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ډالۍ!
ریښتینى علأمو ،مجاهذینى ،غازیانى ،هیىادپالى او
هغى ته ،چې د هېىاد اوةه مذیریت کىي.
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د ژةاړن خربې
ملړي رس کې تبیؼ یبػونه وکړم ،چې ا٨تٍبػ په تـظه کې مې ػا ػویم کتبة ػی؛ چې ژتبړم یې
ملړی کتبة ػ (ٜبمه ا٨تٍبػ) په نىم ػی ،چې ػوکتىؿ پىهبنؼ ٜثؼ ال٩یىم ٜبؿ ٣لیکلی او مب
ژتبړلی او ػ٠ه کتبة مې ػ نن څعه ت٩ـیثأ څلىؿ کبله ػمعه ژتبړلی ئ او یى څه کبؿونه یې پبتې
وىل ځکه چې ػ مبلرتي ػ تـرسه کىلى لپبؿه ملیىیب هېىاػ ته الړم او ػ ػې کتبة ػ ژتبړې او
چبپ کبؿونه همؼالې نیمګړي پبتې وىل.
ػ کبؿ پیل ػ اړتیب ػ ؿ ٞ٤کىلى په ظبٔـ او یب هم ػ لتىنقې ػ له منځ وړلى لپبؿه ؿامنځ ته کیږي.
ه١ه څه؛ چې نن لثب په ا١٤بنمتبن کې وؿته ډېـه اړتیب لیؼل کیږي ػ ا٨تٍبػ په تـظه کې په
کبيف انؼافه ػ پښتى کتبتىنى نه وتىن ػی او ػ مصٍلینى اوشتی ػ التبػانى له ٔـ٤ه ػا وکبیت
کیږي چې په پىؿه ډول په پښتى مىِىٜبت پیؼا کىل ډېـ لتىنقمن ػي او ػ٠ه اړتیب تبیؼ ؿٞ٤
يش .ػا یىه لىیه لتىنقه ػه؛ چې په پښتى ژته تبنؼې په ٜمىم کې لېکنې ډېـې کمې ػي نى ػ
ػې لتىنقې ػ له منځه وړلى لپبؿه ػ معتل٥ى ژتى څعه ػ کتبتىنى ژتبړه اړینه تىمل تـ څى ػ٠ه ډول
اړتیبوې مـ٤ى ٛاو لتىنقې له منځه یىوړل يش.
په ملړي رس کې ٠ىاړم ،چې له لرتکـیم او تـ ټىلى مهـتبن ؽات (د) وکـ اػا کړم ،چې مب ته
یې ػا تىان ؿاکړی چې پؼې تـظه کې یى څه ولیکم .په ػویم ٨ؼم کې ػ اؿواښبػ پىهبنىال
ٌبشج ډاکټـ لیؼ مصمؼ ټینګبؿ ػې هللا د و تښي چې یى لرت کبؿ یې پؼې تـظه کې تـ رسه
کړی او په ژونؼ یې مبته ػ ػې کتبة ػ ژتبړلى اذبفه هم ؿاکړه ،هللا د ػې یې ښکيل ذنتىنه په
تـظه کړي.
٠ىاړم له ځینى التبػانى او ملګـو څعه هم ځبنګړې مننه وکړم ،ػ وېغ فایؼ پىهنتىن ػ ا٨تٍبػ
پىهنځی التبػان هـ یى ،پىهنیبؿ رش ٣الؼین رش ،٣پىهنیبؿ ظبلؼ پښتىن ،ػ پکتیب پىهنتىن
التبػ پىهنیبؿ ظبلؼ وبکـ،مبلټـ ظیرب ظیرب ،ػ پبمیـ پىهنتىن التبػ ٜقت هللا متؼن او شرضت
هللا اؿ٠ىان،چې فمب رسه یې ػ ػې کتبة په معکتنه کې ځبنګړې مـلته کړې کىؿ یې وػان تل
ػې همؼالې هڅبنؼ وي.
ػ ٨ـآين آيت ػ م٥هىم مٕبت ٪چې ٤ـمبييل يې ػي« ،انمبن کمقوؿی پيؼا وىی» نى ػ انمبن
هـه کړنه له نيمګړتيبئ ظبيل نه وي نى له ګـانى لىلتىنکى څعه هيله کىم ،ه١ه نيمګړتيبوې ،چې
په ػې کتبة کې مىذىػې وي ؿاپه ګىته کړي،تـڅى په ؿاتلىنکې کې یې اٌالس کړم .هللا ػې
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وکړي چې ػػ٠ه ٜلمي اجـ ژتبړه فمىنږ ػؿنى التبػانىاو مصٍلينى ته ګټىؿه متبمه يش.
ػ يىه ػالې ا١٤بنمتبن په هيله ،چې ػ هـ وګړي ػ لىکبلێ او آؿامێ هيلې يې پىؿه وي.
پىهنیار رحمت هللا منګل
ػ وېغ فایؼ پىهنتىن؛ ا٨تٍبػ پىهنځی؛ مبيل او تبنکي څبنګې التبػ
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تلزیظ
مصرتم پىهنیبؿ ؿشمت هللا منګل ،چې ػ ا٨تٍبػ پىهنځی ػ مبيل او تبنکي څبنګې التبػ ػی یى
ػالې ٜلمي کبؿ تـ رسه کړی ،چې نن لثب وؿته فیبته اړتیب لیؼل کیږي.
مهمه ػه ،چې په ػالې مىِى ٛلیکنه ويش ،چې وؿته اړتیب لیؼل کیږي ،په اولني وظت کې
لرته لتىنقه ػا ػه ،چې په ا٨تٍبػ کې ػ پښتى کتبتىنى لیکنى ومېـ ډېـ کم ػی ،ػ ػې لتىنقې
رسه فمىږ مصٍلین الك او ګـېىان ػي ،ػالې لیکنې کمې ػي ،چې ػوی ػې په ظپلى
مىنىګـا٤ىنى کې تـې ګټه پىؿته کړي .همؼاوبن په ظپله ژته کې ػ کتبتىنى لیکنه او یب ظپلې ژتې
ته ػ نىؿو کتبتىنى ژتبړل لرت ظؼمت ػی .ػ ویکمپیـ په وینب ،ه١ه ظلک ډېـ څه فػه کىلی يش
او فؿ پـمعتګ کىلی يش ،چې په ظپله ژته فػه کړې تـ رسه کىي.
نىمىړي التبػ ػ٠ه ژتبړل وىی کتبة ماجـ او ګټىؿ تىمل ،ػ ګټىؿتیب ٜلت یې ػا ػی ،چې ػ
ا١٤بنمتبن ػ ا٨تٍبػ پىهنځیى ػؿیم ټىلګي کې تؼؿیمیږي او همؼاؿنګه تل مهم اړط یې ػا ػی
چې ػ٠ه کتبة ػ ا٨تٍبػ پىهنځی ػ کـیکىمل ػ م٥ـػاتى مٕبت ٪ػی .نى ځکه ویلی وى چې ػ
التبػانى او فػه کړیبالنى ه١ه لتىنقې چې په ػې تـظه کې یې لـلې تـ ډیـه شؼه ته یې شل
کړي او ػ التبػ ػ٠ه ګبم پـځبی تىمل او لتبیم یې.
نىمړی کتبة چې له معتل٥ى مٝتربو نړیىالى او ػاظيل منبتٝى څعه پکې الت٥بػه وىې یىه ډېـه
ګټىؿه لیکنه ػه ه١ه م٥بهم ،چې وؿته اړتیب ػه په ػې کتبة کې وؿته ځبی وؿکړ وىی .په ػ٠ه
کتبة کې ځینې ػالې مىِىٜبتى ته ځبی وؿکړ وىی ،چې ػ ا١٤بنمتبن تىػیرىي لیمتم لپبهـ
اړین ػي .په نىمىړي کتبة کې ځینې مىِىٜبت ػ مبلیې وفاؿت څځه ؿا اظمتل وىي ،او ػ
څى کلىنى تىػیره رسه پـتله وىې ػا لىلتىنکى ته ال ذبلثه ځکه وي ،چې مىږ ػ ا١٤بنمتبن ػ
تىػیرې په اړه پىهیږو ،چې اوك او معکې کلىنى کې ػ ا١٤بنمتبن تىػیره څه ډول وه او ػ
پـتلې په البك مىږ کىلی وى ػا مبلىمه کړو ،چې فمىږ تىػیره ولې فیبته وىې یب کمه وىې،
ٜلتىنى او ننګىنى تبنؼې یې پىه وى ،ػ ػې تـ څنګ ػا په ډاګه کىي ،چې کىم ٝ٤بلیتىنى ته
تىػیره کې ځبی وؿکړ وىی ،پبیله یې څه وه ،اوك تبیؼ څه ويش ،چې تىػیره کې تؼلىن
ګټىؿ متبم يش .پىؿته مىِىٜبتى ته په کتىؿ ػ٠ه کتبة ػ ا٨تٍبػ په تـظه کې یىه ګټىؿه فیبتىنه ګڼم.
مصرتم التبػ ته ػ ال تـیبئ ػٜب کىم .په ػؿنښت
اضتاد پىهنىال ډاکټز رحیم جان دردمل
ػ وېغ فایؼ پىهنتىن ا٨تٍبػ پىهنځی پعىانی ؿئین
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تلزیظ
ػایى ش٩ی٩ت ػی ،چې ػ یىه کبؿ پیل او په م٩ٝىله تىګه یې تـ رسه کىل فیبت لتىنقمن وي ولې
لتىنقو ته شل الؿه نه پیؼا کىل تـ ه١ه لرته لتىنقه ػه .ػ ژونؼ هـ پړاو له لتىنقو ډک وي که
لتىنقې تـ یىه شؼه ؿ ٞ٤هم يش تیب هم نیمګړتیب په هم١ه کبؿ کې کیؼای يش په پىپړ ډول له
منځ الړې نه يش ځکه چې انمبن نیمګړی ػی.
نى پؼې هیله چې ػ٠ه کتبة تـ یىه شؼه ػ تىػیرې په تـظه کې ػ ا٨تٍبػ پىهنځی مصٍلینى او
التبػانى ػ ػؿيس مىاػو ػ نه وتىن لتىنقه ؿاکمه کړي .نى مصرتم التبػ ؿشمت هللا منګل ،چې
ػ ویغ فایؼ پىهنتىن ا٨تٍبػ پىهنځی ػ مبيل او تبنکي څبنګې التبػ ػی یىه ػالې هڅه تـ رسه
کړې چې وؿته اړتیب لیؼل کیؼه ،او ػ مصرتم التبػ ػ٠ه چبؿه په ؿیښتیب هم یى ځبنګړی اهمیت
لـي.
نىمىړي التبػ ػ ٜبمه تىػیرې تیىؿۍ تـ ٜنىان النؼې ػ٠ه کتبة چې ژتبړلی ػی یىه ځبنګړتیب،
چې ػ٠ه کتبة یې له ځبنه رسه لـي او ػ ػې کتبة اهمیت څـګنؼوي ه١ه ػا ػه ،چې ػ٠ه
کتبة ػ ا١٤بنمتبن ػ پىهنتىنىنى ػ ا٨تٍبػ په پىهنځیى کې تؼؿیمیږي او تل اهمیت یې ػا ػی
چې ه١ه مىِىٜبت چې په ػ٠ه کتبة کې وبمل ػي ه١ه ػ ا٨تٍبػ پىهنځی ػ ٜبمه تىػیرې
مّمىن ػ کـیکىمل م٥ـػاتى مٕبت ٪کټ مټ پؼې کتبة کې ؿاظمتل وىي .او همؼا وبن هیله
لـم ،چې ػ٠ه کتبة ته ػ مصٍلینى او التبػانى رسه ػ مـلتې المل وګـځي نى په همؼې البك
ػ التبػ ػ٠ه ژتبړه چې تـ رسه کړې یې ػه لتبیم .مصرتم التبػ ػ کتبة ػ ژتبړې ټىل اٌىل په
پبم کې نیىيل.
نىمىړی کتبة چې ػ ػؿي ژتې څعه پښتى ته ژتبړل وىی ػ کبتل پىهنتىن ػ ا٨تٍبػ پىهنځی ػ
مبيل او تبنکي ځبنګې وتيل التبػ مصرتم پىهنىال لیؼ مصمؼ ټینګبؿ لعىا لیکل وىی اوچبپ
وىی ػی له نیکه مـ٠ه ػ٠ه اجـ اوك ػ التبػ ؿشمت هللا منګل په فیبؿ او هڅى رسه پښتى ژتې
ته ژتبړل وىی.
فه مصرتم التبػ منګل ٌبشج ته په ؿاتلىنکې کې په ٜلمي کړنى کې ػ نىؿو تـیبئ هیله کىم.

په ػؿنښت
اضتاد پىهنیار مامىر الدین منګل
ػ ویغ فایؼ پىهنتىن ا٨تٍبػ پىهنځی مٝبون
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رسیشه
ػ نىؿو مرىػاتى په وبن انمبن هم ال مصؼوػه ٠ىښتنې لـي او ػ ػې لپبؿه چې ظپل ژونؼ ته
ػوام وؿکړي نى اړتیب لـي چې ظپلې نبمصؼوػه ټىلنیقې ،ا٨تٍبػي ،لیبيس ؿوشي او مٝنىي
٠ىښتنې پىؿه کړي .اوك که وکتل يش ػ ػې ټىلى اړتیبئ ػ پىؿه کىلى لپبؿه منبتٝى ته رضوؿت ػی
او ټىلنه ػ ظپلى نبمصؼوػه ٠ىښتنى ػ ؿ ٞ٤کىلى لپبؿه ػ کمیبته منبتٝى رسه مغ ػه .ػ انمبين ټىلنې ػ
٩ٜل مٕبت ٪ػنؼه ػا ػه چې ػ ػ٠ى مصؼوػو منبتٝى څعه ظپل اکرثه ٠ىښتنې پىؿه کړي او ػا په
اٌل کې ػ تىػیرې ذىړونې ملړنی انځىؿ ػی.
تىػیره ذىړونه په اٌل کې ػ نبمصؼوػه ٠ىښتنى م٩بتل کې ػ منبتٝى ػ تعٍیَ پـوله ػه ،نى
په همؼې ال بك ػولت یىافېنێ مـذ ٞػه چې په ٔثیٝت کې ػ ػې کم پیؼا کیؼونکى منبتٝى
څعه ػ ټىلنې اکرثه ٠ىښتنې پىؿه کىي .ػ ػولت تىػیره ػ ػولت او ترشي ټىلنې ػ تکبمل رسه
یى ځبی ػ اکامل پىړونى ته ؿلېؼلې او ډېـې پیچلې ػنؼې لـي .ػ تىػیرې نننی پېچلی تعنیکي
ذىړښت ػ تىػیرې ػ پعىاين ډېـ لبػه وکل څعه ؿامنځ ته وىی ػی .په اوك وظت کې ػ
تىػیرې هام٠ه پعىانی او لبػه وکل په معتل ٦ډول ػ ػولتي ولبیلى په شیخ په کبؿ وړل
کیږي یٝنی ػولت کىلی يش ،چې ػ تىػیرې په ولیله معتل ٦لیبلتىنه په مغ تىځي ،په
تىػیره کې تؼلىن په معتل٥ى لیبيس ،ا٨تٍبػي او ټىلنیقو تؼلىنىنى پىؿې اړه لـي .ه١ه
نبظىالې ،چې په تېـو ػېـوى کبلىنى کې فمىږ په هېىاػ کې ؿامنځ ته وىې او فمىږ ػ هېىاػ ټىلنیقه
او لیبيس وِ ٞتبنؼې یې ا٠ېق وینؼلی په هام٠ه کچه یې په تىػیره تبنؼې هم ممت٩یمه
ا٠یقه کړې.
ظىوثعتبنه چې اوك فمىږ هېىاػ ا١٤بنمتبن ػولت ػ تىػیرې ذىړونې له ه١ى نىیى میتىػونى او
ٔـی٩ى څعه الت٥بػه کىي ،چي ګبونډي هیىاػونه یې هم کبؿوي.
په ػ٠ه کتبة کې مىږ ػ تىػیرې تیىؿۍ ته کتنه کړې ،چې لن څپـکي لـي .ملړي څپـکي کې
ػ تىػیرې م٥هىم ،مبهیت او ػ تىػیرې تبؿیعي پن منٙـ تـ څیړنې النؼې نیىل وىی .ػویم
څپـکې کې ػ تىػیرې په ػنؼو تصخ وىی ،چې پکې ػ تىػیرې ٜنٝنىي او نىې ػنؼې ؽکـ
وىي ػي  ،په ػؿیم څپـکي کې تیب ػ ٜىایؼو پالن ګؾاؿي او ػ تىػیرې مٍبؿ٤ى تصخ وىی ،
په څلىؿ څپـکي کې ػ تىػیرې اٌىل تـ تصخ النؼې نیىل وىي ،چې ټىل یىولن اٌله ػي.
په پنځم څپـکي کې ػ تىػیرې ذىړونې ډولىنه ؽکـ وىي په وپږم څپـکي کې ػ تىػیرې مـاشلى
تبنؼې تصخ وىی ،چې له تـتیج څعه تـ کنرتوله پىؿې ػي .په اووم څپـکي کې تیب ػ تـنبمې او
والیتي تىػیرې په البك تىػیره ذىړونه ،چې په ا١٤بنمتبن کې یىه نىې پؼیؼه ػه تـ تصخ
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النؼې نیىل وىې ػه  ،همؼاؿنګه په اتم څپـکي کې ػ تىػیرې شبالتى تبنؼې تصخ وىی ،په
نهم څپـکي کې ػ تىػیرې ٕٝ٨یه شمبة په ترشیصي ډول تـ تصخ النؼې نیىل وىی او په
لمم څپـکي کې تیب ػ مؼیـیت او شمبة ػاؿۍ رسه ػ تىػیرې اړیکې څېړل وىي .ػ هـ څپـکي
په پبی کې ،ػ مٕبلثى لنډیق ،لىالىنى او متـینبتى ته ځبی وؿکړل وىی.
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لىمړی څپزکی
د ةىدیجې مفهىم ،ماهیت او تاریخي غالید
ػ تىػیرې کلمه ػ التیني ژتې څعه ،چې ػ تىلګب ( )Bulgaپه نبمه مٝمىل وه او ػ څـمنې ػ
تکن مٝنب یې ا٤بػه کىله ،اظیمتل وىې ػه.
وؿولته نىمىړې کلمه په ٤ـانمىۍ ژته کې ػ ( )Boudgetteپه نبمه التٝامل وىه او پىؿتنێ
مٝنب یې ا٤بػه کىله؛ ػ وظت په تیـېؼو رسه نىمىړې کلمه په انګلیيس ژته کې هم ػ ()Budget
په نبمه مٝمىل او مـوذه وىه.
وؿولته نىمىړې کلمه له انګلیيس ژتې څعه نىؿو ژتى ته ،چې ػ ه١ى له ذملې څعه پښتى او
پبؿيس ته هم واؿػه وىه او همؼا ػ څـمنې ػ تکن مٝنب یې ا٤بػه کىله؛ ػ تىػیرې إٌالس ػ
لىمړي ځل لپبؿه په  ۸۱۸۱م کبل کې په ٤ـانمه کې په ؿلمي تىګه ػ ػولت ػ ٜىایؼو او مٍبؿ٤ى
لپبؿه په کبؿ یىړول وىه او له ه١ې نېټې وؿولته په تؼؿیري تىګه په نىؿو هېىاػونى کې هم ػوػ
وىه ،چې نىمىړې إٌالس نن وؿځ هم په فیبتـو هېىاػونى کې ػ تىػیرې په نبمه یبػیږي
(.)۸:۱

د ةىدیجې تػزیفىنه
ػ تىػیرې په اړونؼ فیبت تٝـی٥ىنه وړانؼې وىي ػي ،چې ػ ه١ى له ذملې څعه مهم یې
ػلته ؽکـ وىي ػي.
 تىػیره ػ ٜبمى ظلکى له نٙـه ػٜىایؼو او مٍبؿ٤ى او یب ػ ػولت ػ ٜىایؼو او مٍبؿ٤ى څعه
ٜثبؿت ػه.
 تىػیره له یىې مبيل ٔـشې څعه ٜثبؿت ػه ،په نىمىړې ٔـشه کې ػ ػولت پىيل اړتیبوې او
ػ ه١ه متىیيل رسچینې په کُيل ډول ػ یىه مصؼوػ وظت لپبؿه پېي تیني کیږي.
 تىػیره ػ کبؿ او پـوګـام(تـنبمې) له نٙـه ػ یى ٤ـػ ،کىؿنێ ،لبفمبن یب یىې ټىلنې مبيل
وِیٝت ػ مبيل اؿ٨بمى په تىګه څـګنؼوي.
 تىػیره په یىه مٝینه ػوؿه کې ػ ػولت ػ ػنؼو ،کړنى او اهؼا٤ى څـګنؼوونکې هنؼاؿه ػه.
 تىػیره یى ؿوه ػی ،چې ػ٠ه پىښتنې ته ځىاة وایي چې کىم کبؿونه ،په کىم ٨یمت رسه
تـرسه يش او نىمىړي مثبل ٢له کىم ځبی څعه تأمین يش.
 ػ کاللیکبنى ػ تٝـی ٦په البك تىػیره له ػالې لنؼ څعه ٜثبؿت ػه ،چې په ه١ه کې ػ
ػولت ٜىایؼ او مٍبؿ ٣ػ یىه مٝین وظت مٝمىالً یى کبل لپبؿه تٍىیج او پېي تیني کیږي.
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 ػ یى تل تٝـی ٦په البك په تىػیره کې په ٨بنىين وکل په یىه مبيل ػوؿه کې ػ ػولت ػ
منٙمى پالن وىو مٍبؿ٤ى په م٩بتل کې ػ منٙمى پېي تیني وىو ٜىایؼو ٨ـاؿ وؿکىل ػي.
 ػ ا١٤بنمتبن ػ تىػیرې م٩ـؿه هم تىػیره په النؼې تىګه تٝـی٥ىي:
تىػیره ػ ػولت له ه١ه ٨بنىين لنؼ څعه ٜثبؿت ػه ،چې په ه١ه کې ٜىاېؼ او مٍبؿ ٣ػ یى
مٝین وظت مٝمىالً یى کبل لپبؿه ټبکل کیږي او په ا٨تٍبػي ،ټىلنیقو ،ػ٤بٜي لبشبتى کې ػ ټىلى
ٝ٤بلیتىنى او انکىب٤بتى انٝکبك کىونکې وي (.)۱:۱
څـنګه چې و ویل وىل ،تىػیره ػ پېي تینێ مبهیت لـي او ػ پـوګـامىنى او کړنى په اړونؼ ػ
ه١ه مصتىا ته اوبؿه کیږي؛ نى له همؼې امله تىػیره ػ ؿاتلىنکې لپبؿه یى تـآوؿػ او پېي تیني
ګڼلی وى.

د ةىدیجې ځانګړتیاوې
 تىػیره له یى پـوګـام (تـنبمې) څعه ٜثبؿت ػه ،یٝنې ػ النؼې ځبنګړتیبئ ػؿلىػونکې ػه
لکه.
امتؼاػ ،رسشؼ ،مصؼوػیتىنه ،امکبنبت ،اهؼا ،٣وظت ،ػ ٝ٤بلیت او کبؿ ډول.
 تىػیر ه په مبهیت کې ظپله یى ٨بنىين لنؼ ػی ،ځکه ػ یىې ٨بنىن ګؾاؿې مـذ( ٞپبؿملبن)
په والٕه تٍىیج کیږي.
 تىػیر ه په یى مىعَ وظت کې ػ مبيل کبل په البك (په اولني وظت کې په ا١٤بنمتبن
کې مبيل کبل ػ مـ٠ىمي ػ میبوتې په لىمړۍ نېټه رشو ٛاو ػ لینؼۍ ػ میبوتې په وؿولتێ
پبی ته ؿلیږي ).په نٙـ کې نیىل کیږي.
 تىػیره پېي تیني او ؿاتلىنکې ته کتنه ػه ،تنبً ػ تىػیرې اؿ٨بم تـآوؿػ وىي(انؼافه وىي) او
تعمیني (اټکيل) ػي؛ یٝنې په تىػیره کې ػ تعمین په البك کرس او مبفاػ ممکن ػی.
 تىػیره ػ ػولت او یب لبفمبن ٜىایؼ او مٍبؿ ٣پېي تیني کىي.
 تىػیره ػ ػولت ػ کړنالؿو څعه ػ مالتړ لپبؿه ،ػ ػولت ػ مبيل منبتٝى ػ الت٥بػې په ظبٔـ ػ
ػولت ػ یى ډول پالن څـګنؼویه ػه.

په نړۍ کې د ةىدیجې تاریخي ضېز
ترش ػ ژونؼ په لىمړیى پړاوونى کې ډله ييق ژونؼ ٠ىؿه کړ ،ځکه په ٠ېـې ټىلنیق ژونؼ کې ػ
پـمعتګ او انکىب ٣الؿې او ػ ژونؼ کچه نب چيقه وه؛ تنب ً ترش ػ ټىلنیق ژونؼ په ٤کـ کې وى او
لىمړين او ٠ېـې متمؼن ترش ټىلنیق ژونؼ کىل پېل کړ.
په ټىلنیق ډول ػ ژونؼ کىلى په ٔـی٩ه کې ػ ټىلنې ػ ا٤ـاػو تـمنځ ػا ممإله ډېـه رضوؿي وګڼل
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وىه او پبم وؿته واوښت ،تـڅى ػولت منځ ته ؿايش ،تـڅى ػ ه١ىی ػ ژونؼ چبؿې او په ټىلنه پىؿې
اړونؼ چبؿې تنٙیم کړي او ػ تیـي په م٩بتل کې ػ ه١ىی ػ٤ب ٛوکړي او همؼاؿنګه ػ ه١ىی
ؿهربي په ٠بړه واظيل.
ػولت ػ ټىلنې ػ هئيت لىی تـین وکل ػی ،ػ ػولت له وتىن او مىذىػیت څعه مىظه ػ ټىلنې
ػ مىرتکى منبٝ٤ى تإمین او تنٙیم ػی او ٜبمه ظؼمبت په تىپړ ډول ػ ه١ه په والٕه تـرسه
کیږي؛ ػولت اػاؿي تىکیالت لـي ،چې ػ ه١ىی په ولیله امنیت تإمني کیږي او ػ ټىلنې ػ
ژونؼ ػ ښه وايل په مىظه ظؼمبت تـرسه کىي.
ػ ػولت تىکیالت او ػ ه١ه ػ جثبت ،الت٩ـاؿ او اهؼا٤ى پـمعتګ ػ یىه انؼافه مٍبؿ٤ى ایربة
کىي ،چې تبیؼ ػ ه١ه په واک کې وؿکړل يش؛ ػ ػولت ػ مٍبؿ٤ى ػ تإمین او ػ اهؼا٤ى ػ تص٪٩
لپبؿه تبیؼ ٜىاېؼ مىذىػ وي.
ػ تبؿیغ په اوږػو کې ػ ٜبیؼايت منبتٝى پلټل او ػ ه١ىی لپبؿه ػ مٍبؿ٤ى ػ ذم ٞآوؿۍ ٔـی٩ې ػ
معتل٥ى اذتامٜي ؿيژیمىنى او شکىمت په مبهیت او تبآلظـه ػ تىػیرې په تـتیج او تصلیل پىؿې
اړه لـي.
ػ ػولت تىػیره ه١ه وظت ٜميل ګڼلی وى ،چې ػ ټىلنې اکرثیت اړتیبئ او ٠ىښتنى ته محثت
ځىاة ووایي ،ػ انکىب ٣او پـمعتګ مىان ٞله منځه یىيس او ػ پـمعتګ او تـ٨ێ لثج يش.
ػ تىػیرې ػ منځ ته ؿاتلى په اړونؼ تبیؼ ووایى ،چې ػ تىػیرې پیل او اذـؤ ػ  ۸۱۸۱هـ ل کبل ػ
مرشؤه شکىمت ػ ؿامنځ ته کېؼلى رسه يى ځبی ئ؛ ػ ػولتي مٍبؿ٤ى ػ پالن تٍىیج په
انګلمتبن کې په  ۸۳۱۱م کبل کې پېل وى؛ ػ لىمړي ځل لپبؿه ػ ه١ه هېىاػ په پبؿملبن کې
څـګنؼه وىه ،چې پبؿملبن نه یىاځې مبلیبت چې ػ ه١ه هېىاػ ٜىاېؼ ػي؛ تٍىیثىي ،تلکې ػ
مٍبؿ٤ى په اړونؼ ته هم نٙـ وؿکىي؛ تبآلظـه ػ  ۸۱امې پیړۍ په لىمړیى کې ػ تىػیرې ػ تٍىیج
مىِى ٛػ انګلمتبن په هېىاػ کې ػوػ وىه.
ػ تىػیرې په اړونؼ ػ تىپړ ؿوه پېل تبیؼ ػ  ۸۱امې پيړۍ منځ یٝنې  ۸۱۸۸م کبل وګڼى ػ
تىػیر ې اذـؤ څعه ػ نٙبؿت ٨بنىن ػ لىمړي ځل لپبؿه په انګلمتبن کې تٍىیج وى؛ په
انګلمتبن او ػ ه١ه وظت نىؿو هېىاػونى کې تىػیرې له همؼ٠ه ؿوه څعه پېـوي کىله.
په ٤ـانمه کې نىمىړی ذـیبن په ه١ه هېىاػ کې ػ لىی ان٩الة له پېل رسه ،چې په  ۸۳۱۱م
کبل کې ؿامنځ ته وى پېل وى.
ػ امـیکب په متصؼه ایبالتى کې وؿولته ػ ه١ه هېىاػ ػ افاػۍ ػ اٜالن څعه البيس ٨بنىن ػ
مبلیبتى ػ وِ ٞکىلى ش ٪ػ امـیکب ميل کنګـې ته وؿکړ؛ په ٝ٤يل ډول ػ تىػیرې تٍىیج چې ػ
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هېىاػ ټىل ٜىاېؼ او مٍبؿ ٣په تـ کې نیيس ،ػ امـیکب په هېىاػ کې ٜميل او تـ اذـؤ النؼې
ونیىل وى؛ مګـ ػ٠ه چبؿه په معتل٥ى هېىاػونى کې ػ نىمىړو هېىاػونى ػ ِ ٦ٝاو ٨ؼؿت ػؿذې او
مرشؤیت له اٌىلى رسه تړلې ػه او همؼاؿنګه په اړونؼه هېىاػو کې ػ پبؿملبن ػ ش٩ى٨ى او واکىنى
رسه تړائ لـي.
انګـیقانى ػ تىػیرې ذىړونې مىِى ٛظپلى ممتٝمـو لکه :امـیکب او کبنبډا ته هم انت٩بل کړله
او په همؼې وظت کې له کىم ؿوه څعه ،چې په انګلمتبن کې الت٥بػه کيؼله ،په ه١ه هېىاػ
کې هم الت٥بػه کيؼله.
په  ۸۱۱۱م کبل کې ػ ګڼ ومېـ ت١یـاتى وؿولته چې په امـیکب کې ؿامنځ ته وىل ،لنتي
)ٜنٝنىي) تىػیرې هم ظپل وکل ت١یـ کړ او ظپل ځبی یې ػ تـنبمې په البك تىػیره ذىړونې
ته پـېښىػ؛ چې ػ تىػیرې ػ٠ه ؿوه وؿولته په ګڼ ومېـ هېىاػونى کې پـاظتیب ومىنؼله.

په افؿانطتان کې د ةىدیجې تاریخي ضېز او تکامل
څـنګه چې ػ نىؿو مىاؿػو په څېـ مبيل چبؿې هم ػ هېىاػونى ػ لیبيس ،ټىلنیقې ،ا٨تٍبػي
او ٔثیٝي وِٝې رسه نېږػې اړیکې لـي ،همؼا ډول په ػ٠ى تـظى کې په یىه کې یې ت١ري په تله
تـظه کې ػ ت١یـ لپبؿه انګیقه ایربتىي؛ ػ ؽکـ وىو مالشٙبتى او ػ ټىلنې په اػاؿي او البيس
نٙبم پىؿې ػ مبيل ممبېلى ػ تړلتیب په البك ػ هېىاػ مبيل تىکیالتى هم معکې له الت٩الل
څعه تـ ډېـه شؼه الت٩الل نه ػؿلىػ او په ه١ه پىؿې اړونؼ ٨ىانین او م٩ـؿات هم م٥یؼ نه وو.
په ا١٤بنمتبن کې ػ مبيل لیمتمىنى ػ ٔـشې او تٕثی ٪پېل ػ ػولت ػ لىمړنیى لیمتمىنى له
تىکیل رسه همقمبنه او په هم١ږي ډول ٌىؿت نیىلی ػی؛ ولې ػ ػې په اړونؼ مؼلل النبػ
وتىن نه لـي ،چې ػا ډول مبيل چبؿې او په ه١ه پىؿې اړونؼه مبيل لیمتمىنه ػ کىم ػولتي
لبفمبن په والٕه اػاؿه کیؼل او ػ ه١ه ػ کبؿ ٔـی٩ه څه ډول وه او څه نىم او ٜنىان یې ػؿلىػه؛
ظى ځينې ټىلنیقې او تبؿیعي څيړنې څـګنؼوي چې ػ ٠قنىیبنى په وظت کې ػالې یىې اػاؿې
وتىن ػؿلىػ ،چې ػ ػولت ػ ٜىایؼو او مٍبؿ٤ى ػنؼه یې په ٠بړه لـله.
ػ اشمؼ وبه تبتب په وظت کې هم ػ اٜلی ػيىان په نبمه یىې مـذ ٞػ هېىاػ ػ مبيل او اػاؿي
چبؿو په اړونؼ ػنؼه تـرسه کىله؛ چې ػ ه١ه ممال ػ ػیىان تیګي ل٩ج ػؿلىػ ػ نىمىړې للملې
په ت٩ٝیج رسه نىمىړی ػولتي ل٩ج ػ وکیل الـٜیب ،آمین امللک او ممتىيف امللک په نبمه یبػیؼه.
ػ امیـ وېـٜيل ظبن ػ للٕنت په ػوؿه کې هم ػ مبليې وفیـ ممتىيف امللک په نبمه یبػیؼه؛
تـ ػې چې ػ امیـ ٜثؼالـشمن ظبن ػ ػوؿې په وؿلتیى کې یىه نمثتبً منٙمه مبيل اػاؿه ػ
ممتىيف امللک په نبمه په مـکق کې ؿامنځ ته وىه او نىؿې اػاؿې په والیبتى ،مصالتى او ٜال٨ه
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ػاؿیى کې ػ رس ػ٤رتػاؿۍ تـ نبمه النؼې منځ ته ؿا٠لې او ػ مبيل او شمبيب چبؿو ػنؼه وؿ په
٠بړه وه.
ػ ه١ه وظت مبيل منبتٝى یىه تـظه مبلیبتى تىکیلىله؛ تبآلظـه په  ۸۱۱۱هـ ل کبل کې یٝنې
معکې ػ الت٩الل له شٍىل څعه ػ امیـ امبن هللا ظبن په وظت کې ػ ػولت شمبتىنى ػ
ؿوفنبمچې ػ ػ٤بتـو په البك ٌىؿت نیا ،چې ػ لیب ٧او ؿ٨ىمى ػ اٌىلى په البك تـتیج
کیؼل(.ػ لیب ٧اٌىل ػ ٔـف او لثک څعه او ؿ٨ىم ػ اٜؼاػو له ه١ه وکل څعه ٜثبؿت وو،
چې ػ ه١ه په البك ػ هـ مبيل کبل له پبی ته ؿلیؼو څعه وؿولته ػ ػولت ػ مبيل شمبتى نى
ظالٌه ذىړیؼله).
په ٝ٤يل او مبډؿنه تڼه ػ تىػیرې نٙبم ه١ه وظت ٨مامً وتىن نه ػؿلىػ ،پؼې مٝنب چې ػ
ػولت ٜىاېؼ په مىذىػه شمبتىنى کې ػ مب٨ثل کبل ػ شمبتىنى په البك تحثیت کیؼل او ػ ػولت
مٍبؿ ٣پـته ػ ػولت له پالن ګقاؿۍ یب پېي تینێ څعه تـرسه کیؼل .په  ۸۱۱۱هـ ل کبل کې
ػ لیب ٧او ؿ٨ىمى ځبی ػ٤رتي اٌىلى ونیا ،چې پنځه ػ٤رتونه یې لـل؛ ػ نىمىړو شمبيب اٌىلى
په البك ػ ػولت ټىل شمبتىنه په کبلني ډول ػ ه١ه له النبػو رسه یى ځبی په پالفمینه کې
متمـکق کیؼل؛ نىمىړو اٌىلى ته  ۸۱۳۱هـ ه کبل پىؿې ػوام وؿکړ او په  ۸۱۳۱هـ ه کبل کې
ػ وهـیه اٌىلى په والٕه تٝىیْ وىل.
ه١ه ت٥بوت چې وهـیه اٌىلى ػ ػ٤رتػاؿۍ اٌىلى رسه ػؿلىػ ػا ئ چې په ػ٤رتي اٌىلى کې ػ
ػولت شمبتىنه په کبلني ډول ،ظى په وهـیه اٌىلى کې په میبوتني ډول پکې تـتیج کیؼل؛ له
همؼې امله ػ وهـیه اٌىلى په نبمه یبػ وىل.
ػ تىػیر ې لیمتم او ػ ٜىاېؼو او مٍبؿ٤ى پېي تیني ػ ا١٤بنمتبن په مبيل نٙبم کې په
۸۱۱۱هـ ل کبل کې ؿامنځ ته وى ،ظى په ا١٤بنمتبن کې ػ تىػیرې ػ ػ٠ه لىمړين نٙبم ػ ؿامنځ
ته کیؼو رسه همؼاؿنګه هڅه ووىه تـ څى ػ ه١ه وظت ػ وبهي ظقانې ػ ػولت ػ تىػیرې تـمنځ
تىپیـ ويش؛ ػ تىػیرې ػ٠ه لیمتم ػ ا٠تىبه(ګډوډۍ) په مىػه کې یٝنې  ۸۱۳۳هـ ل -
۸۱۳۱هـ ل کبلىنى په منځ کې ػ لیب ٧او ؿ٨ىمى په والٕه تٝىیْ وى او ػ ګډوډۍ ػوؿې ۱
نهه میبوتې ػوام ومىنؼ ،چې وؿولته وهـیه اٌىلى تېـته ػ نىمىړو اٌىلى ځبی ونیى او تـ ۸۱۸۱
هـ ل کبل پىؿې یې ػوام ومىنؼ.
په  ۸۱۸۱هـ ه کبل کې ػ یى ايټبلیىي متعٍَ مبلیىژنیى مبنعىيل په مىىؿه ػ ػولت په
تىػیره او شمبتىنى کې النؼې ت١یـات ؿامنځ ته وىل:
 )aلؼې تبؿیغ وؿولته هڅه ووىه ،تـ څى ػ تىػیرې تـتیج په ٜلمي ډول ٌىؿت ونیيس او ػ
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ٜبیؼايت (ٜبػي) او انکىبيف تىػیرې تـمنځ تىپیـ ويش.
 )bػ ػولت ػ مرصيف شمبتىنى لپبؿه ػ م٩بیمې یب تعٍیٍبتى ػ کنرتول ػ٤بتـ ،ػ مٍبؿ٤ى ػ
متـکق لپبؿه ػ٤رتونه او ػ ن٩ؼي او ذنيس شمبتىنى ػ ؿاکړو ،وؿکړو لپبؿه ان٥ـاػي شمبتىنه ٔـس
او تـتیج وىل.
 )cػ شمبتىنى ػ متـکق نٙبم چې ػ وهـیه یب ػ٤رتي اٌىلى یب لیمتم په البك په ذقواؿ ډول
مـکق ته لیږل کیؼه او ػ میبوتېنیى واؿػايت ،ػ ظقانې مٍبؿ٤بيت او تصٍیيل لىشى ػ لنډیق په
ډول تؼل وىل او نىمىړې لىشې ػ اللته ؿاتلى وړ تعٍیٍبتى او اللته ؿاتلى وړ تب٨یؼاؿیى او
تېـو مٝبمالتى ػ پېىکێ او ٕٝ٨ي تبػیبتى ػ مىاؿػو ػ ت٥ـی ٪او تىِیض لپبؿه تنمټ ګقاؿي
وىې او ػالې وټبکل وىه ،چې یىه تـظه شمبتىنه په ظپله په منبینؼه ګێ کې ػ الك ؿيس
او ت٥تیي النؼې ونیىل يش.
 )dػ النبػو تـتیج اذـؤيىي څبنګى ته ولپبؿل وى او ػ ه١ه کنرتول او مصبلثه ػ مصبلثې په
ػواېـو تبنؼې تٝىیْ وىه؛ تبآلظـه ػ ٕٝ٨ي شمبتبتى ػ تٕثی ٪په مىظه ،ػ ن٩ؼي او ذنيس
شمبتىنى اړین البلبت ٔـشه او په ٜمل کې هم تٕثی ٪وىل(.)۸۳۸:۱
څـنګه چې ػ مبنچىيل لیمتم نهبیت لبػه ئ ،نى له همؼې امله یې ػ ػوو کبلىنى څعه په
لږه مىػه کې په ټىل هېىاػ کې یې ٜمىمیت پېؼا کړ؛ ولې له څى کبلىنى وؿولته یٝنې په النؼې
کبلىنى کې هـ ل  ۸۱۱۱-۸۱۱۱هـ ه ػ مبنچىيل لیمتم ػ مىلیىکلیمن ٤ـانمىي په والٕه تـ
٠ىؿ النؼې ونیىل وى او ػ ځینى کمى تٝؼیالتى څعه وؿولته ػ تأييؼ وړ وګـځیؼ.وؿولته په ۸۱۱۱
هـ ه کبل کې مّب ٦ٜلیمتم نیبف وبهي په والٕه چې یى تـکی متعٍَ ئ وړانؼې وى؛
امب نىمىړی لیمتم ال تىپړ تٕثی ٪وىی نه ئ ،چې په  ۸۱۱۱هـ ل کبل کې ػ ػولت تىػیره په
ٝ٤يل وکل ػ  P.E.Sامـیکبیێ مالمې په والٕه ٔـشه او تٕثی ٪وىه او تـ نن وؿځې پىؿې
اذـؤ او ٜميل کیږي.
ػ ػولت تىػیره په واٝ٨یت کې ػ ػولت ػ ٜمىمي ٝ٤بلیتىنى انٝکبك کىونکې ػه؛ نى په
همؼې البك هـ څىمـه چې په ميل ٜبيؼ کې فیبته ونډه ولـي ،په هام٠ه انؼافه ػمرمىٜي او
٤ـػي ا٨تٍبػ په و٨بیٝى تبنؼې فیبته ا٠ېقه لـي.
ػ ػولت تىػیره په یى هېىاػ کې البلب ً ػ ميل ٜبیؼ تبت ٞػه او ميل ٜبیؼ په ظپل واؿ رسه ػ
مرمىٜي ت٩بِب ػ شرم تبت ٞػی یب په پـاظه م٥هىم رسه ػ ٜمىمي او ا٨تٍبػي وِٝې ػ ت١یـاتى
او تصىالتى تبت ٞػه؛ څـنګه چې ٜمىمي ا٨تٍبػي اوِب ٛهمیي ػ ت١یـ په شبل کې ػه ،له ػې
امله ميل ٜبیؼ او ػ ػولت تىػیره هم ػ ٜمىمي ا٨تٍبػي اوِب ٛاو رشایٕى رسه ت١یـ کىي او
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نٙـ رشایٕى او وظت ته ت١یـ کىي(.)۸۳۱:۱

د ةىدیجې د غتىن فلطفه
ػ ا٨تٍبػ ػ ٜلم په تٝـی ٦کې ػوه البيس ٜنبرص وتىن لـي:
 .1ػ ترش نه مصؼوػې ٠ىښتنې
 .2مصؼوػ ٔثیٝي امکبنبت
انمبنبنى ػ تبؿیغ په اوږػو کې هڅه کړې ػه ،چې ػ ٩ٜل ػ ٨ىې او ػ ظپلې ترقیې او تصلیل
په ٨ؼؿت ،ػ پېي تینێ په تىان او ػ ٜىاېؼو او مٍبؿ٤ى په تعمین او په پبی کې ػ تـنبمې په
ذىړولى رسه په شؼا٨ل امکبنبتى رسه شؼ اکرث مٕلىتیت ػ ځبن په تـظه کړي؛ نى ػ ػې په
البك ػ تىػیرې لیکنې وذىػي ٤لم٥ه ػوه ٜىامل ػي ،لىمړی ػ ترش نب مصؼوػې ٠ىښتنې او
ػوهم مصؼوػې منبت ٞاو امکبنبت چې انمبنبن یې په واک کې لـي .په لنډ ډول له ه١ى منبتٝى
څعه شؼاکرث الت٥بػه ،چې ػ ا٨تٍبػ په إٌالس لږ پیؼا کیؼونکې ػي ه١ه هم په ػالې ډول
چې په شؼ ا٨ل مٍبؿ٤ى رسه شؼ اکرث کمیبته (لږې پیؼا کیؼونکې) منبت ٞاللته ؿاوړلی وى ػ
تىػیرې اٌيل وذىػي ٤لم٥ې په نىم یبػیږي (.)۱۱:۱

د دولت ةىدیجه
ػ ػولت تىػیره ػ ػولت او ػولتي تنمټىنى په والٕه ػ منبتٝى ػ کى ٦او ػ ه١هىی څعه ػ
الت٥بػې په مٝنب ػه .ػولتىنه اکرثا ً ظپلې ٜبېؼاتې منبت ٞله ظٍىيص لکتىؿ څعه ػ مبلیبتى،
٤ین ،مصٍىل او اٜبنى (مـلتى)په تڼه اللته ؿاوړي؛ ػ اللته ؿاوړل وىو منبتٝى څعه الت٥بػه
او ػ ه١ىی مرص ٣پؼې مىظه ٌىؿت نیيس ،تـ څى ٜبمه م٩بٌؼ تـالله يش.

ةىدیجه او په اكتصاد کې د دولت رول
په ا٨تٍبػ کې ػ ػولت ؿول له پعىا وظتىنى څعه ػ ا٨تٍبػ پىهبنى او مت٥کـینى ػ تصخ
مىِى ٛوه او ػا هم ػ ا٨تٍبػ پىهبنى او نٙـ ظبونؼانى ػ پبم وړ مثبشخ ػي.
ؿوښبنه ػه ،چې هـ ػانىمنؼ او مت٥کـ ػ ظپل ټىلنیق مېل او لیبيس ٤لم٥ې رسه متنبلج په
ػې تـظه کې ځبنګړی نٙـ لـي؛ پؼې تـظه کې کاللیک ا٨تٍبػ پىهبن او مت٥کـین په
ا٨تٍبػ کې ػ ػولت پـ مؼاظلې تبنؼې رسه مىا ٪٤نه وو ،او آن تـ ػې چې ػ٠ه مؼاظله یې ػ
ا٨تٍبػي ٜىاملى ػ ٜبػي او ٔثیٝي کړنالؿو مبن ٞاو ػ ه١ىی په منبلثبتى کې ػ اظالل لثج
ګڼلې ػه.
ه١ىی ػ (تبفاؿ او آفاػ ا٨تٍبػ) رشایٕى او وِٝیت ٠ىښتىنکي وو ػ کاللیکبنى او ػ ه١ىی ػ
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ٔـ٤ؼاؿانى له لیؼ لىؿي څعه ٔثیٝي ٨ىانین په ظپله ػ ټىلنې ا٨تٍبػ متٝبػل کىي ،ظى ػ ػولتىنى
ػظبلت ػ ػ٠ه ٔثیٝي پـولى مبن ٞکیږي .نن وؿځ هم ٠ېـ ػولتي ا٨تٍبػ او ػ آفاػ تبفاؿ میکبنېقم
ته په فیبتـو هېىاػونى کې مېالن تـ لرتګى کیږي او نىمىړی مېالن وؿځ تـ تلې فیبتیږي؛ ل ِکن
ػ٠ه تصىل په ه١ى هېىاػونى کې ػومـه آلبن کبؿ نه ػی ،چې مهمه تـظه یې ػ ػولت ا٨تٍبػ
تىکیلىي؛ پؼې اړه ػ هـ هېىاػ ػ تىان ػ انؼافې ػ ؿوښبنتیب له الؿو څعه ػ م٩ؼاؿ لنري ،ػ
ميل مرص ٣او ٜبیؼ په نمثت ػ ػولت ػ تىػیرې ػ اؿ٨بمى کمىالی ػ نىمىړي هؼ ٣ػ تـالله
کىلى په وظت کې وي.
په پبی کې ػا ظربه ،چې ػولتىنه په ټىلى هېىاػونى کې ػ ځبنګړي لیبيس او ش٩ى٨ي او په
٤ـػ پىؿې منصرص ځبی لـونکي ػي په همؼې منبلثت ػ ميل ا٨تٍبػ ػ مؼيـیت ممالیت هم له
ػولتىنى رسه ػی؛ په ػې الؿه کې ػ ػولت مهم تـینه ولیله تىػیره ػه(.)۱۱:۸

د ؾېزې انتفاغي ،محيل ،دولتي ةىدیجه ةندۍ او خصىيص ةىدیجه جىړونې
تزمنځ تىپريونه
ػ ترشي ټىلنې ػ تؼلىن ممري ته په پبم رسه په لىمړیى کې یىافې کىؿنێ ا٨تٍبػي ٜبمل ئ،
وؿولته ا٨تٍبػي تٍؼیګبنې هم اِب٤ه وىې ػ ه١ه په ت٩ٝیج والٕىي تنمټىنه لکه :مبيل
تنمټىنه او معتل ٦تبفاؿونه اِب٤ه وىل په نهبیت کې ػ ػولت په منځ ته ؿاتلى رسه ػ ټىلنى وکل
ډېـه تىپړتیب پېؼا کړه او په پبی کې معتل٥ى نړیىالى اړیکى ا٨تٍبػي ا ُلګى تىپړه کړه؛ په هـ پړائ
کې ػ تىػیرې ػ تنٙیم او تهيې ولٝت او ملنه مت٥بوته وه په ػالې ډول چې ػ هؼ ٣ټبکل،
ملړیتىة تنؼي ،تٍمیم نیىنه ػ ٜملیبيت تـنبمې لبػه وکل ػؿلىػ لکه یىه کىؿنێ چې ٜمؼتب ً ػ
ه١ه ٜىایؼ او لګښتىنه پکې وبمېلیؼل؛ وؿولته تىلیؼي تٍؼیګبنى ػ ٜىایؼو او مٍبؿ٤ى په
تنٙیم رستېـه ػ مرص ٣کمىالی او ػ ګټې فیبتىالی هم ػ ظپل کبؿ په لىمړیتىتىنى کې وبمل
کړل او په نهبیت کې ػولتىنى ػ ٜملیبتى ػ شرم او مبهیت له نٙـه ػ ممبېلى یىه پـاظه مصؼوػه
په یىه پـاظه ملن کې په پبم کې نيىلې ػه؛ په ػالې تىګه چې ػ تىػیرې په تهیه کې ػ ٜبیؼ او
مرص ٣په فیبتىايل او ګټې په فیبتىايل او مٍبؿ٤ى په کمىايل رستېـه نىؿې ػنؼې چې په ٠بړه
لـي ،هم تبیؼ ػ ػولت په تىػیره کې مـاٜت يش ،په ځبنګړي ډول ه١ه ػنؼې او چبؿې چې
ظٍىيص تـظه ػ ه١ه ػ تـرسه کىلى تىان نه لـي (لکه ػ ٜمىمي کبلیى ایربػ یب لیبيس او ػ
٨بنىن ذىړونې چبؿې او یب هم ػ نٙم یب انتٙبمي چبؿو تىکیل) او یب هم ػ ػا ډول کبلیى
ا٨تٍبػي تىلیؼ ته په نه پبملـنې رسه ػ ػا ډول کبلیى او ظؼمبتى په تىلیؼ کې ظٍىيص تـظه
پبنګې اچىنې ته فړه نه ښه کىي ػ معتل٥ى تنمټىنى تىػیره تنؼي یى له تل څعه په معتل٥ى
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اړظىنى کې یى له تل څعه تىپیـ لـي او ػولتي تنمټىنه په ٤ؼؿايل ،ایبلتي او مصيل لٕصى کې
یى له تل څعه تىپیـ لـي (.)۱:۱
٠یـ انت٥بٜي تنمټىنه چې ومېـ یې للهبوو فؿو ته ؿلیږي ،له ػولتي نهبػونى رسه هم
وثبهت (وؿته والی) لـي او هم وؿڅعه تىپیـ لـي٠ .یـ انت٥بٜي تنمټىنه له ػولتي تنمټىنى رسه
ػ ٜبمه م٩بٌؼو لپبؿه ػ ظؼمبتى په تـ رسه کىلى کې رسه وؿته وي ظى ٠یـ انت٥بٜي تنمټىنه ػ
مبلیبتى ػ وِ ٞکىلى ػ ٨ؼؿت څعه تـظمن نؼي .له همؼې امله ػ ٠یـ انت٥ب٠ي تىػیره تنؼۍ
رشایٖ او ٔـی٩ې ػ ٠یـ مبلیبيت ٜىایؼو ػ په الك ؿاوړلى له اړتیبوو او متـکق رسه تٝل ٪لـي.
٠یـ انت٥بٜي تىػیره تنؼې ،پـاظتیب ،ػ ځىاة وؿکىلى ٔـف ،ا٨تٍبػي رشایٕى او ٜىایؼو تـ
کیج ته په پبم رسه نمثتبً لبػه ػه .څـنګه چې نىمىړي تنمټىنه کىچنې وي او ػ ټىلنې یىه
کىچنێ تـظه ذىړوي .ػ یبػونې وړ ػه چې ٠یـ انت٥بٜي تنمټىنه لکه ػ شکىمت په څېـ په
تىػیره پىؿې ػ اړونؼو ډیـو ٨ىانینى په پیـوۍ تبنؼې مرثىؿ نؼي او په البنێ رسه کىالی يش
چې ظپله تىػیره ت١یـ کړي نىمىړي تنمټىنه ظپله تىػیره ػ وِیٝت ػت١یـ په البك تنٙیمىي.
په مـکقي ػولتىنى کې تىػیره تنؼي ػ ه١ې ػ انؼافې ،ػ ه١ې ػ لىیى کرساتى ،ػ ه١ې ػ ٜىایؼو
او مٍبؿ٤ى ػ تـ کیج او ػ ه١ې ػ تعنیکي وايل په ظبٔـ تې محبله ػه .نىمىړې تىػیره تنؼي ػ
تې محبله تىة ،ػ الفمى رشایٕى او مماولیتىنى رسه ػ تړائ په ظبٔـ په تىپړ ډول تعنیکي ػه،
پؼالې شبل کې چې ػ مصيل شکىمتىنى تىػیره تنؼي نمثت نىؿو شکىمتي تىػیره تنؼیى ته لږه
پېچلتیب لـي او کىچنێ لبشې په تـکې نیيس پؼالې شبل کې چې ػ ػولت تىػیرې ټىل ومىله
ػي او ػ یى هېىاػ ټىل ٨لمـو په تـکې نیيس .په لنډه تىګه ػ ػولتي تىػیره ذىړونې او ظٍىيص
تىػیره ذىړونې تـ منځ تىپیـونه په النؼې ممبیلى کې ظالٌه کیږي (..)۸۱ :۱
 ۳۲جدول :د دولتي او خصىيص ةىدیجې تز منځ تىپیز
خصىيص ةزخه

د پام وړ غامل

دولتي ةزخه

ػ ٝ٤بلیت ډول

ٜمؼتبً ا٨تٍبػي

هؼ( ٣مىظه)

شؼ اکرث ګټه او شؼا٨ل ػ ظؼمبتى وړانؼې کىل او

ا٨تٍبػي٤ ،ـهنګيٜ ،مـاين
او اذتامٜي

مرص٣

کبلیى ؿامنځته کىل په
ظبنګړي تىګه ٜمىمي کبلی او
ػ پـاظتیب اېربػ او ػ ټىلنې ػ
نٙم لبتنه
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ػ ٜمل ولٝت او ملنه

پـاظه او ػ اوږػ مهبله

مصؼوػ او ممت٩ل

لنډمهبله او منځ مهبله تـنبمى
تبتٞ
رسچینې (منبت)ٞ

ػالې

چې ه١ه تـنبمه چې ٜمىمي ګټې

پـوګـامىنه

وعيص ګټه شؼ اکرث کړي

په پبم کې نیيس لکه ػ وعړو
کمىالی او ؿ٤ب لٕصې لىړوالی

محبل :ػ کىؿنێ او شکىمت ػ تىػیرې تـ منځ تىپیـ
ػ ػالې یىې کىؿنێ مبيل پالن چې ٠ ۱ړي لـي:
میبوتني مٝبه (ػ نىؿو ٜبیؼايت رسچینى په ومىل)  ۸۳۳۳۳ا١٤بنێ (نىمىړی ؿ٨م ػ نىمىړې
کىؿنێ تىػیرىي ل ٦٩ػی) .
میبوتني مٍبؿ:٣
( )۸ػ کىؿ کـایه ۱۳۳۳
( :)۱ػ ګبف ،تـ ،٧اوتىتلی٥ىن او نىؿ مٍبؿ۸۱۳۳ ٣
( )۱ػ ػوه مبوىمبنى ػ مکتج ٤ین ۱۳۳
( )۱ػ  ۱ن٥ـو ػ ظىؿاک مٍبؿ ۸۳۳۳( ٣ا١٤بنێ ػ یىه ن٥ـ)  ۱۳۳۳ا١٤بنێ
( )۱ػ مبوىمبنى ػ مکتج ػلثبك مٍبؿ٤ى اولٖ ۸۳۳۳
( )۸ػ مېلمنى مٍبؿ٣

۸۳۳۳

( )۳ػ ټىلنیقو چبؿو مٍبؿ۸۳۳۳ ٣
( )۱ؿو٠تیبیي مٍبؿ۱۳۳ ٣
( )۱ػ ژمني او پرسلني لثبك مٍبؿ۸۳۳۳ ٣
(٠ )۸۳یـ مرت٨ثه مٍبؿ( ٣تٍبػ ٣او نبؿو٠ي)
ټىل میبوتني مٍبؿ٣

۸۳۳۳

۸۱۸۳۳

پایله  ۸۱۸۳۳ا١٤بنێ ػ نىمړې کىؿنێ میبوتني کرس
اوك ػ ػولت ػ تىػیرې یىه تېلګه ػ ا١٤بنمتبن ػ الالمي ذمهىؿي ػولت ػ  ۸۱۱۱هـ ل
کبل او تىػیرې ػ اؿ٨بمى په وړانؼې کىلى رسه اؿایه کىو.
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 ۱۱ذؼول :ػ  ۸۱۱۱هـ ل کبل ػ ميل تىػیرې لنډیق
د ۲۴۹۹هـ ل کال د ميل ةىدیجې لنډیش
په میلیىن امـیکبیي ډالـو

په میلیىن ا١٤بنێ

اٌيل تىػیره
ػ متىیل مرمىٜه

۱ ،۱۸۱ ٫ ۸۱

۸۱۳ ،۳۸۱ ٫ ۱۳

ػ اظيل ٜىایؼ

۱۳۱ ٫ ۳۱

۱۳ ،۸۳۳ ٫ ۳۳

له تهـینى مـلتى څعه متىیل

۸ ،۱۱۸ ٫ ۸۸

۱۳ ،۸۸۱ ٫ ۱۳

ػ مٍبؿ٤ى مرمىٛ

۱ ،۱۱۱ ٫ ۱۱

۸۱۱ ،۱۸۸ ٫ ۸۱

ػ ٜبػي تىػیرې مٍبؿ٣

۸ ،۱۳۸ ٫ ۱۳

۱۱ ۱۱۱ ٫ ۱۳
۱۱ ،۳۱۱ ٫ ۳۸

ػ اٌيل انکىبيف تىػیرې ۸ ،۸۱۱ ٫ ۳۱
مٍبؿ٣

- ۱۱ ،۱۳ .۱ ٫ ۱۱

ػ تىػیرې مبفاػ  /ػ تىػیرې - ۱۱۳ ٫ ۱۱
کرس
مبفاػ  /ػ کبػي تىػیرې کرس

- ۸۳ ،۸۱۱ ٫ ۱۳

- ۸۱۱ ٫ ۳۱

- ۸۱ ،۸ .۱ ٫ ۱۳

مبفاػ  /ػ انکىبيف تىػیرې - ۱۱۱ ٫ ۱
کرس
مبظؾ :ػ  ۸۱۱۱کبل تىػیره

څـنګه چې لیؼل کیږي ػ ػولت تىػیره په  ۸۱۱۱هـ ل کبل کې هم کرس لـي .او یىافینێ
پىښتنه ػا ػه چې څه ډول کىالی وى ،چې ػ٠ه کرس ػ ػولت او کىؿنێ له تىػیرې څعه کم
کړو او یب هم ػ امکبن تـ شؼه یې له منځه یىلى ؟ لىمړی ػ کىؿنێ په تـظه کې تهرته ػا ػه چې
مٍبؿ ٣او لىیت تنؼي يش (مٍبؿ ٣کم يش یب ػ اوك وظت لپبؿه وځنډول يش ).


ػ مېلمنى لپبؿه ػ مٍبؿ٤ى کمىالی



په ټىلنیقو چبؿو کې تـظه نه اظیمتل



ػ اؿافانه تىکى پیـوػل



ػ ژونؼ له البنتیبو څعه الت٥بػه کىل.



ػ ؿو٠تیب په ظبٔـ ػ و٨بیىي الؿو څعه الت٥بػه کىل



ػ مٍبؿ٤ى تـ منځ ػ تىافن ؿامنځته کىل

۸۳۳۳
۸۳۳۳
۸۳۳۳
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او که چېـې امکبن و نلـي ،چې ػ نىمىړې کىؿنێ مٍبؿ ٣کمىالی وکړي نى کىؿنێ هڅه
کىي تـ څى په الك کې ػ وته امکبنبتى څعه په الت٥بػې په پىؿ الك پىؿې کړي .ػ کىؿنێ
مبيل پالن مٝمىالً ػ کىؿنێ مرش تهیه کىي او ػ کىؿنێ مرش ه١ه ممال وعَ ػی چې تبیؼ ػ
کىؿنێ ػ ٜىایؼو او مٍبؿ٤ى تـ منځ تىافن ؿامنځته کړي تـ څى ػ تىػیرې له کرس څعه معنیىی
ويش او ػ کىؿنێ ٠ړي یىاځې ه١ه وظت کىالی يش چې پیمې مرص ٣کړی چې ػ کىؿنێ له
مرش څعه یې اذبفه اظیمتې وي .شکىمتي تىػیره ػ کىؿنیى ػ تىػیرى یى لىی ډول ػی .څـنګه
چې فیبت ومېـ کىؿنێ شکىمت ذىړوي .تنبً تىػیره چې ػ شکىمت یى مبيل پالن ػی ػ
تىػیرې ػ کرس ػ ښکبؿه کیؼو په وظت کې ٠یـ رضوؿي مٍبؿ٤ى ته کمىالی او یب یې له منځه
وړي په هام٠ه مبيل ػوؿه کې اړتیبوې او لىیت تنؼي کىي .ػ یبػونې وړ ػه چې ػولت ػ ظپلې
تىػیرې کرس له کىؿ نیى څعه په ذال او تىپیـ لـونکى ٔـی٩ى رسه کمىي اویب پىښي یې .لکه له
ػاظيل منبتٝى او یب نىؿو ظبؿذي هېىاػونى څعه ػ پىؿ اللته ؿاوړل او یب هم له نىؿو هېىاػونى څعه
ػ مـلتى تـ الله کىل او یب هم ػ تبنکنىټ نرش او یب هم ػ ػولتي ذبیؼاػونى ظـڅالو له الؿې (ػ
یبػونې وړ ػه چې په ؿاتلىنکى تصحىنى کې ػػولت ػ تىػیرې په اړونؼ او ػ تىػیرې معتل٦
شبلتىنه په تىپړ ډول ترشېض کىو.

د ةىدیجه ةندۍ ګټې
( :)۸ػ ٜىایؼو او مٍبؿ٤ى په اړونؼ او همؼاؿنګه ػ ٝ٤بلیتىنى ػ شرم په اړونؼ مٝلىمبت وړانؼې
کىي او تـ ټىلى نیږػې او لږ مرص ٣لـونکې الؿې ػ پـوګـامىنى ػ رسته ؿلىلى او اهؼا٤ى ته ػ
ؿلېؼلى لپبؿه انتعبتیږي.
( :)۱تىػیره مـلته کىي تـ څى په شؼا٨ل امکبنبتى رسه په ا٨تٍبػ کې تـ فیبتې کچې ماجـیت
ؿامنځته يش.
( :)۱ػ ظلکى تیښتې ته په پبم رسه ،چې په اٌل کې ػ ػولت ػ شّىؿ په ا٨تٍبػ کې ػ نه منلى
په مٝنی ػی ،تىػیره په ا٨تٍبػ کې ػ ػولت ػ ػظبلت له مهمى ولبیلى څعه ػه (ػولت ػ
تىػیرې له الؿې کىالی يش چې له ا٨تٍبػي نى لبنبتى رسه م٩بتله وکړي ،ؿوکىػ او
ان٥اللیىن کنرتل کړي) تـڅى معتل ٦پـوګـامىنه په ټىل هېىاػ کې هم١ږي کړي .یب په تل
ٜثبؿت رسه ػ ػولت ػ معتل٥ى تـنبمى تـ منځ تىػیره ذىړونه په ا٨تٍبػي٤ ،ـهنګي ،ټىلنیقو
او لیبيس چبؿوکې هم١ږي ؿامنځته کىي.
( :)۱ػ ػولت تىػیره اهؼا٤ى ته په ؿلیؼلى کې مـلته کىي.
( :)۱په ػولت او اذـايئ ػ لتګبئ تبنؼې ػ نٙبؿت امکبن تـاتـ وي.
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د ةزنامې جىړونې او ةىدیجې تز منځ اړیکې
تـنبمه ذىړونه ػ هېىاػ امکبنبتى او اړتیبئ ته په پبم رسه ػاړتیبئ ػ تإمین په تـظه کې ػ
ا٨تٍبػي او ذتامٜي ٝ٤بلیتىنى ػ ټىلى الؿښىونى څعه ٜثبؿت ػه.
تـنبمې (پـوګـامىنه) په ٜبم ډول په ػؿیى تـظى ويىل وىي ػي لنډ مهبله (ػ  ۸او  ۱کبلى تـ
منځ ) ،منځ مهبله (ػ  ۱او  ۳کبلىنى تـ منځ) او اوږػ مهبله (ػ  ۸۳او  ۱۱کبلىنى تـ منځ) اوږػ
مهبله تـنبمې ته لیـلیؼ ویل کیږي او ٜمؼتبً په اوږػ مهبله اٌىلى ،هیلى او اؿفښتىنى تبنؼې متکي
ػی .منځ مهبله تـنبمى ته ػ پـاظتیب تـنبمې یب ٜمـاين تـنبمې ویل کیږي .او لنډ مهبله تـنبمى ته
مٝمىالً ٜملیبيت تـنبمې یب کلنێ تىػیرې وؿته وایي .تىػیره ذىړونه ٜمؼتبً ػ لنډ مهبله تـنبمې یى
ډول ػی چې رستېـه پـػې چې یى مبيل لنؼ ػی چې ػ ػولت مبيل ٝ٤بلیتىنه څـګنؼوي تلکه ،ػ
یىې ټىلنې ا٨تٍبػي ،ټىلنیق٤ ،ـهنګي اړظىنه هم څـنګنؼوي .نى پؼې البك په ه١ه کې
لیبلتىنه ،کړنالؿې او ػ ٨ی ٪اذـایىي مٝیبؿونه چې ػ هېىاػ اهؼا٤ى او منغ مهبله او اوږػ مهبله
تـنبمى ػ اذـا لپبؿه وي تهیه ،تؼوین او اذـاء کیږي .او مٝمىالً ػ٠ه ظٖ ميش ،لیبلتىنه او
مٝیبؿونه ػ کبؿ پىهب نى او اذـؤیي کبؿ کىونکى ػ ٜمل تنمټ ګـځي.

د دولت د ةىدیجې څلىرګىنی رول
تىػیره په یىه مٝینه ػوؿه کې یىاځې ػ ػولت ٜىایؼ او مٍبؿ ٣نؼي ،تلکې ػػولتىنى ػ
ا٨تٍبػي او ټىلنیقو لیبلتىنى ػ پيل کىلى له ولبیلى څعه یىه ولیله هم ػه .نى پؼې البك
تىػیره پؼې تـظه کې څلىؿ ډوله تنمټیق ؿوله لـي چې ٜثبؿت ػي له (: )۸۸ :۱
 .۲د غمىمي محصىالتى او خدماتى تأمین
ٜمىمي مصٍىالت ػ ظٍىيص مصٍىالتى په م٩بتل کې ٨ـاؿ لـي او ٜمىمي مصٍىالت او
ظؼمبت له ه١ى مصٍىالتى او ظؼمبتى څعه ٜثبؿت ػي چې ٔثیٝتبً ػ ټىلنې ټىل ٠ړي کىالی
يش ،چې په ممبویبنه ډول له ه١ىی څعه الت٥بػه وکړي ػ ټىلنې ػ یىه ٠ړي الت٥بػه ػ تل
٠ړي ػ الت٥بػې مبن ٞنه ګـځي ،ػا ډول مصٍىالت او ظؼمبت په تبفاؿ کې وتىن نلـي او ػ
ه١ىی تإمین ػ ػولت په ٠بړه ػی او ٜـِه یې ػ ػولت په والٕه ټبکل کیږي او ػ ه١ىی
مٍبؿ ٣ػ ظلکى له مبلیبيت ٜىایؼو څعه متىیلیږي .ػ تېلګې په ډول ػ٠ه ډول مصٍىالت او
ظؼمبت ػ پبؿکىنى او لړکىنى له ذىړولى ،ؿو٠تیب ،امنیت او نىؿو څعه ٜثبؿت ػي.
 .۳د ټىلنیش غدالت تأمین
ټىلنیق ٜؼالت په لبػه تٝثیـ او ػ تىػیرې له اهؼا٤ى رسه منٕثٜ ٪ثبؿت ػی له:
په وړیب تىګه ػ هېىاػ په ټىلى ٔث٩ى کې ػ ټىلنې ػ ټىلى ظلکى لپبؿه ػ ؿ٤بهي او ښىونیق تإمین
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چې په هېىاػ کې ػ وػې او پـ معتګ پـوله په ممبویبنه ډول ؿامنځته کړي .ػولت کىلی يش
چې ػ ټىلنې ػ ا٤ـاػو تـ منځ ػ ٜىایؼو ػ تیبځلې ویئ ،ث٩بيت ٤بٌلى له منځه وړلى او ٩٤ـ او
جـوت تـ منځ ػ تىپیـونى ػ کمىلى لپبؿه له تىػیرې څعه کبؿ واظيل .محالً ه١ه ا٤ـاػ چې لىړ ٜبیؼ
لـي په ه١ه تبنؼې لىړ مبلیبت وِ ٞکړي او په م٩بتل کې یې ػ تىػیرې له الؿې ػ ه١ى ظلکى
لپبؿه مرص ٣کړي چې ټیټ ٜبیؼ لـي .یٝنې په اړونؼه ػوؿه کې یې ػ ه١ى ػ تىػیرې څعه ػ
ټىلنې په تـظه کې ػ ػولت تٝهؼ ګڼلی وى .یٝنې کىالی وى چې ػا تىعیَ کړو چې ػ ػولت
په تىػیره کې له مٍبؿ٤ى څعه الت٥بػه کىونکي ػ ټىلنې کىم ٠ړي ػي ،او ػ ه١ه تـ څنګ تبیؼ
ػا مىعَ يش چې ػ مرص ٣ػ منبتٝى ػ تإمین تبؿ ػ کىمى اوعبٌى او ٔث٩بتى په ٠بړه ػی .ػ
ټىلنیق ٜؼالت ػ تإمین په تـؿيس کىلى کې کىالی وى چې له النؼې وبظٍىنى څعه الت٥بػه
وکړو:


له ؿ٤بهي او ټىلنیقو اٜتثبؿاتى څعه ػ مصـومى لیمى او ٔث٩بتى لهم



ػ ټىلنیقو تیمى پـاظىالی



ػ تیکبؿۍ او ت٩بٜؼ ٌنؼو٧



لثمبیؼي ګبنې



ػ ټیټ ٜبیؼ لـونکى ٔث٩بتى لپبؿه ػ اؿفان تیه کىؿونى ذىړول



وړیب فػه کړې



ػ ممت٩یمى او او ٠یـ ممت٩یمى مبلیبتى نمثت

( )۴د اكتصادي انکػاف تأمین
ا٨تٍبػي وػه او انکىب ٣په ټىلى نٙبمىنى او ایډیىلىژۍ ګبنى کې ػ ػولت یى تنمټیق هؼ٣
تىکیلىي چې ػ تـنبمى او ٜمـاين ٔـشى او فیـتنبیي پبنګى اچىنى اذـاء او فیـتنبئ ػ اشؼاث او
ایربػ لپبؿه هڅه کىي چې ػ٠ه فیـتنبوې ػ ظٍىيص لکتىؿ ػ وػې لپبؿه ولیله ػه.
( )۵د اكتصادي ثتات تأمین
ا٨تٍبػي جثبت ػ مرمىٜي ٜـِې او ت٩بِب له تىافن څعه ٜثبؿت ػی .پؼې البك نىې
تىػیر ه په ټىلنه کې ػ ا٨تٍبػي او مبيل لیبلت ګؾاؿۍ له ولبیلى څعه ګڼل کیږي چې
ػولتىنه ػ ان٩ثبيض او انثمبٔي لیبلتىنى په اذـاء تبنؼې ٨بػؿ کىي او همؼاؿنګه ػ ټىلنې ػ
ا٤ـاػو ػ ظـیؼ په ٨ؼؿت او التعؼام تبنؼې هم ا٠ېقه لـي .نى پؼې البك نه یىاځې ػ ػولت
ټىل ٜىایؼ او مٍبؿ ٣ػ ا٨تٍبػي نىلبنبتى په ؿ ٞ٤کىلى کې الت٥بػه کیږي تلکې ػ تىػیرې
ٜىایؼ او مٍبؿ ٣ػ هېىاػ ا٨تٍبػ په محثت تؼلىن کې هم مهم ؿول لـي.
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لنډیش:
ػ تىػیرې کلیمې ظپل تىپړ تبؿیعې لیـ ٔی کړی ػی ،ػالې چې ػ تىػیرې کلمه له
التیني ژتې څعه ػ تى لګب په نىم ٤ـانمىي ژتې ته واؿػه وىې ػه چې ػ تىژټ إٌالس ا٤بػه
کىي وؿولته نىمىړې إٌالس ػ ( )Budgetپه نبمه انګلیيس ژتې ته واؿػه وىه .امب تبیؼ یب ػونه
وکړو چې ػ تىػیرې إٌالس ػ لىمړي ځل لپبؿه په  ۸۱۸۱م کبل کې په ؿلمي تىکه ػ ٤ـانمې
په هېىاػ کې ػ ػولت ػ ٜىایؼو او مٍبؿ٤ى لپبؿه پکبؿ یىوړل وىه .ػ تىػیرې مٝمىل تـین تٝـی٦
ػ کال لیکبنى له لىؿي وړانؼې وىی ػی چې ٜثبؿت ػی له :تىػیره له یىلنؼ څعه ٜثبؿت ػی،
چې په ه١ه کې ػ ػولت ٜىایؼ او مٍبؿ ٣ػ یى مٝینې مىػې مٝمىالً یىه کبل لپبؿه تٍىیج او
پیي تینې کیږي .ػ ا١٤بنمتبن ػ تىػیرې م٩ـؿه هم تىػیره په النؼې ډول تٝـی٥ىي :تىػیره ػ
ػولت له ه١ه ٨بنىين لنؼ څعه ٜثبؿت ػه چې په ه١ه کې ټىل ٜىایؼ او مٍبؿ ٣ػ یى مٝین وظت
مٝمىالً یى کبل لپبؿه ټبکل کیږي او په ا٨تٍبػي اذتامٜي ،ػ٤بٜي ،کلتىؿي لبشبتى کې ټىل
ٝ٤بلیتىنه او انکىب٤بت منٝکمىي .ػ ػولت تىػیره ګڼ ومیـ ځبنګړتیبوې لـي چې ػ ه١ه له
ذملې څعه مهمې ځبنګړتیبوې یې په النؼې ډول ػي :تىػیره یىه تـنبمه ػه ،تىػیره ػ ٨بنىن
ذىړوونکې مـذ( ٞپبؿملبن) په والٕه تٍىیثیږي ،تىػیره ػ یى مبيل کبل لپبؿه ػه او تىػیره یىه
پیي تیني ػه او تىػیره یى ډول پالن ػی .ػ تىػیرې ػ پیؼایښت په اړونؼ تبیؼ ووایى چې ػ
تىػیرې پیل او اذـؤ ػ مرشؤه شکىمت له پیؼایښت رسه همقمبن وه چې په ۸۱۸۱هـ ل
میالػي کبل کې ؿامنځته وىه .ػ ػولت له لىؿي ػ ػولتي اػاؿاتى ػ مٍبؿ٤ى ػ تٍىیج پالن په
 ۸۳۱۱م کبل کې په انګمتبن هېىاػ کې پیل وى او ػ لىمړي ځل لپبؿه ػ ه١ه هېىاػ په پبؿملبن
کې څـګنؼ وى .تبال اظـه ػ  ۸۱مې پیړۍ په منځ کې ػ تىػیرې ػ تٍىیج مىِى ٛػ انګلمتبن
په هېىاػ کې ػوػ وىه .په  ۸۱۸۱م کبل کې په امـیکب کې ػ ګڼ ومېـ تصىالتى څعه وؿولته
تىػیرې ظپل ػوػیق (لنتي) ؿوه ت١یـ کړ او ظپل ځبی ػ تـنبمې په البك تىػیره ذىړونې ته
پـېښىػ .چې وؿولته ػ تىػیرې ػ٠ه ؿوه په ګڼ ومیـ هېىاػونى کې پـاظتیب پیؼاکړه .په
ا١٤بنمتبن کې ػ مبيل لیمتمىنى ػ ٔـشې او تٕثی ٪پیل ػ ػولت ػ لىمړنیى لیمتمىنى ػ تىکیل
رسه همقمبن په هم١ږۍ کې ٌىؿت نیىلی ػی .ػ ٠قنىیبنى په ػوؿه کې ػالې اػاؿې وتىن
ػؿلىػ چې ػ ػولت ػ ػظل او ظـڅ ػنؼه یې په ٠بړه وه .ػ اشمؼوبتبتب په وظت کې هم ػ اٜلی ػ
یىان په نبمه یىې مـذ ٞػ ػؿتبؿ مبيل او اػاؿي ػنؼه په ٠بړه ػؿلىػه.
چې ػ ه١ه مماول ػ ػیىان تیګي ل٩ج ػؿلىػ .ػ نىمىړې للملې په ت٩ٝیج رسه نىمىړی
ػولتي مبمىؿیت ػ وکیل الـٜیب ،امین امللک او ممتىيف امللک په نبمه یب ػیؼه ػ امیـ ویـٜيل
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ظبن په وظت کې هم ػ مبلیې وفیـ ػ ممتىيف امللک په نبمه یب ػیؼه ،تـػې چې ػ امیـ
ٜثؼالـشمن ظبن ػ ػوؿې په وؿولتیى کې یىه نمثتبً منٙمه مبلی اػاؿه ػ ممتىيف امللک په نبمه
په مـکق کې ؿامنځته وىه .تبالظـه په  ۸۱۱۱کبل کې یٝنې معکې ػ الت٩الل له شٍىل څعه
ػ امبن هللا ظبن په وظت کې ػ ػولت شمبتىنى ػ ؿوفنبمچې ػ ػ٤ب تـو په البك ٌىؿت نیىه چې
ػ لیب ٧او ؿ٨ىمىػ اٌىلى په البك تـ تیثېؼل .نىمىړو اٌىلى تـ  ۸۱۳۱هـ ه کبل پىؿې ػوام
وکړ او په  ۸۱۳۱هـ ل کبل کې ػ وهـ په اٌىلى په والٕه تٝىیْ وىل ػ ا١٤بنمتبن په مبيل
نٙبم کې ػ ٜىایؼو او مٍبؿ٤ى پیىثیني او ػ تىػیرې لیمتم په  ۸۱۱۱هـ ل کې منځته ؿا٠ی ظى
په ا١٤بنمتبن کې ػ تىػیرې ػ ػ٠ه لىمړي لیمتم په منځته ؿاتګ رسه هڅه ووىه چې ػ ػولت
ػ تىػیرې او وبهي ظنؼان تـ منځ یى تىپیـ منځته ؿايش .ػ تىػیرې ػ٠ه لیمتم ػ ا٠تىبه په
ػوؿه کې ( )۸۱۳۱ – ۸۱۳۳ػ ػویم ځل لپبؿه ػ لیب ٧او ؿ٨ىمى ػ اٌىلى په والٕه تٝىیْ وىه او
ػ ا٠تىب ػوؿې  ۱میبوتې ػوام وکړ چې وؿولته وهـ یه اٌىلى تېـته ػ ػ٠ه اٌىلى ځبی ونیى او
تـ  ۸۱۸۱هـ ل کبل پىؿې یې ػوام وکړ .په  ۸۱۸۱هـ ل کبل کې یى ایټبلىي متعٍَ
مىلیىفینى مبنچىيل په مىىؿه ػ ػولت په مبيل شمبتىنى او تىػیره کې ځینې ت١یـات ؿامنځته
وىل .ػ٠ه لیمتم په ػوو کلىنى کې په ټىل هېىاػ کې ٜمىمیت پیؼاکړ .په  ۸۱۱۱ – ۸۱۱۱هـ
ه کلىنى کې ػ مبنچىيل لیمتم ػ ٤ـانمىي مىلیى کلیمن ٤ـانمىي په والٕه تـ ٠ىؿ النؼې
ونیىل وى.
او ػ ځینى ذـیئ تٝؼیالتى څعه وؿولته تیب ځيل ػ تبئیؼ وړ و ګـ ځیؼ .او وؿولته په ۸۱۱۱
ه کې ػ نیبفي وبهي په نبمه ػ تـکي متصٍَ په والٕه مّب ٦ٜوړانؼیق وى .ظى نىمىړي
لیمتم ال ٜمىمیت نه و مىنؼلی چې په  ۸۱۱۱هـ ه کبل کې ػ ػولت تىػیره په ٝ٤يل وکل ػ
 .P. E. Sامـیکبیي مالمې په والٕه ٔـس او تٕثی ٪وىه او تـ نن وؿځې پىؿې اذـاء او ٜميل
کیږي .په ا٨تٍبػ کې ػ ػولت ؿول له پعىا فمبنى څعه ػ ا٨تٍبػ پىهبنى او ػانىمنؼانى ػ تصخ
مٍ٥له مىِى ٛوه او ػا هم ػ ا٨تٍبػ پىهبنى او نٙـ ظبونؼانى ػ پبم وړ مثبشحى څعه ػه .پؼې
منځ کې کاللیک ا٨تٍبػ پىهبنى په ا٨تٍبػ کې ػ ػولت له مؼاظلې رسه مىا ٪٤نه وو .او شته
ػ٠ه ػ ظبلت یې ػ ا٨تٍبػي ٜىامکىػ ٜبػي او ٔثیٝي کړنالؿې لپبؿه ظنډ او ػ ه١ه ػ منبلثبتى ػ
اظالل لثج ګبڼه .ه١ىی ػ (تبفاؿ او آفاػ ا٨تٍبػ) ػ رشایٕى او وِیٝت ٠ىښتىنکي وو .نن وؿځ
هم ٠یـ ػولتي ا٨تٍبػ او آفاػ تبفاؿ کړنالؿې ته میالن په فیبتـو هېىاػونى کې تـ لرتګى کیږي.
نى مىړی میالن وؿځ تـتلې فیبتیږي .لیکن ػ٠ه تصىل په ه١ه هېىاػونى کې چې یىه مهمه تـظه
یې ػولتي ا٨تٍبػ ػی لبػه او آلبنه نؼی .او پبیله ػا چې ػولت په ټىلى هېىاػونى کې ػ ځبنګړي
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لیبيس او ش٩ى٨ي او په ٤ـػپىؿې منصرص ځبی ځبنته لـي .ػ ترشي ټىلنې ػ تصىل لیـ ته په
پبم رسه لىمړیى کې یىاځي کىؿنێ ػ ا٨تٍبػي ٜبمل په شیخ وتىن ػؿلىػ ،وؿولته ا٨تٍبػی
تٍؼي ګبنې هم وؿفیبتې وىې او وؿولته والٕىي تنمټىنه لکه مبيل تنمټىنه او معتل٦
تبفاؿونه هم وؿ اِب٤ه وىل ږ په نهبیت کې ػ ػولت په منځته ؿاتګ رسه ترشي ټىلنى فیبت
تکبمل پیؼاکړ او وؿولته معتل ٦نړیىال اؿتثبٓ ا٨تٍبػي الګى تىپړه کړله .څـنګه چې
ظٍىيص او ٠یـ انت٥بٜي تنمټىنه له ػولتي تنمټىنى څعه تىپیـ لـي او همؼاؿنګه ػولتي تنمټىنه
په ٤ؼؿايل ،ایبلتي ،او مصيل لٕصى کې یى له تل څعه تىپیـ لـي٠ .یـ انت٥بٜي تىػیره تنؼي
ګبنې ػ پـاظتیب ،ځىاة ویلى ػ ٔـف ،ا٨تٍبػي رشایٕى او ٜىایؼو ػ تـکیج په البك نمثتب ً لبػه
وي .په ػولتىنى کې تىػیره تنؼي کبمالً تعنیکي ػه .پؼالې شبل کې چې ػ مصيل شکىمتىنى
تىػیره تنؼي ػ انؼافېٜ ،ىایؼو ػ تـکیج ،ا٨تٍبػي وِٝې ته ػ ځىاة ویلى په رشایٕى،
مصؼوػو مماولیتىنى ،ػ کىچني ن٥ىك تـ کیج او کىچني ٨لمـو او همؼاؿنګه پېچلتیب له نٙـه له
ػولتي تنىػیرې څعه تىپیـ لـی او کىچنێ ػه ػ ػولتىنى او اؿګبنىنى تىػیره تنؼي ػ ګن ومېـ
ګټى لـونکې ػه چې ػ ه١ه له ذملې څعه مهمې ګټې یې په النؼې ډول ػي :ػ ٜىایؼو او
مٍبؿ٤ى او ٝ٤بلیتىنى ػ شرم په اړونؼ مٝلىمبت وړانؼې کىي ،شؼ اکرث ماجـیت په ا٨تٍبػ کې
ؿامنځته يش تیښتې ته په پبم رسه په ا٨تٍبػ کې ػ ػولت نه ٨ثىلیت ،تىػیره په ا٨تٍبػ کې ػ
ػولت ػ مؼاظلې له مهمى ولبیلى څعه ػه :ػػولت تىػیره اهؼا٤ى ته په الرسيس کې مـلته
کىي ،په ػولت او اذـایئ ػلتګب تبنؼې ػ نٙبؿت امکبن تـاتـوي .ػ ګڼ ومېـ ګټى تـ څنګ
تىػیره په یىه ټىلنه کې څلىؿ ډوله مهم ؿول لىتىي چې ٜثبؿت ػی له :ػ ٜمىمي مصٍىالتى او
ظؼمبتى تإ مین ،ػ ټىلنیق ٜؼالت تإمین ػ ا٨تٍبػي انکىب ٣تإمین ،او ا٨تٍبػي جثبت تإمین.
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پىښتنې
( )۸ػ تىػیرې م٥هىم ا٤بػه کړئ ؟
( )۱تىػیره تٝـی ٦کړئ ؟
( )۱ػ ا١٤بنمتبن ػ تىػیرې م٩ـؿې تىػیره څه ډول تٝـی ٦کړیؼه ؟
( )۱ػ ػولت تىػیره کىمې ځبنګړتیبوې لـي ؟ تیبن یې کړئ !
( )۱تىػیرې په نړۍ کې څه ډول لیـ ٔی کړی ػی ؟
( )۸ػ ػولت ػ مبيل لیمتمىنى ػ ٔـس او تٕثی ٪پیل ػ کىم وظت رسه هم١ږی او همقمبنه و ؟ او
په ا١٤بنمتبن کې ػ ػولت تىػیرې څه ډول تبؿیعی لیـ ٔی کړی ػی؟
( )۳په  ۸۱۸۱هـ ه کبل کې ایټبلىي متعٍَ ػ ػولت په تىػیره او شمبتبتى په ٔـف کې
کىم ډول تصىالت او ت١یـات منځته ؿاوړل ؟
( )۱ولې تبیؼ ػولتىنه تىػیره ولـی ؟
( )۱کاللیک ا٨تٍبػ پىهبن په ا٨تٍبػ کې ػولت ػ مؼاظلې په اړونؼ څه نٙـ ػولىػ ؟
( )۸۳ػ ٠یـ انت٥بٜي ،مصيل ،ػولتي او شٍىيص تنمټىنى ػ تىػیرې تـ منځ څه تىپیـ وتىن
لـي ؟
( )۸۸تىػیره تنؼي کىمې ګټې لـي ؟
( )۸۱تىػیره او تـنبمه یى له تل څعه څه تىپیـ لـي؟
( )۸۱ه١ه ؿولىنه چې تىػیره یې په ټىلنه کې لىتىي کىم ػي ؟ په لنډه تىګه یې ترشېض کړئ ؟

مأخذونه
 .۸اتـاهیمي نژاػ ،ػکتىؿ مهؼی٤ ،ـد ونؼ ،ال٥نؼیبؿ . )۸۱۱۸(.تىػیره اف اتنٙیم تب کنرتول،
چبپ مهـ ٨م ،تهـان.
 .۱انمتیتیىت ظتامت ملکی .)۸۱۱۱( .ؿهنمىػ آمىفيش
 .۱لیبلت مؼیـیت پىيل ،پـوګـام مبلرتی پبلیيس و اػاؿه ٜبمه .)۸۱۱۱( .پىهنتىن کبتل،
پىهنځی ش٩ى.٧
 .۱ش٩بی٩یٜ ،ثؼهللا  .)۸۱۱۸(.لیبلت تىػیره ،انتىبؿات ٤ـوفه ،تهـان.
٤ .۸ـهنګ مهـ ،شمین .)۸۱۱۸( .فمینه تىػیرخ ؿیقی ،مٕثٝه نیل ،تهـان.
 .۳وفاؿت ٜؼلیه .)۸۱۱۱( .م٩ـؿه تىػیره ا١٤بنمتبن.
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دویم څپزکی
د ةىدیجې دندې
ػ تىػیرې تنمټیقه ػنؼه ػ اػه ،چې ػ ػولت ٝ٤بلیتىنه پؼالې ډول تـتیج او تنٙیم کړي چې
ػ شکىمت ػ پالن وىو تؼاتیـو یى ماجـ تٕثی ٪او انتعبة ممکن کړي ،او پؼې رستېـه ػ
ٜمىمي ؿ٤ب تإمین چې ػ ػولت تنمټیق هؼ ٣تىکیلىي ػ ظٍىيص ا٨تٍبػ اوػ ػولتي ا٨تٍبػ
ٝ٤بلیتىنه په ماجـ ډول ػ هم١ږي کىلى په ولیله وؿرسه مـلته و کړي .پؼې رستېـه مبډؿنې
تىػیر ې ته ػ نىؿو ػنؼو نمثت هم وؿکىل کیږي چې نىمىړې ػنؼې په ػوو ګـوپىنى تبنؼې ٔث٩ه
تنؼي کىلی وى :لىمړ ګـوپ ػنؼې ػ تىػیرې ػ تٝبميل یب ٜنٝنىي ػنؼو په نبمه یبػیږي او ػویم
ګـوپ ػنؼې ػ تىػیرې ػ مبډؿن ػنؼو په نبمه یبػیږي
ػ تىػیرې په تٝبميل ػنؼو کې لیبلې ،ش٩ى٨ي ،مبيل لیبلت ،او ا٨تٍبػي لیبلت ػنؼې
وبملې ػي .پؼالې شبل کې چه ػ تىػیرې په مبډؿن ػنؼو کې ػ پالن ګؾاؿۍ ػنؼه او ػ
تىػیرې تصلیيل ػنؼې وبملې ػي چه ػلته له پىؿ تنیى ػنؼو څعه هـه یىه تـ تصخ النؼې نیمى.

د ةىدیجې غنػنىي دندې .
د ةىدیجې ضیايس دندې
په ه١ى هیىاػونى کې چه ػ یمىکـايس نٙبم لـي تىػیره یىه لیبيس ػنؼه تـرسه کىي پؼې
مبنب چه شکىمت یى لیبيس پـوګـام ٔـشه کىي او ػ نىمىړي پالن ػ تٕثی ٪ػ متبم وؼ مٍبؿ٣
په تىػیره کې څـګنؼوي .له ػې امله ػ ػولت تىػیره ػ معتل٥ى اهؼا٤ى ػػالې للمله مـاتثى ػ
م٩ؼاؿي انٝکبك په شیخ په ی٩یني م٥هىم رسه مالشٙه کیؼی يش چه ػ لیبيس تٍبمیمى ػ
شبمیلینى له لىؿي ټبکل کیږي .ػ تىػیرې ػ٠ه ٔـشه وؿولته ػ مىىؿې او اذبفې ػ تحثیت په
مىظه م٩ننه ٨ىې ته وړانؼې کیږي او پؼې تـتیج رسه م٩ننه ٨ىه ػ تىػیرې ػ منځته ؿاوړلى په
تـظه کې مماوله ػه ػ تىػیرې تٍىیج معکې له تىػیرىي ػوؿې یب تىػیرىي کبل له پیل
څعه (ػ ا١٤بنمتبن ػ ۸۱۱۱هـ ل کبل ػ تىػیرې ػ م٩ـؿې په البك تىػیرىي کبل ػ ه١ه مب
تٝؼي ( ػ ه١ه نه وؿولته) مبيل کبل څعه ٜثبؿت ػی چه ػ ه١ه لپبؿه مبيل او اړین تىػیرىي
تعمینبت وړانؼې کیږي) ػ لىمړۍ لیبيس ػنؼې یب البيس لیبيس ػنؼې په شیخ یبػیږي او ػ
شکىمت ػ ماجـ ش٩ى٨ي ٔـفالٝمل لپبؿه البلبت څـګنؼوي .ػ تىػیرې ػ ػویمي لیبيس ػنؼې
یب کنرتول ػنؼي په چىکبټ کې ػ شکىمت یب اذـائیه ٨ىې ٝ٤بلیت ػ تىػیرىي ػوؿې په منځ کې
اوله تىػیرىي ػوؿې څعه وؿولته ػ اذـاآتى ػ ٨بنىنیت او ٜؼػي شمبيب ٌصت له نٙـه تـ
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تـؿلێ او نٙبؿت النؼې نیىل کیږي .
د ةىدیجې كانىين دندې (حلىكي دندې)
ػ تىػیر ې ٨بنىين ػنؼې له لیبيس پیښى او په ځبنګړي ډول ش٩ى٨ي پیښى رسه یى ځبی وي
ػ تىػیرې لىمړنێ ش٩ى٨ي ػنؼه چه ػ تىػیرې ػ البيس ش٩ى٨ي ػنؼې په نبمه هم یبػیږي ػ
ش٩ى٨ي او ٨بنىين البك په والٕه ټبکل کیږي .پؼې مبنب چه یىاځې ػ یى ػ٨ی٨ ٪بنىين البك
ػ مىذىػیت په ٌىؿت کې تىػیره ػ ٨بنىين اذـؤاتى ٨ؼؿت پیؼا کىالی يش .ػویمه ش٩ى٨ي ػنؼه
چه ػ ش٩ى٨ي القام ػ ػنؼې په نبمه هم یبػیږي .ػ شکىمت او اػاؿې تبتیٝیت ػ ه١ىاٜؼاػو او
ػنؼو په والٕه څـګنؼوي چه په تىػیره کې ښىػل وىي وي او ػ م٩ننه ٨ىې په والٕه تحثیت
وىي وي .ػ شکىمت او اػاؿې ػ٠ه په اٜؼاػو او ػنؼو تبنؼې تحثیت وىی تبتیٝت په تىػیره
کې ٨بنىين ظبٌیت یب اذـائیىي مکل٥یت لـي ،او همؼاؿنګه ش٩ى٨ي او ٜنٝنىي نىؿمىنه هم پکې
وبمیلیؼی يش .
د ةىدیجې د مايل ضیاضت دندې
ػ شکىمت ػ کبؿ یى پـوګـام یىافې ه١ه وظت ٜميل او تٕثی٩ي اړط ػ ځبن لپبؿه ٠ىؿه کىلی
يش چه ػ ه١ه ػ مٍبؿ٤ى ػ پىښښ لپبؿه کبيف او مٕبت٩ت کىونکي ٜىایؼ وتىن ولـي .نى پؼې
البك ػ مبيل اشتیبد تىا ٪٤او تٕبت ٪او ػ مٕبت٩ت کىونکى مبيل ولبیلى مىذىػیت ػ ػولت ػ
تىػیرې ػ مبيل لیبلت البيس ػنؼه تىکیلىي چې نىمىړې ػنؼه ػ مبيل لیبلت ػ لىمړۍ
ػنؼې یب ػ مبيل لیبلت ػ تکب٤ى کىونکې ػنؼې په نبمه یبػیږي .ػ مبيل لیبلت ػویمه ػنؼه
لؼې څعه ٜثبؿت ػه تـ څى ا٨تٍبػي م٩ٝىلیت او ماجـیت ؿهنامیي ،تىػیره ت٩ىیه او مـلته
وؿرسه وکړي چه ػ٠ه ػنؼه ػ مبيل لیبلت ػ ؿهربي کىونکي ا٨تٍبػي او لبفمبين ػنؼې په
نبمه یبػیږي .
د ةىدیجې اكتصادي ضیاضت دندې
ػ نړۍ ػ ا٨تٍبػي تصـان له وظت تـ  ۸۱۱۱م کبل پىؿې ػا نٙـ ػ تبئیؼ او٨ثىل وړ ئ ،چه ػ
تىػیرې ػنؼې په لیبيس ،ش٩ى٨ي او مبيل لیبلت ػنؼو تبنؼې پبی ته ؿلیږي ،امب ػ نړۍ له
ا٨تٍبػي تصـان او ػ ه١ه ػ ا٨تٍبػي او اذتامٜي پبیلى څعه وؿولته ػا نٙـ فیبت ػ تبئیؼ وړ
وګـځیؼ چه ػ تىػیرې ػنؼې په پىؿتنیى ػنؼو تبنؼې پبی ته نه ؿلیږي تلکه ػ ا٨تٍبػي لیبلت
ػنؼې هم تـرسه کىي .ػػ٠ه ػنؼې په چىکبټ کې ػ تىػیرې ا٨تٍبػي لیبلت هڅه کىي تـ
څى ه١ه ا٨تٍبػي اهمیت او ػولت ػ ٜمىمي ا٨تٍبػي پـوګـام ػ هم١ږي کىلى ػ ولیلې په
شیخ له ه١ه څعه الت٥بػه ويش .ػ ػولت ػ تىػیرې له لىؿي ػ ػ٠ه ػنؼې تـرسه کىل ػ
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تىػیرې ػ ا٨تٍبػي لیبلت ػ اولې یب تىػیرې ػ لبظتامين و٘ی٥ې په نبمه یبػیږي چه پؼې
ځبی کې تىػیره ػ ا٨تٍبػي لیبلت او کبنژاکتىؿي لیبلت (ا٨تٍبػي شبلت لیبلت) او
ا٨تٍبػي وػې لیبلت ػ ا٨تٍبػي م٩ٝىلیت لپبؿه هم ظؼمت کىي چه ػ تىػیرې ػ٠ه تنٙیمي
ػنؼه ػ تىػیرې ػا٨تٍبػي لیبلت ػ جبنىي ػنؼې په نبمه یبػیږي.

د ةىدیجې ماډرنې دندې
د ةىدیجې د پالنګذارۍ دندې
ػ تىػیرې ػپالنګؾاؿۍ م٥هىم په ظپل ؽات کې ػػې مبنب ا٤بػه کىي چه ٜىایؼ او مٍبؿ٣
په یىې ؿاتلىنکي ػوؿې پىؿې اړه لـي ،اوپؼې البك ػ تىػیرې په تهیه او تـتیج کې لیبيس
اؿاػي ذىړښت ظپل ځبن ػ مٝینى اهؼا٤ى له مٝـيف رسه ٜیبؿوي .ػ هـې تىػیرې ػ ذىړښت په
وظت کې تبیؼ لىمړی ػ ػې پىښتنې څعه پیل يش چه کىم اهؼا ٣او څه ډول اهؼا ٣تبیؼ
تبمین يش .نى پؼې البك ػ اهؼا٤ى ټبکل ػ تىػیرې ػ پالن ګؾاؿۍ لىمړۍ ػنؼه تىکیلىي چه
ػ پـوګـام ذىړونې ػنؼې په نبمه هم یبػیږي .ػ تىػیرې ػ پالن ګؾاؿۍ ػویمه ػنؼه لؼې څعه
ٜثبؿت ػه تـ څى معکې ػ تىػیرې له تـتیج څعه تىِیض يش چه په تىػیره کې ټبکل وىي
اهؼا ٣څه ډول تبمین کیؼای يش .
د ةىدیجې تحلیيل دندې
په پىؿتني ؽکـ وىي لیبيس کنرتول رستیـه یى تل ډول کنرتول هم ػ تىػیرې لیبلت ػ
نیىل وىو تؼاتیـو ػ ا٨تٍبػيت ،م٩ٝىلیت او ماجـیت په وظت کې ٌىؿت نیيس ،په ٜین شبل
کې تبیؼ ػ نیىل وىو تؼاتیـو مٕبت٩ت او مىا٩٤یت هم له ټبکل وىو اهؼا٤ى رسه تـ تـؿلێ النؼې
ونیىل يش ،یب په تل ٜثبؿت تبیؼ ولیؼل يش چه پیي تیني وىي ولبیل تـ کىمې انؼافې پىؿې
ػ ټبکل وىو یب پالن وىو اهؼا٤ى اللته ؿاوړلى لپبؿه کبيف تلل کیږي .یى تٝؼي تصلیل یب ػ ػوؿې
ػ پبی ته ؿلیؼو تصلیل ( )Ex-post analysesػ تىػیرې لیبلت تؼاتیـ ػ یىې ترـتې او
ػوامؼاؿه تـؿلێ په اؿتثبٓ ػ تىػیرې لیبلت ػ تؼاتیـو تبجیـات ػ اذـؤاتى ا٨تٍبػي م٩ٝىلیت
اوا٨تٍبػي او مبيل لیبلت کنرتول ػنؼه تّمینىي او ػ٠ه ػنؼه ػ لىمړنێ تصلیيل ػنؼې په
نبمه یبػیږي .ػ وؿولتي (تٝؼي) کنرتويل تصلیل په والٕه ػ اهؼا٤ى ػ تبمین له نٕ٩ه نٙـه ػ
تىػیرې ػ ذـیبن څبؿنه تبیؼ ػ ؿاتلىنکى رشایٕى په ؿٜبیت کىلى رسه تىپړه يش .چه ػ٠ه کبؿ په
ؿاتلىنکي کې ػ ا٨تٍبػي رشایٕى او یى اټکيل تصلیل له الؿې ممکن کیؼای يش .ػ اټکيل
تصلیل م٥هىم لؼې څعه ٜثبؿت ػی یب یىه م٩بیمه ػه تـ څى ػ ؿاتلىنکي متىٝ٨ه وِٝې او
ؿاتلىنکې مته وىې وِٝې تـ منځ تـرسه کړی يش ،چه ػ تىػیرې ػ٠ه تصلیيل جبنىي ػنؼه یب ػ
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تىػیرې اټکل کىونکې ػنؼه ػ نىي تٍمیم ػ البلبتى انؼافه ممکنه کىي او ػ ه١ه پىالٕه ػ
ؿاتلىنکې پالنګؾاؿۍ لپبؿه البك تىکیلىي .
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لنډیش
ػ تىػیرې تنمټیقه ػنؼه لؼې څعه ٜثبؿت ػه تـ څى ػولت ٝ٤بلیتىنه پؼالې تىګه تنٙیم او
تـتیج کړي چه ػ شکىمت ػ پالن وىو تؼاتیـو یى ماجـ انتعبة او تٕثی ٪امکبن پؾیـ کړي او
په ه١ه رستیـه ػ ٜمىمي ؿ٤ب تبمین چه ػ ػولت البيس هؼ ٣تىکیلىي ػ ظٍىيص ا٨تٍبػ او
ػولتي ا٨تٍبػ ٝ٤بلیتىنى ته ػ ماجـ اؿتثبٓ وؿکىلى له الؿې ؿامنځته کړي .ػ٠ه ػ تىػیرې لىمړی
ګـوپ ػنؼې ػ تٝبميل یب ٜنٝنىي ػنؼو په نبمه یبػیږي او ػویم ګـوپ یې ػ تىػیرې ػ مبډؿن
ػنؼو په نبمه یبػیږي .ػ تىػیرې تٝبميل ػنؼې لیبيس ،ش٩ى٨ي ،مبيل لیبلت اوا٨تٍبػي
لیبلت ػنؼې اشتىا کىي .پؼالې شبل کې چه ػ تىػیرې په مبډؿن ػنؼو کې ػ تىػیرې ػ
پالن ګؾاؿۍ او تصلیيل نؼې وبمیلیږي .
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پىښتنې
 – ۸ػ تىػیرې البيس ػنؼې څه وی ػي ؟
 – ۱ػ تىػیرې ػنؼې په کىمى تـظى ویىل وىي ػي ؟
 – ۱ػ تىػیرې لیبيس ػنؼې څه تیبنىي ؟
 – ۱ػ تىػیرې ٨بنىين ػنؼې کىمې ػنؼې په تـکې لـي ؟
 – ۱ػ تىػیرې لیبلت ػنؼې تیبن کړئ .
 – ۸ػ تىػیرې ػ ا٨تٍبػي لیبلت ػنؼې کله تـ پبملـنې النؼې ونیىل وىې او کىمې ػنؼې
ؿان١بړي ؟
 – ۳ػ تىػیرې مؼؿن ػنؼې کىمې ػي ؟
 – ۱ػ تىػیرې ػ پالن ګؾاؿۍ م٥هىم تیبن کړئ ؟
 – ۱ػ تىػیرې تصلیيل ػنؼې په لنډ ډول تیبن کړئ.

مأخذونه
 .۸ش٩بی٩یٜ .ثؼهللا .)۸۱۱۱( .لیبلت تىػیره ،مٕثٝه تهیـ ،کبتل
٤ .۱ـذىنؼ ،ال٥نؼیبؿ٤ .)۸۱۱۱( .ـاګـػ تنٙیم تب کنرتول تىػیره ،انتىبؿات ٤ـوفه ،تهـان
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درېیم څپزکی
د ةىدیجې د غىایدو او مصارفى پالن جىړونه
ػ تىػیرې ػ ٜىایؼو او مٍبؿ٤ى پالن ګؾاؿي ػ یىې ؿاتلىنکي ػوؿې لپبؿه وي چه ػ ه١ه په
والٕه ػ ػولت ٝ٤بلیتىنه ػالې تنٙیم او ؿهربي کیږي چه ػ ه١ه په والٕه ػولت په یى مملکت
کې په یى مٝین وظت کې ػ ملی ؿ٤ب په تبمین کې شتی االمکبن لىی تـینه ونډه اػؤ کړای يش.
ػ ٜىایؼو او مٍبؿ٤ى پالن ګؾاؿي تبیؼ ػ واٝ٨یتىنى رسه یىځبی وي څـنګه چه تىػیره یىه ٔـشه،
ٝ٤بلیت ،تـنبمه او هؼ ٣ػی نى په تىػیره کې هـ ډول تیـوتنه ػ هیىاػ په تىػیرىي او
ا٨تٍبػي چبؿو کې ػ لتىنقې او ظلل ػ ؿامنځته کیؼو لثج کیؼای يش .له همؼې امله تىػیره
ذىړونه او ػ ٜىایؼو او مٍبؿ٤ى پیي تیني یىه ٤ني او لیبيس چبؿه ػه .په پىؿتنیى ممبیلى کې ػ
لیبلىنى ػ ظبلت کیؼای يش چې ػ ٜىایؼو او مٍبؿ٤ى پیي تیني له واٝ٨یتىنى څعه لیـې کړي
(. )۱۱۱ :۱
ػ ٜىایؼو او مٍبؿ٤ى پالنګؾاؿي چه ػ تىػیرې ػ ٔـشې لپبؿه ػ امکبن تـ شؼه ػ ٨ی٩ه ،اړینه
او م٩ٝىله چبؿه پیژنؼل کیږي ،نى له همؼې امله ػ تىػیرې ػ ٜىایؼ او مٍبؿ٤ى ػ پیي تینێ لپبؿه
ػ هیىاػ ػ ا٨تٍبػي او ټىلنیقې وِٝې رسه ګڼ ومیـ متنبلج ؿووىنه او ٔـی٩ي وتىن لـي.
نىمىړي ؿووىنه په النؼې ډول ٌىؿت نیيس.

مصارف او د ةىدیجې د مصارفى پالن ګذاري
مٍبؿ( ٣لګښتىنه) له ه١ې کچې پیمى څعه ٜثبؿت ػي چه ػ ػولت یب لبفمبن ػ تـنبمى
اذـاء ته ػ ؿلیؼو په مىظه او ا٨تٍبػي ،ټىلنیقو ،لیبيس او نىؿو اهؼا٤ى لپبؿه ػػولت او
لبفمبنىنى په تىػیره کې تٍىیج کیږي .
ػ تىػیرې ػ مٍبؿ٤ى پالن ګؾاؿي ػ یىې ؿاتلىنکې تىػیرىي ػوؿې ػ مٍبؿ٤ى له پیي تینێ
څعه ٜثبؿت ػه .ػ تىػیرې ػ مٍبؿ٤ى پالن ګؾاؿي نٙـ ػ تىػیرې ػ ٜىایؼو پالنګؾاؿي ته په
أمینبين او ػ٨ی٩ه تىګه ٌىؿت نیىلی يش ،ځکه ػ٠ه ػ مٍبؿ٤ى پالنګؾاؿي نٙـ ٜىایؼو ته ػ
شکىمت ػ کبؿ ػ پـوګـام ػ یى تٍىیـ په شیخ ػ ظلکى او ا٨تٍبػي انکىب ٣په ٔـف الٝمل کې ػ
کم تبتیٝت لـونکي ػه .او یىاځې ػ تىػیرې ػ مٍبؿ٤ى یىه کىچنێ تـظه لکه په ؿاتلىنکي کې ػ
٠یـ مرت٨ثه پیښى له امله ػ فیبنىنى ػ له منځه وړلى لپبؿه ػ ػولت مـلتې ػ ؿاتلىنکي وِٝې ػ
انکىب ٣تبت ٞػي نىمىړي مٍبؿ )H.Timm( ٣ػ مرشؤى مٍبؿ٤ى په نىم یبػوي .ػ تیلګې په
ډول په ؿاتلىنکې تىػیرىي ػوؿه کې ػ فلقلى ػ وا ٞ٨کیؼلى ،لیالتىنى ؿاوتلى ،وچکبلیى او ػالې
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نىؿو پیښى په اجـ ػ ظلکى او ا٨تٍبػ لپبؿه فیبنىنه اړوي چه ػػ٠ه ډول مٍبؿ٤ى پىښښ او ذربان ػ
تىػیرې ػ پالنګؾاؿۍ پـ وظت هیڅ په پبم کې نه نیىل کیږي .ػ مٍبؿ٤ى وړانؼیق ػ من٥ـػو
اػاؿي م٩بمبتى له لىؿي ٌىؿت نیيس او ػمبيل ػوایـو م٩بمبت ػ تىػیرې ػ تـتیج پـ وظت ػ
مرمىٜي وړانؼیق وىو مٍبؿ٤ى ػ کمىلى او هم١ږي کىلى ػنؼې هم په ٠بړه لـي .
ػ من٥ـػو ػوایـو له لىؿي ػمٍبؿ٤ى ػ کمىلى ممإله ٔثٝبً ه١ه وظت ػ تصخ وړ یب اړینه ګڼلی
کیږي چه ػػ٠ه مرمىٜي وړانؼیق وىو مٍبؿ٤ى ػ متىیل لپبؿه کبيف او مٕبت٩ت کىونکي مبيل
ولبیل وتىن ونلـي یب په تل ٜثبؿت رسه مرمىٜي پیي تیني وىي ٜىایؼ نٙـ مرمىٜي
وړانؼیق وىو مٍبؿ٤ى ته لږ وي .ػ ٜمل په لبشه کې ػ٠ه چبؿه په ځبنګړي ډول په مغ پـ وػې
هیىاػونى کې یى ػوامؼاؿه شبلت تىکیلىي.
ځکه په ػ٠ه هیىاػونى کې ه١ه مٍبؿ٤بيت پـوګـامىنه چه ػولت یې تبیؼ تـ الك النؼې
ونیيس ډیـ فیبت وي او په پبیله کې ػػولت ػنؼې ډیـې ػؿنؼې وي ،پؼالې شبل کې چه ػ
پىؿتنیى پـوژو ػمتىیل لپبؿه ػ ػولت په الك کې کبيف متىیيل ولبیل وتىن نلـي .نى پؼې
البك پؼې شبلت کې ػولت مرثىؿ ػی تـ څى په الك کې وته ٜىایؼو مٕبت ٪مٍبؿ٤بيت
پـوګـامىنه ٜميل کړي او ػ مٍبؿ٤ى مبفاػ ؿاکم کړي .هـ کله چه ػ تىػیرې ػ پالن ػ ػوؿې په
ذـیبن کې له پالن څعه وتيل مٍبؿ ٣یٝنې ه١ه مٍبؿ ٣چه په پالن کې نه وي پیي تیني
وىي (ػ ٠یـ مرت٨ثه پیښى لپبؿه لګښتىنه) ؿاڅـګنؼ يش او ػ ه١ىی رسته ؿلىل هم اړین وګڼل
يش ،پؼې ٌىؿت کې ػػ٠ه ډول مٍبؿ٤ى ػ پىښښ لپبؿه یى تٝؼي وؿولتی تىػیرىي پالن
تـتیثیږي.
د مصارفى طتله ةندي
ػمٍبؿ٤ى ٔث٩ه تنؼي په تىػیره کې ػ ٔث٩ه تنؼۍ له پعىانیى ٔث٩ه تنؼیى څعه ػه ػمٍبؿ٤ى
ٔث٩ه تنؼي له ػې امله مهمه ػه چه په مٍبؿ٤ى تبنؼې ػ٨ی ٪نٙبؿت ممکن کیږي او ػ ػولت
ػمبمىؿینى ػ میل او ٠ىښتنى څعه چې ػ مٍبؿ٤ى په اړه یې لـي معنیىی کیږي.
ػ مٍبؿ٤ى ٔث٩ه تنؼي ػ ه١ه ظؼمبتى او مصٍىالتى په چىکبټ کې چه ظـیؼاؿي کیږي او
ترشیض اوتىذیه کیږي ػ ػولت له ٜملیبتى څعه ٜثبؿت ػه په همؼې البك ػ٠ه ٔث٩ه تنؼي ػ
ػولت مبيل چبؿو په اػاؿه کې ػ شمبتؼاؿۍ په اړظىنى تبنؼې ټینګبؿ ػی .ظى په یى ػولتي واشؼ
کې ػ ٜملیبتى ػ انؼافه ګیـۍ ،څـنګىالی او اذـؤ په تـظه کې مـلته نکىي .په تىػیره کې ػ
مٍبؿ٤ى ٔث٩ه تنؼي تیبنىي چه ػولت کىمې ظـیؼاؿۍ تـرسه کىي .ػػولت مٍبؿٜ ٣مىمبً په
النؼې اتٝبػو (اړظىنى) کې ٔث٩ه تنؼي کیږي (. )۸۱ :۸
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 - ۸ػلبفمبين واشؼونى په البك ٔثی٩ه تنؼي .
 – ۱ػ مٍبؿ٤ى ػ ٍ٤لىنى په البك ٔث٩ه تنؼي .
 – ۱ػ مٍبؿ٤ى مىاػو په البك ٔث٩ه تنؼي .
 – ۱ػ ػنؼو یب تـنبمى په البك ٔث٩ه تنؼي .
 :۸د ضاسماين واحدونى په اضاص طتله ةندي :پؼ٠ه ډول ٔث٩ه تنؼۍ کې مٍبؿ ٣ػ هـ
یى ػولتي لبفمبن په البك چې ػ تٍىیج وىو تـنبمى وړانؼیق کىونکي او اذـؤ کىونکي وي
پیي تیني کیږي .په هـ هیىاػ کې مٝمىالً ػ ػولت اٌيل ػنؼې او ٜملیبت ػ ٤ـٜي ػنؼو او
ٜملیبتى په البك ویىل وىي ػي او ػ ه١ىی ػهـیىه ػاذـؤ ممالیت یى یب څى ػولتي لبفمبنىنى
ته لپبؿل وىي وي ،په ػې البك ػ ػولت کُيل م٩بٌؼو او اهؼا٤ى ته ؿلیؼل ػػولتي لبفمبنىنى
اهؼا٤ى او م٩بٌؼو ته ػ ؿلیؼو له الؿې تص ٪٩مىمي .ػ مبيل کنرتول او ػؿلت مبيل مؼیـیت
پيل کىل ػ لبفمبنىنى په البك ػ مٍبؿ٤ى ػ ٔث٩ه تنؼۍ ٠ىښتنه کىي ځکه ػػولتي ػلتګبئ په
لبفمبين تىکیالتى کې ػ ممالیتىنى اٌيل کـښې ،واکىنه او ػنؼې ت٥کیک او ټبکل کیږي.
پؼې تىګه ػ هـ لبفمبن ممالیت تل مىعَ او مٝین وي .ػ هـ واشؼ مٍبؿ ٣ػ تیلګې په
ډول ت٩میم تنؼي کىالی وى لکه وفاؿتىنى ،ممت٩لى اػاؿاتى ،ػولتي رشکتىنى او نىؿو تبنؼې .
 – ۳د مصارفى د فصلىنى په اضاص طتله ةندي :ػ مٍبؿ٤ى ػ٠ه ٔث٩ه تنؼي ػ ه١ى مٍبؿ٤ى
او مبيل ػوؿو په البك ػه چې له مٝینى مٍبؿ٤ى څعه ګټه اظيل .ػ مٍبؿ٤ى ػ ٍ٤لىنى اٌيل
ډلې مٝمىالً ٜثبؿت ػي له:
جاري مصارف:
ذبؿي مٍبؿ ،٣ذبؿيٜ ،بػي او تکـاؿي اړط لـي او ػ ه١ى مصٍىالتى او ظؼمبتىػ تـ الله
کىلى په م٩بتل کې تـ رسه کیږي چې ػ ػولتي لبفمبنىنى ػ ذبؿي ػنؼو او ٜملیبتى لپبؿه او
همؼاؿنګه ػ ه١ىی ػ امىالى ػ ظىنؼیتىة پعبٔـ اړین وي .مٝمىالً له ػ٠ى مٍبؿ٤ى څعه شبٌله
ګټه ه١ه ذبؿي مبيل کبل ته متىذه ػه چې په ه١ه کې مٍبؿٌ ٣ىؿت نیيس نه وؿولتیى کلىنى
ته چه ػا ډول مٍبؿٜ ٣مىمبً ػ کبؿ ګـانى مٍبؿ ٣او اػاؿي مٍبؿ ٣ػي.
رس مایىي (پانګه ایش) مصارف :
رسمبیىي مٍبؿ ٣ه١ه مٍبؿ ٣ػي چې ػ ه١ىی تـرسه کىل ػ جبتتى وتمنیى او امىالى ػ
فیبتىايل لثج کیږي لکه :ػ لبظتامن اظیمتل یب ذىړول ،ػ ځمکې اظیمتل ،ػمبوین االتى
اظیمتل په څښبک ػ مرص ٣کیؼونکى تىکى ظـیؼاؿي ،په ٜمىمي او ظٍىيص تـظى کې ػ
پىؿونى وؿکړه او پبنګه اچىنه .
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انتلايل پزداختىنه (ورکړې) :
انت٩بيل پـػاظتىنه ه١ه مٍبؿ ٣ػي چې ػولتي لبفمبنىنه له ه١ىی څعه کىم مصٍىل او یب
ظؼمت نه تـالله کىي ،لکه ػ پىؿ ػاٌل او ٤ـ ٛتیب وؿکړه ،ظٍىيص تـظې ته تالٜىِه
مـلتې ،ػمعکیني کبل ػ پىؿونى وؿکړې .
 – ۱د مىادو په اضاص د مصارفى طتله ةندي :په ػ٠ه ٔث٩ه تنؼۍ کې چه ػه١ه اٌيل
هؼ ٣ػ لبفمبين واشؼونى په لٕصه ػ مٍبؿ٤ى کنرتول او ػولتي شمبتؼاؿۍ ػ لیمتم او تىػیره
ؿیقۍ(تىػیره ذىړونې) لیمتم تـمنځ ػ ممت٩یم اؿتثبٓ ؿامنځته کىل ػي .په هـ ٍ٤ل ،تـنبمه
یب ػولتي لبفمبنىنى پىؿې اړونؼ مٍبؿ ٣ػ مٍبؿ٤ى ػ ډول په البك ګـوپ تنؼي کیږي .پؼالې
تـتیج رسه چه متربنن او وؿته مٍبؿ ٣په واشؼه ٔث٩ه کې ځبی نیيس ،لکه :ػ مٝبوبتى
مٍبؿ ٣ترهیقاتى مٍبؿ ٣او لبظتامنىنى ػ ایربػ ػ مٍبؿ ٣په ػ٠ه ٔث٩ه تنؼۍ کې مىعَ
کیږي چه هـ ػولتي لبفمبن ه١ه ػنؼو او ظؼمبتى ته په پبم رسه چې ػوی تـ رسه کړي ػي کىم
اذنبك او ظؼمبت اللته ؿاوړي او څه ډول مٍبؿ ٣ػظپلى تـنبمى ػ اذـؤ په مىظه تإػیه کىي.
ػ٠ه ٔث٩ه تنؼي په ػولتي شمبتؼاؿۍ کې ػالې یى لیمتم ایربػوي چې په تـرسه وىو مٍبؿ٤ى
پىؿې اړونؼ شمبتىنه ػ مبلی م٩ـؿاتى ػ کنرتول وړ او لبتل وىو شمبتؼاؿۍ ػ اٌىلى مٕبت ٪ػي
او په ػ٠ه ٔث٩ه تنؼۍ کې فیبتـه له کىډونى څعه الت٥بػه کیږي.
 – ۵د دندو یا ةزنامى په اضاص طتله ةندي :
پؼې ٔث٩ه تنؼۍ کې ػ ػولتي لبفمبنىنى او ػولت مٍبؿ ٣ػ ه١ىی اٌيل اهؼا٤ى او م٩بٌؼو
ته په پبم ػ ػنؼو ،تـنبمى ٔـشى او معتل٥ى ٝ٤بلیتىنى په تىګه پیي تیني کیږي ،ػ هـ مرص ٣له
انمربم څعه اٌيل هؼ ٣اومىظه پـته ػ هـ مرص ٣ػ ډول او مبهیت په نٙـ کې نیىلى څعه په
پبم کې نیىل کیږي .ػولت یب ػولتي لبفمبنىنه مىعٍىي چې ظپلى اهؼا٤ى او ټبکل وىو ػنؼو
ته ػ ؿلیؼو لپبؿه کىم ٜملیبت او کىمه انؼافه مٍبؿ ٣تـرسه کړو.
په افؿانطتان کې د مصارفى طتله ةندي
ػ ا١٤بنمتبن ػ ػولت په تىػیره کې مٍبؿ ٣په پنځى لىیى ٍ٤لىنى او هـ لىی ٍ٤ل په څى
کىچنیى ٍ٤لىنى ویىل وىی ػی چې ٜثبؿت ػي له ()۱۱ :۸
 .۸ةاب 12د مشد مػاع مصارف چه پدؾه ةاب کې الندې فصلىنه غامیلیږي :ن١ؼي
مقػ او مٝبه٠ ،یـ ن٩ؼي مقػ او مٝبه ،پیىکي مقػ او مٝبه ،ن١ؼي ټىلنیق منٝ٥تىنه ٠یـ ن١ؼي
ټىلنیق منٝ٥تىنه ،ػ مٝبوبتى تـګىت(تیـته ګـځیؼنه) .
 .۱ةاب  11له اجناضى او خدماتى څخه اضتفاده چې الندې فصلىنه پکې غامیلیږي.
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ل٥ـیه ،اړیکې ٨ـاؿػاػي ،ش ٚ٥ومـا٨ثت تـمیامتٜ ،بم املنٝ٥ه ،ؿو٠نیبت ،ه١ه لىافم او لبمبن
چې له  ۱۳۳۳۳ا١٤بنێ څعه لږ اؿفښت لـي ،پیىکي تبػیبت او نىؿ مٍبؿ. ٣
 .۱ةاب 12د ټکټاين ةاب دی.
 .۱ةاب  13ټىلنیشې مزضتې چې الندې فصلىنه پکې غامل دي:
لثمبیډي ګبنې ،ػ ٜملیبيت تهـنیى هیىاػونى رسه مـلتې٠ ،یـ من٩ىل ظبؿذي ػولتىنى ته
مـلتې ،نىؿو ٜملیبيت مالمبتى ته مـلتې ،نىؿو ٠یـ من٩ىلى مالمبتى ته مـلتې ٠یـ ن٩ؼي
ټىلنیق تبمینبت ػ ټىلنیقو مـلتى ګټې او معکې ګـنټێ ګبنې .
 .۱ةاب 14د غتمنیى الضته راوړنه چې پؼ٠ه تبة کې النؼې ٍ٤لىنه وبمل ػي
لبظتامنىنه اوتٝمیـات ،مبوین االت ،او ترهیقات ،تیه لـونکي ویبن او ځمکه .

غىاید او د ةىدیجې د غىایدو پالن ګذاري
په ػولتي شمبتؼاؿۍ کې ٜىایؼ په النؼې تـتیج رسه تٝـی ٦وىي ػي:
ٜىایؼ په یىه مبيل ػوؿه کې ػ ټىلى تـالله وىئ او اللته ؿاتلى وړ ټىلى مبلی منبتٝى او پیمى ػ
انؼافې څعه ٜثبؿت ػي چه په مٝین وظت کې ػ وتمنیى ػ فیبتىايل یب ممت٩ل شمبة ػ مبفاػ
لثج کیږي .ػ ٜىایؼو لىړوالی یىاځې ػ یى معکیني تعمین یب معکیني لنري په والٕه
تحثیت کیږي او ػ معکینی تعمین یب لنري ت٩ـیثبً ػ ػولت په ټىلى ٜبیؼايت منبتٝى کې (پـته له
ه١ى ٜىایؼو چه په یىه ػوؿه کې جبتت وي لکه ػػولتي ملکیتىنى ػ کـایې له الؿې ٨ـاؿػاػي
ٜىایؼ له ػولتي ځمکى څعه ،ػ ػولتي پىؿونى ػ ٨مٕىنى له الؿې ٜىایؼ او نىؿ  ).تـ ډیـه شؼه ػ
مبلیه وؿکىونکى ػ ٔـفالٝمل او ؿاتلىنکي ا٨تٍبػي اوِب ٛرشایٕى او تصىالتى تبت ٞػی .ػ تیلګې
په ډول کله چه په یىه ؿاتلىنکي تىػیرىي ػوؿه کې ػ ا٨تٍبػي ؿون ٪شبلت منځته ؿايش پؼې
ٌىؿت کې ػ ا٤ـاػو او مالمبتى ػ ګټې امکبنبت فیبتیږي او په پبیله کې ػ ػولت ٜىایؼ هم نٙـ
پالن وىو ٜىایؼو ته فیبتىالی کىي چې پؼې وظت کې ػولت په ٜىایؼو او مالمبتى ډیـ مبلیبت
له ا٤ـاػو او مالمبتى څعه تـ الله کىي څـنګه چه ػولت ظپل یىه تـظه ٜىایؼ ػ تىثحبيت
ٝ٤بلیتىنى یٝنې ػولتي او په معتلٕى تٍؼۍ ګبنى کې ػ ػولتي اورتا کبتى له الؿې په الك ؿاوړي
ػػې په البك ػ ا٨تٍبػي ؿون٠( ٪ىړیؼا) په شبلت کې له نىمىړې منث ٞڅعه ػ ٜىایؼو ػ
لىړیؼو امکبنبت هم فیبتیږي .ػ پىؿتني شبلت تـٜکن که چیـې په یىه ؿاتلىنکې تىػیرىي ػوؿه
کې ا٨تٍبػي کمبػ ػ ا٨تٍبػي تصـان له یى شبلت رسه مىذىػ وي پؼې ٌىؿت کې ػ مبلیبيت
ٜىایؼو او تىثحبيت ٜىایؼو ػ کمىايل امکبنبت هم فیبتیږي .پؼې البك ػ پىؿتنیى مىعٍى
محبلىنى څعه ػالې پبیله اظیمتلی وى چه ػػولت ٜىایؼ ػ ؿاتلىنکي ا٨تٍبػي وِٝې پىؿې
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فیبت تړاو لـي له همؼې امله ػ ػولت ػ ٜىایؼو پیي تیني په ػ٨ی٩ه تىګه ډیـه لتىنقمنه او شتی
نب ممکنه ػه .
ػ ٜىایؼو په پیي تینێ کې ګڼ ومیـ ٜىامل ماجـ وي مګـ ػ ه١ىی ػ٨ی٩ه پیي تیني ته
لتىنقمنه وي ځکه ػ معتل٥ى هیىاػونى ٜىایؼ یى وبن او له یىې منث ٞڅعه نه ػي ،ځینې په
مبلیبتى ټینګبؿ کىي ،ځینې په ګمـکي ٜىایؼو او ځینې نىؿ ػ ویبنى او ظؼمبتى په ٌؼوؿ او یىه ډله
هیىاػونه ػ ٤ني ظؼمبتى ػ ٌؼوؿ له امله په منبتٝى او ځینې نىؿ ػ ميل ؽظبیـو لکه ګبف ن٥ت ٔال
او نىؿو په ظـڅالو تبنؼې ټینګبؿ کىي .امب په کيل ډول ػ یى هیىاػ ػ اکتمبيب ٜىایؼو جثبت کىلی
يش چه ا٨تٍبػي جثبت ،منبتٝى مٕلىة تعٍیَ او ػ ٜىایؼو ػ تیب ویي تٝؼیل او پبنګې تهرت
ذىړښت له ځبنه رسه ولـي .ػ ٜىایؼو ػ پالن ګؾاؿۍ لپبؿه ګڼ ومیـ ٔـی٩ې ػٜميل کیؼو وړ
ػي چه په النؼې ډول ػ ه١ىی له ډلې څعه یې ځینىته اوبؿه وىې (. )۱۱۱ :۱
 – ۲د ماكتل اخز کال طزیله:
ػػ٠ه ؿوه په البك تبیؼ پیي تیني وىي ٜىایؼ ػ٨ی٩بً ػ مب٨ثل آظـ کبل له ٕٝ٨ي ٜىایؼو
رسه تـاتـوي ػ تیلګې په ډول ػ ۸۱۱۱هـ ل کبل ٜىایؼ تبیؼ ػ  ۸۱۱۸هـ ل کبل ػ ٕٝ٨ي ٜىایؼو
رسه تـاتـوي .ػ٠ه ؿوه ػ ٜىایؼو په پیي تینێ کې مٝمىل ؿوه ػی او ه١ه وظت ماجـ ػی
چه ػ هیىاػ ا٨تٍبػ ػ جبتت ذـیبن لـونکی وي ػ نىمىړي ؿوه ٜمؼه ګټې پؼې کې ػي چه :ػ
معکې کبل ٜىایؼ په ٕٝ٨ي ډول اللته ؿا٠يل ػي تله ػا چه اذـؤئیه ٨ىه نيش کىلی چه ػ ظپل
میل او لیبلت په البك ػ ٜىایؼو اؿ٨بم په ظپل فړه یب ظىښه پیي تیني کړي .همؼا ؿنګه ػ
ٜىایؼو پیي تیني ػ مثبل١ې په البك چه په ٕٝ٨ي ډول تـ الله وىي وي کىلی يش چه ػ
تىػیرې ػ تٝبػل ػ لبتلى لپبؿه تّمین و اويس نىمىړی ؿوه لتىنقې او ٜیثىنه پؼې کې ػي
چه ػ نىمىړي ؿوه ػ٨ت فیبت نؼی ځکه ػ ۸۱۱۱هـ ل او مب٨ثل آظـ کبل تـمنځ یىکبل په نٙـ
کې نه نیىل کیږي .پؼالې شبل کې چه کیؼای يش  ۸۱۱۱هـ ل کبل یى څه ػ٨ی ٪تـ وي .تله
ػا چه ػ ؿکىػ اوان٥اللیىن په رشایٕى کې ته لعت انصـا٤بت ولـي .پؼې رستیـه ػ ٜىایؼو په
پیي تینێ کې ػ اذـؤئیي مؼیـانى او کبػؿونى له ترـتې او ٌالشیت څعه ګټه نه اظیمتل کیږي
او نىؿ ه١ه ٜىامل چه ػ ٜىایؼو په پیي تینێ کې ماجـ ػي هم په پبم کې نه نیىل کیږي .
 .۳د متىضط حد (منىنه ګیزۍ) روع
ػ متىلٖ شؼ په ػ٠ه ؿوه کې ػ هـ ډول ٜىایؼو فیبتىالی یب کمىالی په ػؿې کلنى یب پنځى
کلنى په ػوؿو کې په الك ؿاوړي اوػ ه١ه په البك ػ ؿاتلىنکي کبل ٜىایؼ پیي تیني کىي ػ
منىنه ګیـۍ په ؿوه کې ،ػ انتعبيب منىنى ٜىایؼ له یى ؿوه څعه مصبلثه او له ه١ه څعه
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تـالله وىي پبیلې له نىؿو وؿته مىاؿػو رسه ٜمىمیت وؿکىل کیږي .ػ ٜىایؼو ػ تـاوؿػ ػ٠ه ؿوه
ه١ه وظت په کبؿ وړل کیږي چه له ټبکل وىو منىنى څعه تـالله وىو پبیلى ته له وؿته مىاؿػو
رسه ٜمىميت وؿکړل يش.
د مطتلیمې پیؼ ةینێ روع د ((کار پیژندنې تخمین ))
په ػې ؿوه کې کبؿ پىهبن په ػ٨ی٩ى مٕبلٝبتى او څیړنى رسه ػاظيل اوتهـين ٜىامل او
مىذىػه ا٨تٍبػي وِٝې اشىال اوا٨تٍبػي میالنىنى پیي تیني ،ػتیـو کلىنى اللته ؿا٠يل
ٜىایؼ ته ه١ه ترـته او تعٍَ رسه پیي تنیي کىلی يش چه ػوی یې لـي .ػ٠ه ؿوه په ه١ى
تـظى کې کبؿول کیږي چه ٜىایؼ مىعٍه پـوله او ذـیبن ونلـي ،لکه ػ ن٥تي ٜىایؼو تـاوؿػ
چه په ځبنګړي ډول ه١ه وظت چه ػ ه١ىی ٨یمت مهمرتینه ممئله ػه او مٝمىالً په نړیىالى
تبفاؿونى کې ػ ګڼ ومیـ ٜىاملى لکه ػ ن٥تى نړیىالې ٜـِې او ت٩بِب او په تبفاؿ تبنؼې شبکمى
لیبيس او ؿواين ٜىاملى تـ تبجیـ النؼې ؿاځي .یب ػ ځمکنیى فیبتیؼنى یب شبٌالتى ػ ٜىاؿِى(مبلیب
تى) ،له هیىاػ څعه ػوتلى لپبؿه ػ ت٩بِب فیبتىالی ته په پبم رسه ػ ٜىایؼو ػ انؼافې فیبتىالی او
ػهیىاػ ػ ا٨تٍبػي اوِب ٛاو اشىالى او نىؿو په اړونؼ ػ ؿاتلىنکي کبل لپبؿه پیي تیني کىي .
 .۵له تطتیلي مطالػاتى څخه تز الضه غىې تجزةىي پایلې
پؼې ؿوه کې کبؿ پىهبن او تىػیره ذىړوونکي ػ هیىاػ ػ ا٨تٍبػي ٜمىمي وِٝې په
مٕبلٝې ػتبفاؿ ػ وِٝې څیړنېٜ ،ىایؼو ػ ایربػ ػ ٜىاملى پیژنؼنه او نىؿو په والٕه ػ ٜىایؼو
پیي تیني کىي په ځبنګړي تىګه ه١ه وظت ػ٠ه ؿوه فیبت په کبؿ وړل کیږي چه ػولت ػ نىیى
ٜبیؼايت منبتٝى په لټه کې وي .
 .۶د اكتصادضنجىونکى(اكتصادي وضػیت ضنجىونکى) ماډلىنى په اضاص ةزآورد
پؼې ؿوه کې ػ هیىاػ ٜىایؼ په معتل٥ى تـظى ویىل کیږي او ػ ا٨تٍبػ لنرێ ػ مډلىنى په
البك ػالې مىډل ٔـشه کیږي چه ػ ه١ه په البك ه١ه تـظې ٜىایؼ ػ تـاوؿػ وړ وي .هـ
څىمـه که ا٨تٍبػي مىډولىنه ػ٨یٔ ٪ـشه يش له ه١ى څعه تـالله وىې پبیلې ته واٝ٨یتىنى ته
نیږػې وي .ه١ه هیىاػونه چه لیبيس جثبت لـي او پىيل مبيل او اؿفي لیبلتىنه او نىؿ
ا٨تٍبػي متصىلین یې ػؿلت ٜمل کىي ػ ا٨تٍبػ لنرێ مىډلىنه هم پـاظه ػ کبؿونې ځبیىنه
لـي .نىمىړی ؿوه اشٍبیې أالٜبتى او ػ ٨ىانینى جثبت ته ډیـه اړتیب لـي .په ا١٤بنمتبن او ه١ه
ته وؿته هیىاػونى کې ػ مٝلىمبتى او اشٍبیې ػ ِ ٦ٝاوا٨تٍبػ لنرێ ػ مىډلىنى ػ ٨ىانینى ػ تې
جثبتێ له امله فیبت نه کبؿول کیږي .
د غىایدو طتله ةندي
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په اکرثه هیىاػونى کې ٜىایؼ ػ ممت٩لى شمبتىنى په البك او ػ هـ شمبة په ػاظل کې ػ
ٜىایؼو ػ اٌيل منث ٞپه البك ویىل کیږي ،پؼې تـظه کې ػ ال ښه پىهیؼو لپبؿه په ا١٤بنمتبن
کې ػ ٜىایؼو ٔث٩ه تنؼي مٕبلٝه کىو .
په افؿانطتان کې دغىایدو طتله ةندي
ػ ا١٤بنمتبن په ػولت کې ٜىایؼ په  ۱تبتىنى اوهـ تبة په څى کىچنیى ٍ٤لىنى ت٩میم تنؼي
وىی چه ٜثبؿت ػي له :
 - ۸تبة  11مبلیبت چه النؼې ٍ٤لىنه لـي جبتت مبلیبت ،په ٜبیؼاتى تبنؼې مبلیبت ،په
وتمنیى تبنؼې مبلیبت ،په ٤ـووبتى مبلیبت ،په ػاظيل مصٍىالتى تبنؼې مبلیبت ػولتی مبلیبت،
په نىؿو ٜىایؼومبلیبت ،ذـیمې مربفات او ګمـکي مصٍىل.
– ۱تبة٠ 13یـمبلیبيت ٜىایؼ چه النؼې ٍ٤لىنه پکې وبمل ػي
ػ جبتتى وتمنیى له ػؿکه ٜىایؼ ،ػ اذنبلى او ظؼمبتى ٜـِه ،اػاؿي ٤ین ،ش ٪االمتیبفونى،
مت٥ـ٨ه او ػځمکى اوتٝمیـاتى ػ ظـڅالو ٜىایؼ .
-۱تبة 17ټىلنیقې ونډې چې ػ ػولتي کبؿکىونکى ػ ت٩بٜؼ ونډې پکې وبملې ػي ،ػ رشکتىنى
ػ کبؿکىونکى ػ ت٩بٜؼ ونډې پکې وبملې ػي.
– ۱تبة 18ه١ه پىؿونه چه النؼې تـظې پکې وبملې ػي
ػ تهـنیى هیىاػونى پىؿونه ،ػ نړیىالى اػاؿو پىؿونه .
– ۱تبة 19مـلتې چې النؼې ٍ٤لىنه پکې وبمل ػي .ػ تهـنیى هیىاػونى مـلتي ،ػ پبنګې
اچىنې (٠یـ من٩ىلې) مـلتې ،ػ نړیىالى مالمبتى ذبؿي مـلتې ،ػ نړیىالى ما لمبتى ٠یـ من٩ىلې
مـلتې ،ػ نىؿو ػولتي اػاؿاتى ذبؿي مـلتې او ػنىؿو ػولتي اػاؿاتى ٠یـې من٩ىلې مـلتې.
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لنډیش
ػ تىػیرې ػ ٜىایؼو او مٍبؿ٤ى پالنګؾاؿي ػ یىې ؿاتلىنکې تىػیرىي ػوؿې لپبؿه وي چې ػ
ه١ه په والٕه ػ ػولت ٝ٤بلیتىنه ػالې ؿهربي کیږي چې ػ ه١ه په والٕه ػولت په یى مٝین
وظت کې په یى هیىاػ کې ػ ٜبمه ؿ٤به په تإمین کې ػ امکبن تـ کچې ػ یىې ػ٨ی٩ې تىػیرىي
ٔـشې لپبؿه اړینه او م٩ٝىله ګڼل کیږي له همؼې امله ػ تىػیرې ػ ٜىایؼو او مٍبؿ٤ى ػ پیي
تینێ لپبؿه ػ هیىاػونى ػ ا٨تٍبػي او ټىلنیقې وِٝې رسه متنبلج ګڼ ومیـ ٔـی٩ې وتىن لـي.
ػ تىػیرې ػ مٍبؿ٤ى وړانؼ وینه ػ یىې ؿاتلىنکې تىػیرىي ػوؿې ػ مٍبؿ٤ى ػ وړانؼوینې څعه
ٜثبؿت ػه .ػ تىػیصې ػ مٍبؿ٤ى پالن ګؾاؿي نٙـ ػ تىػیرې ػ ٜىایؼو پالنګؾاؿۍ ته په
أمینبن او ػ٨ی٩ه تىګه ٌىؿت نیىلی يش ځکه ػ مٍبؿ٤ى ػ٠ه پالن ګؾاؿي ػ شکىمت ػ کبؿ ػ
پـوګـام ػ یى تٍىیـ په شیخ نٙـ ٜىایؼو ته ػ ا٨تٍبػي پـمعتګ او ظلکى ػ ٔـف الٝمل لږه تبتٞ
ػه او یىافې ػ مٍبؿ٤ى یىه کمه تـظه ػ ؿاتلىنکې وِٝې ػ انکىب ٣تبت ٞػه ،ػ مٍبؿ٤ى پالن
ګؾاؿي په تىػیره کې ػ پعىانیى ٔث٩ه تنؼیى له ذملې څعه ػه .
ػ مٍبؿ٤ى ٔث٩ه تنؼي ػ ویبنى او ظؼمبتى ػ ظـیؼاؿۍ په چىکبټ کې ػ ػولت له ٜملیبتى او ػ
ه١ې له ښىػلى او ترشیض څغ ٜثبؿت ػه .په همؼې البك پؼې ٔث٩ه تنؼۍ کې ػ ػولت ػ مبيل
چبؿو په اػاؿه کې ػ شٍبتؼاؿۍ په اړظىنى تبنؼې ټینګبؿ کیږي ظى په یىه ػولتي واشؼ کې ػ
ٜملیبتى ػ انؼافه کىلى څـنګىايل او اذـؤ په تـظه کې مـلته نه کىي .په تىػیره کې ػ مٍبؿ٤ى
ٔث٩ه تنؼي تیبنىي چې ػولت کىمې پیـوػنې تـ رسه کړي ػي .ػ ػولت مٍبؿٜ ٣مىمأ په
النؼې اړظىنى کې ٔث٩ه تنؼي کیږي.
 .۲د ضاسماين واحدونى په اضاص طتله ةندي:
پؼې ډلثنؼۍ کې مٍبؿ ٣ػ هـ ػولتي لبفمبن په البك چې ه١ه ػ تٍىیج وىو تـنبمى
وړانؼیق کىونکي او اذـؤ کىونکي وي ،پیي تیني کیږي.
 .۳د مصارفى د فصلىنى په اضاص ډلتندي:
ػ٠ه ډلثنؼي ػ ه١ه مبيل ػوؿې او مٍبؿ٤ى ػ مبهیت په البك ػه چې له مٝینى مٍبؿ٤ى څعه
ګټه اظيل .مٝمىآل ػ مٍبؿ٤ى ػ ٍ٤لىنى اٌيل ګـوپىنه ٜثبؿت ػي له:
ذبؿي مٍبؿ ،٣انت٩بيل پـػاظتىنى او پبنګه ایق مٍبؿ.٣
د مصارفى د مىادو په اضاص ډلتندي:
پؼې ډلثنؼۍ کې چې اٌيل مىظه یې ػ لبفمبين واشؼونى په کچه ػ مٍبؿ٤ى کنرتول او ػ
ػولتي شمبتؼاؿۍ ػ لیمتم او تىػیره ذىړونې لیمتم تـ منځ ػ ممت٩یم اؿتثبٓ ؿامنځ ته کىل
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ػي.
 – ۵د دندو یا ةزنامى په اضاص طتله ةندي :
ػ مٍبؿ٤ى په ػ٠ه ٔث٩ه تنؼۍ کې ػػولت او والیتي لبفمبنىنى مٍبؿ ٣ػه١ه اٌيل م٩بٌؼو
او اهؼا٤ى ته په پبم رسه ػ نؼؤ ،ـشى او معتل٥ى ٝ٤بلیتىنى په تىګه پیي تیني کیږي .ػ
ا١٤بنمتبن ػ ػولت په تىػیره کې مٍبؿ ٣په  ۱پنځى لىیى ٍ٤لىنى او هـ ٍ٤ل په څى کىچنیى
ٍ٤لىنى تبنؼې ویىل وىی ػی .چه ه١ه ٜثبؿت ػي له ۱۸ :تبة ػ مقػ او مٝبه مٍبؿ۱۱ ،٣
تبة له اذنبلى او ظؼمبتى څعه الت٥بػه  ۱۱تبة ټکټبنه او ه١ه ګټه چه په ټکټبنه کې وبمیلیږي
ٜىایؼ په مبيل ػوؿه کې ػ ټىلى ه١ى اللته ؿا٠لى او اللته ؿاتلى وړ مبلی منبتٝى او وذىهبتى(پیمى)
څعه ٜثبؿت ػي چه په مٝین وظت کې ػ وتمنیى ػ فیبتىايل یب ممت٩ل شمبة ػ مبفاػ لثج
يش .ػ ٜىایؼو لىړوالی یىاځې ػ یى ٨ثيل لنري یب تعمین پىالٕه تحثیت کیږي او ػ٠ه ٨ثيل
تعمین یب لنري ت٩ـیثب ً ػ ػولت ػ ټىلى ٜبیؼايت منبتٝى په اړه (پـته له ه١ى ٜىایؼو چه په یىه
ػوؿه کې جبتت وي لکه ػ ټىلى ٜبیؼايت منبتٝى له الؿې ػ کـایي له ػؿکه او ػ ػولتي فؿاٜتي
ځمکى ػ اذبؿې له ػؿکه ػ ٨ـاؿػاػي ٜىایؼو اللته ؿاتلل ،ػ ػولتي ٨ـِىنى ػ ٨مٕىنى ػتـالله
کىلى له الؿې ٜىایؼ او نىؿ ) ...په فیبته پیامنه ػ مبلیه وؿکىونکى ػ ٔـفالٝمل او ؿاتلىنکې
ا٨تٍبػي اوِب ٛتبت ٞػي .ػٜىایؼو ػ پالن ګؾاؿۍ لپبؿه ګڼ ومیـ ٔـی٩ې ػ ٜمل وړ ػي چه
په النؼې تىګه ځینى ته یې اوبؿه کیږي :ػمب٨ثل اظـ کبل ؿوه ،ػ متىلٖ شؼ (منىنه ګیـۍ)
ؿوه ،ػ ممت٩یمې پیي تینێ (ػ کبؿپیژنؼنې تعمني) ؿوه ،له تٕثی٩ي مٕبلٝبتى څعه اللته
ؿا٠يل ترـتىىې پبیلې ،ػ ا٨تٍبػ لنرێ مبډولىنى په البك تـاوؿػ په اکرثو هیىاػونى کې ٜىایؼ
ػ ممت٩لى شمبتىنى په البك او ػ هـ شمبة په ػاظل کې ػ ٜىایؼو ػ اٌيل منث ٞپه البك
ویىل کیږي .ػ ا١٤بنمتبن په ػولت کې ٜىایؼ په پنځى لىیى ا٨تٍبػي تـظى (تبة) او هـ تبة په
څى کىچنیى ٍ٤لىنى ویىل کیږي چه ٜثبؿت ػي له  ۸۸تبة مبلیبت ۸۱ ،تبة ٠یـ مبلیبيت ٜىایؼ،
 ۸۳تبة ټىلنیقې ونډې  ۸۱تبة پىؿونه ۸۱ ،تبة مـلتې.
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پىښتنې
 – ۸ػ تىػیرې ػ ٜىایؼو اومٍبؿ٤ى پالنګؾاؿي ولې ٌىؿت نیيس ؟
 – ۱مٍبؿ ٣څه وی ػي ؟
 – ۱ػ تىػیرې ػ مٍبؿ٤ى پالن ګؾاؿي تٝـی ٦کړئ .
 – ۱مرشوٓ مٍبؿ ٣تٝـی ٦کړئ ؟
 – ۱ػ مٍبؿ٤ى ٔث٩ه تنؼي څه وی ػه ؟
 – ۸ػ ػولت مٍبؿ ٣په کىمى اتٝبػو ویىل وىي ػي ؟
 – ۳ػ مٍبؿ٤ى ػ ٍ٤لىنى اٌيل ګـوپىنه کىم ػي ؟
 – ۱ػ ا١٤بنمتبن په ػولت کې ػ مٍبؿ٤ى ٔث٩ه تنؼي په کىمى تـظى ٌىؿت نیيس ؟
ٜ – ۱بیؼ تٝـی ٦کړئ ؟
 - ۸۳ػٜىایؼو ػ پالن ګؾاؿۍ لپبؿه کىمې ٔـی٩ې وتىن لـي ؟
 – ۸۱ػ ا٨تٍبػ لنرێ ػ مىډلىنى په البك ػ تـاوؿػ ؿوه څـګنؼ کړی .
 – ۸۱په ا١٤بنمتبن کې ػ ٜىایؼو ٔث٩ه تنؼي په کىمى تـظى ٌىؿت نیيس ؟

مأخذونه
 .۸انمتیتیىت ظؼمبت ملکي .)۸۱۱۱( .ؿهنمىػ آمىفيش ،کبتل
 .۱مىلىی ،ذثیج و آ٨بظبنی ٜلیـِب .)۸۱۱۱( .اٌىل تنٙیم و کنرتول تىػیره ػولتی ،نرش نىؿ
ٜلم.
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څلىرم څپزکی
د ةىدیجې اصىل
هـ ٜلم ػ اٌىلى اوالبلبتى له یىې للمې څعه تىکیل وىی ػی .څـګنؼه ػه چه انمبين
او ټىلنیق ٜلىم ػ ٔثیٝي ٜلىمى ػ اٌىلى په وبن التصکبم او ټینګښت نلـي په إٌالس ػ
نبمى٩٤ه ٜلىمى څعه شمبتیږي .له همؼې امله ػػ٠ى ٜلىمى په ٜبمى اٌىلى کې تل التحنبئبت
لیؼل کیږي .ػ ػولت په والٕه ػ تىػیرې ػ الیصې په تهیه تنٙیم او پیىنهبػ (وړانؼې) او
همؼاؿنګه ػ منبینؼه ګبنى په والٕه ػ ه١ې په تٍىیج تبنؼې اٌىل مـتج ػي او مٝمىالً په ه١ى
کتبتىنى او ؿلبلى کې چه ػ تىػیرې په اړونؼ لیکل وىي ػي ػ تىػیرې ػ اٌىلى په اړونؼ پکې
ذال تصخ ځبنګړی وىی ػی .له ػ٠ى اٌىلى څعه مىظه ػ ه١ى ٨ىاٜؼو او ترشی٥بتى ؿٜبیت کىلى
لقوم ػی تـ څى تنٙیمي تىػیره ػ ػولت ػ ٜىایؼو او مٍبؿ٤ى ػ پیژنؼلى او کنرتول په مىظه م٥یؼه
او ٨بٔ ٞولیله وي .ػػ٠ى اٌىلى وتىن ٤لم٥ه ػ شی ٦او میل څعه ػ معنیىي او ػپبؿملبن
ػمبيل کنرتول او نٙبؿت په مىظه ػه .څـنګه چه ػ تىػیرې پالن ػ ا٨تٍبػي او لیبيس
پالنګؾاؿیى له یىې ٜؼػي ظالٌې یب لنډیق څعه ٜثبؿت ػی نى ػػې پـ تنب په تىػیره کې مىؿػ
نٙـ پـوګـامىنه ه١ه وظت په یى م٩ٝىل وکل ٔـس او تٕثی ٪کیؼی يش چه ػ یى للمله اٌىلى
مٕبت ٪تـتیج وىي وي .ه١ى اٌىلى ته چه ػ مبيل لیبلت ػ انکىب ٣په ذـیبن کې ػ تىػیرې
لپبؿه انکىب ٣وؿکړل وىی ػی ػ ه١ىی ؿٜبیت ػ امکبن تـ شؼه اړین ګڼل کیږي .په تىػیره
پىؿې اړونؼ اٌىل په النؼې ډول ػي:

د کلني وايل اصل
څـنګه چه وویل وىل ،تىػیره ػ ػولت مبيل تـنبمه (پـوګـام) ػی .په هـه تـنبمه کې تبیؼ
مىعَ يش چه کىم کبؿ په کىم مرص ٣رسه او کىم وظت تـرسه يش ،ػ یىې ػوؿې لپبؿه هـه
تـنبمه په یىه مٝین وظت کې تنٙیمږي که چیـې ػ تـنبمې ػ اذـؤ کىلى ػ مٍبؿ٤ى پیي تیني او ػ
ه١ىی ػ تبمین لپبؿه اړین منبت ٞاو همؼاؿنګه ػ ه١ه کنرتول او اؿفیبيب په ٜمل کې امکبن
نلـي.
تىػیره چه ػ تـنبمى یى ډول ػی ،ػ ػولت ػ ٜىایؼو او مٍبؿ٤ى کلنێ پیي تیني ػه ،یٝنې ػ
ػولت ػظل او ظـڅ (ٜىایؼ او لګښتىنه)ػ یى کبل لپبؿه پیي تیني او ػټىل کبل لپبؿه یى ځل په
پبؿملبن کې تٍىیج کیږي .له ٤ني نٙـه ػ ٜىایؼو پیي تینێ تـ ه١ه شؼه چه له ش٩ی٩ت رسه
نیږػې وي چې ػ یى کبل په اوږػو کې په البنێ رسه تـرسه کیؼای يش .
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ا٨لیمي ت١یـ ػ تقګـانى ػ ٜىایؼ وِ ،ٞػ تىؿیقم او هىټلىنى په وبن ػ ٌنبیٝى او شـ٤ى ظبونؼانى
لپبؿه ٍ٤يل ت١یـ او ػػې په وبن نىؿ ظپله تىپړه ػوؿه په یى کبل کې ٔی کىي .ػ هـ هیىاػ ػ
ٜىایؼو او مٍبؿ٤ى فیبت ډولىنه له ا٨لیمي رشایٕى څعه ا٠یقمن ػي .ه١ه لنډ تـینه فمبين ٤بٌله
چه په ه١ې کې ٔثیٝت یىه تىپړه ػوؿه ٔی کىي یى کبل ػه او له یى کبل څعه ػ کمى فمبين
ػوؿو م٩بیمه مٕلىته او م٩ٝىله پبیله نه منٝکمىي ،ػ تیلګې په ډول ه١ه مبلیبت چه له ظلکى
څعه اظیمتل کیږي ػ کبل په اوږػو کې ػػ٠ى ت١یـاتى مرمىٜه په تـکې نیيس ػ مٍبؿ٤ى له
نٙـه هم ػػولتي اذـؤئیي ػلتګبئ ػ تـنبمى کلنی والی وبیؼ ػ ػولتي ٜىایؼو ػ پیي تینێ په
تبتیٝت منل وىی وی .ػٜمىمي مٍبؿ٤ى کنرتول ػ پبؿملبن له واکىنى څعه ػی .او ػػ٠ه کنرتول
په تٕثی ٪رسه منٕ٩ي ػه چه ػوظت ٜبمل هم مـاٜبت يش تـ څى په مٝین وظت کې ػولتي
ٜىایؼ ػ ه١ه له ذملې مبلیبت تـالله او تنٙیمي تىػیرې په البك مرص ٣يش .له همؼې امله
ػ تىػیرې ػ ٨بنىن ػ اذـا لپبؿه ،منبلج تـین فمبين واشؼ یىکبل مىعَ وىی ػی ،ځکه ػ
تیلګې په ډول که چیـې ػ هـو ػؿیى میبوتى لپبؿه یىځل ػ تىػیري تٍىیج اوتنٙیم اړین وي نى
ټىل وظت ته پبؿملبن ػ تىػیرې په تصخ تبنؼې مرصو( ٣تىظت) وي .او ػولت هم تبیؼ په هـو
ػؿیى میبوتى کې یى ځل ػ تىػیرې الیصه وړانؼې کړي .پؼې ٌىؿت کې ته ػ ػولت لپبؿه ػ
متىافنې تىػیرې ػ تنٙیم امکبن وتىن ونلـي ،ځکه ػ کبل په معتل٥ى ٍ٤لىنى کې ػ ػولت
ٜىایؼ او مٍبؿ ٣متىافن نه وي .ػػولت ػ ػظل او ظـڅ پیي تیني له یى کبل څعه ػ فیبت
وظت لپبؿه هم ػ پیي تینێ ػ٨ت کمىي .پىؿتنیى مـاتثى ته په پبم رسه ػ ٜمىمي ػ ظل او ظـڅ ػ
تٍىیج او تنٙیم لپبؿه منل وىی وظت یىکبل ػی(. )۸۸۱ :۸
ػػې رسه ،رسه ػ تىػیرې ػ کلني وايل په اٌل کې النؼې التحنبت هم وتىن لـي چه په
النؼې ډول ػي :په ه١ه مىاؿػو کې چه ػولت ػ لیبيس ا٨تٍبػي ،مبيل اونىؿو تصـانىنى له امله
ونيش کىلی چه تىػیره په وظت رسه تهیه او تنٙیم کړي نى پبؿملبن ػ امکبنبتى ػ تـاتـیؼو تـ
وظته ػ  ۱/۸۱او یب  ۸ / ۸۱یٝنی یىه میبوتني او ػوه میبوتني اونىؿ وکلىنى رسه تىػیرې
تٍىیثىي .یىمیبوتنێ تىػیره ػ ؿاتلىنکي کبل لپبؿه یىه پیىنهبػي تىػیره نؼه .تلکه ػ ۸ / ۸۱
په البك تٍىیج وىې تىػیره ػ ذبؿي کبل لپبؿه ػه چه ػ ٜميل کیؼو وړ ګـځي .ػػ٠ه ډول
تىػیرې وړانؼې کىل او تٍىیج یب ػػولت ػ نبتىانێ ٜلت ػ کلنیى تىػیرى په وړانؼې کىلى کې
ػلیبيس ټىلیق ،ا٨تٍبػي او مبيل تصـان مىذىػیت ػی)۱۳ :۱( .

د ةىدیجې د وحدت اصل
ػ وشؼت ػ اٌل په البك ػ ػولت ػ ټىلى تـنبمىٝ٤ ،بلیتىنى او ٔـشى تىػیره او همؼاؿنګه
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ټىل ٜىایؼ اومٍبؿ ٣او په پبیله کې ػ ټىلى ػولتي واشؼونى تىػیره تبیؼ په یى ځبی کې ولیکل
يش او ػ ؿلیؼګێ اوتٍىیج لپبؿه تبیؼ وړانؼې يش .په ه١ه ٌىؿت کې چه ػ تىػیرې ػ وشؼت
اٌل ؿٜبیت نيش په پبیله کې ته هـ لبفمبن او ػلتګبه ذال ،ذال تىػیره ولـي اویب ػولت ػ
معتل٥ى کبؿونى څعه ػ هـ یىه لپبؿه ذال او په مت٥بوتى وظتىنى کې تىػیره تهیه کړي ،ػ معتل٥ى
ػولتي تـظى ػٜملیبتى تـمنځ ته منٕ٩ي ،فمبين اومکبين نیږػوالی او هم١ږي له منځه الړه يش.
اوله تله ٔـ٤ه که چیـې تىػیره پبؿملبن ته په معتل٥ى تـظى او مت٥بوتى وظتىنى کې وړانؼې
يش نى ػهیىاػ ت ىػیرې ته ػ الرسيس او ػ ه١ې ػ ترقیي او تصلیل امکبن پبؿملبن ته په الك نه
وؿځي په ه١ه رستیـه تکـاؿي ،تیت او پـک کبؿونه ػ پبؿملبن ػ وظت ػ ِبی ٞکیؼو لثج کیږي
نى په ټىلنه کې تىٌیه کیږي چه یىاځې یىځل واشؼه تىػیره په یىه مرمىٜه کې تٍىیج يش
پؼالې تىګه چه ػ ػولت ټىلې کړنې ولـي نىػولت تبیؼ ػ ټىلى ه١ى ػ لتګبوو تىػیره چه په
یىډول ػ ػولت له ظقانې څعه په ممت٩یمه تىګه الت٥بػه کىي او یب ػ ػولتي کړنى یىه تـظه په
٠بړه لـي په یىه مرمىٜه کې تؼوین او یى ځل ػ تٍىیج لپبؿه پبؿملبن ته وړانؼې کړي (:۱
.)۱۸
د ةىدیجې د وحدت اصل یى ضلطله ګټې لزي چه مهمې یې په الندې ډول دي
لىمړی :ػ تىػیرې ػ وشؼت ػ اٌل ػ تٕثی ٪په ٌىؿت کې تىػیره په البنێ رسه تىعیَ
کیؼی يش چه آیب تىػیره متىافنه ػه او که نه او که چیـې ګڼ ومیـ تىػیرې تـتیج يش او
ػ ٠ه تىػیرې په ځبنګړي ډول ػ وظت له معې تىپیـ ولـي او ػ مبيل کبل په معتل٥ى
وظتىنى کې تـتیج يش ،پؼې ٌىؿت کې ػانه مٝلىمیږي چه ایب په پىؿته تىػیره کې
ػٜىایؼو او مٍبؿ٤ى تـمنځ یى تىافن وتىن لـي که نه ؟
دویم :ػ واشؼې تىػیرې په ٌىؿت کې م٩ننه ٨ىه په لهىلت رسه ػؿک کىلی يش چه ایب ػ
ػولت تىػیره او په ځبنګړي ډول ػ مٍبؿ٤ى لىړول اوػ ه١ىی ػ متىیل ٔـفالٝمل ػ ټىلنې
ػمبيل او ا٨تٍبػي التٕبٜت (تىان) رسه هم١ږي اومٕبت٩ت لـي که نه ؟
دریم :ػواشؼې تىػیرې په ٌىؿت کې په البنێ رسه تىعیَ کیؼای يش چه کىم مٍبؿ٣
اذثبؿي ،کىم اظتیبؿي او کىم ډول مٍبؿ ٣فایؼ(فیبتیؼونکي) مٍبؿ ٣ػي .

د ةىدیجې دتػادل اصل
ػ نىمىړي اٌل په البك اړینه ػه ،چه له اوله ػ تىػیرې ټىل مٍبؿ ٣ػ ٜىایؼو په والٕه
تـ رسه يش .ػ تىػیري تىافن ػوکيل اٌل له نٕ٩ې نٙـه ٠ىښتنه کىي ،تـ څى ټىل مٍبؿ ٣ػ
پالن وىو ٜىایؼو په والٕه تـ پىښښ النؼې ؿايش .په ػې البك ػ نىمىړي اٌل په البك
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هیڅ ډول مٍبؿ ٣تـ ه١ه وظته رسته نيش ؿلیؼی چه معکې له معکې ػ ه١ىی متىیيل
مؼاؿک څـ ګنؼ وىي نه وي .نىمىړی اٌل ػ مبيل اشتیبد ػ پىښښ ػ ډول په اړونؼڅه نه ؽکـ
کىي ،امب اٌىالً ػ مٍبؿ٤ى متىیل ػ پىؿونى اظیمتلى په والٕه هم مربف ګڼل وىی ػی ،په یى
مبډؿن ا٨تٍبػ کې ػ تىػیرې ػ٠ه تىافن اٌل ه١ه وظت م٩ٝىل ګڼل کیږي چه ػ پیي تیني
وىو ٜىایؼو په متىیل کې منٙم ٜىایؼ (ه١ه پالن وىي ٜىایؼ چې منٙمې منبت ٞولـي لکه
مبلیبيت ٜىایؼ تىثحبيت ٜىایؼ ػ مصٍىل اولهمیى ػ الؿې ٜىایؼ) ٠یـ منٙم ٜىایؼ (ه١ه ٜىایؼ
چه پالن وىي نه وي یب ه١ه ٜىایؼ چه منٙمې رسچینې ونلـي لکه ػ پىؿونى اللته ؿاوړل)
وبمل ػي .ػ٠ه اٌل ػکاللیکبنى له لیؼلىؿي څعه ا٠یقمن ػی چه ػ ه١ىی ته انؼ ښه ػولت
ه١ه ػی ،چه شؼا٨ل مٍبؿ ٣ولـي او په ا٨تٍبػی چبؿو کې مؼاظله ونکړي او په پبیله کې له
ا٨تٍبػي ولبیلى لکه ػ تىػیرې ػ کرس لیبلت څعه الت٥بػه ػ منلى وړ نؼه او متٝبػله تىػیره
یى اٌل په تىګه ٠ىښتل کیږي .نن وؿځ ډیـه نبػؿه ػه چه یى ػولت ػې متٝبػلې تىػیرې اذـا
کړي مٝمىالً ػولتىنه ػ شمبتؼاؿۍ له نٙـه ػ تىػیرې ػ کرس په رشایٕى کې ػٜىایؼو او مٍبؿ٤ى
ػ تىافن لبتل له مـکقي تبنک څعه ػولتي پىؿونه منٙىؿوي او په ٜمىمي ډول ػ ا٨تٍبػي ؿوؼ
ػ ؿامنځته کىلى لپبؿه ػ تىػیرې ػ کرس له لیبلت څعه الت٥بػه کىي (. )۱۱۱ :۱

د ةىدیجې د جامػیت اصل
ػ تىػیرې ػ ذبمٝیت له اٌل څعه مىظه چه ػ تىػیرې له مهم تـینى اٌىلى څعه ػه ػ
تىػیرې په اذـؤ او تنٙیم کې ػ ػولت له رصاشت او ػ٨ت څعه ػه ػ تىػیرې ػ ذبمٝیت اٌل
یى په تل پىؿې اړونؼ او په ٜین شبل کې یى له تل څعه ذال م٥هىمىنه تیبنىي .
 – ۸پؼې اٌل کې تىٌیه کیږي ،چه ػ ػولت ټىل ٜىایؼ اومٍبؿ ٣په وکل او هـه تىګه چه
ػي ،چه په ه١ه کې ػ ػلتګبئ ،وفاؿتعبنى ػولتي رشکتىنى په ػولت پىؿې تړلیى انت٥بٜي
مالمبتى او ټىلى ه١ه ػلتګبئ ذبؿي او انکىبيف تىػیره چه په یىنه یى ډول ػ ػولت له
تىػیرې ګټه اظيل تبیؼ ػ تىػیرې په لنؼ کې ؿاټىل او ػ هیىاػ پبؿملبن ته وړانؼې يش .
 – ۱په تىػیره کې منٙىؿوىي اؿ٨بم تبیؼ په نبظبلَ ډول پـته لؼې چه ٜىایؼ له مٍبؿ٤ى څعه
ت٥ـی ٪يش ػ تىػیرې په لنؼ کې ػؿد يش (.)۱۱ :۱

د ةىدیجې د تفصیل یا غاملیت اصل
ػػ٠ه اٌل په البك تبیؼ ػولت تىػیره په مرششه تىګه او ػه١ې له ذقیبتى رسه تهیه،
تنٙیم او پبؿملبن ته وړانؼې کړي ،پؼالې تىګه چه تىػیره ػ مرمىٜي او کُيل اؿ٨بمى له وړانؼې
کىلى څعه ځبن ولبيت .ػػ٠ه اٌل ػ مىذىػیت له ػالیلى څعه یى هم ػ تىػیرې ػ ٜبم نٙبؿت
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او کنرتول ممئله ػه .که چیـې ػ تٍ٥یل اٌل نه وي ػ ٜبم نٙبؿت تنمټیقه چبؿه ػ یى هیىاػ په
معبؿذى تبنؼې تص ٪٩نه مىمي .نىمىړی اٌل ػولت اړ تبيس تـ څى م٩ننې ٨ىې ته ػ تىػیرې په
پیىنهبػ او تؼوین کې ٜىایؼ په مرشس ډول ٔث٩ه تنؼي کړي او ػ اذـؤئیي تنمټىنى مٍبؿ ٣په
تٍ٥یل رسه او ػ تـنبمى او مٍبؿ٤ى ػ ٍ٤لىنى په چىکبټ کې ت٥کیک او مىعَ کړي .ػا اٌل
ػػې لثج کیږي چه ػ هیىاػ ػ پبؿملبن او مصبلثبتى ػ ػیىان نٙبؿت په ػ٨ی ٪ډول تص٪٩
ومىمي .او همؼاؿنګه اړینه ػه تـ څى تىػیره نه یىاځې ػا چه ػ اٜؼاػو او اؿ٨بمى په چىکبټ کې
وي تلکه تبیؼ ػ مٍ٥لى او ممتنؼو ؿاپىؿونى په چىکبټ کې مٕـس يش (.) ۸۱۸ :۸

د ةىدیجې د تخصیص اصل
ػ تىػیرې ػ تعٍیَ اٌل ه١ه ولبیل چه په تىػیره کې ځبی پـ ځبی کیږي ػ ٜبػي او
فمبين نٙـه په تىػیره کې یې په مىعٍى اهؼا٤ى پىؿې مـتىٔىي .یب په تل ٜثبؿت تبیؼ ػ
تىػیرې ولبیل په یى مٝین وظت کې په کبؿ واچىل يش .ػ پىؿتني اٌل مٕبت ٪ػ تعٍیَ په
اٌل کې ػ تىػیرې کی٥ي تعٍیَ ،کمي تعٍیَ او ػ تىػیرې ػ ولبیلى فمبين تعٍیَ
وبملیږي .ػ کی٥ي تعٍیَ ػ اٌل په البك ه١ه ولبیل چه په تىػیره کې ػ مٝینى اهؼا٤ى
لپبؿه تٝین وىي وي ،یىاځې ػ هام٠ه اهؼا٤ى ػ تص ٪٩لپبؿه ػ مرص ٣وړ تلل کیږي .ػػ٠ه اٌل
په والٕه م٩٩نه ٨ىه ػ اذـائیه ٨ىې ػ تٍمیم نیىنې شؼوػ په ٤ى ٧الٝبػه ډول مصؼوػوي ،که
چیـې په التحنإیي ډول ػا مربف وګڼل يش چه په تىػیره کې پیي تیني وىي ولبیل ػ اړتیب پـ
وظت ػ نىؿو اهؼا٤ى لپبؿه هم مرص ٣يش پؼې ٌىؿت کې تبیؼ په ػ٨ی ٪ډول ؽکـ يش چه
نىمىړي اهؼا ٣په کىمى ا٨المى کې وبملیؼی يش .ػ کمیټې تعٍیَ ػ اٌل په البك
مٍبؿ ٣یىاځې په ه١ه انؼافه مربف ګڼل کیږي چه په تىػیره کې ػ هـ هؼ ٣لپبؿه ټبکل وىي
ػي .په همؼې البك له پالن څعه فیبت مٍبؿ ٣مربف نه ګڼل کیږي امب ػ ه١ه تـٜکن په
تىػیره کې ػ پالن وىو مٍبؿ٤ى څعه ػ لږو مٍبؿ٤ى اذـؤ کىل یىاځې ه١ه وظت مربف ګڼل
کیږي ،چه نٙـ تعنیکي ػ الیلى مىذىػیت ته او یب ػ مٍبؿ٤ى نىؿو من ٞکىونکى ػالیلى په البك
په تىپړه او پیي تنیي وىې انؼافې رسه اذـؤ نيش .محالً کله چه ػ هىا ػ ظـاتىايل له امله
تٝمیـايت ٝ٤بلیتىنه وځنډیږي او په پبیله کې ػ ػولت لبظتامين مٍبؿ ٣تٕثی ٪او ٜميل نيش،
چه پؼې ٌىؿت کې ػ ػولت ػ مٍبؿ٤ى تٕثی ٪کىل ٍ٨ؼي نؼي ،تلکې ػ یى تعنیکي مىکل په
البك ػي .ػػې لپبؿه چه ػ اذـؤئیه ٨ىې ػ تٍمیم نیىنې لپبؿه یى څه پـاظه شؼوػ تـاتـ يش.
کىلی يش چه ػالې للنې وټبکي چه ػ ه١ه په البك اذـائیه ٨ىه ػا ٌالشیت ولـي ،چه
مٍبؿ ٣ػ ټبکل وىي للنې په شؼوػو کې کم یب فیبت کړي .ػ تیلګې په ډول ػ پـوژې ػ
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مرمىٜي مٍبؿ٤ى څعه ػ یىې مٝینې للنې ت١یـ ػ اذـائیه ٨ىې په ٌالشیت کې وؿکړل يش تـ
څى ػ اړتیب پـ وظت له ه١ه څعه الت٥بػه وکړي .ػ فمبين تعٍیَ اٌل ٠ىښتنه ػاػه تـ څى
مٍبؿ ٣په ه١ه وظت کې تـرسه کړل يش چه ػ تىػیرې په پالن کې تٍىیج او تٝین وىي
ػي .که چیـې په التحنإیي ډول ػا امکبن پیي تیني وىی وي چې تـ څى مٝین ولبیل په یىه
وؿولتێ ػوؿه کې هم ٌىؿت ونیىلی يش پؼې ٌىؿت کې اړینه ػه چه تىػیره کې تبیؼ ػ ه١ه ػ
انت٩بل ػلیل هم واِض يش .څـنګه چه یبػونه ووىه چه ػ تىػیرې ػ تعٍیَ اٌل ػ م٩ننه
٨ىې په والٕه ػ تىػیرې ػ ټبکل وىو ٜىایؼو او مٍبؿ٤ى په اړونؼ ػ اذـائیه ٨ىې ٌالشیت په
ډیـه فیبته تىګه مصؼوػ کړی ػی او ػ ه١ه په والٕه ػ شکىمت لپبؿه ػ ا٨تٍبػي شبلت
(کبنژاکتىؿي) ِؼ مبيل ٔـفالٝمل لتىنقمنىي چه ػ٠ه ػ نىمىړي اٌل یىه ٜمؼه نیمګړتیب ػه .ػ
تىػیرې ػ تعٍیَ ػؿې اٌىل چه پىؿته ؽکـ وىل همؼاؿنګه ػ ا١٤بنمتبن ػ ۸۱۱۱هـ ه کبل
ػ تىػیصې په م٩ـؿه کې هم په نٙـ کې نیىل وىي ػي .ػالې چه پؼې م٩ـؿه کې ؽکـ کیږي
چه تعٍیَ له ه١ه مٝینى وذىهى(پیمى ػ م٩ؼاؿ) څعه ٜثبؿت ػی چه ػ ه١ه ػ مرص٣
ٌالشیت ػ ؽیٍالس م٩بمبتى له لىؿي ػ یى ظبً کبؿ او مىظې لپبؿه په یى مبيل ػوؿه کې ػ یى
اػاؿي واشؼ لپبؿه منٙىؿ وىی وي .په پىؿتني مٕلج کې ػؿې واړه تعٍیٍىنه وبمل ػي .پؼې
مبنب چې له مٝینى وذىهى څعه مىظه کمي تعٍیَ ،ػ ظبً منٙىؿتعٍیَ له کی٥ي
تعٍیَ څعه ٜثبؿت ػی او ػیىې مبيل ػوؿې په مىػه کې تعٍیَ له فمبين تعٍیَ
څعه التبفیتىة کىي ػػې لپبؿه چه ػ تعٍیَ ػ اٌل ػا نیمګړتیب چه ػ کبنژاکتىؿي ِؼ
لیبلت لپبؿه ظنډ ګـځي له منځه یىړل يش نن وؿځ ت٩بِب کیږي تـ څى ػ تىػیرې ػ تعٍیَ
اٌل ػ مبډؿن مبيل لیبلت ػ ت٩بِب مٕبتٜ ٪یبؿ يش او په یىه فیبته انٕٝب ٣پؾیـۍ رسه
مرهق يش .

د راپىر ورکىلى اصل
ػ نىمىړي اٌل په البك تبیؼ اذـؤئیه ٨ىه او م٩ننه ٨ىه ػ یى أالٜبيت لیمتم په والٕه له
ښکته پىؿته په ػوامؼاؿه او منٙم ډول ػ تىػیرې په تړائ کبيف او ذبم ٞمٝلىمبت اللته ؿاوړي،
چه په ه١ه ځبی کې په تىػیره کې ػ تٝین وىو اٜؼاػو اؿ٨بمى کې ػ ت١یـاتى په تړائ لىمړين
مٝلىمبت فیبت اهمیت لـي هـه اػاؿه تبیؼ ظپل مبيل او ػ کبؿ ؿاپىؿونه په منٙم او ػوامؼاؿه ډول
لىړې اػاؿې ته وړانؼې کړي ،چه ػ اػاؿې ػ تربؿتى ػ٠ه ؿاپىؿونه ػ شکىمت ػ پـوګـام په تړائ ػ
تٍمیم ګیـۍ په ٜملیه کې هم وبمیلیږي .پؼې ډول ؿاپىؿونى کې تبیؼ یىاځې ت١یـات څـګنؼ
نيش ،تلکې ه١ه ٨بن ٞکىونکي ػالیل چه ػػ٠ه ت١یـاتى لثج وىي او همؼاؿنګه له نىیى
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وړانؼیقونى رسه ػ نىیى تٍبمیمى ػنیىلى ػالیل هم تبیؼ پکې وبمل وي .په همؼې البك ػ یى
أالٜبيت لیمتم ػ یبػګیـنې او ظربتیب په البك ػ ػولت ػ اػاؿې لپبؿه اړینه ػه تـ څى ػ معتل٥ى
تبجیـاتى په اړه مٝلىمبت تـ الله کړي تـ څى ػ شکىمت ػ کبؿ په پـوګـام او ان٥ـاػي پـوګـامىنى
تبنؼې تؼ تبجیـ ونکړي او پـ وظت رسه یې اؿفیبيب کړی يش .

د ةىدیجې د صالحیت اصل
ػػې لپبؿه چه اذـائیه ٨ىه یب شکىمت په تىػیره کې ټبکل وىو او پیي تیني وىو اهؼا٤ى ته
ؿلیؼه ګي وکړی يش اړینه ػه ،چه ػ الفمى ٌالشیتىنى لـونکی هم وي یب په تل ٜثبؿت ػ
تىػیرې ػ پالن ػ تٕثی ٪لپبؿه تبیؼ ه١ه ته ػا اړین ٌالشیتىنه انت٩بل يش .ػ م٩ننې ٨ىې ػ
تبجیـاتى او کنرتول په اړه تبیؼ ووایى چه ػ تىػیرې ػ ذىړښت او تـتیج په وظت کې ػ م٩ننه ٨ىې
ؿول ػ اذـؤئیه ٨ىې په نمثت په مـاتثى کم ػی ػالې چه ػ تىػیرې ػ پالنګؾاؿۍ په پیل کې ػ
تٍمیم ګیـۍ شؼوػ تـ یىې انؼافې فیبت وي او تـ پبؿملبين مىىؿې پىؿې ػ تٍمیم نیىنې ػا
شؼوػ ډیـ کمیږي .څـنګه چه ػ مٍبؿ٤ى ٜمؼه تـظه ػ ٨بنىين او ٨ـاؿػاػي مکل٥یتىنى په البك
ال ا٨ل لنډ مهبل له نٕ٩ې نٙـه ټبکل کیږي ػػې پـ تنیبػ ػالې رشایٕى النؼې ػ اذـؤئیه ٨ىې ػ
تٍمیم نیىنې لبشه په فیبته انؼافه رسه مصؼوػیږي چه ػا په ظپل ؽات کې ػ کبيف تٍبمیمى ػ
نیىلى ػ اٌل (پـنمیپ) ػ مصؼوػیت مبنب لـي ،ػػې پـ تنب یىاځې یىه اوږػ مهبله پالن ګؾاؿي
کىلی يش چه ػ تٍمیم نیىنې مصؼوػې لبشې ته ػ تىػیرې ذىړونې په ٜملیه کې پـاظتیب
وؿکړي .

د ةىدیجې اجزائیىي اصل
ػ تىػیرې ٔـشه او تـتیج له اوږػې مىػې ؿا پؼې ظىا ػ اذـؤئیه ٨ىې په ٌالشیتىنى پىؿې
تړائ لـي کیؼای يش چه ػ تىػیرې ٔـشې ته اٌىالً ػ م٩ننې ٨ىې په والٕه ت١یـ وؿکړل يش .
امب څـنګه چه تربؿة څـګنؼوي چه ػ تىػیرې ػ مصتىیبتى ٜمؼه تـظه چه ػ شکىمت له
لىؿي تـتیج کیږي او ػ تٍىیج په مىظه ؽیٍالس م٩بمبتى ته وړانؼې کیږي ،پـته له البيس
ت١یـ څعه تٍىیج او ٨بنىين ځىاک تـالله کىي چه پؼې اؿتثبٓ ػ تىػیرې له یى اذـؤئیي اٌل
څعه ظربې کیږي .ػ تىػیرې ػ اذـؤئیي اٌل په البك ػ تىػیرې تىکیل تبیؼ په مىافي تىګه
ػ شکىمت ػ کبؿ په ٠بړه وي پؼې تىػیره کې ػ اذـؤئيه ٨ىې ػ اهؼا٤ى مٝـيف او پالن وىو
اهؼا٤ى ته ؿلیؼل له ٜؼػي نٕ٩ه نٙـه ػؿد کیږي .ػ تىػیرې ػ تنٙیم پـوظت ػ اذـائیه ٨ىې
او اػاؿي ا٠یقې فیبت اهمیت لـي امب ػ تىػیرې منٙىؿي مبهیتبً ػ م٩ننه ٨ىې ػنؼه ػه ػ
تىػیرې اذـؤ تبیؼ په هیڅ ٌىؿت ػ م٩ننه ٨ىې ػ لیبيس ا٠یقو ػ لبشې ػ مصؼوػیت په لىؿ
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ؿهنامیي نيش ،ولې ػا په م٩ننه ٨ىه پىؿې اړه لـي چې په کىمه انؼافه ا٠یقه ػ شکىمت په
پـوګـام او ػ ه١ه په تٕثی ٪تبنؼې واؿػولی يش .ػ تىػیرې اذـؤئیي اٌل همؼاؿنګه یى ػا نٙـ
هم لـي چه اذـؤئیه ٨ىه ػ ظپل ػ٠ه ٌالشیت تـ څنګ ػ م٩ننه ٨ىې په م٩بتل کې یى جبتت او
مٝین مماولیت هم لـي .څـنګه چه ػ م٩ننه ٨ىې په والٕه ػ مٍبؿ٤ى په منٙىؿۍ کې ػا
ٔـفالٝمل وبمیلیږي چه ولبیل ػ پیي تیني وىي پالن مٕبت ٪او تىػیرې ػ کاللیکى اٌىلى
په البك په ا٨تٍبػي تىګه په کبؿ واچىل يش ،پؼې البك اذـائیه ٨ىه ػا مماولیت لـي تـ
څى ټىل ه١ه تؼاتیـ په نٙـ کې ونیيس چه په م٩ٝىله تىګه ػ تىػیرې ػ اذـؤ لپبؿه اړین ګڼل
کیږي.

د ةىدیجې د غلنیت(څزګندوايل) اصل
ػػې اٌل پـ البك اړینه ػه تـ څى ػ تىػیرې ټىل مصتىیبت او مـاشل ػ ذمٝې أالٜبتى ػ
ولبیلى او نىؿو ممکنه ولبیلى له الؿې ٜبمى ظلکى ته څـګنؼ يش چې ػ اٌىيل پـنمیپ له نٙـه
هـ ٤ـػ ػ مبيل وذىهبتى(ػ پیمى ػ م٩ؼاؿ) او مبيل لیبلتمؼاؿانى ػ ٔـفالٝمل څعه کبيف
مٝلىمبت تـالله کړی يش .ػ تىػیرې ػ ٜلنیت اٌل په البك همؼاؿنګه ػ ٜمل په لبشه کې
ػ ظلکى په مبلیبيت ؽهنیت او مبلیبيت اظال٨ى تبنؼې محثت ا٠یق هم واؿػولی يش ،پؼې مبنب کله
چه ظلک معکې ػػولت ػ مبيل لیبلت ػ پبیلى له مىبهؼې څعه ظرب يش ،چه ػولت له ػوی
څعه کىم مبلیبت اظيل ه١ه په کىمى ځبیىنى کې مرص٤ىي نى ػ ػې لیىالتیب ػ مبلیبتى وؿکړې ته
فیبتیږي په ځبنګړي ډول ػا مىِى ٛپه مغ پـ وػې هیىاػونى کې ډیـ اهمیت لـي ځکه پؼې
هیىاػونى کې مبلیبيت ؽهنیت ػ پـ مغ تللى هیىاػونىپه پـنمثت ډیـ ټیټ ػی .له همؼې امله ػه
چه په مغ پـ وػې هیىاػونى کې له مبلیې څعه تیښته ډیـه فیبته ػه او ػ٠ه چبؿه ػ ػولت ػ
مبلیبيت ٜىایؼو ػ کمىايل لثج کیږي .ػ ٜلنیت(څـګنؼوايل) له ػ٠ه اٌل څعه التحنإ یىاځې
ه١ه وظت ػه چه ػػې ډول مٝلىمبتى پټ لبتل ػ ػولت په ګټه وي چه ښه تیلګه یې ػ نٙبمي
چبؿو مٍبؿ٤ى پټ لبتل ػي چه په هـ هیىاػ کې لږ یب ډیـ مٝمىل ػي .
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لنډیش
هـ ٜلم ػ یىې تـظې اٌىلى او تنمټىنى څعه تىکیل وىی ػی ،څـګنؼه ػه چه ػ ټىلنیقو او
انمبين ٜلىمى ػ اٌىلى التصکبم او ٕ٨یٝت ػ ټىلنیقو ٜلىمى په انؼافه نؼی او ټىلنیق او انمبين
ٜلىم په إٌالس ػ نبمى٩٤ه ٜلىمى څعه ومیـل کیږي .ػػ٠ه اٌىلى وذىػي ٤لم٥ه له ٌی ٦و
میل څعه ػ معنیىي او پبؿملبن ػ مبيل کنرتول اونٙبؿت ػ وتىن په مىظه ػه ه١ه اٌىل چه ػ
مبيل لیبلت ػ انکىب ٣په ذـیبن کې ػ تىػیرې لپبؿه انکىب ٣وؿکړي وىی ػ ه١ه ؿٜبیت
ػامکبن تـ شؼه ػ تىػیرې ػ معتل٥ى ػنؼو تىپړه اذـا تنٙیمىالی يش .ػ تىػیرې ػ٠ه اٌىل په
النؼې ډول ػي .
ػ تىػیرې ػ کلني والی اٌل تیبنىي چه تىػیره تبیؼ ػ یى کلنې مبيل ػوؿې لپبؿه پیښ تیني
يش تـ څى ش٩ی٩ت ته نیږػې وي .تىػیره چه ػ تـنبمې یى ډول ػي ،ػػولت ػ ٜىایؼو او
مٍبؿ٤ى یى کلنه پیي تیني ػه .یٝنې ػ ػولت ػظل او ظـڅ ػ یى کبل لپبؿه پیي تنیي او ػ ټىل
کبل لپبؿه یىاځې یى ځل په پبؿملبن کې تٍىیج کیږي .نى ػ تىػیرې ػ ٨بنىن ػ اذـا لپبؿه منبلج
تـین فمبين واشؼ یى کبل مىعَ وىی ػی .ػ تىػیرې ػ وشؼت ػ اٌل پـ البك ػػولت
ټىلې تـنبمې ٝ٤بلیتىنه له ٔـشې او همؼاؿنګه ټىل ٜىایؼ او مٍبؿ ٣او په پبیله کې ػ ټىلى ػولتي
واشؼونى تىػیره تبیؼ په یى ځبی کې ولیکل يش او ػ الرسيس او تٍىیج لپبؿه وړانؼې يش
.ػتىػیرې ػ تٝؼل ػ اٌل پـ البك تبیؼ ػ تىػیرې ټىل مٍبؿ ٣ػ ٜىایؼو په والٕه تـرسه
کیؼای تـ څى یې چه معکې متىیيل منبت ٞنه وي څـګنؼ وىي .ػ یبػونې وړ ػه چه نن وؿځ ډيـه
نبػؿه ػه چه یى ػولت ػ یى متٝبػله تىػیره اذـا کړي مٝمىالً ػولتىنه ػ ٜىایؼو او مٍبؿ٤ى ػ تىافن
ػ ش ٚ٥ػ شمبتؼاؿۍ له نٙـه په ه١ه رشایٕى کې چه له کرس رسه معبمغ وي له مـکقي تبنک
څعه ػ ػولتی ٨ـِه (پىؿ) منٙىؿي او ٜمؼتبً ػ ا٨تٍبػي وػې لپبؿه ػ تىػیرې ػ کرس له
لیبلت څعه الت٥بػه کىي .
ػ تىػیرې ػ ذبمٝیت له اٌل څعه مىظه چه ػ تىػیرې له مهمى اٌىلى څعه ػی .ػ
تىػیرې په تنٙیم او اذـا کې ػ ػولت ػ٨ت او رصاشت ػی .ػ تىػیرې ػ وبملیت اٌل پـ
البك تبیؼ ػولت تىػیره په مرششه تىګه او ػ ه١ه ػ ذقیبتى رسه تهیه ،تنٙیم او پبؿملبن ته
وړانؼیق کړي .پؼالې تىګه چه په تىػیره کې ػ کيل یب مرمىٜي اؿ٨بمى له وړانؼې کىلى څعه
رص ٣نٙـ وکړي ػػ٠ه اٌل ػ مىذىػیت یى ػلیل ػ تىػیرې ػ همګبين نٙبؿت او کنرتول
مىِى ٛػه .ػ تىػیرې ػ تعٍیَ اٌل ه١ه ولبیل چه په تىػیره کې ځبی پـ ځبی کیږي ػ
مبػي او فمبين نٙـه په تىػیره کې ػ مىعٍى اهؼا٤ى لپبؿه اړونؼ کىي یب په تل ٜثبؿت ػ
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تىػیرې ولبیل تبیؼ په یى مٝین وظت کې په کبؿ واچىل يش .ػ پىؿتني نٕ٩ه نٙـ په البك ػ
تىػیرې ػ تعٍیَ په اٌل کې کی٥ي تعٍیَ ػؿې اٌىل چه پىؿته ؽکـ وىل همؼاؿنګه ػ
ا١٤بنمتبن ػ  ۸۱۱۱کبل ػ تىػیرې په م٩ـؿه کې هم په پبم کې نیىل وىي ػي .ػػې لپبؿه چه
اذـائیه ٨ىه یب شکىمت په تىػیره کې ټبکل وىو او پیي تیني وىو اهؼا٤ى ته وؿلیږي تبیؼ
اړین ٌالشیتىنه هم ولـي یب په تل ٜثبؿت رسه ػ تىػیرې ػ پالن ػ تٕثی ٪لپبؿه تبیؼ ػ٠ه اړین
ٌالشیتىنه اذـایه ٨ىې ته انت٩بل يش چه ػ تىػیرې ػ ٌالشیت اٌل تیبنىي .ػ تىػیرې ػ
ٜلنیت اٌل په البك تبیؼ ػ تىػیرې ټىل مصتىیبت او مـاشل ػ ذمٝي أالٜبتى ػ ولبیلى او یب
نىؿو ممکنه ولبیلى له الؿې په ٜبمه أال ٛوؿلىل يش ػ ٜلنیت او ػ٠ه اٌل څعه التحنب رص٣
ه١ه وظت وتىن لـي چه ػػ٠ه مٝلىمبتى پټ لبتل ػ ػولت په ګټه وي چه ښه تیلګه یې ػ
نٙبمي مٍبؿ٤ى مٝلىمبت پټ لبتل ػي چه په هـ هیىاػ کې لږ یب ډیـ مٝمىل ػي(.)۱۱
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پىښتنې
 .1ػ تىػیرې پالنګؾاؿي څه وی ػه؟
 .2ػ تىػیرې اٌىل څه وی تیبنىي؟
 .3ػ تىػیرې ػ کلني وايل اٌل مىظه په لنډ ډول تیبن کړئ؟
 .4ولې تىػیره تبیؼ ػ کلني وايل اٌل څعه پیـوي وکړي؟
 .5آیب ػ تىػیرې ػ کلني وايل په اٌل کې التحنبء وتىن لـي؟
 .6ػ تى ػیرې ػ وشؼت اٌل کىمې ګټې لـي؟
 .7ػ تىػیرې ػ تٝبػل اٌل څه تیبنىي؟ او آیب ػ نن وؿځې په مؼؿن ا٨تٍبػ کې له ػ٠ه اٌل
څعه پیـوي کېؼی يش او کنه؟
 .8ػ تىػیرې اٌل کىم م٥بهیم تیبنىي؟
 .9په تىػیره کې ػ تٍ٥یل اٌل ،نه مـاٜبت کىل کىمې لتىنقې ؿا منځته کىي؟
.11

تعٍیَ په کىمى ډولىنى وېىل وىیؼی ،لنډ یې ترشیض کړئ.

.11

ػ اٝ٤بنمتبن ػ 1353کبل ػ تى ػیرې م٩ـؿې ػ تعٍیَ اٌل څـنګه تیبن کړی ػی؟

.12

ولې تبیؼ تىػیره ػ ٜلنیت ػ اٌل پیـوي وکړي؟

مأخذونه
 .۸اتـاهیمي نژاػ ،ػ کرت مهؼی و ٤ـذىنؼ ،ال٥نؼیبؿ .)۸۱۱۸( .اٌىل تهیه و تنٙیم کنرتول
تىػیره ،لبفمبن مٕبلٝه و تؼوین کتج ٜلىم انمبنی ػانىګبههب (لمت) ،تهـان.
 .۱مىلىی ،شثیج و ا٨بظبنیٜ ،لیـِب .)۸۱۱۱( .اٌىل تنٙیم و کنرتول تىػیره ػولتی،
لبفمبن مٕبلٝه و تؼوین کتج ٜلىم انمبنی ػانىګبههب (لمت ) ،تهـان.
ٜ .۱قیقی٠ ،الم ؿِب٤ .)۸۱۱۳( .ـاګـػ کنرتول و تنٙیم تىػیره ػولتی تـ البك نٙبم امبؿ
هبی مبلی ػولت ،تهـان.
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پنځم څپزکی
د ةىد یجې جىړونې ډولىنه
ه١ه تؼلىنىنه ،چې په ػې وؿوؿلتیى کلىنىکې په هېىاػ کې ػ تىػیرې ذىړونې په تـظه کې ؿا
منځ ته وىيؼي ،ػ ػې لثج وىيؼي ،چې ػ تىػیرې ػ تهیې ،تنٕیم او کنرتول په تـظه کې ػ
پبم وړ پـمعتګىنه هم ولیؼل يش او پکبؿ یىړل يش ،مٝمىالً ػ تىػیرې تـتیج په النؼې وکلىنى
رسه ٌىؿت نیيس.
 .1سیاتېدونکي ةىدیجه :ػ تېـ کبل په ٜین ٍ٤ل او تبة رسه یىه انؼافه فیبتىالی کىي.
 .2د صفز په اضاص ةىدیجه :له ٌ٥ـ څعه پیل کیږي.
 .3د ةزنامې یا اجزأاتى په اضاص ةىدیجه :تىػیره په تـنبمى رسه تعٍیَ کیږي.
 .4والیتي ةىدیجه :ػ اړونؼه وفاؿت ظبنى له الؿې ػ منبتٝى تعٍیَ ،ػ والیبتى په البك
ٌىؿت نیيس.
 .5سیاتېدونکې ةىدیجه :کله چې ػ تېـ کبل په تىػیره تبنؼې ،په مرمىٜي مٍبؿ٤ى یب یى
مٝین کىػ کې یى م٩ؼاؿ وؿ فیبت يش ،ػ فیبتېؼونکې تىػیرې په نبمه یبػیږي .فیبتېؼونکې
تىػیره په تٍمیم نیىنه کې ػ کمى ت١یـاتى له ٔـی٩ې رسه مٕبت٩ت یب تـاتـ والی لـي ،ػ
نىمىړې ٔـی٩ې په البك ،ػ نىې تٍمیم نیىنې لپبؿه ه١ه تٍمیمىنى ته مـاذٝه کیږي ،چې
معکې په ػې اړه نیىل وىيؼي او مىذىػه ٠ىښتنى ته په پبم رسه په ه١ه کې ذقیي ت١یـات
ؿامنځ ته کیږي .فیبتېؼونکې تىػیره ذىړونه په کلنێ تىػیره کې ػ لتىنقو او رسػؿػۍ
څعه ػ معنیىي ليبؿه ؿامنځ ته وىیؼه ،په ػې تـتیج رسه هـکبل ػ لىمړیى څعه ػ تىػیرې
ذىړونې لپبؿه پیچيل کبؿلپبؿه ا٨ؼام ٌىؿت نه نیيس؛ تلکې تىػیره ذىړوونکي ػ تېـکبل ػ
تىػیرې په منلى ،ظپل پبم ػ فیبتىايل ت١یـاتى ته اړوي .په ػې ؿوه کې چې ػ (ٜملیبتى ػ
لٕصې ػ لبتنې) په ؿوه یب په لنډ ډول (ػ لٕصې لبتنې ؿوه) په نىم یبػیږي ،ػ تېـ
کبل تىػیره ػ ذبؿي مٍبؿ٤ى لپبؿه ػ پبیې په شیخ ٤ـُ او کلنی فیبتىالی ػ ه١ه لپبؿه په پبم
کې نیىل کیږي؛ ػ٠ه فیبتىالی ػ ٨یمتىنى ػ ت١یـ په پـوله کې ،ػ مىذىػه ٜملیبتى ػ شرم
په ت١یـ ،ػ ػولت له لىؿي ػ نىیى ػنؼو منل او ػا ډول ٜىاملى پىؿې تړاو لـي .ػ تىػیرىي
کبل لپبؿه ػ ان٥اللیىن ،ویبنى او ظؼمبتى ػ ٨یمتىنى ػ تٝین څعه تـ الله وىي ت١یـات تـاوؿػ
او ػ کمي او کی٥ي ٜملیبتى پـاظىالی په ه١ه تبنؼې وؿ فیبتیږي او ځینې وظتىنه ػلتګبه ته
نىی کبؿ یب ػنؼه لپبؿل کیږي ،چې په وؿولتي کبل کې ټىلې تىػیرې ته الرسلی پیؼا
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کىي.ػ لٕصې لبتل په واٝ٨یت کې ػ ٨یمتىنى ػ فیبتىايل یب کمىايل ػ تٕثی ٪په تـظه کې
ػ ه١ه م٩ؼاؿي کمیت ػ لبتلى او ػ ه١ه په ٨یمت کې ػ ت١یـ په مٝنب ػی ،یٝنې په ش٩ی٩ت
کې ػ ان٥اللیىن او ؿکىػ ٜالیم ػالې ؿا څـګنؼیږي؛ ػ تیلګې په تىګه ،که چېـې په یىه
میبوت کې ػ مىټـ ػلىن تىکى انؼافه  111 litersلیرته او یب په کبل کې  1211 litersوي؛
که چېـې لیرت په  51ا١٤بنێ وي ،په کبل 1395هـ ل کې ػ ٜملیبتى ػ لٕصې ػ لبتلى
مرص ٣په هـه میبوت کې له  18111ا١٤بنیى رسه تـاتـ ػی .په النؼې ډول یې مصبلثه
کىو:
په  1391هـ ل کبل کې

61111

51

1211

1211 65 78111
په 1391هـ ل کبل کې
78111 61111 18111
ػ٠ه ؿوه ػ مٍبؿ٤ى ػ تعمین یى مٝمىل کاللیک او نب منبلج ؿوه ػی ،څـنګه چې په
ػې ؿوه کې مىذىػه مٍبؿ ٣په البنێ رسه تـؿيس کیږي او ػ اړتیبئ او ٨یمت ګؾاؿۍ یب تـاوؿػ
ػ نىې اؿفیبتێ ٠ى ښتنه کىي(ػ پىهنې وفاؿت ػ تىػیرې لىیه تـظه فیبتېؼونکې تىػیره ػه او
مبلیې وفاؿت ػې ډول تىػیرې ته تـذیض وؿکىي) ػا ؿوه همؼاؿنګه له پىؿته څعه ښکته یى
میتىػ ػی ،چې په ه١ه کې تٍمیم نیىونکي له ظپل ٌالشیت څعه الت٥بػه کىي ،چې په ػې
ٌىؿت کې ػ تىػیرې ػ یى لىی م٩ؼاؿ تعٍیَ یىه اؿګبن یب یى لىؿي ته ممکن کیږي .ػا ؿوه
ػ تېـ کبل په اؿ٨بمى پىؿې تړلی ػی ،په ػې ؿوه کې ػ تېـکبل ػ مٍبؿ٤ى ػ تبجیـاتى اؿفیبيب
تٝؼیل کیږي .ػا ؿوه ػا اذبفه نه وؿکىي ،تـڅى ٠یـ رضوؿي پـوژې یب اؿ٨بم چې له تېـو څعه
په ذـیبن کې وي شؾ ٣کړي او ػ تىػیرې ػ پبم وړ م٩ؼاؿ پن انؼاف يش .په ٜین وکل کې
په ػې ؿوه کې نىي ا٨الم ،ه١ه که ډېـ اړین هم وي په آلبنێ رسه نه يش وبملېؼای ،ځکه
ػ ه١ىی ػاظلېؼل ػ تىػیرې په مىذىػه لیمتم کې ػ اوږػ وظت او تیـوکـاتیکې پـولې
٠ىښتنه کىي .فیبتېؼونکې تىػیره یىاځې ػ مٍبؿ٤ى په اړونؼ مٝلىمبت وړانؼې کىي او ػ ه١ىی
ػ پبیلى په اړونؼ هېڅ مٝلىمبت نه وړانؼې کىي.

د صفز په اضاص ةىدیجه
ػ ٌ٥ـ په البك تىػیرې م٥کىؿه ػ لىمړي ځل لپبؿه ػ ( )R.E Hiltonپه والٕه منځ ته
ؿا٠له او ػ امـیکب په متصؼه ایبالتى کې په  1963م کبل ػ فؿاٜت په وفاؿت کې ػ تىػیرې
ذىړونې او تـنبمې ٔـشه کىلى ػ لیمتم)System) planning programming and budgeting
په شیخ مٝـيف وىه .ػ امـیکب ٤ؼؿايل شکىمت ػا ډول تىػیره په 1977م او ػ 1977م ػ
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٨بنىن په شیخ پیبػه کړه .ػ نىمىړي تىػیرې ذىړونې ػ تٍمیم نیىنې پـوظت ػ تـنبمى ػ هـ
ٝ٤بلیت ػ مىعٍىلى اوتیبنىلى ٠ىښتىنکی ػی .ػ تىػیرې تعٍیَ ػ مٍبؿ٤ى یب ګټې ػ
ملصى٘بتى یب پبیلې په البك ٌىؿت نیيس .ػ تىػیرې تعٍیَ وىی م٩ؼاؿ په یى تېـوىي
ٝ٤بلیت په نٙـکې نیىل کيږي ،یب په تل ٜثبؿت هـ ٝ٤بلیت ،هـ کبل له ٌ٥ـ څعه پیل کیږي .ػ
تیلګې په ډول په لىمړي ٨ؼم کې تبیؼ ػ هـې تـنبمې ٝ٤بلیتىنه ػ تٍمیم ګیـۍ ػ تـظې ػ مؼیـ
په والٕه تىذیه (وښىػل) يش او په تـتیج رسه ػ لىمړیتىتىنى رسه اؿتثبٓ وؿکىل کیږي ،تـڅى ػ
پبم وړ اهؼا ٣الك ته ؿايش .مىذىػه منبتٝى ته ػ لىمړیتىتىنى په البك په نىؿو تؼیلى ٝ٤بلیتىنى
رسه الؿښىونه کیږي ،تـڅى له ه١ه څعه اٜٙمي پبیلې تـالله يش او ػ منبتٝى ػػویم ځيل
تعٍیَ لپبؿه مى ٞ٨تـاتـه کړي .ػا ډول ػ تىػیرې ذىړونې له ټىلى اوکبلى څعه په تهرت ډول
تىػیرې ته په ډېـ ماجـ ډول له اؿفیبتێ رسه ؿتٖ وؿکىي ،ػ ػې لپبؿه ػ ػویم ځيل تصلیل
٠ىښتىنکی هـ لىمړیتىة ػ نیىل وىو تٍبمیمى مٍ٥له تىذیه(ښىػنه) او تـؿيس ػه .په
فیبتېؼونکې تىػیره ذىړونه کې ػ تـاوؿػونى (انؼافه کىلى) کبل ػ معکیني کبل اؿ٨بم ػي .ػ
وؿولتي کبل ػ تىػیرې په تنٙیم کې ػ للنې فیبتىايل لپبؿه ا٨ؼام کیږي ،نىمىړی کبؿ له پىؿه
ػ٨ت څعه تـظمن نه ػی؛ ځکه په ؿاتلىنکې کې ػ تېـې اوِب ٛته ٜمىمیت وؿکىل ػ پیي
تینێ لپبؿه ػؿلت وبظَ نه ػی .ػه١ى ا٤ـاػو ػنؼه چې نىې تىػیره ذىړوي یبیې تـاتـوي ػا
ػی چې کىم ا٨الم تبیؼ له تىػیرې څعه شؾ ٣کړو او کىم ٝ٤بلیتىنه او ػ ه١ه په البك کىم
ا٨الم تبیؼ اِب٤ه کړو؟ ػا کبؿ ػ ػې تبٜخ کیږي چې مؼیـیت ػ کبؿ ػ ځبنګړي ډول ػ اػامې یب
ػؿولى لپبؿه ظبً پبم وکړي(په ځبنګړي ډول ه١ه وظت چې ػ مصیٕي ت١یـاتى یب ه١ى ت١یـاتى په
لثج چې ػ لبفمبن په اهؼا٤ى کې ؿا منځ ته وىی وي ګټىؿ وي ه١ه ٨لم (واشؼ) ػ ٝ٤بلیت نىؿ
مٕـس نه ػی) ػ ٌ٥ـ په البك په تىػیره ذىړونه کې ،چې ػ فیبتېؼونکي تىػیرې م٩بتل ټکی
ػی ،ػ تىػیرې تٝؼیل ػ متمـکق تىػیرىي کبل او ذبؿي کبل پـ ت٥بوت تبنؼې متمـ کق ػی،
ځکه ػ رسته ؿلیؼلى مٍبؿ٤ى او کبؿونى په اړه مٝلىمبت په ؿاتلىنکي کبل کې ػ تـنبمې ػ ت١یـ ػ
انؼافې ػ تـؿلێ لپبؿه پکبؿ نه وړل کیږي .ػ ٌ٥ـ په البك تىػیره ذىړونه ( Zero Based
 )Budgetingهڅه کىي چې نىمىړې نیمګړتیب له منځه یىيس .په ػې تىػیره ذىړونه کې ػ هـ
ٝ٤بلیت نىی ٝ٤بلیت ػ ٌ٥ـ په البك ػی او ػ هـ ٝ٤بلیت لپبؿه ػالې ػلیل تبیؼ وتىن ولـي،
چې آیب اړینه ػه او که نه؟ ػ ٌ٥ـ په البك تىػیره کې مٍبؿ ٣ػ ػې پـځبی چې ػ ذبؿي
لٕصې په البك مصبلثه يش له ٌ٥ـ څعه پیل کیږي .په ػالې تىػیرىي ٔـی٩ې رسه ػ هـ
پىيل واشؼ ػ مرص ٣لپبؿه تبیؼ یى منٕ٩ي ػلیل وتىن ولـي .ػ ٌ٥ـ په البك په تىػیره ذىړونه
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کې ته ػ تىػیرې تصلیلىونکي ٔثٝب ً ػ رسته ؿلېؼلى کبؿونى او مٍبؿ٤ى په اړه ػ تېـو مٝلىمبتى
٠ىښتنه کىي؛ امب لقومبً ػ٠ه مٝلىمبت ػ ه١ه کبؿ البك نه ػی او ه١ه په ػې ځبی کې له پبمه
٠ىؿځىي .پیرت٤یـ ػ ٌ٥ـ په البك تىػیرې ذىړونې په نىم کتبة لیکىنکی او پؼې تـظه کې ػ
ذبلثې م٩بلې په  1973م کبل کې ػ  Harvard Business reviewپه نىم مرله کې ػ ٌ٥ـ په
البك تىػیره ذىړونه ػالې تٝـی ٦کړیؼه((یىه ٜملیبيت تـنبمه او تىػیرىي پـوله ػه ،چې هـ
مؼیـ اړتبيس ،چې په تىپړه مرشو ٛاو په تبػلیله ٔـی٩ه ظپله تىػیره ػ ٌ٥ـ په البك څـګنؼه
کړي او ػ ػ٠ه چبؿې ػ اجثبت ممئىل واويس ،چې ولې تبیؼ هـ مثل ٢په مرص ٣وؿلىي)) پؼې
البك ػ ٌ٥ـ په البك تىػیره لىمړۍ ػ ٝ٤بلیتىنى ګټه او مٍبؿ٤ى هؼ ٣ته په کتى رسه اؿفیبيب
کىي؛ په ػویم ٨ؼم کې نىؿو ٝ٤بلیتىنى ته په پبم ػ ه١ې لىمړیتىة مىعَ کىي؛ او په ػؿیم
٨ؼم کې ه١ه ٝ٤بلیتىنه شؾ ٣کىي ،چې ػ ه١ىی څعه تـالله کېؼونکې ګټه ػ ه١ىی له
مٍبؿ٤ى څعه لږه وي .ػ ٌ٥ـ په البك تىػیره ذىړونه نمثت ٜنٝنىي تىػیرې ذىړونې ته
النؼې ګټې لـي.
 .1ػا تىػیره ػ ػې په اړونؼ چې آیب ٝ٤بلیتىنه تبیؼ اػامه پیؼاکړي او که متى ٦٨يش ،فیبته
څـګنؼه ػه.
 .2ػ ټىلى ه١ى کمبنى ګډ کبؿ چې له تىػیرې رسه اؿتثبٓ لـي مربف ګڼي.
 .3څـنګه چې ػ معتل٥ى ټبکنى څعه هـ یى یې په کمي تىګه مصبلثه کیږي ،ػ م٩بیمې لپبؿه
اړین مٝیبؿونه وتىن لـي؛ په پبیله کې ػ ه١ىی اؿفیبيب ؿوښبنه او له اتهبم څعه ظبيل ػه.
 .4ه١ه ٝ٤بلیتىنه چې ټیټ لىمړیتىة لـي ػ فړه ػ ډاډ په ظبٔـ له منځه وړل کیږي (.)255:1
د صفز په اضاص ةىدیجه جىړونې نیمګړتیاوې په دې ډول دي:
لىمړۍ ػا چې ػ تىػیرې ذىړونې انتٙبم ػ ػومـه فیبت ػ٤رتي کبؿ ٠ىښتنه کىي ،چې ػ
وظت په چىکبټ کې ػ تىػیره ذىړونې ػ نٙبمىنى انمبين ٘ـ٤یت په تىپړه تىګه ممکن نه وي،
ػویم ػا چې القامبً ػا چبؿه ه١ه تـنبمې ،چې په ټیټى ملړیتىتىنى رسه ته کمې مبيل منبت ٞتـ الله
کړي ،یب ته په کيل ډول  ٕٞ٨يش ،هېڅکله ػؿلته نه ػه ،ځکه نىمىړی لیؼلىؿی ػ ه١ه ٜمىمي
او تنمټیقو لیبلتىنى ػ واٝ٨یتىنى په لصبٗ ،چې تىػیره له ه١ه څعه رسچینه اظيل له وکمت
رسه معبمغ کیږي ،ػؿیم ػاچې ػا ډول تىػیره ذىړونه فیبت وظت او مرص ٣ته اړتیب لـي .په
هـشبل ػ ٌ٥ـ په البك تىػیره ذىړونه ػ ػولتي تنمټىنى ػ آؿمبنىنى په ٤ن تبنؼې وهـت
لـي(.)136:2
الثته ػ یبػونې وړػه چې که څه هم ػ ٌ٥ـ په البك تىػیره شىړونه په تهرته تىګه ػ
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تىػیرې ػ لىمړیتىتىنى ػ تٝین او ػ تنمټىنى مىجـیت ػ پىؿته تللى تبٜخ کیږي ،ػ ػې تبٜخ کیږي
چې فیبت ػ٤رتي کبؿونه تـ رسه يش او اشتامالً ػ مؼیـانى او ا٤ـاػو ؿوشیه ِٝی٥ه کړي؛ په
همؼې ػلیل ػه چې په اولني وظت کې نمثت له تىػیره ذىړونې څعه معکې کلىنى نه
الت٥بػه کیږي .په ػې وؿولتیى کې په ا١٤بنمتبن کې والیتي تىػیره او ػ تـنبمې په البك
تىػیصه هم تـ تٕثی ٪النؼې نیىل وىيؼه ،چې په ػې وؿولتیى ٍ٤لىنى کې ػ ػې ػوه ډوله
تىػیرې په اړه تصخ کیږي.
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لنډیش
کله چې ػ تېـکبل په تىػیره تبنؼې په یى مىعَ کىػ یب مرمىٜی مٍبؿ٤ى تبنؼې یى م٩ؼاؿ
وؿ فیبت يش ،ػ فیب تېؼونکي تىػیرې په نبمه یبػیږي .فیبتېؼونکي تىػیره ػ ػې لپبؿه ؿامنځ ته
وىيؼه ،چې ػ کلنێ تىػیرې ػ لتړي کىونکى او لتىنقو څعه ػ ډک کبؿ معنیىی وىی وي .ػ
تىػیرىي کبل لپبؿه ان٥اللیىن او ػ ٨یمتىنى ػ تٝؼیل څعه اللته ؿا٠لى ت١یـاتى ػ تـاوؿػ او ػ
کمي او کی٥ي ٜملیبتى پـاظتیب په ه١ه تبنؼې وؿ اِب٤ه کیږي او ځینې وظت نىي ػنؼه یب کبؿ
ه١ه ػلتګبه ته لپبؿل کیږي ،چې په تٝؼي کبل کې ټىلې تىػیرې ته الرسلی لـي .نىمىړی
ؿوه ػ تېـکبل په اؿ٨بمى پىؿې تړلی ػی ،په ػې ؿوه کې ػ تېـکبل ػ تبجیـاتى ػ تـؿلێ اؿفیبيب
تٝؼیل کیږي .ػ ٌ٥ـ په البك ػ تىػیرې م٥کىؿه ػ لىمړي ځل لپبؿه ػ ( )R .E. Hiltonپه
والٕه منځ ته ؿ٠له او ػ امـیکب په متصؼه ایبالتى کې په  1963کبل کې ػ ه١ه هېىاػ ػ ؽؿاٜت
په وفاؿت کې ػ تـنبمې ػ ٔـس او تىػیره ذىړونې ػ یى نىي لیمتم ( Planning programming
 )and budgeting systemپه شیخ مٝـيف وى .ػ تىػیرې تعٍیَ ػ مٍبؿ٤ى یب ګټې ػ
ملصى٘بتى او یب پبیلې په البك ٌىؿت نیيس .ػ تىػیرې تعٍیَ وىی م٩ؼاؿ یى تېـ وىي
ٝ٤بلیت په پبم کې نه نیىل کیږي ،یب په تل ٜثبؿت رسه هـ ٝ٤بلیت له هېڅ یب ٌ٥ـ څعه په هـ
کبل کې پیل کیږي .ػا ډول تىػیره ػ تىػیره ذىړونې له ټىلى اوکبلى څعه په تهرته وکل په
ډېـه مىجـه تىګه تىػیرې ته له اؿفیبتێ رسه اؿتثبٓ وؿ کىي .ػ ػې په ظبٔـ چې هـ لىمړیتىة ػ
نیىل وىو تٍبمیمى ػ تـؿلێ او په مٍ٥ل ډول څـګنؼول ػ ػویم ځلې تصلیل ٠ىښتىنکی ػی .ػ
ٌ٥ـ په البك په تىػیره ذىړونه کې چې ػ فیبتېؼونکي تىػیرې په م٩بتل کې ٨ـاؿ لـي ،ػ
تىػیرې تٝؼیل ػ ذبؿي کبل او تىػیرىي کبل په ت٥بووت تبنؼې متمـکق ػی نى تنبًء ػ مٍبؿ٤ى او
تیـو ٝ٤بلیتىنى په اړه مٝلىمبت په ؿاتلىنکي کبل کې ػ تـنبمې ػ ت١یـ ػ انؼافې ػ تـؿيس کىلى لپبؿه
په کبؿ نه وړل کیږي ،الثته ػ یبػونې وړ ػه چې ػ ٌ٥ـ په البك تىػیره ذىړونه کې فیبت
ػ٤رتي کبؿونه تـ رسه يش او اشتامالً ػ ا٤ـاػو او مؼیـانى ؿوشیه کمقوؿي کىي .په همؼې ػلیل
ػه چې ػ ٌ٥ـ په البك له تىػیره ذىړونې څعه ػ تېـو کبلىنى په نمثت اوك لږه الت٥بػه
کیږي.
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پىښتنې
 .1ػ تىػیرې ذىړونې لپبؿه کىم ؿؿووىنه وتىن لـي؟
 .2فیبتېؼونکي تىػیره تٝـی ٦کړئ.
 .3ػ لٕض لبتل په فیبتېؼونکي تىػیره کې څه ا٤بػه کىي؟
 .4ػ فیبتېؼونکي تىػیرې ذىړونې ؿوه څه ډول یى میتىػ ػی او کىمې ٔـی٩ې ت٩ٝیثىي؟
 .5ػ فیبتېؼونکي تىػیره ذىړونې ګټې او تبوانىنه لتبلې له لیؼلىؿي څعه کىم ػی؟
 .6ػ ٌ٥ـ په البك ػ تىػیرې م٥کىؿه ػ لىمړي ځل لپبؿه چېـې او څه ډول مٝـيف وىه؟
 .7ػ ٌ٥ـ په البك تىػیره ذىړونې ؿوه ػ تىػیره ذىړونې کىم ډول ؿوه ػی؟
 .8ػ ٌ٥ـ په البك ػ تىػیره ذىړونې ګټې او فیبنىنه تیبن کړئ.

مأخذونه
 .۸اتـاهیمی ،ػکرت مهؼی و ٤ـذىنؼ ،ا ل٥نؼیب ( .)۸۱۱۸اٌىل تهیه و تنٙیم کنرتول تىػیره،
لبفمبن مٕبلٝه و تؼوین کتج ٜلىم انمبنی ػانىګبههب (لمت) .تهـان.
 .۱امیـظبنیٔ ،ثیه و ػکرت آؽؿٜ ،بػل .)۸۱۱۸( .تىػیره ؿیقی ٜمىمی نهبػ هبی تىػیره ؿیقی
و تىػیره مصلی.
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غپږم څپزکی
د ةىدیجې مزاحل
ػ تىػیرې مـاشل ػ تىػیرې ػ ػوؿان په نبمه هم یبػیږي ،په ه١ى هېىاػونى کې چې ػ ػولت
ػ ػؿې ګىنى ٨ىائ (اذـؤئیه ،م٩ننه او ّ٨بیه) په البك ذىړوي ،ػ تىػیرې ذىړونې پـوله یب
ػتىػیرې لبیکل(ػوؿان) له څلىؿو مـشلى څعه ذىړ وىی وي ،چې ػا مـاشل ٜثبؿت ػي له :ػ
تىػیرې تـتیج ،ػ تىػیرې تٍىیج ،ػ تىػیرې اذـؤ او ػ تىػیصې کنرتول.
وکل ( :)1—7د ةىدیجې مزاحل
ػ تىػیرې تٍىیج

ػ تىػیرې اذـؤ

ػتىػیرې تنٙیم او تـتیج

ػتىػیرې نٙبؿت اوکنرتول

ػ تىػیرې څلىؿګىين مـاشل په هـ هېىاػ کې ػ ا٨تٍبػي او ټىلنیق نٙبم په څنګ کې وتىن
لـي ،امب ػ وکل او مصتىیبتى له معې ٔثٝبً له یى هېىاػ تـ تل هېىاػ پىؿې ت٥بوت لـي ،چې
اوك په لنډه تىګه ػ هـې مـشلې څعه تصخ ٌىؿت نیيس.

د ةىدیجې تزتیث:
ػ تىػیرې تـتیج ػ تىػیرې لىمړۍ مـشله ػه او ػ تىػیرې ػ پـولې تـ ټىلى٤ني تـظه
تىکیلىي ،چې په تهیه ،اؿفیبتێ او ػ تىػیرىي أالٜبتى ٔث٩ه تنؼۍ او ػه١ې وړانؼې کىلى
پىؿې اړونؼ مٝلىمبت او ػ مـتىٔه ٨ىانینى او م٩ـؿاتى ؿٜبیت پکې وبمل ػی ،چې ػ تىػیرې ػا
تـتیج له یىه لىؿي په ؿاتلىنکي کې ػ ٜىایؼو ػ انکىب ٣ػ تعمین په البك تنمټ ګؾاؿي
وىی او له تل لىؿي ػ ػولت ػ ؿاتلىنکى مٍبؿ٤ى په شؼوػوکې ػ مبيل لیبلتمؼاؿانى نٙـ وبمل
وىی ػی .ػ ټىلى هېىاػونى په ٨ىانینى کې ػ تىػیرې ػ تهیې او تـتیج ػنؼه ٜمىمبً ػ اذـؤئیه
٨ىې یب ػ ػولت ػنؼه ػه ،ػ ا١٤بنمتبن ػ البيس ٨بنىن څلىؿم ٍ٤ل  75مبػه څلىؿم تنؼ کې ػ
ا١٤بنمتبن ػ الالمي ذمهىؿیت ػ شکىمت ػ ٌالشیتىنى په اړونؼ ػالې ؿا٠يل ػي “ ػ تىػیرې
تـتیج ػ ػولت ػ مبيل وِٝې تنٙیم او ػ ٜبمه وتمنیى لبتنه او ػ تىػیرې ػ تـتیج او ت٩بِب ػ
ٔـفالٝمل ٌالشیت ػ مبيل چبؿو او ٜبمه مٍبؿ٤ى ػ اػاؿې ٨بنىن ػ  29مبػې ػ لىمړي تنؼ
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مٕبت ٪ػ ا١٤بنمتبن ػ الالمي ذمهىؿي ػولت ػ مبلیې وفاؿت له ػنؼو څعه ػی” اړین ػ
لتىؿالٝملىنه او ِمیمې ػ مبلیې وفاؿت ػ تىػیرې ػ ٜمىمي ؿیبلت له الؿې تهیه او ػ کبل په
نیامیي کې اذـائیىي اؿګبنىنى ته لیږػول کیږي .ػ تىػیرې ػ ه١ې تـظې اذـؤیىي ػلتىؿالٝملىنى
او الؿو په ت٩ٝیج اړونؼ وفاؿت ػ ه١ه په اړه تٍمیم نیيس ،همؼاؿنګه اذـایىي اؿګبنىنه ػ مصيل
اؿګبنىنى یٝنې والیبتى ػ ٜبػي اوا نکىبيف تىػیرې په تهیه او تنٙیم الك پىؿې کىي .ػ
تىػیرې تـتیج په ػالې ډول ٌىؿت نیيس ،چې ػ مبيل اشتیبد تحثیت په ٜمىمي تىګه ػ ټیټى
م٩بمبتى له لىؿي ػ لىړو م٩بمبتى په لىؿي ٌىؿت نیيس .ػ وفاؿيت پـنمیج په البك ػ تىػیرې
په تـتیج کې چې په اکرثه هېىاػونى کې ػ ه١ه له ذملې په ا١٤بنمتبن کې هم مٝمىل ػی ،ػ
وفاؿتعبنى یب ممت٩لى مىئممتبتى ػ اړینى مٍبؿ٤ى انؼافه ػ ټیټى ؽیٍالس م٩بمبتى له لىؿي ټبکل
کیږي او ػ ه١ه په ت٩ٝیج ػ مٍبؿ٤ى ػ٠ه وړانؼیق ػ اٌالشبتى په مىظه لىړو م٩بمبتى ته لپبؿل
کیږي .ػ وفاؿت ظبنى او ممت٩لى م ٔىلمبتى ټىل وړانؼیقونه الثته ػ مٍبؿ٤ى په اړونؼ مبلیې وفاؿت
ته لیږل کیږي .تبیؼ یبػونه وکړو چې ػ تىػیرې په اړونؼ تٍمیم په مبيل تىان پىؿې اړه لـي،
چې ػ٠ه مبيل تىان له یى هېىػا څعه تـ تل هېىاػ پىؿې تى پیـ لـي .څـنګه چې په ٜمىمي
تىګه ػ ؿاتلىنکى مٍبؿ٤ى په اړه ػ وفاؿتعبنى وړانؼیقونه په مٝمىيل تىګه نٙـ پیي تیني وىیى
ٜىایؼوته فیبت وي؛ پؼې البك ػ ػې لپبؿه چې ػ تىػیرې ػ تىافن اٌل تـ٨ـاؿ وىی وي ،ػ
مبلیې وفیـ ػ وفاؿتعبنى په وړانؼیقونى کې کمىالی ؿا ويل.څـنګه چې ػ مٍبؿ٤ى ػ کمىايل په
ٌىؿت کې ػ لیبيس وعړو او کي مکىىنى امکبن پیؼاکیږي ،نى ػ ػې لپبؿه چې ػ ػا ډول
پېښى څعه معنیىی وىی وي ،نى ػ مبلیې وفیـ ػ٠ه تن٩یَ(کمىالی) په ټىلى وفاؿتعبنى تبنؼې
په ظٕي وکل ػ یىې ٤یٍؼۍ په البك واؿػوي وؿولته ػ مبلیې وفیـ نىمىړې ٔـشه کبتینې ته
وړانؼې کىي ،تـ څى ػ ه١ې په اړه ظپل نٙـ څـګنؼ او تبالٔظـه م٩ننه ٨ىې ته یې وړانؼې کىي .ػ
ه١ه ن٥ىؽ په ٜلت چې م٩ننه ٨ىه یې ػ تىػیرې په ٜملیه تبنؼې لـي اړینه ػه تـڅى ػلىیى پـوژو
لپبؿه ګڼ امکبنبت انتعبة او وړانؼیق کړي ،تـ څى ػ ػ٠ى ګڼى امکبنبتى ػ م٩بیمې په والٕه او ػ
ه١ىی څعه ػ تهرتین او ممبٜؼ امکبن انتعبة نٙـ ػ هېىاػ ا٨تٍبػي او مبيل رشایٕى ته پؼې
اړه م٩ٝىل تٍمیم نیىل وىی وي ،په ػ ې مٝنب چې تـ الله وىي مرمىٜي مٍبؿ ٣کېؼای
يش ،چې نٙـ ػ ؿاتلىنکي تىػیرىي کبل ش٩ی٩ي او واٝ٨ي مٍبؿ٤ى ته کم یب فیبت وي .په ه١ه
ٌىؿت کې چې تـاوؿػ وىي مٍبؿ ٣نٙـ ػ ؿاتلىنکي تىػیرىي کبل واٝ٨ي او ش٩ی٩ي مٍبؿ٤ى ته
فیبت وي ،په ػې ٌىؿت کې ػ٠ه فیبت مٍبؿ ٣ػ ؿاتلىنکي تىػیرىي کبل په ذـیبن کې ػ
٨بنىين لىایصى او م٩ـؿاتى په والٕه چې ػا لىایض او م٩ـؿات ػ یىه هېىاػ څعه تل هېىاػ ته ػ
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وکل او مصتىیبتى په لصبٗ تى پیـ لـي ،نىؿو مرصيف ا٨المى ته انت٩بلیږي او له ه١ه څعه ګټه
اظیمتل کیږي ،تـڅى په ػې تـتیج رسه له یىه اړظه ػ تىػیرې مرصيف ا٨الم متىیلیږي او له
تله اړظه په یىه تىػیرىي ػوؿه کې ػ ػولت ػ مبيل ولبیلى له ؿاکؼ پبتې کېؼلى څعه معنیىی
کیږي ،په ه١ه ٌىؿت کې چې تـاوؿػه وىي مٍبؿ ٣ػ پىؿتني شبلت تـٜکن له ش٩ی٩ي مٍبؿ٤ى
څعه لږ وي ،په ػې ٌىؿت کې یىه للمله مبيل لتىنقې ؿامنځ ته کیږي .ػ٠ه ډول تـاوؿػ چې
مٍبؿ ٣پکې له ش٩ی٩ي مٍبؿ٤ى څعه لږوي ،ػ ػوه ډوله ٜىاملى په البك ؿا منځ ته کیږي ،چې
لىمړۍ ډول یې اوتثبهي ذنثه لـي ،چې په ػې کې په ؿاتلىنکي مبيل کبل کې ػ مٍبؿ٤ى ػ
انکىب ٣نبػؿلت تعمین ،ػ مىذىػه مٍبؿ٤ى په اړونؼ ػ م ٔىج٩ى اشٍبیىي اؿ٨بمى نىتىالی او
تالٔظـه ػ مٍبؿ٤ى ػ پیي تیني کىونکى ٜؼم لیب٨ت او نىؿ وبمېلېؼی يش .نٙـ واٝ٨ي مٍبؿ٤ى ته
په ٍ٨ؼي تىګه ػ مٍبؿ٤ى ػ ټیټ تـاوؿػ(انؼافه کىل) کىلى ٜلت ػا ػی چې ،تـ څى م٩ننه ٨ىې ته
وړانؼې وىې پـوژې په البنێ رسه ػ پبؿملبن لعىا و منل يش ،ػا ډول تـاوؿػ په ځبنګړي ډول
ه١ه وظت مىجـ او ځبنته ٜميل ذنثه ٠ىؿه کىالی يش ،چې نب کبيف ولبیل په الك کې وي،
چې په ػې ٌىؿت کې ػ پـوژې ػ متبم وؼ مٍبؿ ٣لږ مٝلىمیږي او ػ ه١ه ػ ٨ثىلێ امکبن
فیبتیږي .څـنګه چې په ػې ٔـی٩ې رسه ػ پـوژې ػ مبيل اشتیبذبتى لىیې تـظې ته ځىاة ویل
کیږي او ػ ػې پـتنب پـوژه نب تکمیل پبتې کیږي او ػ ه١ه پبتې تـظه ػ وؿولتێ اِبيف ت٩بِب په
والٕه تىپړیږي .وؿولته له پىؿتنیى تىِیصبتى څعه ػ تىػیرې ػ مٍبؿ٤ى په اړونؼ اوك لیؼل
کیږي ،چې ػ تىػیرې په تل ٔـ ٣یٝنې ػ تىػیرې ػ ٜىایؼو په تـاوؿػ کې کىمې لتىنقې ؿامنځ
ته کېؼای يش .ػ تىػیرې ػ ٜىایؼو تـاوؿػ نمثت ػ تىػیرې ػ مٍبؿ٤ى تـاوؿػ ته فیبتې لتىنقې
لـي ،په ػې مٝنی چې ػ ػولت ٜىایؼ ػ ؿاتلىنکى ا٨تٍبػي او مبيل رشایٕى تبت ٞوي ،نى په
همؼې البك ػ ه١ه ػ٨ی٩ه او ػؿلته پیي تیني امکبن نه لـي ،محالً ػ ػولت ه١ه ٜىایؼ چې
ػولت یې ػ ٠یـ ممت٩یمى مبلیبتى له الؿې الك ته ؿاوړي؛ په ػې پىؿې اړه لـي ،چې په
ؿاتلىنکې کىمه انؼافه ویبن واؿػ او ٌبػؿیږي ،چې ػولت له ه١ه څعه ٌبػؿايت او واؿػيت
ګمـکي مصٍىل تـ الله کىي او یب په کىمه انؼافه ػاظلی ویبن چې ػ ظـڅالئ په ػوؿان کې ػ
مبلیبتى تبت ٞػي ممتهلکین ظـیؼاؿي کىي ،چې ػ ه١ىی تعمین ػ ػولت په مرمىٜي ٜىایؼو
کې ٔثٝب ً نٙـ واٝ٨ي ٜىایؼو ته تىپیـونه ښیي.ػ ممت٩یمى مبلیبتى په ٌىؿت کې یىافې ػ ه١ىی
یىه تـظه ػ٨ی٩ه تحثیت کېؼلی يش ،محالً په ځمکى مبلیبت ،ػ افاػو کبؿونى په ٜبیؼاتى مبلیبت ،په
م٥بػو مبلیبت ،په م ٔىلمبتى مبلیبت ،ػ من٩ىلى ػاؿایګبنى په م٥بػو مبلیبت(محالً ػ تیه لـونکى پبڼى او
الهبمى په ګټه یب م٥بػو مبلیبت) او نىؿپه الك ؿاځي او ػ تبفاؿ ػ رشایٕى او ؿاتلىنکې ا٨تٍبػي
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وِٝې تبت ٞػي او ػ ه١ىی ػ ٨ی ٪تحثیت نب ممکن ػی ،ػ پىؿتنیى لتىنقو په البك ػ ٜىایؼو
تـاوؿػ یىاځې په تعمین تبنؼې التىاؿ کېؼی يش.ػ تىػیرې ػ ٜىایؼو په تـاوؿػ کې مٝمىالً له
ه١ى ٔـی٩ى څعه الت٥بػه کیږي ،چې معکې په وپږم ٍ٤ل کې په مٍ٥ل ډول ؽکـ وىي
(.)23:1

دةىیجې تصىیث
ػ فیبتـه هېىاػونى البيس ٨ىانینى ته په پبم ػ تىػیرې تٍىیج ػ فیبتـه هېىاػونى ػ م٩ننه ٨ىې
له ػنؼو او ٌالشیتىنى څعه ػی .په ه١ه هېىاوػونى کې چې ػ ځینى التحنإیي پېښى په البك ػ
م٩ننه ٨ىې ػنؼه په مى٨ته تىګه ػ اذـؤئیه ٨ىې ؿئین ته انت٩بل وىې وي؛ ػ م٩ننه ٨ىې په
وکبلت تىػیره تٍىیثیږي .لیؼل کیږي چې ػاذـؤئیه ٨ىې یب تل ؽیٍالس م٩بم په ولیله ػ
تىػیرې تٍىیج په یىه لیبيس او مى٨ته وِ ٞکې نیىل کیږي او نن وؿځ ػ نړۍ په فیبتـه
هېىاػونى کې ػ تىػیرې ػ تٍىیج البيس او ػایمي مـذ ٞم٩ننه ٨ىه ػه.په ػیمى کـاتیکى
هېىاػونى کې م٩ننه ٨ىه له یىه یب ػوو مرلمىنى څعه تـکیج وىې وي .په یى مرليس لیمتم
کې ػ تٍىیج وشؼت شکم ٤ـمب وي او واشؼ مرلن تىػیره تٍىیثىي ،په ػوه مرليس لیمتم
ػ تىػیرې ػ تٍىیج ٌالشیت نٙـ هېىاػونى ته تىپیـ کىي ،محالً په انګلمتبن کې ػ تىػیرې ػ
تٍىیج ٌالشیت ػ منبینؼه ګبنى یب ٜىامى مرلن پىؿې اړه لـي ،په ػالې شبل کې چې ػ
واميل امـیکب په هېىاػونى کې ػ تىػیرې په تٍىیج کې ػ لنب مرلن فیبت ٌالشیت لـي .په
٤ـانمه کې ػ ه١ه یى تـکیثي یب معتلٖ وکل مىذىػ ػی ،په ػې مٝنی چې ػ تىػیرې تٍىیج ػ
منبینؼه ګبنى په مرلن پىؿې اړه لـي ،امب ػ لنب مرلن هم په لږ یب فیبته انؼافه په مبيل ممبیلى
کې مؼاظله کىي او په تىػیره تبنؼې تبجیـ واؿػوي.ػ م٩ننه ٨ىې ػ٨ی٩ه مىىؿه او مثبشحه ػ
تىػیرې په اړونؼ په ٜمىمي تىګه ه١ه وظت ٌىؿت نیيس چې معکې له ه١ه څعه ػ مبيل
امىؿو کمیمیىن ،چې په مبيل مىِىٜبتى تبنؼې ػپىهى ظلکىڅعه ذىړ وي ،تىػیره یې تـؿيس
کړې وي او ػ ه١ې په اړه یې نٙـ وؿکړی وي ،څـنګه چې ػ ػ٠ې مبيل چبؿې په کمیمیىن کې
مٝمىالً ػ م٩ننه ٨ىې ػالې ٠ړي ٠ړیتىة لـي ،چې تـ ډېـه شؼه په مبيل مىِبٜبتى پىهیږي ،نى
ػ ػې په تنبء ػ اړتیب په ٌىؿت کې ػ تصخ وړ مىِىٜبت ػ ه١ى م٩بمبتى رسه یى ځبی تـ تـؿلێ
النؼې نیيس ،چې نىمىړی پالن یې ٔـشه کړی وي ،ځکه نىمىړی کمیمیىن په ػې
مىِىٜبتى پىهيږي او پکي ػاظل وي او له تله اړظه مىِىٜبت په ػ٨ی ٪ډول تـؿيس کىي ،ػ
ػ ې پـتنبء ػ ػ٠ه کمیمیىن نٙـیبت او وړانؼیقونه ػ م٩ننه ٨ىې تٍب میم تـ ډېـه شؼه تـ تبجیـ
النؼې ؿاويل ؛ په ػ ې مٝنی چې ػ کمیمیىن نٕـیه ػم٩ننه ٨ىې په تٍمیم کې مهم او
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ټبکىنکی ؿول لـي .په وؿولتي پړاو کې ػ م٩ننه ٨ىې په والٕه تىػیره تحثیت کیږي او په ػې
تـتیج رسه تىػیره ٨بنىين ٨ؼؿت تـالله کىي .که چېـې ػ تىػیرىي ػوؿې په منځ کې اِبيف
مٍبؿ٤ى ته اړتیب پېښه يش؛ په ػې ٌىؿت کې ػ٠ه اِبيف مٍبؿ ٣ػ پىؿونى ػ اظیمتلى له الؿې
متىیل کېؼای يش ،چې ػ ه١ىی ٔی مـاتج هم ػ تىػیرې په وبن ػ م٩ننه ٨ىې ػ مىىؿې او
نٙـ تبت ٞوي .په ا١٤بنمتبن کې ػ تىػیرې تٍىیج ػالې ػی ،چې ػ شکىمت ػ التبفي(مبلیې
وفیـ) له لىؿي څعه پبؿملبن په ٜلني ذلمه کې ػ تىػیرې ػ الیصې له وړانؼې کىلى وؿولته ػ
تىػیرې الیصه ػ پبؿملبن ػ تىػیرې کمیمیىن ته ػ ؿلېؼلى لپبؿه اؿذب ٛکیږي .ػ تىػیرې ټىل
مىاؿػ په نىمىړي کمیمیىن کې تـ تـؿلێ النؼې نیىل کیږي ،وؿولته له اړینى تٝؼیالتى او
ت١یـاتى څعه تىػیره ؿایى ته اېښىػل کیږي.ػ وليس ذـګې له تبئیؼ او تٍىیج وؿولته ػ
پبؿملبين چبؿو وفاؿت په والٕه شکىمت ته لیږل کیږي او ػ ذمهىؿ ؿئین په والٕه تى ویض
کیږي او ػنىؿو ٨ىانینى په وبن ػ اذـاء ٨بتلیت مىمي .ػ هېىاػ ػ البيس ٨بنىن ػ  91مبػې ػ
ػؿیم تنؼ مٕبت ٪ػ ػولتي تىػیرې تٍىیج او ػ پىؿ ػ اظیمتلى یب وؿکړې اذبفه ػ هېىاػ ػ ميل
وىؿا له ػنؼو څعه ػه .همؼاؿنګه ػ البيس ٨بنىن په  98مبػه کې ػ تىػیرې په تړاو ػالې تیبن
وىیؼی “ )2( :ػ ػولت تىػیره او ػ شکىمت انکىبيف تـنبمې(پـوګـامىنه) ػ مرشانى ذـګې له
الؿې ػ ه١ه ػ مىىؿيت نٙـیې رسه یىځبی وليس ذـګې ته وړانؼې کیږي ػ وليس ذـګې
تٍمیم مرشانى ذـګې ته ػ تىػیرې ػ وړانؼې کىلى پـته ،وؿولته ػ ذمهىؿ ؿئین له تى ویض
څعه نب٤ؾ ومېـل کیږي که چېـې ػ ځینى ٜىاملى په البك ػ تىػیرې تٍىیج معکې ػ مبيل
کبل له پیل څعه ٌىؿت ونه نیيس ،ػ نىې تىػیرې تـ تٍىیج پىؿې ػ تېـ کبل تىػیره تٕثی٪
کیږي .وليس ذـګه نه يش کىلی چې ػ تىػیرې تٍىیج تـ یىې میبوتې فیبت او ػ پىؿ
اظیمتلى اذبفه چې په تىػیره کې وبمل نه وي له  15وؿځى څعه فیبت و ځنډوي ،که چېـې
وليس ذـګه پؼې وظت کې ػ پىؿ ػ اظیمتلى یب وؿکړې په تړاو ػ وړانؼیقونى په اړه تٍمیم ونه
نیيس ،وړانؼیق تٍىیج ومېـل کیږي”
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غکل په افؿانطتان کې د ةىدیجې د تصىیث مزاحل
د مالیې وزارت په واصطه د ميل

د پارملاين چارو له الرې د تصىیب

ةىدیجې لیږل د پارملاين چارو وزارت

وروصته شىي ةىدیجې لیږل حکىمت
ته

ته

د پارملاين چارو وزارت په واصطه
صنا مجلط ته د ةىدیجې معريف

پط له غىر او ةررصی څخه د ةىدیجی
تصىیب له ولضی جرګی څخه

د ةىدیجی لیږل له مشىرتی
طرحی رسه د مرشانى جرګی ته
له صنا مجلط له لىری

د ةىدیجې اجزأ
وؿولته له تٍىیج څعه تىػیره ٨بنىين شیحیت پیؼاکىي او ػ اذـؤ وړ ګڼل کیږي .ػ
تىػیرې اذـؤ ػ تىػیرې په پـوله کې البيس مـشله ػه او ػ ػولت ػ تىان او ٜؼم تىان او په
ځبنګړي ډول اذـؤئیه ٨ىې او ا٨تٍبػي ،ټىلنیق او لیبيس اهؼا٤ى او هیلى په تص ٪٩کې مهم
ؿول لـي .ػ تىػیرې ػ اذـؤ څعه مىظه ٜمىمي م٩بٌؼو او اهؼا٤ى ته ػ ؿلیؼو په منٙىؿ ػ
ٜىایؼو په اٌىلى پىؿې ػ تىػیرې اړونؼ مـاشل او ػ ه١ې نىؿ تبمین کىونکې منبت ٞاو ػه١ې
مرص ٣ػیٜ .مىمبً اذـائیه ٨ىه ػ تىػیرې ػ تٕثی ٪ممئىلیت په ٠بړه لـي ،چې ػ ه١ه په ؿأك
کې ذمهىؿ ؿئین یب لىمړی وفیـ ځبی لـي .ػ تىػیرې په اذـؤ کې ػولت ػوې مهمې او
تنمټیقې ػنؼې لـي ،په ػې مٝنی چې له یىه اړظه ػم٩ننه ٨ىې ػ تٍمیم ػ رسته ؿلىلى او له
تله اړظه ػا ػنؼه لـي تـڅى ػ تىػیرې په اذـؤ کې ا٨تٍبػي او ػ لپام پـنمیثىنه مـاٜبت کړي.
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لپام ػ الالم له نٙـه ػ ترشي ٔـفالٝمل (کړنالؿې) له ٜمىمي تنمټىنى څعه ػه ،چې تبیؼ ػ
ژونؼ په ټىلى چبؿو کې ه١ه که ٤ـػي مٝبمالت وي یب ټىلنیق او یب هم ػولتي چبؿې وي ،تبیؼ په
ذؼي ډول ؿٜبیت يش.لپام ػا م٥هىم ا٤بػه کىي چې انمبن تبیؼ ػ هـ ډول مٝبملې په اړه
ػالې یى ؿوه ٠ىؿه کړي چې ػا٤ـآ او ت٥ـیٖ او یب هم ارصا ٣او اممبک تـ منځ ٨ـاؿ ولـي،
ځکه ػواړه پىؿتني شبلتىنه ػ الالم له نٙـه مـػوػ ګنل وىيؼي .ارسا ٣په ٜمىمي تىګه ػا مبنب
ا٤بػه کىي ،چې انمبن ظپل په الك کې وته ولبیل په ٠یـ رضوؿي او تېهىػه الؿو کې او پـته
له ٠ىؿ او ٤کـ څعه په تې تبکه ډول مرص ٣کړي .ػ ارصا ٣او اممبک ٤لم٥ه ػ الالم له نٙـه
ػاػه چې ارصا ٣انمبن ػ ن٥ن ػ ش ٪له آفاػۍ یٝنې ػ تؼين او شیبيت اړتیبئ له پىؿه کىلى څعه
لیـې لبيت او له تله اړظه یې له ظپلى هم نىٜى رسه له مـلتې یب مٝنىي ّ٤بیلى څعه
مصـومىي .څـنګه چې لىمړۍ ػنؼه یىه ش٩ى٨ي ػنؼه ػه نى پؼې البك ػ ػویمې ػنؼې په اړه
ػالې ویلی وى ،چې ػ ا٨تٍبػیت او لپام پـنمیج ػ تىػیرې په اذـؤ کې ه١ه وظت ؿٜبیت
کېؼای يش ،چې ػ ظٍىيص ا٨تٍبػ تعنیکي ،ا٨تٍبػي ،لبفمبين او ؿهربي کىونکي پـاتلمىنه
ػ ػولت په مبيل ا٨تٍبػ تبنؼې تٕثی ٪يش ،تـ څى ػ ه١ه په والٕه ػ فیبت م ٔىجـیت رشایٖ
امبػه يش .ػ تىػیرې ػ ٨بنىن له اتال ٟڅعه وؿولته ،ػ تىػیرې ػ اذـا م٩ؼمبت ػ ػولت او
اذـایىي اؿګبنىنى په ولیله تـاتـیږي .ػ٠ه ا٨ؼامبت ٜثبؿت ػي له(. )25:1
 .1ػ تىػیرې اتالٟ
 .2ػ ٔـشى او ٝ٤بلیتىنى مثبػله او مىا٩٤ت پبڼې
 .3ػ اٜتثبؿ تعٍیَ
د ةىدیجې اةالؽ:
ػ تىػیرې الیصه ػ پبؿملبن له تٍىیج څعه وؿولته ځبنته ٨بنىين تڼه ٠ىؿه کىي ،ػ تٕثی٪
په مىظه ذمهىؿ ؿئین یې اذـؤئیه ٨ىې ته اتال٠ىي .اتال ٟه١ه چبؿه ػه چې ػ ټىلى ٨ىانینى په
اړونؼ تـ رسه کیږي ،په ػې مٝنی چې هـ ٨بنىن ػ ه١ه له ذملې څعه ػ تىػیرې ٨بنىن وؿولته
له تٍىیج څعه ػولت ته اتال ٟکیږي ػولت ػ هـې وفاؿتعبنې او اذـؤیىي ػلتګبه اٜتثبؿات
اتال٠ىي تـ ه١ه وظته پىؿې چې ٨بنىن ػ ػولت له الؿې اذـؤیي اؿګبنىنى ته اتال ٟنه يش ،ػ اذـؤ
وړ نه ػی .نى ػ ٨بنىن پ ه البك ػ هـ اؿګبن تىػیره ػ ذبؿي او انکىبيف اٜتثبؿاتى په ت٥کیک
رسه ػ تـنبمى په چىکبټ کې ػ ٜمـاين او انکىبيف اٜتثبؿاتى په البك ػ هـې تـنبمې په ت٥کیک
رسه اتال٠یږي.
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د طزحى او فػالیتىنى متادله او مىافلت پاڼې:
ػ ه١ى ػلتګبئ ػ اٜتثبؿاتى اتال ٟچې ػ هېىاػ په ميل تىػیره کې تٍىیج وىي ػي ،یىاځې
پىيل اؿ٨بم ػ تـنبمى یب ػ مٍبؿ٤ى ػ ٍ٤ل او یب ؿػی٥ىنى په چىکبټ کې څـګنؼوي .مىا٩٤ت پبڼې
ه١ه مبيل لنؼ ػی ،چې په ه١ه کې اذـؤیىي اؿګبنىنه تٝهؼ کىي چې په ه١ه کې ػ مىذىػو
ٜملیبتى رششه ته ؿٜبیت کىي هـه ػلتګبه ػ مىا٩٤ت پبڼى ػ مبيل م٥بػو په ؿٜبیت او اذـؤ تبنؼې
مکل٥ه ػه ،ػالې چې:
ال :٦ذبؿي اٜتثبؿات ػهـې تـنبمې ػ مٍىة اٜتثبؿ له شؼ او مٍىتى مٍبؿ٤ى له مىاػو څعه
تربوف ونه کړي.
ة :ػ هـې پـوژې ٜمـاين او انکىبيف اٜتثبؿات ،په ه١ى کې ػ تٍىیج وىو اٜتثبؿاتى له شؼ
څعه تربوف ونه کړي او ػ مرص ٣وؿکړه ػ هـې ٔـشې ػ مرص ٣ػ مىاػو ػ اٜتثبؿاتى په شؼ
کې وي.
د :تل هـ ډول مبيل تٝهؼ ػ مىا٩٤ت پبڼې په منت کې مثبػله وىی وي.
ػ تـنبمى ٤ني ٜملیبيت کنرتول ػ اذـائیىي اؿګبنىنى په ٠بړه ػی ،لیکن ػ تىػیرې ؿیبلت
کىلی يش ،چې ػ تـنبمى او پـوژو ػ ٜمـاين او انکىبيف ٜملیبتى څعه نٙبؿيت لیؼنې وکړي او ػ
اٜتثبؿ ػ تعٍیَ ٜبمل په ولیله نٕبؿت او کنرتول وکړي.

تخصیص(اغتتار)
ػ هېىاػ په ميل تىػیره کې پیي تیني وىي ٜىایؼ ػ کبل په اوږػو کې په تؼؿیز رسه
وٌىل او مٍبؿ ٣هم وظتٍ٤ ،ل او نىؿو ٜىاملى ته په پبم رسه په 12میبوتى کې تإػیه کیږي.
په پـوژواؿ ډول یب په مىعٍى فمبين ػوؿو کې(ػؿې میبوتې ،څلىؿ میبوتې ،وپږ میبوتې) ػ
کلنێ منٙىؿې وىې تىػیرې ػ اٜتثبؿاتى له مثبل١ى څعه ػ الت٥بػې ترىیق له تعٍیَ څعه
ٜثبؿت ػی.ػ هـ هېىاػ ػ تىػیرې فمبين ػوؿه مٝمىالً یى کبل ػه او ػٜىایؼو او مٍبؿ٤ى پیي
تیني ػ یى کبل لپبؿه ٌىؿت نیيس ،ظى ػ٠ه اللته ؿاوړنې او وؿکړې په ممبوي تىګه نه ویىل
کیږي .ػ کبل په معتل٥ى میبوتى کې ػ کلنێ منٙىؿې وىې تىػیرې مٝبػل ٜىایؼ او مٍبؿ٣
وٌىل(تـ الله کیږي) او په مرص ٣نه ؿلیږي ،تلکه ػ٠ه وٌىيل(اللته ؿاوړنې) او وؿکړې ػ
مىِى ٛله نٙـه ت٥بوت لـي ،یٝنې تبوؿلـي چې تعٍیَ ػ نٙبؿت او کنرتول له ولبیلى څعه
ػی او ػ ه١ه وتىن اړین او ػ ٜىایؼو او مٍبؿ٤ى تـمنځ ػ تٝبػل لپبؿه تعٍیَ ته اړتیب ػه .په
ا١٤بنمتبن کې تعٍیَ په ؿتٝىاؿ وکل ٌبػؿیږي ،چې په ػې البك هـه مبيل ػوؿه(یىکبل)
په څلىؿو ؿتٝى ویىل کیږي.
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غکل د ةىدیجې اجزأیىي دوران
ػ چک ٌؼوؿ
ػ 16م ٤ىؿم ػ تـتیج لپبؿه

منٙىؿه وىي

ػ تعٍیٍبتى لیږل

تىػیره

ػ تىػیرې اذـؤيي ػوؿان

وفاؿتعبنى ته
ػ کبل ػ ؿت ٞلپبؿه

تعٍیَ/پـوژه

متصؼاملبل تىػیره
ػ ښىونیقو لمینبؿونى

ػ تعٍیَ اذـاء

ػایـول
ػ مؼیـ تٍؼی/٪ػ تىػیرې
آمـ او ػ وؿکړو مؼیـ
ػ تعٍیَ لپبؿه ػ تىػیرىي واشؼونى ػؿظىالت(٠ىښتنه)

د ةىدیجې کنرتول:
ټىل ه١ه اهؼا ٣چې ػولت یې ت٩ٝیثىي ،ػ مبيل نٕ٩ې نٙـه ػ ػولت په تىػیره کې
انٝکبك کىي .ػ تىػیرې ٜمىمي اهؼا ٣چې لیبيس ،ا٨تٍبػي ،ټىلنیق او نىؿ اهؼا ٣پکې
وبمل ػي ،ه١ه وظت اللته ؿاتالی يش ،چې تىػیره په پیي تیني وىې تڼه او په ػؿلت
ډول تٕثی ٪وىې وي .ػ تىػیرې په اذـؤ کې مهم او البيس ٜبمل له ػ٨ی ٪کنرتول او نٙبؿت
څعه ٜثبؿت ػی .ػ کنرتول ػ لبفمبنىنى له نٙـه اػاؿي کنرتول ،پبؿملبين کنرتول او ّ٨إیي
کنرتول ػ ت٥کیک وړ ػی(.)27:1
د ةىدیجې اداري کنرتول:
اػاؿي کنرتول یى م٩ؼمبيت کنرتول ػی او ػ تىػیرې ػ اذـا په منځ کې ٌىؿت نیيس .ػا
ډول کنرتول ػ چبؿو ػ ممئىلینى تٍمیمىنه ػ مٍبؿ٤ى ػ اذـاء پـ وظت نٙبؿت کىي .ػ وفاؿتعبنى
یب ممت٩لى اػاؿاتى په ػاظل کې کنرتولىونکي لبفمبنىنه مٝمىالً ػ مبلیې په وفاؿت پىؿې اړه لـي،
چې ػ ػولت ټىل مٍبؿ ٣معکې له پـػاظت څعه په اػاؿي ډول کنرتولیږي ،یب اػاؿي کنرتول
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وؿ څعه ٌىؿت نیيس .ػ ػې ٜمؼه او البيس ػلیل چې ولې کنرتولىونکي لبفمبنىنه یب ػوایـ په
وفاؿتعبنى او ممت٩لى مىئممبتى کې ػ مبلیې وفاؿت تـ ا٠ېق النؼې ػي ،ػا ػی چې که چېـې
کنرتولىونکي لبفمبنىنه په ه١ى وفاؿتعبنى او ممت٩لى ػوایـو پىؿې مـتىٓ وای ،چې په ه١ه کې
کبؿ کىي ،نى کنرتول ته په واٝ٨ي ډول نه تـ رسه کېؼی ،ځکه په ه١ه ٌىؿت کې کنرتولىونکي
ػوایـ ػ اػاؿي للمله مـاتثى له نګبه څعه ػ اړونؼو وفاؿتعبنى تبت ٞوي ،نى په ػې ٌىؿت کې ته
ػوی مرثىؿ وي چې ػ لىړو م٩بمبتى ػ اوامـو او للمله مـاتثى پیـوي وکړي ،چې په ػې ٌىؿت
کې ٔثٝبً په ػؿلت ډول کنرتول امکبن نه لـي ،په ػالې شبل کې چې ػ کنرتولىونکى ػوایـو
تړاو ػ مبلیې په وفاؿت پىؿې چې آمـ یې ػ مبلیې وفیـ ػی او په ػې ٌىؿت کې ػ ه١ى وفاؿتعبنى
او ممت٩لى ػوایـو په أبٜت مکل ٦نه ػي چې ػوی په ه١ىی کې کبؿ کىي .نى په ػې تىګه
کىالی يش چې یى ػؿلت او لم کنرتول تـ رسه کړي.ػا ډول تىکیالت په ا١٤بنمتبن کې هم
وتىن لـي ،په ػې مٝنی چې په وفاؿت ظبنى او ممت٩لى ػوایـو کې ټىلې کنرتولىونکې څبنګې ػ
مبلیې وفاؿت تبت ٞػي .اػاؿي کنرتول النؼې لبشې اشتىا کىي(ؿان١بړي).
 .1د کطې(نؿدې) کنرتول او حطايب کنرتول:په ػې ٌىؿت کې شمبيب اوٜؼػي
ٌصت(ػؿلتىالی)تـ کنرتول النؼې نیىل کیږي ،تـڅى په اٜؼاػو کې له ٠لٕیى او ذٝل
کبؿیى څعه معنیىی ويش.
 .2كانىين کنرتول:په ػې ٌىؿت کې ػ اػاؿي ٔـفالٝمل مٕبت٩ت ػ هېىاػ ػ ٨ىانینى او ػلبتیـو
رسه تـ کنرتول النؼې نیىل کیږي ،تـڅى ػ ه١ه په والٕه و پىهېږو چې آیب شىاله ذبت ػ
٨بنىين م٩ـؿاتى مٕبت ٪اذـؤ وىي ػي او که نه؟
 .3د حىاله جاتى کنرتول :په ػې ځبی کې لیؼل کیږي ،چې آیب شىاله وىي مثل ٢ػ هام٠ه
ٍ٤ل او مبػې له تعٍیَ یب اٜتثبؿ رسه مـتىٓ ػی او که نه؟ پؼې رستېـه ػ شىاله ذبتى په
کنرتول کې لیؼل کیږي ،چې آیب شىاله وىی مثل ٢ظى ته له ه١ى شؼوػو څعه تربوف نه
کىي؛ کىم چې په تىػیره کې ټبکل وىیؼي .
 .4د مصارفى د پزداخت کنرتول :ػا ػ مٍبؿ٤ى په اذـاء کې ػ اػاؿي کنرتول وؿولتێ مـشله
تىکیلىي.
كضایي کنرتول:
ػ ا ډول کنرتول مٝمىالً په هـ هېىاػ کې تىپیـ لـي او ػ یى ځبنګړي اؿګبن په والٕه ٌىؿت
نیيس .فمىږ په هېىاػ کې ػ مبلیې وفاؿت ػ ټىلى وفاؿتىنى ،کمیمیىنىنى ،م ٔىلمبتى ،ػولتي رشکتىنى
او نىؿو ػلتګبئ چې په یى ډول نه یى ډول ػ هېىاػ له تىػیرې څعه الت٥بػه کىي ،په ػالې
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ډول چې ٨بنىن ټبکيل وي ؿلیؼګې کىي .ػ مبلیې وفاؿت اړونؼ مؼاؿک او النبػ ػ ٨بنىن مٕبت٪
ذم ٞآوؿي کىي او ػ کبلنێ تىػیرې ؿاپىؿ ػ ظپلى نٙـیبتى رسه یىځبی پبؿملبن ته لپبؿي.ػ مبلیې
وفاؿت په ش٩ی٩ت کې ػ مصبلثې څبنګه ػه او ػ وذىهبتى په اػاؿه کې ؿول نه لـي او ػ٠ه
شمبتبت ػ ػولت ػ شمبتبتى له لىؿي ،چې په ا١٤بنمتبن تبنک کې مىذىػ ػي ٌىؿت نیيس .کله
چې ػ تىػیرې ذىړونې اٌالشبت ػ تـنبمې په البك مٝـيف وىل ،ػ مبلیې وفاؿت له ه١ه
وفاؿتىنى څعه ٠ىښتنه وکړه ،چې ػ تـنبمې په البك تىػیرې ذىړونې اٌالشبتى په پـوله کې
وبمل نه وو ،تـ څى ػ ظپلى اذـؤتى ؿاپىؿ ػ تـنبمې او اذـا ٔتى ػ وبظَ په البك وړانؼې کړي،
چې ػا ظپله ػ مبلیې وفاؿت په والٕه یى ډول نٙبؿت ػی .وفاؿتىنه مکل ٦ػي ،چې ػظپلې
ٜبػي او انکىبيف تىػیرې ؿا پىؿ په ؿتٝىاؿ ډول مبلیې وفاؿت ته تملیم کړي او ٜمؼه اللته
ؿاوړنې او ػ أالٜبتى انکىب٤بت ػ مبلیې وفاؿت په الرسيس کې وؿکړي.
د ةىدیجې پارملاين کنرتول:
څـنګه چې م٩ننه ٨ىه ػ تىػیرې په تٍىیج رسه ػ تىػیرې ػ ٜىایؼو او مٍبؿ٤ى شؼوػ ټبکي،
پؼې البك ػ مبيل کبل په پبی کې ػ اذـؤئیه ٨ىې ػ ٔـفالٝمل یب ٜملیبتى پبیلې ػ ٜىایؼو او
مٍبؿ٤ى ػ پالن ػ ٜميل کىلى له نٙـه ٜميل کىي .ػ وظت او فمبن له معې ػ اػاؿي او پبؿملبين
کنرتول تـمنځ تى پیـ ػاػی ،چې اػاؿي کنرتول ػ تىػیرې ػ اذـاء ػ ذـیبن په منځ کې او
پبؿملبين کنرتول ػ تىػیرىي کبل په پبی کې ٌىؿت نیيس .څـګنؼه ػه چې ٨بنىنګؾاؿ ظپل ځبن
ػ منٙىؿې وىې تىػیرې په نٙبؿت او کنرتول تبنؼې مکل ٦ګڼي .ػ٠ه کنرتول ػ تىػیرې ػ
اذـاء په ذـیبن او مبيل کبل له پبی ته ؿلیؼو وؿولته تـرسه کىي .ػ ملت التبفي ش ٪لـي
چې ػ ػولتي ػ لتګبئ ػ چبؿو په اػاؿه او ػ ػولت ػ پـػاظتنىنى ػ څـانګىايل او ػ تیت املبل له
وذىهبتى(٤نډ) څعه په الت٥بػې په ػایمي تىګه نٙبؿت وکړي ،او ػ ٨ىانینى او م٩ـؿاتى څعه ػ
رس٠ړونې ػ کى ٦په ٌىؿت کې له ػولتي ممئىلینى څعه پىښتنه وکړي یبیې التیّبس
کړي.پبؿملبين کنرتول ػ مبيل کبل په پبی کې ػ ؿلیؼګێ او تىػیرې ػ ت٥ـی ٪الیصې له الؿې
پلی کړي .په ػې تـتیج رسه په تىػیره تبنؼې نٙبؿت په ػاظيل او ظبؿذې ډولىنى تبنؼې هم
وېىلی وى ،چې ػاظيل نٙبؿت ػ ّ٨بیي او اػاؿي نٙبؿت په والٕه پلی کیږي او تهـنی نٙبؿت
ػ پبؿملبن په والٕه ػ ذال ؿاپىؿ او نىؿو مىاؿػو له الؿې پلی کېؼی يش.
د م ٔىثزې ةىدیجې جىړونې اصىل او د ةىدیجې د تزتیث خالصه
ػ مبيل منبتٝى تعٍیَ ػ ػولت ػ لرتاتیژیکى لىمړیتىتىنى ،ػ ه١ه له ذملې څعه ػ
ا١٤بنمتبن ػ ميل انکىب ٣لرتاتیژي منځ مهبله مبيل چىکبټ او ظلکى ػ ٠ىښتنى په نٙـ کې
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نیىلى رسه ٌىؿت نیيس.
د ةىدیجې د تخصیصاتى د اولىیت ةندۍ مػیارونه
 ػ شکىمت پبلیيس
 معکې ػ ا١٤بنمتبن ػ ميل انکىب ٣لرتاتیژي( )A N D Sاو ٝ٤الً ػ لىمړیتىة(اولىیت)
لـونکي تـنبمې پـوګـامىنه
 ػ وفاؿتىنى انکىبيف پالنىنه
 ػ تىػیرې ل(٦٩نٍبة)
 په تېـو کلىنى کې ػ وفاؿتىنى مرصيف ٘ـ٤یت
 ػ هېىاوػونى/متىیلىونکى م ٔىلمبتى لىمړیتىتىنه
 نړیىالې مٝبهؼې او مىا٩٤ت پبڼې
 ػ ػاظيل ٜىایؼو انؼافه
په ةىدیجه کې د مالیې وسارت رول
 ػ مبلیې وفاؿت ػ کبل په ذـیبن کې ػ تىػیرې په معتل٥ى مـاشلى تبنؼې کبؿکىي.
 ػ تىػیرىي ل٥٩ىنى(نٍبتىنى یب انؼافو) تٝین او ػ تىػیرې اولىیت تنؼي له ػاظيل او ظبؿذي
منبتٝى څعه ػ تىػیرې ػ متىیيل منبتٝى تؼاؿک .
 ػ تىػیرې ػ ممىػې تؼوین او کبتینې او پبؿملبن ته ػ ه١ه وړانؼې کىل.
 ػ ټىلى اذـؤیىي اؿګبنىنى په التبفیتىة ػ پبؿملبن په ٠ىنډو کې اورتاک.
 ػ تإػیبتى او مٍبؿ٤ى کنرتول او ػ تىػیرې ؿاپىؿ وؿکىنه.
 ػ مبيل او تىػیرىي ٝ٤بلیتىنى ػ تهرت وايل په ظبٔـ ػ الفمى اٌالشبتى مٝـيف ا وتٕثی.٪
په ةىدیجه کې د نىرو وسارتىنى رول
 ػ ( )۸یى ومېـ متصؼاملبل ػ مبلیې وفاؿت تىػیرىي واشؼونى ته او ػ وفاؿتىنى ػ کبؿ پیل.
 ظپله ػ وفاؿت ػ لرتاتیژۍ لىمړیتىة لـونکى تـنبمى او والیتي اړتیبوو په پبم کې نیىلى رسه ػ
تىػیرىي وړانؼیقونى اولىیت تنؼي.
 ػ پـوژې ػ النبػو تـ تیج او ػ پـوژو ػ متىیل په مىظه له مبلیې وفاؿت رسه ػ اړیکى
ټینګىل.
 ػ تىػیرې په التامٜیه ٠ىنډوکې اورتاک.
 ػ تىػیرې ػ مرص ٣تٕثی ٪او ؿاپىؿ وؿکىنه.
 تىػیرىي واشؼونى ته ػ مبلیې وفاؿت ػ ػویمې ومېـې متصؼاملبل له لیږػولى وؿلته ػ وړانؼیق
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وىو پـوژو ػ اړتیبوو مرشس تـ تیج.
د ةىدیجې د تدوین مزاحل
 اړونؼه وفاؿتىنه او اػاؿات تبیؼ ػ مبلیې وفاؿت ػ الؿښىونې مٕبت ٪ػ ظپل ؿاتلىنکي کبل ٜبػي
او انکىبيف تىػیرې تـتیج کړي او ػ مـاشلى تىپړولى لپبؿه یې مبلیې وفاؿت ته ولیږي.
 ػ مبلیې وفاؿت ػ تىػیرې متصؼاملبل وفاؿتىنى او اػاؿاتى ته لیږي.
 انکىبيف پـوژې ػ تبئیؼ لپبؿه ا٨تٍبػ وفاؿت ته لیږي.
 ػ وفاؿتىنى او اؿګبنىنى تىػیره ػ تىػیرې ػ کمېټې(چې هـکبل په مبلیې وفاؿت کې ػ تىػیرې
ػ تـتیج لپبؿه ػ مبلیې وفاؿت تـ ؿیبلت النؼې ایربػیږي) وړانؼیق کىي.
 په هېىاػ کې ػ مبيل منبتٝى په چىکبټ کې ػ مبلیې وفاؿت ػ تىػیرې ؿیبلت ،ػ ټىلى وفاؿتىنى
تىػیره تىشیؼ کىي.
 نىمىړې تىػیره ػ کبتینې له لىؿي تبئیؼ او  45وؿځې معکې ػ مبيل کبل له پیل څعه
پبؿملبن ته لیږل کیږي.
 ػ پبؿملبن په والٕه ػ تىػیرې تـ تٍىیج وؿولته ذمهىؿ ؿئین ػ تىػیرې ػ منٙىؿۍ ٤ـمبن
ٌبػؿوي او تىػیره ػ ٤ـمبن مٕبت ٪په مرص ٣ؿلىي.
د یىې ښې ةىدیجې تىجیه کىونکي(څزګندوونکي) مػیارونه
 ػ ا٨تٍبػي وِٝې په ښه وايل او ػٜبمى وګړو په ؿ٤به کې ا٠ېقمنه وي او ػ ظلکى لىمړیتىتىنه
په پبم کې نیىل وىي وي.
 ػ مبيل منبتٝى متٝبػل اظتٍبً(ځبنګړي کىل) ػ والیتىنى په منځ کې ٌىؿت ونیيس او
ػظلکى ؿلمىنى او ٜنٝنبتى ته تبیؼ ػؿنبوی ويش.
 معکې ػ پـوژې له انتعبة څعه تبیؼ ػ پـوژې په اړونؼ مٍ٥ل مٝلىمبت او ػه١ې ػ ګټې او
فیبن په اړه تصلیل تـ رسه يش.
 ػ کبؿي تىػیرې تـتیج ػ ػ٨ی٩ى اؿ٨بمى او تىکیالتى په البك ٌىؿت ونیيس.
 ػ هـ اؿګبن په وړانؼیق وىې تىػیره کې فیبتىالی تبیؼ ػ اذـا ٔتى او ػه١ې ػ تٕثی٩ي ٘ـ٤یت
په البك ٌىؿت ونیيس.
په ةىدیجه کې د تکمیيل تؿیزاتى او اصالحاتى راوضتل
 ػ کبل په نیامیي کې ػ تىػیرې ػ معبؿذى اؿفیبيب
 تىػیره ٠بلثب ً ػ یى مبيل کبل لپبؿه تؼوین کیږي ،مګـ په ا١٤بنمتبن کې ػ وفاؿتىنى په والٕه
ػ تىػیرې ػ ٠یـ ػ٨ی ٪تعمین په البك ه١ه ػ  6میبوتى په تېـېؼو رسه په ځبنګړي ډول ػ
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ٜبػي تىػیرې په تـظه کې له کرس رسه معبمغ کیږي ،نى تنبً وفاؿتىنه ػ مبلیې له وفاؿت
څعه ػ اِبيف تىػیرې ٠ىښتنه کىي .ػ مبلیې وفاؿت ػ مبيل منبتٝى وتىن ته په پبم رسه ػ
ځینى وفاؿتىنى لپبؿه اِبيف وذىه(٤نډ) تـاتـوي .څـنګه چې یى ومېـ وفاؿتىنه ػ ظپلې
انکىبيف تىػیرې ػ مرص ٣تىان نه لـي ،تنبً ه١ىی ػ ظپلې انکىبيف تىػیرې یىه تـظه
ؿاتلىنکي کبل ته انت٩بلىي.
متممه یا اضايف ةىدیجه :که چېـې ػ مبيل کبل په ذـیبن کې له مـلته کىونکى
هېىاوػونى یب م ٔىلمبتى څعه مبيل ولبیل تـ الله يش ،ػ تېـکبل ػ نیمګړتیبوو انکىبيف پـژو ػ
تىپړولى لپبؿه پبؿملبن ته ػ تٍىیج په مىظه وړانؼیق کىي او یب ػاچې له ػ٠ى اللته ؿا٠لى پیمى
څعه نىي انکىبيف پـوژې اشؼاث کیږي.
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لنډیش
ػ تىػیرې مـاشل ػ تىػیرې ػ ػوؿان په نبمه هم یبػیږي ،چې په ه١ه هېىاػونى کې چې
ػولت یې ػ ػؿې ګىنى ٨ىاوو(اذـایه ،م٩ننهىّ٨بیه) په البك التىاؿ وي ػ تىػیرې ذىړونې
پـوله یب ػ تىػیرې ػوؿان ػ څلىؿو مـاشلى څعه تىکیل وىی ػی ،چې ػ٠ه مـشلې ٜثبؿت ػي
له :ػ تىػیرې تـتیج ،ػتىػیرې تٍىیج ،ػ تىػیرې اذـاء او ػتىػیرې کنرتول .ػ تىػیرې
تـتیج ػ تىػیرې لىمړۍ مـشله او ػتىػیرې ػ پـولې ٤ني تـظه تىکیلىي ،چې تهیه ،اؿفیبيب
او ػ تىػیرىي أالٜبتى ٔث٩ه تنؼي او ػ ه١ه وړانؼیق او اړونؼو ٨ىانینى او م٩ـؿاتى ؿٜبیت پىؿې
اړونؼې ټىلې ٜملیې پکې وبملې ػي.ػ ټىلى هېىاػونى په ٨ىانینى کې ػ تىػیرې ػ تهیې او تـتیج
ػنؼه ػ اذـایه ٨ىې یب شکىمت له ػنؼو څعه ګڼل کیږي .ػ مبيل چبؿې اػاؿې او ٜبمه مٍبؿ٤ى
ػ ٨بنىن  29مبػې لىمړي تنؼ مٕبت ٪ػ ا١٤بنمتبن ػ الالمي ذمهىؿي ػولت ػ مبلیې وفاؿت ػنؼه
ػه .ػ تىػیرې تـتیج ػالې ٌىؿت نیيس چې ػ مبيل اظتیبد تحثیت په ٜمىمي ډول ػ ټیټى
م٩بمبتى له لىؿي پىؿته لىؿي ته ٌىؿت نیيس .ػ تىػیرې تـتیج ػالې ٌىؿت نیيس ،چې اړونؼه
وفاؿتىنه ظپل مرمىٜي مٍبؿ ٣ػ ظپلى مىذىػه مٍبؿ٤ى او په ؿاتلىنکي تىػیرى ي کبل کې ػ
ه١ه ػ پـاظتیب ػ امکبنبتى په البك تعمین او تـاوؿػ کىي .ػ تىػیرې په ػ٠ه تـاوؿػ کې ٔثٝب ً
ػوه امکبنه مىذىػ کېؼلی يش .په ػې مٝنی چې تـاوؿػوىي مرمىٜي مٍبؿ ٣کېؼی يش چې
ػ ؿاتلىنکي تىػیرىي کبل ش٩ی٩ي او واٝ٨ي مٍبؿ٤ى ته کم یب فیبت يش .ػ تى ػیرې په تل اړط
یٝنې ػ تىػیرې ػ ٜىایؼو په تـاوؿػ کې کىم ډول لتىنقې ؿا منځ ته کېؼی يش؟ ػ تىػیرې ػ
ٜىایؼو تـاوؿػ نٙـ ػ تىػیرې ػ مٍبؿ٤ى تـاوػ ته فیبتې لتىنقې لـي ،په ػې مٝنی چې ػ ػولت
ٜىایؼ ػ ؿاتلىنکي ا٨تٍبػي او مبيل رشایٕى تبت ٞوي او ػ ػې په البك ػ ه١ه ػ٨ی٩ه وړانؼوینه
امکبن نه لـي .ػ پىؿتنیى لتىنقو ػ مىذىػیت په البك ػ ٜىایؼو تـاوؿػ یىاځې په تعمین تبنؼې
التىاؿ ػی .ػ فیبتـه هېىاػونى ال بيس ٨ىانینى ته په پبم ػ تىػیرې تٍىیج ػ فیبتـه هېىاػونى ػ
م٩ننه ٨ىې له ٌالشیتىنى څعه ػی .په ه١ه ماملکى کې چې ػ ځینى التحنبیي پېښى په البك ػ
م٩ننه ٨ىې ػنؼې په مى٨ته تىګه ػ اذـایه ٨ىې ؿائین ته انت٩بل يش ،اذـایه ٨ىه ػ م٩ننه ٨ىې
په وکبلت تىػیره تٍىیثىي .لیؼل کیږي چې په یىه مى٨ته او لیبيس اوِب ٛکې ػ تىػیرې
تٍىیج ػ اذـایه ٨ىې یبتل ؽیٍالس اؿګبن له لىؿي ٌىؿت نیيس او نن وؿځ ػ نړۍ په فیبتـه
هېىاػونى کې ػ تىػیرې ػ تٍىیج البيس او ػایمي مـذ ٞم٩ننه ٨ىه ػه .په ا١٤بنمتبن کې ػ
تىػیرې ػتٍىیج ٌالشیت ػ وليس ذـګې په ٠بړه ػی .وؿولته له تٍىیج څعه تىػیره
٨بنىين شیحیت پیؼاکىي او ػاذـا وړ ګڼل کیږي .ػ تىػیرې اذـا ػ تىػیرې په پـوله کې
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البيس مـشله ػهٜ .مىمبً ػ تىػیرې ػ تٕثی ٪ممئىلیت ػ اذـایه ٨ىې په ٠بړه ػی ،چې ػ ه١ه
په ؿا ٔك کې ذمهىؿ ؿائین یب لىمړی وفیـ ځبی لـي .ػ تىػیرې اذـؤ ػوې مهمې ػنؼې لـي،
په ػې مٝنی چې له یى لىؿي ػ م٩ننه ٨ىې ػ تٍمیم ػ رسته ؿلىلى ممئىلیت لـي او له تله اړظه
ػا ػنؼه لـي ،تـ څى ػ تىػیرې په اذـؤ کې ا٨تٍبػي او لپام پـانمیثىنه هم تٕثی ٪کړي .ػ
تىػیرې الیصه ػ پبؿملبن په والٕه له تٍىیج څعه وؿولته ځبنته ٨بنىين تڼه ٠ىؿه کىي .ػ
تٕثی ٪په ظبٔـ ذمهىؿ ؿائین اذـایه ٨ىي ته اتال ٟکىي .مىا٩٤ت پبڼه ه١ه مبيل لنؼ ػی،
چې په ه١ه کې اذـایي اؿګبنىنه ػا تٝهؼ کىي ،چې په ه١ه کې ػ مىذىػه ٜملیبتى رشس ته
ؿٜبیت کىي .په پـوژه واؿ یب مىعٍى فمبين ػوؿو کې(ػؿې میبوتینی ،څلىؿ میبوتینی ،وپږ
میبوتینی) ػ کلنێ منٙىؿې وىي تىػیرې ػاٜتثبؿاتى له مثبل١ى ػ الت٥بػې ترىیق له تعٍیَ
څعه ٜثبؿت ػی .تعٍیَ ػ کنرتول او نٙبؿت ػ ولبیلى څعه ػی او ػ ه١ه وتىن اړین ػی او
ػ ٜىایؼو او مٍبؿ٤ى تـمنځ ػ تٝبػل ػ ایربػ لپبؿه تعٍیَ ته اړتیبػه .په ا١٤بنمتبن کې
تعٍیَ په ؿتٝىاؿ ډول ٌبػؿیږي ،چې په ػې البك هـه مبيل ػوؿه(یىکبل) په څلىؿو ؿتٝى
ویىل کیږي او په انکىبيف تىػیره کې هـې پـوژې ته تعٍیَ په ذال ډول ٌبػؿیږي .ػ
تىػیرې په اذـا کې مهم او البيس ٜبمل ػ ػ ٨ی ٪کنرتول او نٙبؿت څعه ٜثبؿت ػی .ػ
کنرتول ػ لبفمبنىنى له نٙـه ػؿې ډوله کنرتول وتىن لـي ،چې له اػاؿي کنرتولّ٨ ،بیي
کنرتول او پبؿملبين کنرتول څعه ٜثبؿت ػی .اػاؿي کنرتول یى م٩ؼمبيت کنرتول ػی او ػ
تىػیرې ػ اذـا په منځ کې ٌىؿت نیيس .ػا ډول کنرتول فیبتـه ػ چبؿو ػ ممئىلینى تٍمیمىنه ػ
مٍبؿ٤ى ػ اذـا پـ وظت کنرتولىي .په وفاؿتعبنى یب ممت٩لى اػاؿاتى کې کرتولىونکي اؿګبنىنه
مٝمىالً په مبلیې وفاؿت پىؿې اړه لـي ،چې ػ ػولت ټىل مٍبؿ ٣معکې له پـػاظت څعه په
اػاؿي ډول کنرتولىي یب یې تـ اػاؿي کنرتول النؼې نیيس .ػا ډول اػاؿي تىکیالت په
ا١٤بنمتبن کې هم وتىن لـي ،په ػې مٝنی چې په وفاؿتعبنى او ممت٩لى ػوایـو کې ټىلې
کنرتولىون کي څبنګې ػ مبلیې ػ وفاؿت تبت ٞػي .مٝمىالً ػا ډول کنرتول په هـ هېىاػ کې تى پیـ
لـي او ػ یى ځبنګړي اؿګبن په الٕه ٌىؿت نیيس .فمىږ په هېىاػ کې ػ مبلیې وفاؿت ػ ټىلى
وفاؿتىنى ،کمیمیىنىنى م ٔىلمبتى ،ػولتي رشکتىنى او ػ نىؿو ػلتګبوو چې په یى ډول له ډولىنى
څعه ػ هېىاػ له مرمىٜي تىػیرې څعه الت٥بػه کىي ،شمبتىنى ته پؼالې تىګه چې ٨بنىن
م٩ـؿ کړي وي ،ؿلیؼه ګي کىي .ػ مبلیې وفاؿت اړونؼ النبػ او مؼاؿک یى ځبی پبؿملبن ته
لپبؿي .څـنګه چې م٩ننه ٨ىه ػ تىػیرې په تٍىیج رسه ػ تىػیرې ػ ٜىایؼو او مٍبؿ٤ى شؼوػو
ټبکي نى ػ ػې پـ تنبء ػ مبيل کبل په پبی کې ػ اذـایه ٨ىې ػ ٔـفالٝمل یب مبيل ٜملیبتى پبیلې

86

عامه ةىدیجه (تیىري)

ػ ٜىایؼو او مٍبؿ٤ى ػپالن ػ ٜملی کىلى له نٙـه لنري کىي.

عامه ةىدیجه (تیىري)

87

پىښتنې
 .1ػ تىػیرې مـاشل څه وی ػي ،او کىم مـاشل پکې وبمل ػي؟
 .2په ا١٤بنمتبن کې ػ تىػیرې تـ تیج څه ډول ٌىؿت نیيس؟
 .3ػ مبيل چبؿو ػ اػاؿې او ٜبمه مٍبؿ٤ى ٨بنىن ػ تىػیرې ػ تـتیج په اړه څه تیبنىي؟
 .4ػ تىػیرې ػ تـتیج په وظت کې ػ ٜىایؼو او مٍبؿ٤ى ػ تعمین په تـظه کې څى امکبنه وتىن
لـي؟
 .5ػ هېىاػ البيس ٨بنى ػ تىػیرې په اړه څه تیبنىي؟
 .6ػ تىػیرې تٍىیج ػ کىمې ٨ىې له ٌالشیتىنى څعه ػی؟
 .7ػ تىػیرې ػ تـتیج للمله په ا١٤بنمتبن کې څه ډول ػه؟
 .8ػ تىػیرې اذـا کىمې ػنؼې لـي؟
 .9ػ تىػیرې اذـا کىم مـاشل ٔی کىي؟
.11

ػ تىػیرې اتال ٟڅه ډول ٌىؿت نیيس؟

.11

مىا٩٤ت پبڼه تٝـی ٦کړئ؟

.12

تعٍیَ یٝنې څه؟

.13

ػ تىػیرې ػ کنرتول کىم ډولىنه پېژنئ؟

.14

اػاؿي کنرتول کىم لبشبت په تـ کې نیيس؟
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اووم څپزکی
د ةزنامې په اضاص ةىدیجه جىړونه او والیتي ةىدیجه
ػ تـنبمې په البك تىػیره ذىړونه ػ تـنبمى له مرمىٜې او یى له تل رسه ػ وؿته او مـتثٕى
ظؼمبتى څعه ٜثبؿت ػه ،چې مٕلىتې پبیلې ته ػؿلیؼو په مىظه ػ تىػیرىي واشؼونى په والٕه
اذـؤ کیږي او والیتي تىػیره وؿولته ػ والیتي م٩بمبتى ػ مىىؿې او مصيل اړتیبوو له اؿفیبتێ
څعه په ميل او والیتي لٕصه ػ وفاؿتىنى په لکتىؿي لرتاتیژۍ کې ػ ميل انکىب ٣ػ
لرتاتیژۍ ػ انکىب ٣په پبم کې نیىلى رسه ػ اړونؼو والیبتىنى په البك ػ وفاؿتعبنى له الؿې ػ
منبتٝى له تعٍیَ څعه ٜثبؿت ػه ،چې هـه یىه په ظپل واؿ رسه مٝـيف کىو.

د ةزنامې په اضاص د ةىدیجې مفهىم اوماهیت
ػ تـنبمې په البك تىػیره ه١ه تىػیره ػه ،چې په ه١ې کې اٜتثبؿات ػ ػنؼو ػ ومیـ،
تـنبمى او ػ تىػیر ې ػ اذـؤ په مبيل کبل کې ػ ػولتي لبفمبنىنى ػ ٝ٤بلیتىنى په البك چې تبیؼ ػ
ظپلى اهؼا٤ى لپبؿه یې تـرسه کړي ،پیي تیني وىیؼه .په تل ٜثبؿت ،ػتـنبمې په البك په
تىػیره ذىړونه کې ػا مىعَ کیږي ،چې ػولت او ػولتي ػلتګبوې ػ تىػیرې ػ اذـؤ په کبل
کې لىمړۍ کىم تٍىیج وىي م٩بٌؼ ،اهؼا ٣او ػنؼې لـي ،ػویم نىمىړو اهؼا٤ى او م٩بٌؼو
ته ػ ؿلیؼو لپبؿه تبیؼ کىم ٝ٤بلیتىنه ،تـنبمې او ٜملیبت په کىمه انؼافه اٜتثبؿاتى رسه تـرسه کړي.
ػ تـنبمې په البك په تىػیره کې هم ػ مٝمىيل تىػیرې په څېـ ػ اٜتثبؿاتى ػ ٔث٩ه تنؼۍ څعه
ػ ٍ٤لىنى

او مٍبؿ٤ى ػ مىاػو څعه الت٥بػه کیږي ،پؼې تى پیـ رسه چې په مٝمىيل تىػیره

کې ػ هـ ػولتي لبفمبن مرمىٜي اٜتثبؿات په معتل٥ى ٍ٤لىنى او مٍبؿ٤بيت مىاػو کې پیىثیني
کیږي؛ په ػالې شبل کې چې ػ تـنبمې په البك په تىػیره کې ػ هـې تـنبمې ٝ٤بلیتىنى او
ٔـشى اٜتثبؿات ػ ٍ٤لىنى او مٍبؿ٤بيت مىاػو په چىکبټ کې پيىثیني کیږي.
)(41. aspx-barnameh bloga.com/post-htt://omid
 ػ تـنبمې په البك تىػیره ػ ػولت ػ تىػیرىي تـنبمې ػ وړانؼې کىلى ،تـتیج او پالنګؾاؿۍ
یىه نىې ولیله ػه(.)3:5
 همؼاؿنګه نىؿ تٝـی٥ىنه چې په ػې ؿی٥ىؿم رسه وؿکړل وىي ػي:
 ػ ٔث٩ه تنؼۍ یى ډول چې ٍ٨ؼ لـي ػ تـنبمى ػ رسته ؿلیؼو څعه ػ مٍبؿ٤ى ػ مىاػو او
پکبؿوړل وىو ٜىاملى او له ه١ه څعه ػ تـالله وىو پبیلى تـمنځ ػ اؿتثبٓ ػ تـ٨ـاؿۍ څـګنؼونه
وکړي ،چې په تىػیر ىػوي کبل کې ػ ػولت تٍىیج وىو اهؼا٤ى ته ػ ؿلیؼلى لپبؿه ػ ػولتي
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تـظى ػ ٝ٤بلیتىنى ػ نهبیي مصٍىل په ٌىؿت کې کىمه انؼافه کبيل او ظؼمبت تىلیؼ یب
وړانؼې وىي ػي(.)12:3
ػ تـنبمې په البك تىػیره ذىړونه ػ ا١٤بنمتبن ػ تىػیرې ػ پالنګؾاؿۍ ،تـتیج او وړانؼې
کىلى لپبؿه ولبیل ػي ،پؼالې ٔـی٩ه چې ػ تىػیرىي منبتٝى او ػ پبلیمێ ػ پبیلى تـمنځ چې
ػولت ه١ه ته ػ ؿلیؼلى ٠ىښتىنکی ػی ،څـګنؼ پیىنؼ ښکبؿه کړي .تىػیره ذىړونه یىه کبؿۍ
پـوله ػه ،چې ػ تىػیرې ػ مبيل ٜبػي تىػیرې اتٝبػ ػ ه١ه لرتاتیژیکى او ٜملیبيت اهؼا٤ى په
چىکبټ کې چې ػ وفاؿت یب تىػیرىي اػاؿې په والٕه تیبن وىي وي او ػ ا١٤بنمتبن ػ مبيل
انکىب ٣ػ لرتاتیژۍ ػ پبیلى په چىکبټ کې هم مىعَ وىي وي٨ ،ـاؿ وؿ کىي .ػ ا١٤بنمتبن
ػولت هڅه کىي تـ څى څـګنؼه کړي چې:
 کىم ویبن په واٝ٨یت کې ػ ػ٠ى وذىهبتى په والٕه تـاتـیږي؟
 آیب ػ ػولت مٍبؿ ٣ػ لرتا تیژیکى اهؼا٤ى رسه چې ػا١٤بنمتبن ػ ميل انکىب ٣ػ لرتاتیژۍ
په چىکبټ کې ټبکل وىيؼي مٕبت٩ت لـي او که نه؟
یى له ه١ى الؿو څعه چې کىلی يش ،نىمىړی کبؿ په تیىؿیکي ډول تـ رسه کړي ،ػا ػی چې
کمي او کی٥ي پبیلې چې ټبکل وىیؼي ػ تىػیرې ػ مرص ٣ػ ا٨المى له الؿې په الك ؿاځي ،له
ه١ه رسه ولنرىل يش .هـ څى که ػ ػې اشتامل فیبت ػی ،چې ػا ډول ؿوه ػ وفاؿتىنى /
تىػیرىي واشؼونى تـمنځ لتىنقې منځ ته ؿاوړي او تـ اوله پىؿې هم ػ ٜبػي او انکىبيف
تىػیر ې ػ اػ٠بم او ػ ا١٤بنمتبن ػ مبيل انکىب ٣لرتاتیژۍ له ٠ىښتنى رسه ػ مٍبؿ٤ى ػ مٕبت٩ت
لتىنقه نه ػه شل وىې؛ که چېـې اړینه وي ،چې ػ٠ه پىښتنى ته په م ٔىجـ ډول ځىاة وؿکړل
يش او مـتىٔه وفاؿتىنه او تىػیرىي واشؼونه ػ تىػیرې ذىړونې له پـولې رسه په مت٥بوت
وکل تـظىؿػ وکړي؛ وفاؿتىنه تبیؼ مٝلىمبت ػالې وړانؼې کړي ،چې مرصيف پالنىنى ته تبیؼ ػ
پبلیمێ له اهؼا٤ى رسه په هم١ږۍٜ ،یني او ذىړښتیقه تىګه پیىنؼ وؿکړي ،تـ څى پبلیيس
ذىړونکي او تٍمیم نیىونکي وکىلی يش ،چې په ػې مىِى ٛتبنؼې متـکق وکړي ،چې ػولت
ته ػ ػ٠ى وذىهبتى په مرص ٣رسه څه وی تـالله کړي .ػ تـنبمې په البك تىػیره ذىړونه ػ
نىمىړو اړتیبوو ػ پىؿه کىلى لپبؿه یىه افمبیل وىې کړنالؿه ػه او ػولت ػ ه١ى ګټى په ػلیل چې ػ
تـنبمې په البك تىػیره ذىړونه ته یې په معکې ولـي ،ػ ٜنٝنىي تىػیرې ذىړونې ػ ت١یـ په
پـوله کې ػ تـنبمې په البك تىػیرې ذىړونې ته ا٨ؼام کىي .ػ تـنبمې په البك تىػیره
ذىړونه یىه کبؿي پـوله ػه ،چې ػ ه١ې په والٕه ػ شکىمت ٝ٤بلیتىنه ػ تـنبمى په ػاظل کې
تنٙیمیږي(ه١ه ٝ٤بلیتىنه او ظؼمبت چې وؿته او اؿتثبٓ لـونکي مىظې ولـي) ػ تـنبمې په البك
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تىػیره ذىړونه ػ یى تى پیـ لـونکي ذىړښت تبت ٞوي او په څلىؿو تنمټیقو ٔـی٩ى کې ػ ػوػیقې
تىػیرې ذىړونې څعه تىپیـ لـي.
 تىػیره ػ تىػیرې ػ تنمټ ػ ٤ـػي ٜملیبيت تـنبمى په البك(لىمړين تٝلیامت ،ػ نبؿو٠ێ
څعه معنیىي ،ػ لړکىنى ش ٚ٥و مـا٨ثت) تـ تیثیږي نه ػ مرمىٜي او مرصيف اړتیبوو په
البك.
 ػ تىػیرې ذىړونې پـوله ػ ظؼمبيت مٍبؿ٤ى تعمین له ه١ى مٝلىمبتى رسه مؼ٠م کىي ،چې
وړانؼیق وىي مٍبؿ ٣تىذیه او تى ِیض کىي
 ػ تىػیرې اؿ٨بم ػ تىػیرې ػ ػوؿې په ذـیبن کې(وؿولته له ه١ه ،په ه١ه ٌىؿت کې چې
مـتىٓ وي) ػ ػ٠ه تـنبمې څعه ػ متىٝ٨ه اهؼا٤ى ،م٩بٌؼو او اللته ؿاوړنى له ترشیض رسه یى
ځبی وي.
 تىػیره ػ ػالې ِىاتٕى لـونکې ػه ،چې له ه١ې رسه په م٩بیمه کې ػ کمي او کی٥ي پبیلى
په ٜـٌه کې اذـؤت تـؿيس کیږي ،نىمىړې پـوله فیبتـه ػ اذـؤتى ػ لنري په نبمه
یبػیږي .ػ تـنبمې په البك تىػیره ذىړونې کُيل هؼ ٣ػ وفاؿتىنى او تىػیرىي واشؼونى لپبؿه
ػا ػی ،چې ه١ىی څـګنؼه کړي ،چې ػ ه١ىی ػ تىػیرې مرص ٣وفاؿتىنى/تىػیرىي اهؼا٤ى
له ظپلى اهؼا٤ى او م٩بٌؼو او ػه١ىی له الؿې ػ ا١٤بنمتبن ػ ميل انکىب ٣ػ لرتاتیژۍ ػ
پبیلى له چىکبټ رسه مٕبت٩ت لـي .رستېـه پـػې ػ تىػیرې په البك ،تىػیره ذىړونې په
البك وفاؿتىنه او تىػیرىػوي واشؼونه په ػالې مى ٦٨کې ٨ـاؿ نیيس ،چې کىالی يش ػ
هـ هؼ ٣ػاللته ؿاوړلى لپبؿه تؼیلې لرتاتیژیګبنې ػ ه١ىی ػ اللته ؿاوړلى لپبؿه اشتاميل
متنىتې ٔـی٩ې ػ ګټې اومرص ٣ػ تٝین لپبؿه تىعیَ کړي.

په افؿانطتان او نړۍ کې د ةزنامې په اضاص د ةىدیجه جىړونې غاليد
ػ تـنبمې په البك ػ تىػیرې ذىړونې م٥هىم او م٥کىؿې ته ػ لىمړي ځل لپبؿه په ظٍىيص
تـظه کې انکىب ٣وؿکړل وىی ػی او ػ ه١ى کمپنيى په والٕه مٝـيف وىی ػی ،چې ػ ګټې
اللته ؿاوړلى ٠ىښتىنکې وې او ٠ىښتل یې چې ظپلى مٍبؿ٤ى ته له ه١ى پبیلى رسه تړائ وؿکړي،
چې ه١ىی یې ػ ٝ٤بلیتىنى ػ انربم له الؿې ػ ه١ىی ػ اللته ؿاوړلى ٠ىښتىنکي وو او ػ ظپلى
پبنګه اچىنى م٥یؼیت او م ٔىجـیت تـؿيس او اؿفیبيب کړي .په ػولتي تـظه کې ػ تـنبمې په البك
تىػیره ذىړونه ػ لىمړي ځل لپبؿه په 1961کبل کې ػ امـیکب متصؼه ایبالتى په ػ٤ب ٛوفاؿت کې
تٕثی ٪وىه .نن وؿځ ػ تـنبمې پـ تنمټ ػ تىػیرې وکل ػ واميل اتالنتیک(نبټى) ػ ټىلى ٠ړو
هېىاػونى ػ اړتیبوو او معکې رشٔىنى څعه ػه.ػ  1981م کلىنى په وؿولتیى او ػ  1991م کبلىنى
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په لىمړیى کې ٜین م٥هىم ػ ا٨تٍبػي انکىب ٣او همکبؿۍ ػ فیبتـه ٠ړو هېىاػونى او همؼاؿنکه
ػ یىومېـ مغ پـوػې هېىاػونى په شکىمتي تىػیرى کې ػ نړۍ په رسارس کې مٝـيف وى او ػ
الت٥بػې وړ وګـځېؼ .یى ومېـ ه١ه هېىاوػونه چې ػ تـنبمې په البك تىػیره یې تـ ټىلى فیبته
په تـیبلیتىة رسه تٕثی ٪کړهٜ ،ثبؿت ػي له :ػ امـیکب متصؼه ایبالت ،الرتالیب ،کبنبډا،
نیىفیالنډ ،تـتبنیب ،هبلنډ٤ ،ـانمه ،ذبپبن ،لىیډن او ٤نالنډ او همؼاؿنګه لږ پـمعتللى لکه تىلىیب،
تىلینب او هـفاګىنیب ،کمثىػیب ،ګبنب ،کىؿیه ،منګىلیب ،تبنقانیه او یىګنؼا ػي ،ولې په ډېـی ػ٠ى
هېىاػونى کې ػ تـنبمې په البك تىػیره تـ معتل٥ى نىمىنى او ٜنىانىنى النؼې تٕثی ٪وىيؼه ،لکه
ػ کمي او کی٥ي پبیلى په البك تىػیره ذىړونه ،ػ ٝ٤بلیتىنى په البك تىػیره ذىړونه ،ػ پبیلى
په البك تىػیره ذىړونه ،ػ کړنالؿې په البك تىػیره ذىړونه ،ظى ػ نىم په پبم کې نیىلى پـته
ػ ػ٠ى ټىلى تڼى البيس م٥هىم یىػی .په  1385م کبل کې ػ ا١٤بنمتبن الالمي ذمهىؿي ػولت
ػ تـنبمې په البك تىػیره ذىړونه مٝـيف کړه ،تـ څى ظپلى لرتاتيژیکى اهؼا٤ى او ػ پبلیمێ
لىمړیتىتىنى ته ػ تىػیر ې رسه اؿتثبٓ وؿکړي او ػ وفاؿتىنى ٜبػي او انکىبيف تىػیرې رسه
مؼ٠مې کړي .په لىمړیى کې ػ تـنبمې په البك تىػیره ذىړونه ػ  1386م کبل ػ تىػیرې ػ
تهیې لپبؿه ػؿیى افمبیښتي وفاؿتىنى ته مٝـيف وىه(مٝبؿ ٣وفاؿتٜ ،بمې ؿو٠تیب وفاؿت ،او ػ کلیى
او پـاظتیب وفاؿت) ػ  1387هـ ل کبل ػ تىػیرې ػ تهیې لپبؿه ػ تـنبمې په البك تىػیره ذىړونه
وپږو نىؿو افمبیښتي وفاؿتىنى ته مٝـيف وىه(ػ کـنې وفاؿت ،ػ اوتى او انـژۍ وفاؿت ،ػ ٤ىایؼ
ٜبمه وفاؿت ،مبلیې وفاؿت) ػ محثتى نٙـیبتى ػ اللته ؿاوړلى وؿولته ػ تـنبمې په البك تىػیره
ذىړونې افمبیښتي پـوله ) )8نىؿو وفاؿتىنى او مـتىٔه تىػیرىي واشؼونى(لىػاګـۍ وفاؿت ،ػ
معبتـاتى او مٝلىمبيت ټکنبلىژۍ وفاؿت ،ػ٤ب ٛوفاؿت ،ػ لىړو فػه کړو وفاؿت ،ػ کبؿ ټىلنیقو چبؿو
وهؼاء او مٝلىلینى وفاؿت ،تـانمپىؿت وفاؿت ،ػ ښبؿذىړونې چبؿې وفاؿت او ػ ميل اؿګبنىنى
ممت٩ل ؿیبلت ته) ػ  1388هـ ل ػ تىػیرې ػ تهیې لپبؿه او 1389هـ ل کبل ػ تىػیرې ػ
تهیې لپبؿه( )4فیـتٖ وفاؿتىنى/تىػیرىي واشؼونى(ا٨تٍبػوفاؿت ،ػ ښځى چبؿو وفاؿت ،ػ ذمهىؿ
ؿئین ػ٤رت او ػ اػاؿي اٌالشبتى او ملکي ظؼمبتى ممت٩ل کمیمیىن) ته مٝـيف وىه .ػ 1389
هـ ل کبل په ذـیبن کې ػ تـنبمې په البك تىػیره ذىړونه ػ  35پبتې تىػیرىي واشؼونى لپبؿه
ػ هـ ل 1391کبل ػ تىػیرې ػ تهیې لپبؿه مٝـيف وىه .ټىلى  54تىػیرىي واشؼونى ػ ظپل
 1391هـ ل کبل ػ تىػیر ې وړانؼیق ػ تـنبمې په البك تهیه کړ .ػ٠ه وړانؼیقونه ػ مبلیې وفؿات
ته ولیږل وىل او ػ تىػیرې ػ التامٜیه ٠ىنډې لپبؿه یې البلبت ؿامنځ ته کړل .ټىلى تىػیرىي
واشؼونى ػ تـنبمې په البك تىػیرې ظپل پـېقېنټېىنىنه ػ  1391هـ ل کبل ػ التامٜیه ٠ىنډو
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په ذـی بن کې وړانؼې کړل او یى معترص ؿاپىؿیې ػ ه١ې ػ تـنبمې په البك له ذؼولىنى رسه یى
ځبی ػ تىپړوونکى مٝلىمبتى په شیخ ػ  1391هـ ل کبل ميل تىػیرې په چىکبټ کې وړانؼې
کړ .همؼاؿنګه ػ مبلیې وفاؿت ػ نىیى شمبتبتى یى ػالې ذؼول تٕثی ٪کړ ،چې ػ تـنبمې په
البك ػ مٍبؿ٤ى ػ پلټنې لپبؿه ػ کبؿګؾاؿۍ ذىړښت اٌالس کىي .ػ تـنبمې په البك تىػیرې ػ
1391هـ ل کبل ػ تىػیرې ػ تهیې لپبؿه ػ ټىلى مـتىٔه وفاؿتىنى او تىػیرىي واشؼونى لپبؿه او
 1391هـ ل کبل لپبؿه ػ مـتٕه وفاؿتىنى او تىػیرىي واشؼونى په والٕه ػ تىػیرې ػ واشؼ
وړانؼیق ػ وړانؼې کىلى فمینه په ٤بؿمټ کې تـاتـه کړه او ػ تىػیرې کمېټې په والٕه تٍمیم
ګیـۍ لپبؿه پـ پبلیمێ یې یى متمـکقه ٔـی٩ه ؿامنځ ته کړه .ػ ٠ه چبؿه ػ ػې لثج وىیؼه ،چې
ػ تى ػذې ػ مرص ٣ػ پـولې لپبؿه ػ ظؼمبتى په ٜـٌه کې ښه اذـؤت ٌىؿت ونیيس(.)12:3

دغنػنىي ةىدیجې ضتىنشې
څـنګه چې ػ ا١٤بنمتبن شکىمت ػ تېـو څى کلىنى په لړ کې ،ػ هېىاػ پـمعتګ په لیؼ لىؿو او
اهؼا٤ى تبنؼې کبؿ کړی ػی او یى ذبم ٞلنؼ یې ،چې ػ ا١٤بنمتبن ػ ميل انکىب ٣لرتاتیژۍ
څعه ٜثبؿت ػی ،تهیه کړی ػی او څـنګه چې ػ تىػیرې ػ٠ه مىذىػه ذىړښت یٝنې ٜنٝنىي
تىػیره ػ ځینى لتىنقو په البك لکه ػ هېىاػ او تىػیرې ػ اهؼا٤ى او لىمړیتىتىنى تـمنځ ػ پیىنؼ
او اؿتثبٓ نىتىالی ،په ذال ډول ػ ٜبػي او انکىبيف تىػیرې تـ تیج او ػ تىػیرې په تعٍیَ
کې ػ و٥ب٤یت نىتىالی ،چې النؼې په تٍ٥یل رسه ترشیض کیږي ،ػ ػ٠ې لرتتیژۍ له څـګنؼ
تٕثی ٪رسه مـلته نه کىيٝ٤ ،يل ؿی٥ىؿم یٝنې ػ تـنبمې په البك تىػیره وړانؼیق او په
تىػیرىي واشؼونى کې ػ تٕثی ٪وړ وګـځېؼه.
د هېىاد او ةىدیجې د اهدافى او لىمړیتىةىنى تزمنځ د پیىند او ارتتاط نػتىالی
له اػاؿي کىػونى او ا٨تٍبػي ٔث٩ه تنؼۍ څعه ػ ٨ی٩ه الت٥بػه یىاځې په مٝبوبتى ،اذنبلى،
ظؼمبتى او وتمنیى پىؿې اړونؼ مٍبؿ ٣څـګنؼوي ػا یىاځې ػ (تىػیرىي منبتٝى م٩ؼاؿ) ګڼل
کیږي او ػ ػ٠ى مبيل منبتٝى ػ مرص ٣نهبیي پبیلې یٝنې کمي او کی٥ي پبیلې او په ټىلنه کې
ت١یـات نه څـګنؼوي( یب په تله وینب ػ تـنبمى لهم ػا١٤بنمتبن ػ ميل انکىب ٣لرتاتیژي ػ اهؼا٤ى
په اللته ؿاوړلى او لىمړیتىتىنى کې نه ػی وا ِض وىی او یب نه تىپیـیږي)
د غادي او انکػايف ةىدیجې تزتیث
په اوك وظت کې وفاؿتىنه ػوه ډوله ذال تىػیرې لـي ،چې ػ هـې یىې په اړه په ذال ډول
ؿاپىؿ وؿکىي؛ یى ػ ه١ى څعه ٜبػي تىػیره یب ه١ه ومېـ مٍبؿ ٣ػي ،چې ػ ميل تىػیرې په
والٕه پـػاظت کیږي او انکىبيف تىػیره یب ه١ه مٍبؿ ٣ػي ،چې ػ هېىاػونى /معتل٥ى مـلته
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کىونکى هېىاػونى په والٕه متىیل کیږي ،په ػالې شبل کې چې ػ٠ه ػواړه ډوله تىػیرې وؿته
مٍبؿ ٣لـي ،چې ػ وؿته ٝ٤بلیتىنى ػ رسته ؿلىلى لپبؿه مـلته کیږي ،ظى ػ تىػیرې ػ ػ٠ه ػوو
ذىړښتىنى تـمنځ انمربم او هم١ږي وتىن نه لـي .ػ تىػیرې ذىړونې ػ٠ه ٔـی٩ې ػ وفاؿتىنى
تىانبیي مصؼوػه کړیؼه او ه١ىی ته اذبفه نه وؿکىي ،تـ څى ػ ظپلى مٍبؿ٤ى مرمىٜي ا٠ېقې
مٝلىمې کړي .څـنګه چې مٝمىالً په ش ٚ٥او مـا٨ثت پىؿې ػ اړونؼو مٍبؿ٤ى ا٠ېقې او یب په
ٜمىمي تىګه ػ انک ىبيف او پبنګه اچىنې ػ پـوژو ٜبػي مرص ٣په پبم کې نه ػی نیىل وىی او
هېڅىک نه پىهیږي ،چې ػ یىې مىعٍې تـنبمې او یب ػ ه١ى ظؼمبتى تىپړ لګښت چې اړونؼ
وفاؿت یې ظلکى ته ٜـِه کىي ،په کىمه انؼافه ػی په ػالې شبل کې چې اړتیبػه تـڅى ػ ػولت
اهؼا٤ى ته ػ ؿلیؼو په مىظه نىې الؿې ولټىل يش او یب ػ ؿاتلىنکى منبتٝى ػ اړتیبوو لپبؿه ػ٨ی٩ه
پالنګؾاؿي وکړي ،چې ػا تـ ډېـه شؼه په ظبؿذې تىػیره تبنؼې متکي ػه ،که څه هم ػ ه١ې ػ
٨ی ٪م٩ؼاؿ مٝلىم نه ػی ،ظى ػ کمي پبیلى ػ اللته ؿاوړلى په تـظه کې مـلته کىي.
د ةىدیجې په تخصیص کې د غفافیت نػتىالی
په تېـو وظتىنى کې ػ وفاؿتىنى مٍبؿ ٣ػ ا٨تٍبػي ٔث٩ه تنؼۍ ػ کىػونى مٕبت ٪ت٩میم تنؼي
کېؼل ،پؼالې شبل کې چې ػ٠ه کبؿ ػ مٍبؿ٤ى ػ څـګنؼولى لپبؿه م ٔىجـ ػی ،ظى ػ ػې په اړه چې
ولې ػ٠ه مٍبؿ٤ى ٌىؿت نیىلی ػی ،هېڅ مٝلىمبت نه ؿاکىي .ػا مهم او تنمټیق مٝلىمبت چې
په یى لنؼ کې وښىػل يش ،چې وفاؿتىنى څه ډول ػ ا١٤بنمتبن ػ ميل انکىب ٣ػ لرتاتیژۍ
اهؼا٤ى ته الرسلی پیؼا کىي وتىن نه لـي .ػ٠ه و٥ب٤یت ػ ظلکى او پبؿملبن ػ ت٥بهم او شامیت
اللته ؿاوړلى په تـظه کې اړین ػی؛ پؼې رستېـه ػ ا٨تٍبػي کټګىؿیى په البك ػ تىػیرې
ذىړونې لیمتم ػ یىکبل لپبؿه ػ تىػیرې مى٨تي چىکبټ ؿا منځ ته کىي ،ظى ػ تـنبمى ػ
پالنګؾاؿۍ او ػ ه١ې ػ تٕثی ٪لپبؿه ػ تىػیرې ػ اؿتثبٓ په تـظه کې مـلته نه کىي .او
همؼاؿنګه په وؿولته کبلىنى کې ػ تٕثی ٪په اړونؼ ػ ؽیٍالس م٩بمبتى رسه مـلته نه کىي.

د ةزنامې په اضاص د ةىدیجې ګټه او له غنػنىي ةىدیجې رسه د هؿې ملایطه
ه١ه ګټې چې ػ تـنبمې په البك یې تىػیره لـي او شکىمت ته ػا امکبن وؿکىي ،تـ څى ػ
مىذىػه مبيل منبتٝى په م ٔىجـه او ا٠ېقمنه تىګه مرص ٣وکړی يش او ػ ه١ىی په والٕه تٕثی٪
يش ،په النؼې ډول ػي:
د وسارتىنى د اهدافى او لىمړیتىةىنى تز منځ پیاوړی او څزګند ارتتاط او پیىند ایجادوي
وفاؿتىنى ته امکبن وؿکىي ،تـ څى ه١ه نىي ظؼمبت ٜـِه کړي ،چې ػ ا١٤بنمتبن ػ ميل
انکىب ٣لرتاتیژۍ او ػ وفاؿاتىنى ػ لرتتیژۍ ػ مىؿػ نٙـ ػ پبیلى ػ اللته ؿاوړلىلپبؿه وي.
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دؾه طزیلې مختلفې ةىدیجې یى له ةل رسه یىځای کىي
په ظؼمبتى پىؿې ػ اړونؼو ټىلى مٍبؿ٤ى یى ذبم ٞاو کيل تٍىیـ په الك ؿاکىي ،په ځبنګړي
ډول ػ ه١ى ظؼمبتى ػ مٍبؿ٤ى په اړه چې ػ ه١ىی ػ متىیل په پبم کې نیىلى پـته ػ وفاؿتىنى په
والٕه ػ ٜبػي او انکىبيف تىػیرې له الؿې ٌىؿت نیيس.
د ةىدیجې په تخصیص پىرې د اړوندې تصمیم نیىنې پزوضه په م ٔىثز ډول ممکنه کىي
ػا کبؿ له شکىمت رسه مـلته کىي ،تـڅى ظپلې مبيل منبت ٞتـ هـڅه فیبت ػ مهمى او
لىمړیتىة لـونکى لرتاتیژیکى اهؼا٤ى تـالله کىلى لپبؿه په م ٔىجـ ډول تعٍیَ کړي او ػ فیبتى
مٝلىمبتى ػ تهیې له الؿې چې ػ ه١ه په البك شکىمت وکىالی يش ،چې ػ ػې په اړونؼ
تٍمیم ونیيس ،چې په کىم ځبی کې ػ کمى تىػیرىي منبتٝى څعه الت٥بػه وکړي.
د مايل مناةػى اداره د وسارتىنى په داخل کې پیاوړي کىي
له تىػیرىي واشؼونى رسه مـلته کىي ،تـڅى اړونؼ مؼیـان او کبؿ کىونکي ػ کمي او
ظؼمبيت پبیلى ػ شٍىل په م٩بتل کې ،چې ظلکى ته یې ٜـِه کىي ظپل ځبن ممئىل او شمبة
وؿکىونکی وګڼي.
د ةىدیجې د تصىیث غفافرته پزوضه
ػ ٜبمه ظلکى رسه مـلته کىي ،چې ػ ػولت تىػیره په البنێ رسه ػؿک کړي او مٝلىمبت
په ػالې ډول وړانؼې کړي ،چې ػ ٜبمه پىهبوي ځىاک لىړ تىځي .ػ٠ه کبؿ ظلکى او پبؿملبن ته
په النؼې مىاؿػو کې فیبت مٝلىمبت وړانؼې کىي:
ػ ه١ى ظؼمبتى ػ ډولىنى په اړه مٝلىمبت چې ػ شکىمت په والٕه ظلکى ته ٜـِه کیږي ،ػ
ػ٠ى ظؼمبتى ػ ٜـِې په تـظه کې ػ کړنالؿې په اړه مٝلىمبت ،ػ ػ٠ى ظؼمبتى ػ ٜـِې ػ مرص٣
په اړه مٝلىمبت او ػ ػ٠ې مىِى ٛمٝلىمىل او تـؿيس کىل ،چې آیب ػ ٠ه ظؼمبت ػ ظلکى ػ
اړتیبوو ػ تبمین تهرتینه الؿه ػه او که نه ،په ػې ٌىؿت کې ته تىػیره و٥ب٤ه وي ،که چېـې
ظلک ػ تىػیرې اوؿا ٧ػؿک نه يش کړای او ػ تىػیرې اوؿا ٧په پیچيل او تعنیکي ډول ظبنه
پىؿي وىي وي ،نى تىػیره و٥ب٤ه نه ػه.
له خارجې ةىدیجې څخه د دولت اصيل ةىدیجې ته سیات مايل وجىه (پیطې) جلتىي
ػ تىػیر ې ػ تعٍیَ مىؿػ نٙـ اهؼا٤ى او پبیلى په اړه او همؼاؿنګه ػ هېىاػ له لىمړیتىتىنى
رسه ػ ه١ې ػ اؿتثبٓ په اړه فیبت مٝلىمبت په الك ؿا کىي.تبیؼ په ػې تـظه کې ػ ډونـانى
اٜتامػ ذلج کړي ،چې ػ ا١٤بنمتبن شکىمت ػ کبؿي ٌالشیت لـونکی ػی او کىالی يش چې
ػ٠ه مـلتې ػ مبلیې وفاؿت له الؿې مرص ٣کړي.
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د ةزنامې په اضاص ةىدیجې له تطتیم څخه مخکې اړین رشایط
ػ تـنبمې په البك تىػیره ػ تىػیرې ذىړونې او تىػیرې ػ اذـؤ ػ پالنګؾاؿۍ یى مؼ٠م
وىی لیمتم ػی .همؼاؿنګه کىالی وى چې ػ٠ه لیمتم په تؼؿیرې ډول ػ تـنبمې په البك
ػ تىػیرې ذىړونې ػ مرمىٜي ګټى په ػؿک رسه او ػ ه١ې ػ ټىلى اذقاوو په پبم کې نیىلى رسه په
هم١ږي ډول تٕثی ٪کړو ،چې ه١ه اذقاوې ٜثبؿت ػي له:
 متؼاوله ،متمـکقه او نمثتبً مٍ٥له ميل لرتاتیژي ،چې له شامیت څعه تـظمنه وي(ػ
ا١٤بنمتبن ػ ميل انکىب ٣لرتا تیژي)
 ػوفاؿت لرتاتیژي چې ػ ميل اهؼا٤ى ػ شٍىل په تـظه کې ػ وفاؿتىنى ػ تـنبمى ػ
لهم(ونډې) څـانګىالی څـګنؼوي.
 ػ منبتٝى ػ اؿفیبتێ لپبؿه منځمهبله تىػیرىي چىکبټ او ػ ميل لرتاتیژۍ ػ لىړتـین (تـ ټىلى
لىړ) لىمړیتىة لـونکى اهؼا٤ى ػ شٍىل په مىظه وفاؿتىنى او لکتىؿونى ته ػ ػ٠ى منبتٝى
تعٍیَ.
 ػ تـنبمې په البك ػ تىػیرې پـوله ،ه١ه پـوله ػه چې منبت ٞػ تـنبمى او ه١ى ٤ـٜي تـنبمى
او ٝ٤بلیتىنى لپبؿه ځبنګړې وىي وي او ه١ه اذـؤیىي وبظٍىنه چې ػ ه١ې په ولیله کىالی
وى ،چې ػ مىعٍې تـنبمې په لىؿي پـمعتګ وؿکړو او مبيل اهؼا ٣مصبلثه کړی وى.
 ػ مصبلثې لیمتم او یب ػشمبتبتى ه١ه ذؼول چې ػ ه١ې په والٕه کىالی وى چې ػ
تىػیر ې تعٍیٍبت او مٍبؿ ٣په لیمتامتیک ډول جثت او مبيل اهؼا ٣مصبلثه کړی
وى.
 ػ مصبلثې لیمتم او یب ػشمبتبتى ه١ه ذؼول چې ػ ه١ه په والٕه کىالی وى ،چې ػ
تىػیر ې تعٍیٍبت او مٍبؿ ٣په لیمتامتیک ډول جثت او ؿاپىؿ یې په ا٠ېقمنه تىګه ػو
لتي م٩بمبتى او ػ تـنبمى مؼیـانى ته اؿایه کړو.
 ػ ظىػ کبؿه مبيل اػاؿي لمیتم( )Automatedچې ػ ه١ه په والٕه فیبته انؼافه مٝلىمبت په
مىجـ ډول تنٙیمىالی وى(.آ٤مین).
 ػ ػ اظيل ت٥تیي او کنرتول لیمتم ،چې ػ ټبکل وىو اهؼا٤ى یب م٩بٌؼو لپبؿه ػ منبتٝى ػ
تعٍیَ او ػ ه١ىی ػ م ٔىجـ مرص ٣څعه أمینبن ؿا کىي.
د وسارت ضرتاتیژیک پالن
له ػالې یى پالن څعه ٜثبؿت ػی چې ػ اهؼا٤ى ،م٩بٌؼو او مرمىٜي ٝ٤بلیتىنى او ػ ه١ه ػ
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متىٝ٨ه پبیلى لیؼلىؿی ػ یى مٝین وظت ،مٝمىالً  5او یب  11کبلىنى لپبؿه وړانؼې کىي .لرتاتیژیکه
پالنګؾاؿي له ه١ې پـولې څعه ٜثبؿت ػه ،چې ػ ه١ې په والٕه پالنىنه انکىب ٣کىي .ځینې
وظت پالن ػ کبؿي پالن یب( )Business Planپه نبمه یبػیږي .چې ػا النبػ اکرثه وظت
تىػیرې ته ػ ػؿظىالت لپبؿه ػ اػاؿاتى ػ مىذىػه ػالیلى په شیخ تـ الت٥بػې النؼې نیىل
کیږي .په ا١٤بنمتبن کې ػ لرتاتیژیکى پالنىنى تنمټیق هؼ ٣ػ ا١٤بنمتبن ػ الالمي ذمهىؿي
انکىب ٣ػ لرتاتیژۍ(ػ ا١٤بنمتبن ػ ميل انکىب ٣لرتاتیژي) رسه ػ وفاؿتىنى ػ تـنبمى ػ مٕبت٩ت
څـانګىالی ػی.
منځ مهاله پالنګذاري
منځ مهبله پالن مٝمىالً ػ  2—5کلىنى اِبيف تىػیرې رسه ػ ذبؿي ؿاتلىنکي کبل له
تىػیرې څعه ٜثبؿت ػی ،منځمهبله پالن ػ تىػیرې ػ تٍمیم نیىونکى لپبؿه ػ تٍبمیمى ،ػ
تٍبمیمى ػ نیىلى لپبؿه ػ مبيل م٥بهیمى په تـظه کې یى تهرت لیؼلىؿی اؿایه کىي .ػ تىػیرې
تٍبمیم په ؿاتلىنکى مٍبؿ٤ى تبنؼې تبجیـ کىي .ػ منځ مهبله تىػیرې ذىړونې ٜمؼه ٜنرص او ػ
تـنبمې په البك تىػیره ذىړونې البيس تـظه ،چې په فیبتـه هېىاػونى کې له تـیبئ رسه یى
ځبی ػه ،ػ مٍبؿ٤ى له منځمهبله چىکبټ څعه ٜثبؿت ػه.
د اجزأئیىي غاخصىنى ډولىنه
څلىؿډوله اذـؤئیىي وبظٍىنه وتىن لـي چې ٜثبؿت ػي له:
 .1ػ مٍبؿ٤ى وبظَ ،ػ تیلګې په ډول له پیمى(وذىه یب ػ تىػیرې منبت )ٞاو یب ظلکى څعه(ػ
ػولت کبؿمنؼان او کبؿکىونکي) چې په کبؿ ګامؿل کیږي ٜثبؿت ػی او په ا١٤بنمتبن کې ػ
 25, 22, 21کىډونى په شیخ پېژنؼل کیږي.
 .2ػ کمي پبیلى وبظَ(چې ځینې وظتىنه ػ کبؿ ػ شرم ػ وبظَ په نبمه هم یبػیږي)ػ ػولت
ػ اػاؿې ػ پالن وىي کبؿ انؼافه مىعٍىي .ػ تیلګې په تىګه ػ ه١ه کبؿي شرم اهؼا٣
چې په ؿاتلىنکي کې په کىم ومېـ رسه مبوىمبن په مکتج کې وبملیږي او یب ػاچې څى
کیلىمرته رسک ته ذىړ يش ،وړانؼې کىي .ػا وبظٍىنه همؼاؿنګه کىالی يش ،چې په ػې
مىِى ٛتبنؼې ػ متـکق په تـظه کې چې ػ ا٤ـاػو تى(ٞ٨مته) ػ ػې تـنبمې له تکمیل څعه
څه ػه مـلته وکړي.
 .3ػ ا٠ېقمنتىة وبظٍىنه :ػ کمي پبیلى ػ وبظٍىنى او مرصيف وبظٍىنى له تـکیج څعه
ٜثبؿت ػي ،محمـ وبظٍىنه مکتج ته ػ هـ وبګـػ ػ تګ او هـ کیلىمرت لړک له مرص٣
څعه ٜثبؿت ػي ،چې ػ ػې اؿفیبتێ په تـظه کې مـلته کىي ،چې آیب ػ ػ٠ه ظؼمبتى
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وړانؼې کىل ا٨تٍبػي ػي او که نه؟ محمـ وبظٍىنه تهرته وبظٍىنه ػي ،ځکه ػ ػولت ػ
ػنؼو په تهرته تىګه ػ رسته ؿلىلى څـنګىالی څـګنؼوي.
 .4ػ م ٔىجـیت وبظٍىنه(ځینې وظت ػ پبیلى یب ػ کی٥ي پبیلى ػ وبظٍىنى په نىم هم یبػیږي)
پؼې وبظَ کې هڅه کیږي ،تـڅى ػ ػولت ػ ٝ٤بلیتىنى ا٠ېقه په هېىاػ کې څـګنؼه کړي .ػ
م ٔىجـیت په وبظٍىنى کې هڅه وىي ػه ،تـڅى ػ٠ه مىِى ٛتیبن کړي ،چې ػ ػولت ػ
لرتتیژیکى اهؼا٤ى کىم م٩ؼاؿ تـالله وىی ػی او آیب تـنبمې ػ اهؼا٤ى ػ شٍىل لپبؿه په مغ
ځي؟

د ةزنامې په اضاص د ةىدیجې جىړونې د اړونده اضنادو تز کیث او جىړښت
ػ تىػیرىي واشؼونى لپبؿه ػ تـنبمې په البك تىػیرې پىؿې اړونؼو النبػو له تهیه کىلى
څعه مىظه ػا ػه ،تـ څى وکىالی وى ،چې ظپلې تىػیرې په هـه تـنبمه پىؿې ػ ځبنګړو وىو
منبتٝى او ػ ه١ىی ػ پبیلى په اؿتثبٓ چې ػ ػ٠ى منبتٝى له مرص ٣څعه تبیؼ تـالله يش ،ػ تـنبمې
په وکل وړانؼې کړي.ػ تـنبمې په البك تىػیره ذىړونه وفاؿتىنى ،شکىمت ،پبؿملبن او ظلکى ته
امکبن تـاتـوي ،تـڅى ػ تـنبمى کړنالؿه په ټىلنه کې ػ منٝ٥ت ػ ؿا منځته کىلى له نٙـه او یب لؼې
نګبه نه چې آیب ػ٠ه تـنبمې(ػ پیمى ػ مرص ٣اؿفښت) لـي او که نه لنري او اؿفیبيب کړي.
د ةزنامې په اضاص په ةىدیجه پىرې د اړوند ضند غکل(ةڼه)
ػ تـنبمې په البك تىػیره پىؿې اړونؼ لنؼ البلبً له ػوه ئ تـظى څعه ذىړ وىی ػی:
 ترشیصي یب ٠یـ مبيل تى ذیه:ػ شکىمت تـنبمې او ه١ه ظؼمبت چې ػ ه١ه ػ تٕثی ٪له امله
ظلکى ته وړانؼې کیږي په  3,2,1تـظى کې ،په النؼې تىګه تىِیصبت اؿایه وىي ػي.
٠ یـ مبيل تىذیه :ػ تـنبمې او ػ شکىمت ظؼمبت په  4تعىىنى کې تى ِیض وىي ػي.
 ػ تـنبمې په البك ػ تىػیرې ذىړښټ په څلىؿو لٕصى کې تٝـی ٦وىی ػی.
 .1ػ تـنبمې ذىړښت :وفاؿت
 .2اهؼا:٣لرتاتیژیک اهؼا٣

تـنبمې

ػ تـنبمى اهؼا٣

 .3اذـؤئیىي وبظٍىنه :کی٥ي پبیلې
 .4مٍبؿ:٣ػ مٍبؿ٤ى ظالٌه

٤ـٜي تـنبمې

ٝ٤بلیتىنه

ٜملیبيت اهؼا٣

کمي پبیلې

ػ مٍبؿ٤ى ظالٌه او ػ التهالکي ا٨المى مٍبؿ٣

ػ تـنبمې په البك تىػیره پىؿې په اړونؼو النبػو کې النؼې ٜنبرص او تـظې ځبی په ځبی
وىیؼي.
د ةزنامې په اضاص په ةىدیجه پىرې د اړوند ضند غنارص
ػ تـنبمې په البك په تىػیره پىؿې اړونؼ النبػ چې ػ تـنبمې په البك تىػیره ذىړونې
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 1,8ذؼول :ػ تىػیرې ػ لنؼ ٜنبرص
د متػکله غنارصو هز یىه مفصل او مػخص تػزیف په الندې ډول دی:
 ضرتاتیژیک هدف :لرتاتیژیک هؼ ٣ػ یى وفاؿت او ػ ه١ه ػ تـنبمى ػ البيس هؼ ٣له
پىښتنه

د ځىاب په حیث د ةزنامې په اضاص د ةىدیجې غنارص یا
ةزخې

لتبلې ػ لبفمبن یب اػاؿې لرتاتیژیک اهؼا ٣مٝمىالً ػ وفاؿت په لرتاتیژیک پالن کې
له وتىن څعه مىظه څه مىذىػ وي ،تىػیرىي واشؼونه کىم مىؿػ نٙـ کبؿ ٠ىاړي ،چې ػ
هېىاػ په ګټه یې په اوږػ مهبل کې تـ رسه کړي؟

ػه؟

لبفمبن یب اػاؿه کىمى پبیلى تـنبمې او یب ػ تـنبمې هؼ(٣اهؼا )٣ػ مىعٍى کی٥ي پبیلې او یب
ته ػ ؿلیؼو په مىظه ه١ه ظؼمبت او منٝ٥ت تیبنىي ،چې وفاؿتىنه یې ػ ظپلې لرتاتیژي
ٝ٤بلیت کىي؟

ػ پالن مٕبتٜ ٪ـِه کىي

ػ تـنبمى له تٕثی ٪څعه ػ ػ تـنبمې مؼیـ ػ اػاؿې ػ کبؿمنؼانى ،مٍبؿ ٣او پبیلى ػ شٍىل
پبیلى ػ شٍىل ممئىلیت ػ ممئىلیت ػ اړونؼې تـنبمې په چىکبټ کې لـي؟
کىم وعَ په ٠بړه ػی؟
مٕلىتې پبیلې ته ػ ؿلیؼو ٤ـٜي تـنبمې او کبؿي یب په کبؿونى پىؿې اړونؼ اهؼا ٣او پبلیمێ
په مىظه لتبلې لبفمبن په لىمړیتىتىنى پىؿې اړونؼې تـظې ػ وفاؿت ػ ظپلى کبؿي پالنىنى
یب اػاؿه کىم کبؿونه تـ رسه پىؿې اړونؼ چې څه کبؿونه او کىم ظؼمبت وړانؼې کړي او ػ ػې
مٕبت ٪پبلیمێ ګبنى لىمړیتىة

کىي

په کىمه ٔـی٩ه رسه ػ ه١ه ػ کړنالؿې اؿفیبيب او په کړنالؿه پىؿې اړونؼ اهؼا ٣ػ تىػیرىػوي
کبؿونى پبیلې اؿفیبيب کىئ ،واشؼونى له ٝ٤بلیت څعه متى او مىؿػ نٙـ پبیلې
چې تبلې یې تـرسه
کىئ؟
ػ نىمىړو کبؿونى ػ تـرسه لنډ مهبله یب کبؿي اهؼا٤ى ته ػ ؿلیؼو اړتیب وړ منبت ٞػ ٜبػي او
مرص(٣لګښت) انکىبيف تىػیرې په وذىهى او ظبؿذي وذىهى کې وبملیږي

کىلى

څىمـه ػی؟
معترص تیبن څعه ٜثبؿت ػی(ػ وفاؿت /اػاؿې ػ مىذىػیت هؼ ٣تبیؼ ٜبم او معترص وي
یٝنې له ظلکى رسه مـلته وکړي ،تـڅى وپىهیږي چې له یى وفاؿت څعه کىمې هیلې ػؿلىػلی
يش)
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 تبیؼ یى وفاؿت/اػاؿې ػ ػایمي هڅى انٝکبك کىونکې وي(ػ یى وفاؿت ػ ظؼمبتى ٜـِه تبیؼ
په ؿاتلىنکې کې ػوام ومىمي)
 ػ وفاؿت له ظؼمبتى څعه الت٥بػه کىونکي تىعیَ يش(څىک ػ وفاؿت له ظؼمبتى څعه
ګټه اظيل؟ظلک او که نىؿ ػولتي تنمټىنه).
 ػ ػولت له لىمړیتىتى رسه ذىړ ؿايش.
 لرتاتیژیک هؼ ٣ػ وفاؿت په ٝ٤بلیتىنى تبنؼې ػالې متـکق وکړي ،چې ػا١٤بنمتبن ػ ميل
انکىب ٣ػ لرتاتیژۍ اهؼا ٣تص ٪٩پیؼاکړي.
 ظلکى ته ػ شکىمت ػ ظؼمبتى ػ ٜـِې څعه ػ ػولت ػ ٠ىښتنى مٕبت ٪ػ أمينبن شبٌلىل.
 تبیؼ په کبيف انؼافه ذبم ٞوي ،تـڅى ػ وفاؿت ػ ظؼمبتى ػ ٜـِې ټىلې تـظې اشتىا کړای يش
د ةزنامې هدف :ػ یىې اػاؿې اوږػمهبله کبؿي اهؼا ٣تىکیلىي.
(ػ٠ه هؼ ٣له ه١ه ؿاتلىنکي یب شبل لیؼلىؿي څعه ٜثبؿت ػی ،چې وفاؿت ٠ىاړي چې ػ
تـنبمې ػ تٕثی ٪له الؿې ه١ه ته تص ٪٩وؿکړي)
ځانګړتیاوې :ذبم ،ٞػ فمبين مىػې څعه پـته ػوامؼاؿه ،اکرثه وظت تص ٪٩نه مىمي.
ةزنامه:ػ ظؼمبتى ػ ٜـِې له یى مـتثٖ ګـوپ څعه ٜثبؿت ػی ،چې مىرتک اهؼا ٣او
پبلیمێ ت٩ٝیثىي(.)18:7
کاري یا منځ مهاله هدف :ػ تـنبمې هـ هؼ ٣په ػالې منځ مهبله یب کبؿي اهؼا٤ى وېىل
وىی ػی ،چې ػ یىې ٤ـٜي تـنبمې په والٕه ښىػل کیږي .کبؿي اهؼا ٣له ه١ى منځ مهبله
اهؼا٤ى څعه ػي ،چې ػ شکىمت ػ پبلیيس له لىمړیتىتىنى رسه اؿتثبٓ لـي.ػ٠ه اهؼا٣
څـګنؼوي ،چې مىؿػ نٙـ تىػیرىي واشؼونه په نږػې ؿاتلىنکي کې کىم کبؿونه ٠ىاړي ،چې تـ
رسه یې کړي او له همؼې امله تبیؼ ػه١ه ٝ٤بلیتىنى ػ کمي اؿ٨بمى څـګنؼونه وکړي ،چې په لنډ
مهبل کې په واٝ٨ي تىګه ػ اللته ؿاوړلى وړ وي .کبؿي اهؼا ٣یب منځ مهبله اهؼا ٣مٝمىالً په
لنډ مهبل کې ػ شکىمت ػ پبلیميى لىمړیتىتىنه منٝکن کىي او څـګنؼوي چې ولې یىه تـنبمه
متىیل ته اړتیب لـي.
فزغي ةزنامې
٤ـٜي تـنبمې کىلی وى چې ډ ټىلى ٝ٤بلیتىنى په شیخ (ػ ٜبػي او انکىبيف تىػیرې او ذبؿي
ٝ٤بلیتىنى په ومىل) ػ ٜین کبؿي هؼ ٣یب لىمړیتىة لـونکي پبلیمێ النؼې تٝـی ٦کړو .په
لبػه ذمله کې ویلی وى چې ٤ـٜي تـنبمې تبیؼپه تىػیرىي واشؼ کې ػ ػاظلى پبلیمیى ػ
لىمړیتىتىنى او اهؼا٤ى په البك ایربػ او ٔـس ؿیقي يش.همؼاؿنګه ٤ـٜي تـنبمه کېؼی يش
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چې ػ ه١ى ػ ٝ٤بلیتىنى ػ ګـوپ په شیخ مٝـيف يش ،چې ػ اػاؿې ػ تىکیاليت ذىړښت په ټیټه
لٕصه ػ وفاؿت په ػاظل کې منٕث٩ه ويٝ٤.بلیتىنه له ه١ى کبؿونى څعه ٜثبؿت ػي ،چې ػ
تىػیرىي واشؼ په والٕه ػ یىې ٤ـٜي تـنبمې په چىکبټ کې ػ تٕثی ٪وړ وګـځيٝ٤ .بلیتىنه
کېؼی يش چې په ذبؿي کبؿونى یب ٝ٤بلیتىنى پىؿې مـتىٓ وي او همؼاؿنګه کېؼی يش چې په
انکىبيف پـوژه کې وبمل ويٝ٤.بلیتىنه ػ ػالې یى تٝمیـ ػ تالکىنى په شیخ ػي چې له ه١ىی
څعه یىه تـنبمه ذىړیږي .په ػې تـظه کې ٝ٤بلیتىنه ػ تـنبمې او ٜنٝنىي تىػیرې ػ مـتثٖ
کىونکى په شیخ په کبؿ وړل کیږي(ٜبػي او انکىبيف پـوژې) پؼالې ډول چې ػ پبؿملبن په
والٕه منل کیږي.
کیفي پایلې یا تؿیزات :کی٥ي پبیلې یب ت١یـات ػ تـنبمې په لٕصه لنري او اؿفیبيب
کیږي .ػ تىػیرىي واشؼ ػاظل ته ػ هـې تـنبمې لپبؿه مىعٍى پبیلى یب ت١یـاتى ته انکىب٣
وؿکىل کیږي.کی٥ي پبیله یب ت١یـ ه١ه ا٠ېقې مىعٍې او اؿفیبيب کىي ،چې په ټىلنه تبنؼې
مىعٍه تـنبمه ولـلی يش او یب ه١ه ګټه ػه چې تى ػذىي واشؼ یې ػ تـنبمې له الؿې ػ ټىلنې
لپبؿه ؿا منځ ته کىي .په کی٥ي پبیلى یب ت١یـاتى تبنؼې مـتىٓ مٝیبؿ النؼې لىالىنى ته ځىاة
وؿکىي.
 ػ نىمىړو ظؼمبتى له ٜـِې څعه ظلکىته کىم ویبن په الك ؿاوړو؟
 ػ ټىلنې وګړي څه ډول له ػ٠ى ظؼمبتى څعه ممت٥یؼ وىیؼي؟
 ػ تـنبمې هـ یى هؼ ٣کېؼای يش ،چې یىه یب فیبتې کبؿي پبیلې/کی٥ي پبیلې ولـي.
 کبؿي پبیله/کی٥ي پبیله څـګنؼوي ،چې تـنبمه تـ کىمى شؼوػو پىؿې مىؿػ نٙـ لتىنقو ته
ؿلیؼه ګي کىالی يش.
 کبؿي پبیله/کی٥ي پبیلې ػ وفاؿت له کبؿ څعه ه١ه اللته ؿا٠يل ګټې وړانؼې کىي ،چې ػ
تـنبمى ػ تٕثی ٪له الؿې الك ته ؿاځي.
 ػ پبیلى انؼافه او یب ػ شبٌله ګټى م٩ؼاؿ څـګنؼوي.
د کاري پایلې یا کیفي پایلې لپاره اصىل او الرښىد
 ػ انؼافه ګیـۍ وړ وي.
 مىعَ وي ،ػ م٩بیمې وړ او فمبين وظت رسه ذىړ ؿايش.
 ػ امکبن په ٌىؿت کې ػ نىؿو هېىاػونى رسه هم ػ م٩بیمې وړ وي.
 الت٥بػه کىونکی مىعَ يش.
 ػ کی٥ي پبیلى ومېـ شؼا٨ل وي ،تبیؼ ػ وفاؿت ػ لرتاتیژیکى اهؼا٤ى له تص ٪٩رسه مـلته
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وکړي.
 ػ أالٜبتى ذم ٞآوؿي تبیؼ ػمٍبؿ٤ى له نٕ٩ې نٙـه امکبن ولـي.
حاصل یا کمي پایلې
کمي پبیلې ػ ٤ـٜي تـنبمې په لٕصه یب شتی ػ ٝ٤بلیت په لٕصه ػ لنري او اؿفیبتێ وړ
ػي.ػ ٤ـٜي تـنبمې په شیخ ،ػ تـنبمې په البك تىػیره ذىړونه ػ ظؼمبتى له ممت٩یمى پبیلى
رسه فیبته ؿاتٕه لـي .البلبً ػ تىػیرىي واشؼونى ممت٩یمې پبیلې ػ لنري او اؿفیبتێ النؼې
نیيس .ػ٠ه پبیلې ػ ه١ى کبؿونى شرم تـ مٕبلٝې النؼې نیيس ،چې ػ تىػیرې واشؼونى په
والٕه تـ رسه وىي ػي.
په کمي پبیلى پىؿې اړونؼ مٝیبؿونه النؼې لىالىنى ته ځىاة وایي:
 کىم کبؿ ٜميل ٌىؿت نیىلی ػی؟
 څه ډول ظؼمبت ظلکى ته ٜـِه وىیؼي؟
ٝ٤بلیتىنه :له ه١ى کبؿونى څعه ٜثبؿت ػي ،چې اړونؼه وفاؿتىنه ه١ىی ػ یىې ٤ـٜي تـنبمې
النؼې تـ رسه کىي .وؿولته له ه١ه چې تـنبمه او ٤ـٜي تـنبمه وټبکل يش ،تبیؼ ٝ٤بلیتىنه
مىعَ يشٝ٤ .بلیتىنه په ػوو تـظى وېىل وىيؼي:
 ػ ٜبػي تىػیرې ٝ٤بلیت.
 ػ انکىبيف تىػیرې/پـوژې ٝ٤بلیت.
 یىه ٤ـٜي تـنبمه یىاځې یى ٜبػي ٝ٤بلیت ػؿلىػلی يش.
 یىه ٤ـٜي تـنبمه یى یبڅى ٤ـٜي تـنبمې لـي.

د ةزنامې په اضاص د ةىدیجې ګزافیکي جىړښت
 :1وفاؿت
 :2لرتاتیژیک هؼ٣
 :1تـنبمې  :2ػ تـنبمې هؼ٣
 :3کی٥ي پبیلې یب ت١یـات
 :4ػ مٍبؿ٤ى لنډیق یب ظالٌه
٤ :1ـٜي تـنبمې
 :2کبؿي یب منځ مهبله هؼ٣
:3کمي پبیلې
 :4ػ مٍبؿ٤ى لنډیق
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ٝ٤ :1بلیتىنه
 .1په معتل٥ى مٍبؿ٤بيت ا٨المى پىؿې اړونؼ مٍبؿ٣
ػ٠ه ګـا٤یکه تىِیض په ػې مبنب ػه ،چې هـ وفاؿت ػ تـنبمى ػالې یىه مرمىٜه لـي ،چې
په ه١ه کې نىمىړې هـه تـنبمه په ٤ـٜي تـظى تبنؼې وېىل وىیؼه او هـه ٤ـٜي تـنبمه ځبنته
ځبنګړي ٝ٤بلیتىنه لـي.په ٜین وکل لرتاتیژیک هؼ ٣ػ وېىل وىي تـنبمې په ډیـو
مىعٍى(مىعَ تـو) اهؼا٤ى تبنؼې چې په ذمٝي تىګه او په ټىله کې ػ لرتتیژیکى اهؼ٤ى له
شٍىل رسه مـلته کىي ،همؼاؿنګه ػ تـنبمې هـ هؼ ٣ػ کبؿي یب لنډ مهبله کبؿي اهؼا٤ى
لـونکی وي ،چې په مىعٍه تىګه او په ټىله کې ػ تـنبمې هؼ ٣ته ػ ؿلیؼو په مىظه ٔـشه
وىې ػه(.)9:8

عامه ةىدیجه (تیىري)

114

2,1غکل د ةزنامې په اضاص د ةىدیجې د تزتیث او ارایه کىلى پزوضه
ػ تىػیرې مهبل وېي

پـػاظت

ػ تىػیرې لىمړۍ
ومېـمتصؼاملبل

تعٍیٍبت مبيل متىیل تـؿيس

ػ متىیل کىونکى ػ

AFMIS

ػ تىػیرې ػویمه ومېـه
متصؼاملبل او ػ تىػیرې

ػشمبتبتى ػ ذؼول

ل٥٩ىنه
تـتیج
ػ مبلیې وفاؿت ته ػ تىػیرىػوي
ػ پبؿملبن او کبتینې په والٕه

واشؼونى په والٕه

ػ تىػیرې منٙىؿي

ػوړانؼیقونى لیږل
ػتىػیرې التامٜیه
٠ىنډې

د ةزنامې په اضاص د ةىدیجې جىړونې غنارص
النؼې ذؼول په تىػیره کې ػ وبملى ٜنبرصو یى اذاميل ذؼول اؿایه کىي.
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 1,1جدول :د ةىدیجې جىړونې غنارص
د ةىدیجې جىړونې غنارص
ترشیصي تـظه

تفصیل
ػ شکىمت اهؼا ،٣ػ لکتىؿي وفاؿيت او ػ ا١٤بنمتبن ػ ميل
انکىب ٣لرتاتیژي ػ پبیلى چىکبټ ،لرتاتیژیک وفاؿيت اهؼا،٣
ػ وفاؿت ظبنې/تىػیرىي واشؼ او ػ ا١٤بنمتبن ػ ميل انکىب٣
لرتاتیژۍ ػ اهؼا٤ى تـمنځ اؿتثبٔي تـنبمه او ٜملیبيت اهؼا٣
ه١ه مىعَ تىِیصبت چې وفاؿت څه ٠ىاړي چې په
اوږػمهبل کې(تـنبمه) او په متىلٖ مهبل(٤ـٜي تـنبمه) په الك
ؿاوړي.

ػ تـنبمې ذىړښت

تـنبمه ػ ه١ه مـتثٕى ٝ٤بلیتىنى مرمىٜه ػه ،چې ػ مىرتک هؼ٣
په ؿاتٕه ػ وفاؿت ظبنې په مصؼوػه کې ٌىؿت نیيس٤.ـٜي
تـنبمه ػ مىبتې ٜبػي او انکىبيف تىػیرې ػ پبلیمێ ػ هؼ٣
النؼې ٝ٤بلیتىنى ګـوپ ػی.
٤ـٜي تـنبمه البلب ً ه١ه ٝ٤بلیت تیبنىي ،چې وفاؿت
ظبنه/تىػیرىػوي واشؼ یې تـرسه کىي .ه١ه کبؿي ٝ٤بلیتىنه چې
وفاؿتعبنې یې ػ یىې ٤ـٜي تـنبمې په چىکبټ کې تـ رسه
کىيٝ٤.بلیتىنه په ػوه ډوله ؿا څـګنؼیږيٜ ،بػي او انکىبيف

مبيل پالن

منځ مهبله مبيل پالن ػ شکىمت ػ اهؼا٤ى او م٩بٌؼو ػ ت٩ٝیج
په منٙىؿ ػ څىکلنى مبيل مٍبؿ٤ى تىعیَ .تىػیرىػوي ل٥٩ىنه
ػ نىمىړو م٩بٌؼو او اهؼا٤ى ػ ت٩ٝیج په مىظه ػ مىذىػه منبتٝى
تىعیَ.
کلنێ پېي تیني ګبنې ػ تىػیرىػوي واشؼونى او وفاؿت ظبنى ػ
مٍ٥ل مرصيف پالن مىعَ کىل

ػ اذـؤتى ؿاپىؿ

ػ اللته ؿا٠يل مصٍىل په مىعٍىلى کې ػ اهؼا٤ى او م٩بٌؼو
په څیړنه کې ػ اذـؤتى وبظٍىنه ،پأیلې او اللته ؿاوړنې
مصٍىل/لىمړی مصٍىل او ػ ؿاتلىنکي کبل لپبؿه اهؼا٣
ػػې په تبؿه کې ػ أمنبن شبٌلىلى په مىظه چې ٝ٤بلیتىنه ػ
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اهؼا٤ى په اللته ؿاوړلى کې مـلته کىي ،ػ تـنبمى او مصٍىالتى
تـمنځ ػ اؿتثبٓ منځ ته ؿاوړل

د اجزأتى ضنجؼ
ػ تـنبمې په البك ػ تىػیرې ذىړونې نهبیي م٥هىم ػ اړونؼو اذـؤتى تـؿيس کىل ػي ،ػ
شکىمت اذـؤت په لىمړیى کې په هـ وګړي پىؿې تړائ نیيس ،ځکه چې ػا مته وتىن لـي ،چې
ټىل منبت ٞپه منبلثه او م ٔىجـه تىګه ػ ٜبمه ظؼمبتى په تـاتـولى کې چې ػ ه١ې لىړه لٕصه ػ
الرسيس وړ وي الت٥بػه کیږي.وفاؿتعبنې او تىػیرىي واشؼونه په ظپل واؿرسه ممئىلیت لـي،
تـ څى ػتـنبمى له ا٨تٍبػیت او همؼاؿنکه ػ ظپلى نىمىړو اهؼا٤ى ػ اللته ؿاوړلى څعه أمنبن
تـالله کړي .ػ ټىلى اړظىنى ػ اړتیبوو ػؿ ٞ٤کىلى په ٌىؿت کې ػ ځینى ػالې میتىػولىژیګبنى
وتىن اړین ګڼل کیږي ،چې وکىالی يش چې ػ شکىمت ػ اذـؤتى لپبؿه ػ یىې لیمتامتیکې او
ٜیني اؿفیبتێ البك تىکیل کړي .په ا١٤بنمتبن کې ػ تـنبمې په البك ػ تىػیرې ذىړونې
څعه البيس هؼ ٣له مرص ٣رسه ػ پبلیمێ ػ اللته ؿاوړنى تـمنځ اؿتثبٓ وؿکىل ػي .ػ ػې
پـتنب ػ تـنبمى او ٤ـٜي تـنبمى ػ ایربػ تـڅنګ ػ پبلیمیى ػ اهؼا٤ى په تـظه کې ػ پیرش٤ت ػ
تـؿلێ لپبؿه ػ ذبم ٞاو انؼافې وړ وبظٍىنى وتىن هم اړین ػی .ػ اذـؤتى ػڅىډوله اتتؼایي
وبظٍىنه وتىن لـي:
 ػ منبتٝى وبظٍىنه :ػ ه١ى منبتٝى انؼافه چې ػ یى ظؼمت ػ تـاتـولى/یب یى ٝ٤بلیت ػ ٜـِې
لپبؿه الت٥بػه کیږي ،تـ وٝبؿ النؼې ؿاځي.
 ػ مصٍىل وبظٍىنه ه١ه څه چې ػ ٝ٤بلیتىنى په والٕه ػ ظؼمبتى په تـاتـولى کې اذـؤ
کیږي ،تـ وٝبؿ النؼې ؿاځي.
 ػ پبیلى یب محمـیت وبظٍىنه ػ ه١ى ظؼمبتى ػ الرسيس رسه اؿتثبٓ لـي ،چې ػ انکىبيف،
ٜیني او معٍىٌى ت١یـاتى په پبیله کې الك ته ؿاځي.
 ػ م ٔىجـیت وبظٍىنه :ػ منبتٝى څعه ػ الت٥بػې ،ػ لٕصې او اللته ؿا٠لى مصٍىالتى تـ
منځ اؿتثبٓ تـؿيس کىي.
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 2.1جدول د اجزأتى غاخصىنه
ةېلګه

د غاخص نىمىړی غاخص څه غی انداسه کىي
ډول
منبتٞ

ػ پکبؿ وړل وىو منبتٝى کمیت

مصٍىل

ػ تهیه وىي ظؼمت کی٥یت

ػ اړتیب وړمنبت ٞاو ػ اړتیب وړ کبؿمنؼان،
الت٥بػه وىي مىاػ ،مرص ٣وىي
پیمې
ػ ؿوفل وىو مٝلمینى ومېـ ،ػ ػؿيس
ظىنى ومېـ ،ػ ه١ى ا٤ـاػو ومېـ چې
ٝ٤بلیت یې کړی ػی

ػ محمـیت ه١ه ػؿذه چې په ه١ې کې ظؼمبت ػ التعؼام په لٕصه ػ ٤یٍؼۍ ت١یـ،
ػ ٤یٍؼۍ ت١یـ ػ ذـایمى په انؼافه کې،

پبیله

الك ته ؿاوړل کیږي

م ٔىجـیت

ػ يف واشؼ مصٍىل مرص٣

په مکتج کې ػ ومىلیت ومېـ
ػ یى لېرت اوتى مرص ،٣چې یىې کىؿنێ
ته ٜـِه کیږي

د ةىدیجې د تنظیم پزوضه
ػ ٠ه تـظه ػ وفاؿت ظبنى/تىػیرىي واشؼونى ػ تىػیرې انکىب ٣وؿکىلى لپبؿه مهبل وېي
تىِیض کىي.
 2,8وکل ػ لبملې تىػیرې ػتنٙیم پـوله
تودیجودوي
پالن

د تودیجې
تصمیم ویووً

د تودیجې
دوران
د تودیجې اجزأ

د تزوامې
ارسیاتي
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پىؿتنی وکل ػ ه١ې تىػیرې ػ ػوؿان یى ػ یبګـامبتیک وکل څـګنؼوي ،چې په ا١٤بنمتبن
کې تـتیج کیږي .ػ٠ه ػ یبګـام څلىؿ ٜمؼه مـشلې څـګنؼوي:
 ػ تىػیر ې ػ تـتیج څعه معکې ػ ا١٤بنمتبن ػ ميل انکىب ٣ػ لرتاتژۍ ػ پبیلى ػ چىکبټ
په البك ػ تىػیرې پالنګؾاؿي او ػه١ى الؿښىونى مٕبت ٪ػ تىػیرې تـتیج او تٍمیم
ګیـي ،چې ػ مبلیې وفاؿت له لىؿي ٔـس وىيؼه.
 ػ تىػیرې اذـؤ ػ ه١ى وذىهبتى تبػیه چې ػ تٍمیم نیىنې په پړاو کې منٙىؿوىيؼي.
 ػ اذـؤتى اؿفیبيب ػ اٌيل اللته ؿاوړنى رسه ػ تىػیرې ػ تىِیض وىو اهؼا٤ى م٩بیمه ،چې
نىمىړې م٩بیمه ه١ه پیرش٤ت څـګنؼوي چې ػ پالن وىو پبیلى او مصٍىالتى په تـظه کې
یې ٌىؿت نیىلی وي .له ػې ځبیه لیؼل کیږي ،چې ػ تـنبمې په البك تىػیره ػ
ا١٤بنمتبن ػ ميل انکىب ٣ػ لرتا تیژۍ ػ پبیلى په چىکبټ کې پیل او پبی ته ؿلیږي.
النؼې پـاګـا٤ىنه ػ تىػیرې ػ هـې مـشلې اړین ا٨ؼامبت تىِیض کىي.
 ػ مبلیې وفاؿت هـ کبل ػ تىػیرې ػ لرتاتیژۍ په تنٙیم رسه ػ تىػیرې ػوؿان ػ ا١٤بنمتبن
ػ ميل انکىب ٣ػ لرتاتیژۍ ػ لىمړیتىتىنى په ؿڼب کې پیل کىي ،وؿولته ػ٠ه لرتاتیژي په
لىړو شکىمتي لٕصى کې تـ تصخ النؼې نیىل کیږي او کله چې نىمىړې لرتاتیژي تٍىیج
وىه ،ػ مبلیې وفاؿت ػالې مهبل وېي ٌبػؿوي ،چې ػ تىػیرې ػ تـتیج پـوله پکې
وبمله وي او ټىلى ؽیؼظل اړظىنى ته یې ،چې وفاؿتعبنې ،تىػیرىي واشؼونه او اػاؿات پکې
وبمل ػي تىِیض کىي .ػ ه١ىی رسه یى ځبی ػ تبػیبتى لپبؿه ػ مىذىػه منبتٝى ػ لٕصى ػ
تىعیَ لپبؿه ػ منځ مهبله پالن ػ نهبیي کىلى پـوله په ذـیبن کې وي.
 وؿولته له وفاؿتعبنى او تىػیرىي واشؼونى څعه ٠ىښتل کیږي ،تـ څى ظپلې تـنبمې ،ػ تـنبمى
ترشیصبت او ػ ظپلى مصٍىالتى وبظٍىنه ػ ه١ى ظؼمبتى رسه په تړاو کې تـ تیج کړي چې
ػ ا١٤بنمتبن ػ ميل انکىب ٣لرتاتیژۍ کې ػ اړونؼو وفاؿتىنى ػ پبیلى په چىکبټ کې وي.
نىمىړي وړانؼیقونه ػ تىػیرىي متصؼاملبلىنى له الؿې په الك ؿاځي .له وفاؿتعبنى څعه
٠ىاړي تـ څى یىاځې ػ ظپلى ه١ه وړانؼیقونى معترصه رششه مبلیې وفاؿت ته وړانؼې کړي،
چې ػ تـنبمى او ٤ـٜي تـنبمى په البك ٔث٩ه تنؼي وىي وي .ػ مبلیې وفؿات ػ تىػیرې ػ
لىمړی ومېـ متصؼاملبل وړانؼیق په البك ػ تىػیرې ه١ه منځ مهبله چىکبټ ،چې ټبکل
وىيؼی چې ػ الرسيس وړ منبتٝى څعه متىیل يش ،چې په ػې البك ػ تىػیرې ػ ل٦٩
ممىػه تـ تیثیږي.
 ػ تىػیرې ػویمه ومېـه متصؼاملبل ػ ه١ى وفاؿتىنى ػ تـنبمى او ٤ـٜي تـنبمى ػ مٍ٥لى
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ترشیصبتى رسه یى ځبی ػ مٍ٥لى تعمینبتى اؿایه کىل ٠ىاړي ،چې په امتصبين مـشلى کې
٨ـاؿ لـي .نىمىړي تعمینبت تبیؼ ػ تىػیرىي ل ٦٩په چىکبټ کې تـتیج يش .تىػیرىي
ل ٦٩ػ مبلیې وفؿات په والٕه ػ ه١ه تعمین وىي مثل ٢له اٜٙمي شؼ څعه ٜثبؿت ػی،
چې په ؿاتلىنکي کې ػ یى تىػیرىي واشؼ لپبؿه تعٍیَ کیږي.
 کله چې ٤ـٜي تـنبمى ٝ٤بلیتىنه په مکمل ډول تىِیض او ٨یمت ګؾاؿي يش ،مبلیې وفاؿت ته
لیږل کیږي ،چې وؿولته ػ تىػیرې په لنؼ کې وړانؼي کیږي ،تىػیره ػ مبلیې وفاؿت په
والٕه ػ م٩ننه ٨ىې له لىؿي له کتنې څعه وؿولته ػ پبؿملبن په والٕه تٍىیج کیږي .په
ػې پړاو کې وفاؿتعبنې ػ تىػیرې تعٍیَ اظیمتلى ته امبػه کیږي او ػ تىػیرې ػ اذـؤ
مـشلې ته ػاظلیږي.
 کله چې مبيل کبل پیل يش ،وفاؿتعبنې تبیؼ ػا١٤بنمتبن ػ ػولت پـولېرـونه ػ مٍبؿ٤ى ػ
جث ت او مرص ٣په مىظه تٝیج کړي .په هـه ؿت ٞکې وفاؿتعبنې /تىػیرىي واشؼونه ػ
تعٍیَ ت٩بِب کىي ،چې ػوی په ػې ٨بػؿ وي ،چې ػ ظپلې تىػیرې په مصؼوػه کې
ظپلې تىػیرې ٜبػي او انکىبيف اهؼا٤ى ته ػ الرسيس لپبؿه مرص ٣کړي .ػ ټىلى ه١ى
مٍبؿ٤ى په تبؿه کې مٝلىمبت چې ٌىؿت نیيس ،ػ ټبکل وىو ٤بؿمټىنى په چىکبټ کې مبلیې
وفاؿت ته لیږل کیږي او ػ ا١٤بنمتبن ػ مبيل مٝلىمبتى ػ لیمتم جثت آ٤مین کیږي .په
لىمړي ٨ؼم کې ػ نىمىړې اػاؿې ممئىلیت ػ مٍبؿ٤ى کنرتول او ػ مٍبؿ٤بيت ا٨المى،
تىػیر ې او یب یىې تـنبمې له مٍبؿ٤ى رسه ػ ه١ه م٩بیمه کىل ػي او مبلیې وفاؿت ػ
تعٍیَ کړنالؿې ت٩ٝیثىي ،تـڅى اػاؿات له منٙىؿې وىې تىػیرې څعه فیبت مرص ٣ونه
کړي.
 کله چې وفاؿتعبنې او تىػیرىي واشؼونه وذىه مرص٤ىي ،نى نه یىاځې تبیؼ ػ مرص ٣م ٔىجـیت
نٙبؿت يش ،تلکې ػ هـې وفؿا تعبنې او تىػیرىي واشؼ ه١ه مٍبؿ ٣چې رسته یې ؿلىي،
ولیؼل يش چې ػ ه١ې اػاؿې اهؼا ٣په واٝ٨ي تىګه تـاوؿػ وىي او که نه؟ پؼې البك ػ
مبيل کبل په پبی کې ه١ه اهؼا٤ى ته ػ محمـ الرسيس ػ تىعیَ لپبؿه ػ هـې وفاؿتعبنې او
تىػیرىي واشؼ مرص ٣او اذـؤت چې ػ تىػیرې ػ تـتیج په مـشله کې تٝین کیږي نٙبؿت
وکړي او همؼاؿنګه ه١ه تبجیـات هم نٙبؿت کړي ،چې مرص ٣یې په اهؼا٤ى ،مصٍىالتى او
ػ تـنبمى په پبیلى او ػ ا١٤بنمتبن ػ ميل انکىب ٣په لرتتیژۍ تبنؼې واؿػيږي .

د ةىدیجې د تزتیث تلىیم
ػ تىػیرې ػ ػوؿان یىه مهمه او ٜمؼه تـظه ػ تىػیرې هام٠ه تـتیج ػی ،چې په ػې مـشله
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کې په ټىله مبيل ػوؿه کې ػ تىػیرې ػ مؼیـیت په مىظه یى کبؿي چىکبټ تـتیثیږي .ػ تىػیرې
ػ البنتیب او کنرتو ل په مىظه ػ مبلیې وفاؿت ػ تىػیرې ػتـتیج مهبل وېي هـ کبل نرش کىي،
امب ػ تـنبمې په البك په تىػیره ذىړونه کې ػ تىػیرې تـتیج البلبً له معکینیى کبلىنى څعه
رسیٝرت چې ٜنٝنىي تىػیره پکې الت٥بػه کېؼله پیل کیږي.

د مالیې وسارت اكدامات
ػ مبلیې وفاؿت ػ تىػیرې ػ تـتیج او نٙبؿت پـوله ػ ه١ې په ټىلى مـاشلى کې شامیت
کىي(همؼاؿنګه ػ ا٨تٍبػ وفاؿت ػ انکىبيف پـوژو ػ تـؿيس په تـظه کې پؼې پـوله کې ػاظل
ػي) ػ ا١٤بنمتبن ػ الالمي ذمهىؿي ػولت ػ البيس ٨بنىن مٕبت ٪ػ مبلیې وفاؿت ػ تىػیرې ػ
تـتیج انمربم او پبؿملبن ته ػ منٙىؿۍ ػوړانؼې کىلى په تـظه کې په نٙبؿت کىلى تبنؼې ممئىل
ػی .پؼې البك مبلیې وفاؿت ػ تىػیرې په معتل٥ى مـاشلى کې ػ ه١ې تـ نهبیي کىلى پىؿې
مـکقي ؿول لـي .ػ مبلیې په وفاؿت کې النؼې ٝ٤بلیتىنه وبمل ػي:
 ػ تىػیرې ػ لىمړی ومېـې متصؼاملبل ٌؼوؿ.
 ػ تىػیرې په لىمړۍ ومېـه متصؼاملبل پىؿې اړونؼو وړانؼیقونى لنډیق او ذم ٞآوؿي.
 ػ تىػیرې ػ رششې ػ مىػې په شیخ ػ تىػیرې ػ منځ مهبله چىکبټ ٔـس او تؼوین .
 اػاؿاتى ته ػ تىػیرىي ل٥٩ىنى لیږل.
 ػ تىػیرې ػ تـتیج په اړه ػ ښىونیقو پـوګـامىنى تـاتـول (ػ تـنبمې په البك ػتى ػ ذې لپبؿه)
الثته ػ ه١ى وفاؿتعبنى او تىػیرىي واشؼونى لپبؿه چې تـنبمې په البك تىػیره ذىړونې په
پـوله کې ٨ـاؿلـي.
 ػ تىػیرې ػویمه ومېـه متصؼاملبل
 ػ ا٨تٍبػ وفاؿت رسه ػ همکبؿۍ ،ػتىػیرىي ل٥٩ىنى ټبکل
 ػ تىػیرې ػویمه ومېـه متصؼاملبل پىؿې اړونؼو ځىاتىنى ذم ٞاوؿي
 ػ وفاؿتعبنى او تىػیرىي واشؼونى رسه ػ تىػیرې ػ نهبیي وړانؼیقونى په اړونؼ تصخ او ظربې
اتـې .ػ ميل تىػیرې ػ نهبیي ممىػې تؼوین او انکىب٣
 پبؿملبن ته ػ یىې منمرمې تىػیرې (ػولت تىػیره) وړانؼې کىل
دةىدیجې لىمړۍ غمېزه متحداملال
ػ تىػیرې لىمړۍ ومېـه متصؼاملبل په النؼې تـظى کې لىمړين اړین مـاشل اؿایه کىي:
 په څى کلن چى کبټ کې ػ ا١٤بنمتبن ػ ميل انکىب ٣لرتاتیژۍ رسه ػ وفاؿتعبنى او
تىػیرىي واشؼونى ػ تىػیرې ٔـشې ته مٕبت٩ت وؿکىل.
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 ػ پـوژو وړانؼیقونه ،ه١ه مصٍىالت چې تبیؼ ػ ا١٤بنمتبن ػ ميل انکىب ٣ػ لرتاتیژۍ له
چىکبټ رسه مٕبت٩ت ولـي.
 ػ ٜبػي او انکىبيف تىػیرې ػ مٍبؿ٤ى ت٩ـیثي تعمینبت.
د لړمړیتىةىنى تػخیص:
ػ ٠ى اهؼا٤ى ته ػ ؿلیؼو لپبؿه وفاؿتعبنې او اػاؿات تبیؼ ظپل لىمړيتىتىنه ػ ػؿیى ؿاتلى نکى
کبلىنى لپبؿه ػ متصؼاملبل ػ ٠ىښتنې مٕبت ٪او ػ نىیى ٝ٤بلیتىنى ػ ٔـشې او انکىب ٣په والٕه
چې هـه ٜبػي او انکىبيف تىػیره کې وبملیږي ،ػ وفؿات ػ ظؼمبتى ػ لٕصې ػ فیبتىايل په
مىظه تىعیَ کیږي؛ هـ څى که پؼې مـشله کې یىاځې ػ مرص ٣مىعٍى اؿ٨بمى اړتیب ػه ،امب
لىمړیتىتىنه تبیؼ په ظپل واؿ رسه په واِصه او ػ٨ی٩ه تىګه مىعَ يش ،تـڅى ػ
وفاؿتىنى/تىػیر ىي واشؼونى او ػ ا١٤بنمتبن ػ ميل انکىب ٣ػ لرتاتیژۍ په چىکبټ کې ػ اذـؤ وړ
ٜنبرصو پبلیيس ګبنې او ممئىلیتىنه منٝکن کړي.ػ٠ه مىِىٜبت هم تبیؼ په واِصه او ػ٨ی٩ه
تىګه لنري يش ،تبالظـه ػ٠ه پـوله په وؿلتێ مـشله کې په تـنبمى او ٤ـٜي تـنبمى کې
الت٥بػه کیږي.
د مرصيف پالنىنى د ارتتاط مالحظه کىل
ػ وفاؿتعبنى لپبؿه په ػ٠ه متصؼاملبل کې ػویم مکل٥یت ػ ا١٤بنمتبن ػ ميل انکىب٣
لرتاتیژۍ رسه ػ ه١ه ػ مرصيف پالنىنى اؿتثبٓ او تـنبمې په البك تىػیره ذىړونې په ؽؿیٝه ػ
اهؼا٤ى اللته ؿاوړل ػي .ټینګبؿ کیږي چې وفاؿتىنه او تىػیرىي واشؼونه مکل ٦نه ػي تـڅى ػ
٠ه النبػ په ػ٠ه مـشله کې نهبیي کړي ،تلکه ػوی تبیؼ ػ تىػیرې ػ لىمړۍ ومېـه متصؼاملبل
څعه ػ تىػیرې ػ تـتیج پـوظت ػ تٝؼي مٍ٥لى کبؿونى ،اړینى تیب کتنى ػ پیل لپبؿه ػ هؼ ٣ػ
ټکي په شیخ الت٥بػه کړي.
د ةىدیجې دویمه غمېزه متحداملال
ػ ػ٠ه متصؼاملبل ذقیبت ممکن کبل په کبل ت١یـ وکړي ،نى پؼې البك الت٥بػه کىونکي
تبیؼ ػ ه١ه له مصتىا څعه ػ تىپړې اونبیێ په ظبٔـ ػ ػ٠ه الؿښىػ له وؿولتێ نمعې څعه
الت٥بػه وکړي .اړونؼې وفاؿتعبنې او تىػیرىي واشؼونه تبیؼ ػ تىػیرې  2ومېـه متصؼاملبل ته
نمثت ػ تىػیرې لىمړۍ ومېـې متصؼاملبل ته یى څه مٍ٥ل ځىاة وؿکړي.ػ تىػیرې ػویمه
ومېـه متصؼاملبل لنؼ له وفاؿت ظبنى او تىػیرىػوي واشؼونى څعه ٠ىاړي ،تـڅى ظپلې مٍ٥لې
تىػیرې ػ یىه للمله ه١ه پبؿامرتونى په چىکبټ کې تـتیج کړي ،چې په نىمىړي لنؼ کې ؽکـ
وىي ػي .وفاؿت ظبنې مکل٥ې ػي ،تـ څى ػ ظپلى تـنبمى او ٤ـٜي تـنبمى ترشیصبت نهبیي کړي
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او ػ ظپلى ٜبػي او انکىبيف تىػیرى ٝ٤بلیتىنه ٔث٩ه تنؼي او اولىیت تنؼي کړي .ػ نىمىړو
ٝ٤بلیتىنى مٍ٥له ٨یمت ګؾاؿي ػ٠ه ترشیصبتى ته ت٩ىیت وؿکىي او ػ٠ه ٨یمت ګؾاؿي ػ تىػیرې
ػ نهبیي وړانؼیق مبيل ٜنرص تىکیلىي .پؼې رستېـه وفاؿتىنه اړتیب لـي ،تـڅى ػ هـې پـوژې
مٍ٥لى النبػو ته انکىب ٣وؿکړي او ػ تىػیرې په وړانؼیق کې یې وبمل کړي.
د مالیې وسارت نىر اكدامات
ػ تىػیرې ػ ػوه ئ متصؼملبلىنى او ل٥٩ىنى ٌؼوؿ ػ تىػیرې په ػوؿان کې ػ مبلیې وفاؿت له
مهمى ا٨ؼامبتى څعه ػي ،که څه هم ػ مبلیې وفاؿت ػ تـتیج ،اذـؤ او مـاشلى ػ اؿفیبتێ په وظت
کې ػ تىػیرې ػ تنٙیم ػ مـاشلى په ٔێ کىلى کې فیبت لهم اظيل؛ ػا ډول ا٨ؼامبت ه١ه
وظت تـ رسه کیږي ،چې ػ محبل په ډول ػ تىػیرې په التامٜیه کې ػ کړنالؿو ػ کنرتول او
تعٍیَ له الؿې ػ تىػیرې ػ اذـؤ پـ وظت او ػ کبل په پبی کې ػ تىػیرې ػ پبیلى ػ منت ػ
نهبیي کىلى پـ وظت ػ٠ه ػظبلتىنه ػ تىػیرې په ذقیبتى پىؿې اړه لـي .همؼا ډول ػ وفاؿتىنى او
تىػیرىي واشؼونى په والٕه تهیه کیږي او ػ مبيل مؼیـیت په کړنالؿو پىؿې تړاو لـي؛ نه ػ
تىػیرې ػ فېـتنبګبنى په ایربػ پىؿې.
د ةىدیجې منځ مهاله چىکاټ او ةىدیجىي ضلفىنه
ػ تىػیرې ػ لىمړۍ ومېـې متصؼاملبل ته په ځىاة کې ػ وفاؿتىنى او تىػیرىي واشؼونى په
والٕه ػ اولىیت تنؼي وىو پالنىنى له تملیمێ څعه وؿولته ػ مبلیې وفاؿت او ا٨تٍبػ وفاؿت په
مىرتک ډول اولىیت تنؼي وىي وړانؼیقونه تـؿيس کىي ،وؿولته ػ مبلیې وفاؿت له ډونـانى رسه
٠ىنډې ػایـوي او ػ نه تکمیل وىو پـوژو لېمت وړانؼې کىي.
او ػ ػ٠ى پـوژو ػ متىیل لپبؿه ػ ډونـانى مالتړ ذلثىي .همؼاؿنګه ه١ه وړانؼیقونه چې وفاؿتىنه
او تىػیرىي واشؼونه یې تـتیثىي او ػ ٜبػي تىػیرې له الؿې متىیل کیږي ،هم په ذقیبتى رسه
څیړل کیږي.

د ةزنامې په اضاص د ةىدیجې مزاحل
ػ تـنبمې په البك ػ تىػیرې تهیه کىل څىمـشلې لـي ،چې ټىل وفاؿتىنه او تىػیرىي
واشؼونه تبیؼ ه١ه ٜميل کړي ،ػ٠ه مـاشل په النؼې ډول ترشیض کیږي:
په ةىدیجىي واحدونى کې د ةزنامې په اضاص د ةىدیجې تطتیم کىونکی ټیم (مزةىطه
وسارتىنه)
ػ تـنبمې په البك ػ تىػیرې ػ ٔـشه او ذىړولى په پـوله کې لىمړی ٨ؼم ػ اړونؼ وفاؿت په
چىکبټ کې ػ تىػیرې ػ تٕثی ٪کىونکي ټیم له تإلین څعه ٜثبؿت ػی؛ ػ٠ه ټیم ته ػ تـنبمې
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په البك ػ تىػیرې ػ تهیې او تٕثی ٪او ػ ٜبػي او انکىبيف تىػیرى ػ اػ٠بم ممئىلیت په ٠بړه
ولـي .ػ٠ه تٕثی ٪کىونکی ټیم ٜمىمي ؿائیمبنى ،یٝنې ػ مبيل پالن او پبلیمێ ػ اػاؿاتى
ؿائیمبنى او همؼاؿنګه ػ نٙبؿت او اؿفیبتێ ػ تـظې مؼیـ او ػ اړتیب په ٌىؿت کې ػ ترشي منبتٝى
اړونؼ مؼیـ او همؼاؿنګه ه١ى اػاؿاتى څعه چې وکىالی يش ،چې ػ تـنبمې په البك په تىػیره
پىؿې اړونؼ ذىړښت کې ػ تـنبمى ػ مؼیـانى په ذهت کې انتعبة يش او اؿتثبٔي اوعبً ػ
ا١٤بنمتبن ػ ميل انکىب ٣ػ لرتاتيژۍ څعه وي .ػ ػ٠ه ټیم ٠ړي تبیؼ ظپلې منٙمې ٠ىنډې
ػایـې کړي او ظپل ٝ٤بلیتىنه له نږػې څعه ػ مبلیې وفؿات رسه په ځبنګړي ډول ػ تىػیرې ػ
اػ٠بم او ؿی٥ىؿم له واشؼ رسه هم١ږي کړي .ػا ػ یبػونې وړ ػه ،چې تبیؼ تىػیرىي او انکىبيف
کبؿکىونکي ػ تىػیرې په تـتیج کې ػ یى ټیم په وبن تـظه ولـي ۸۱۱۳ .هـ ل کبل ترـتې
څـګنؼوي ،چې ػ ػ٠ه ټیم په تـیبلیتىة کې ته ػ مٝین په والٕه ؿهربیت ډېـ شمبك وي.
نىمىړی ټیم تبیؼ یى له تل رسه منٕمې لیؼنې ولـي او په ظپلى ټىلى ٝ٤بلیتىنى کې ػ مبلیې وفاؿت
ػ تىػیرې ؿیبلت او په ځبنګړي ډول ػ اػ٠بم او ؿی٥ىؿم واشؼ په ذـیبن کې واچىي.
د ةىدیجىي واحد لپاره د ضرتاتیژیک هدف تػین (مزةىطه وسارتىنه)
ػ تـنبمې په البك تىػیرې تٕثی ٪کىونکی ټیم تبیؼ په لىمړي ٨ؼم کې ػ ظپل اړونؼ
تىػیرىي واشؼ پـاظه لرتاتیژیک هؼ ٣وټبکي .لرتاتیژیک هؼ ٣مىعٍىي ،چې ولې
تىػیرىي واشؼ مىذىػ ػی او ػ٠ه تىػیرىي واشؼ کىم اهؼا ٣ت٩ٝیثىي؛ ػ٠ه هؼ ٣همؼاؿنګه
ػا مىعٍىي ،چې ػ٠ه تىػیرىي واشؼ په اوږػ مهبل کې ػ ا١٤بنمتبن لپبؿه کىم کبؿونه ٠ىاړي
چې تـرسه یې کړي؛ یٝنې ػ ټىلنې لپبؿه کىم مىؿػ نٙـ ت١یـات ٠ىاړي ،چې ؿامنځ ته یې کړي.
لرتاتیژیک هؼ ٣تبیؼ ػ شکىمت ػ لىمړیتىتىنى او لکتىؿي لرتاتیژیى رسه ذىړ ؿايش ،په ٜین
وظت کې ػ٠ه لرتاتیژیک هؼ ٣په کبيف انؼافه پـاظه او هـ اړظیق وي ،تـڅى ػ اړونؼ تىػیرىي
واشؼ ټىل ٝ٤بلیتىنه او ػ ممئىلیت لبشې ؿا ون١بړي.
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 3,1جدول دضرتاتیژیکى اهدافى مثالىنه
وسارت

ػچبؿو اػاؿه او ػ وفیـانى ػ وىؿا ػاؿاالنىإ

ضرتاتیژیک هدف
ػ ٨بنىن ػ شبکمیت ػ تبمین او ښې
شکىمتىالێ ته ػ ؿلیؼو لپبؿه ػ ا١٤بنمتبن ػ
البيس ٨بنىن په  75 ،64مبػو کې ػ منؼؿذى
ٌالشیتىنى په تٝمیل کې ػ اړینى البنتیبوو ػ
ایربػ په مىظه ذمهىؿي ؿیبلت م٩بم ته ػ
تعٍيص او تبکی٥یته ظؼمبتى ٜـِه

فؿاٜت (کـهڼه)

ػ ػالې فؿٜتي تىلیؼاتى له ػوامؼاؿه فیبتىايل
څعه أمنبن شبٌلىل ،چې وکىلی يش ،تـ
څى ػ ػاظيل او ظبؿذې تبفاؿونى اړتیبوې تإمین
کړي

د ةزنامې د اضايس جىړښت طزحه او د اړوندې ةزنامې د اهدافى ټاکنه
ػ لرتاتیژیک هؼ ٣ػ تٝـی ٦او تٝین څعه وؿولته تٝؼي ګبم ػ تـنبمې ذىړښتٔ ،ـشه او
ػاړونؼې تـنبمې ػ اهؼا٤ى ټبکل ػي.
د ةزنامې اهداف
لرتاتیژیک هؼ ٣ػ تـنبمې په ػالې مىعٍى اهؼا٤ى تبنؼې وېىل کیږي ،چې په ذمٝي
تىګه لرتاتیژیک هؼ ٣ته ػ ؿلیؼو لپبؿه مـلته وکړي ،ػ تـنبمې هؼ ٣ػ تىػیرىي واشؼ له څى
ممئىلیتىنى څعه یى تٝـی ٦او تٝینىي؛ همؼاؿنګه ػ تـنبمې هؼ ٣څـګنؼوي ،چې وفاؿت په
ؿاتلىنکې کې څه ٠ىاړي چې تـرسه یې کړي او کىمه ګټه ټىلنې ته ٜـِه کىي .له همؼې امله
په تـنبمى پىؿې اړونؼ اهؼا ٣ػ لرتاتیژیک هؼ ٣لپبؿه مىعَ تـې تـظې ګڼل کیږي؛ په
ٔثیٝي تىګه په تـنبمه پىؿې اړونؼ اهؼا ٣تبیؼ په ٜین وظت کې ػ اوږػمهبله لرتاتیژیکى اهؼا٤ى
او ػ ا١٤بنمتبن ػ ميل انکىب ٣ػ لرتاتيژیکى لىمړیتىتىنى او یب ػ لکتىؿي لرتاتیژۍ له
لىمړیتىتىنى رسه مٕبت٩ت او هم١ږي ولـي .ػتـنبمې هؼ ٣ته ػ ؿلېؼلى له الؿې تىػیرىي واشؼ
ظپلى لرتاتیژیکى اهؼا٤ى ته ػ ؿلیؼو لپبؿه یى ٨ؼم نږػې کیږي.
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4,1جدول د ةزنامې د اهدافى ةیلګه
وسارت

د ةزنامې هدف

ةزنامه

اػاؿه امىؿ او ػ ػولت ػ ػ ػولتي اػاؿاتى او وفاؿتىنى ػ وړانؼیقونى او پبلیمێ ګبنى تصلیل او
ػ وفیـانى ػ ٝ٤بلیتىنى
وىؿا

هم١ږي ،چې ػ تبئیؼ په مىظه ػ ذمهىؿي ؿیبلت م٩بم او وفیـانى

تصلیل او وىؿې ته وړانؼې کیږي او همؼاؿنګه ػ مډؿن مؼیـیتي ؿووىنى او
وفاؿتىنى او ممت٩لى اػاؿاتى په لٕصه پبليمێ ګبنى کې ػ اوبٜې او

ػاؿاالنىإ

هم١ږي

مٝبؿ٣

لىمړنێ

ػ ػولتي مکبتثى ػ ه١ه فػه کىونکى لپبؿه چې ػ  7تـ  12کبلىنى ٜمـ

فػه کړې

لـي ،ػ پـاظه او هـاړظیقو ،ښىونیقو او ؿوفنیقو تـنبمى وړانؼې کىل

هم١ږۍ له الؿې ػ ښې شکىمتىالێ تىلٝه .ػ ا١٤بنمتبن ػ
الالمې ذمهىؿيت ػ وفیـانى وىؿی ػ مربلمى تمهیل /تؼویـ ،ػ
٤ـمبنىنى ،اشکبمى له تٕثی ٪څعه نٙبؿت ،ػ وفیـانى وىؿی او
انمربم مٍىتبت ،ػلىیى ميل پـوژو څعه نٙبؿت

ةزنامه
تـنبمه ػ ظؼمبتى ػ ٜـِې له یى مـتثٖ ګـوپ څعه ٜثبؿت ػه ،چې اهؼا ٣او مىرتکه
پبلیيس ت٩ٝیثىي ،او یب ػ یى وفاؿت یب تىػیرىي واشؼ ػ ظؼمبتى ػ ٜـِې له ٜمؼه لبشبتى څعه
ٜثبؿت ػه .
 ۷ - ۹جدول :د ةىدیجىي واحد د ةزنامى مثالىنه .
ةزنامې

وسارت
ػ وفیـانى وىؿا ػاؿالنىبء او چبؿو اػاؿه

ػ ػولت ػ ٝ٤بلیتىنى تصلیل او هم١ږي

مٍبؿ٣

اتتؼايي تٝلیامت
جبنىي تٝلیامت
شـ٤ه یي تٝلیامت
ػ مٝلمینى تـتیت او ؿوفنه

د هزې ةزنامې لپاره د مدیز ټاکل
شمبة وؿکىنه تبیؼ ػ هـې تـنبمې لپبؿه واِض مؼیـیتي مماولیت ولـي .پؼې تـتیج ػ هـې
تـنبمې لپبؿه تبیؼ یىن٥ـ ػ مؼیـ په شیخ تٝین او وګامؿل يش .ػ تـنبمې مؼیـ ه١ه وعَ ػی،
چې ػ تـنبمې په چىکبټ کې ػ ترشي منبتٝى ،مٍبؿ٤ى او پبیلى ػ شٍىل ػ اػاؿه کىلى مماولیت په
٠بړه لـي .یى تـنبمه یىاځې یى مؼیـ ػؿلىػلی يش .له همؼې امله ػه چې ػې ممئلې ته تـذیض
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وؿکىل کیږي ،چې ػ تـنبمې ذىړښت تبیؼ په پـاظه تى ګه ػ مالمې یب تنمټ ػ اػاؿې او
تىکیاليت ذىړښت رسه مٕبت٩ت ولـي .له همؼې امله ػ یىې اػاؿې ؿئین کىالی يش چې ػ
هام٠ه مىؿػ نٙـ اػاؿې په چىکبټ کې ػ اړونؼې تـنبمې مؼیـ واويس.
د هزې ةزنامې لپاره ةاید داخيل کاري ګزوپ ایجاد او په کار وګامرل يش
تٕثی ٪کىونکي ټیم کىالی يش ،چې ػاظيل ګـوپىنه انتعبة کړي؛ تـ څى ػ ه١ه ؿیبلت ػ
تـنبمې ػ مؼیـ په ٠بړه وي او ه١ه ظلک چې په مىعٍه تـنبمه پىؿې ػ اړونؼو پبلیيس ګبنى رسه
اونبيي ولـي او تـ ذیض ه١ى کمبنى ته وؿکىل کیږي ،چې ػ ا١٤بنمتبن ػ ميل انکىب ٣ػ
لرتاتیژي په لکتىؿي لرتاتیژي تبنؼې ػ هام٠ه تـنبمې اړونؼ کبؿ کىي ،ػ انکىبيف تىػیرې
کبؿ کىونکي چې په هام٠ه تـنبمه تبنؼې کبؿ کىي.
په اړونؼه تـنبمه کې ظپل تعنیکي اوعبً او ػ ٜبػي تىػیرې کبؿکىونکي ػ ػ٠ه ػاظيل
کبؿي ګـوپىنى ٠ړیتىة لـالی يش.
ػاظيل کبؿي ګـوپىنه له کبؿي نٙـه ػ وفاؿت ػ ٤ـٜي تـنبمىٝ٤ ،بلیتىنى ػ کړنالؿو او ٨یمت
ګؾاؿۍ وبظٍىنى او مىعٍې تـنبمې ػ مرص ٣ػ ټبکلى په انکىب ٣او تهیه کې ػظيل او په کبؿ
تىظت وي.
د هزې ةزنامې الندې د فزغي ةزنامى ایجاد او طزحه کىل
او د کاري او منځ مهاله اهدافى ټاکل او د هؿىی په اړه د تىضیحاتى وړاندې کىل
هـه تـنبمه تبیؼ په کىچنیى ٤ـٜي تـنبمى تبنؼې وویىل يش .ػ ٤ـٜي تـنبمى مرمىٜه تبیؼ ػ
یىې تـنبمې په چىکبټ کې په ذمٝي تىګه ػ مىرتک هؼ ٣ػ شٍىل په تـظه کې مـلته
وکړي.
فزغي ةزنامې
٤ـٜي تـنبمې تبیؼ یى له تل رسه ػ اړونؼو ٝ٤بلیتىنىػ ګـوپ په شیخ ػالې ایربػ يش ،چې ػ
تـنبمې په چىکبټ کې ػ پبلیمێ ٜین هؼ ٣یب ػ لىمړیتىة لـونکي هؼ ٣لـونکی وي .له تله
اړظه یىه ٤ـٜي تـنبمه کیؼای يش چې ػ اړونؼه وفاؿت ػ ټیټ اػاؿي او تىکیاليت ذىړښت رسه
مٕبت٩ت ولـي .
کاري اهداف
ػ هـې ٤ـٜي تـنبمې لپبؿه تبیؼ تىػیرىي واشؼ مٝلىمبت په ػوو ذال تـظى ،یٝنې کبؿي یب منځ
مهبله مىعٍى اهؼا٤ى او هـې تـنبمې لپبؿه ػ ٤ـٜي تـنبمې ػ ترشیض او تىِیض رسه تهیه او په
الك کې وؿکىي .کبؿي اهؼا ٣تبیؼ ػ تـنبمې او ٤ـٜي تـنبمې تـمنځ اؿتثبٓ ؿامنځته کړي .
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کبؿي یب منځ مهبله اهؼا ٣ػه١ى مىعَ تـو لنډ مهبله او منځ مهبله اهؼا٤ى څعه ٜثبؿت
ػي ،چې ػ تـنبمې اوږػمهبله هؼ ٣ته ػ ؿلیؼو لپبؿه ػ ٨ؼمىنى په شیخ الت٥بػه کیږي .
کبؿي یب منځ مهبله اهؼا ٣ػ شکىمت په پبلیمێ پىؿې اړونؼ مىعَ اهؼا ٣منٝکن
کىي ،چې شکىمت تـ هـې تـنبمې النؼې ػ کىمى کبؿونى تـرسه کىل ٠ىاړي؛ کبؿي یب منځ
مهبله اهؼا ٣ػا مىِى ٛؿوښبنه کىي ،چې په مىذىػه منبتٝى رسه په لنډ مهبل کې کىم کبؿونه
تـرسه کىلی يش .ػ کبؿي اهؼا٤ى ػ تٝین پـ وظت لىمړنی کبؿ تبیؼ ػ وفاؿت په لرتاتیژیک پالن
تبنؼې نٙـ اچىل وي .ػ کبؿي یب منځ مهبله هؼ ٣له تیبن څعه هؼ ٣ػاػی تـ څى ػ مبلیې
وفاؿت ،شکىمت او تبالظـه پبؿملبن تىىی ٪او تـ٠یج کړي چې ولې تبیؼ تـنبمه ػ متىیل لپبؿه
انتعبة يش.
 .۸ .۹جدول :د فزغي ةزنامې مثالىنه :
وسارت
وفیـانى

ػ

فزغي ةزنامه

ةزنامه

وىؿی ػ ػولت ػ ٝ٤بلیتىنى  -ػ شکىمت ػ تـنبمې انمربم او

ػاؿاالنىب او چبؿو اػاؿه

تصلیل او هم١ږي

مٝبؿ٣

اتتؼايي تٝلیامت

نٙبؿت.
 ػ ػولت ػ پبلیيس ګبنى تصلیل اوهم١ږي .
 اػاؿي ػ پبلیيس چىکبټ (ػ وفاؿت ػ مـکقمرص ،٣ػ ملکي ؿیبلت او ٤ـٜي
تـنبمى ػ تٕثی ٪کىونکى کبؿکىونکى ػ
مٝبوبتى په ګډون) .
 ػ منٙمى متىلٕه تٝلیامتى ٜـِه ػ نىیى مکبتثى تبلین ػ نرىنى لپبؿه ػ ځبنګړو پـوګـامىنىػایـول .

یىه تـنبمه مٝمىالً ػ څى ٤ـٜي تـنبمى څعه تىکیل وىې ػه او یىه تـنبمه تبیؼ له ( )۱-۱څعه
فیبتې ٤ـٜي تـنبمې ونلـي؛ مګـ په ځینى شبالتى کې په ځبنګړي ډول په کىچنیى مالمبتى کې
او یب ػ تـنبمې په البك ػ تىػیرې ػ مٝـ٤ێ په لىمړیى کلىنى کې یىه تـنبمه کیؼای يش ،چې
یىافې یىه ٤ـٜي تـنبمه ولـي .
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 .۹ .۹جدول :په مجمىع کې د ةزنامې ةیلګې او د اړوندو اهدافى جىړښت .

د ةزنامې
جىړښت

ةزنامه

وسارت

فزغي ةزنامې

ػ وفیـانىػ وىؿا

ػ شکىمت ػ

ػاؿاالنىب او ػ ػ ػولت ػ ٝ٤بلیتىنى تصلیل او هم١ږي

تـنبمې انمربم

چبؿو اػاؿه

او نٙبؿت

ضرتاتیژیک
هدف

د ةزنامې هدف

منځ مهاله یا
کاري هدف

ػ ٨بنىن شبکمیت او ػ وفاؿتىنى او ػولتي اػاؿاتى ػ پبلیيس ګبنى او ػ وفیـانى وىؿا او
ښې شکىمتىلێ ته وړانؼیقونى تصلیل او هم١ږي چې ػ تبئیؼ لپبؿه ٜمؼه ا٨تٍبػي او
ػ ؿلیؼولى لپبؿه ػ ذمهىؿي ؿیبلت او وفیـانى وىؿی ته وړانؼې اذتامٜي پـوژه ػ

په هؿه پىرې اړوند اهداف

ا١٤بنمتبن البيس کیږي .او همؼاؿنګه ػ وفاؿتىنى او ممت٩لى اػاؿاتى ٤ـامینى اشکبمى او
٨بنىن ػ ( )۳۱ ،۸۱په لٕض په اړونؼو پبلیمیى کې ػ مډؿن مؼیـیتي مٍىتبتى له تٕثی٪
مبػو کې ػ منؼؿذى ؿووىنى ػ تـویز او ظىاٌى له الؿې ػ ښې څعه
ٌالشیتىنى

په شکىمتىلێ پـاظتیب.

نٙبؿت.

همؼاؿنګه ػ لىیى

تٝمیل ػ الفمى ػ ا١٤بنمتبن ػ الالمي ذمهىؿي ػولت ػ وفیـانى ميل پـوژو انمربم
لهىلتىنى ػایربػ په ٜبيل وىؿی ػ مربلمى تؼویـ ػ ٤ـامینى او اشکبمى او نٙبؿت او ػ
مىظه ػ ذمهىؿي ػ تٕثی ٪څعه نٙبؿت ،ػ انمربم او وفیـانى وىؿی ا١٤بنمتبن

ػ

ؿیبلت م٩بم ته ػ مٍىتبت ،ػ لىیى ميل پـوژو څعه نٙبؿت ػ الالمي ذمهىؿي
تعٍيص
تبکی٥یته
ٜـِه کىل.

او شامیىي ظؼمبتى وړانؼې کىل لکه مبيل ظؼمبت ػولت ػ وفیـانى
ظؼمبتى اػاؿي ظؼمبت ،ػ چبؿو ٜمىمي اػاؿې ػ ؿیبلت ػ ٜبيل

وىؿی

نىؿو اٌيل تـنبمى لپبؿه ػ ترشي منبتٝى تهیه او مربلمى تمهیل .
تؼاؿک ػ ػ٠ه اػاؿې ػ لرتاتیژیک هؼ ٣ػ تص٪٩
او تـنبمى ػ تهرت تٕثی ٪په مىظه ػ ذمهىؿي
ؿیبلت م٩بم مٝبونینى او مىبوؿینى لپبؿه.

ػ
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د ةزنامې جىړښت

په ه١ه پىؿې اړونؼ
اهؼا٣

ةزنامه

وسارت
مٍبؿ٣

اتتؼايي تٝلیامت

لرتاتیژیک هؼ٣

ػ تـنبمې هؼ٣

لؼې څعه أمینبن (-۳
شبٌلىل
ا١٤بنمتبن

چې
کې

)۸۱
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فزغي ةزنامې
ػ نرىنى لپبؿه ځبنګړي
تـنبمې
منځ مهبله یب کبؿي
هؼ٣
کلنى په اتتؼايي ښىونځیى

په مبوىمبنى لپبؿه ػ کې ػ نرىنى ػ انؼافې
ػ ممبوي الرسيس وړ ۱۳۵فیبتىالی تـ ۸۱۱۸

مکبتثى فػه کىونکى ػ او تبکی٥یته ښىونیق کبل پىؿې.
ظپلې
مملکي

پىهې

او تـنبمى تبمین .

مهبؿتىنى

لٕض لىړه کړیؼه ،تـ
څى وکىلی يش چې
ظپل التٝؼاػونه لىړ
کړي او لؼې الؿې
ظپلې ټىلنې ته ظؼمت
وکړي.
د فػالیتىنى ثتت او پیژندل [ غادي فػالیتىنه او انکػايف پزوژې
د هزې فزغي ةزنامې الندې
٤ـٜي تـنبمې په ظپل واؿ رسه په ٝ٤بلیتىنى تبنؼې ویىل وىي ػي ،چې ٝ٤بلیت کیؼی يش
یىه ٜبػي تىػیره وي یب انکىبيف پـوژه او یب ػ انکىبيف پـوژې اذقا وي.
د هزې ةزنامې لپاره د کړنالرو او اهدافى د غاخص تهیه [ فزغي ةزنامه ]
ػ تـنبمې په البك تىػیر ې پىؿې ػ اړونؼې ترشیصي تىذیه یب ٠یـ مبيل لنؼ ػ ٔـشې او
تـتیج وؿولتێ مـشله ػهـې ٤ـٜي تـنبمې لپبؿه په کړنالؿو پىؿې اړونؼو مٝلىمبتى له تهیه کىلى
څعه ٜثبؿت ػه .پؼ٠ه مٝلىمبتى کې النؼې مىاػ وبمل ػي .
 په کړنالؿه پىؿې ػ اړونؼ وبظَ تٝـی ٦او تٝین .
 په کړنالؿه پىؿې ػ اړونؼ اهؼا٤ى ومیـ .
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 ػ کړنالؿې ػ وبظٍىنى انتعبة .
په ٜمىمي تىګه ػؿې ډوله وبظٍىنه ػ کړنالؿې لپبؿه وړانؼیق کیږي .
 .1ػ کمي پبیلى اؿفیبيب (ػ تىػیرىي واشؼ ػ ٝ٤بلیتىنى ممت٩یم کمیت یب پبیله ).
 .2ػ پبیلې یب کی٥ي ت١یـ اؿفیبيب (ػ تـنبمې یب ظؼمبتى نهبيي ا٠یقې یب ګټې) .
 .3ػ ماجـیت لنري او اؿفیبيب (ػ مصٍىل يف واشؼ مرص ٣یب کمي پبیله ).
د محصىالتى یا کمي پایلى ضنجؼ او ارسیايب
ػ کمي پبیلې یب ګټې لنري او اؿفیبيب تىِیض کىي ،چې کىم مىعَ کبؿونه تـرسه
وىي ػي او یب کىم ظؼمبت ػ ظلکى لپبؿه ٜـِه وىي ػي؛ ه١ىی تبیؼ ػ یىې ٤ـٜي تـنبمې ػ
منځ مهبله مىعَ هؼ ٣رسه اؿتثبٓ ولـي .ػ مصٍىل مٝیبؿ یب ػ ممت٩یمې پبیلې کمي پبیله یب
ه١ه واشؼونه چې ػ یى ٝ٤بلیت ػ رسته ؿلىلى په پبیله کې ػ یىې ٤ـٜي تـنبمې په چىکبټ کې یى
ٝ٤بلیت څـګنؼوي .تىػیرىي واشؼونه تبیؼ په ډله ییقه تىګه ػ ٤ـٜي تـنبمې په لٕصه په
مصٍىل یب کمي نتبیرى پىؿې اړونؼو مٝلىمبتى ؿاپىؿ وړانؼې کړي.
د کمي پایلى ةیلګې
مٝبؿ :٣ػ ه١ى وبګـػانى ومېـ چې په مکتج کې یې نىم لیکنه وىې ػه .
ؿو٠تیب :ػ مىؿػ نٙـ ګـوپىنى لپبؿه هیڅ ډول ػ مالؿیب واکمین تٕثی ٪او تىفی ٞوىی نؼی .
فؿاٜت :ػ ذال ګټګىؿیى په والٕه ػ وؿکړل وىیى لثمبیډي ګبنى ومیـ ػ اوتى لګىلى له نىي
لیمتم څعه الت٥بػه او ػ تقګـانى لپبؿه ػ ه١ى ښىونیقو تـنبمى ومیـ چې په مىؿػ نٙـ کبل کې په
الؿه اچىل وىې ػي.
کیفي تؿیز یا ارسیايب
ػ پبیلې یب کی٥ي ت١یـ مٝیبؿونه ه١ه شؼ څـګنؼوي ،چې ه١ه ته ػ تـنبمې لرتاتیژیک اهؼا٣
ؿلیؼيل ػي (په ه١ه مىؿػ نٙـ لٕصى کې چې تىػیرىي منبت ٞه١ه ته ځبنګړي وىي ػي)
ه١ىی همؼاؿنګه ػ تـنبمې ماجـیت او ا٠یقې لنري او مٝلىمىي په تل ٜثبؿت ،په کی٥ي
ت١یـاتى یب پبیلى پىؿې اړونؼ مٝیبؿ مٝلىمىي چې مىؿػ نٙـ تـنبمې تـ کىمه شؼه پىؿې مٕلىته ګټه
(پالن وىې ګټه) ػ ټىلنې لپبؿه ؿامنځته کىي .په کی٥ي ت١یـاتى یب پبیلى پىؿې اړونؼ مٝیبؿپه تـظه
کې النؼې محبلىنه وړانؼې کىلی وى .
 ػ مٝبؿ ٣په تـظه کې :ػ ه١ى مبوىمبنى مىبؿکت (ػ لن په البك) چې ػ اتتؼایي تٝلیامتى
په تـظه کې په فػه کړه تىظت ػي او ػ ښىونځیى ػ ه١ى وبګـػانى انؼافه او لهم چې ػ لىاػ
فػه کړې مـتىٓ مٝیبؿونى ته ؿلیؼل ٠ىاړي .
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 ػ ٌصت یب ؿو٠تیب په تـظه کې :ػ ه١ى مړینى په انؼافه کې کمىالی چې ػ ػؿملنې او معنیىي
وړ نبؿو٠یى له امله ؿامنځته کیږي (ػ تیلګې په ډول ٨لثي نبؿو٠ێ ،ػ لږو رسٔبن او نىؿ) په
هلکبنى(مبوىمبنى) پىؿې ػ اړونؼو نبؿو٠یى له امله په مړینى کې کمىالی ػ ایچ .ای .وي  /ایډف
نبؿو٠یى ػ ډولىنى په پېښى کې .
په مؤثزیت پىرې اړوند مػیارونه
په ماجـیت پىؿې اړونؼ مٝیبؿونه په ٜمىمي تىګه ػ يف واشؼ مصٍىل ػ ٨یمت په وکل ا٤بػه
کیږي؛ پؼالې شبل کې چې په ماجـیت پىؿې اړونؼ مٝمىل مٝیبؿونه په مبيل منبتٝى یٝنې يف
واشؼ ٨یمت متمـکق وي ،په ځینى مىاؿػو کې ػ مصٍىالتى یب يف واشؼ مصٍىل کې تهثىػ هم ػ
ماجـیت ػ ت١یـاتى او تهثىػ لثج کیؼای يش .په ماجـیت پىؿې اړونؼ مٝیبؿونه ػ مصٍىالتى رسه
نیږػې اړیکه لـي او تبیؼ په یىه لٕصه تـ لنري او اؿفیبتێ النؼې ونیىل يش.
له همؼې امله ػ مصٍىالتى په څیـ په ماجـیت پىؿې اړونؼ مٝیبؿونه ػ ظىښې وړ شبلت کې ػ
ٝ٤بلیتىنى په لٕصه یب له ه١ه پـته په ذمٝي تىګه ػ ٤ـٜي تـنبمې په لٕصه تحثیت او پیژنؼل
کیږي .په ماجـیت پىؿې اړونؼ مٝیبؿونه په النؼې ډول اؿایه کیږي ػ مٝبؿ ٣په تـظه کې :
ػ یى ن٥ـ وبګـػ منځی مرص ٣چې په مکتج کې یې نىم لیکنه وىیؼه ،ػ یى ػؿيس لبٜت ػ
منځني مرص ٣انؼافه .
ػ ؿو٠تیب په تـظه کې :ػ یى تىفی ٞوىي واکمین ػ ٨یمت منځنی شؼ ه١ه کتلىي مٝب٤یت
چې ػ ظلکى مىؿػ نٙـ ګـوپ ته وؿکړل وىی وي .
په کړنالره پىرې د اړوندو اهدافى تػین
په کړنالؿو پىؿې اړونؼ اهؼا ٣له ه١ى پبیلى څعه ٜثبؿت ػي ،چې مته کیږي له تعٍیَ
وىو مبيل منبتٝى څعه په الك ؿايش .ه١ىی تبیؼ ػ مصٍىل یب کمي پبیلې ػ تىا ٪٤وړ لٕصې
او یب ت١یـات یب کی٥ي پبیلې چې تبیؼ ػ ؿاتلىنکى ػؿیى کلىنى په تـڅ کې ػ تـنبمې او ٤ـٜي تـنبمې
رسه مٕبت٩ت کې په الك ؿاځي منٝکن کړي په کړنالؿه پىؿې اړونؼ اهؼا ٣تبیؼ ػ کړنالؿې ػ
واٝ٨ي او لتىنقمىنى لٕصى تـمنځ مىافنه څـګنؼه کړي .وؿولته له ه١ه چې تىػیره ػ کبتینې په
والٕه منٙىؿه او ػ تىا ٪٤وړ وګـځیؼه په کړنالؿه پىؿې اړونؼ اهؼا ٣تبیؼ ػػې په ظبٔـ چې
څـګنؼه کړي ،چې کىم کبؿونه ػ تعٍیَ وىو مبيل منبتٝى په مرص ٣رسه ػ رسته ؿلیؼو وړ
ػي ػ تٝؼیل وړ ګـځي .په کړنالؿه پىؿې اړونؼ اهؼا ٣تبیؼ ػ ا١٤بنمتبن ػ ميل انکىب ٣په
لرتاتیژۍ کې او یب ه١ه فمبين چىکبټ چې تٍمیم نیىونکى او نىؿو ته ػػې امکبن تـاتـوي ،تـ
څى کړنالؿه په ٜیني او هـ اړظیقه تىګه تـؿيس کړي ،تٝین کړي (.)۱۸ :۸
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د فػالیتىنى د كیمت ګذارۍ مزحله
٨یمت ګؾاؿي یٝنې څه ؟ ٨یمت ګؾاؿي ػ یى ٝ٤بلیت یب پـوژې ػ ټىلى مرصيف ا٨المى ػ
ممت٩یمى او ٠یـې ممت٩یمى ظربو له مرمىٜې ٜثبؿت ػی .
٨یمت ګؾاؿي ػ مبيل تٝهؼاتى له یى ت٩ـیثي تعمین څعه ٜثبؿت ػه ،چې تبیؼ واٝ٨ي مٍبؿ٤ى
ته ډیـ نیږػې وي او یب هم ػ ه١ه لړ لىمړیتىتىنى یى ګامن چې په ؿاتلىنکې کې تبیؼ تـرسه يش؛
ظى ٨یمتىنه یې تـ اوله پىؿې ػ٨ی ٪مٝلىم نه وي .تعمیني ٨یمت تبیؼ کيل ترشیصبت په تـ کې
ولـي ،ػ کيل ػالتبن تیبنىونکي وي چې ػا څه ډول ذنن وي چې تبیؼ تؼاؿک يش ،ػ ه١ه
٨یمت څىمـه وي ،په څىمـه انؼافه تعمین وىې انؼافه ػ٨ی٩ه وي .
او څه وظت ته ػ٠ه ذنن ظـیؼاؿي يش ،ذىړ يش٨ ،ـاؿ ػاػ يش او نىؿ ...
او ػ٠ه ټىل مٝلىمبت ػ م٩بتل لىؿي لپبؿه ػ لیؼو وړ وي یب له وؿکړل وىو مٝلىمبتى څعه
الت٥بػه پؼ٠ه ٨یمت ګؾاؿۍ کې تعمیني وي.

د ةزنامې په اضاص د ةىدیجې د ارایې لپاره د كیمت ګذارۍ روع
ػ٠ه ؿوه ػ مبلیې وفاؿت په والٕه ایربػ وىی ػی ،تـ څى له وفاؿتىنى رسه ػ  ۸۱۱۱هـ ل
کبل لپبؿه ػ تـنبمې په البك ػ تىػیرې په وړانؼې کىلى کې مـلته وکړي؛ پؼې ؿوه کې ػ
٨یمت ګؾاؿۍ مٝلىمبت او اکمل ٌ٥صې ځبی وىي ػي ،کىلی وى چې ػ تىػیرې ػ اؿایې په
٤ىؿمىنى کې ػ تـنبمى په البك ه١ىی ػاظل کړو.
(چې ػ تـنبمې په البك تىػیرىي ػویمه ومیـه متصؼاملبل یىه تـظه ػه) ػ٠ه ؿوه او ػ
اکمل ٌ٥صې چې په ه١ه کې ځبی وىي ػي ،پؼې مبنب نؼي چې ػوتبؿه ػ مبلیې وفاؿت ته
وړانؼې يش؛ تلکې ػ ه١ى وفاؿتىنى په ػاظل کې ػي چې ػ مصبلثبيت چبؿو په مىظه په
امتصبين مـشله کې ػي .له ػ٠ه ؿوه څعه الت٥بػه او ػ ه١ه ػ اکمل ٌ٥صبت یىاځې په
اظتیبؿي وکل یب ػ اړتیب مٕبت ٪ػي او وفاؿتىنى که چیـې ػ ظپلې تىػیرې لپبؿه معکې تل ؿوه
ذىړ کړی وي کىالی يش چې له هام٠ه ؿوه څعه الت٥بػه وکړي (.)۸۱۱ :۱

د كیمت ګذارۍ ضطحې
اړینه ػه تـ څى ػ ٨یمت ګؾاؿۍ ػ ػوو لٕصى تـمنځ تىپیـ ته ٨بیل وى .
.I

اتتؼایي ٨یمت ګؾاؿي (مثؼا ً)

.II

ػ نىیى لىمړیتىتىنى په البك ٨یمت ګؾاؿي .
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اةتدایي كیمت ګذاري
اتتؼایي مٍبؿ ٣ػ ظؼمبتى ػ ٝ٤يل لٕصې لپبؿه ػ اړین م٩ؼاؿ پیمى ػ څـنګىايل مصبلثه (ػ
کمي یب پبیلى ٝ٤يل لٕصه) او یب په تل ٜثبؿت ػ ٝ٤يل ٝ٤بلیتىنى لٕصه (ػ چبؿو ٝ٤يل لٕصه
چې وفاؿتىنه یې په شبرض شبل کې لـي) ػه .
اتتؼایي مٍبؿ ٣ػ ه١ى پیمى ػ م٩ؼاؿ ػ څـنګىايل اؿایه کىونکي ػي ،چې وفاؿت یې ػ
ؿاتلىنکي کبل لپبؿه په ه١ه ٌىؿت کې چې په وؿولتي کبل کې ػ ظپلى ٝ٤بلیتىنى ػ تؼاوم
٠ىښتىونکي وي پـته ػ نىیى ػنؼو فیبتىايل او یب ػ کمي پبیلى ػ اهؼا٤ى فیبتىايل څعه وي .
ػ  ۸۱۱۱هـ ه کبل لپبؿه ػ ٜمىمي تٝلیامتى ػ اتتؼایي ٨یمت ګؾاؿۍ تیلګه :که ٤ـُ کړو
چې ػ ظؼمبتى لٕصه ت١ؾیه نکړي .ػ تیلګې په ډول په مکبتثى کې ػ ٜینې فػه کىونکى ومیـ
ػالې چې ټىل په  ۸۱۱۳هـ ه کبل کې ( )۸۱۳۳۳۳۳وي .پؼې ٌىؿت کې ػ ه١ه ؿ٨م
څـنګىالی چې مىنږ ه١ه ته په  ۸۱۱۱هـ ه کبل کې اړتیب لـو .په ه١ه ٌىؿت کې چې ػ
ٝ٤بلیتىنى کمي پبیلى او کبؿي شرم ٜین لٕصه ولبتى (په  ۸۱۱۱هـ ه کبل کې  ۸۱۳۳۳۳۳په
ومیـ فػه کىونکي) په النؼې ډول مصبلثه کىو .
ٜ بػي تىػیره (ػ منٙمى ػؿلىنى ػ اؿایه کىلى ٤ـٜي تـنبمه ،ػ مکتثىنى ػ چبؿو ٝ٤بلیت).
 لىمړی ػ  ۸۱۱۱هـ ه کبل ػ تعمین وىې تىػیرې اذـاء ػ کبؿي تىػیرې په تـظه کې ػ
( )۸۱۱۳۳۳۳۳۳۳ا١٤بنێ په پبم کې ونیمئ .په ه١ه ٌىؿت کې وفاؿت ػ تیلګې په ډول ػ
( )۱۳۳۳۳۳۳په مثل ٢رسه ػ ولبیلى ظـیؼاؿي ولـي ،نى کىالی وى چې نىمىړی ؿ٨م په ٨یمت
ګؾاؿۍ کې وِ ٞکړو (ځکه یى وفاؿت هـ کبل ولبیٖ ظـیؼاؿي کىي) پؼې تـتیج رسه ػ
تىػیرې مرمىٜه ( )۱۸۱۳۳۳۳۳۳ا١٤بنێ کیږي٤ .ـِبً که چیـې ػ ان٥اللیىن نـط په
 ۸۱۱۱هـ ه کبل کې ػ  ۸۱۱۳کبل په م٩بیمه  ۵۸۳للنه فیبتىالی ولـي ،نى ػ ٜبػي
تىػیرې مرمىٜه (چې ػ  ۵۸۳للنه ان٥اللیىن له امله فیبتىالی کىي) په  ۸۱۱۱هـ ه کبل
کې  ۱۸۸۱۳۳۳۳۳ا١٤بنێ ػه .
انکىبيف تىػیره (ػ نىیى ښىونځیى ٤ـٜي تـنبمه ،ػ  ۸۳۳۳۳نىیى ػؿيس ټىلګیى ػ ذىړولى
ٝ٤بلیت) په ه١ه انؼافه پـوژه تبنؼې مىتمل ػی چې ػ  ۸۱۱۱هـ ه کبل مهبل ویي په البك
اػامه پیؼا کىلی يش .ػ تیلګې په ډول یىاځې څى کلنې پـوژې پکې وبمیلیږي .ػ  ۸۳۳۳۳نىیى
ػؿيس ټىلګیى ذىړول چې ػ ه١ىی کبؿ له  ۸۱۱۸هـ ل کبل څعه پیل او تـ  ۸۱۱۱هـ ل کبل
پىؿې اػامه پیؼا کىي او ػػ٠ې پـوژې مرص ٣ػ تړل وىو ٨ـاؿػاػونى مٕبت۱۱۳۳۳۳۳۳۳ ٪
ا١٤بنێ کیږي .
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 ػ اتتؼايي تىػیرې مرمىٜه ػ ( ۸۱۱۱کبل لپبؿه ٤ـِبً که چیـې ػ ظؼمبتى لٕصه ت١یـ
ونکړي ػ تیلګې په ډول ٜین تٝؼاػ فػه کىونکي څـنګه چې په  ۸۱۱۳کبل کې ۸۱۳۳۳۳۳
وي) ػٜمىمي تٝلیامتى ػ تـنبمې په تـظه کې ته  ۱۸۸۱۳۳۳۳۳ا١٤بنێ وي .
نىټ :ػ اِبيف ظؼمبتى ػ متىیل لپبؿه الفمې منبت ٞػ یىې پـوژې یب ٝ٤بلیت له اتتؼایي
مٍبؿ٤ى څعه نؼي تلکې تبیؼ ػ نىیى لىمړیتىتىنى النؼې مىعَ او تىِیض يش (.)۱۳ :۱
د متداء ةىدیجې (غادي ةىدیجې) د مصارفى د تػین مزاحل
لىمړی ګبم :ػ ذبؿي کبل ٜبػي تىػیره چې ػ پبؿملبن په والٕه تٍىیج وىیؼه په پبم کې
ونیمئ.
ػویم ګبم :په تىػیره کې هـ ډول ػایمي ت١یـات چې ػ کبل په ذـیبن کې یې ػ مبلیې
وفاؿت رسه تىا ٪٤کړی وي (ظٍىٌبً ػ کبل ػ نیامیي تـؿيس) اِب٤ه کړئ .
ػؿیم ګبم :ػ مىذىػه ظؼمبتى په لٕصه ػ پالن وىو مٍبؿ٤ى کمىالی چې ػ ذبؿي کبل ػ
تـاتـو وىو ظؼمبتى له لٕصې څعه ټیټ وي .
څلىؿم ګبم :ه١ه ٜبػي تىػیره چې ػ کبل په ذـیبن کې ػ انکىبيف پـوژو ػ تٕثی ٪په پبیله
کې ؿامنځته کیږي (ػ ش ٚ٥او مـا٨ثت مٍبؿ )٣په پبم کې ونیمئ .
پنځم ګبم :ػ ذبؿي کبل ( )۱۱کىػ مٍبؿ ٣من٥ي کړئ (ػ ػ٤رتي مبوین االت ن٩لیه
ولبیٖ ،ځمکه او لبظتامنىنه ).
وپږم ګبم :ػ ؿاتلىنکي کبل لپبؿه په مٍبؿ٤ى کې ػ هـ ډول څـنګنؼو ت١یـاتى ػ منٝکن کىلى
په مىظه ػ تىػیرې تٝؼیل (په مٝبوبتى او نىؿو کې فیبتىالی ).
د متدأ ةىدیجې (انکػايف ةىدیجې) د مصارفى د تػین مزاحل
لىمړی ګبم :پالن وىې انکىبيف تىػیره تبیؼ ػ تىػیرې ػ لنؼ مٕبت ٪په پبم کې ونیىل
يش .
ػویم ګبم :ػ پـوژې په پالن وىې تىػیره کې ػ اړتیب په ٌىؿت کې فیبتىالی [محالً ػ
ان٥اللیىن نـط ] تـڅى اػاؿه وکىالی يش چې ػ ػ٠ې پـوژې لپبؿه ټبکل وىی هؼ ٣اللته
ؿاوړي .
نىټ :ه١ه ػ ذـیبن په شبلت کې پـوژې ،چې ػ ه١ې ټىله تىػیره تٝهؼ وىې ػه او یب
ٜمالٌػ ه١ه ٨ـاؿػاػ امّبء وىی ػی ،ػ ه١ه په تىػیره تبنؼې ػ ان٥اللیىن نـط ا٠یقه نکىي ؛
ظى په ه١ه ٌىؿت کې چې ػ پـوژې ټىل مثبل ٢تٝهؼ نيش تبیؼ معکې له فیبتىالی څعه ػ ډونـ
او مبلیې وفاؿت مىا٩٤ه واظیمتل يش .
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ػؿیم ګبم :په ه١ى پالن وىو انکىبيف مٍبؿ٤ى کې کمىالی چې په ؿاتلىنکي کبل کې ػ ه١ه
اػامه تى ٦٨کىي.
لىمړی پىښتنه :ال ٦النؼې ٜبػي تىػیره ػ  ۸۱۱۱هـ ل مبيل کبل په پیل کې ػ مبلیې
وفاؿت او یى تل وفاؿت تـمنځ مىا٩٤ت وىی ئ( .ټىل اؿ٨بم په میلیىن ا١٤بنێ).
ا٨تٍبػي کىډونه

۱۸

۱۱

۱۱

ػ تىػیرې تعٍیَ

۸۳۱ .۱۸

۳۱.۱۱

۱۱.۳

ػ  ۸۱۱۱هـ ل کبل په ذـیبن کې په تىػیره کې یى ومیـ ت١یـات په النؼې ډول واؿػ وىي
ػي :
ال :٦ػ اړونؼه اػاؿې په تىکیل کې یى ػایمي فیبتىلی په تىا ٪٤ؿلیؼلی ،چې ػا ػ کبل په
اوومه میبوت کې ػ اذـؤ وړ ػه .ػ پبتې کبل لپبؿه مرص )۱۳۳۳۳۳ – ۳( ٣ا١٤بنێ تعمین
وىی ئ .
ة :یى تـ٨ي ټکبن ػ کبل په ػویمه میبوت کې ػ یى ومیـ کمپیىټـونى او الکرتونیکي مبوین
االتى ػ تعـیج لثج وى .ػ ػ٠ى ظؼمبتى ػ تـمیم په مىظه ػ مبلیې وفاؿت ػ تـمیم او تثؼیلێ
لپبؿه إِـاؿي (تیړنێ) وذىه په النؼې ډول تعٍیَ کړل.
 ۱۱کىډ  ۱۱۳۳۳۳او  ۱۱کىډ ۳۱۳۳۳۳
ت :ػ اػاؿې ػؿې تنه کبؿ کىونکي ػ مبيل کبل په پبی کې ( )۳ت٩بٜؼ کىي او کىم تل کن او ػ
ه١ه مٝبوبت او پبتې ش٩ى ۱۱۳۳۳۳ ٧ا١٤بنێ کیږي .
ث :ػولت مىا٩٤ه کړې ػه ،چې ػ ملکي ظؼمبتى ػ کبؿ کىونکى مٝبوبتى ته فیبتىالی وؿکړي چې
ػ٠ه مىِى ٛػ کبل په څلىؿمه ؿت ٞکې ػ اذـؤ وړ ګـځي ػ مبيل کبل لپبؿه مٍبؿ)۱.۱ .۳( ٣
میلیىن ا١٤بنێ ػي .
د :ػ ػاؿایێ ػ کمج لپبؿه تىػیره لکه کمپیىتـ ،ترهیقات او ولبیٖ  ۱۱.۸۱ا١٤بنێ ػه .ػ
ذبؿي تـنبمې تب٨ي مبنؼه وذىػ ػ٤رتونى ػ تـمیم او ترهیق لپبؿه ػه ،چې ػ  ۱میلیىن ا١٤بنێ ػ
مبيل کبل لپبؿه او ( ۳او  )۱.۸میلیىن ا١٤بنێ ػ یى کبل لپبؿه اټکل وىي ػي .ػ مثؼؤ
تىػیرې مرمىٜه ػ وفاؿت یب ػؿیى  ۱۱ ،۱۸ ،۱۱ا٨تٍبػي کىډونى کې نىمىړې اػاؿې لپبؿه ػ
 ۸کبل ( )۸۱۱۱لپبؿه لنري کړئ ؟
دویمه پىښتنه :ػ کبل په ذـیبن کې ػ مبلیې وفاؿت ػ مٝبوبتى ؿتثى ػ لیمتم ػ تٕثی ٪په
مىظه ػ ( )۸۳۳۳۳۳ا١٤بنیى تبنؼې مىا٩٤ه کىي امب په ؿاتلىنکي کبل کې له  ۱ػ٤رتونى څعه یىه
اػاؿه تړي امب ػ ش ٚ٥او مـا٨ثت تىػیره ػ  ۱ػ٤رتونى لپبؿه ػوه چنؼه کیږي .همؼاؿنګه ػ ملکي
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ظؼمبتى ػ کبؿکىونکى په مٝبوبتى کې  ۸۳للنه فیبتىالی ػ پبؿملبن په والٕه منٙىؿیږي .ػ ٨یمت
ګؾاؿۍ ػ مـاشلى په پبم کې نیىلى رسه ػ ؿاتلىنکي کبل مثؼؤ تىػیره تـتیج کړئ ؟
دریمه پىښتنه :ػ کبل په ذـیبن کې ػ مبلیې وفاؿت مىا٩٤ه کىي ،تـ څى په هم١ه کبل کې
ػ تٝمیـاتى ػ ش ٚ٥او مـا٨ثت مٍبؿ٤ى ته  ۱۳للنه فیبتىالی وؿکړي او له تله اړظه ډونـانى مىا٩٤ه
کړیؼه ،تـ څى ػ  ۱۳۳۳۳ا١٤بنیى په اؿفښت ػ یى تٝیمـ ػ ش ٚ٥او مـا٨ثت مٍبؿ ٣ػ ظبؿذي
تىػیرې له الؿې متىیل کړي پؼې رستیـه په تیـو کلىنى کې ػ ش ٚ٥او مـا٨ثت مٍبؿ ٣ػ
 ۱۳۳۳۳ا١٤بنیى په انؼافه نه متىیل وىي پبتې ػي ،ػولت تٍمیم نیىلی تـڅى ػ  ۸۳۳۳۳په مثل٢
ا١٤بنێ ػ کبؿکىونکى ػ اِب٤ه کبؿۍ لپبؿه وؿکړي ،ػ تىػیرې ػ ٨یمت ګؾاؿۍ ػ مـاشلى په پبم
کې نیىلى رسه ػ ؿاتلىنکي کبل مثؼاء تىػیره تـتیج کړئ ؟
څلىرم پىښتنه :په ه١ه ٌىؿت کې چې مثؼؤ تىػیره پـته له ت١یـ څعه تب٨ي پبتې يش او ػ
وتمنێ ظـیؼاؿي هم په ٜین لٕصه تب٨ي پبتې يش ػ  ،۸۱۱۸ ،۸۱۱۱او  ۸۱۱۱هـ ل کبل
تىػیره ته څىمـه وي .
 ۱۸کىډ ۱۱ - ۱۱۳۳۳۳ :کىډ ۱۱ - ۱۱۳۳۳۳ :کىډ۳ :
 ۸۱۱۱مثؼا ٨یمت

۸۱۱۳

۸۱۱۸

۸۱۱۱

مقػ او مٝبه (۱۸کىډ)
اذنبك او ظؼمبت ( ۱۱کىډ) ػ
ان٥اللیىن په پبم کې نیىلى رسه
ػ وتمنیى اللته ؿاوړل (۱۱
کىډ) ػ ان٥اللیىن په پبم کې
نیىل رسه
مرمىٜي ٨یمت
پنځمه پىښتنه :ػ مبلیې وفاؿت ػ ان٥اللیىن نـط ػ لىمړي ػویم او ػؿیم کلىنى لپبؿه ػ
ان٥اللیىن نـط په النؼې تىګه پیي تیني کړی ػی :
 ۸کبل

۸.۸

 ۱کبل

۱.۸

 ۱کبل

۱.۸

ػ النؼې مٝلىمبتى څعه په الت٥بػې ػالې ٤ـُ کیږي ،چې نىؿ ت١یـات اړین نه وي ،ػ
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نىمىړي هـ کبل لپبؿه مثؼؤ تىػیره تـتیج کړئ ؟
کىډ

 ۲کال

متداء
ػ

۱۸

۱۸.۸۸۱

۱۱

۳۱.۱۱

۱۱

۱.۸

 ۳کال
تىػیره

ػ

 ۴کال
تىػیره

ػ

ان٥اللیىن

ان٥اللیىن

ان٥اللیىن

نـط

نـط

نـط

تىػیره

مرمىٜه ۱۸.۸۸۱
د نىیى لىمړیتىةىنى په اضاص كیمت ګذاري
ػ نىیى لىمړیتىتى په البك ٨یمت ګؾاؿي ػ ه١ى پیمى ػ م٩ؼاؿ ػ مصبلثه کىلى څـنګىايل
څعه ٜثبؿت ػه ،چې وفاؿتىنه ػ کمي پبیلى ػ فیبتىايل په مىظه یب په تل ٜثبؿت ػ اذـؤ په ظبٔـ ػ
ظپلى ٝ٤بلیتىنى یب ػ کبؿ ػ لٕصې لىړوايل لپبؿه ه١ې ته اړتیب لـي .پؼې کې کیؼای يش چې
کبمالً نىي ٝ٤بلیتىنه یب ػنؼې او یب ػ مىذىػه ٝ٤بلیتىنى متؼیؼ وبمل وي .امب ػا ػ نىیى کبؿونى په
شیخ ګڼل کیږي او ػ نىیى منبتٝى ٠ىښتنه کىي .النؼې البيس مـشلې هم ػ اٌيل تىػیرې
(ٜبػي او انکىبيف) او هم ػ ظبؿذي تىػیرې لپبؿه مٕبت٩ت کىي او همؼاؿنګه ػ ا١٤بنمتبن ػ
ميل انکىب ٣لرتاتیژۍ ػ لکتىؿ ػ ٨یمت ګؾاؿۍ لپبؿه هم تـ الت٥بػې النؼې نیىل کیږي.
یىاځې ه١ه ٤ـٜي تـنبمې او ٝ٤بلیتىنى چې ػ ػولت ػ اٌيل تىػیرې څعه متىیل کیږي او ػ
مبلیې وفاؿت له لىؿي تنٙیمیږي؛ ػ تىػیرې ػ وړانؼیق یىه تـظه کیؼای يش تىکیل کړي .کله
چې یىه تـنبمه په ٝ٤بلیتىنى تبنؼې وویىل يش ،ػ هـ ٝ٤بلیت ػ ٨یمت ګؾاؿۍ لپبؿه اتتؼایي
پړاوونه په النؼې ډول ػي .
د  ۲۴۹۹هـ ل کال د ةىدیجې كیمت ګذاري
لىمړی مـشله :ػ ػې تىعیَ او پیژنؼل چې کىم ویبن معکې تـرسه وىي ػي ػ تیلګې
په ډول کمي پبیلې یب وړانؼیق وىي ظؼمبت .
 ػ کمي پبیلى محبل (ممت٩یم مٍبؿ )٣لړکىنه ،واکمینبلیىن ،ػ اوتى لیمتمىنه او ػ
٤بِالتى تعلیه ،ؿوفل وىي مٝلمین او ػ ؿوفل وىو ا٤ـاػو ومیـ .
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 ػ پبلیمێ او پالن ګؾاؿۍ ػ اؿایه وىو ظؼمبتى محبل ،تؼاؿک او مبيل چبؿې.
ػویمه مـشله :ػ ػ٠ى کمي پبیلى او ظؼمبتى په هـ يف واشؼ ٨یمت کې ػ ممت٩یم ٨یمت پیؼا
کىل .ممت٩یم ٨یمتىنه له ه١ى ٨یمتىنى څعه ٜثبؿت ػي چې کىالی وى ،ه١ه په یىه کمي
(م٩ؼاؿي) پبیله یب یى ٝ٤بلیت تبنؼې مىعَ کړو.
او په ممت٩یمه تىګه یې په البنێ رسه له اړونؼو ٝ٤بلیتىنى رسه په ډیـ ػ٨ت رسه تٝین کړو.
ػ٠ه ٨یمتىنه ػ م٩ؼاؿي پبیلى ػ ت١یـ په تنبلج ت١یـ کىي.
 محبل ػ يف کیلى مرت لړک ػ ذىړولى ػ ٨یمت ػ ممت٩یمى کمي پبیلى ٨یمتىنه ،ػیى واکمین ػ
تٕثی٨ ٪یمت ،ػ کلیى ػ يف لیمتم ٤بِلى اوتى ٨یمت ،ػ هـ مٝلم لپبؿه ػ فػه کړې وړانؼې
کىلى ٨یمت ػ هـ وؿکىب ٣ػ ػایـولى ٨یمت (لىمړی ػ ذمٝه آوؿي وىو مٝلىمبتى اولٖ ٨یمت
اؿفیبيب کىو وؿولته کىلی وى ػ ه١ى په پبم کې نیىلى رسه په معتل٥ى شبالتى کې ػػویم لپبؿه
٨یمت تٝینىو) .
محبل ػ ٨یمت ػ پیؼا کىل اؿایه وىي ظؼمبت.
 – ۸ػ ظؼمبتى ػ تبمین لپبؿه مقػ او مٝبوبت .
 – ۱ه١ه اړین اذنبك او ظؼمبت.
 – ۱پبنګه یب اِبيف ػؿایي.
په ه١ى مرمىٜي مٍبؿ٤ى کې ػ پعىانیى مىذىػه مٝلىمبتى څعه يف واشؼ ممت٩یم مٍبؿ٣
چې ػ ځینى پبیلى په تـاتـولى کې وبمل وي اظیمتل وىي ػي .
ػ تیلګې په ډول په النؼې ذؼول کې په یىه کيل کې ػ اوتى ؿلىلى او ػ ؿو٠تیب ػ ظؼمبتى یىه
تیلګه څـګنؼوي .
 .۹ۺ جدول :د كیمت ګذارۍ ةیلګه .
فػالیت

د کلیى غمیز

مجمىع

يف واحد مرصف

ػ څب کینؼل

۸

۱۳۳۳

۱۳۳۳

تیت العال

۱

۳

۱۸۳

ػ چبپیـیبيل ؿو٠تیب تٝلیامت

۱

۸۳۱

۱۳۱

ښىونیقه تـنبمه

۸

۱۱

۱۱

مرمىٛ

۱۸۸۳
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دریمه مزحله:
ػػ٠ى م٩ؼاؿي پبیلى ٠یـ ممت٩یم ٨یمت او ظؼمبت مرص ٣ګؾاؿي کړئ .
ػ ػ٠ى م٩ؼاؿي پبیلى ٠یـ ممت٩یم ٨یمت او ظؼمبت مرص ٣ګؾاؿي کړئ٠ .یـ ممت٩یم ٨یمت
ه١ى مٍبؿ٤ى ته ویل کیږي ،چې ممت٩یامً یى یې کمي پبیلې یب ٝ٤بلیت ته شمبة وؿکىونکي نه
وي ،ػا ػ جبتتى مٍبؿ٤ى له ذملې څعه ػي او ػ کمي پبیلې ػ ت١یـ په نتیره کې ت١یـ نکىي .
په یىه مىعَ ٝ٤بلیت کې ػ هـ کبؿمنؼ  ۸۳۳للنه وظت چې ػ وفاؿت په والٕه اذـؤ
کیږي ،ټبکل کیږي له همؼې امله ػ ٝ٤بلیتىنى ػ تٝین په وظت کې تبیؼ یى ٝ٤بلیت په ػالې
تىګه ترشیض کړئ ،چې ټىل ه١ه کبؿکىونکي چې په یى واشؼ  /اػاؿي ؿیبلت کې کبؿ کىي په
یىه ٝ٤بلیت کې وټبکل يش .پؼې ٌىؿت کې یى مبيل کبؿکىونکی په هـ ٝ٤بلیت کې ػ لګىل
وىي مرص ٣مرمىٜه په ه١ه ٝ٤بلیت کې ػ یى کبؿګـ ػ مرص ٣وىي مٝبه رسه په ذم ٞکىلى
رسه تىعیٍىي .که چیـې ػ مرص ٣ػ واشؼ ػ مصبلثه کىلى لپبؿه البك کبل  ۸۱۱۳هـ ه وي
(که چیـې ػ معبؿذى واشؼ په  ۸۱۱۳هـ ه کبل کې ػ مىذىػه مٝلىمبتى په البك مصبلثه
يش) نى وفاؿتىنه ػ  ۸۱۱۱هـ ل کبل لپبؿه ػ متىٝ٨ه ان٥اللیىن انؼافه ػ  ۸۱۱۳هـ ل کبل په
م٩بیمه (چې تبیؼ ػ مبلیې وفاؿت په والٕه ػ مرص ٣کؾاؿۍ په ذال ؿهنمىػ (الؿښىػ) کې تهیه
يش) واؿػوي او ػػ٠ى ػوو ؿ٨مىنى په رضتىلى رسه ػ  ۸۱۱۱هـ ل کبل يف واشؼ مٍبؿ ٣مصبلثه
کىي (ػ کبل يف واشؼ مٍبؿ ٣ػ  ۸۱۱۳هـ ل کبل پىيل ان٥اللیىن انؼافه ).

د ةىدیجې د تزتیث مزحله
ػ تىػیرې ػ تـتیج مـشله چې ػ اړونؼو شمبتىنى ػ ذؼول او تىػیرې ػ اػ٠بم په کىډ کې ػ
ممت٩یمى او ٠یـ ممت٩یمى مٍبؿ٤ى مٕبت٩ت په تـکې نیيس ،ػ تىػیرې ػ اػ٠بم په تـظه کې په
ظپلى اړونؼو ٤ـٜي تـنبمى کې ػ تىػیرې ٝ٤بلیتىنه کیؼای يش یى ځبی کړي٤ .ـٜي تـنبمې په
تـنبمى او تـنبمې ته ػ وفاؿت په تىػیره کې یى له تل رسه یى ځبی يش .ػ٠ه کبؿ په  ۱ومیـه
متصؼاملبل تیلګه کې ػ هـ ٝ٤بلیت په تړاو ػ مٍ٥لى مٝلىمبتى په ػاظلیؼلى رسه تکمیلیږي .او ػ یى
ځبی وىو مٍبؿ٤ى څعه لىمړی په یىه ٤ـٜي تـنبمه تیب ػ تـنبمې او وؿولته ػ وفاؿت په البك
أمینبن (ډاډ) وؿکىي )۱( .ومیـه متصؼاملبل تیلګه ،ػ تـنبمې په البك تىػیرې ػ مٍ٥ل
وړا نؼیق ػ تـتیج لپبؿه له کبؿي پالن رسه یىځبی ػ مبلیې وفاؿت په والٕه تىفی ٞکیږي .ػ پبم
وړ وظت او انـژي لبتل کیږي ػ اکمل له ٤ىؿمى څعه په الت٥بػې رسه ػ ٨یمت ګؾاؿۍ په
ا ُولګى کې ػ مٝلىمبتى ػ وړانؼې کىلى په مىظه او همؼاؿنګه ػ ٨یمت او تىػیرې ػ تٍ٥یيل پبڼې
او تبآلظـه تـنبمې په البك تىػیرې ػ تٍ٥یيل پبڼې تـمنځ اؿتثبٓ ؿامنځته کىي .
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د ةىدیجې تخصیصات او دمصارفى اجزأء
څـنګه چې ؽکـ وىل ػ تـنبمې په البك ػ تىػیرې تعٍیٍبت له یىه اړظه ػ وفاؿتىنى ػ
تىػیر ې او ػ ا١٤بنمتبن ػ ميل انکىب ٣لرتاتیژۍ او لرتاتیژي ګبنى او له تله اړظه ػ اذـؤئیىي
اهؼا٤ى تـمنځ ػ اؿتثبٓ له تبمین څعه ٜثبؿت ػي ،که څه هم چې تىػیره یىه ماجـه ولیله ػه،
ظى ػ ػې اړتیب ػه چې په ډیـ ػ٨ت رسه تٕثی ٪يش ،شتی که چیـې ػ ػ٨ی٩ې تىػیرې ػ ایربػ
لپبؿه فیبته هڅه هم ويش ،ػ٠ه تىػیرې ػ یى ٜلمي ٜمل په ډول پـته لؼې چې مرص ٣النؼې
تـظه ػ تـنبمې په البك ػ تىػیرې ػ تٕثی ٪او ه١ى مٍبؿ٤ى ػ څیړنې په تـظه کې چې ػ
ا١٤بنمتبن ػ مبلیې وفاؿت له لىؿي ػ تـنبمې په البك ٔـشه وىي ػي مهم ٨ثلې رشایٖ ترشیض
کىي:
د حطاةاتى او مايل چارو د ادارې د ضیطتم جدول
تىػیره ػ تىػیرې ػ تٕثی ٪لپبؿه ػالې یى لیمتم له لىؿي مالتړ ته اړتیب لـي ،چې ػ
ذىړښت او تٍ٥یيل لٕصې لـونکی وي؛ چې ػ تىػیرې ػ تٍ٥یالتى له لٕصې رسه مٕبت٩ت
ولـي او ػ٠ه لیمتم تبیؼ په ټىلى وفاؿتىنى او والیبتى کې پـاظىالی مىنؼلی وي ػ٠ه لیمتم په
ا١٤بنمتبن کې ػ  AFMISیب ػ ا١٤بنمتبن ػ مبيل چبؿو ػ اػاؿې ػ لیمتم په نبمه یبػیږي.
ػ  AFMISپه وبن ػ مبيل او مٝلىمبيت چبؿو اػاؿې لیمتم البلب ً ػ اتتؼایي مٝلىمبتى ػ
اللته ؿاوړلى په مىظه ػ شمبة وؿکىنې اٌيل لیمتم ػی .ػ ا١٤بنمتبن ػ مبيل او مٝلىمبيت
چبؿو اػاؿه په  ۸۱۱۸هـ ل کبل کې تبفه ؿامنځته وىه او ػ نىیى او اػ٠بم وىو شمبتبتى ػ اللته
ؿاوړلى په ػالې ذىړښت تبنؼې تٕثی ٪وىه چې ػ تـنبمې او تـنبمې په البك ػ تىػیرې په
امتصبين مـشله کې ػ نىیى وفاؿتىنى ػ تـنبمې ػ ذىښت لپبؿه کىډونى په تـکې نیىونکې ػه .
تخصیصات
ػ تـنبمې په البك تىػیرې په پـوله کې ټىل وبمل وفاؿتىنه اړ وي ،تـڅى په ټىلى ه١ى
والیبتى کې چې نىمىړي ٝ٤بلیتىنه تـرسه کیږي ػ ؿت ٞواؿو تعٍیٍبتى تـتیج ػ تـنبمى٤ ،ـٜي
تـنبمى او ٝ٤بلیتىنى په البك تٕثی ٪کړي .
ػ هـې تـنبمې لپبؿه تىػیره مىعٍه کیږي او ٤ B27ىؿم په ذال تىګه ػ هـې تـنبمې لپبؿه
ظبنه پُـي کیږي ،ػ ٤ B21ىؿم ػ ٤ B27ىؿم ػ ِمیمې په وکل الت٥بػه کیږي ،ػ  B21وذىه تبیؼ
ػ ظقانى ؿیبلت لپبؿه په ٤ B27ىؿم کې ػ تٍىیج وىي م٩ؼاؿ رسه ممبوي وي تـ څى ه١ه ٨ثىل
کړي.
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د تخصیصاتى پزوضیجز
ػ ه١ه پـولیرـونى او ٨ىاٜؼو له مرمىٜې څعه ٜثبؿت ػی چې اػاؿو ته ػ تىػیرې ػ اذـؤء
تىان وؿکىي .
د تخصیصاتى فىرمې
ه١ه ٤ىؿمې ػي چې ػ ٜبػي او انکىبيف تىػیرى ػ تعٍیٍبتى په مىظه الت٥بػه کیږي.
د  .۲۱ .۹جدول :د غادي او انکػايف ةىدیجې د تخصیصاتى فىرمې
انکػايف ةىدیجه

غادي ةىدیجه
ة ٤ ۸۳ىؿمه

ة ٤ ۱۳ىؿمه

ة ٤ ۱۳ىؿمه

ة ٤ PCSىؿمه

ة ٤ ۱۱ىؿمه
ة ٤ ۱۳ىؿمه
د غادي ةىدیجې د تخصیصاتى دوران یا ضایکل
ب  ۱۰فورمً
د عادي
تودیحې
پالوګذاري

درخواست

م  ۱۶فورمً د
پزداخت لپاري
درخواست
(غوښتىً )

ب  ۲۷فورمً
د تودیجې
تخصیص

ب  ۲۰فورمً
واحذووو د
تخصیص
توسیع

د م اړووذې
فورمې

د انکػايف ةىدیجې د تخصیصاتى دوران یا ضایکل
 .۱ .۱وکل :ػ انکىبيف تىػیرې ػ تعٍیٍبتى لبیکل
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پزداخت (
ورکړي )

مىظوري شوي
پزوژي

دتخصیصاتو د
فورم تزتیة یا
ب  ۲۷فورمً

د مالیې وسارت
خشایه

د تودیجې
ریاست اړووذ
سکتور اجزأات

د وسارتووو م
 ۱۶تزتیة

د مالیې وسارت
خشایه یا د
تخصیصاتو ثثت

د تودیجې د
اجزأ تزخې چک
او کىتزول
د تودیجې
ریاست مىظوري

د  .۸ .۳۱په غمىم کې په دولتي ضاسمانىنى کې د ةزنامې په اضاص د ةىدیجې د پيل
کىلى ضتىنشې
 ػ منبتٝى ػ تعٍیَ وړانؼیقونه په ػوامؼاؿه تىګه ػ ٠یـ واٝ٨ي او مىذىػه منبتٝى په
ٜىُ ػ تىػیرې پـته ػ ٨بنىين ٤ـامینى په البك ٌىؿت نیيس .
 ػ اذـؤتى ػ لنري نه مىعٍىالی ،پـته له وظته تٝین او اؿایه کیږي او ػ ه١ه په تـظه کې
لتىنقې پبؿملبن ،شکىمت او ظلکى ته ؿامنځته کىي.
 ػ پبلیمێ لىمړیتىتىنه په ػؿلت ډول نؼي تحثیت وىي ،یٝنې ػ تىػیرې واشؼونه او مبلیې
وفاؿت په ػؿلت ډول نه پىهیږي ،چې ػ تىػیرىي واشؼونى کىمې تـنبمې په لىمړیتىة کې
ځبی لـي او څه ډول ػ شکىمت ػ ا٨تٍبػي او اذتامٜي انکىب ٣له لرتاتیژۍ او په ټىله
کې ػ پبلیمێ اهؼا ٣ػ ا١٤بنمتبن ػ ميل انکىب ٣له لرتاتیژۍ رسه مٕبت٩ت کىي.
 ػ پبلیمێ ػ لىمړیتىتىنى تـمنځ اؿتثبٓ او همؼاؿنګه ػ منبتٝى له تعٍیَ رسه اړونؼه تٍبمیم
واِض او څـګنؼ نؼي .
 پؼې تـظه کې ػ مبيل و٥ب٤یت نىتىالی ،یٝنې ػ شکىمت ػ تـنبمې ،کړنالؿو ،لرتاتیژي ګبنى
او لىمړیتىتىنى ػ تىػیر ې په تهیه او انکىب ٣پىؿې اړونؼو چبؿو په تبؿه کې ػ ظلکى او پبؿملبن
ػ لږو تصحىنى ػایـول ػ تعنیکي کبؿ کىونکى کمىالی په ځبنګړي ډول ػ تىػیرې ػ تـتیج او
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تصلیل په تـظه کې .
 ػ کبيف ٘ـ٤یت نىتىالی .
 ػ اړونؼو اػاؿاتى ػ لىړ ؿتثه اؿاکینى له الؿې ػ لیبيس مالتړ نىتىالی.
 ػ ؿیبلتىنى او تىػیرىي واشؼونى تـمنځ ِٝی٥ه هم١ږي .
 ػ ٤ىؿمى ػ تىِیصي تـظې ػ تکمیل په تـظه کې لتىنقې او کمپيىټـ ته ػ مبيل اػاؿاتى ػ کبؿ
کىنکى نه الرسلی.
 تې جثبته او په تهـنیى مـلتى متکي ا٨تٍبػ.
 ػ لرتاتیژیک پالن ٜؼم تٕثی ،٪ػ پالن ؿیبلت ػ هم١ږۍ نىتىالی .
 ػ اػاؿاتى په تٍمیم نیىنى او پالن ذىړولى کې ػ ډونـانى ػ ػظبلت له امله ػ څى لیمتمي
مؼیـیت وتىن او ػ تىػیرې ػ التام ٛپه ظت کې ػ تىػیرې کمیټې له لىؿي ػ تٝؼیالتى ػ
تصلیل ترقیې او اؿفیبتێ نىتىالی .

والیتي ةىدیجه جىړونه څه غی ده ؟
والیتي تىػیره ذىړونه ػ مـتىٔه وفاؿتىنى پىالٕه ػ منبتٝى ػ تعٍیَ څعه ٜثبؿت ػه ،چې
ػ ميل انکىب ٣ػ لرتاتیژۍ په نٙـ کې نیىلى رسه ػ والیت په البك ػ وفاؿتىنى په لکتىؿي
لرتاتیژۍ کې وؿولته ػ والیتي م٩بمبتى ػ مىىؿې او ػ مصيل اړتیبوو ػ اؿفیبتێ څعه په ميل او
والیتي لٕصه انٝکبك مىمي.

د والیتي ةىدیجه جىړونې پظ منظز
په  ۸۱۱۱هـ ل کبل کې ػ مبلیې وفاؿت تٍمیم ونیىه ،تـ څى ػ  ۸۱۱۸هـ ل کبل تىػیرې ػ
تـتیج په مىظه امتصبين پـوژه ػ تىػیرې ػ تـتیج پیبوړي کىلى ،مـکقي شکىمت او والیتي
اػاؿاتى ػ ظؼمبتى ػ وړانؼې کىلى ػ تـظې ػ اذـؤ او ؿاپىؿ وؿکىلى ػ پیبوړي کىلى په مىظه تٕثی٪
کړي .ػ ٠ه امتصبين پـوژه ػ  ۸۱۱۱هـ ل کبل ػ الؼ په میبوت کې پیل وىه او ػ تىػیرې
لىمړی متصؼاملبل یې ػ ۸۱۱۱هـ ل کبل ػ ٩ٜـة په میبوت کې په امتصبين مـشله کې وبملى
والیبتى ته ولیږله ػ ا١٤بنمتبن شکىمت ػ والیتي تىػیرې ذىړونې لیمتم ػ  ۸۱۱۸هـ ل کبل په
تىػیره کې په تؼؿیري تىګه په ػؿیى وفاؿتىنى (مٝبؿ ،٣فؿاٜت او کلیى پـاظتیب) او ػؿیى والیتىنى
(تلغ ،کنؼهبؿ ،پنرىیـ) کې تٕثی ٪کړه ،په والیبتى کې ػ ػ٠ې تـنبمې له تٕثی ٪څعه هؼ٣
ػاػی تـ څى والیتي م٩بمبت پؼې واتىانیږي ،چې ػ تىػیرې ػ کنرتول النؼې لبشې تـتیج،
اذـؤ او ػ تـؿلێ النؼې ونیيس.
وفاؿتىنه یىاځې ػ مصالتى ػ انکىب ٣ػ پـوژو ػ اړتیبوو ؿ ٞ٤کىلى په ظبٔـ له والیتي م٩بمبتى
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او مـلته کىونکى هیىاػونى او مالمبتى رسه اړینې مىىؿې تـرسه کىي.
ػ  ۸۱۱۳هـ ل کبل په والیتي تىػیره ذىړونه کې  ۳نىؿ والیتىنه (٤بؿیبة ،تؼظىبن ،هـات،
ٜقين ،تبمیبن ،لىګـ ،او ننګـهبؿ) او څلىؿ وفاؿتصبنې مبلیه ،اوتى او انـژۍ ،او ټىلګټى) هم وبمل
وىل .
والیتي تىػیره ذىړنې په پـوله کې اړونؼو وفاؿتىنى ػ ظپلى تىػیرىي ل٥٩ىنى ػ مٝیبؿونى په
پبم کې نیىلىرسه ػ والیبتى په ت٥کیک رسه وویىل او ػ هـ والیت تىػیرىي لهمیه یې والیتي
ػ٤بتـو ته ولیږله ،وؿولته والیتي ػ٤رتونه ظپله لکتىؿي تىػیره ػ ظپلى اړونؼو پـوژو په ت٥کیک
رسه تنٙیمىي او ػ اړینى ممىػو ػ اظیمتلى په مىظه یې ػ والیتي انکىب ٣کمیټې ته لیږي.
وؿولته والیتي ػ٤بتـ ظپله والیتي تىػیره ػ والیتي انکىب ٣ػ کمیټې له وړانؼیقونى رسه یى
ځبی ػوتبؿه یې ظپل مـتىٔه وفاؿت ته التىي .اړونؼ وفاؿتىنه له ترؼیؼ نٙـ او په والیتي
تىػیره کې له اړینى ت١یـاتى ؿاولتلى وؿولته ،ػ ه١ې نهبیي ممىػه ػ مـاشلى تىپړولى په ظبٔـ
مبلیې وفاؿت ته لیږي (. )۸۸ :۱

د والیتي ةىدیجه جىړونې اهداف
تىػیره ذىړونه ػ یى ومیـ النؼې اهؼا٤ى ػتبمین په مىظه په الؿه اچىل وىیؼه :
 – ۸له ػې څعه ډاډ شبٌلىل چې والیبت ػ تىػیرې په تـتیج کې په مهمى ٜنبرصو تؼل وىي
ػي او ػ والیبتى انکىبيف اړتیبوې په تىػیره کې په ښه وکل منٝکمې کیږي .
 – ۱له ػې څعه ډاډ تـالله کىل ،چې ػ ظؼمبتى په وړانؼې کىلى کې ػ البنتیبوو تـاتـولى په
مىظه ػ مبيل منبتٝى تعٍیَ په ٜبػالنه تىګه ٌىؿت نیيس .
 – ۱له ػې څعه ډاډ شبٌلىل ،چې ػ الرسيس وړ مبيل منبت ٞػ والیبتى لپبؿه په ماجـه ډول ػ
الت٥بػې وړ ګـځي او ػ کبل په ذـیبن کې ػ تعٍیٍبتى انت٩بل ػ مبيل چبؿو او ٜبمه
مٍبؿ٤ى اػاؿې ػ ٨بنىن او مبيل چبؿو او ٜبمه مٍبؿ٤ى ػ تنٙیم ػ م٩ـؿې تبت ٞوي .
 – ۱ػ پبلیيس ګبنى په تـتیج او نٙبؿت کې ػ شکىمت او کبتینې رسه ػ مـلتې په مىظه ػ والیبتى
په البك ػ شکىمت ػ ظؼمبتى ػ کی٥یت ػ انؼافې تٝین ،او رس تیـه پـػې ػ٠ه چبؿه کىلی
يش ،چې په والیبتى کې ػ شکىمت وتىن جبتت کړي او ػامنیت جثبت تهرت يش .
 – ۱ػ تىػیر ې ػ تـتیج اذقا او ؿاپىؿونى وؿکىلى په پـوله کې ػ والیتي انکىب ٣کمیټى په
وبملىلى رسه ه١ىی ته ػ فیبت ٌالشیت وؿکىل .
 – ۸له ػې څعه ډاډ تـ الله کىل ،چې ػ مصيل انکىب ٣ممبیل ػ پبم وړ ګـځی او ػ
ا١٤بنمتبن ػ ميل انکىب ٣ػ لرتاتیژۍ رسه اؿتثبٓ وؿکىل کیږي.
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 – ۳ػ ٩٤ـ له منځه وړلى ػ منځمهبله او اوږػمهبله اهؼا٤ى او همؼاؿنګه ػ پـمعتګ وبظٍىنى او
منځمهبله اهؼا٤ى رسه ػ والیتي تىػیرې ذىړونې تړاو وؿکىل.

دوالیتي ةىدیجه جىړونې کړنالره
 – ۸وفاؿتىنه ػ ظپلى تىػیرى تٝین وىی ل ٦٩په والیبتى تبنؼې ویيش .
 – ۱ػ وفاؿتعبنى اړونؼه ؿیبلتىنه ػ تىػیرې ػ ل ٦٩له پیؼا کىلى وؿولته ه١ه تـؿيس کىي او
ظپله تىػیره تـتیثىي .
 – ۱وؿولته ػ والیتي ؿیبلتىنى په والٕه تـتیج وىی ل ٦٩ػ والیتي انکىب ٣کمیټې ته ػ
تٍىیج په مىظه لیږي.
 – ۱تباالظـه ػ والیتي تىػیرې وړانؼیق اړونؼو وفاؿتعبنى ته ځي او ػ وفاؿتىنى په والٕه اؿفیبيب او
تـؿيس کیږي او له تىشیؼ وؿولته مبلیې وفاؿت ته ځي .

د والیتي ةىدیجه جىړونې الضته راوړنې
ػ ػې ش٩ی٩ت په وتىن کې چې ػ تىػیرې ػ تـتیج په ذـیبن کې ډیـې لتىنقې وتىن
لـي ،ػ ػ٠ې امتصبين پـوژې لىمړنێ پبیلې هڅىونکې ػي :
 – ۸اړونؼه وفاؿتىنه ػ ػې تىان لـي ،تـ څى ميل تىػیرىي تعٍیٍبت ػ والیبتى او تـنبمې په
البك یى له تل څعه ذال کړي .
 – ۱ټىل وفاؿتىنه معکې ػ والیتي تعٍیٍبتى له تـکیج څعه ممت٩یامً ػ ظپلى والیتي اػاؿو رسه
مىىؿې تـرسه کىي)۸۱۱( .
 – ۱ټىلې والیتي اػاؿې ظپل تىػیرىي وړانؼیقونه ظپلى اړونؼو وفاؿتىنى ته التىي.
 – ۱ػ ټىلى وفاؿتىنى والیتي تىػیرې ػ منٙىؿۍ په مىظه ػ والیتي انکىب ٣وىؿا ګبنى ته وړانؼې
کیږي .
 – ۱ػ والیتي انکىب ٣وىؿا ګبنې ظپل نٙـیبت پؼې تـظه کې اؿایه کىي چې ػ ػوی لیىالتیب ػ
والیتي تىػیره ذىړونې ػ پـولې په پـاظتیب کې څـګنؼوي .

د والیتي ةىدیجه جىړونې ضتىنشې او ننګىنې
ال :٦ػ تـالله وىو ترـتى څعه ػ والیتي انکىب ٣ػ پالنىنى ػ تـتیج له امتصبين مـشلې
څعه ػ والیتي تىػیرې ذىړونې لپبؿه البيس رشٓ ګڼل کیږي .
په ػؿیى والیبتى کې ػ تٕثی ٪وړ پالنىنه ػ لرتاتیژیک ػیؼ ػ نه وتىن په ٌىؿت کې ػ
امتصبين مـشلى ػؿلىػنکي ػي او ػ ا١٤بنمتبن ػ ميل انکىب ٣له لرتاتیژۍ رسه یې مٕبت٩ت نه
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ػؿولىػ .
ة :معکې له ػې چې تىػیره ذىړونه په تـیب رسه ٜميل يش ،ػ تـنبمې په البك تىػیره
ذىړونې او ػ تىػیرې ػ اػ٠بم په تـظه کې تبیؼ فیبت پـمعتګ ؿامنځته وی .
اړونؼه وفاؿتىنه تبیؼ ػ تـنبمى څعه ػ نٙبؿت په مىظه والیتي څبنګه پـانیقي او ػ اړینى تـنبمى
تٕثی ٪ػ وفاؿتىنى ػ والیتي ؿیبلتىنى ػ ذىړښت ػ مکمل ت١یـ ٠ىښتنه کىي.
د :ػ ٘ـ٤یت لىړوايل پىؿې اړونؼ ممبیل تبیؼ ػ والیبتى په مصيل ؿیبلتىنى او والیتي ػ٤رتونى
کې ػ پبم وړ وګـځي (.)۸۱ :۱
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لنډیش
ػ تـنبمې په البك تىػیره ذىړونه ػ ا١٤بنمتبن ػ تىػیرې ػ پالنګؾاؿۍ تـتیج او اؿایه کىلى
ولیله ػه ،پؼالې ډول چې ػ تىػیر ې منبتٝى او ػ پبلیمێ ػ پبیلى تـمنځ څـګنؼ تړائ وښيي چې
ػولت ػ ه١ه ٠ىښتىنکي ػی .
ػ تـنبمې په البك تىػیره ذىړونه یىه کبؿي پـوله ػه ،چې ػ ه١ه په ؽؿیٝه ػ شکىمت
ٝ٤بلیتىنه ػ تـنبمې په ػاظل کې تنٙیم کیږي .ػ تـنبمې په البك تىػیره ذىړونه کيل هؼ ٣ػ
وفاؿتىنى او تىػیرىي واشؼونى لپبؿه ػاػی ،چې ػوی ػا څـګنؼه کړي چې ػ ه١ىی ػ تىػیرې
مرص ٣ػ وفاؿت  /تىػیر ىي واشؼ له اهؼا٤ى او م٩بٌؼو رسه مٕبت٩ت لـي او کنه او ػ ه١ه له
الؿې ػ ا١٤بنمتبن ػ ميل انکىب ٣ػ لرتاتیژۍ له چىکبټ رسه مٕبت٩ت لـي او که نه .ػ تـنبمې
په البك ػ تىػیره ذىړونې م٥هىم او م٥کىؿې ته ػ لىمړي ځل لپبؿه په ظٍىيص تـظه کې
انکىب ٣وؿکړل وىی ػی او ػ ه١ه کمپني ګبنى په والٕه مٝـيف وىي ػه چې ػ ه١ىی هؼ٣
ػ ګټې اللته ؿاوړل ئ.
او ػ لىمړي ځل لپبؿه په  ۸۱۸۳م کبل کې ػ امـیکب متصؼه ایبالتى په ػ٤ب ٛوفاؿت کې تٕثی٪
وىه .په  ۸۱۱۱هـ کبل کې ػ ا١٤بنمتبن الالمي ذمهىؿي ػولت ػ تـنبمې په البك تىػیره
ذىړونه مٝـيف کړه ،تـ څى ػ ظپلې پبلیمێ لرتاتیژیک اهؼا ٣او لىمړیتىتىنه ػ ظپلې کلنێ
تىػیرې رسه مـتثٖ کړي او ػ وفاؿتىنى ٜبػي او انکىبيف تىػیره مؼ٠مه کړي .ػ ا١٤بنمتبن په
ػولت کې په ػوػیقه تڼه وفاؿتىنه او تىػیرىي واشؼونه ػ تىػیرې ذىړونې له پـولې څعه ػ
مرصيف ا٨المى پىالٕه ػ تىػیرې مرص ٣الفم تىيل .
په اوك وظت کې ػ وفاؿتىنى مٍبؿ ٣ػ کىػونى په البك ( ۱۸مقػ او مٝبوبت ۱۱ ،اذنبك
او ظؼمبت ۱۱ ،ػ وتمنیى اللته ؿاوړنه) په کټګىؿیى ویىل وىيؼي .هـ یى له ػ٠ه کىػونى څعه
په ٤ـٜي کىػونى ویىل وىي ػي چې ػ مٍبؿ٤ى ػ ډول په اړونؼ فیبت ذقیبت وړانؼې کىي
(.)۸۱۱
په ا١٤بنمتبن کې ػ تىػیرې پـوله یىه للمله کمقوؿي ټکي لـي ،ػ٠ه مصؼوػیتىنه په
النؼې ډول ػي :ػ ا١٤بنمتبن ػ ميل انکىب ٣لرتاتیژي رسه اؿتثبٓ ،ػ تىػیرې او هیىاػ ػ
اهؼا٤ى او لىمړیتىتىنى تـمنځ ػ اؿتثبٓ او پیىنؼ نىتىالی ،ػ ٜبػي او انکىبيف تىػیرې ذال تـتیج
او ػ تىػیرې په تعٍیَ کې ػ واِصى او مىعٍى اهؼا٤ى ،م٩بٌؼو او پبلیيس ګبنى للمله
مـاتج ت٩ٝیثىي .پـوله ػ ػولت په مرمىٜي اهؼا٤ى رسه پیل کیږي ػ منځ مهبله مبيل
پالنګؾاؿۍ پـوله ،ػ اػاؿې لرتاتیژیک اهؼا ،٣تـنبمې ٤ـٜي تـنبمې ،ػ پـوژو ػ ػواړو
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ٝ٤بلیتىنى ٜبػي او انکىبيف اػ٠بم ه١ه کلیؼي ٜنبرص چې ػ تـنبمې په البك تىػیره ذىړونه
کې وؿته اړتیب ػه ٜثبؿت ػي له :ػ تىػیرې ػ تٍىیج لپبؿه ػ البك په شیخ ػ تـنبمى ټبکل،
تـنبمى ته ػ ممت٩یمى تـظى څعه ػ ذهت وؿکىلى ت١یـ ،ػ تعٍیَ ػ یى لیمتم ػ البنتیب لپبؿه
اٌىل ػ اهؼا٤ى ػ مٝلىمىلى په ظبٔـ ػ وفاؿتعبنى په ٝ٤بلیت اچىل او ػ ظپلى اللته ؿاوړنى په
مىظه ػ ٝ٤بلیتىنى او منبتٝى تٕثی ،٪ػ ه١ه په مرشو ٛتٝهؼاتى کې ممبویبنه ٨ـاؿ وؿکىل (ټبکل) او
په یىه ؿػی ٦کې ػ و٥ب٤یت او شمبة وؿکىنې ؿاولتلِ .منبً ه١ه مهم النبػ چې ػ یىې تـنبمې
ػ ذىړښت ػ تـتیج لپبؿه مهم ػي ػ لىمړیتىة لـونکى تـنبمى یب ػ ا١٤بنمتبن ػ ميل انکىب٣
لرتاتیژۍ)(ANDSڅعه ٜثبؿت ػي ،ػ وفاؿت لرتاتیژیک پالنىنه او ػ پالنګؾاؿي او نىؿ کبؿي
النبػ (.)۸۱۱
ميل متؼاوله لرتاتیژي ،ػ اړونؼ وفاؿت لرتاتیژي ،منځ مهبله چىکبټ ػ مصبلثې لیمتم او
یب ػ شمبتبتى ذؼول .ظىػ کبؿه مبيل اػاؿي لیمتم یب ( )AFMISػ کنرتول او ت٥تیي لیمتم
ه١ه ػاظيل اذقاوې ػي ،چې ػ تـنبمې په البك ػ تىػیرې ػ تٕثی ٪لپبؿه اړینې ػي .ػ تـنبمې
په البك تىػیره ذىړونه ډیـې ګټې او ښیګڼې لـي او شکىمت ته ػا امکبن وؿکىي ،تـ څى
مىذىػه مبيل منبت ٞػ ظپل ځبن لپبؿه ماجـې مرص ٣کړي .ػ٠ه ګټې ٜثبؿت ػي له :ػ تـنبمې
ذىړونې تهثىػ او ػ ٜملیبتى کنرتول ،ػ تىػیرې ػ تـاوؿػ او تٍىیج ترؼیؼ نٙـ ،له ظلکى رسه ػ
ػولت ػ اړیکى ښه والی ،ػ تـنبمې البك تىػیره ػ ٜملیبتى په اذـؤ تبنؼې نٙبؿت او ػولتي
لبفمبنىنى ػ ٝ٤بلیتىنى هم١ږي کىل آلبنه کىي .ػ تـنبمې په البك تىػیره ػ ػولتي ػلتګبوو ػ
مٍبؿ٤ى په تـاوؿػ کىلى کې ػ ٜؼم متـکق یى ډول لیمتم ؿامنځته کىي .ػ وفاؿتىنى ػ اهؼا٤ى او
لىمړیتىتىنى تـمنځ پیبوړي او واِض پیىنؼ ػا ډول معتل٥ې تىػیرې رسه یىځبی او تىشیؼ کىي ػ
مبيل منبتٝى اػاؿه ػ وفاؿت په ػاظل کې پیبوړي کىي ،ػ تىػیرې ػ تٍىیج ډیـه و٥ب٤ه پـوله ػ
ظبؿذي تىػیرې څعه فیبته انؼافه مبيل وذى ػ ػاظيل تىػیرې لىؿي ته ذلج کىي .ا١٤بنمتبن ػ
تـنبمې په البك په تىػیره ذىړونې پىؿې ػ اړونؼو مىکالتى رسه ػ معبمغ کیؼو په ٌىؿت کې
ػ م٩بتلې پـ وظت یىاځې او په ٤ـػ پىؿې منصرص نؼي ،فیبتـه ه١ه هیىاػونى چې ػ تـنبمې په
البك یب پبیلى په البك ػ تىػیرې ػ ذىړونې ػ تٕثی ٪په کبؿ یې پیل کړي ،له وؿته لتىنقو
رسه معبمغ وىی وي .ػ تـنبمې په البك ػ تىػیرې تٕثی ٪یى اوږػ مهبله تٝهؼ ػی او ٜمىمبً ػ
تـنبمې په البك تىػیره ذىړونې ػ پىپړو اوٌىلى او ښیګڼى تص ٪٩څى کبله وظت په تـکې
نیيس (.)۸۱۸
همؼاؿنګه ػ تىػیرې ذىړونې یى تل ډول یٝنې والیتي تىػیره ذىړونه ػ والیبتى په والٕه ػ
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منبتٝى په تعٍیَ تبنؼې أال ٧کیږي ،چې ػ ا٨تٍبػي ،اذتامٜي ،لیبيس او والیبتى
ذ١ـا٤یبیي لىمړیتىتىنى ػ وِٝیت ػ تیبنىلى یىه ډیـه مهمه ولیله ػه .
په اکرثه شبالتى کې والیتي تىػیره ذىړونې کړنالؿې ػ هیىاػ په ػاظل کې ػ کلیى او لیمې
ػ کـهڼې ػ انکىب ٣په تـظه کې وي .ػ والیتي تىػیرې ذىړونې لتىنقې ػ الرتاتیژیک ػیؼ په
پبم کې نه نیىلى ػ امتصبين مـشلې څعه ٜثبؿت ػي او ػ ا١٤بنمتبن ػ ميل انکىب ٣له لرتاتیژي
رسه مٕبت٩ت نلـي .تـنبمه ػ وفاؿتىنى ػ والیتي ؿیبلتىنى ػ ذىړښت ػ تىپړ ت١یـ ٠ىښتنه کىي .
ػ والیتىنى په مصيل ؿیبلتىنى او والیتي ػ٤بتـو کې ػ ٘ـ٤یت په لىړوايل پىؿې اړونؼه ممبیل
ػ پبم وړ ګـځي .ػ ګڼ ومیـ لتىنقه رسه ،رسه ػ تىػیرې ػ تـتیج په ذـیبن کې ػ ػ٠ه پـوژې
لىمړنێ پبیلې ػ تىىی ٪وړ ػي (.)۸۱۳
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پىښتنې
 – ۸ػ تـنبمې په البك تىػیره تٝـی ٦کړئ .
 – ۱په ا١٤بنمتبن کې ػ تـنبمې په البك ػ تىػیرې لنډه تبؿیعچې ترشیض کړئ .
 – ۱ػ ٜنٝنىي تىػیرې ػ لتىنقو نىمىنه واظلئ .
 – ۱ػ تـنبمې په البك ػ تىػیرې له تٕثی ٪څعه معکې ػ کىمى رشایٕى وتىن اړین ػی؟
 – ۱ػ تـنبمې په البك ػ تىػیرې ذىړښت په کىمى څلىؿو لٕصى تٝـی ٦وىیؼی؟
٤ – ۸ـٜي تـنبمه څه وی ػه ؟
 – ۳ػ تـنبمې په البك تىػیره ذىړونې ٜنبرص کىم ػي ؟
 – ۱ػ تـنبمې په البك ػ اذـؤتى ػ وبظٍىنى نىمىنه واظلئ .
 – ۱ػ تـنبمې په البك ػ تىػیرې ػ تـتیج مـاشل کىم ػي ؟
٨ – ۸۳یمت ګؾاؿي یٝنې څه ؟
 ۸۸ـ ػ ٨یمت ګؾاؿیى کىم ډولىنه وتىن لـي ؟
 – ۸۱والیتي تىػیره ذىړونه څه ډول تىػیره ذىړونه ػه ؟
 – ۸۱ػ والیتي تىػیرې له تـتیج څعه هؼ ٣څه وی ػی ؟
 – ۸۱ػوالیتي تىػیرې ػ تٕثی ٪لپبؿه کىمې لتىنقې وتىن لـي ؟ ()۸۱۳
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اتم څپزکی
د ةىدیجې حاالت
ػ پـنمیپ په پبم کې نیىلى رسه تبیؼ تىػیره ػ تىافن په شبلت کې وي ،یٝنې معکې ػ
تىػیرىي ػوؿې له پیل څعه تبیؼ ػ تىػیرې ػ ټىلى مٍبؿ٤ى لپبؿه متىیيل منبت ٞوتىن ولـي؛ په
ٜمل کې ػ ا٨تٍبػي رشایٕى ػ ت١یـ له امله اکرثه وظت په تىػیره کې کرس او مبفاػ هم
ؿامنځته کیږي ،چې اوك لىمړی ػ ٜىاملى او تیب وؿولته ػ تىػیرې ػ ػؿی ګىنى شبالتى ػ ا٠یقو
په تبؿه کې تصخ کیږي.

د ةىدیجې تىاسن
څـنګه چې ا٨تٍبػي تبؿیغ څـګنؼ وي ،ػ نړۍ ت٩ـیثب ً ټىل لىی ان٥اللیىنىنه او همؼاؿنګه
ه١ه تې معینی ان٥اللیىن چې ػ تیـو  ۱۱کلىنى په تیـیؼو ( )۸۱۱۱ – ۸۱۱۸هـ ل کبلىنىکې
ا١٤بنمتبن وؿرسه معبمغ ئ ػ ػولتىنى ػ ٤ى ٧الٝبػه مبيل اړتیبوو ػ پىؿه کىلى په مىظه ػ پیمى ػ
فیبت نرش له امله منځته ؿا٠يل ػي .یى ان٥اللیىن ه١ه وظت مىذىػ یؼلی يش ،چې په ا٨تٍبػ
کې تبػیبيت ولبیل ػ ميل ا٨تٍبػ له پىيل اشتیبد څعه تـ شؼه فیبت ډیـوالی وکړي او ػ ه١ىی
په م٩بتل کې ػ امتٝې او ویبنى په لٕصه کې مٕبت٩ت کىونکی فیبتىالی ؿامنځته نيش یب په لنډ
ٜثبؿت رسه یى ان٥اللیىن ه١ه وظت منځته ؿاځی ،چې په ا٨تٍبػ کې مرمىٜي ت٩بِب ػ پیمى ػ
م٩ؼاؿ په فیبتىايل رسه ػ مرمىٜي ٜـِې څعه فیبته وي .ه١ه مهمې نبوړه ا٠یقې چې
ان٥اللیىن یې په ا٨تٍبػ تبنؼې واؿػوي ػ ٨یمتىنى له لىړوايل ،پیمى ػ اؿفښت له کمىايل ،ػ
پىؿوړو (ػائینینى) له مترضؿ کیؼو ،ػ جبتت ٜبیؼ لـونکى ػ فیبمنن کیؼلى ،ػ ٌبػؿاتى له کمىايل
څعه په ه١ه ٌىؿت کې چې ػ ظبؿذي الٝبؿو ػ تثبػلې نـط لږ تـ لږه ػ ٨یمتىنى په تنبلج لىړ
ني او ػ واؿػاتى له فیبتىايل څعه ٜثبؿت ػي.
ظبؿذي اذنبك ػ ه١ه هیىاػ لپبؿه ،چې په ه١ه کې ان٥اللیىن وذىػ ولـي اؿفانه متبمیږي.
په ه١ه ٌىؿت کې چې ػ ظبؿذي الٝبؿو ػ تثبػلې نـط ػ ٨یمتىنى ػ لىړوايل څعه لږ پىؿته والړ
يش .ػ٠ه ػ ٌبػؿاتى کمىالی او ػواؿػاتى فیبتىالی په ظپل واؿ رسه په ا٨تٍبػ تبنؼې نىؿې
ا٠یقې واؿػوي ،پؼې مبنب چې ػ ٌبػؿاتى ػ کمىايل په لثج تٍؼۍ ګبنې اړې کیږي ،تـڅى
ظپل تىلیؼات په هام٠ه لٕصه مصؼوػ کړي او یب ػا چې په کُيل ډول یې متى ٦٨کړي ،چې
پؼې ٌىؿت کې مرمىٜي تىلیؼات ػ هیىاػ په ػاظل کې کمىالی کىي؛ پؼې رس تیـه ػ
ٌبػؿاتى کمىالی او ػ واؿػاتى فیبتىالی ػ پىؿته ؽکـ وىو رشایٕى النؼې هیىاػ ػ الٝبؿي لتىنقو
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او تبػیبتى تیالنن ػ کرس له لتىنقې رسه معبمغ کىي .څـنګه چې ػ مغ پـ وػې هیىاػونى له
اهؼا٤ى څعه یى هم ػ تبػیبتى ػ تیالنن ػ ػوامؼاؿه کرس له منځه وړل ػي یب ػ ٌبػؿاتى له
فیبتىايل او ػ واؿػاتى له کمىايل څعه ٜثبؿت ػی پؼې البك ػ ٨یمتىنى لىړوالی په یى هیىاػ کې
ػ ا٨تٍبػي لیبلت ػ ػ٠ه ٜمؼه هؼ ٣په ِؼ تبجیـ کىي .ػ اوږػ مهبله ٨ـاؿػاػونى تړلى ته ػ
میل نىتىالی ،ػ مبػي اؿفښتىنى په لىؿي تیښته ػ پبنګه اچىنى کمىالی او په پبیله کې ػ کتلىي
تیکبؿیى ؿامنځته کیؼل ػ ان٥اللیىن ػ نىؿو ا٠یقو له ذملې څعه ػي .ػ ٨یمتىنى لىړوالی نه
یىاځې په ظٍىيص ا٨تٍبػ تبنؼې من٥ي تبجیـات لـي ،تلکې همؼاؿنګه ػ ػولت په تىػیره
تبنؼې هم تبجیـ واؿػوي .پؼې مبنب چې ػ ػولت ػ تىػیرې ش٩ی٩ي او واٝ٨ي ظـیؼ ٨ؼؿت هم
ښکته ؿاويل (په ه١ه ٌىؿت کې چې ػ ػولت ٜىایؼو ػ ٨یمتىنى په تنبلج لىړوالی نه وي کړی
)پؼې البك ػ٠ه ډول ا٠یقو ته په پبم رسه او په ځبنګړي ډول ػ نړیىال ان٥اللیىن ا٠یقې ػ٠ه
نٙـیه تـ ډیـه تبئیؼوي.
چې ػ تىػیرې ػ تىافن ػاٌل ؿٜبیت ػ یى لبمل لیبلت او پیمى ػ اؿفښټ الت٩ـاؿ لپبؿه چې
ػ ا٨تٍبػي لیبلت او مـکقي تبنک لیبلت له مهمى اهؼا٤ى څعه ػی ،یى مهم رشٓ
تىکیلىي .له همؼې امله ػه چې نن وؿځ هم له شؼ څعه ػ فیبتى پیمى معنیىی چې ػ
ان٥اللیىين متبیالتى لثج کیږي ت٩ـیثبً په ټىلى افاػ تبفاؿ لـونکى هیىاػونى کې ػ تبنکىنى ػ ٨ـِې
وؿکړه ػ تبنکي یب نىؿو ٨ىانینى په والٕه تٝین کیږي .تـ څى لؼې الؿې له اړتیب څعه ػ فیبتى
پیمى په ذـیبن کې له لىیؼلى څعه معنیىی ويش که چیـې ػولت تیب هم و٠ىاړي تـ څى ویبنى
او ظؼمبتى ته ظپله ت٩بِب فیبته کړي او په ٜین شبل کې له فیبتیؼونکي ان٥اللیىن څعه
معنیىی ووی پؼې ٌىؿت کې ػ٠ه هؼ ٣ه١ه وظت تـالله کیؼای يش ،چې ػولت ػ ظپلې
اړتیب وړ پیمې ػ مبلیبتى فیبتىلى له الؿې او یب هم ػ ظٍىيص لکتىؿ څعه ػ پىؿ اظیمتلى له
الؿې تـالله کړي ،چې پؼې ٌىؿت کې له یىې ظىا په ا٨تٍبػ کې ػ ظـیؼ ٨ؼؿت نؼی فیبت
وىی؛ تلکې یىاځې له ظٍىيص لکتىؿ څعه ػ ػولت لکتىؿ ته ػ ظـیؼ ٨ؼؿت فیبتىالی وؿ
انت٩بل وىی ػی .ه١ه ولبیل چې ػولت یې ػ ظٍىيص لکتىؿ څعه ػ ٨ـِې په تڼه تـالله
کىي ،ػ ه١ه ان٥اللیىين ا٠یقې ػ ه١ه ػ التٝامل په ٔـف پىؿې اړه لـي الثته ػ ظٍىيص
لکتىؿ په لبشه کې پؼې مبنب چې ه١ه پىيل ولبیل چې ػولت یې ػ ٨ـِې په ډول له
ظٍىيص ا٨تٍبػ څعه تـالله کىي که چېـې ػ٠ه ولبیل په ا٨تٍبػي ػؿوان کې وبمل يش ػ
ه١ه ډول ٨ـِىنى په نمثت لږ ان٥اللیىين ا٠یقې لـي چې ػ ؿاکؼو پیمى له الؿې تـ الله وىي
ػي.
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ځکه کله چې ػ ولت ؿاکؼ او ؽظیـه وىي پىيل ولبیل ػ ٨ـِې په ډول تـالله کړي پؼې
ٌىؿت کې هم اِبيف ت٩بِب په ا٨تٍبػ کې ؿامنځته کیږي او په پبیله کې ان٥اللیىين تبجیـات
واؿػوي .ػػې ػلیل ػاػی چې په پىؿتني ٌىؿت کې په ا٨تٍبػ کې ػ پیمى مرمىٜي م٩ؼاؿ
جبتت پبتې کیږي ،ظى ػ ؿاکؼو پیمى په ذـیبن کې اچىل ػ پیمى ػ ػوؿان رسٜت لىړ تیبیي ،چې
ػ٠ه ػ پیمى ػ ػوؿان رسٜت لىړتیب هم ػ ان٥اللیىين ا٠یقو المل کیږي .ػ پىؿتنیى ترـتى په
البك ئ ،چې ػ تىػیرې ػ تىافن البك ػ تىػیرې ػ کاللیکى تنمټىنى څعه ػ یى تنمټ په
شیخ ػ ولمې پیړۍ تـ لىمړیى پىؿې په ذؼي ډول ؿٜبیت يش امب په  ۱۳پیړۍ کې او په
ځبنګړي ډول وؿولته له ػویم نړیىال ذنګ څعه ػ تىػیرې ػ تىافن البك متقلقل وى ځکه ػ
ذنګ له امله ػ ؿامنځته وىو فیبنىنى ػ له منځه وړلى لپبؿه ػ ه١ه هیىاػونى تىػیرې ػ کرس رسه
معبمغ وىي چې په ذنګ کې وبمل وو .
له لىمړۍ نړیىالې ذګړې څعه وؿولته هڅه ووىه ،تـ څى ػ ػؿیم ځل لپبؿه ػ تىػیرې ػ
تىافن اٌل ته مـاذٝه ويش .امب ػ نړۍ ا٨تٍبػي تصـان او ػ ه١ه وؿولتێ پبیلې ػػې لثج
وىې ،تـ څى ذبن مینبؿ کینق)  )J.M.Keynesػ ػولت لپبؿه کرسي تىػیره وړانؼې کړي ،تـ څى
پؼې ولیله ػولت وکىالی يش ػ مـلتى ،اؿفانه پىؿونى او مبلیبيت مٝب٤یتىنى او مبلیبيت تع٥ی٥ىنى
ػ وؿکړې له الؿې یب ػ ػولتي پبنګه اچىنى ػ پـاظتیب له الؿې پبنګه اچىنې وهڅىي او پؼې تـتیج
رسه ػ ا٨تٍبػي تصـان پـ ِؼ مربػله وکړي په ننني ا٨تٍبػ کې ػ تىػیرې له کرس اذتنبة
(پـهیق) نيش کیؼای او ػ معتل٥ى ٜىاملى له امله ؿامنځته کیږي .چې په ؿاتلىنکي تصخ کې ؽکـ
کیږي .

د ةىدیجې تفاضل یا ماساد
په تىػیره کې مبفاػ ه١ه وظت ؿامنځته کیږي ،چې په یىه تىػیرىي ػوؿه کې ٜىایؼ ػ یىه
المل له امله ػ مٍبؿ٤ى څعه فیبت يش .په تىػیره کې مبفاػ ٜمىمبً په ػوو ٔـی٩ى رسه منځته
ؿاځي :
ال – ٦ػ مٍبؿ٤ى ػ کمىايل په والٕه او ػ مىذىػه ٜىایؼو جبتت لبتل په ځبنګړي ډول ػ مبلیبيت
ٜىایؼو جبتت لبتل ځکه ػ تبفاؿ ا٨تٍبػ لـونکى هیىاػونى کې ػ ػولت ػ ٜىایؼو فیبته تـظه له
مبلیبتى څعه په الك ؿاځي .
ة – ػ ٜىایؼو لىړول او مىذىػه مٍبؿ٤ى جبتت لبتل له ٜميل نٕ٩ې نٙـه مٝمىالً لىمړۍ ٔـی٩ې
ته تـذیض وؿکىل کیږي ،ځکه ػ مبلیبتى لىړول ٨بنىين او تعنیکي لتىنقې ؿامنځته کىي او ػ
کبيف وظت ٠ىښتنه کىي؛ تـ څى ه١ه مبلیه چې انؼافه یې لىړه وىې ػه ،مبلیبيت انىا ٛچې
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لىړ وىي ػي ،ػ ا٨تٍبػ ػ مبلیه وؿکىنې ٨ؼؿت او ٘ـ٤یت او تبالظـه ه١ه ا٠یقې چې ػ
پىؿتنیى تؼاتیـو په پبیله کې په ا٨تٍبػ تبنؼې وؿاػیږي تـ ٠ىؿ او څیړنې النؼې ونیىل يش
پؼالې شبل کې چې ػ مٍبؿ٤ى ښکته تیىل پىؿتنێ لتىنقې نلـي .اوك ه١ه پىښتنه چې ػ
ػ٠ې مىِى ٛپه اړونؼ ؿامنځته کیږي لؼې څعه ٜثبؿت ػه ،چې په تىػیره کې مبفاػ ػ
کىمې مىظې لپبؿه ؿامنځته کیږي ؟ ػ ػې لىال په ځىاة کې تبیؼ وویل يش ،چې ػ
تىػیرې ػ مبفاػ ؿامنځته کىلى البيس هؼ ٣ػاػی تـ څى ػ ػولت ػ مٍبؿ٤ى ػ کمىايل له
الؿې ػ ا٨تٍبړت٩بِب مصؼوػه يش او ػ ٨یمتىنى له لىړوايل څعه معنیىی ويش .پؼې البك
ػ تىػیرې ػ مبفاػ ػ٠ه وکل پؼالې یى ا٨تٍبػي شبلت کې ؿامنځته کیږي ،چې ػ
ا٨تٍبػي ؿون ٪شبلت وتىن ولـي او ٨یمتىنه ػ لىړوالی لىؿي ته ځي په ځبنګړي ډول
لعت ان٥اللیىين شبلت کې ػولت هڅه کىي ،تـڅى مبيل ولبیل ٨مامً ػ مٍبؿ٤ى په تڼه په
کبؿ وا نه چىي ،تلکې ػ٠ه ولبیل په ؿاکؼ ډول پـته له الت٥بػې څعه ولبيت ،تـڅى پؼې
تـتیج ػ پیمى ذـیبن په ا٨تٍبػ کې کم کړي او په پبیله کې ػ ویبنى لپبؿه فیبته ت٩بِب
مصؼوػه کړي .پؼې ٌىؿت کې ػ تىػیرې مبفاػ ػ ا٨تٍبػي شبلت او ٨یمتىنى ػ الت٩ـاؿ ػ
یىې ولیلې په شیخ الت٥بػه کیږي .

د ةىدیجې کرس
ػ تىػیرې ػ کرس په والٕه ػولت ػ یى نىلبين لیبلت هؼ ٣ت٩ٝیثىي او هڅه کىي ،تـ څى
ػ کرس لیبلت په ولیله ا٨تٍبػي شبلت ػالې تـ تبجیـ النؼې ؿاويل ،تـ څى ميل ا٨تٍبػ په
ممکنه تیړې رسه ػ تٝبػل لىؿي ته میالن وکړي؛ ػ٠ه هؼ ٣ته ه١ه وظت ؿلیؼلی وى ،چې ػ
یى ا٨تٍبػي تصـان په شبلت کې چې نٙـ مرمىٜي ٜـِې ته ػ مرمىٜي ت٩بِب ػ فیبتىايل په
والٕه تىعیَ کیږي ػولت ػ تىػیرىي ولبیلى ػ پکبؿ اچىلى له الؿې په ا٨تٍبػ کې
مرمىٜي ت٩بِب ت٩ىیه (پیبوړي) کىي .پؼې شبلت کې تبیؼ ػػولت مٍبؿ ٣تـ ه١ه وظته پىؿې
لىړ کړای يش چې له معکې ټبکل وىی هؼ ٣تـالله يش .ػ٠ه هؼ ٣ػ یى کرسي لیبلت په
ولیله له ػوو الؿو تـ الله کیؼای يش .
لىمړی :ػولت کىالی يش چې په ٜین شبل کې ػ مبلیبتى له لىړولى پـته ظپل مٍبؿ ٣لىړ
کړي .
په لىمړۍ مـشله کې ػ اِبيف مٍبؿ٤ى په شیخ اِبيف پبنګې اچىنې ػ پبم وړ ګـځي .ػ ػې
لپبؿه چې ػ تیکبؿانى ومیـ ػ امکبن تـ شؼه پىؿې پـ وظت رسه کمىالی وکړي .په ځبنګړي ډول
ػػې ډول ػولتي پـوژې تٕثی ٪او ٜميل کىل ه١ه وظت منبلج او ځبنګړي وىي څـګنؼیږي
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چې ػ متکبج ٦کبؿ ٠ىښتنه وکړي .ػػ٠ه ډول پـوژو تیلګې ٜثبؿت ػی له :لړک ذىړول ،ػ اوتى
لګىلى پـوژېٜ ،مـاين او نىؿې پـوژې .
ػویم :ػ ا٨تٍبػ ػ مرمىٜي ت٩بِب ػ لىړولى تله ٔـی٩ه ػاػه ،چې ػولت مبلیبت ؿا ټیت کړي
چې پؼې وظت کې مبلیه وؿکىونکى ته ػا امکبن په الك وؿځي؛ تـ څى ػ ټیټې وىې مبلیې په
انؼافه ظپل التهالکي مٍبؿ ٣لىړ کړي ،چې ػ ه١ه په پبیله کې په ا٨تٍبػ کې مرمىٜي
ت٩بِب فیبتىالی وکړي؛ پؼې ځبی کې البيس رشٓ لؼې څعه ٜثبؿت ػی ،چې ػولت په ٜین
شبل کې ظپل مٍبؿ ٣ټیټ نکړي .چې پؼې ٌىؿت کې ػ ػولت ػ مٍبؿ٤ى کمىايل ػ ػا ډول
تىلٝىي تبجیـاتى په ِؼ ان٩ثبيض تبجیـات واؿػوي چې ػ مبلیبتى ػ ټیټىلى او په پبیله کې ػ مبلیې
ػ تبػیه کىونکى التهالکي مٍبؿ ٣لىړ ځي .اوك تبیؼ ولیؼل يش چې ػ تىػیرې کرس ػ کىمى
ٜىاملى له امله ؿامنځته وىی ػی .ه١ه مهم ٜىامل چې ػ تىػیرې ػ کرس ػ منځته ؿاتلى تبٜخ
کیږي په النؼې ډول ظالٌه کیږي .
د اداري چارو له امله د ةىدیجې کرس
ػ تىػیر ې ػا ډول کرس ػ ػؿلت اػاؿي لبفمبن ػ نىتىالی او تىکیالتى ػ پـاظتیب په پبیله
کې ؿامنځته کیږي او په ش٩ی٩ت کې ػ نب َ٨لبفمبن له امله او په کبؿ کې ػ مؼیـیت او
هم١ږۍ ػ نىتىايل له امله فیبتـه اػاؿي معبؿد شی ٦ومیل (ِبی ٞکیؼل) کیږي او ػ ػولت ػ
کبؿکىونکى ػ کبؿ مصٍىل په وؼت رسه ؿاټیټیږي په ځبنګړي ډول که چیـې پؼې ډول مىاؿػو
کې پـته ػ مىذىػ کبؿ ػ ګټې اظیمتنې له نٙـه ػ لبفمبن او مؼیـیت ػ اٌىلى په پبم کې نیىل او
یب ػولت مرثىؿ يش ،چې ػ ٜمىمي ػنؼو ػ اذـؤء له نٙـه نىي کبؿکىونکي التعؼام کړي په
تؼؿیز رسه اػاؿي معبؿد له نىؿو معبؿذى رسه نب متنبلج فیبتىالی کىي او په پبیله کې ػ ػولت
په ٜبػي تىػیره کې کرس ػ اػاؿي معبؿذى په فیبتىايل رسه ؿا څـګنؼیږي ػ اػاؿي تىػیرې
کرس ػ لبفمبن ػ ٠لٕى ٜىایؼو ػ شٍىل په پبیله کې ؿامنځته کیږي او شتی ػ نبٜ َ٨بیؼ ػ
اللته ؿاوړلى په پبیله کې مصٍىل ټیټ وي او پؼې تـتیج رسه ػ ػولت ٜىایؼ له واٝ٨ي انؼافې
څعه لږ تـالله کیږي .ځینې وظت ػ اػاؿي تىػیرې کرس ػ مبلیبتى ػ شبٌلىلى ػ لبفمبنىنى ػ
اػاؿي کبػؿونى ػ ٌالشیت ػ نىتىايل په ٜلت وي او ػ مبلیې ؿاټىلىونکى تـمنځ په معتل٥ى الؿو ػ
ؿوىت او مبلیې څعه ػ تیښتې او ت٩لج په وکل ؿا څـګنؼیږي او په پبیله کې ػ ػولت مبلیبيت
ٜىایؼ له واٝ٨ي م٩ؼاؿ څعه لږ تـ الله کیږي ،ػ اػاؿي تىػیرې کرس ممکن ػ ٠لٖ مبلیبيت
لیمتم ػ انتعبة له امله ؿامنځته يش ،پؼې مبنب چې ممکن ػ مبلیبيت مصٍىل کمىالی ػ
مىذىػه ا٨تٍبػي او اذتامٜي وِٝې رسه ػ مبلیبيت لیمتم ػ انٕثب ٧پبیله وي .ػ تىػیرى ػا
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ډول کرس ه١ه که ػ اػاؿي معبؿذى ػ نب متنبلج فیبتىايل له نٙـه وي او یب ػ تىػیرې ػ ٜىایؼو
ػ کمىايل له امله وي ،ػ تىػیرې ٠یـ م٩ٝىل کرس ګڼل کیږي او تبیؼ ػ ه١ه په ؿ ٞ٤کىلى کې
هڅه ويش (.)۱۳۱ :۸
د اكتصادي وضػې تؿیزات د ةىدیجې د کرس د غلت په تىګه
ػ تىػیر ې ػا ډول کرس له یىې مـشلې څعه تلې مـشلې ته ػ ا٨تٍبػي وِٝې ػ ت١یـ په
ت٩ٝیج رسه ؿامنځته کیږي او په نهبیت کې په تىػیره کې ػ ٜمىمي مٍبؿ٤ى او ٜمىمي ٜىایؼو
تـمنځ ت٩بؿن (لیـې والی) او ٜؼم هامهنګي ؿا څـګنؼیږي .ػ هم١ږۍ ػ٠ه نىتىالی فیبتـه ػ
ٜبیؼ ػ ا٨المى ػ شمبلیت او ا٨تٍبػي وِٝې په م٩بتل کې ػ مرص ٣ػ ا٨المى ػ ٜؼم شمبلیت
له امله منځته ؿاځي .نن وؿځ ػٜبیؼ ا٨الم په تىػیره او مبيل ذىړښت کې ػ مٍبؿ٤ى ػ ا٨المى په
نمثت فیبت شمبلیت لـي .ځکه ٜمىمي معبؿد ػ ػولت له لىؿي ػ ٨ىانینى او م٩ـؿاتى په البك
تٝهؼ وىي ػي او ػ ػولت ٜمىمي ػنؼې ػ ا٨تٍبػي وِٝې ػ ت١یـ په معتل٥ى مـاشلى کې نيش
ځنډیؼلی او ػولت مرثىؿ ػی ،چې ػ امنیت او نٙم ؿاولتلى له نٙـه او نىؿو ٜمىمي ػنؼو اذـؤ
کىلى لپبؿه هـ کبل مرص ٣وکړي او ػ مٍبؿ٤ى کمىل په تىػیره کې ػ ا٨تٍبػي وِٝې ػ ت١یـ
په ٌىؿت کې ډیـ په کـاؿ ډول ٌىؿت نیيس او شتی ػ ا٨تٍبػي وِٝې ػ تنقیل په مـاشلى کې
نه یىاځې ػا چې نيش کىلی چې معبؿد مصؼوػ کړي ،تلکې په ځینى مىاٝ٨ى کې ػ التعؼام
لیبلت له نٙـه ػ تىلیؼ ػ ٜنبرصو کمىالی او ا٨تٍبػي ؿکىػ رسه مثبؿفې په وظت کې ػولت
مرثىؿ ػی چې ظپلى مٍبؿ٤ى ته فیبتىالی وؿکړي .
په ه١ه ٌىؿت کې چې تـٜکن ػ ٜبیؼ ا٨الم په تىػیره کې ػ ا٨تٍبػي وِٝې ػ ت١یـ په
م٩بتل کې له وؼیؼ شمبلیت رسه ؿا څـګنؼیږي او ٜبیؼ کمىالی کىي؛ هـ څى که ػ ا٨تٍبػي
وِٝې ػ تـ٨ێ په مـاشلى کې ٜىایؼ فیبتىالی کىي ،ظى تـٜکن ػ ا٨تٍبػي وِٝې ػ ښکته تلى
په وظت کې ٜىایؼ په وؼت رسه کمىالی کىي نى ػ ا٨تٍبػي وِٝې ػ تـ٨ێ پـ وظت ػ ٜىایؼو
له مبفاػ رسه معبمغ کیږي او ػ ا٨تٍبػي وِٝې ػ ښکته تلى په ٌىؿت کې ػ کرس رسه معبمغ
کیږيٍ٤ .يل نىلبنبت ػ ميل مصٍىل ػکمىايل په وکل وچکبيل یب ػ مهمى ميل مصٍىالتى او
ػ ه١ه په وبن نىؿو ػ ٨یمت کمىايل په پبیله کې ػ ټىلنې مبلیبيت ٘ـ٤یتىنه کمىالی کىي او ػ
ه١ه په ت٩ٝیج ػ ػولت ٜىایؼ کمىالی کىي.
ػ ا٨تٍبػي اوِب ٛاو اشىالى له نٙـه ػ ػولت ػ ٜىایؼو کمىالی امکبن لـي چې ػ ٠یـ مرت٨ثه
پیښى لکه لیالة ،فلقله ،لىځیؼلى او ه١ه په وبن نىؿو له امله ميل مصٍىل ته کمىالی وؿکړي
چې ػ ه١ه په ت٩ٝیج رسه ػ ټىلنې مبلیبيت ٘ـ٤یتىنه مصؼوػیږي او ػػولت مبلیبيت لهم کمىالی
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کىي (. )۸:۱۳۱
ػ تىػیرې ه١ه کرس چې ػ پىؿته ؽکـ وىي الؿې څعه ؿامنځته کیږي ،په نىي ا٨تٍبػ کې
ػ اذتنبة وړ نؼی او ػولت تبیؼ هڅه وکړي ،تـڅى ػ تىػیرې ػا ډول کرس ػ ػولت پىيل او مبيل
لیبلتىنى ػ پکبؿ اچىلى له الؿې کم کړي تـڅى پؼې تـتیج رسه ا٨تٍبػي وِ ٞؿون ٪پیؼا کړي
لؼې پـته وِ ٞنىؿه هم وظیمه کیږي په ؿاتلىنکى کبلىنى کې هم ػ ػولت ٜىایؼ کمىالی کىي او
په پبیله کې تىػیره له کرس رسه معبمغ کیږي ه١ه پىښتنه چې ػػې مىِى ٛپه هکله ؿا پیؼا
کیږي ،ػا ػه چې ػ ػولت ػ تىػیرې ػ کرس ػ پىؿه کىلى لپبؿه کىم ډول امکبنبت ػ ػولت په واک
کې وته ػ مبيل لیبلت ػ ولبیلى له الؿې ػ تىػیرې کرس له منځه وړل کیؼای يش ،چې ػ
هیىاػ په ػاظل کې ػ پىؿونى اللته ؿاوړلى او یب له تهـنیى هیىاػونى او مالمبتى څعه ػ پىؿونى تـ
الله کىلى له الؿې ٌىؿت ونیيس همؼاؿنګه ػولت کىالی يش چې ػ ٤ى ٧الٝبػه مبيل اشتیبد
په وظت په ځبنګړي ډول ػ تىػیرې ػ کرس پـ وظت ػ ظپلى وتمنیى یىه انؼافه وپلىؿي او پؼې
ٔـی٩ه ػ تىػیرې کرس متىیل کړي ػ تىػیرې ػ کرس ػ پىؿه کىلى لپبؿه ػ ػولت ػ مبيل ولبیلى ػا
ډول تهیه کىل ػ ميل ا٨تٍبػ له نٙـه ه١ه وظت ٤ى ٧الٝبػه ګټىؿ متبمیږي چې نىمىړې وتمنێ
ػ ػالې کمبنى اللته وؿيش چې په ګټىؿه تىګه یې په کبؿ واچىي .
چې پؼې ٌىؿت کې له یى ٔـ٤ه ػ ػولت مبيل اړتیبوې پىؿه کیږي او له تله اړظه په ا٨تٍبػ
کې مالؼیت لىړ ځی ،پؼې رستیـه ػ تىػیرې ػ کرس ػا ډول ؿ ٞ٤کىل په ا٨تٍبػ تبنؼې
ا ن٥اللیىين تبجیـات هم نه واؿػوي ،ځکه چې پؼې ٌىؿت کې په ا٨تٍبػ کې ػ پیمى م٩ؼاؿ نه
فیبتیږي ،تلکې یىاځې ػ ظـیؼ ٨ؼؿت انت٩بل او ظٍىيص تـظې څعه ػولتي تـظې ته ٌىؿت
نیيس .همؼاؿنګه ػولت کىالی يش چې ػ تىػیرې کرس ػ ػولتي ٨ـِې ػ النبػو ػ نرش له
الؿې هم پىؿه کړي؛ په پـمعتللى هیىاػونى کې ػ تىػیرې ػ کرس متىیل لپبؿه ػ ػولتي ٨ـِې ػ
النبػو نرش مهم ؿول لـي امب په وؿولته پبتې هیىاػونى کې ػ ظلکى ػ لىیې ػ ټیټىايل او ٜبمه
النبػو ػ ګټى څعه ػ نبظربۍ له امله ػولت ته لږ امکبن په الك وؿځي تـ څى لؼې الؿې ظپل
مبيل اظتیبذبت ؿ ٞ٤کړي ،ػ ػولتی ٨ـِې النبػو ػ نرش له امله ػ تىػیرې ػ کرس په ؿ ٞ٤کىلى
کې هم ػ انؼیښنې وړ ان٥اللیىين تبجیـات وتىن نلـي ځکه پؼې ځبی کې هم ػ ٨ـِې النبػو
ػ اظیمتلى په والٕه ػ ظـیؼ ٨ؼؿت ػ ظٍىيص تـظې څعه ػولتی تـظې ته انت٩بل پیؼا کىي،
نىپؼې البك په ا٨تٍبػ کې پیمې نه فیبتیږي ،چې ػ ان٥اللیىن ػ ؿامنځته کیؼو لثج يش .
ػػولتي ٨ـِې النبػو ػ پلىؿلى له امله ان٥اللیىن یىاځې ه١ه وظت ؿامنځته کیږي ،چې
نىمىړي النبػ ػ ه١ى پیمى په والٕه واظیمتل يش چې ه١ه ػ ٠یـې تىلیؼي ؽظبیـو او یب ػ
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ؿاکؼو پیمى په تڼه مىذىػې وي؛ څـنګه چې ػا وِٝه په وؿولته پبتې هیىاػونى کې ٜمىمیت
لـي ،چې پؼ٠ى هیىاػونى کې ظلک ػ پبم وړ پن انؼافونه تبنک ته نه وړي تلکې په کىؿ کې یې
لبيت .
ػا ډول ٠یـې تىلیؼي پن انؼافونه په ا٨تٍبػي ذـیبن کې وبمل نؼي؛ نى پؼې البك په
٨یمتىنىتبنؼې هم تبجیـات نىی واؿػولی امب کله چې ػػ٠ى ٠یـ تىلیؼي پن انؼافونى رسه ػولتي
٨ـِې النبػ هم ظـیؼاؿي يش ،پؼې ٌىؿت کې ػػولت ػ مٍبؿ٤ى له الؿې په ا٨تٍبػي ػوؿان
کې وبمیلیږي؛ ػ پیمى ػ ػوؿان رسٜت لىړوي او په پبیله کې ػ ان٥اللیىن او ػ ٨یمتىنى ػ
لىړوايل تبجیـات منځ ته ؿاوړي .مغ پـ وػې هیىاػونى او همؼاؿنګه ا١٤بنمتبن کې ػ تىػیرې ػ
کرس ػ ؿ ٞ٤کىلى امکبن ػ ٨ـِې النبػو له الؿې یب له رسه وتىن نلـي یب یىاځې په کمه انؼافه
وتىن لـي ،ځکه چې ػ ػولتي ٨ـِې النبػو ػ ګټى څعه ػ ظلکى تې ظربي ،ػ افاػ تبفاؿ ػ ؿتصې
نـط اوػ ػولتي ٨ـِې النبػو ػ م٥بػو ػ نـط تـمنځ تىپیـ اوځینې هم ػػې له امله نه شبرضیږي
چې ؿتصه ػ الالم له نٙـه شـامه ػه ػ پىيل لیبلت ػ ولبیلى له الؿې ػ تىػیرې کرس پىؿه
کىل یٝنې په کمه یب فیبته انؼافه ػ اِبيف نىټىنى نرش ػ ان٥اللیىن متبیالتى رسه هم یى ځبی
وي څـنګه چې اوك په ا١٤بنمتبن کې ػ رسمبیې منٙم تبفاؿونه وتىن نلـي او ػا امکبن هم
ٝ٤الً وتىن نلـي تـ څى ػولت ػ اړتیب پـ وظت ظپل مبيل اشتیبذبت ػ پىؿته ؽکـ وىو ٜىاملى په
البك ػػولتي ٨ـِې النبػ ػ نرش له الؿې ؿ ٞ٤کړي ،پؼې البك یىاځنی امکبن چې وتىن
لـي ػاػی چې ػولت ػ مبيل اشتیبد پـ وظت ػ ظپلې اړتیب وړ ولبیل ػ ا١٤بنمتبن تبنک څعه ػ
٨ـِې له الؿې تهیه کړي چې ػمتىیل ػا ډول ٔـی٩ه پىؿته ؽکـ وىه او لږ یب ډیـه ػ ٨یمتىنى ػ
ٌٝىػ لثج هم کیږي .
که چیـې ػ تىػیرې ػ کرس پؼې ډول متىیل کې ػ ٨یمتىنى ٌٝىػ په فیبته انؼافه وي ،پؼې
ٌىؿت کې ػ ػولت مٍبؿ ٣هم په وؿولتیى ػوؿو کې پىؿته ځي؛ ځکه چې ػولت هم ػ ظپل
پـلىنل ػ اړتیبوو پىؿه کىلى لپبؿه ػ یىې ت٩ب٤ل کىونکي په شیخ وي او پؼې البك کله چې
٨یمتىنه پىؿته ځي پؼې ٌىؿت کې ػولت هم مرثىؿ ػی تـ څى ظپل مرص ٣له المي پلىه لىړ
کړي؛ تـ څى ظپل ٜین اشتیبذبت چې ػ ٨یمتىنى ػ لىړوايل څعه یې معکې پىؿه کىل پىؿه
کړی يش پؼې البك لیؼل کیږي چې ػ ؽکـ وىو رشایٕى النؼې له یىه اړظه ػ ٨یمتىنى
لىړوالی په ا٨تٍبػ تبنؼې من٥ي تبجیـات واؿػوي او له تله اړظه ػػولت ػ تىػیرې کرس په
ؿاتلىنکى ػوؿو کې نىؿ هم فیبتیږي .ػ پىؿتنیى تبجیـاتى په پبم کې نیىلى رسه تبیؼ ػولت ػ اشتیبٓ
او ػ٨ت څعه کبؿ واظيل ،تـ څى له یى ٔـ٤ه ػ ا٨تٍبػي وِٝې ػ ػؿلت تىعیَ په پبم کې
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نیىلى رسه ػ اِبيف پیمى م٩ؼاؿ په انؼافه رسه په ػوؿان کې واچىي تـ څى ػ ٨یمتىنى ٌٝىػ ػ
امکبن تـ شؼه نبچیقه وي ځکه چې ځینې پىهبن ػ ٨یمتىنى لىړوالی تـ  ۱للنه پىؿې نه یىاځې
چې مرض یې نه ګڼي تلکه ػ ا٨تٍبػي پـاظتیب یىه هڅىونکې ولیله یې ګڼي او له تله اړظه
٨یمتىنه هم کنرتول کړي له ه١ه پـته ػ پىيل لیبلت له الؿې ػ تىػیرې ػ کرس ؿ ٞ٤کىل
مٕلىة هؼ ٣اللته نيش ؿاوړلی .
اكتصادي جىړښت د ةىدیجې د کرس د غلت په تىګه
ػا ډول کرس په اوږػ مهبل کې ػ ٜمىمي ٜىایؼو او مٍبؿ٤ى تـ منځ ػ هم١ږۍ ػ نىتىايل له
امله ؿامنځته کیږي ،ػ٠ه ػ هم١ږۍ نىتىالی ځینې وظت ػ ا٨تٍبػي پـاظتیب له نٙـه ػ
انکىبيف مٍبؿ٤ى ػ فیبتىايل په پبیله کې ؿامنځته کیږي .ػ انکىبيف مٍبؿ٤ى فیبتىالی ػ هیىاػ ػ
ا٨تٍبػي او اذتامٜي فیـتنبوو ػ پیبوړي کىلى لپبؿه ٌىؿت نیيس او ػ ا٨تٍبػي او اذتامٜي
فیـتنب پیبوړي کىل په ټىلنه کې په اوږػ مهبل کې ؿامنځته کیږي او ټىلنه تؼلىن کىي او ػ
هیىاػ ا٨تٍبػ له اتتؼایي پړاوونى څعه ػ پـاظتیب لىړو پړاوونى ته ػاظلیږي .ػ انکىبيف مٍبؿ٤ى ػ
مبيل تبمین له نٙـه ػ ػولت ػ ٜىایؼو پىؿه کىل فیبتـه ػ ټىلنې ػ مبيل تىان ػ ِ ٦ٝله امله ػي
او ػ مبيل تىان ػ٠ه کمقوؿي ػ ٜبیؼ ػ کرس په ٌىؿت کې پؼې وظت کې ػ انکىبيف تىػیرې ػ
کرس په تىګه ؿا څـګنؼیږي ،چې ػ انکىبيف تىػیرې ػ کرس په نىي مبلیه کې ػ تىػیرې کرس
م٩ٝىل ګڼل کیږي او کبؿ پىهبن تـ یىه شؼه پىؿې له ه١ه رسه مىا ٪٤ػي او ځینې لؼې هم
وړانؼې ځي او اػٜب کىي چې اٌىالً ػ انکىبيف تىػیرې کرس ػ تىػیرې ػ کرس په شیخ نىى
ګڼالی ځکه انکىبيف مٍبؿ ٣تىلیؼي مٍبؿ ٣ػي او ػ ه١ىی رسه مىافي ػ ټىلنې ا٨تٍبػي
٘ـ٤یتىنه لىړیږي او ػ ا٨تٍبػي ٘ـ٤یتىنى تىلٝه ػ ټىلنې ػ مبيل ٘ـ٤یت ػ فیبتىايل لثج کیږي
؛ ػالې چې ػولت ػ اِبيف ٜىایؼو ػ اللته ؿاوړلى له الؿې کىالی يش ،چې ظپل ٜىایؼ او
مٍبؿ ٣رسه متىافن کړي .ػ تىػیرې ػ کرس ډولىنه چې پىؿته ؽکـ وىل اکرثیت یې لنډ مهبله
ظبٌیت او مبهیت لـي ،ځکه چې په نهبیت کې ػ ٠یـې مرت٨ثه او مى٨تي ٜىاملى په البك
ؿامنځته کیږي او کله چې ػ ٠ه ٜىامل له منځه یىړل يش ػ تىػیرې کرس هم له منځه ځي .
امب ػ تىػیرې ػا ډول کرس چې ػ یىه هیىاػ ػ ا٨تٍبػي ذىړښت رسه اړیکه لـي تـ ډیـه
شؼه اوږػ مهبله مبهیت لـي ػ مغ پـ وػې هیىاػونى ػ تىػیرې کرس په ٜمىمي ډول په فیبته
انؼافه ػ ػ٠ى ٜىاملى تبت ٞوي ،ځکه چې په مغ پـ وػې هیىاػونى کې په ا٨تٍبػي ذىړښتىنى لکه
فؿاٜتي ذىړښتٌ ،نٝتي ذىړښت ،ا٨تٍبػي فیـتنبوو او نىؿو کې ِ ٦ٝاو نب متىافن انکىب٣
وتىن لـي چې ػ پىؿتنیى نیمګړتیبوو له منځه وړل په لنډ وظت کې امکبن نلـي ،تلکې ػ اوږػ
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مهبله ا٨تٍبػي پالنىنى ػ ٔـشې اوتٕثی٠ ٪ىښتنه کىي او پؼې تـتیج رسه ػ ػولت مٍبؿ ٣لىړ
ځي او په پبیله کې ػ ػولت تىػیره هم په ػوامؼاؿه تىګه له یى کرس رسه مىاذه کیږي .تبیؼ پبم
وکړو چې ػ انکىبيف تىػیرې ػ کرس تبمین مٝمىالً ػ پىؿ له الؿې ٌىؿت نیيس ځکه انکىبيف
پبنګې اچىنې فیبتـه اوږػمهبله پبنګىنې ػي او ػ پیمى ػ نرش لیبلت او پیمى ػ ان٥اللیىن
لیبلت په والٕه ه١ه نىى تبمین کىلی (.)۱۳۸ :۸
ػػا ډول تبجیـاتى او ت٩ـیثب ً ػ تىػیرې ػ مؼاوم کرس په اؿتثبٓ چې کىمه پىښتنه مٕـس کیږي
ػاػه چې ولې ػولت ػا ډول کرس په ٠بړه اظيل او ػػې ډول کرس ػ فیبنىنى په م٩بتل کې کىم
ډول ګټې وتىن لـي .ػػ٠ې پىښتنې په ځىاة کې تبیؼ وویل وی چې پىؿتني مٍبؿ ٣چې په
اوږػ مهبله ډول له یىه اړظه ػ تىػیرې کرس ؿامنځته کىي له تله اړظه په هیىاػ کې ػ ا٨تٍبػي
تىلٝې شبلت ته ػالې ت١یـ وؿکىي چې ػ ا٨تٍبػي ذىړښتىنى په ت١یـ رسه هم ػ وػې په لىؿ
میالن مىمي .
څـنګه چې ػا ډول مٍبؿ ٣یىه ا٨تٍبػ ذىړښت ته په نمثي ډول ػ یى پـمغ تليل ا٨تٍبػ په
لىؿ ت١یـ وؿکىي ،له همؼې امله ػا ډول کرس ػ ا٨تٍبػي ذىړښتىنى په لثج ػ کرس په نبمه
یبػیږي ،ػ تىػیرې ػا ډول کرس تبیؼ ػ پىؿونى ػ تـالله کىلى له الؿې او په ځبنګړي تىګه ػ
ا٨تٍبػي او لیبيس رشٓ او ٨یؼ پـته ػ تهـنیى پىؿونى له الؿې متىیل يش .ػ ه١ه ػلیل ػاػی،
چې ػػې ډول لبظتامين او فیـتنبیي پـوژو مٍبؿ ٣په مغ پـ وػې هیىاػونى کې ٤ى ٧الٝبػه
فیبت وي او ػ ه١ه مبيل منبت ٞػ ػاظيل منبتٝى څعه امکبن نلـي؛ له همؼې امله ػه چې نن
وؿځ ػ ػولت ػ انکىبيف پالنىنى ٜمؼه او البيس تـظه په مغ پـوػې هیىاػونى او همؼاؿنګه
ا١٤بنمتبن کې ػ تهـنیى پىؿونى له الؿې متىیلیږي ،نى ػػې په البك تهـين پىؿونه ػ هیىاػونى
په تىلٝه کې مهم ؿول لـي .
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لنډیش
ػ پـنمیپ له نٕ٩ه نٙـه تبیؼ تىػیره ػ تىافن په شبلت کې وي ،ظى په ٜمل کې ػ ځینى
ت١یـاتى او ا٨تٍبػي تؼلىنىنىپه البك تىػیره کې کرس او مبفاػ هم ؿاځي .ػ ان٥اللیىن او په
ځبنګړي ډول ػ نړیىال ان٥اللیىن تبجیـاتى ػ٠ه نٙـیه په فیبتـو مىاؿػو کې تبئیؼ او شامیه کړې
ػه؛ چې ػ تىػیرې ػ تىافن اٌل ؿٜبیت کىل ػ یى لبمل پىيل لیبلت او پیمى ػ اؿفښت لبتلى
لپبؿه چې ػ ا٨تٍبػي لیبلت او مـکقي تبنک لیبلت یى مهم هؼ ٣ػی مهم رشٓ تىکیلىي.
ػ ترـتى په البك ػ تىػیرې تىافن ػ تىػیرې ػ کاللیکى البلبتى څعه ػ  ۱۳پیړۍ تـ لىمړیى
پىؿې په ذؼي تىګه ؿٜبیت کیؼه ؛ امب په  ۱۳پیړۍ او په ځبنګړي ډول لىمړۍ نړیىالې ذګړې
څعه وؿولته ػ تىػیرې ػ تىافن اٌل متقلقل وى .
ځکه له یىه اړظه ػ ذنګ له امله ػ پیښى وىو فیبنىنى ػ ذربان په مىظه ػ مٍبؿ٤ى ػ فیبتىايل
له امله ػ ه١ى هیىاػونى تىػیرې له کرس رسه معبمغ وىې ،چې په ذګړه کې وبمل وو .څه
وظت وؿولته له لىمړۍ نړیىالې ذګړې څعه هڅه ووىه تـڅى ػ ػؿیم ځل لپبؿه ػ تىػیرې ػ
تىافن اٌل ته مـاذٝه ويش؛ امب ػ نړۍ ػا٨تٍبػي تصـان او ػ ه١ه پبیلې ػ ػې لثج
وګـځیؼې ،چې ذبن مینبؿ کینق( )J.M.Keynesػػولت لپبؿه کرسي تىػیره وړانؼیق کړه؛ تـڅى
وکىلی يش چې ػ ا٨تٍبػي تصـان په ِؼ مربػله وکړي په ننني ا٨تٍبػ کې ػ تىػیرې له کرس
څعه انکبؿ نيش کیؼی او ػ معتل٥ى ٜىاملى په البك ؿامنځته کیږي .په تىػیره کې مبفاػ ه١ه
وظت ؿامنځته کیږي ،چې ٜىایؼ له مٍبؿ٤ى څعه فیبت يش ه١ه که ػ هـ ٜلت په البك وي.
په تىػیره کې ػ٠ه مبفاػ په ػوو ٔـی٩ى رسه ؿامنځته کیږي :ػ مٍبؿ٤ى ػ کمىالی او ػ مىذىػه
ٜىایؼو جبتت لبتل او همؼاؿنګه ػ ٜىایؼو لىړول او مىذىػه مٍبؿ٤ىجبتت لبتل .ځینې وظت ػ
تىػیرې مبفاػ پؼالې شبالتى کې منځته ؿاځي ،چې ػ یى ا٨تٍبػ ػ ؿون ٪شبلت مىذىػ وي او
٨یمتىنه ػ لىړیؼو په شبل کې وي په ځبنګړي ډول ػ وؼیؼ ان٥اللیىين شبلت پـ وظت پؼې
وظت کې ػولت هڅه کىي ،تـ څى مبيل ولبیل ٨مامً ػ مٍبؿ٤ى په تڼه په کبؿ ونه اچىي .او
ػ٠ه ولبیل په ؿاکؼ ډول پـته له الت٥بػې څعه ولبيت پؼې ٌىؿت کې ػ تىػیرې مبفاػ ػ
ا٨تٍبػي شبلت ػ الت٩ـاؿ او ػ ٨یمتىنى ػ الت٩ـاؿ ػ یىې ولیلې په شیخ کبؿ کىي .ػ تىػیرې ػ
کرس په والٕه ػولت ػ یى نىلبين لیبلت هؼ ٣ت٩ٝیثىي او هڅه کىي تـڅى ػ تىػیرې ػ کرس
لیبلت په ولیله ا٨تٍبػي شبلت ػالې تـ تبجیـ النؼې ؿاويل ،چې ميل ا٨تٍبػ ػ امکبن تـ
شؼه ژؿ ػ تٝبػل یى شبلت ته میالن وکړي .
پؼې شبلت کې تبیؼ ػ ػولت مٍبؿ ٣تـ ه١ه وظته پىؿې لىړ يش ،چې یىه تىپړه الت٥بػه وؿ
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څعه ممکنه يش ػ٠ه هؼ ٣ػ تىػیرې ػ یى کرسي لیبلت په ولیله په ػوو ٔـی٩ى تـ الله
کیؼی يش یٝنې :
لىمړی :ػولت کىلی يش ،چې ظپل مٍبؿ ٣پـته له ػې چې په ٜین شبل کې مبلیبت
لىړيش فیبت کړي.
ػویم :ػ ا٨تٍبػ ػ مرمىٜي ت٩بِب ػ لىړولى تله ٔـی٩ه ػا ػه ،چې ػولت مبلیبت ښکته کړي؛
ځکه چې پؼې ٌىؿت کې ػ مبلیې تبػیه کىونکی ػا چبنن پیؼا کىي ،تـڅى ػ مبلیې ػ کمىايل
پـ انؼافه ظپل التهالکي مٍبؿ ٣لىړ کړي ،چې ػ ه١ه په پبیله کې په ا٨تٍبػ کې مرمىٜي
ت٩بِب فیبتىالی کىي؛ ه١ه مهم ٜىامل چې ػ تىػیرې ػ کرس ػ ؿامنځته کیؼو لثج کیږي په
النؼې تىګه ظالٌه کیږي.
د اداري چارو له امله د ةىدیجې کرس :ػ تىػیرې ػا ډول کرس ػ ػؿلت اػاؿي لبفمبن ػ
نىتىايل او ػ تىکیالتى ػ پـظىايل له امله ؿامنځته کیږي او په ش٩ی٩ت کې ػ نب َ٨لبفمبن په
ٜلت او ػ مؼیـیت په نىتىايل او په کبؿ کې ػ هم١ږۍ ػ نىتىن په پبیله کې اػاؿي معبؿد
فیبتـه ٌی ٦و میل کیږي او ػ ػولت ػ کبؿ کىونکى ػ کبؿ مصٍىل په وؼت رسه ټیټیږي.
د اكتصادي اوضاع تؿیزات د ةىدیجې د کرس د غلت په تىګه :ػ تىػیرې ػا ډول کرس له
یى پړائ څعه تل پړائ ته ػ ا٨تٍبػي وِٝې په ت١یـ رسه ؿامنځته کیږي او په نهبیت کې ػ
تىػیرې په ٜمىمي مٍبؿ٤ى او ٜىایؼو کې ت٩بؿن او ٜؼم هامهنګي ؿامنځته کیږي .
اكتصادي ضاختامن د ةىدیجې د کرس د غلت په تىګه :د ةىدیجې دؾه کرس ػ ٜمىمي
مٍبؿ٤ى او ٜىایؼ تـمنځ په اوږػمهبل کې ػ ٜؼم هامهنګێ له امله ؿامنځته کیږي؛ ػ٠ه ٜؼم
هامهنګي ځینې وظت ػ ا٨تٍبػي پـاظتیب لیبلت له نٙـه ػ انکىبيف مٍبؿ٤ى ػ فیبتىايل پبیله
ػه .
ػ انکىبيف مٍبؿ٤ى فیبتىالی ػ هیىاػ ػ ا٨تٍبػي اواذتامٜي فیـتنب ػ پیبوړي کىلى په مىظه
ٌىؿت نیيس ،په ټىلنه کې ػ ا٨تٍبػي او اذتامٜي فیـتنب پیبوړي کىل په اوږػمهبل کې ٌىؿت
نیيس؛ ټىلنه تؼلىن کىي او ػ هیىاػ ا٨تٍبػ ػ ا٨تٍبػي تىلٝې له اتتؼایي مـاشلى څعه ػ
تىلٝې لىړو پړاوونى ته ػاظلیږي.
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پىښتنې
 – ۸تىػیره کىم شبلت لـي ؟
 – ۱ػ کىمى ٜلاموو له لىؿي ػ تىػیرې ػ تىافن په البك تینګبؿ کیؼه ؟
 – ۱ػ تىػیرې ػ تىافن البك څه تیبنىي ؟
 – ۱ػ تىػیرې مبفاػ په کىمى اوکبلى رسه تص ٪٩کىي ؟
 – ۱په تىػیره کې مبفاػ ػ څه لپبؿه ٌىؿت نیيس ؟
 – ۸ػ ػولت ػ تىػیرې کرس کله ؿامنځته کیږي ؟
 – ۳کىم ٜىامل ػ ػولت په تىػیره کې ػ کرس المل کیږي ؟
 – ۱اػاؿي چبؿې څـنګه ػ ػولتي تىػیرې ػ کرس لثج کیږي ؟
 – ۱ػ ا٨تٍبػي وِٝې ت١یـ ػ ػولتي تىػیرې ػ کرس لثج کیږي ؟ که کیږي څه ډول ؟
 – ۸۳ػ ػولتي تىػیرې کرس څه ډول متىیل کیؼی يش ؟
 – ۸۸ػ ػولتي تىػیرې کرس ػ ا٨تٍبػي ذىړښتىنى لپبؿه څه ډول منځته ؿاځي ؟
 – ۸۱ػ ا١٤بنمتبن ػ ػولت تىػیره څه ډول شبلت لـي ؟ .

ماخذونه
 ۸مىلىی ،شثیثي او آ٨ب ظبينٜ ،لیـِب.)۸۱۱۱( .اٌىل تنٙیم و کنرتول تىػیره ػولتي،
نبرش نىؿ ٜلم ،تهـان.
ٜ ۱قیقي٠ ،الم ؿِب٤ .)۸۱۱۳( .ـاګـػ تنٙیم و کنرتول تىػیره ػولتی تـ البك نٙبم
آمبؿهبی مبلی ػولت ،تهـان.
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نهم څپزکی
د ةىدیجې كطػیه حطاب
ٕٝ٨یه شمبة ػ ٨ثيل او تٝؼي تبػیبتى په ت٥کیک او ػ کلنێ پیي تنێ په م٩بیمه ػ تص٪٩
وىو اوتـالله وىو وذىهبتى په پبم کې نیىلى رسه ػ ػولت ػ ٜىایؼو ػ مکمل جثت رسه منٙىؿي
وىې تىػیرې په م٩بیمه ػ ػولت ػ تىػیرىي واشؼونى ػ کبلنیى مٍبؿ٤ى ػ اذـؤ مکمل جثت
څـګنؼوي او یب په تل ٜثبؿت ػ ػولت ٕٝ٨یه شمبة په ش٩ی٩ت کې ػ یىمبيل کبل په ذـیبن کې
ػ تـرسه وىو مٍبؿ٤ى او تص ٪٩وىو ٜىایؼو مرمىٜه ػهٕٝ٨ .یه شمبة ػ تىػیرې ػ تص٪٩
هنؼاؿه ػه (.)۸ :۸

د كطػیه حطاب اهمیت
ػ ٕٝ٨یه شمبة په تـتیثىلى رسه ،ػ مبلیې وفاؿت او ؽیٍالس م٩بمبت مٝلىمیږي ،چې
تىػیرىي اذـؤتى څـنګه ٌىؿت نیىلی ػی ،په کىمه تـظه کې وؿولته پبتې والی وتىن لـي او
په کىمه تـظه کې له اټکل فیبت اذـؤت وىي ػي؛ ػ وؿولته پبتې وايل ػ ٜلت اؿفیبيب کىل
او ػ تٍىیثىونکى او تـتیثىونکى مـاذٝى فیبتىالی ػ ؿاتلىنکي کبل تىػیرې په تـتیج کې مـلته
کىي؛ که چیـې ػ اذـؤتى له څـنګىايل څعه ػ٨ی ٪مٝلىمبت په واک کې ونه لـو ،ػ ؿاتلىنکې
تىػیرې تـتیج آ٤ب٨ي تڼه لـي او ػه١ې تٕثی ٪اػاؿې له لتىنقو رسه معبمغ کىي.
ػ هیىاػ ػ مبيل وِٝې څعه ػ واِض او څـګنؼ تٍىیـ ػؿلىػل او ػ تىػیرې ػ نه تص ٪٩او ػ
تٕثی ٪ػ اشتاميل ظٕـاتى څعه معنیىی .ػ ٕٝ٨یه شمبة تـتیج یى اړین کبؿ ػی اوپه همؼې
ػلیل رسه ٨ىانینى ػ ه١ه ػ تـتیج او تـؿلێ هؼایت کړی ػی .ػ ا١٤بنمتبن الالمي ذمهىؿي
ػولت ظپله تىػیره او ٕٝ٨یه شمبة تـ ػؿیى ٌىؿت شمبتىنى النؼې وړانؼې کىي ،ػ٠ه ٌىؿت
شمبتىنه ٜثبؿت ػي :ػ ٜبػي تىػیرې ػ مٍبؿ٤ى ٕٝ٨یه شمبة ،ػ انکىبيف تىػیرې ػمٍبؿ٤ى
ٕٝ٨یه شمبة ،ػٜىایؼو ٕٝ٨یه شمبة ،ػ ػولت ػ ٜبػي تىػیرې مٍبؿ ٣ػ ذبؿي کبل له ه١ه
ٜبػي مٍبؿ٤ى څعه ٜثبؿت ػي ،چې له اذنبلى او ظؼمبتى څعه الت٥بػه ،ػ ټکټبين پـػاظت او
پىؿونى ٨مٖ ،لثمبیډۍ ګبنې اذتامٜي لهمیى او ػ ػاؿیێ اللته ؿاوړل په کې وبمل ػي.
ٕٝ٨یه شمبة ته په پبم رسه انکىبيف مٍبؿ٤ى کې ٜمؼتبً  ۱ ۱کىډ (له اذنبلى او ظؼمبتى څعه
الت٥بػه) او  ۱۱کىډ (ػ ػاؿيێ اللته ؿاوړل) وبمل ػي .شکىمت ػ تىػیرې واشؼونى مٍبؿ ٣ػ
ظقانى ػ واشؼ شمبة له الؿې تنٙیم کىي ،پؼې تـتیج وفاؿت ظبنې ،ممت٩لې اػاؿې،
ممتى٤یتىنه او نىؿ تىػیرىي واشؼونه تبنکي شمبتبت مىعَ او تـ کنرتول النؼې نلـي اوهیڅ
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ډول ممت٩ل ن١ؼي تیالنن نلـي ،ځکه ټىل ٜىایؼ ػ مـلتى ػ اللته ؿاوړلى په ومىل او ػ ٜبػي
تىػیرې پـػاظت ػ ػ٠ه شمبة له الؿې اذـؤء او تنٙیمیږي .ػ وفاؿتعبنى ،ممت٩لى اػاؿاتى اونىؿو
نهبػونى ټىل پـػاظتىنه ػ ؽیٍالس م٩بمبتى له لىؿي تـ منٙىؿۍ وؿولته ػمبلیې په وفاؿت کې ػ
ظقاینى له واشؼ شمبة څعه اذـؤء کیږي .پـػاظتىنه ػ م ٤ ۸۸ىؿم ػ مصتىیبتى مٕبت ٪او ػ ه١ه ػ
ِامیمى نىؿ النبػ ػ تىپړو وىو مـاشلى ػ ا١٤بنمتبن ػ مبيل مؼیـیت په لیمتم ( Afghanistan
)financial Manegent systemکې جثت کیږي انکىبيف تىػیره چې ٜمؼتبً ػ مـلته کىونکى
هیىاػونى ػ مـلتى او تٝهؼاتى په والٕه او ٨مامً ػ ػاظيل ٜىایؼو اوپىؿونى له الؿې اذـؤ کیږي،
هـه پـوژه په تىػیره کې ػ ه١ې مىعٍى وذىهبتى ته پبم رسه په مغ وړل کیږي او په ه١ه
ٌىؿت کې چې ػ پـوژې کبؿ ػ اړونؼ مبيل کبل په لړکې پبی ته ونه ؿلیږي تب٨یامنؼه وذىه
ؿاتلىنکي مبيل کبل ته انت٩بلیږي .
ټىل ه١ه تبنکي شمبتىنه چې ػ اٌيل تىػیرې له الؿې ػ اذـؤ وړګـځي ،ػ ظقاینى ػ واشؼ
شمبة تـ کنرتول النؼې وي ػ٠ه شمبتبت ػ ٜبػي تىػیرې او ػ ه١ى انکىبيف پـوژو په تـظه
کې چې ػ مـلته کىونکى هیىاػونى له الؿې متىیلیږي ػ ظقاینى په واشؼ شمبة کې وبمل ػي.
ػ ظقاینى واشؼ شمبة په وؿځني ډول او ػ میبوتنیى والیتي ؿاپىؿونى په البك تٕثی ٪کیږي.
ػولت ػ ظپلې تىػیرې ػاړتیب وو یىه تـظه ػ ػاظيل ٜىایؼو او مـلته کىونکى تنمټىنى او هیىاػونى
له الؿې متىیلىي او ػ ملی تىػیرې له الؿې یې په مرص ٣ؿلىي ،ظى یىه فیبته تـظه انکىبيف
مٍبؿ ٣چې هم ػتالٜىِه مـلتى له تـظې څعه ػي په ممت٩یم ډول په مرص ٣ؿلیږي ،چې ػ
ظبؿذي تىػیرې په نبمه یبػیږي .او ػػولت په ٕٝ٨یه شمبة کې وبمل نؼي ،تنبً ػ ٜىایؼ ػ
تص ٪٩او تصٍیل له تڼې څعه ػ ؿوښبنه تٍىیـ لـلى ،ػ مبيل کبل ػ مٍبؿ٤ى ػ څـنګىايل او ػ
تىػیرې ػ تص ٪٩اوتٕثی ٪ػ نىتىايل ػ اشتاميل ظٕـونى څعه ػ معنیىي په مىظه ػ ٕٝ٨یه
شمبة تـتیج او څیړل یىه الفمه او اړینه چبؿه ػه.
په همؼې ػلیل ٨ىانین ػ ه١ىی ػ تـتیج او څیړلى الؿښىونه کىي او مبلیې وفاؿت مکل٦
ػی ،تـ څى ػ مبيل کبل په پبی کې ه١ه تـظه ٜىایؼ چې ػ ػولت له الؿې ؿاټىلیږي او ه١ه
مٍبؿ ٣چې ػػولت ػ تىػیرې له الؿې ٌىؿت نیيسٕٝ٨ ،یه شمبة یې تـ تیج او ميل وىؿا ته
ػ ٨بنىن مٕبت ٪وړانؼې کړي.

د ةىدیجىي واحدونى مکلفیتىنه :
تىػیرىي واشؼونه (وفاؿتىنه او ممت٩لې اػاؿې) ػٜبمه مٍبؿ٤ى او ػ مبيل چبؿوػ اػاؿې ػ
٨بنىن ػ مصبلثې تٝلیامت نبمې مٕبت ٪مکل ٦ػي ،چې ػ مبيل کبل په پبی کې ػ ه١ه ٜبػي
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او انکىبيف تىػیرې م – ٤ ۸۱ىؿم (ٕٝ٨یه ؿاپىؿ ) ،چې په ه١ه کې ػ کلنێ منٙىؿۍ اٌل ،ػ
کبل په مىػه کې تٝؼیالت ،شبٌله تعٍیٍبت مٍبؿ ٣او تب٨یامنؼه (ػ تىػیرې ػ منٙىؿۍ
اٌل او تعٍیٍبت) څـګنؼوي او همؼاؿنګه م  ۱۱او م  ۱۳ؿاپىؿونه (ػ مـکقي او والیتي
ٜىایؼو ؿاپىؿونه) ػ پیي تني وىو تص ٪٩مىنؼلى تمهیل وىو او تب٨یامنؼه ٜىایؼو په پبم کې نیىلى
رسه تـتیج او مبلیې وفاؿت ته وړانؼې کیږي .ػ یبػونې وړ ػه ،چې ػ تىػیرىي واشؼونى ٕٝ٨یه
شمبتىنه ػ مـتىٔه النبػو ػ جثت او ػ والیتي ٜىایؼو او مٍبؿ٤ى له معې تـتیج او همؼاؿنګه ػ
ػولت ػ ٜمىمي ٕٝ٨یه شمبة ػ تىػیرې ٕٝ٨یه واشؼونى په البك چې وؿولته ػ لىمړۍ ػؿذه
اػاؿو ػ ممالینى ػ کنرتول او امّإ څعه ػمبليې وفاؿت ته لیږل کیږي او وؿولته ػ تىػیرىي
واشؼونى ػ تٕثی٩بتى څعه تىشیؼ اونهبیي کیږي ،ػ ت٥تیي ٜبيل اػاؿه ػنؼه لـي تـ څى په ٕٝ٨یه
کې ػ منؼؿذى اؿ٨بمى له ٌصت څعه ػ النبػو په کتلى رسه ډاډ تـالله کړي او ػ پبیلى ؿاپىؿ
تـؿيس او ػ تې ٔـ٤ێ اٌل مٕبت ٪او ممتنؼ ډول تـتیج او وړانؼې کړي .تنبً تىػیرىي واشؼونه
مکل٥یت لـي ،تـڅى ظپل ٕٝ٨یه شمبة ػ مبلیې او اړونؼو ػوهمي واشؼونى رسه له تٕثی٩بتى
وؿولته ػ النبػو له لیؼلى وؿولته ػ اؿ٨بمى له ٌصت څعه پىهې په تـالله کىلى رسه په ٕٝ٨یه
شمبة کې ػؿد کړي او ػ ػولت ػ ٜمىمي ٕٝ٨یې ػ تىلیؼ لپبؿه ػ مبلیې وفاؿت ته لیږي .ػ ػولت
ػ ٜمىمي ٕٝ٨یي شمبة تـتیج وؿولته په ٕٝ٨یه کې ػ منؼؿذى اؿ٨بمى ػ ٜؼم ٌصت ػ مىکل
هـ ډول ممالیت ػ شمبيب ما٘ی٥ینى او ممالینى په ٠بړه ػی او ػ ت٥تیي ٜبيل اػاؿه ػ تىػیرىي
واشؼونى او ػولت ػ ٜمىمي ٕٝ٨یې په شمبة کې ػ منؼؿذى ا٨المى په تـظه کې هیڅ ډول
مماولیت نلـي .
د مالیې وسارت مکلفیت
ػمبلیې وفاؿت ػ مبيل چبؿو او ٜبمه مٍبؿ٤ى اػاؿې ػ ٨بنىن  ۱۱مبػې ػ هؼایت په البك
مکل ٦ػي چې ػ ٕٝ٨يې شمبة ػ تىػیرىي واشؼونى ػ ٕٝ٨یې په البك تـتیج او ػ تـؿلێ
لپبؿه ػ کنرتول اوت٥تیي اػاؿي ته وړانؼې کړي .
ػ٠ې ته په پبم رسه چې البيس ٨بنىن ػ ت٥تیي ٜبيل اػاؿې ٨بنىن او مبيل چبؿو او ٜبمه
مٍبؿ٤ى اػاؿي ٨بنىن ػ ٕٝ٨یه شمبة تـتیج او ػ ه١ه ػ تـؿيس ػ پبیلى ؿاپىؿ وړانؼې کىل
ذمهىؿي ؿیبلت م٩بم او ميل وىؿای ته ػ مبتٝؼي کبل تىپړ لىمړنێ میبوتي ٨یؼ کړي ػي تنب ً
ػ مبلیې وفاؿت مکل ٦ػی تـ څى ػ ٜبػي او انکىبيف تىػیرې ػمٍبؿ٤ى ٕٝ٨یه شمبة او ػولت
ػ ٜىایؼو ٕٝ٨یه شمبة ػ مبتٝؼ کبل ػ ػؿیى لىمړیى میبوتى په لړ کې تـتیج او ػ ػویمې ؿتٝې په
پیل کې ػ تـؿلێ لپبؿه ػ ت٥تیي ٜبيل اػاؿې ته وړانؼې کړي .
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د کنرتول او تفتیؼ اداري مکلفیت
ػ کنرتول اوت٥تیي اػاؿه ػ کنرتول اوت٥تیي اػاؿې ( )۸۸مبػې (٩٤ )۸ـې ،مبيل چبؿو او
ٜبمه مٍبؿ٤ى اػاؿې ٨بنىن ( )۱۱مبػې او البيس ٨بنىن ػ ( )۱۱مبػې مٕبت ٪ػ ممت٩ل ظبؿذي
ت٥تیي په شیخ ػ هیىاػ په لٕصه ػ مبيل او شمبيب چبؿو ػ تـؿيس کىونکي ٜبيل تـین اؿګبن
په شیخ ػ ٕٝ٨یه شمبة په تـؿلێ تبنؼې چې ػ مبلیې وفاؿت له لىؿي تـتیج اونهبیي وىې وي
مکل ٦ػی او ػ تـؿلێ ؿاپىؿ ػ ذمهىؿي ؿیبلت م٩بم اوميل وىؿا ته وړانؼې کىي .ػ ٕٝ٨یه
شمبة په تـؿلێ کې النؼې چبؿې وبملې ػي ػ ځینى منىنىي تٕثی٩بتىرسه ػ ػولت ػ ٜمىمي
ٕٝ٨یې شمبة رسه ػ تىػیرىي واشؼونى ػ ٕٝ٨یې شمبة تـتیج او ػ مبيل ؿاپىؿونى په تـظه کې
ػ ٨ىانینى او م٩ـؿاتى له ؿٜبیت څعه ډاډ شبٌلىل (په تبنکي او نىؿو مٝبمالتى کې ػ ماجـو مىاؿػو
ػ تعٍیٍبتى ػ ٌؼوؿ ػ تٝؼیالتى ٨یؼي تٕثی )٪همؼاؿنګه ػ ٜىایؼو ػ تصٍیل اوتٕثی٪
څـنګىالی او په وفاؿتىنى او اػاؿاتى کې ػ وتمنیى او النبػو تـؿيس پکې وبمله نؼه .

د تفتیؼ د اظهار نظز ډولىنه
ػ ػولت ػ ٕٝ٨یه شمبة په پبیله کې ،ػ ت٥تیي او کنرتول اػاؿه ػ نړیىالى مٝیبؿونى رسه په
مٕبت٩ت کې ػ ت٥تیي اللته ؿاوړنى ته په پبم ،ػ ٕٝ٨یه شمبة ػ تـتیج چىکبټ له النؼې
وکلىنه څعه په یى وکل نٙـ څـګنؼوي .
مىافم نظز څزګندول (اظهار نظز )
ػ٠ه ا٘هبؿ نٙـ ه١ه وظت وړانؼې کیږي ،چې ٕٝ٨یه شمبة په ټىلى مهمى مىاؿػو کې په
منبلثه تڼه او مبيل ؿاپىؿ وؿکىنې رسه په مٕبت٩ت کې اذـؤ او وړانؼې کیږي او یب په تل ٜثبؿت ػ
ػولت ػ ٕٝ٨یه تـتیج ػ تىػیرې اػاؿتى ػ ٕٝ٨یه شمبة په کتلى ػ ( )AFMISلیمتم په مٕبت٩ت
کې په مٝین وظت کې ػ ٌىؿت شمبتىنى او ٜبػی انکىبيف تىػیرى په ت٥کیک ػ تبنکي
تٕثی٩بتى او شبمي النبػو په لـلى رسه پـته له هـ ډول ٨لم ظىؿػ ګێ څعه تـتیج او مبلیې وفیـ
له لىؿي الللیک او هـ ډول نیمګړتیب او تیـوتنې څعه ظبيل وي.
مرشوط مىافم اظهار نظز
ه١ه وظت مٕـس کیږي ،چې په مبيل ٌىؿت شمبتىنى کې ٕٝ٨یه شمبة چىکبټ مىا ٪٤نٙـ
نه وي وړانؼې وىی او ػ مرشؤیت مىِى ٛپکې پیبوړي او مىعٍه کیږي؛ یٝنې ػ ٕٝ٨یه په
تـتیج رسه مىا ٪٤ئ؛ الثته ػ ه١ه نیمګړتیبوو او مىاؿػو څعه په التحنب چې په ٕٝ٨یه کې وتىن
لـي ػ تیلګې په تىګه په مٝین وظت کې نه تـتیثیږي او یب یې په یىه مٕلىته ٔـی٩ه تـتیج نه
وي پیؼا کړی ٜبػي او انکىبيف تىػیره نه وي ت٥کیک وىې او نىؿ ه١ه مىاؿػ چې په ػالې
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ا٘هبؿ نٙـ کې ؽکـ کیږي .
په خاصىمىضىغاتى ةاندې له ټینګار رسه یى ځای مىافم اظهار نظز
ػالې ا٘هبؿ نٙـ تـ ډېـه شؼه ػ مرشوٓ مىا ٪٤ا٘هبؿ نٙـ رسه وؿته والی لـي امب ه١ه
مىِىٜبت چې ٕٝ٨یه شمبة ا٠یقمنىي  ،ػ نىي تصخ لپبؿه له نىؿومىِىٜبتى ذال ذىړیږي .
همؼاؿنګه ه١ه مىِىٜبت چې پبیله یې له ؿاتلىنکي رسه اړیکه نیمې او ممکن ػ ٕٝ٨یې په
تـتیج تبنؼې په ؿاتلىنکي کې هم ا٠یقه وکړي  .لکه ػ معکې کبل ػ ٕٝ٨یه ػ پبیلى لپبؿښتنې ،
په شمبيب او نىؿو ؿاپىؿونى کې ػ و٥ب٤یت تإمین مىعٍیږي .
مخالف اظهار نظز
ه١ه وظت وړانؼې کیږي چې تعل٥بت ډېـ ٜمؼه وي او ػ ٕٝ٨یه شمبة تېـوتنې او نیمګړتیبوې
ػ پبم وړ ډول ا٠ېق من کړی وي او په تل ٜثبؿت معبل ٦ا٘هبؿ نٙـ ه١ه وظت وړانؼې کیږي
چې ػ مـتثه ٕٝ٨یه ػ تىػیرىي تنمټىنى له ٕٝ٨یی او مبيل لیمتم رسه مٕبت٩ت ونلـي او ػ
تیـوتنى او منګړتیبئ په البك ٠یـ و٥ب ٣وي .
د مطؤولیت د رد اظهار نظز
ػا نٙـ ه١ه وظت مٕـس کیږي چې ما٘ ٦کمیمیىن ػ ٕ٨یٝه شمبة ػ تبف ؿلێ په ذـیبن کې
ػ ت٥تیي ػ منبلثى مؼاؿکى په اللته ؿاوړلى ٨بػؿ نه وي  ،یٝنې کمیمیىن ته ػ تـ ؿيس لپبؿه ػ
مبلیې مصرتم وفاؿت له لىؿي ػ ٕ٨یٝه شمبة په تـتیج پىؿې اړونؼ کبيف مٝلىمبت او النبػ اؿایه
نيش کړای .
د كطیػه حطاب د تزتیث اړتیا
 ػ تىػیرې ػ تص ٪٩ػ څـنګىايل په اړونؼ ػ مٝلىمبتى تـ الله کىل .
 ػ تىافن اؿفیبيب ( ػ ٜىایؼو او مٍبؿ٤ى تـ منځ تنبلج) .
 ػنىیى ٜملیبتى ػ اذـؤ لپبؿه ػ مٝلىمبتى وړانؼې کىل .
د كطػیه حطاب د ةاسرضێ اهمیت
 ػ تىػیرىي او وؿولته پبتې وايل یب له پالن څعه ػ فیبتى اذـؤ اتى څعه ػ مـاذٝى
ظربول .
 ػ وؿولته پبتې وايل او فیبتىايل ػ ٜلت ػ اؿفیبيب کىلى له الؿې ػ تىػیرې ػ تـتیج
کىونکى مـاذٝى رسه مـلته .
 ػ انکىب يف تىػیرې ػ نه اذـاء کیؼو ػ لثثىنى تحثیت .
 ػ ٜىایؼوػ نه تص ٪٩او تصٍیل ػ لثثىنىتحثیت .
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 ػ امکبنبتى او ش٩بی٩ى ( تىػیرې ٜميل تص )٪٩په پبم کې نیىلى رسه ػ ؿاتلىنکي کبل
ػتىػیرې ػ٨ی ٪تـتیج ته پبملـنه او په ا٤ب٨ي(ظبؿذي) ډول ػ تىػیرې له تـتیج څعه
معنیىی .
 ػ تٝؼي تىػیرې ػ تص ٪٩ػ اشتاميل ظٕـونى کمىالی.
ٌ الشیت لـونکى م٩بمبتى ته ػ تىػیرې ػ تص ٪٩ػ څـنګىايل څعه ػ أمینبن وړانؼې
کىل .
 په اذـؤاتى کې ػ ظالئ او نیمګړتیبئ ػ ؿ ٞ٤کىلى لپبؿه ػ تؼاتیـو نیىل .
د ةاس رضێ هدف او مزام
 ػ منٙىؿي اٌل او تىػیرىي تىؿډ له ٤یٍلې څعه ػ اِبيف ٠ىښتنې نىتىالی .
 په تىػیرىي تٝؼیالتى کې ػ ٌالشیت لـونکى م٩بمبتى ػتٝؼیالتى څعه ٜؼم تربوف .
 له اشتیبٔي تىػیرې څعه په الت٥بػه کې ػ ذمهىؿي ؿیبلت م٩بم څعه ػ شکم تـ الله
کىل .
 ػ هیىاػ ػ مبيل وِٝې په اړه ػ تٍبمیمى ػنیىلى څـنګىالی .
په افؿانطتان کې د دولت دكطػیه حطاب تاریخچه
څـنګه چې څـګنؼه ػه ،ػ پیمى ،وتمنێ او شمبة وؿکىنې پـته په ترشي ژونؼ کې نٙم امکبن
نلـي تنب ًء ػترش په ټىلنیق ژونؼ کې یې له لىمىړیى څعه وتىن ػؿلىػ او ػ شمبيب لیمتمىنى
تنمټىنى ػنړۍ په ټىلى هیىاػونى کې ظپله ػتىپړتیب لړۍ یې تـ رسه کړې ػه  .په ګـان ا١٤بنمتبن
کې هم مصبلثه په ػولتي اؿګبنىنى کې له پعىا وظتىنى څعه یې وتىن ػؿلىػ ،چې ظپل
انکىبيف پړاوونه یې ٔی کړي ػي  .څـنګه چې ػ ؿ٨ىمى په نبمه ػ مصبلثې لیمتم ػ  ۸۱۱۱هـ
ه کبل ؿاپؼې ظىا په ا١٤بنمتبن کې په کبؿ وړل کیؼه او ػػې پـ ځبی تیب ػ ژیمتىن په
نبمه مصبلثه ػ  ۸۱۱۱هـ ه کې کبؿ ول کیؼه او ػه١ې نه وؿولته ډتل انټـي لیمتم چه تـ
اوله پىؿې په ه١ى اػاؿو کې کبؿول کیږي چه تىػیره مرص٤ىي  .ػ مصبلثې په ټىلى لیمتمىنى
کې تبیؼ په وؿولتیى کې ػ شمبة تىشیؼ تـتیج يش ،ػ تیلګې په تىګه ػ تٍؼۍ ګبنى په
مصبلثه کې تیالنن او تىػیرىي مصبلثه کې ػ کبلني شمبة (ٜىایؼ او مٍبؿ)٣تىشیؼ چه ػ
ه١ىی تىافن ػ ػولت ػ ٕٝ٨یه شمبة په نىم یبػیږي  ،تـتیج کیږي یٝنې په ش٩ی٩ت کې ػ
ػولت ٕٝ٨یه شمبة په یىمبيل کبل کې ػ تص ٪٩مىنؼل وىو ٜىایؼ اوتـ رسه وىو مٍبؿ٤ى
مرمىٜه تیبنىي ،چې ػ ه١ىی ػمصبلثىي وکل تـتیج او نتیره کیږي ت٩ـیثبً ػنړۍ په ټىلى
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هیىاػونى کې یىډول ػی  .ػ  ۸۱۳۱تـ  ۸۱۸۱هـ ه کبلىنى کې ػ ا١٤بنمتبن ػوظت ػولت چه ػ
ظپل ػولتي نٙبم په تڼه او تىکیل کې یې ػ نړۍ ػ مډؿن هیىاػونى پیـوي کىله ػ پبؿملبن (
وىؿا) او ٌؼاؿت په ایربػ رسه نىؿ اػاؿات هم لکه ػ مصبلثبتى ػت٥تیي ؿیبلت ػ لىمړي ځل
لپبؿه ػ وظت ػ ٌؼؿاٜٙمێ په چىکبټ کې تىکیل وىه او لىمړنی ؿئین یې ښب٠لی ٠الم
مرتثی ظبن “ ممتمنؼي” وټبکل وى چه ػ ظپل وظت له ممتبفو مصبلثینى څعه ئ ،.څه وظت ػ
مبلیې وفیـ ئ ،او فیبت وظت یې ػ مبلیې ػمٝین په شیخ ػنؼه تـرسه کړيؼه او ػمبلیې وفاؿت له
لىؿي چه کىم ٕٝ٨یه شمبتىنه تـتیج کیؼل ػ ت٥تیي ؿیبلت ػ لىړ ؿتثه هیئبت په والٕه تـؿيس
کیؼل اوتـ  ۸۱۱۱هـ ل کبل پىؿې په متىاتـ ډول ٕٝ٨یه شمبتىنه تـؿيس وىي ػي .او ػ ه١ه
له تـؿلێ څعه أمینبن شبٌلیږي چه اټکل وىي ٜىایؼ ػ ٨بنىن مٕبت ٪په وظت رسه ذمٞ
اوؿي او ػ ػولت ظقانې ته تصىیل وىي او مٍبؿ٤ى په م٩ٝىله الؿه له نبوړه الت٥بػې پـته ٌىؿت
نیىلی او ػ ه١ه له امله ػ لتىنقو او پـاتلىمىنى په اړه اٌالشي نٙـیبت وړانؼې کیږي  .تبلې
پىهیږی چې ػ ػؿیى لمیقو ذګړو ػمبػي او مٝنىي لصب٘ه ػا١٤بنمتبن لپبؿه فیبن اړولی ٔثٝبً ػ
ه١ه نبوړه ا٠یقې یى ػ ذنګ ٤ـهنګ او تل ػ ذنګ وؿانێ په ټىلى ا٠یقه لـلې ػه  .څـنګه چه ػ
مبلیې وفاؿت له  ۸۱۱۱هـ ل کبل وؿولته یىاځې یى ځل په ۸۱۸۱هـ ل یب  ۸۱۸۱هـ ل کبل کې
ػ ػولت ٕٝ٨یه شمبة تـتیج کړی ػی او نىؿ تـ  ۸۱۱۸هـ ل کبل پىؿې ػ ٕ٨یٝه شمبة په
تـتیج ٨بػؿ نىى  .ػوؿولتیى کلىنى ػ ٕ٨یٝه شمبة تـتیج په هیىاػ کې ػ وظت ػ نب ممبٜؼو
رشایٕى په البك نیمګړتیبوې او ظالګبنې ػؿلىػې محالً ػ  ۸۱۱۸هـ ل او ۸۱۱۱هـ ل کبلىنى
ػ ػولت ٕٝ٨یه شمبة ػالې تـتیج وىی ئ ،چې نٙـ ػمبلیې وفاؿت تىکیل ته  ،ػ مصبلثبتى
ؿیبلت ػ ػولت ػ ٕٝ٨یه شمبة ػ تـتیج مکل٥یت ػؿلىػ  ،امب ػ ظقاینى ؿیبلت یىاځې معکې ػ
ٜىایؼو او مصبلثبتى ػ ٕٝ٨یې له تـتیج څعه ػ ٜبػي تىػیرې ػ ٕٝ٨یې په تـتیج پیل وکړ او ػ
انکىبيف تىػیرې ٕٝ٨یه شمبة یې هیڅ تـتیج نکړ  .ػ ۸۱۱۱هـ ل او ۸۱۱۱هـ ل کلىنى
ٕ٨یٝه شمبتىنى وښىػله چې ػٕٝ٨یې شمبة په تـتیج کې شمبيب اٌىل اومىافین تـ اوله
پىؿې هم لکه څـنګه چه اړینه ػه نؼي ؿٜبیت وىي او ػ ه١ه په تـتیج کې نیمګړتیبوې او
کمێ لیؼل کیږي  .ػ  ۸۱۱۸هـ ل کبل په ٕٝ٨یه کې ػولت هم ػػ٠ې اػاؿې لپبؿښتنې په
تىپړ ډول په پبم کې نؼي نیىلې او ػ مبلیې وفاؿت ػ مـتثې ٕٝ٨یې ػ ځینى اػاؿاتى له اؿلبيل
ٕٝ٨یى او ځینى ػ مبيل اػاؿې له لیمتم رسه هم١ږي نه ػؿلىػه او اکرثه تىػیرىي اػاؿاتى په
ځبنګړي ډول په والیبت ى کې ػ نىي مبيل لیمتم ػ کبؿ له ٔـی٩ې څعه تىپړه ظربتیب نلـ له او
همؼانګه ػ کنرتول او ت٥تیي اػاؿه هم ػ ذنګىنى له امله متبجـه وىیؼه چه ػػ٠ې اػاؿې ػ
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کبؿکىونکى ػ نه لتړي کیؼونکى هڅى له امله چه ػ  ۸۱۱۸هـ ل کبل ػ جىؿ ( )۱تـ نن وؿځې ػ
ت٥تیي او کنرتول اػاؿه چه ټىل ه١ه څه چه لـل یې له الله وؿکړي وو په یىه ػالې مبډؿنه
اػاؿه تبنؼې تؼله کړه چه ٝ٤الً په نىیى ولبیلى ولبیٕى او تکنبلىژۍ تبنؼې مرهقه ػه او هم یې
هیىاػ په ػاظل او تهـ کې ػ ت٥تیي ػ کبػؿونى ػ التعؼام او تـتیې په تـظه کې ػ ت٥تیي ،
اػاؿې مصبلثې  ،کمپیىټـ او انګلیيس ژتې کىؿلىنى په ایربػ او کتبتعبنى ذىړولى ػ ت٥تیي ػ
ٍ٤لنبمى ػ نرش په تبلین  ،ػکلنیى ػؿې کلنى پالنىنى په تـتیج  ،ػ ؿاپىؿ وؿکىنې نىیى لیمتمىنى
په تـویز ػ  ASOSI-ECOSAI-INTOSAIلبفمبنىنى او ت٥تیي نىؿو ٜبمى اػاؿاتى رسه ػ اػاؿې
نړیىالى اړیکى پـاظتیب او اؿتثبٓ  ،تـانمپىؿيت ولبیلى تهیه او نىؿو اړینى ممبیلى په رشیکىلى رسه
ٕٝ٨یه شمبتىنه ٠ني کیږي .
د كطػیه حطاب د تهیه کىلى مزاجؼ
 ػ تىػیرې مرص٤ىونکي او ٜىایؼو تـ الله کىونکي واشؼونه ( تىػیرىي واشؼونه ) .
 مـکقي واشؼونه (اويل ) .
 ػویمي واشؼونه ( مـکقي او مصلی ).
ػ ٕٝ٨یه شمبة پلټىنکې اػاؿې او ػ ه١ىی ػنؼې .
مالیې وسارت
ػ اړونؼو لىات٩ى ( ػ تٕثی٩بتى ػ اذـؤ) او تىػیرىي واشؼونى ػ وړانؼې وىو ماج٩ى ؿاپىؿونى په لیؼلى
رسه ٕٝ٨یه شمبة تىشیؼ اړین تٕثی٩بت اذـاء او ه١ه نهبیي کىي .
د کنرتول او تفتیؼ ادارې دفرت
ػکنرتول اوت٥تیي اػاؿه ػ یىې ٜبيل اػاؿې په شیخ شمبة اظیمتل ظپل ؿلبلت یب ػنؼه ګڼي
تـ څى ػ ػولت ػ ٕٝ٨یه شمبة  ،مبيل او شمبيب چبؿو ػ پلټنې په پبیله کې ػ مبلیې وفاؿت او
تىػیرىي واشؼونى په اذـااتى کې نیمګړتیبوې او لتىنقې تىعیَ او څـګنؼې کړي او ػ ه١ىی
په ؿ ٞ٤کىلى کې مىعَ اٌالشي نٙـیبت او الؿښىػ وړانؼې کړي او په م٩بتل کې له
وفاؿتىنى او ه١ى اػاؿاتى څعه مته لـي چې ػ ػولت له تىػیرې څعه الت٥بػه کىي تـ څى هـ څه
فیبت ػ مبيل ػلیپلین په تٝیمم او انمربم کې او ٨ىانینى او م٩ـؿاتى او ػ ػ٠ې اػاؿې ػ
الؿښىنىاو نٙـیبتى په پبم کې نیىلى ػ نیمګړتیبئ په ؿ ٞ٤او ػ کنټـويل لیمتم (ػاظيل کنټـول)په
پیبوړي کىلى کې ذؼي پبملـنه وکړي .
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دكطػیه حطاب اجشأوې
دمصارفى كطػیه :
ٜ – ۸بػي تىػیره .
 – ۱انکىبيف تىػیره .
 – ۱ػ اشتیبٓ او تىػیرې ػمىافنې ا٨الم .
 – ۱مـکقي او والیتي ٕٝ٨یه .
د غىایدو كطیه :
 – ۸ػ ٜبػي او انکىبيف تىػیرې ٕ٨یٝه .
 – ۱مـکقي او مصيل ٕ٨یٝه .
د تفتیؼ حدود
نىمىړی ت٥تیي ػکبل په تیـیؼو رسه تٝؼیالتى  ،مبيل شمبتىنى او  AFMISلیمتم تبنکي ٌىؿت
شمبتىنى او ٕٝ٨یه شمبة او نىؿو تإیؼ واو النبػو تٕثی ٪اومنٙىؿې وىې تىػیرې په پبم کې
نیىلى رسه ػ ػولت ػ ٜمىمي ٕٝ٨یه شمبة رسه ػ تىػیرىي واشؼونى ػ ٕٝ٨یه شمبة په پلټنې او
تٕثی ٪پىؿې مصؼوػ ػي .ػ ٜبمه مٍبؿ٤ى او مبيل چبؿو اػاؿې ٨بنىن مٕبت ٪ټىل
وذىهبت(پیمې) ػ مـلته کىونکى هیىاػونى او تنمټىنى په ومىل ػ ٜبػي او انکىبيف تىػیرې
په تـظه کې ػ ميل تىػیرې له الؿې ٌىؿت نیيس ػ ػولت ػ تىػیرې او شمبتؼاؿۍ له الؿې
تنٙیم او مؼیـیت کیږي  ،لؼې رسه هم تهـنێ تىػیره چه ػ مـلته کىونکى هیىاػونى ػ مـلتى
یىه ٜمؼه تـظه تىکیلىي ػ ظقاینى ػ واشؼ شمبة له الؿې ػ اذـا وړ نه ګـځي  .څـنګه چه
ػولت پؼې تىػیره کې ػ ظیل نه ػی او ترص ٣نه وؿتبنؼې لـي پؼې تـظه کې ػ لکتىؿ او
اػاؿاتى تـمنځ ػػ٠ې تىػیرې ػ منبتٝى ػ تٝین لپبؿه کىم مٝیبؿي چىکبټ وتىن نلـي نى ػ ت٥تیي
ٜبيل اػاؿه نيش کىالی چه ػ ظبؿذي تىػیرې ػ ٌىؿت شمبة ػ وتىايل په ٌىؿت کې په ه١ه
تبنؼې نٙـ وؿکړي ځکه ػػ٠ه ډول تىػیرې په اړونؼ هیڅ ډول مٝلىمبت ػ ػولت په ٕٝ٨یه
شمبة کې نه وړانؼې کیږي.
حامیىی اضناد
ػ ٕٝ٨یه شمبة په ت٥تیي کې ه١ه ډول النبػ پلټل کیږي چه ٕٝ٨یه شمبة ػ ه١ه په البك
تبنؼې تـتیج وىی وي  .او النؼې النبػ پکې وبمل ػي  ،ملی تىػیره  ،ػ تىػیرې ِمیمه ،
م  ۱۳او م ٤ ۱۱ىؿمىنه (ػ مـکقي او والیتي ٜىایؼو ؿاپىؿونه ) م ٤ ۱۱ىؿم ( والیتي مرص٤ ٣ىؿم)
ت ٤ ۱ىؿم (ػ ممتى٤یتىنى او والیبتى کې ػ مـکقي تبنک ػ منبینؼه ګیى تبػیبت ؿاپىؿونه).
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ػشمبتبتى تبنکي تیالنن ( ۸۳۳ ۸۳۳او  ) ۸۳۳۸۳۱ػ ظقاینى ٜمىمي ؿیبلت او مـکقي تبنک
ډیثټ او کـیډیټ ٌىؿت شمبة ػ ( ة)  ۱۱او( ة) ٤ ۱۳ىؿمىنه ( تىػیرىي تٝؼیالت او
ٌبػؿې تعٍیٍبت)  ،ػ تىػیرىي واشؼونى ػ مٍبؿ٤ى ٕٝ٨یه ؿاپىؿونه ػ  AFMISپه لیمتم کې
جثت وىي اؿ٨بم او مٝلىمبت او نىؿ ه١ه النبػ چه په ٕٝ٨یه شمبة کې ػؿد وىي اؿ٨بم پیبوړي
او شامیت کړي ػ٠ه النبػ ػ ٕٝ٨یه شمبة ػ شامیىي النبػو په نبمه یبػیږي .
ه١ه النبػ چه ػ پلټنې ػ پبیلى په ؿاپىؿ کې منؼؿد النبػ پیبوړي اوت٩ىیه کړي ػ ت٥تیي ػ
شامیىي النبػو په نبمه یبػیږي .

غفافیت
و٥ب٤یت په شمبيب مٝلىمبتى کې یى ٜمؼه اٌل تىکیلىي  .ػمٝبمالتى ػؿلت  ،منٙم ،
لیمتامتیک او په وظت رسه جثت  ،اړونؼ مـاذٝى ته په مٝین وظت او فمبن کې ػ شمبيب
ؿاپىؿونى وړانؼې کىل په ؿاپىؿونى کې ػ ټىلى شمبيب مٝبمالتى انٝکبك  ،ػ نبػؿلتى څـګنؼونى
څعه ظبيل او له هـ ډول اتهبمبتى څعه ځبن لبتنه  ،ػ اؿ٨بمى لیکل په ٜؼػ او تىؿو رسه ػ ماجـو
او ا٠یقمنى کنرتويل لیمتمىنى ایربػ ،په اړونؼه ٤بیلىنى کې ػشمبيب النبػو تنٙیم او شمبيب
النبػو ػ منٙم ٤هـلت مىذىػیت ه١ه مىاؿػ ػي چه په شمبيب چبؿو کې و٥ب٤یت ؿامنځته کىي
.
هـ ډول ٠لٖ شمبيب جثتىنه  ،ػ اؿ٨بمى نه مٕبت٩ت په شمبيب ٤ىؿمىنى کې ػ اؿ٨بمى مت٥بوت جثت،
ػ شمبيب ٤ىؿمه ذبتى منٙىؿې وىې تىػیرې تـمنځ ػ هم١ږۍ نىتىالی  ،ػ  AFMISلیمتم او
 ٕ٨یٝه شمبة ،ػشمبيب النبػو ٠یـ منٙم والی  ،ػ النبػو کمثىػ او یب په اړونؼو ٤بیلىنى کې ػ
اٌيل النبػو پـځبی ػ ٤ىتى کبپي ایښىػل ٨ ،لم ظىؿػګي ،ؿنګىل او تـاه او په اؿ٨بمى تبنؼې ػ
٠لٕێ ػوا څعه الت٥بػه کىل  ،او نىؿ ػ ٕٝ٨یه شمبة و٥ب٤یت متبجـه کىي او تـ لىال النؼې
یې ؿاويل او ػٕٝ٨یه شمبة په پلټنه کې ػ ٨ثىل وړ نؼي .

د تفتیؼ روع یا طزیله
ػ ت٥تیي ٜبيل اػاؿه  ،ظپله تبفؿيس یب پلټنه ػ ه١ىمٝیبؿونى په البك تـرسه کىي چه ػ ت٥تیي ػ
ٜبيل اػاؿاتى(انتىلبی) ػ نړیىال لبفمبن په والٕه ؿامنځته وىي ػي  .ػ٠ه مٝیبؿ ته په پبم
رسه ت٥تیي تبیؼ ػالې پالنګؾاؿي او تـ اذـؤ النؼې ونیىل يش تـ څى ػ البيس اوٜمؼه
تیـوتنى له وتىايل څعه او ػ ػولت ػ مبيل او شمبيب ٌىؿت شمبتىنى له منبلثې اؿایې څعه ډاډ
تـ الله يش  .پؼ٠ه ت٥تیي کې ػ مبيل ٌىؿت شمبتىنى او ٕٝ٨یه شمبة نىؿې اړونؼه
شامیىي النبػو او مؼاؿکى پلټنه او ټىلى شمبتبتى تىپړه اؿفیبيب وبمله ػه او همؼاؿنګه پؼ٠ه
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ت٥تیي کې ػ پبلیمێ ګبنى او ؿٜبیت وىو شمبتؼاؿۍ ٨ىاٜؼو اؿفیبيب او په ټىله کې ػ ٕٝ٨یه
شمبتبتى وړانؼې کىل وبمل ػي .
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لنډیش
ٕٝ٨یه شمبة ػ ٨ثيل او تٝؼي تبػیبتى په ت٥یکیک ػ منٙىؿيې وىې تىػیرې په م٩بیمه ػ ػولت
ػ تىػیرىي واشؼونى ػکلنیى مٍبؿ٤ى ػ اذـؤ مکمل جثت او کلنێ پیي تینێ په م٩بیمه ػ تص٪٩
مىنؼلى اوتصٍیل وى وذىهى(پیمى) په پبم کې نیىلى رسه ػ ػولت ػٜىایؼو تىپړ جثت څـګنؼوي .
ػ هیىاػ ػمبيل وِٝې او تىػیرې ػٜؼم تٕثی ٪اوتص ٪٩له اشتاميل ظٕـونى څعه ػ معنیىي په
مىظه ػ څـګنؼ او ؿوښبنه تٍىیـ ػؿلىػلى په مىظه ػ ٕٝ٨یه شمبة تـتیج او پلټنه اړینه او الفمي
چبؿه ػه له همؼې امله ٨ىانینى ػ ه١ه تـتیج او پلټنې الؿښىونه کړیؼه ػ ا١٤بنمتبن الالمی
ذمهىؿي ػولت ظپله تىػیره او ٕٝ٨یه شمبة تـ ػؿیى ٌىؿت شمبتىنى النؼې وړانؼې کىي .
ػ٠ه ٌىؿت شمبتىنه ػٜبػي تىػیرې مٍبؿ٤ى ٕ٨یٝه شمبة  ،انکىبيف تىػیرې مٍبؿ٤ى ٕٝ٨یه
شمبة ٜ ،ىایؼو له ٕٝ٨یه شمبة څعه ٜثبؿت ػی .
ػ ٕٝ٨یه شمبة ػ تـتیج ػ ٔـی٩ې چىکبټ یى په النؼې وکلىنى رسه ا٘هبؿ نٙـ کىي چه ٜثبؿت
ػی له  :مىا ٪٤ا٘هبؿ نٙـ  ،مرشوٓ مىا ٪٤ا٘هبؿ نٙـ  ،په ظبٌى مىِىٜبتى تبنؼې له ټینګبؿ
رسه یىځبی مىا ٪٤ا٘هبؿ نٙـ  ،معبل ٦ا٘هبؿ نٙـ او ػمماولیت ا٘هبؿ نٙـ  .په ۸۱۳۱هـ ل تـ
 ۸۱۸۱هـ ل کلىنى کې ػ ا١٤بنمتبن ػوظت ػولت چه ػظپل ػولتي نٙبم په وکل او تىکیل کې
یې ػ نړۍ له مډؿن هیىاػونى څعه پیـوي کىله  .ػ پبؿملبن او ٌؼاؿت په ایربػ رسه نىؿې اػاؿې
هم لکه ػ ت٥تیي او مصبلثبتى اػاؿه ػ لىمړي ځل لپبؿه ػ وظت ػ ٌؼؿاٜٙمێ په چىکبټ کې
تىکیل وىي او ه١ه ٕ٨یٝه شمبتىنه چه ػ مبلیې وفاؿت له لىؿي تـتیثیؼل ػ وظت ػ مصبلثبتى ػ
ت٥تیي ؿیبلت ػ ٜبيل ؿتثه ( لىړ پىړي) هیإت په والٕه پلټل کیؼل او تـ  ۸۱۱۱کبل پىؿې په
متىاتـ ډول ٕ٨یٝه شمبتىنه تـؿيس وىل او ػ ه١ه له پلټنې څعه هؼ ٣ػ ډاډ شبٌلىل وو  .له
 ۸۱۱۱هـ ل کبل څعه وؿولته یىاځې یى ځل په هـ ل  ۸۱۸۱یب  ۸۱۸۱هـ ل کبل کې ػػولت
ٕٝ٨یه شمبة تـتیج وى او نىؿ تـ  ۸۱۱۸هـ ل کبل پىؿې ػ ٕٝ٨یه شمبة په تـتیج تبنؼې نؼي
٨بػؿ وىي  .ػ وؿولت یى کلىنى ػ ٕٝ٨یه شمبة تـتیج په هیىاػ کې ػ ځینى نب ممبٜؼو رشایٕى په
البك ځینې نیمګړتیبوې ػؿلىػې ػ تیلګې په ډول ػ  ۸۱۱۸هـ ل او  ۸۱۱۱هـ ل کلىنى کې ػ
ػولت ٕٝ٨یه شمبة ػالې تـتیج وىی ئ چه نٙـ ػمبلیې وفاؿت تىکیل ته ػ مصبلثبتى ؿیبلت
ػ ػولت ػ ٕٝ٨یه شمبة ػ تـتیج مکل٥یت ػؿلىػ.
امب ػ ظقاینى ؿیبلت په یىاځیتىة رسه معکې ػ ٜىایؼو او مصبلثبتى ػ ٕٝ٨یې له تـتیج څعه ػ
ٜبػي تىػیرې ػ ٕٝ٨یي په تـتیج تبنؼې پیل وکړ او انکىبيف تىػیرې ٕٝ٨یه یي اٌالً تـتیج
نکړه  .ػ  ۸۱۱۱هـ ل او  ۸۱۱۱هـ ل کلىنى ٕ٨یٝه شمبتىنى وښىػله چه ػ ٕ٨یٝه شمبة په تـتیج
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کې اٌىل او مىافین اوك هم په ه١ه وکل چه تبیؼ وي نؼي ؿٜبیت وىي او ػ ه١ه په تـتیج
کې نیمګړتیبوې او کمێ وتىن لـي  .ػ ٕٝ٨یه شمبة ػ پلټنې مـاذٜ ٞثبؿت ػي له  :مبلیې
وفاؿت  ،ػ کنرتول او ت٥تیي اػاؿې ػ٤رت ،ػ ٕ٨یٝه شمبة په ت٥تیي کې ه١ه النبػ پلټنې وړ
ګـځي چه  ٕٝ٨یه شمبة ػ ه١ه په ؿئیت رسه تـتیج وىي وي په ػ٠ه النبػو کې ميل تىػیره
 ،ػ تىػیرې ِمیمه م  ۱۳او م ٤ ۱۱ىؿمىنه وبمل ػي  ،ت ٤ ۱ىؿمىنه  ،م ٤ ۱۱ىؿمىنه ػ شقاینى
ٜمىمي ؿیبلت شثبتبتى تبنکي تیالنن او ػ مـکقي تبنک ػتت یب کـیډیټ ٌىؿت شمبة
( ۸۳۳۸۳۳او  ) ۸۳۳۸۳ة  ۱۱او ة ٤ ۱۳ىؿمىنه ( ػ تىػیرىي تٝؼیالت او ٌبػؿې تعٍیٍبت
)ػ تىػیرىي واشؼونى ػ مٍبؿ٤ى ٕٝ٨یه ؿاپىؿونه په  AFMISلیمتم کې ه١ه جثت وىي اؿ٨بم او
مٝلىمبت چه په ٕ٨یٝه شمبة کې منؼؿد اؿ٨بم ت٩ىیه او شامیه کىي  .ػ٠ه النبػ ػ ٕٝ٨یه
شمبة ػ شامیىي النبػو په نىم یبػیږي .
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پىښتنې
ٕٝ٨ - ۸یه شمبة تٝـی ٦کړئ ؟
 – ۱ػ ٕٝ٨یه شمبة تهیه کىل څه اهمیت لـي ؟
 – ۱ػ ٕٝ٨یه شمبة ػ تهیه کىلى مکل٥یت ػ کىمى واشؼونى ػی ؟
 – ۱ػٕٝ٨یه شمبة تهیه کىلى په تـظه کې تىػیرىي واشؼونه کىم مکل٥یتىنه لـي ؟
 – ۱ػ ٕٝ٨یه شمبة ػ تهیه کىلى په تـظه کې کىم ډولىنه ػ ا٘هبؿ نٙـ وتىن لـي ؟
 – ۸په ا١٤بنمتبن کې ٕٝ٨یه شمبة له څه وظت ؿاپؼیعىا تهیه کیږي .
 – ۳ػ ٕٝ٨یه شمبة ػ تهیه کىلى مـاذ ٞکىمې ػي .
 – ۱ػ ٕٝ٨یه شمبة ػ پلټنې مـاذ ٞکىمې ػي ؟
 – ۱ػ ٕٝ٨یه شمبة ػ اذقاوو نىمىنه واظلئ ؟
 – ۸۳ػٕٝ٨یه شمبة ػ تهیه کىلى لپبؿه شامیىي النبػ کىم ػي ؟
 – ۸۸ػ ٕٝ٨یه شمبة ػ ت٥تیي ٔـی٩ه تیبن کړئ ؟

مأخذونه
 . ۸اػاؿه ٜبلی ت٥تیي  .)۸۱۱۸ ( .ګقاؿه اػاؿه ٜبلی ت٥تیي پیـامىن شمبة ٕٝ٨یه لبل
 ۸۱۱۸ػولت ته م٩بم ؿیبلت ذمهىؿی  ،وامؿه مململ . ۸۳
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لطم څپزکی
له مدیزیت او حطاةدارۍ رسه د ةىدیجې اړیکې
تىػیره له مؼیـیت او شمبتؼاؿۍ رسه تل په اړیکه کې وي چه ػا څپـکێ پؼې تـظه کې په
تٍ٥یل رسه ػ٠ه اړیکې په ذال ډول مٕبلٝه کىي .

ةىدیجه او دولتي مدیزیت
ػ ػولتي مؼیـانى له لیؼلىؿي څعه تىػیره ػ ٔـشى ػ پـاظتیب او ایربػ اٌيل ولبیل ػي  .ػ
ٔـشى ػ پـاظتیب لپبؿه ػ ذال تـنبمې ذىړونې پـولې امکبن تل وتىن لـي  ،امب ػ ا ډول پـوله
ٜبلثبً په مثهمى مٕبلثى تبنؼې پـته له لىمړیتىتىنى څعه ټینګبؿ کیږي  ،تىػیره ػ ػولت په
وړانؼیقونىپىؿې اړونؼو مٝینى پىيل م٩بػیـو تیبنىونکې ػه او ػ٠ه تىػیرىي تٍمیمىنه ػ تـنبمې
له النبػو څعه په ډیـه ػ٨ی٩ه تىګه ػ ػولت ػ ٔـشى انٝکبك کىونکې ػي  .تىػیره تیبنىي چې
کىمې تـنبمې تبیؼ ٝ٤بلې وي تـ تإکیؼ او ټینګبؿ النؼې نیيس یب مصؼوػو منبتٝى ته په پبم رسه
ػ ػولت په الرسيس کې نبػیؼه ونیىل يش  ،په تىػیره کې ػ یىې ذبم ٞاو تٍ٥یيل ٔـشې
اؿایه کىل په پبم کې ػي  .ػ تىػیرې ػ اٜتثبؿ ػ تإمین لپبؿه ػ وذىهى(پیمى) اللته ؿاوړلى لپبؿه
ػ ػولت په ٠ىښتنى کې ػ ٔث٩ه تنؼۍ لپبؿه ګڼي الؿې وتىن لـي  .امب اکرثیت ػ٠ه ٔث٩ه تنؼۍ
ګبنې ػ ػنؼو کيل ٔـشه ،تـنبمې او تـنبمه ؿیقي وىي ٝ٤بلیتىنه وړانؼې کىي  .تـنبمه ای او
ٜملیبيت ٔث٩ه تنؼي ػ ٠ىښتل وىو پیمى او ػولتي ٝ٤بلیتىنى اړیکه په و٥ب ٣ډول تیبنىي ؛ امب ػ
مرص ٣ػ ٍ٤لىنى ٔث٩ه تنؼي چه ػ ه١ه ټینګبؿ په ظبٌى ا٨المى تبنؼې ػی ،چه تبیؼ ػ تىػیرې
له الؿې ظـیؼاؿي يش هم ػ یى ظرب لىلتىنکي لپبؿه ػ ػولت ػ ٔـشه وىو ٝ٤بلیتىنى څعه یىه
تٍ٥یيل ٔـشه تـاتـوي  .ػ ٔـشې وىې تـنبمې تىػیره ػ تیـو ترـتى په البك ػ یى کبل او
ؿاتلىنکى اړتیبو لپبؿه ػه ،.شتی ػ ٌ٥ـ په البك تىػیرې لپبؿه هم مٝمىالً ػ تیـو ترـتى څعه ػ
ه١ى ٝ٤بلیتىنى ػډول څـګنؼولى لپبؿه چه اشتامالً په وؿولتي کبل کې ٨ـاؿ لـي او ػ ه١ى لپبؿه
تىػیره په پبم کې ػه الت٥بػه کیږي  .ػ تىػیرې په ځینى مىاؿػو کې ػ ؿاتلىونکى اړتیبئ تىػیره
ػ ؿاتلىنکي کبل لپبؿه چه په تیـ او ؿاتلىنکې پىؿې اړونؼ أالٜبت ػ تٍمیم نیىونکى لپبؿه ػ پبم
وړ انؼافه ګټىؿه ػه  .تیـ ه١ه ته ػا ظربتیب وؿکىي چه تـنبمه څه تـرسه کىالی يش او ؿاتلىنکي په
ذبؿي کبل پىؿې اړونؼو تٍمیمىنى اوږػ مهبله ظٕـ په ګىته کىي  .په ٕٝ٨ي تىګه ویالی وى
چه تىػیره ػ ػولت ػ اػاؿې لپبؿه ػ وذىهى ٠ىښتنه ػه  .همؼاؿنګه تىػیره ػ وړانؼیق وىو
مٍبؿ٤ى متٝبػل کىلى لپبؿه ػ ٜبیؼ او اړتیب وړ مبيل منبتٝى (لکه پىؿ) تیبنىونکې ػه  .څـنګه چه
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تىػیره اٌالس یب ػ تٍىیج وړ يش  ،ػ تىػیرىي کبل لپبؿه اذـایي څبنګه ٜملیبيت تىػیرې
تنٙیمىي  .یى ػ ه١ى تٝـی٥ىنى څعه چه ػمؼیـیت لپبؿه ؽکـ وىی ػاػی  :له معکې څعه ټبکل
وىو اهؼا٤ى ته ػ ؿلیؼو په مىظه ػ مبػي  ،مبيل او انمبين منبتٝى ماجـه او محمـه الت٥بػه له
مؼیـیت څعه ٜثبؿت ػه  .له مبػي منبتٝى څعه ماجـ او ا٠یقمنه الت٥بػه ػ ٌنٝتي مؼیـیت ػ
تصخ مىِى ٛػه ػ انمبين منبتٝى ػؿلت په کبؿ وړل ػ انمبين منبتٝى ػ مؼیـیت ػ مٕبلٝې تـ
چرت النؼې ٨ـاؿ لـي او تبالظـه له مبيل منبتٝى څعه ػؿلته او مٕلىته الت٥بػه ػ مبيل مؼیـیت ػ
تصخ مىِى ٛتىکیلىي .په کيل ډول ػ لبفمبنىنى له مبيل منبتٝى څعه ػؿلته الت٥بػه ػ
تىػیرې هؼ ٣ګڼالی وى او ػػولتي تىػیرې هؼٜ ٣مىمي اهؼا٤ى ته ػ ؿلیؼلى لپبؿه ػ ټىلنې له
مبيل امکبنبتى او منبتٝى څعه ماجـه اومحمـه الت٥بػه ګڼالی وى.
ػ تعٍیَ په تـظه کې ماجـه الت٥بػه ػ تىػیرې رشٓ ػی او ا٠یقمنه الت٥بػه ه١ه وظت
تص ٪٩مىمي چه ػ اٜتثبؿاتى مرص ٣ػ رص٤ه ذىیێ ( لپام) په ؿٜبیت رسه ٌىؿت نیيس  .یٝنې
له شؼ ا٨ل ( کمرتینى) امکبنبتى څعه شؼاکرث ( ډیـه) الت٥بػه .
ةىدیجه او اداري نظام :
تىػیره ػ اػاؿې نٙبم ػ لىی ځنځیـ یىه کړۍ ػه یب په تل ٜثبؿت تىػیره ػ اػاؿي نٙبم ػ لىیې
منٙىمې له لپىږمیى څعه یىه لپىږمێ ػه  .که چیـې ػ هیىاػ اػاؿي نٙبم ػ ه١ى ػنؼو له
مرمىٜې څعه ٜثبؿت وي چې ػهیىاػ ػ ٜمىمي چبؿو ػ مؼیـیت او اػاؿې له الؿې ػ یىه
للمله مٝینى اهؼا٤ى ػ تص ٪٩په مىظه ػٜمل او ٝ٤بلیت لبشې ته ػاظل يش تىػیره یب
تىػیرىي نٙبم ػ ه١ى نٙبمىنى یىه تـظه ػه ؛ ځکه ػ تىػیرې ذىړونې اٌالس هم یىافې ػ اػاؿي
نٙبم ػ اٌالس په چىکبټ کې ممکنه ػه(. )۸:۱۱

ةىدیجه او د مدیزیت پزوضه
ػمؼیـیت پـوله یب ػ مؼیـ ػنؼې ٜثبؿت ػي له  :تـنبمه ذىړونه  ،لبفمبنؼهي ،هامهنګي
(هم١ږي) ،هؼایت اوکنرتول  .ػ٠ه ٜنبرص یب ػنؼې هـه یىه ػ تىػیرې ػ پـولې له ٜنبرصو یب
مـاشلى رسه تړلې ګڼالی وى  .ػ تىػیرې پـوله ٜثبؿت ػه له  :لیبلت ګؾاؿي  ،تهیه او تنٙیم
 ،تٍىیج  ،اذـؤ اونٙبؿت ،ػ ؽکـ وىې پـولې پکبؿ وړونکي اهؼا ،٣مؼیـیت ػ ػنؼو تـرسه
کىل  .په تل ٜثبؿت ػ تىػیرې پـوله ػ مؼیـ ػ الك ولبیل ػي ،.تـ څى پؼې ولیله لبفمبن
ټبکلى اهؼا٤ى لىؿي ته تىفي .پؼې البك ویالی وى چې لیبلت کؾاؿي  ،ػتىػیرې تهیه ،
تنٙیم اوتٍىیج او ػتـنبمه ؿیقۍ(ذىړنې ) اولبفمبنؼهێ لپبؿه ولبیل ػي  ،او په تىػیره تبنؼې
نٙبؿت ػ مؼیـیت ػکنرتول ولبیل ػي (. ) ۸ : ۱۱
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ةىدیجه اوةزنامه ریشي
تـنبمه ؿیقي ػ مؼیـیت لىمړۍ ػنؼه ػه چه په ه١ې کې م٩بٌؼ –اهؼا -٣کړنالؿې او مٝیبؿونه
په نٙـ کې نیىل کیږي او ػ ٝ٤بلیتىنى لىؿی هم ټبکل کیږي  .تـنبمه ذىړونه ٜثبؿت ػه له  :ػ
ميل ا٨تٍ بػ ػوِٝیت ٔـشه کىل  ،ػ ؿاتلىنکى مبيل منبتٝى اټکل او ػتـنبمې ( پـوګـام) په اوږػو
کې ػ مبيل منبتٝى تعٍیَ پؼالې ٔـی٩ه چه له معکې ټبکل وىي اهؼا ٣تـ الله يش  .په
تـنبمه ذىړونه کې ٜمىمي او ظٍىيص تـظې ته هـ ډول پبملـنه په ميل ا٨تٍبػ کې له تنمټیقو
ممبیلى څعه ػه په تیـو وظتىنى کې یې په لىلیبلیمتي هیىاػونى کې – “ تـنبمه یي” ا٨تٍبػ
لـونکى کې لؼې امله ځبنګړی اهمیت ػؿلىػ چه ػ تىلیؼ او ویي ولبیل ػ ػولت په واک کې وو
او ػولت اړئ .چه ػ ټىلنې ػ ټىلى تـظى لپبؿه تـنبمې ذىړې کړي .
تـنبمه ذىړونه په رسمبیه ػاؿي هیىاػونى کې چې ػ پبنګىال نٙبم لـونکي ػي نن وؿځ ػ ػولت ػ
ػنؼو په فیبتیؼو رسه چه ػ ا٨تٍبػ یى معتلٖ وکل یې نیىلی ػی ػ وؿځ تـ تلې فیبتیؼونکي
اهمیت لـونکی ػی  .ظىنن وؿځ ػػؿیمې نړۍ هیىاػونى تـنبمه یي ا٨تٍبػ منلی او په ظپلى
اػاؿي تىکیالتى کې ػ تـنبمه ذىړونې واشؼونه لـي  .ػ٠ه هیىاػونه ػميل ا٨تٍبػ په کنرتول او
میالنىنى په اټکل تبنؼې تبوؿ لـي او په ه١ى ټىلى کې ػ تـنبمې ( پـوګـام) لبفمبن  ،ػ تـنبمې
مـکق او یب ػ تـنبمې وفاؿت وتىن لـي()۱۸:۸

ةىدیجه او دةزنامې ةزخې
که چیـې تـنبمه ػ ؿاتلىنکي لپبؿه په هـ ډول ٜملیبتى مىتمله وګڼى ،تبیؼ ووایى چه تـنبمې تىپیـ
لـونکې تـظې لـي  .هبؿولؼ کنرت  ،هبنن او ایـیي تـنبمې په النؼې تـظى ٔث٩ه تنؼي کړې
ػي:
 – ۸ؿلبلت اومبمىؿیت .
 – ۱هؼ٤ىنه .
 ۱ـ کړنالؿې .
 – ۱لیبلتىنه.
 – ۱ػ کبؿ رسته ؿلىلى ٔـی٩ې .
 – ۸م٩ـؿات او٨ىانین .
ٔ -۳ـشې .
 – ۱تىػیرې .
تىػیرې ػ تـنبمې ه١ه تـظې ػي چه ػ یىې ځبنګړې فمبنې ػوؿې لپبؿه ػمته کیؼونکي ٜبیؼ او
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مرص ٣انؼافه مىعٍىي  .په تل ٜثبؿت  :تىػیره ػ اٜؼاػو او اؿ٨بمى په چىکبټ کې مىؿػ نٙـ
پبیلى مبيل تڼه ػه  .په واٝ٨یت کې ػ تىػیرې ذىړونې ښیګڼى څعه یىهم ػاػه چه مؼیـان تـنبمه
ذىړون ې ته هڅىي او څـنګه چه تىػیره ػ اٜؼاػو اواؿ٨بمى په تڼه ػه  ،نى مؼیـان په تـنبمه
ذىړونه کې په ػ٨ت تبنؼې اړويل  ،ػػې لیؼ لىؿي څعه تىػیره ػ “ػولت ػ تـنبمى” مرص٣
ګڼالی وى تىػیره ه١ه ولیله ػه چه ػ ه١ې له الؿې ػ مؼیـیت ټىلې تـنبمې مٕـس او یىې
م٩ؼاؿي ( کمي) ٨بٜؼې په البك اؿفیبيب کیږي  .په واٝ٨یت کې ػ ؿاتلىنکې تـنبمې ػ٨ی٪
تنٙیم ػ ػولت یب مالمې کړنې ػ یىې مٝینې ػوؿې لپبؿه او تىػیرىي کنرتول په یى ( منل وىي
چىکبټ) کې ػ ٜملیبيت تـنبمې ػ ش ٚ٥اولبتنې لپبؿه یىه ولیله ػه  .په یىه مالمه کې ػ
تىػیرې ذىړونې نىتىالی ٝ٤بلیتىنه تې هؼ٤ه او مٍ٩ؼ نب مٝلىم ښیي .
په تـنبمه ذىړونه کې ػؿې البيس ٜنبرص وبمل ػي چه په النؼې ډول ػي :
 – ۸ػ مىذىػه وِٝې تـؿيس ( چیـته یم ) ؟
 – ۱ػ مٕلىتې وِٝې ٔـشه کىل ( تبیؼ چیـته وم ) ؟
 – ۱له مىذىػه وِٝې څعه مٕلىتې وِٝې ته ػشـکت لىؿی او څـنګىالی ( څـنګه ٠ىاړم چه
ه١ه ځبی ته وؿلیږم ) .
په هـو ػؿیى ؽکـ وىو ٜنبرصو کې ػ تصلیلىنى او ترقیې اٌيل مصىؿ ػ ټبکل وىو اهؼا٤ى ػ
تص ٪٩لپبؿه ػ منبتٝى او امکبنبتى کیمیت او کی٥یت ػی .ػې واٝ٨یت ته په پبم رسه چه تـنبمه
ذىړونه ؿاتلىنکي ته کتنه ػه او ػ ه١ې البك پیىثیني تىکیلىي  .مٕلىتې وِٝې (مٍ٩ؼ)ته
ه١ه وظت ؿلیؼالی وى چه ؿاتلىنکي رشایٖ ػ کمي او ػ٨ی٩ى أالٜبتى په البك اټکل(پیي
تیني ) يش او ػ تـنبمه ذىړونې پـوله او ٜملیبت په کمي م٩یبلىنى رسه انؼافه ګیـي او تیبن
يش  .کمي یب م٩ؼاؿي م٩یبلىنه کیؼای يش چې ٤ني او اذـؤیي ځبنګړتیبوې وي م٩ؼاؿ یب ومیـ
وي  ،وظت وي او یب هم مرص ٣وي  .ػػ٠ى پىؿتنیى ٜىاملى له ذملې څعه ػتـنبمى ا٨تٍبػیت او
اهمیت په پبم رسه مهم ٜبمل مرص ٣ػی له پبتې ٜىاملى او مبيل تُٝؼ څعه تـ نىؿو تُٝؼونى (
اړظىنى) مبيل تٝؼ ماجـ ػی .
له تىػیره ذىړونې څعه مىظه ػ مبيل پبیلى اټکل ػی چه په مٝینى فمبين اتٝبػو کې ػ لبفمبن ػ
تـنبمى ،لیبلتىنى او ٜملیبتى له اذـؤ څعه ؿامنځته کیږي  .تىػیره په واٝ٨یت کې ػ تـنبمى مبيل
او اٜتثبؿي تٍىیـ ػی  ،پؼې رستیـه ػ ه١ې په ٔـشې او ذىړښت کې نىؿ اړین ٜنبرص لکه
ػٜملیبتى شرم ٤ني مىعٍبت  ،همؼاؿنګه ػ وظت ػ تـتیج تـنبمه هم اټکل  ،لنري ،تنٙیم
او منٝکمىي  ،تىػیره او تـنبمه یى له تل رسه مت٩بتلې اړیکې لـي ؛ ځکه له یى اړظه تـنبمه
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ذىړونه ػ تىػیرىي أالٜبتى څعه په الت٥بػې رسه وکل نیيس او له تله اړظه اهؼا ٣ػ
تىػیرې ذىړونې او لنډ مهبله تىػیرى اذـؤ له الؿې تص ٪٩مىمي  .په لبػه ډول پؼالې شبل
کې چه تىػیره ػ تـنبمه ذىړونې لپبؿه اړین أالٜبت تـاتـوي په ظپله ػ تـنبمې ػ اذـؤ ولبیل
ػي  .النؼې مىاؿػ ػ ػالې اړیکې وبهؼي وؿکىي :
 – ۸ػ تىػیرىي واشؼونى تل٥ی ( ٪تـکیج کىل) هم مالمبتى په لبفمبنؼهێ کې او هم ػ ټىلنې
په لىړه لٕصه ( ػ مؼیـیت او تـنبمه ذىړونې لبفمبن ) .
 – ۱ػ تـنبمىي تىػیرې په تىګه ػ هیىاػ ػ مرمىٜي تىػیرې تنٙیم .
 – ۱ػ منځ مهبله تـنبمى په چىکبټ کې ػ ميل تىلٝې ػ تـنبمى تؼاؿک ( ػ تیلګې په ډول  ،په
ایـان کې ػ پـاظتیب پنځه کلنه تـنبمه ) ػ تـنبمه ذىړونې او مؼیـیت لبفمبن په والٕه (: ۸
.)۱۸

ةىدیجه او اكتصادي ةزنامه جىړونه
په ا٨تٍبػي تـنبمه ذىړونه کې ػ ميل اهؼا٤ى له تٝین وؿولته په پبنګه اچىنه کې معتل٥ې تـظې
څـګنؼیږي  .په ػ٠ى تـظى کې ٜمىمي او ظٍىيص تـظې وبملې ػي په ه١ى پبنګه اچىنى کې ػ
ٜمىمي تـظې لهم ػ ه١ى معبؿذى په وکل ػي چه ػ کبلنێ تىػیرې په تڼه اټکل کیږي ؛ ػ
تیلګې په تىګه په معتل٥ى کبلىنى کې ػ ػیىال ذىړونې او لړک ذىړولى لپبؿه ػ پیمى مٝین
م٩ؼاؿونه مىعَ کیږي تـ څى پؼې ولیله تـنبمه ػ اذـؤ پړاو ته ػاظله يش  .پؼې البك
تىػیره ػ مٝین وظت محالً  ۱یب  ۳کلىنى لپبؿه ػ ػولت مبيل تٍىؿ ػی .او تىػیره ػ یى کبل لپبؿه
وي  .کبلنێ تىػ یره تبیؼ ػ تـنبمې مبيل پـاظتیب او ػ ه١ې ػ اهؼا٤ى او همؼاؿنګه ػ هیىاػ مبلیبيت
او پىؿ آظمتنې ٘ـ٤یت ته په پبم رسه تٝین يش  .ػ تىػیرې ػ نٙـ ػ ظبونؼانى له لیؼ لىؿي څعه
تىػیره ػ ػولت یى کلنه تـنبمه ػه چه ػ  ۱کلنى منځ مهبله تـنبمى په چىکبټ کې وړانؼې کیږي .
ه١ىی ػ ػوی ػواړو تـمنځ هم١ږي ػ ميل ا٨تٍبػ ػ اړینى اٌىلى څعه ګڼي  .په تـنبمه کې هـ
وړانؼیق وىی ت١یـ تبیؼ ػ تىػیرې له الؿې تـرسه يش  .پؼې البك تىػیرىي تـنبمې ته اړینه
انٕٝب٨ ٣ثلىنه وؿکىي تىػیره ػ ػولت ػ تـنبمى او لیبلتىنى ػ پـاظتیب له ٜمؼه ولبیلى څعه ػه
په تل ٜثبؿت رسه تىػیره ػ ػولت ػ چبؿو ػاػاؿې لپبؿه ػ منبتٝى او پىيل ولبیلى ٠ىښتنه ػه  .نى
تىػیره ذىړونه او اړتیب وړ منبتٝى او مبيل امکبنبتى تعٍیَ ػ ټىلى ا٨تٍبػي تـنبمه ذىړونى ػ
اذـؤ ِبمن ػی .
پؼې تـتیج رسه اړینه ػه تـ څى په هـه تـنبمه ه١ه که لنډمهبله اوږػمهبله او یب منځ مهبله وي
په ټبکل وىو وظتىنى کې ػ اړینى اٜتثبؿاتى تعٍیَ ته پبم ويش  .تىػیره ذىړونه امکبن لـي
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چه له تیال تیلى اهؼا٤ى او معتل٥ى ډولىنى په ٌىؿت کې تؼوین يش  ،لکه متؼاوله ( مٝمىله)
تىػیره ذىړونه اوٜملیبيت تىػیره ذىړونه چې هـه یىه ځبنګړي اهؼا ٣تٝی٩یثىي او له ٤ني
لصب٘ه معتل ٦پړاونه تىپړوي  .په متؼاوله ( مٝمىيل ) تىػیره کې ػ ٜىایؼو منبت ٞاو ػ مٍبؿ٤ى
ډولىنه او یى کبل لپبؿه مٍبؿ ٣تٝینىي  ،پـته لؼې چه ػ ه١ې اړیکې او تړاو ػ اوږػ مهبله
ا٨تٍبػي ٔـشى او تـنبمى رسه مىعَ يش  .په تىػیره کې ػ ػولت ا٨تٍبػي اهؼا٤ى او
لی بلتىنى ته پبم کیږي او ػ ه١ىی په چىکبټ کې تـنبمه ذىړیږي او ػ اړتیب وړ ٜىایؼ او مٍبؿ٣
تـؿيس کىي .ػ٠ه ډول تىػیره ذىړونه ػ هیىاػ ا٨تٍبػي پـاظتیب ته ػ ؿلیؼلى او فیـتنبیي پبنګه
اچىنى لپبؿه ډیـه ٠ىؿه ولیله ػه ػ ٜملیبيت تىػیرې له لیؼ لىؿي څعه تىػیرې ته ػ مؼیـیت ػ
اذـا له لیؼ څعه کتل کیږي او ػ کبؿ ػ شرم په م٩بتل کې (( مرص ٣او ګټه )) ػ ( کبؿ ػ شرم
واشؼ په م٩یبك) مٕبلٝه کیږي او ػ اٜتثبؿ تعٍیَ ٌىؿت نیيس پؼالې ډول چه ػ کبؿ ػ
شرم په م٩بتل کې اٜتثبؿ مىعَ کیږي او په ه١ه تبنؼې نٙبؿت ػ ٜملیبتى ػ اذـؤ ػ کی٥ي او
م٩ؼاؿي مٝیبؿونى رسه تـرسه کیږي ػ تـنبمى ٜملیبت  ،تـنبمى کړنې ػ ٝ٤بلیت او ٔـس په چىکبټ
کې ؿا څـګنؼیږي ػ مىذىػه ٘ـ٤یتىنى ٝ٤بلیتىنه په ټىلنه کې لبيت او ػػولت ػ شبکمیت ػپيل
کىلى ٜىامل تـاتـوي  ،له تله اړظه ٜمـاين ٔـشې ػ ٘ـ٤یتىنى ػ پـوژې په چىکبټ کې ػ البيس
تٝمیـاتى له الؿې کىي  .مىذىػه ٘ـ٤یتىنى ته پـاظتیب وؿکىي او ػ البيس تٝمیـاتى له الؿې
ػ٘ـ٤یتىنى ٜمـ فیبتىي یب ػ ه١ىی ٜمـ تحثیتىي .
ٔـشې فمبن تنؼي وىې تـنبمې لـي یٝنې له پیل څعه ػ وؿولتي پړاو پىؿې ټىلى ته ؿلیږي
پؼالې شبل کې چه ٝ٤بلیتىنه ػوامؼاؿ شـکت لـي او ػاذـؤیي کبؿ ځبیىنى ػ ٨بنىين ػنؼو په ډله
کې ومیـل کیږي ( . )۱۱ : ۸

ةىدیجه او ضیاضت جىړونه
ػ تىػیرى په اړه تٍمیم نیىنه ػ لیبيس چبؿو په البك وي او ترقیه او تصلیل یىاځې له ػ٤بٜي
ولبیلى څعه ػی  ،ځینې وظت لیبيس چبؿې ٠یـ اظال٨ي وي او ځینې وظت هم ٩ٜل
اواظال٨ي لیؼ لىؿي شبکم کیږي  .فیبتـه ه١ه تٍمیامت چه پیچيل او متّبػ اؿفښتىنه په تـکې
نیيس په شؼ ا٨ل ترقیه او تصلیل رسه ػمالتړ وړ ګـځي ځکه ه١ه ػالې تٍمیمىنه ػي چه
تبیؼ ونیىل يش  ،لکه امنیتي ممبیل ه١ه ترقیه او تصلیلىنه چه په ػولتي تىػیره ذىړونه کې
ه١ه ته پبم کیږي یىافې ه١ه وظت ػ لیبيس لىت١بړو لپبؿه اهمیت لـي چه ه١ه لىت١بړي نىمىړي
تصلیلىنه په ظپلى اؿفیبتێ ګبنى کې په کبؿ یىيس  ،آن تـ ػې کله چه نىمىړي تصلیلى نه الت٥بػه
کیږي هم  ،یىافې له ػ٤بٜي ولبیلى څعه وي چه ػ نىؿو لیبيس لىت١بړو ػ تىىی ٪او تصـیک
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لپبؿه په کبؿ وړل کیږي  .په ځینى ځبیىنى کې ػ ميل ٠ـوؿ په وبن اللته ؿاوړنې کیؼای يش چه
له یى مبهـانه تصلیل څعه ډیـې مهمې وي  ،په نىؿو ځبیىنى کې کیؼای يش چه تصلیل ػ
لیبيس لىت١بړو ػ تىىی ٪لپبؿه کلیؼي ولیله وي چه څه ډول تبیؼ یىې مهمې لیبيس مىِىٛ
ته ؿایه وؿکړي .
تىػیرې وړانؼیق وىې ٔـشې ػي  .ځینې وظتىنه ػ یىې تـنبمې لپبؿه ػ تىػیرې ػ ډول اؿایه
کىل ٤ـ ٧کىي امب کله چه ػ تـنبمه لیبيس اړط کمقوؿی وي ػ ه١ه لپبؿه ػ تىػیرې ػاؿایه کىلى
ډول تىپیـ نلـي که ښه وړانؼې وىې وي او که تؼه لیبيس اړط ػ مبتې المل کیږي او په هـ
شبل ؿػیږي .
په ځینى ځبیىنى کې امکبن لـي چه ػ تـنبمې لیبيس اړط ػومـه پیبوړي وي چه ػ تىػیرې تؼ
وړانؼې کىل هم تـنبمه له مبتې رسه معبمغ نکړي فیبتـه وړانؼیق وىي ٔـشې یب ػ ذمهىؿ
ؿئین اذـایي تىػیرې ػػولتي لبفمبنىنى په ا٨تٍبػي تٍمیم نیىنى کې مهم ولبیل ػي او ػ
تىػیرې ػ اؿایه کىلى کی٥یت هم تـنبمې ػ مؼیـیتي ػ انٝکبك کىونکي په شیخ په پبم کې نیىل
کیږي  .په معتل٥ى هیىاػونى کې ن٥ىؽ لـونکى لیبيس ډلى ته چې تىػیره ذىړونه تـ ا٠یقې
النؼې ؿاويل (لیبيس ن٥ىؽ لـونکي ا٤ـاػ) ویل کیږي  .ػ پبؿملبن یى ن٥ىؽ لـونکی التبفی یب یى
اذـؤیي لیبيس ؿئین ػ یىې پـوژې یب تـنبمې ٠ىښتنه کىالی يش  .مهم ػ لیبيس لىت١بړي
٨ؼؿت ػی او ػ پـوژې یب تـنبمې متنبلج والی په وؿولته ػؿذه کې ػی  .په ػولتي تىػیره
ذىړونه کې یى متعٍَ تبیؼ ػا فػه کړي چه اظال٨ي یب ٨بنىين لتىنقه تبیؼ په منځ کې نه وي
او څه ډول ػا چبؿه وف٠مي  .ػولتي تىػیره ذىړونه ػ وؿځې ػ لیبيس اهؼا٤ى په تړاو په ػالې
ډول په ظلکى ا٠یقه کىي چه ػ ه١ىی په ګټه یب تبوان رسه ؿایه وؿکړي ػػې پـ تنب لیبلت
ذىړوونکي ٠ىاړي چه وپىهیږي چې تىػیرې څه ډول په ه١ه اهؼا٤ى پىؿې اړونؼې کیږي .
شیـانىونکي نه ػه چه تىػیرىي ػالیل فیبتـه ػ ه١ى اهؼا٤ى رسه په تړاو په کبؿ وړل کیږي  ،یب لږ
تـ لږه مالمه امبػه يش تـ څى په تـنبمه اوشمبلى لیبيس ٜنبوینى پىؿې اړونؼو پىښتنى ته
ځىاة ووایي  .ػ تیلګې په ډول ػ ؿکىػ وظت کې چه فیبت ومیـ ظلک تیکبؿه وي  ،یىه مهمه
ػ٤بٜي پـوژه امکبن لـي چه لىمړی ػ ػنؼو په تـاتـولى او تیب ػ ميل امنیت په البك تىذیه
يش.
انٝکبيس تىػیره ذىړونه ػػلت له واٝ٨ي لیبلت څعه ػه ؛ ان تـ ػې چه ػ ه١ې انٝکبك له
ظربو او ؿلمي لیکنى تـ انٝکبك فیبت ػی ػالې لیبلت مؼاؿان تبیؼ وټبکل يش چه م٩بم او
ځبی ته الؿرسی ومىمي  .ځکه ػ ػه١ه ػ ظربو وِبشت امکبن لـي چه کبؿ ظـاة کړي او تې
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ػلیله ػ ػښمنێ پیؼا کیؼو لثج يش  .همؼاؿنګه لیبلتىنه ٠بلثبً په لعتێ رسه په و٥بهي تىګه
تیبنیؼای يش  .پؼې مبنب نؼه چه ټىل لیبلتىنه ػې په تىػیره کې منٝکن يش ځکه فیبتـه
مهم لیبيس ممبیل مبيل م٥هىم نلـي  .همؼاؿنګه تبیؼ ووایى چه ټىلې تىػیرې په څـګنؼ ډول
لیبلت نه وړانؼې کىي امب یى کبؿ پىهـ کىالی يش چه په ه١ه پی١بم چه ػػیىان لـونکى په
ولیله ٜميل کیږي وپىهیږي  .تىػیره ذىړونه یىه شمبله او ػ٨ی٩ه چبؿه ػه او فیبت کبؿ
٠ىاړي  .کله چه لیبلت ذىړوونکي تٍمیم ونیيس تـنبمه که په مبيل ډول تإمین کړي او یب یې
نکړي ظلک په ژوؿه تىګه تـ تإجیـ النؼې ؿاويل او ژونؼ تؼلیږي  .ػ شیـانتیب ظربه نؼه چه
تىػیرىي تٍمیمىنه ػ اشمبلبتى ػ تصـیک لثج کیږي ؛ ځکه ػه١ى تٍمیمىنى پبیلې اوګټې
اؿفښتنبکې او مهمې ػي  ،اوػ تٍ٥یيل تىػیرى په څنګ کې ػي ػتىػیرې ػ کبؿ کىونکي له
لىؿي ػ ؿیبيض یىه ٠لٕي ( تیـوتنه ) یىه لىیه تیـوتنه ػه  ،ځکه ػالې یىه تیـوتنه ػه چه هـ
کن ه١ه پیؼا کىالی يش  .او ػ ه١ې په اړه نٙـ وؿکىي او نیىکه وؿتبنؼې کىي  .تىػیرې
مٝمىالً په للګىنى او فؿګىنى پبڼى کې لیکل کیږي او ػ٠ه پبنې په ذؼولىنى تبنؼې فیبتىالی پیؼا
کىي  .أالٜبتى ػػ٠ه لىی شرم تیبؿول فیبت کبؿ ٠ىاړي  .ػرضة االذل ػ پبی نیټه او
لبٜتبنه اِب٤ه کبؿ ته ډیـه اړتیب لـي  ،په ځبنګړي ډول که چیـې ػ٠ه رضة االذل م٩ننه ٨ىې
په وړانؼیق کىونکي تىػیرې په لپبؿلى پىؿې اړونؼ وي ػیته اړتیب لـي چه ظپل ځبن ټىل ػ ه١ه
لپبؿه و ٦٨کړي .
ػ ٜمؼه لیبلتىنى او پبلیمیى ټبکل ػ لىړو تٍمیم نیىونکى م٩بمبتى په ولیله ٌىؿت نیيس تـ څى
ػػولت ټىل ٝ٤بلیتىنى او ا٨ؼامبت ػ ه١ى لیبلتىنى او پبلیمى په البك اذـؤ يش  .لیبلت
تیبنىونکي ػه او تىػیره ذىړونه ػ ػولت ػ لیبلت ذىړونې ػ لیبلت له مهمى ولبیلى څعه
ومیـل کیږي  .لیبيس پـوله ه١ه ٔـی٩ه ػه چه ػا٤ـاػو مٕلىتیت ه١ه که مت٥بوت هم یىله
تل رسه نیږػې کىي او ٜمالً ػ٠ه چبؿه په تىػیره کې څـګنؼیږي ؛ ػ تیلګې په ډول ػ تىػیرې
الیصه ػ ټبکنیقو مثبؿفو په وظت کې وړانؼې وىو پالنىنى ته ػ ذمهىؿ ؿئین ػ پبتنؼۍ انؼافه
څـګنؼوي  .ػ تیلګې په ډول ػ ټىلنیق ٜؼالت الت٩ـاؿ په ه١ى تمنټىنى پىؿې تړلی ػی ،چې ػ
ه١ې له الؿې وتمنێ ػ ٜبػالنه ویي ٩٤ ،ـ له منځه وړلى  ،تیکبؿۍ اوتثٝیْ له منځه وړلى
امکبن وي  .په ه١ه ٌىؿت کې چه ػولت ػػ٠ى تنمټىنى ػ الت٩ـاؿ لپبؿه ػ مرلن څعه اړین او
الفم اٜتثبؿ او ذىاف واظيل  .ػا چبؿه په تىػیره کې په اړونؼ ٍ٤ل کې څـګنؼیږي  .او ػا ټکی
څـګنؼوي چه ػولت پؼې پړاو کې ػ ظپل اذـايئ ا٨ؼام پبپنؼ او ظپلى تـنبمى ته په ذؼي ډول پبم
کىي او په وؿولتیى پړاوونى یٝنې تىػیرې په اذـؤ کې هم ػ اٜتثبؿاتى او منبتٝى په مرص ٣رسه
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ػػولت اؿاػه څـګنؼوي  .تىػیره ػ لرتاتیژیک مؼیـیت مهمه ولیله ػه چه ػولت کىالی يش
له ه١ې څعه په متصىلى رشایٕى کې ػظپلى تـنبمى ػ تص ٪٩ػ ګټې او ماجـیت په فیبتىايل او
همؼاؿنګه تصـانىنى په کبتى کىلى کې الت٥بػه وکړي  .تىػیره په ش٩ی٩ت کې ػػولت کلنێ
پـوګـام ػی چه ػ لىیى پبلیمیى اومنځ مهبله اهؼا٤ى په چىکبټ کې تنٙیم کیږي او په معتل٥ى
لٕصى کې ػػول ت مؼیـیت ػنٙبؿت او اؿفیبتێ لپبؿه اوػ پبؿملبن ػمهمى نٙبؿيت ولبیلى څعه
ومیـل کیږي  .ػیته په پبم رسه چه ػ ٨ىانینى وِ ٞکىل او ػ تٍىیج ػ م٩ننه ٨ىې ػنؼه ػه او
ػ٨بنىن اذـا کىل اذـایه ٨ىې ته لپبؿل وىي ػي تبیؼ ولیؼل يش چه تىػیره ػ ٨بنىن یب ػ
ػولت ػ لیبلت ػ یىمهم لیبلت په شیخ ػ م٩ننه ٨ىې په والٕه وِ ٞکیږي او که ػ اذـائیه
٨ىې ؟ په تل ٜثبؿت آیب لیبلت او اػاؿه یىله تل رسه ذال ػي که یى له تل رسه تړيل ػي ؟ په
ځىاة کې تبیؼ وویل يش چه اػاؿې او لیبيس کبؿونه په ډیـو مىاؿػو کې یى له تل رسه تړيل
ػي چه ػه١ى ذال کىل لعت کبؿ ػی  .همؼاؿنګه اػاؿي او لیبيس لىړ م٩بمبت ػ هیىاػ په
اػاؿي ػ لتګبئ کې رسه یى ػي،ػالې چه ػ وفیـ م٩بم په ٜین شبل کې ػ اػاؿې م٩بم تـ څنګ
لیبيس م٩بم هم ػی  .ػتىػیرې په ٠ىښتنى کې ګڼ ومیـ للمله مـاتج له اذـایي واشؼونى
څعه ػ اذـؤئیه ٨ىې تـ لىړې لٕصې پىؿې تىپړوي او ػالیصې په تىګه مرلن ته وړانؼې
کیږي او تبفه ػ تىػیرې ػ الیصې ػتٍىیج او ػ تىػیرې په ٨بنىن تبنؼې ػ ه١ه ػ تثؼیل
وؿولته ػ للمله مـاتج له تىپړولى وؿولته ػاذـؤ لپبؿه واشؼونى ته اتال ٟکیږي  .تبیؼ وویل يش
چه ػ تىػیرې لنؼ ػ ه١ه تٍمیمىنى ؿاپىؿ ػی چه له اتثبٜى  ،ػ ػولت ػتـظې ػ یىان لـونکى
اواذـؤ کىونکى رسه په تٝبمل کې نیىل کیږي  .ػالمه ػه چه په نهبیت کې ػ تىػیرې ٨بنىن
م٩ننه ٨ىه وِ ٞکىي ظى ػ ػ٠ه ٨بنىن وِ ٞػ م٩ؼمبتى تهیه ػ ػولت له لىؿي ٌىؿت نیيس  .په
تل ٜثبؿت ػ م٩ننه ٨ىې ػ تٍمیامتى تؼاؿک ٜمؼتبً ػ اذـائیه ٨ىې له الؿې ٌىؿت نیيس ػ
تىػیرې ٠ىښتنې ػ اذـائیې واشؼونى څعه پیل کیږي او پؼې تـتیج رسه ػ اذـائیي واشؼونى
ه١ه کبؿ کىونکي چې ػ تىػیرې ٠ىښتنې تنٙیمىي ػ تىػیرې ػ ٨بنىن په تىکیل کې ډیـ مهم
ؿول لـي  .او ه١ه ٠ىښتنې چه پؼې ؿػی ٦کې تنٙیمیږي  ،په لږ ت١یـ رسه مرلن ته ؿلیږي
په پبؿملبن کې هم له ذقوي ت١یـاتى او تٝؼیالتى رسه په تٍىیج ؿلیږي ( . )۸۳ : ۸

ةىدیجه او ضاسماندهي
څـنګه چه ؽکـ وىل ػ لبفمبن ػاهؼا٤ى په تـنبمه ذىړونه کې او ه١ه اهؼا٤ى ته ؿلیؼل مىعَ
کیږي  .په تل ٜثبؿت په تـنبمه ذىړونه کې مىعَ کیږي چه کىم کبؿونه تبیؼ تـرسه يش  .ػ
لبفمبن ػ هێ په پړاو کې هم تبیؼ مىعَ يش چه کىم کمبن (کىم لبفمبين واشؼونه ) تبیؼ
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کىم تـرسه کړي او هـ لبفمبين واشؼ تبیؼ اهؼا٤ى ته په ؿلیؼو کې څىمـه ونډه ولـي  .که چیـې
په لبفمبن کې مبيل یب اػاؿي مٝبونیت ایربػ يش  ،ػا مبنب لـي چه ػ٠ه واشؼ ػ مالمې اهؼا٤ى
ته ػ ؿلیؼلى په ظبٔـ ػ لبفمبن ػ اػاؿې او مبيل چبؿو په تـظه کې مـلته کىي  .لبفمبنؼهي ػ
ا٤ـاػو او کبؿي ډلى تـ منځ ػ کبؿ ػ ویي او ػنؼو اوٝ٤بلیتىنى ػ ٔث٩ه تنؼۍ ػ پـولې په شیخ او
ػ ه١ىی تـمنځ ػ هم١ږۍ په شیخ تٝـی ٦وىیؼه ػ لبفمبنؼهێ اٌيل ٜنبرص ػ کبؿ ویي  ،واک
او مماولیت متـکق او ٜؼم متـکق او للمله مـاتثى په وبن چبؿې ػي چه تىػیره په ټىلى ػ٠ى
ٜنبرصو کې په یىه ٔـی٩ه ا٠یقه کىي او له ه١ى رسه اړیکه لـي  .ػ تیلګې په ډول النؼې
ٜنبرص ؽکـ کىالی وى .
ػ اټکل وى ٜملیبتى شرم او پـ له پمې مٍبؿ٤ى په ٍ٤ل کې ػ تٍىیج وىو اٜتثبؿاتى انؼافه  ،ػ
لبفمبن انؼافه  ،ػ واشؼونى ومیـ او لبفمبين مبيل پمتىنى ػ فیبتىايل او کمىايل اړتیب ټبکي .
ػیىې ٔـشې یب ٝ٤بلیت ایربػ ظؾ ٣ػ انمبين ځىاک او ه١ه ٔـشې ػلبفمبين پمتىنى یب ٝ٤بلیت
ػ کمىايل یىه لٕصه لکه ػ ٍ٤ل ،تـنبمې ٝ٤ ،بلیت او ٔـشې په وبن چبؿې ؿامنځته کىي .
چه هـ یى ػ من بلج لبفمبين واشؼ په ولیله ػ اذـؤ پړاو ته ؿلیږي  .ػ مبيل واک انؼافه له
لىړپىړو څعه ټیټ پىړو ته ػ واک لپبؿلى په انؼافه ٜمؼه مٝیبؿ او اٌل ػی  .ػ والیتي تىػیره
ذىړونې نٙبم ػ والیبتى او متـکق ٜمؼه ټبکىنکی ٜبمل ػی  .ػ تىػیرې پـوله څـګنؼوي چه تـ
کىمې انؼافې پىؿې په تعٍیَ پىؿې اړونؼ تٍمیامت او په مصيل لٕصى کې ػ منبتٝى او
لىیت تنؼۍ کې  ،او تـ کىمې انؼافې پىؿې ته مـکقي ػولت کې نیىل کیږي ( . )۸۱ : ۸

ةىدیجه او همؿږي
هم١ږي ه١ه پـوله ػه چه ػ ه١ې له الؿې ػ معتل٥ى واشؼونى اهؼا ٣او ٝ٤بلیتىنه ػ یى ډول وايل
تـ څنګ یى ځبی کیږي  .تـ څى ػ لبفمبن مرمىٜي اهؼا ٣په مٕلىته ٔـی٩ه رسه تبمین يش .
تىػیره ػ اذـائیي ػلتګب ػ ٝ٤بلیتىنى ػ هم١ږۍ لپبؿه اهؼا٤ى ته ػ ؿلیؼو په مىظه ػ ػولت ػ
ٝ٤بلیتىنى په لىیه او کىچنێ لٕصه یىه ماجـه ولیله ػه  .څـنګه چه تىػیره ػػولت ػ ټىلى
ٝ٤بلیتىنى لپبؿه تنٙیمیږي  .لبفمبين للمله مـاتج په معتل٥ى ٔث٩بتى کې ػ مٍبؿ٤ى ػ اؿفیبتێ ػ
معتل٥ى پړاوونى په لړ کې ػ ػنؼو ػ تکـاؿ او تؼاظل په وتىن کې په مغ وړل کیږي  .او ػلبفمبن
ػاظيل ٝ٤بلیتىنه او ػػولت ٝ٤بلیتىنه هم١ږي کیږي .تىػیره ػ لبفمبن ػ معتل٥ى تـظى له مؼیـانى
رسه مـلته کىي تـ څى ػ ظپلې واشؼې ؿاتٕې په ولیله ػ تٝبمل له الؿې ػ لبفمبن نىؿې تـظې
او ټىل لبفمبن پیؼا کړي (اړیکې پیؼا کړي)  .او همؼاؿنګه مـلته کىي تـ څى ػ اذـائیي
ػلتګبئ مؼیـان هم ػ ظپلې اػاؿې ػلتګب او اػاؿي نٙبم اړیکه ػؿک کړي  .ػ ٜملیبتى هم١ږي
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په ځبنګړي تىګه پالين تىػیرې په تنٙیم رسه البنه کیږي  .پؼې ٔث٩ه تنؼۍ کې ػ مىعٍى
ػولتي ػلتګبئ تـنبمې او مىافي لبفمبن  -ه١ه لبفمبنىنه چې تـ معتل٥ى نىمىنى النؼې یى ډول
ػنؼه رسته ؿلىي ػ ػنؼو ػ تؼاظل یب تکـاؿي مرص ٣په تـاوؿػونى کې ترؼیؼ نٙـ ػ معتل٥ى
مـاشلى په څنګ پـمغ ځي ( . )۸۸ : ۸

ةىدیجه او کنټزول
کنرتول ه١ه پـوله ػه چه په لړ کې یې واٝ٨ي کړنالؿې له م٩بٌؼو  ،اهؼا٤ى لیبلتىنى او
مٝیبؿونى رسه تٕثی ٪او م٩بیمه کیږي او ػ انصـا ٣په ٌىؿت کې اٌالشي ا٨ؼام کیږي .
م٩بٌؼ  ،اهؼا ،٣لیبلتىنه او مٝیبؿونه ػ تـنبمه ذىړونې په پړاو کې ټبکل کیږي  .نى پؼې
البك ػ کنرتول مىظه ،ه١ه څه چې وته او ه١ه څه چه تبیؼ وي تـ منځ م٩بیمه او ػ٠ه ػواړو
تـمنځ ػم١بیـت په ٌىؿت اٌالشي ا٨ؼام ػی  .په تل ٜثبؿت په کنرتول کې ػػې لىال په لټه
کې یى چه آیب کبؿونه ػ تـنبمې مٕبت ٪پـمغ ځي ؟ څـنګه چه وویل وىل تىػیره ػ تـنبمه ذىړونې
یىه تـظه ػه ؛ ځکه ػ تىػیرې له تٝـی٥ىنى څعه یى هم تىػیره ػ پىيل اؿ٨بمى په چىکبټ کې ػ یى
لبفمبن ػ تـنبمې وړانؼې کىل ػي  .په تل ٜثبؿت ػ یى لبفمبن تىػیره په م٩ؼاؿي اؿایې رسه
یٝنې په ت٥کیک رسه ػ ٜملیبتى ػ مرص ٣په تٝین رسه اوػ مٝینى فمبين چىکبټىنى لپبؿه مىعَ
او مٝلىمیږي  ،چه کىم ٝ٤بلیتىنه تبیؼ تـرسه يش ؛ پؼې تـتیج رسه ػ وؿولتیى ا٨ؼامبتى لپبؿه
ػالې چىکبټ وړانؼې کىي چې له ه١ه څعه پیـوي ػ اذـؤ کىونکى لپبؿه اړینه ػه او مؼیـان ػ
تىػیرې په ټبکلى رسه په ټىلى ٝ٤بلیتىنى تبنؼې ظپل نٙبؿت تـرسه کىي  .پؼې رسه تیـه له
تىػیرې څعه ػ لبفمب ن اهؼا٤ى ته ػ ؿلیؼو لپبؿه ػ تـنبمى ػ تىان انؼافې او یب له اټکل وىې
تـنبمې څعه انصـا ٣ػ شؼوػو لپبؿه الت٥بػه وکړو  .ػ تىػیرې ٜمؼه ٠ىؿه والی ػا ػی چه ػ یىې
مالمې ػ معتل٥ى ٝ٤بلیتىنى ػ هم١ږۍ رسه ػ انؼافه ګیـۍ ػ یى مىرتک البك په کبؿ وړلى له
الؿې اوکنټـول کې مـلته کىي .
په کنټـول کې څلىؿ النؼې پړاوونه وبمل ػي
 – ۸له معکې ټبکل وىو اهؼا٤ى ته په پبم ػ مٝیبؿونى الت٩ـاؿ .
 – ۱ػ کړنالؿې انؼافه ګیـي .
 – ۱ػ ټبکل وىو مٝیبؿونى رسه ػ کړنالؿې م٩بیمه اوانصـا٤بتى اؿفیبيب .
 – ۱اٌالشي ا٨ؼامبت  .له مٝیبؿونى څعه مىظه ػ ػ٨ی ٪او انؼافه ګیـۍ وړ چىکبټ په ػاظل کې
ػ اهؼا٤ى ت٥میـ ػی  .که چیـې کنرتول ته ػ تىػیرې ػ پـولې له لیؼ لىؿي څعه وکتل يش نى
ویالی وى چه مبيل  ،مبلیبيت او په تىػیره کې تٍىیج وىي ٨ىانین ػ تىػیرې ػ کړنالؿې
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مٝیبؿونه ػ ي او واٝ٨ي یب اذـؤ وىې تىػیره په معتل٥ى پړاوونى کې له ػ٠ى مٝیبؿونى رسه (
تٍىیج وىې اوتعٍیَ وىې تىػیره ) ػ م٩بیمې وړ ګـځي .ػ تىػیره ذىړونې پـوله ػ
کنټـول له ٔـی٩ى رسه هم ػ م٩بیمې وړ ػه  .ػ کنټـول ؿووىنى ػٜملیبتى ػ رسته ؿلىلى ػ وظت
له نٙـه په ػؿیى تـظى ویىالی وى :
 – ۸معکې له کړنالؿې څعه کنټـول  .لکه معکې له پـواف څعه ػ الىتکې کنټـول .
 – ۱ػکړنى یب ٜملیبتى په وظت کنټـول  .لکه الىتکه ػ پـواف پـ مهبل کنټـولىل یب مىټـ ػ چلىلى په
وظت کې کنټـولىل .
 – ۱وؿولته له ٜملیبتى کنتټىل  .لکه ػ مصٍىل تـ ذىړیؼو وؿولته ػ ه١ه کی٥يت کنټـول.
ػ تىػیرې په کنرتول کې هم ػ ا٨تٍبػ همؼا ډولىنه ػ کنرتول ٌىؿت نیيس معکې له مرص٣
کنرتول ػ مرص ٣پـ وظت کنرتول او له مرص ٣وؿولته کنرتول ػ کنرتول پىؿتني ؽکـ وىي
ډولىنه تٍؼی٩ىي  .په وفاؿتعبنى او نىؿو اذـائیي ػلتګبئ کې ػ وړانؼې وىې تىػیرې تـؿيس په
لبفمبن کې مؼیـیت او همؼاؿنګه ػ تىػیرې تٍىیج معکې ػ ٜملیبتى څعه ػ کنرتول له ډول
څعه ػی  .ػ اٜتثبؿ تإمین چه ػ تىػیرې ػ مرص ٣له پړاوونى څعه ػی ػ ٜملیبتى پـ مهبل ػ
کنرتول لپبؿه یى محبل ػی ػ تىػیرې ؿاپىؿ چه وؿولته ػتىػیرې له اذـؤڅعه پبؿملبن ته وړانؼې
کیږي وؿوولته ػ ٜملیبتى څعه ػکنرتول ډول ػی ( . )۸۳ : ۸

ةىدیجه او حطاةداري
شمبتؼاؿان ػ ػ٨ی٩ى مٝلىمبتى ػ اللته ؿاوړلى په اهمیت تبنؼې ټینګبؿ کىي تىػیره ػ شمبتؼاؿانى
له نٙـه ػ مٕلىة لیبلت تیبنىل ػي او په واٝ٨ي مٍبؿ٤ى پىؿې اړونؼأالٜبت له تىػیرې رسه
م٩بیمه کیږي  .تـ څى وکىالی وى چه ّ٨بوت وکړو چه آیب هم١ه لىمړی لیبلت ت٩ٝیج وىی
یب نه ػشمبتؼاؿانى نٙـ په ځبنګړي ډول ػ اؿفیبيب کىونکى له لىؿي ػ ه١ه ػ ٝ٤بلیتىنى ػ اؿفیبيب
کىلى څـنګىالی ټبکي  .تىػیره له شمبتؼاؿۍ رسه نیږػې اړیکه لـي پؼالې ډول چه ویالی وى
چه نىمىړي ػواړه یى له تل رسه تړيل ػي  .تىػیره ػ کبؿ ځبی ( ػلتګبه) ؿاتلىنکي اهؼا ٣او
تـنبمه په پبم کې نیيس  .او ػ ه١ه ػ تص ٪٩لپبؿه ػ اړتیب وړ اٜتثبؿات اټکل کىي .ػ٠ه اټکل
مٝمىالً ػ تـنبمې مرص ٣ػ ٍ٤لىنى او ػ ه١ه ػ اذقائ په چىکبټ کې ٌىؿت نیيس  ،لیکن په
ٜمل کې تبیؼ پؼالې تىګه ترؼیؼ يش چې شمبتؼاؿ په مٍبؿ٤ى تبنؼې ػ٨ی ٪کنرتول ولـي .
تـرسه وىي ٜملیبت او ػ ه١ې پبیلې ػ اؿ٨بمى او مبيل ؿاپىؿونى په تڼه التعـاد کیږي او ػ
تىػیرې ػ واشؼونى په واک کې ٨ـاؿ نیيس تـ څى هم ػ ٜمل وړ کبل کې ػ تىػیرې ػ ت١یـاتى ػ
لقوم او هم ؿاتلىنکي کبل ػ اړتیبئ ػ تـاوؿػ او ػ اټکل له لصب٘ه ػ الت٥بػې وړ وګـځي  .ػ
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تىػیرې تهیه او شمبتؼاؿۍ نٙبم په یى تل تبنؼې مت٩بتلې ا٠یقې لـي ؛ پؼالې ډول چه که
چیـې ػ چبؿو لپبؿه کبيف اٜتثبؿات په پبم کې نه وي نیىل وىي ػ شمبتؼاؿۍ نٙبم له ګڼ ومیـ
لتىنقو رسه معبمغ کیږي او په همؼې تـتیج که چیـې شمبتؼاؿي ونيش کىالی چه په وظت
او اٌىيل ډول ػ شمبتؼاؿۍ ػ٤بتـ تهیه او مبيل ؿاپىؿونه التعـاد کړي او ػ مماولینى په واک
کې یې وؿکړي نى ػ مبيل ػوؿې لپبؿه ته ػ تىػیرې اټکل لتىنقمن وي او ٔثٝبً ػ تىػیرې
کنرتول او نٙبؿت ته هم امکبن ونلـي  .کنرتول ػ تىػیرې په اذـؤ کې ػ ټینګبؿ وړ چبؿو څعه
ډیـه مهمه چبؿه ػه ؛ ځکه ػ م٩ننې ٨ىې او اذـائیه ٨ىې مماولین ػواړه پؼې ټینګبؿ کىي چه
مالمبت په تىػیره کې م٩ـؿ وىی لیبلت ت٩ٝیج کړي  .له مرص ٣څعه ػ پبتې ن٩ؼو پیمى
څعه ػ ػؿلتې الت٥بػې په تـظه کې ٜمؼه انؼیښنه ػ مبلیبتى ػ اللته ؿاوړلى او پیمى ػ مرص٣
تـمنځ ػ وظت په اړه ػه .کیؼای يش نىمىړې پیمې رسمبیه ګؾاؿي يش او ػ ػولت لپبؿه اِبيف
ٜبیؼ ؿامنځته کړي  .ػ اذـائیي کبؿ ځبی ( ػلتګب) أالٜبتى او ٜملیبتى ته الرسلی او ػ مرص٣
وىئ پیمى څـنګىالی ػ م٩ؼاؿي کمیتىنى په البك ایربػوي چه ػ کبؿ شرم ػ هـ واشؼ مرص ٣ػ
شمبتؼاؿۍ ػ ػلتګب له نٙبم څعه التعـاد او له کنرتول او مصؼوػیتىنى څعه ػوظت په هـ ه
تـظه کې ظرب تـالله يش  .په هـ پړاو کې ػ تـرسه وىو ٜملیبتى په م٩بتل کې ػ مرص ٣وىو
اٜتثبؿاتى له څـنګىايل څعه ػ ظربتیب لپبؿه او ػتىػیرې ػ اٌالس انٕٝب ٣په مىظه النؼې چبؿې
تـرسه کیږي :
 – ۸ػ تىػیرې واشؼ تٍىیج وىې تىػیره ػ مرصٍ٤ ٣لىنى او ػ ه١ى ػ اذقائ په البك ػ هـې
تـنبمې په چىکبټ کې ػ تٍ٥یيل تىػیرې په تىګه ػ مٝبونتىنى او اذـائیي واشؼونى په څبنګى یب
ډولىنى رسه ځبنګړې کیږي .
 – ۱تىػیرىي واشؼ په واک کې وؿکىي تـڅى ػ تىػیرې ػ تٍ٥یل ػ اٌل په البك یې مرص٣
کړي .
 – ۱ػ شمبتؼاؿۍ واشؼ تـرسه وىي مٍبؿ ٣ػ هـې تـنبمې په چىکبټ کې او ػ مرص ٣ػ
ٍ٤لىنى او ػ ه١ىی ػ اذقؤئ په البك په میبوتني ډول ػ تىػیرې واشؼ ته ؿاپىؿ وؿکىي او ػ
مرص ٣میبوتنێ کړنالؿه او ػ ه١ې تٝهؼات چه نه وي پـػاظت وىي ػ اٜتثبؿ ػ تعٍیَ په
شؼ کې په ذؼويل ډول ؿاپىؿ وؿکىي .
 – ۱تىػیرىي واشؼ ػ وٌل وىو ؿاپىؿونى په البك نمثت تـنبمى او ػ مرصٍ٤ ٣لىنى ته ػ
انٕٝب ٣پؾیـۍ ػ اٌل په البك ا٨ؼام کىي  .ػ تٍىیج وىې او تعٍیَ وىې
تىػیرې(تـنبمې) رسه ػ ت٥ـی ٢وىې (ٜميل وىې) تىػیرې م٩ب یمه کىلى ته مبيل نٙبؿت ویل
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کیږي .چې ػ ػ٠ې پـولې پبیله ػ ٜملیبتىاو ٝ٤بلیتىنى ػ اٌالس او تٝؼیل لثج کیږي او ػ
هیىاػ اػاؿي نٙبم او اذـائیي نٙبم ػ ټىلنې ػ ظیـ ښېګڼې په لىؿ تیبیي ( . )۸۱ : ۸

په ةىدیجه جىړونه کې له مزضتى څخه اضتفاده
ػ مـلتى په مټ کىالی وى چه ػ اليس کبؿونى شرم ؿاکم کړو او ػ لتىنقو شل لپبؿه ؽهني او
٩ٜيل الؿو ته مـاذٝه کىونکې هڅې فیبتې کړو .نن وؿځ ػ مـلتى تکنبلىژي په رسٜت رسه ػ
پـمعتګ په شبل کې ػه .ماجـیت ،ػ ګټې فیبتىالی ،ػ اشمبلبتى او اؿتثبٔبتى ػ شبلت کمىالی،
مـلتنؼویه تکنبلىژي ن٥ىؽ یې ػ تىػیرې ذىړونې په پـوله کې وؿځ تـ تلې فیبتىي  .په اوك
وظت کې تىػیرىي أالٜبت په کمپیىټـ کې ؽظیـه کیږي او ػ اړتیب په وظت کې په رسٜت
رسه التعـاد کیږي  .څـنګه چه کبلنێ تىػیره ػتیـ په البك تـاوؿػ کیږي په تیـو کلىنى پىؿې
ػ اړونؼو أالٜبتى التعـاد په البنێ رسه په ډیـ رسٜت اهمیت پیؼا کىي  .ػ تیلګې په ډول
ػػ٠ه ٜلم کبؿول په مؼیـیت او ػولتي تـظه کې ػ اذـؤ په اړه په ٜمـاين ٔـشى تبنؼې نٙبؿت
نىم اظیمتالی وى  .له کمپیىټـ او معکې ذىړو وىو لیمتمىنى له الت٥بػې پـته ػ لىیى پـوژو
مؼیـیت ت٩ـیثبً ٠یـ ممکن ػی .په پـوژو تبنؼې ػ نٙبؿت لپبؿه ػ پـوژو مؼیـان په منٙمى ػوؿاين
ؿاپىؿونى او کله هم ٠یـ منٙم ػ ٤ىؿیت ػ انؼافې په البك هم لـي ػ تـنبمه ذىړونې لیمتم ػ
ؿاپىؿونى فیبت تهیه کىل او تىػیرې کنرتول په ُلنتي ډول او په هم١ه ػ اړتیب وړ وظت کې
ت٩ـیثبً امکبن نلـي  ،ځکه ػ هـ یىه ؿاپىؿ او اړتیب وړ أالٜبتى تـاتـول ػ پـوژې مؼیـیت ػومـه
وظت نیيس چه ػػ٠ه وظت په تىپړولى کې لیمتم ته نىي أالٜبت ػاظلیږي او په پبیله کې
ػ نیمه کبؿه ؿاپىؿونى مصتىا او ػؿد وىي مىِىٜبت تې اٜتثبؿه کىي او یب ػا چه ػ پـوژې
مؼیـیت ػ مرثىؿیت له معې ػ اړینى أالٜبتى ػنىتىايل له امله اړین تٍمیم نیيس ؛ په پبیله
کې تیبػې ډول ؿاپىؿونى ته اړتیب نه لیؼل کیږي ( . )۳۳ : ۸
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لنډیش
ػ ػولتي مؼیـانى له لیؼ لىؿي څعه تىػیره ػػولتي ٔـشى او لیبلتىنى ػ پـاظتیب اٌيل ولیله ػه.
تىػیره ػ ػولت په وړانؼیق وىو ٝ٤بلیتىنى پىؿې اړونؼو پىيل م٩بػیـو تیبنىونکي ػه او ػ٠ه
تىػیرىي تٍمیامت ػ ػولت تـنبمى او لیبلتىنى انٝکبك کىونکي ػه الثته ػ تـنبمه ذىړونې له
النبػو څعه په ػ٨ی٩ه تىګه  .تىػیره ػ یى کبل لپبؿه ػ تیـو ترـتى او ؿاتلىنکى ٠ىښتنى په البك
ٔـاشې وىې تـنبمه ػه  .په ٨بٔ ٞډول ویالی وى چه تىػیره ػ ػولت ػ اػاؿې لپبؿه ػ پیمى
٠ىښتنه ػه  .له معکې ټبکل وىو اهؼا٤ى ته ػ ؿلیؼلى لپبؿه له مبػي مبلی او انمبين منبتٝى څعه
٠ىؿه او ماجـه الت٥بػه له مؼیـیت څعه ٜثبؿت ػه  .په مرمىٜي ډول ػ تىػیرې هؼ ٣ػ
لبفمبنىنى ػ مبيل منبتٝى څعه ػؿلته الت٥بػه او ػولتي تىػیرې هؼٜ ٣مىمي اهؼا٤ى ته ػ
ؿلیؼلى لپبؿه ػ ټىلنې ػ مبيل امکبنبتى او منبتٝى څعه ٠ىؿه او ماجـه الت٥بػه ګڼالی وى  .ػ
مؼیـیت پـوله یب ػ مؼیـیت ػنؼې ٜثبؿت ػي له  :تـنبمه ذىړونه  ،لبفمبنؼهي  ،هم١ږي ،
هؼایت او کنرتول  .له ػ٠ه ػنؼو یب ٜنبرصو څعه هـیى ػ تىػیرې په مـاشلى یب ٜنبرصو پىؿې
اړونؼ ګڼالی وى  .په تل ٜثبؿت ػ تىػیرې پـوله ػ مؼیـ ػ الك ولبیل تـ څى پؼې ولیله
لبفمبن مىؿػ نٙـ اهؼا٤ى لىؿي ه تىفي  .تـنبمه ذىړونه ػ مؼیـ لىمړی ػنؼه ػه تـنبمه ذىړونه
ٜثبؿت ػه له  :ػميل ا٨تٍبػ ػ وِٝیت ٔـاشې کىل  ،ػ ؿاتلىنکى ،ػ ؿاتلىنکى مبيل میالنىنى اټکل
او ػ تـنبمې په اوږػو کې ػمبيل منبتٝى ځبنګړي کىل پؼالې تىګه چه له معکې ټبکل وىي
اهؼا ٣تـالله يش په ميل ا٨تٍبػ کې په تـنبمه ذىړونه کې ػ ظٍىيص او ٜمىمي تعي
تـکیج ته هـ ډول پبملـنه له تنمټیقو ممبیلى څعه ػه  .تىػیرې ػ تـنبمې ه١ه تـظې ػي چې
ػمته کیؼونکي ٜبیؼ او مرص ٣انؼافه ػ یىې ځبنګړي مبيل ػوؿې لپبؿه مىعٍىي  .تىػیره
ه١ه ولیله ػه چه ػمؼیـیت ػ ټىلى تـنبمى له الؿې مٕـس کیږي او ػیىې م٩ؼاؿي ِبتٕي په
البك اؿفیبيب کیږي  .ػ مبيل تىػیره ذىړونې څعه مىظه ه١ه مبيل پبیلې ػي چه په مٝینى
فمبين اړظىنى کې ػ لبفمبن ػ تـنبمى  ،لیبلتىنى او ٜملیبتى څعه منځته ؿاتالی يش  .تىػیره او
تـنبمه یى له تل رسه مت٩بتلې اړیکې لـي  :ځکه له یى اړظه تـنبمه ذىړونه ػ تىػیرىي أالٜبتى
څعه په الت٥بػې وکل نیيس او له تله اړظه اهؼا ٣ػ تىػیره ذىړونې او لنډ مهبله تىػیرى ػ
اذـؤ له الؿې ٌىؿت نيس  .ػ ميل اهؼا٤ى له تٝین وؿولته په ا٨تٍبػي تـنبمه ذىړونه کې په
پبنګه اچىنه کې معتل٥ې تـظې مىعٍې کیږي .پؼ٠ه تـظى کې ظٍىيص او ٜمىمي تـظې
وبملې ػي  .پؼ٠ه پبنګه اچىنى کې ػ ٜمىمي تـظې ونډه ػ ه١ه معبؿذى په تڼه وي چه په کلنێ
تىػیره کې اټکل وىي وي  .ػ تىػیرې ػنٙـ ظبونؼانى له لیؼلىؿي څعه تىػیره ػ ػولت یى
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کلنه تـنبمه ػه او ػولت لیبلتىنه ػي  .په تـنبمه وي تىػیره کې ػػولت لیبلتىنى او اهؼا٤ى ته
پبم کیږي او ػ ه١ه په چىکبټ کې تـنبمه ذىړیږي او ػ اړتیب وؿ مٍبؿ ٣او ٜبیؼات تـؿيس کىي
 .ػ تىػیرى په اړونؼ تٍمیم نیىنه ػ لیبيس چبؿو په البك وي او ترقیه او تصلیل یىاځې ػ
ػ٤بٜي ولبیلى یى ډول ػی تىػیرىي وړانؼیق وىی ٔـشې ػي ځینې وظتىنه ػ تىػیرې وړانؼې
کىل ػ یىې تـنبمې لپبؿه تىپیـ لـي ؛ امب کله چه ػ تـنبمې لیبيس اړط کمقوؿی وي  ،ػ تىػیرې
ػ وړانؼې کىلى ډول ػ ه١ه لپبؿه تىپیـ نلـي که ښه اؿایه يش او یب تؼه لیبيس اړط ػ مبتې ٜبمل
کیږي او په هـ ٌىؿت رسه ؿػ کیږي  .ػولتي تىػیره ػ وظت ػ وؼیؼو لیبيس اهؼا٤ى تـ
ا٠یقې النؼې ػه  .اهؼا ٣ػ وظت په تیـیؼو رسه ت١یـ کىي  .تىػیره ذىړونه ډیـ شمبك او
ػ٨ی ٪کبؿ ػی او فیبت کبؿ٠ىاړي  .کله چه لیبلت ذىړوونکي تٍمیم ونیيس چه تـنبمه په
مبيل ډول تإمین کړي یب یې نکړي  .ظلک په ژوؿه تىګه تـ تبجیـ النؼې ؿاځي او ژونؼونه یې
تؼلیږي  .تىػیره ػػولت ػ لیبلت تیبنىوکي ػه او تىػیره ذىړونه ػ ػولت ػ لیبلت ذىړونې
نٙبم له ولبیلى څعه ګڼل کیږي  .تىػیره ػ لرتاتیژیک مؼیـیت له مهمى ولبیلى څعه ػه چه
ػولت کىالی يش چه په متعىلى رشایٕى کې له ه١ه څعه ػ ظپلى تـنبمى ػ تص ٪٩او ماجـیت او
محمـیت ػ فیبتىلى او همؼاؿنګه مبيل تصـانىنى په کبتى کىلى کې الت٥بػه وکړي  .شمبتؼاؿان ػ
ػ٨ی٩ى مبلی أالٜبتى په تـالله کىلى تبنؼې ټینګبؿ کىي  ،ػ شمبتؼاؿانى په انؼ تىػیره ػ مٕلىة
لیبلت تیبنىل ػي او په واٝ٨ي مٍبؿ٤ى پىؿې اړونؼ أالٜبت له تىػیرې رسه م٩بیمه کیږي تـ
څى وکىالی وى چه ّ٨بوت وکړو چه ایب هام٠ه لىمړی لیبلت ت٩ٝیج وىی او که نه  .ػ
تىػیره تهیه او شمبتؼاؿۍ نٙبم یى پـ تل مت٩بتلې ا٠یقې لـي  .پؼالې ډول چه که چیـې ػ
چبؿو لپبؿه اړین اٜتثبؿات په پبم کې ونه نیىل يش  ،ػ شمبتؼاؿۍ نٙبم له ګڼ ومیـ لتىنقو رسه
معبمغ کیږي  .او په همؼې تـتیج چه که چیـې ػ شمبتؼاؿۍ نٙبم ونيش کىالی چه ػ
شمبتؼاؿۍ ػ٤رتونه په مى ٞ٨او اٌىيل ډول تهیه کړي او مبيل ؿاپىؿونه التعـاد کړي او
مماولینى ته یې وړانؼې کړي ػ مبيل ػوؿې لپبؿه په تىػیرې تیي تیني مىکله وي  .او ٔثٝبً
تىػیرىي کنرتول او نٙبؿت ته هم تـ رسه نيش .
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پىښتنې
 – ۸ػولتي مؼیـان ػ ػولت تىػیرې ته له کىم لیؼ لىؿي څعه ګىؿي ؟
 – ۱تىػیره له ػولتي مؼیـیت رسه څه اړیکه لـي ؟
 – ۱ػ مؼیـیت پـوله یٝنې څه ؟
 – ۱تىػیره له پالن ذىړونې رسه څه اړیکه لـي ؟
 – ۱تىػیره ػ تـنبمې کىمه تـظه تىکیلىي ؟
 – ۸په تـنبمه ذىړونه کې کىم ٜنبرص وبمل ػي ؟
 – ۳له تىػیره ذىړونې څعه مىظه څه وه ؟
 – ۱تىػیره له ا٨تٍبػي تـنبمه ذىړونې رسه څه ډول اړیکه لـي ؟
 – ۱تىػیره او لیبلت ذىړونه یٝنې څه ؟
 – ۸۳لبفمبنؼهي یٝنې څه ؟
 – ۸۸لبفمبنؼهي په تىػیره څه ډول ا٠یقې لـي ؟
 – ۸۱په کنرتول کې کىم پړاوونه وبمل ػی ؟
 – ۸۱ػ کنرتول ؿووىنه ػ ٝ٤بلیتىنى ػ تـرسه کىلى ػ وظت له معې په کىمى تـظى ویىل وىي ػي
؟
 – ۸۱تىػیره له شمبتؼاؿۍ رسه څه ډول اړیکه لـي ؟
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