭘﺎﯾﻠﻪ ده ﭼﯥ د ډﯦﺮو ﻟﻮﺑﻐﺎړو ګډون ﺗﻪ اړﺗﯿﺎ ﻟﺮي .ﻫﺮې ټﺎﮐﻨﯥ ګټﻮﻧﮑﯽ او ﺑﺎﯾﻠﻮﻧﮑﯽ ﻟﺮي.
ﻧﻮﻣﺎﻧﺪان د ﺧﭙﻞ ﺑﺮﯾﺎﻟﯿﺘﻮب ﻟﭙﺎره ﻫﺮې وﺳﯿﻠﯥ ﺗﻪ ﻻس اﭼﻮي ان ﻟﻪ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻲﻧ او ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﻲ ﻻرو ﭼﺎرو څﺨﻪ ﻫﻢ ګټﻪ
اﺧﲇ .د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﺎﯾﻠﯥ ﮐﯧﺪی ﳾ ﻏﱪګﻮﻧﻮﻧﻪ او ﯾﻮ ﻟړ ﻧﺎﻧﺪرۍ ﻟﻪ ځﺎن ﴎه وﻟﺮي ﺗﺮڅﻮ ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺑﻬﯿﺮ ﻣﴩوﻋﯿﺖ
ﮐﻤﺰوری ﳾ.
ﻧﺎوړﻩ ټﺎﮐﻨﯿﺰه ګټﻪ اﺧﯿﺴﺘﻨﻪ :ټﺎﮐﻨﯿﺰه درﻏﲇ ﯾﺎ ﭘﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ﮐﯥ ﻻﺳﻮﻫﻨﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﮐﯥ ﻧﺎﻗﺎﻧﻮﻧﻪ ﻻﺳﻮﻫﻨﻪ ده.
ﻣﻮارد :راﯾﻪ اﭼﻮوﻧﮑﻲ ،د راﯾﯥ اﭼﻮوﻧﮑﻮ ﮐﺎرت ،ﭘﻪ ﭘﯧﮋﻧﺪﭘﺎڼﻪ ﮐﯥ ﻻﺳﻮﻫﻨﻪ ،ﭘﻪ ﻧﻔﻮﺳﻮ ﺷﻤﯧﺮو ﮐﯥ ﻻﺳﻮﻫﻨﻪ ،راﯾﻪ ﻧﻪ
ورﮐﻮل ،د راﯾﯥ اﭼﻮوﻧﮑﻮ ګﻮاښﻞ ،راﯾﻪ ﭘﯧﺮودل ،د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﯧﺮودل ،ﻧﺎﺳﻤﻪ راﯾﻪ اﺧﯿﺴﺘﻨﻪ ،دوه ﮐﺴﯿﺰه راﯾﻪ اﺧﯿﺴﺘﻨﻪ ،د ﭘﺎڼﯥ
ډﮐﻮل.
د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺑﺸﭙړﺗﯿﺎ اﺻﻮل
•د ټﺎﮐﻨﻮ ﺑﺸﭙړﺗﯿﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ذات ﮐﯥ ﯾﻮه ﺳﯿﺎﳼ ﺳﺘﻮﻧﺰه ده ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ ﻟﻪ دې ﮐﺒﻠﻪ ﭼﯥ ﺑﺸﭙړﺗﯿﺎ ﭘﻪ ټﺎﮐﻨﯿﺰو
او ﺳﯿﺎﳼ ﭘﺮوﺳﻮ ﮐﯥ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻋﺘﺒﺎر او ﺑﺎور ﭘﻮرې ﺗړاو ﻟﺮي ﺗﺮڅﻮ ښﺎروﻧﺪان ﺑﺎوري ﳾ ﭼﯥ ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻪ د دوی ﺑﺎور
ﺗﻪ اړﺗﯿﺎ ﻟﺮي.
•ګډون ،روڼﺘﯿﺎ او ځﻮاب وﯾﻞ او د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﲇ ﮐﻮل )د ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻻﺳﯽ( د اﻋﺘﺎﻤد او ﺑﺎور د راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره اړﯾﻦ
دي.
•ﺧﭙﻠﻮاﮐﻲ ،ﺑﯥ ﭘﺮﯦﺘﻮب ،ﻣﺴﻠﮑﻲ ﻋﻤﻞ ﮐﻮل ،د  EMBارزښﺘﻮﻧﻪ ،ﮐﻮرﻲﻧ څﺎروﻧﮑﻲ ،اﻣﻨﯿﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ او ﻋﺪﱄ
ﺳﯿﺴﺘﻢ او ټﻮل وﻧډﻩ ﻟﺮوﻧﮑﻲ ټﻮل د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ﺑﺸﭙړﺗﯿﺎ ﮐﯥ رول ﻟﺮي.
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ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ټﺎﮐﻨﯿﺰه ﺑﺸﭙړﺗﯿﺎ
د اﺳﯿﺎ د  ٢١٠٧ﺻﻨﺪوق راﭘﻮر ښﻴﻲ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ټﻮل ﻧﻔﻮس څﺨﻪ ﯾﻮازې  ٣٨ﺳﻠﻨﻪ ﯾﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﺮ ﺧﭙﻠﻮاک
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺎور ﻟﺮي.
د درﻏﻠۍ د ﺧﻄﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
• ﻟﻪ درﻏﻠۍ ﴎه د ﻣﺒﺎرزې ﭘﻪ ګﺎﻣﻮﻧﻮ ﮐﯥ د درﻏﻠۍ د ﻣﺨﻨﯿﻮي ګﺎﻣﻮﻧﻪ او د درﻏﻠۍ د ﺗﺸﺨﯿﺺ ګﺎﻣﻮﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ
دي ﭼﯥ د ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﻏﻮره ﻧړﯾﻮاﻟﻮ ﻣﯿﺘﻮدوﻧﻮ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﻣﺨﮑﻨﯿﻮ ټﺎﮐﻨﻮ څﺨﻪ د ځﺎﻧګړو درﺳﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ
ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﯧږي .د درﻏﻠﯿﻮ ﭘﻪ ﮐﻤښﺖ ﮐﯥ ﻻﻧﺪې ﺑﯧﻼﺑﯧﻞ ﻋﻨﺎﴏ ﺷﺎﻣﻞ دي:
• د ټﺎﮐﻨﯿﺰو درﻏﻠﯿﻮ او د ﺗﯧﺮوﺗﻨﻮ ﻣﺨﻨﯿﻮی
• د درﻏﻠۍ ﭘﯧﮋﻧﺪﻧﻪ  /د درﻏﻠۍ ﺗﻌﻘﯿﺐ
• د درﻏﻠۍ ﺗﺼﺤﯿﺢ )د ﺟﻌﲇ ﭘﺎﯾﻠﻮ ﻧﻪ اﻋﺘﺒﺎر ،د ﻣﺠﺮﻣﯿﻨﻮ ﻗﺎﻧﻮﻲﻧ ﺗﻌﻘﯿﺐ(
څﻮک ﮐﻮﻟﯽ ﳾ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ ﺑﺸﭙړﺗﯿﺎ ﺗﺮوﯾﺞ  /ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐړي؟

د ﻣﲇ ﯾﻮواﱄ
ﺣﮑﻮﻣﺖ

ﺳﯿﺎﳼ
ګﻮﻧﺪوﻧﻪ

ﻋﺪﱄ
ﺳﯿﺴﺘﻢ

ﻣﺪﻲﻧ
ټﻮﻟﻨﻪ
IEC/ECC
MC

ﻋﺎم ﺧﻠﮏ

رﺳﺎﻧۍ

د ﻋﻮاﯾﺪو ﮐﭽﻪ

اﻣﻨﯿﺘﻲ
ځﻮاﮐﻮﻧﻪ

د ټﺎﮐﻨﻮ ﺑﺸﭙړﺗﯿﺎ ﺗﻪ د څﻮ اړﺧﯿﺰه ګډون ﺣﻞ ﻻر -١ :ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ  -٢ﻫﻤﮑﺎري  -٣ﻫﻤﻐږي

۱۴

د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ورځ د راﯾﯥ اﭼﻮﻧﯥ ﻻرې ﭼﺎرې
د راﯾﯥ اﭼﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ د ورځﯥ څﻠﻮر ﭘړاوﻧﻪ

١

د راﯾﯥ اﭼﻮﻧﯥ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻪ د ﺳﻬﺎر ﭘﻪ  ٨ﺑﺠﻮ ﭘﺮاﻧﯿﺴﺘﻞ ﮐﯧږي.
د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاک ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ د راﯾﯥ اﭼﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﯥ ﺣﺎﴐﯦږي.
د اړﺗﯿﺎ وړ ټﻮل ټﺎﮐﻨﯿﺰ ﺗﻮﮐﻲ ﺑﺎﯾﺪ د راﯾﯥ اﭼﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﯥ وي.
د راﯾﯥ ﮐﺎروﻧﻪ ﭘﯿﻠﯧږي.
ﺧﱪﯾﺎﻻن /رﺳﻨۍ د ﺧﭙﺮﻧﯿﺰ ﭘﻮښښ او اﻧځﻮر اﺧﯿﺴﺘﻨﯥ ﺣﻖ ﻣﻮﻣﻲ.

ﭘﺮاﻧﯿﺴﺘﻨﻪ

راﯾﻪ اﭼﻮﻧﻪ

۲

راﯾﻪ اﭼﻮوﻧﮑﻲ  PSﺗﻪ ﻻﴎﺳﯽ ﻟﺮي.
د ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﻫﻮﯾﺖ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﭘﯿﻠﯧږي.
د راﯾﯥ اﭼﻮوﻧﮑﻮ ﻧﻮﻣﻠړ ﭼﻤﺘﻮ ﮐﯧږي.
د راﯾﯥ اﭼﻮوﻧﮑﻲ ګﻮﺗﻪ د رﻧګ ﭘﻪ ﺟﻮﻫﺮ رﻧګﯧږي.
راﯾﯥ ﭘﺎڼﯥ د راﯾﯥ اﭼﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻪ ﻻﴎﳼ ﮐﯥ ورﮐﻮل ﮐﯧږي.
راﯾﻪ اﭼﻮوﻧﮑﻲ ﭘﻪ ﻏﺮﻓﻪ ﮐﯥ د ﺧﭙﻠﯥ ﺧﻮښﯥ ﻧﻮﻣﺎﻧﺪ ټﺎﮐﻲ.
راﯾﻪ اﭼﻮوﻧﮑﻲ ﭘﻪ ﺟﻼ ﺗﻮګﻪ راﯾﻪ اﭼﻮي.
ﺑﺎﯾﻮﻣټﺮﯾﮏ ﺗﺮﴎه ﮐﯧږي.

۳

د راﯾﯥ اﭼﻮﻧﯥ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻪ د ﻣﺎزدﯾګﺮ ﭘﻪ  ٤ﺑﺠﻮ ﺗړل ﮐﯧږي.
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮټﺮوﻧﻪ ﻣړﻩ ﮐﯧږي.
ﮐﻪ ﭼﯧﺮې راﯾﯥ اﭼﻮوﻧﮑﻲ ﭘﻪ ﮐﺘﺎر ﮐﯥ وﻻړ وي ﺣﻖ ﻟﺮي ﺧﭙﻠﻪ راﯾﻪ وﮐﺎروي.
د راﯾﯥ اﭼﻮﻧﯥ د ﻣﺤﻞ ﻣﴩ د ﭘﺎی ﺗﻪ رﺳﻮﻟﻮ اﻋﻼن ﮐﻮي.
د راﯾﯥ اﭼﻮﻧﯥ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻪ ﺗړل ﮐﯧږي.
ﺧﱪﯾﺎﻻن د راﯾﯥ اﭼﻮﻧﯥ د ﺻﻨﺪوﻗﻮﻧﻮ ﻣﻬﺮ څﺎري.
ﴎﯾﺎل ﻤﻧﱪوﻧﻪ ﺛﺒﺘﻮي.
د ﻣﻬﺮ او راﯾﯥ ﭘﺎڼﻮ ﺷﻤﯧﺮ د ﻟړﻟﯿﮏ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﯧږي.
د ﻣﺤﻞ ﻣﴩ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ د راﯾﯥ اﭼﻮوﻧﮑﻮ د ﻧﻮﻣﻠړ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﭘﻪ اﺳﻨﺎدو ﮐﯥ ﺛﺒﺖ او درﺟﻮي.

ﺗړل ﮐﯧﺪل

۴

د راﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮﻧﻪ

د رﺳﻨﯿﻮ اﺳﺘﺎزي د راﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮﻧﯥ د ﭘﯿﻞ ﻟﭙﺎره ورﺑﻠﻞ ﮐﯧږي.
ﮐﻮم ﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ د ﺷﻤﯧﺮﻧﯥ د ﭘﺮوﺳﯥ د ځﻨډﯦﺪو ﻻﻣﻞ ﻧﻪ ﳾ.
د رﺳﻨﯿﻮ اﺳﺘﺎزي ،د ګﻮﻧﺪوﻧﻮ اﺳﺘﺎزي د ﻣﺸﺎﻫﺪې ﻟﭙﺎره ﮐﻮﻟﯽ ﳾ ﻫﻠﺘﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﳾ.
د راﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮﻧﯥ ﭘﺮوﺳﻪ د راﯾﯥ ﭘﺎڼﻮ ﺗﺮ ﺑﺸﭙړﯦﺪو ﭘﻮرې دوام ﮐﻮي.
د راﯾﻮ ﺻﻨﺪوﻗﻮﻧﻪ د ټﻮﻟﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ او رﺳﻨﯿﻮ ﭘﻪ ﺷﺘﻮن ﮐﯥ ﺗړل ﮐﯧږي او ﻟﻪ ﻣﻬﺮ ﮐﻮﻟﻮ وروﺳﺘﻪ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻪ ﺳﭙﺎرل ﮐﯧږي.

۱۵

د راﯾﯥ اﭼﻮﻧﯥ او راﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮﻧﯥ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل د راﯾﯥ اﭼﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﮐﯥ د رﺳﻨﯿﻮ ﺷﺘﻮن

د راﯾﯥ اﭼﻮﻧﯥ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻪ د ﺳﻬﺎر ﭘﻪ  ٨ﺑﺠﻮ ﭘﺮاﻧﯿﺴﺘﻞ ﮐﯧږي او د ﻣﺎزدﯾګﺮ ﭘﻪ  ٤ﺑﺠﻮ ﺗړل ﮐﯧږي .ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﺘﺎر ﮐﯥ وﻻړ
دي ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ﺷﻮﻧﯥ وي ﻧﻮ ﮐﻮﻟﯽ ﳾ د راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ ورځﯥ د ﻣﺎزدﯾګﺮ ﺗﺮ څﻠﻮرو ﺑﺠﻮ ﭘﻮرې ﺧﭙﻠﻪ راﯾﻪ وﮐﺎروي.

ﺣﻘﻮﻧﻪ

ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﻮﻧﻪ

راﯾﻪ اﭼﻮﻧﻪ
د رﺳﻨﯿﻮ اﺳﺘﺎزي ﭘﻪ ﺑﯥ ﭘﺮﯦﺘﻮب او اﻧﺼﺎف ﴎه د
راﯾﯥ اﭼﻮﻧﯥ د ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ دﻧﻨﻪ او ﺑﻬﺮ ﮐﻮﻟﯽ ﳾ
ﺷﺘﻮن وﻟﺮي.

ﺧﱪﯾﺎﻻن  /رﺳﻨۍ ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاک ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﺮ ﻣټ ﺗﺎﯾﯿﺪ
ﺷﻮي ،ښﺎﯾﻲ د راﯾﯥ اﺧﯿﺴﺘﻨﯥ او راﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮﻧﯥ ﭘﻪ ﭘړاوﻧﻮ ﮐﯥ د
ﺧﭙﺮﻧﯿﺰ ﭘﻮښښ ﻟﭙﺎره ﺗﻞ د راﯾﯥ اﭼﻮﻧﯥ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﺗﻪ ﻻﴎﺳﯽ
وﻟﺮي.
د راﯾﯥ اﭼﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﻫﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﯥ ﺑﻪ د ﻣﺤﻞ د ﻣﴩ ﭘﻪ اﺟﺎزه د رﺳﻨﯿﻮ
د اﺳﺘﺎزو ﺷﻤﯧﺮ ﺗﻌﯿﻦ ﳾ او ﺷﺘﻮن وﻟﺮي.

ﺧﱪﯾﺎﻻن  /د رﺳﻨﯿﻮ اﺳﺘﺎزي د راﯾﯥ اﭼﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﻏﺮﻓﻮ
ﮐﯥ ﻧﻪ ﳾ ﮐﻮﻟﯽ ﭼﯥ ﻟﻪ راﯾﯥ اﭼﻮوﻧﮑﻮ ﴎه اړﯾﮑﻪ
وﻧﯿﴘ او ﯾﺎ ﻓﻠﻢ ﯾﺎ اﻧځﻮر واﺧﲇ ،ځﮑﻪ ﭼﯥ د راﯾﯥ
اﭼﻮوﻧﮑﻲ د ﻧﻮﻣﺎﻧﺪ ټﺎﮐﻨﻪ وﭘﯧﮋﻧﺪل ﳾ.

ﺧﱪﯾﺎﻻن ،ﻓﻠﻢ اﺧﯿﺴﺘﻮﻧﮑﻲ او ﻋﮑﺎﺳﺎن ﮐﻮﻟﯽ ﳾ د راﯾﯥ اﭼﻮﻧﯥ
ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﺗﻪ ﻧﻨﻮځﻲ.

رﺳﻨۍ  /ﺧﱪﯾﺎﻻن د ﮐﻮم ﺧﭙﻠﻮاک او ﯾﺎ د ﺳﯿﺎﳼ
ګﻮﻧﺪ ﻟﻪ ﮐﻮم ﻧﻮﻣﺎﻧﺪ ﴎه د اړﯾﮑﯥ اړوﻧﺪ ﮐﻮﻣﻪ
ﻧښﻪ ﻟﻪ ځﺎن ﴎه وﻧﻪ ﻟﺮي.

د رﺳﻨﯿﻮ اﺳﺘﺎزي دې ﻟﻪ ﻫﻐﻮ اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺎرﺗﻮﻧﻮ څﺨﻪ ګټﻪ واﺧﲇ ﭼﯥ
د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاک ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﺮ ﻣټ ورﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﯿﻮل ﺷﻮي
دي.

ﻧﺎرﯾﻨﻪ ﺧﱪﯾﺎﻻن او د رﺳﻨﯿﻮ اﺳﺘﺎزي ﻧﻪ ﳾ ﮐﻮﻟﯽ
د ښځﯿﻨﻪ راﯾﯥ اﭼﻮﻧﯥ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﺗﻪ ﻧﻨﻮځﻲ.

د رﺳﻨﯿﻮ ښځﯿﻨﻪ اﺳﺘﺎزې  /ښځﯿﻨﻪ ﺧﱪﯾﺎﻻﻧﯥ ،د ښځﯿﻨﻪ راﯾﯥ
اﭼﻮﻧﯥ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﺗﻪ ﻻﴎﺳﯽ ﻟﺮي .ښځﯿﻨﻪ ﺧﱪﯾﺎﻻﻧﯥ ﮐﻮﻟﯽ ﳾ
د ﻧﺎرﯾﻨﻪ راﯾﯥ اﭼﻮﻧﯥ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﺗﻪ ورﳾ.

ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت  /ﺷﻤﯧﺮﻧﯥ
د رﺳﻨﯿﻮ اﺳﺘﺎزي ﺑﺎﯾﺪ د راﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮﻧﯥ د ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ
ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﯾﻮﳼ او ﯾﺎ د ﺷﻤﯧﺮﻧﯥ د ﭘﺮوﺳﯥ د
ځﻨډﯦﺪو ﻻﻣﻞ ﳾ.

د رﺳﻨﯿﻮ اﺳﺘﺎزي ،د ﺳﯿﺎﳼ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ اﺳﺘﺎزي او څﺎروﻧﮑﻲ دې د
راﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮﻧﯥ ﻟﭙﺎره وﺑﻠﻞ ﳾ.
د ګﻮﻧﺪوﻧﻮ اﺳﺘﺎزي او څﺎروﻧﮑﻲ ﮐﻮﻟﯽ ﳾ د راﯾﯥ اﺧﯿﺴﺘﻨﯥ ﭘﻪ
ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﳾ ﺗﺮڅﻮ ﭼﯥ ﺷﻤﯧﺮﻧﯥ ﺑﺸﭙړې ﳾ.
د راﯾﻮ ﺻﻨﺪوﻗﻮﻧﻪ ﺗړل ﮐﯧږي او ﻟﻪ ﻣﻬﺮ ﮐﻮﻟﻮ څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ د
راﯾﯥ اﺧﯿﺴﺘﻨﯥ ﻟﻪ ځﺎی څﺨﻪ ﻟﯧږدول ﮐﯧږي.
ﮐﻪ ﭼﯧﺮې د رﺳﻨﯿﻮ د اﺳﺘﺎزو او څﺎروﻧﮑﻮ ﺷﻤﯧﺮ ډﯦﺮ وي د راﯾﯥ
اﺧﯿﺴﺘﻨﯥ د ﻣﺮﮐﺰ ﻣﴩ ښﺎﯾﻲ د راﯾﯥ اﭼﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﯥ د دوی
د ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺘﻮن ﻟﭙﺎره ﯾﻮ ﻟړ ﻻزم ګﺎﻣﻮﻧﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐړي.

۱۶

د راﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮﻧﯥ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل د رﺳﻨﯿﻮ اﺳﺘﺎزو ،د
ګﻮﻧﺪوﻧﻮ اﺳﺘﺎزو او څﺎروﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎره د ﺣﺴﺎﺳﻮ ﺗﻮﮐﻮ
ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺗﻮب ﻣﻨﻊ دی.

د ﺷﻤﯧﺮﻧﯥ ﻟﻪ روڼﺘﯿﺎ څﺨﻪ د ډاډﻣﻨﺘﯿﺎ ﻟﭙﺎره د راﯾﯥ اﭼﻮﻧﯥ د ﻣﺮﮐﺰ
ﻣﴩ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﻪ رﺳﻨﯿﻮ ﴎه ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﭼﻠﻨﺪ وﮐړي او د دوی
ﭘﻮښﺘﻨﻮ ﺗﻪ ﺑﯧړﻲﻧ او ﮐﺮه ځﻮاﺑﻮﻧﻪ ورﮐړي .د راﯾﯥ اﺧﯿﺴﺘﻨﯥ د
ﭘﻼوي ﻣﴩ ﺑﺎﯾﺪ د ﺧﱪﯾﺎﻻﻧﻮ ،د ګﻮﻧﺪوﻧﻮ اﺳﺘﺎزو او څﺎروﻧﮑﻮ
ﻟﭙﺎره ځﺎﻧګړي ﯾﺎ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺘﻮﻧﻪ وﺿﻊ ﻧﻪ ﮐړي ،ﺧﻮ ﮐﻪ
ﭼﯧﺮې ﻣﻮﺧﻪ ﯾﯥ د ﻧﻈﻢ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﻮل وي.
د ﺷﻤﯧﺮﻧﯥ ﭘﻪ ﺑﻬﯿﺮ ﮐﯥ ﻫﺮ ډول ﺣﺴﺎﺳﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﺗﻪ د رﺳﻨﯿﻮ د
اﺳﺘﺎزو ،د ګﻮﻧﺪوﻧﻮ د اﺳﺘﺎزو او څﺎروﻧﮑﻮ ﻻﴎﺳﯽ ﻣﻨﻊ دی.

د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل د ﺧﱪﯾﺎﻻﻧﻮ اﻣﻨﯿﺖ او ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب
ﻫﯧڅ ﺧﱪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ژوﻧﺪ ارزښﺖ ﻧﻪ ﻟﺮي .د ﺧﱪﯾﺎﻻﻧﻮ او د ټﻮﻟﻨﯿﺰو رﺳﻨﯿﻮ د ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ژوﻧﺪ او اﻣﻨﯿﺖ د رﺳﻨﯿﺰو
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ،د ﺧﱪﯾﺎﻻﻧﻮ د اﺗﺤﺎدﯾﻮ او اﻣﻨﯿﺘﻲ ﺑﻨﺴټﻮﻧﻮ ﻟﻪ اﺻﲇ اﻧﺪﯦښﻨﻮ څﺨﻪ ده .د ﻧﺎاﻣﻨۍ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮐﭽﯥ او
ﺗﺮﻫګﺮﯾﺰو ګﺎﻣﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﴎه ښﺎﯾﻲ د ټﺎﮐﻨﯿﺰو ﻣﺒﺎرزو او د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ورځ ﯾﻮ ﻟړ ﭘﯧښﯥ راﻣﻨځﺘﻪ ﳾ .دﻏﻪ ﭘﯧښﯥ
ښﺎﯾﻲ ﭘﻪ ﺟګړﻩ ﮐﯥ د ښﮑﯧﻠﻮ ﻏﺎړو او د ﻧﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻮ د ﭘﻠﻮﯾﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ وي .ﺧﱪﯾﺎﻻن ﺑﺎﯾﺪ ﺧﭙﻞ اﻣﻨﯿﺖ او ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب
ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﯿﴘ.

ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺣﺮﻓﻮي ﭘﯧﮋﻧﺪګﻠﻮۍ ﮐﺎرت او د رﺳﻨﯿﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎرت ﺷﺘﻮن ﺣﺘﻤﻲ دی؛ ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ځﺎن ﴎه وﻟﺮئ!
ﻫﻐﻪ ﻣﻮارد ﭼﯥ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮې ډډﻩ وﳾ

ﻫﻐﻪ ﺳﭙﺎرښﺘﻨﯥ ﭼﯥ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﯿﻮل ﳾ

د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ﺑﻬﯿﺮ ﮐﯥ د رﺳﻨﯿﻮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺗﺠﺮﺑﯥ ښﻮدﻟﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ ﯾﻮه ځﺎی ﮐﯥ د ﺧﱪﯾﺎﻻﻧﻮ
ﺷﺘﻮن د ﺗﺮﻫګﺮو ﻟﭙﺎره ښﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﮐﯧﺪای ﳾ .ﻟﻪ
دې ﮐﺒﻠﻪ دوی ﺑﺎﯾﺪ د ﺧﭙﺮﻧﯿﺰ ﭘﻮښښ ﭘﻪ ﺑﻬﯿﺮ ﮐﯥ ﭘﺮ
ځﺎن ﭘﺎم وﮐړي.

ﺧﱪﯾﺎﻻن  /رﺳﻨۍ ﺑﺎﯾﺪ د راﯾﯥ اﭼﻮﻧﯥ ﻟﻪ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ څﺨﻪ ﻟﯿﺮې ﻟﻪ
ﻧﻮﻣﺎﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻮ ﴎه ﻣﺮﮐﻪ وﮐړي.
د ټﺎﮐﻨﯿﺰو ﻣﺒﺎرزو د ﺧﱪي ﭘﻮښښ ﭘﻪ ﺑﻬﯿﺮ ﮐﯥ ﻟﻪ دې ﮐﺒﻠﻪ ﭼﯥ
ښﺎﯾﻲ ﻣﺤﻞ ﯾﺎ ځﺎی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﯾﺪ وﳾ ،ښﻪ ده ﭼﯥ ټﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻲﻧ /
راډﯾﻮﯾﻲ ،ﭼﺎﭘﻲ رﺳﻨﯿﻮ او اﻧﻼﯾﻦ ﺧﱪﯾﺎﻻن د ﻧﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻪ
ﻟﻪ ﻟﯿﺮې څﺨﻪ د ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن او د ﮐﻤﺮې ﻟﻨﺰوﻧﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ ګټﯥ ﺗﺮ
ﭘﻮښښ ﻻﻧﺪې راوﱄ.

ﻟﻪ ﮐﺒﻞ )دﻟﯿﻞ( ﭘﺮﺗﻪ د اﻣﻨﯿﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻻرښﻮوﻧﯥ
ﻟﻪ ﭘﺎﻣﻪ ﻣﻪ ﻏﻮرځﻮئ.

د راﯾﯥ اﭼﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﺑﻬﯿﺮ ﮐﯥ ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ﺷﺘﻮن وﻟﺮي ﺗﺮڅﻮ
د راﯾﯥ اﭼﻮﻧﯥ د ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ اﻣﻨﯿﺖ وﺳﺎﻲﺗ .ﻫڅﻪ وﮐړئ ﭘﺮ اﻣﻨﯿﺘﻲ
ﮐړﻧﻼرو ﺑﺎﻧﺪې ﻏﻮر وﮐړئ ﺗﺮڅﻮ د ﺧﻄﺮوﻧﻮ ﮐﭽﻪ راﮐﻤﻪ ﮐړئ.
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ﻫﯧﺮ ﻧﻪ ﮐړئ د ﺧﭙﻞ ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب وﺳﺎﯾﻞ ﭘﻪ
)ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت( ﯾﺎ رﺳﻨﯿﺰ ﻧښﺎن ﺑﺎﻧﺪې ﭼﯥ ﮐﺎر ورﺗﻪ
ﮐﻮئ ،ﻣﺸﺨﺺ ﮐړئ.

د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ﺗﯧﺮه ﺑﯿﺎ د راﯾﯥ اﭼﻮﻧﯥ او ټﺎﮐﻨﯿﺰو ﻣﺒﺎرزو د ﭘﻮښښ ﭘﺮ
ﻣﻬﺎل ﻟﻪ ﺧﻮﻟۍ او د ځﺎن زره څﺨﻪ ګټﻪ اﺧﯿﺴﺘﻞ ﺗﺎﺳﯥ ﺧﻮﻧﺪي
ﺳﺎﻲﺗ.

ﻣﻮټﺮ ګړﻧﺪی ﻣﻪ ﭼﻠﻮئ او د ﺧﭙﻞ ﻣﻮټﺮ د ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﻪ
ﺧﺮاﺑﯧﺪو څﺨﻪ ﻣﺨﻨﯿﻮی وﮐړئ.

ځﯿﻨﯥ وﺧﺖ ﺧﱪﯾﺎﻻن ﺑﺎﯾﺪ د ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﻪ ﻧﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻮ ﴎه ﭘﻪ ﯾﻮه
ﮐﺎروان ﮐﯥ ﺳﻔﺮ وﮐړي .ﮐﻪ ﭼﯧﺮې داﺳﯥ وي ،ډاډﻣﻦ ﺷﺊ ﭼﯥ د
ﺳﻔﺮ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﮐﺎﰲ اﻧﺪازه د ﺳﻮﻧﺪ ﺗﻮﮐﻲ ﻟﺮئ او د ﻧﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻮ ﻟﻪ
ﻣﻮټﺮوﻧﻮ ﴎه د ﻣﻨﺎﺳﺐ واټﻦ درﻟﻮدل ﻣﺮاﻋﺎت ﮐړئ.

ﻫڅﻪ ﻣﻪ ﮐﻮئ ﭼﯥ د دوه ﻣﺨﺎﻟﻔﻮ ډﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐﯥ
راﺷﺊ ،ځﮑﻪ ﭼﯥ ښﺎﯾﻲ دوی ﻟﻪ ﯾﻮ ﺑﻞ ﴎه ﻧښﺘﻪ
وﮐړي.

ﮐﯧﺪی ﳾ ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﯿﺰو ﻣﺒﺎرزو ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ځﺎﻤﻧﺮګﯽ ﺑﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﭼﺎوﻧﺪﻧﻪ
وﳾ .ﻫﻤﺪارﻧګﻪ ښﺎﯾﻲ ﭼﯥ د ﻧﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻮ ﻟﻪ ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﻮ او ﯾﺎ اﻣﻨﯿﺘﻲ
ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﴎه د ﻧﺎﻣﺴﻮوﻟﻪ وﺳﻠﻮاﻟﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﻧښﺘﻪ وﳾ .ﭘﻪ
ورﺗﻪ ﻣﻮاردو ﮐﯥ :ﻟﻪ ﺳﯿﻤﯥ څﺨﻪ ووځﺊ او ﺧﱪوﻧﻪ ﻟﻪ ﻟﯿﺮې ځﺎی ﴎه
ﺗﺮ ﭘﻮښښ ﻻﻧﺪې راوﻟﺊ .ﮐﻪ ﭼﯧﺮې د اﻣﻨﯿﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ او د ﺣﮑﻮﻣﺖ
وﺳﻠﻮاﻟﻮ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻨﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﻧښﺘﯥ راﻣﻨځﺘﻪ ﳾ ﻧﻮ ﻟﻪ اﻣﻨﯿﺘﻲ
ځﻮاﮐﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻏﻮاړئ.

د ﻧﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ د ﻧﻪ ﺑﺎور وړ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﭙﺎره
ﻧﻪ ﮐړئ ځﮑﻪ ﭼﯥ ښﺎﯾﻲ د ﻧﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻮ او د دوی د
ﭘﻠﻮﯾﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﱄ ډک ﻏﱪګﻮﻧﻮ ﴎه ﻣﺨﺎﻣﺦ
ﺷﺊ.

د ﻧﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﻟﻪ ﮐﺮﮐﯥ او ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﱄ ډﮐﻮ اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ،
ﻣﺮﮐﻮ او وﯾﻨﺎو ﻟﻪ ﺧﭙﺮوﻟﻮ څﺨﻪ ډډﻩ ﮐﻮل ﺗﺎﺳﻮ ﺧﻮﻧﺪي ﺳﺎﻲﺗ.

د ﺧﭙﻞ ټﻠﯿﻔﻮن د ﭼﺎرچ درﻟﻮدو څﺨﻪ د ډاډ ﺗﺮﻻﺳﻪ
ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﯾﻮ اﺿﺎﰲ ﺑﻄﺮۍ ﻟﻪ ځﺎن ﴎه وﻟﺮئ او
د ﺧﱪي ﭘﻮښښ ﺳﯿﻤﯥ ﺗﻪ ﻻړ ﺷﺊ.

د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﱪي ﭘﻮښښ ﭘﻪ ﺑﻬﯿﺮ ﮐﯥ ﭘﻪ رﺳﻨﯿﻮ ﮐﯥ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ
ﻣﺪﯾﺮاﻧﻮ او ﻣﺴﻮوﻟﯿﻨﻮ ﴎه اړﯾﮑﻪ وﻟﺮئ .ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ﮐﻮﻣﻪ ﭘﯧښﻪ
وﳾ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰي دﻓﱰ ﮐﯥ ﻣﻮ ﻫﻤﮑﺎران ﮐﻮﻟﯽ ﳾ ژر ﺗﺮ ژره
ﻏﱪګﻮن وښﻴﻲ او اﻣﻨﯿﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ او د ﺧﱪﯾﺎﻻﻧﻮ اﺗﺤﺎدﯾﯥ ﻫﻢ
ﺧﱪ ﮐړي.

د ټﺎﮐﻨﻮ د ورځﯥ د ﺧﱪي ﭘﻮښښ ﺑﻬﯿﺮ
د راﯾﯥ اﭼﻮﻧﯥ د ﻣﺮﮐﺰ د ﻣﴩ او ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻻﺳﻮﻫﻨﻪ ﻣﻪ ﮐﻮئ .د راﯾﯥ اﭼﻮﻧﯥ
د ﻣﺮﮐﺰ دﻧﻨﻪ د ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ﻟﻪ اﺳﺘﺎزو او ټﺎﮐﻨﯿﺰو
څﺎروﻧﮑﻮ ﴎه ﺑﺤﺚ ﻣﻪ ﮐﻮئ ،ﭘﻪ دې ډول ﻟﻪ دوی
ﴎه د ﻫﺮ ډول وراﻧﭙﻮﻫﺎوي )ﺳﻮﺗﻔﺎﻫﻢ( او
اﺣﺘﺎﻤﱄ ﻧښﺘﯥ څﺨﻪ ﻣﺨﻨﯿﻮی ﮐﻮﻟﯽ ﺷﺊ.

د راﯾﯥ اﭼﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﮐﯥ د ټﺎﮐﻨﯿﺰو ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ د ﭘﻮښښ ﭘﺮ
ﻣﻬﺎل د راﯾﯥ اﭼﻮﻧﯥ د ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ د اﻣﻨﯿﺖ ټﯿﻨګښﺖ د ﻣﺴﻮوﻟﻮ
اﻣﻨﯿﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ او د راﯾﯥ اﭼﻮﻧﯥ د ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ د ﻣﴩاﻧﻮ
ﻻرښﻮوﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﺎم وﮐړئ.
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ﺣﺴﺎﺳﻮ ټﺎﮐﻨﯿﺰو ﺗﻮﮐﻮ ﻟﮑﻪ راﯾﯥ ﭘﺎڼﻮ او د ﭘﺎﯾﻠﻮ
ﻓﻮرﻣﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻻس ﻣﻪ وﻫﺊ .ﻫڅﻪ ﻣﻪ ﮐﻮئ ﭼﯥ
د راﯾﯥ اﭼﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﻏﺮﻓﻪ ﮐﯥ د راﯾﯥ اﭼﻮوﻧﮑﻲ اﻧځﻮر
واﺧﻠﺊ او ﯾﺎ ﯾﯥ ﻏږ ﺛﺒﺖ ﮐړئ.

ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ﺗﺎﺳﯥ ټﺎﮐﻨﯿﺰه ﴎﻏړوﻧﻪ ،ﺑﯥ ﻧﻈﻤﻲ او د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﭘﺎﻣﻪ
ﻏﻮرځﻮل وﻟﯿﺪل ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﮐړئ او ﭘﻪ اﺣﺘﯿﺎط ﴎه ﺗﺮې راﭘﻮر
ورﮐړئ .اﻣﻨﯿﺘﻲ ګﻮاښ ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﴎه ﭼﯥ ښﺎﯾﻲ ﺳﺘﺎﺳﻮ د راﭘﻮر
ﺧﭙﺮﯦﺪو ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ راﻣﻨځﺘﻪ ﳾ ،ﺗﻞ د رﺳﻨۍ ﭘﻪ داره ﮐﯥ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ
ﻣﺪﯾﺮاﻧﻮ او ﻣﺴﻮوﻟﯿﻨﻮ ﴎه ﺳﻼ وﮐړئ او د دوی ﻟﻪ ﻻرښﻮوﻧﯥ
ﴎه ﻋﻤﻞ وﮐړئ.

ﭘﻪ ﻧﺎاﻣﻨﻮ او ﻟﯿﺮې ﭘﺮﺗﻮ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د رﺳﻨﯿﻮ ﭘﻮښښ
ﻫﯧﺮ ﻧﻪ ﮐړئ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ د ګﺮځﻨﺪه
ټﻠﯿﻔﻮﻧﻮ ﭘﻮښښ ﭘﮑﯥ ﮐﻤﺰوری دی ،ﺳټﻼﯾټ
ټﻠﯿﻔﻮﻧﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﭼﺎرج او اﺿﺎﰲ ﺑﻄﺮﯾﻮ ﴎه ﻟﻪ ځﺎن
ﴎه وﻟﺮئ.
ﭘﻪ ﻟﯿﺮې ﭘﺮﺗﻮ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب د ټﮑﻮ
ﻣﺮاﻋﺎﺗﻮل ﻟﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﴎه ﻣﻮﺧﯥ ﺗﻪ ﭘﻪ رﺳﯧﺪو ﮐﯥ
ډﯦﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي.
د اړﺗﯿﺎ وړ رڼﺎ )د رڼﺎ ﺧﭙﺮوﻟﻮ څﺮاﻏﻮﻧﻪ( څﺨﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﻟﯿﺮې
ﭘﺮﺗﻮ ﺳﯿﻤﻮ ﺗﻪ ﺳﻔﺮ ﻣﻪ ﮐﻮئ ،ځﮑﻪ ﭼﯥ ښﺎﻳﻲ
ټﺎﮐﻨﯿﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻪ او د راﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮﻧﻪ د ﺷﭙﯥ ﭘﻪ ﺗﯿﺎره
ﮐﯥ ﻟﻪ ﺑﺮﯦښﻨﺎ ﭘﺮﺗﻪ دوام وﮐړي.

ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ﻟﻪ ﻣﻮټﺮ څﺨﻪ ګټﻪ اﺧﻠﺊ ،ﻧﻮ د ﺳﻮﻧﺪ ﺗﻮﮐﻮ ﻟﻪ درﻟﻮدو
څﺨﻪ ډاډﻣﻦ ﺷﺊ او ﺗﺨﻨﯿﮑﻲ ﻋﻮارﺿﻮ ﺗﻪ ﻣﻮ ﭘﺎم وي.
ډاډ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړئ ﭼﯥ ﮐﺎﰲ اوﺑﻪ او ﺧﻮاړﻩ او د اړﺗﯿﺎ وړ ﻟﻮﻣړﻲﻧ
درﻣﻞ ﻟﻪ ځﺎن ﴎه ﻟﺮئ.
ﻟﻪ داﺳﯥ ﺟﺎﻣﻮ او ﺑﻮټﺎﻧﻮ /ﮐﺮﻣﭻ څﺨﻪ ګټﻪ واﺧﻠﺊ ﭼﯥ د ﭼټﮏ ﺗګ
ﻟﭙﺎره ﻣﻮ ﺧﻨډ ﻧﻪ ﳾ.
اﺿﺎﰲ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻟﮑﻪ ﺑﻄﺮۍ ،درې ﭘﺎﯾﻪ ،ﻣﺎﯾﮏ ،د ﻏږ ﺛﺒﺘﻮوﻧﮑﯽ
او ان اﺿﺎﰲ ﮐﻤﺮې ﻟﻪ ځﺎن ﴎه وﻟﺮئ.
ﻟﻪ ﺳﻔﺮ څﺨﻪ ﻣﺨﮑﯥ د اړﯾﮑﻮ د ﻻزﻣﻮ ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﻮ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﻓﮑﺮ
وﮐړئ.
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ټﺎﮐﻨﯿﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻪ او د راﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮﻧﻪ د ﺷﭙﯥ ﭘﻪ ﺗﯿﺎره
ﮐﯥ ﻟﻪ ﺑﺮﯦښﻨﺎ ﭘﺮﺗﻪ دوام وﮐړي.

ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ﻟﻪ ﻣﻮټﺮ څﺨﻪ ګټﻪ اﺧﻠﺊ ،ﻧﻮ د ﺳﻮﻧﺪ ﺗﻮﮐﻮ ﻟﻪ درﻟﻮدو
څﺨﻪ ډاډﻣﻦ ﺷﺊ او ﺗﺨﻨﯿﮑﻲ ﻋﻮارﺿﻮ ﺗﻪ ﻣﻮ ﭘﺎم وي.
ډاډ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړئ ﭼﯥ ﮐﺎﰲ اوﺑﻪ او ﺧﻮاړﻩ او د اړﺗﯿﺎ وړ ﻟﻮﻣړﻲﻧ
درﻣﻞ ﻟﻪ ځﺎن ﴎه ﻟﺮئ.
ﻟﻪ داﺳﯥ ﺟﺎﻣﻮ او ﺑﻮټﺎﻧﻮ /ﮐﺮﻣﭻ څﺨﻪ ګټﻪ واﺧﻠﺊ ﭼﯥ د ﭼټﮏ ﺗګ
ﻟﭙﺎره ﻣﻮ ﺧﻨډ ﻧﻪ ﳾ.
اﺿﺎﰲ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻟﮑﻪ ﺑﻄﺮۍ ،درې ﭘﺎﯾﻪ ،ﻣﺎﯾﮏ ،د ﻏږ ﺛﺒﺘﻮوﻧﮑﯽ
او ان اﺿﺎﰲ ﮐﻤﺮې ﻟﻪ ځﺎن ﴎه وﻟﺮئ.
ﻟﻪ ﺳﻔﺮ څﺨﻪ ﻣﺨﮑﯥ د اړﯾﮑﻮ د ﻻزﻣﻮ ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﻮ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﻓﮑﺮ
وﮐړئ.
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دﻏﻪ ﻻرښﻮد د اروﭘﺎﯾﻲ اﺗﺤﺎدﯾﯥ ﭘﻪ ﻣﺎﱄ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﭼﻤﺘﻮ ﺷﻮی دی .د ﺳﻨﺪ ﻣﻨځﭙﺎﻧګﻪ ﯾﻮازې ﻟﻪ ټﺎﮐﻨﻮ څﺨﻪ د
ﻣﻼﺗړ اروﭘﺎﯾﻲ ﻣﺮﮐﺰ ) (ECESﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ دی او ﭘﻪ ﻫﯧڅ ډول د اروﭘﺎﻳﻲ اﺗﺤﺎدﯾﯥ د درﯾځ ښﮑﺎرﻧﺪوﯾﻲ ﻧﻪ ﮐﻮي.
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