د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮه د آﻟﻤﺎن ﻫﻤﺎری

ﭘﻪ ﺷﻐﻨﺎن ﮐ د ﻣﯧﺮﻣﻨﻮ ﭘﯿﺎوړﺗﯿﺎ
د ﺷﻐﻨﺎن وﻟﺴﻮاﻟ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻪ ﯧﺮﻣﻪ ﺎرﻮ) د وﻟﺴﻮاﻟ ﻣﺮﮐﺰ(ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻧﺎﻣﻪ
ﯾﺎدﯦي ﭼ ﺷﺎوﺧﻮا اووه ﺳﺎﻋﺘﻪ د ﻣﻮﺮ واﻦ ﻟﺮي ﭼ د ﺑﺪﺧﺸﺎن ﭘﻪ وﻻﯾﺖ ﮐ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺷﻤﺎل ﺧﺘﯿ ﭘﻮﻟ ﭘﻪ ﻏﺮﻧ ﺳﯿﻤ ﮐ ﭘﺮوت دی ﺗﺎﺟﺴﺘﺎن ﯾ د

ﻣﺎ زده ﮐل ﭼ ﻨﻪ ﺧﭙﻠﻪ دﻧﺪه

آﻣﻮ ﺳﻨﺪ ﺑﻠ ﻏﺎړې ﺗﻪ ﭘﺮوت دئ .

ﭘﺮوژه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐم او ﻣﺎ وﮐﻮﻻی ﺷﻮل

ﭘﻪ ﺷﻐﻨﺎن ﮐ د ﺑﯿﺴﻮادۍ ﮐﭽﻪ د ﻟﺲ ﺳﻠﻨ ﯿﻪ ده ،ﭘﻪ داﺳ ﺣﺎل ﮐ ﭼ د ﻫﯿﻮاد ﭘﻪ
ﻧﻮرو ﺳﯿﻤﻮ ﮐ ۶۰ ﺳﻠﻨﻪ ﺧﻠ ﻟﯿ او ﻟﻮﺳﺖ ﻧﺸ ﮐﻮﻟ .د ﺷﻐﻨﺎن ډﯦﺮئ ﻮاﻧﻮ
اوﺳﯿﺪوﻧﻮ د ﺧﭙﻠ زده ﮐې ﺛﺎﻧﻮي دوره ﭘﺎﯾﺘﻪ رﺳﻮﻟ او آن ﻟﻪ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن ﺨﻪ ﻓﺎرغ
ﺷﻮي دي .ﺧﻮ د ﻫﻐﻮی زﯾﺎت ﺷﻤﯿﺮ وزﺎر دي .ﭼ دا د ﮐﻠﯿﻮﺗﻪ د ﻣﻨﻠﻮ ﻧﻪ وو .ﻟﻪ
ﻫﻤﺪې اﻣﻠﻪ ﻫﻐﻮی د  ۲۰۱۵ﮐﺎل د اﭘﺮﯾﻞ ﭘﻪ ﻣﯿﺎﺷﺖ ﮐ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اداري اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ
او ﻣﻠ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاک ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ وﮐه.
ﻧﻮﻣﻮړي ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن د اﻟﻤﺎن ﺣﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﻣﻼﺗ د ﻮاﻧﻮ ﻮ دﭘﺎره ﭘﻪ دوﻟﺘ ﺳﺘﻮر ﮐ
د ﮐﺎرروزﻧ ﯾﻮ ﻧﻬﻪ ﻣﯿﺎﺷﺘﯿﻨ ﭘﺮوﺮام راﻣﻨﺘﻪ ﮐ .ﻪ ﭼ ﭘﻪ ﺷﻐﻨﺎن ﮐ د  ۱۵۰۰ﺗﻨﻮ
دوﻟﺘ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﻮ ﻟﻪ ډﻟ ﺨﻪ ﯾﻮازې  ۲۰ﺳﻠﻨﻪ ﯾﯧﻤﯧﺮﻣﻨ وې .ﭘﻪ ﺷﻐﻨﺎن ﮐ ﺳﯿﻤﻪ اﯾﺰ
ﺣﻮﻣﺖ ﻏﻮاړي ﭼ دﻏﻪ رﻗﻢ ﻟﻮړ ﺷ او د ﻟﻮړو زده ﮐو ﻟﺮوﻧ  وﺗﻮاﻧﻮي ﭼ
د ﮐﺎر د روزﻧ ﻟﻪ ﻻرې ﭘﻪ دوﻟﺘ ﺧﺪﻣﺖ ﮐ ﺷﺎﻣﻠ ﺷ.
ﺳﻬﯿﻼ ﭼ ۲۳ ﮐﻠﻨﻪ ده د ﮐﺎرروزﻧ ﭘﻪ ﻟﻮﻣۍ دورې ﮐ ﺷﺎﻣﻠﻪ ﺷﻮه .ﻧﻮﻣﻮړې ﻻﯾﻘ
ﻮﻧ د ﺧﭙﻠﻮ زده ﮐو د ﻓﺮاﻏﺖ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﻧﻪ ﺷﻮای ﮐﻮﻻی ﭼ د ﻮوﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ
دﻧﺪه وﻣﻮﻣ .ﺧﻮ اوس ﯾ د دې ﻓﺮﺻﺖ ﺨﻪ ﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﯾﺪه ﺗﺮ ﻮ د ﻣﺴﻠ د
ﺷﻠ ﺑﺪﻟﻮن ﻟﻪ ﻻرې د ﮐﺎر ﻮاک ﻟﺮي .ﺳﻬﯿﻼ ﭘﻪ ﻣﻮﺳﺎ ﺳﺮه ﭘﻪ ﯾﺎد راوړي» :د
ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ آزﻣﻮﯾﻨﻪ ﯾﻮازې د ﮐﺎرروزﻧ ۱۵ ﺎﯾﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐ ﻧﯿﻮل ﺷﻮې وه۴۵۰ ،
ﺗﻨﻮ ﻮ ورﺗﻪ ﻧﻮم ﻟﯿﻨﻪ ﮐې وه  .دا ﭼ زه ﭘﻪ دې آزﻣﻮﯾﻨﻪ ﮐ ﺑﺮﯾﺎﻟ ﺷﻮم ډﯾﺮه
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﯾﻢ «.وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ،د ﻟﻮﺳﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻬﺎل ﭘﯿﻞ ﺷﻮ .د ﺳﻬﺎر ﻟﻪ ﺧﻮا ﻧﻈﺮی
ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﻪ ﻟﻪ اداره ،ﻣﺎﻟ ﮐﻨﺮول ،د ادارې ﻗﺎﻧﻮن ،ﺗﺪارﮐﺎت ،ﺑﺸﺮي ﺳﺮﭼﯿﻨ او د
ﭘﺮوژې ﻣﺪﯦﺮﯾﺖ ﭘﺮﻣﺦ ﺑﯿﻮل ﮐﯿﺪل .د ﻣﺎﺳﭙﯿﻦ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻧﻈﺮی درﺳﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻋﻤﻞ ﮐ ﭘﻠ
ﮐﯿﺪل» .زه ﻫﺮه ﻣﯿﺎﺷﺖ ﯾﻮې ﺑﻠ ادارې ﺗﻪ ﺗﻠﻠﻢ او دا ﮐﺎر ﻣﺎﺗﻪ ددې اﻣﺎن راﮐ ﭼ د
ﺑﯿﻼﺑﯿﻠﻮ ادارو د ﮐﺎر ﭘﻪ ﺑﺎب واﻗﻌﺎً ژوره ﭘﻮه ﭘﻪ ﻻس راوړم .ﻣﺎ ﺧﭙﻞ روزﻧﯿﺰ ﻣﻬﺎل د
ﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻮوﻧ ،د ﻮ د ﭘﺎره ﭘﻪ روﻏﺘﯿﺎﯾ ﻣﺮﮐﺰ ،د وﻟﺴﻮاﻟ ﭘﻪ روﻏﺘﻮن ،د
ﻮوﻧ ﭘﻪ اداره او د ﻣﺨﺪره ﺗﻮﮐﻮ د ﻣﻌﺘﺎداﻧﻮ ﭘﻪ ﯾﻮه ﻣﺮﮐﺰ ﮐ ﺗﯿﺮ ﮐ او ﭘﻪ ﻫﺮه اداره
ﮐ ﻣ ﺗﺠﺮﺑﻪ او ﭘﻮﻫﻪ ﭘﻪ ﻻس راوړه «.د ﺳﻬﯿﻼ ﭘﻪ ﺷﻮﻧو ﻣﺴﺎ را ﺮ

ﭼ د زده ﮐې د ﻣﻬﺎل ﻫﯿﺮه ﺷﻮې
ﭘﻮﻫﻪ ﺑﯿﺮﺗﻪ ﭘﻪ ﻻس راوړم

د ﮐﺎر د روزﻧ د دورې ﺨﻪ وروﺳﺘﻪ ﺳﻬﯿﻼ ﭘﻪ ﯾﻮې ﻮوﻧ ﮐ د ﻣﺪﯾﺮې او ﻮوﻧ
ﭘﻪ ﺗﻮﻪ دﻧﺪه ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮي .ﭘﻪ دې ﺎی ﮐ دا ﮐﻮﻻی ﺷ ﻫﻐﻪ روزﻧﯿﺰي او ﻋﻤﻠ ﺗﺠﺮﺑ
ﭼ د ﮐﺎر د روزﻧ ﭘﻪ ﻣﻬﺎل ﯾ ﭘﻪ ﻻس راوړې وې ،د   اﺧﯿﺴﺘﻨ د ﭘﺎره
وﮐﺎروي .دا واﯾ» :زه دﻟﺘﻪ د ﺗﻌﻮﯾﻀ ﻮوﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﮐﺎر ﮐﻮم او ﭘﻪ اداري ﭼﺎرو
ﮐ ﻫﻢ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮم .دﮐﺎرروزﻧ ﭘﻪ ﺑﻬﯿﺮ ﮐ ﻣﺎ زده ﮐل ﭼ ﻨﻪ ﻏﻮﺘﻨﻠﯿﻮﻧﻪ ﺟﻮړ
او رﺳﻤ ﻟﯿﻮﻧﻪ ﭼﻤﺘﻮ ﮐم .زه اوس ﮐﻮﻻی ﺷﻢ د ﻧﻮﻣﻮړو ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻮ ﺨﻪ دﻟﺘﻪ ﻪ
ﭘﻮرﺗﻪ ﮐم«.
 ۲۹ﮐﻠﻨﻪ ﺛﺮﯾﺎ ﺳﻬﯿﻼ ﺗﻪ ورﺗﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ درﻟﻮده .د دوو ﮐﻮﭼﻨﯿﺎﻧﻮ ﻣﻮر د ﻮوﻧﻮ د ﺎﻧ
ﺨﻪ ﻓﺎرﻏﻪ ﺷﻮې ده او د ﺷﭙو ﮐﻠﻮﻧﻮ دﭘﺎره وزﺎره وه .دا د ﮐﺎر روزﻧ د ﭘﺮوﺮام
ﺨﻪ ډﯾﺮه ﺳﺘﺎﯾﻨﻪ ﮐﻮي» :دﻏﻪ ﭘﺮوﺮام زﻣﺎ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐه ﭼ د ﺧﭙﻞ ورﻨﻴﺰ ﮐﺎر
ﭘﻪ ﻟ ﮐ ﺧﭙﻞ ﺎی ﭘﯿﺪا ﮐم .ﻣﺎ زده ﮐل ﭼ ﻨﻪ ﺧﭙﻠﻪ دﻧﺪه ﭘﺮوژه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐم او
ﻣﺎ وﮐﻮﻻی ﺷﻮل ﭼ د زده ﮐې د ﻣﻬﺎل ﻫﯿﺮه ﺷﻮې ﭘﻮﻫﻪ ﺑﯿﺮﺗﻪ ﭘﻪ ﻻس راوړم «.دﻏﻪ
ﻮاﻧﻪ ﻣﻮر اوس د ﻮوﻧ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ د وﯾﯿﺎر ﭘﻪ ﻮوﻧ ﮐ دﻧﺪه ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮي ﭼ ﭘﻪ
ﺷﻐﻨﺎن ﮐ د دې ﻟﻪ ﮐﻮر ﺨﻪ د ﻣﻮﺮ ﯾﻮ ﺳﺎﻋﺖ واﻦ ﻟﺮي .دا ﺧﭙﻠﻪ دﻧﺪه ډﯾﺮه
ارزﺘﻨﺎﮐﻪ ﺑﻮﻟ» :زﻣﻮﻧ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟ ﮐ ﯾﻮازې ﻮ ﺗﻨﻪ ﯿﻨﻪ ﻮوﻧ ﺷﺘﻮن ﻟﺮي.
ﺧﻮ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﭘﺎره ډﯾﺮه ﻣﻬﻤﻪ ده ﭼ ﻫﻢ د ﯿﻨﻪ او ﻫﻢ د ﻧﺎرﯾﻨﻪ ﻮوﻧﻮ ﺨﻪ
زده ﮐه وﮐي .ﻟﻪ ﻫﻤﺪې اﻣﻠﻪ ،زه ﻫﯿﻠﻪ ﻟﺮم ﭼ د ﮐﺎرروزﻧ ﭘﺮوﺮام ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧ ﮐ
ﻫﻢ دوام وﻣﻮﻣ او  ﺷﻤﯿﺮ  ﭼ دﻏﻪ دوره ﺑﺸﭙوي د ﻮوﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ وﻤﺎرل
ﺷ«.
دواړو ﭘﻮرﺗﻨﯿﻮ ﻮ ﻫﻮﮐه وﮐه ﭼ د دﻏ ﺗﺠﺮﺑ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﺑﻪ د دې ﭘﺮوﺮام د ﮐﺎر
د روزﻧ ﯿﻨﻪ ډﻟﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻮوﻧﯿﻮ ﮐ ﺑ ﻟﻪ ﺷﻪ ﻻرﻮوﻧﻪ او ﻣﺮﺳﺘﻪ ورﮐي.
ﺛﺮﯾﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪوي» :ﻣﻮﻧ ﻏﻮاړو ﺧﭙﻠ ﻣﺜﺒﺘ ﺗﺠﺮﺑ د ﻧﻮرو ﻮ ﺳﺮه ﭼ د ﮐﺎر ﭘﻪ ﻟﻪ ﮐ
دي ﺷﺮﯾ ﮐو او د ﻫﻐﻮی د ﭘﺎره ﻫﻢ د ﮐﺎر ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻪ ﭘﺮاﻧﯿﺰو«.
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