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د  ړپیل سره د مالت له ویالیس زویاکنټلپاره د  اووړد دوهم پ اکنوټنوماندي د  اکنوټ زوید ولسمشر
.دي ېک هټترالسه کولو په ل  

 
 

 یعبددددب عبددددب او اشدددرد  ندددي ا  ددددز ينوماندددد هړدوا

 زویاکنټددلپدداره د  اووړپدد میددد دو اکنوټدد زوید ولس شددر ۍدا اوندد

 ا ېزندددداکو اسدددديیس سددددم د پیددددل سددددره لدددده ویالیسدددد
 بوخت وو. ترالسه کولو په  ړد مالت تونویشخص

 
 ،ړترالسدده کدد ړمسدددود مالتدد ءایضدد  نددي د ا  دددښددا  ي 

د  ېکدد اووړپدد يړپدده لددوم ۍمسدددود د ولس شددر ءایا  ددد ضدد
دنددده  هګددپدده تو الیمرسددت لددومړي ولس شددر  امددد کددرزي د

 میددپدده دو اکنوټددد  ېچدد هړ.  نددي نمندده وکددې دهړترسددره کدد

مسدددود د  ۍا  ښددبدده  ېپدده رددور  کدد ایددد بر ېکدد اووړپدد
اړوندددده   ېچددد اکيټدددوپددده توګددده مشدددر  د ټدددېېاقتصدددادي ک 

 اکنوټددکددوي. مسدددود د  ارنددهڅبدده  خددهڅو وزارتدد ۸لدده  ک ېټدده
د نومانددد زل ددي  اکنوټدد زوید ولس شددر ېکدد اووړپدد يړپدده لددوم

 میاشددتې ېد مدد ېچدد هګددپدده تو الیمرسددتلددومړي رسددول د 

پدده  اکنوټدداو د  ړخپددل کدد یاځدد ۵ یددې ېکدد اکنوټددپدده  ټددېېن ۵د 
څخدده مالتددړ وکددړ، عبدددب عبدددب  لدده یددې ېکدد اووړپدد میدددو

 ه.و ړته وال اکنوټ
 

ژنددددل شدددوي سدددوداګر او د ولس شدددر کدددرزي ېعبددددب د پ

کددرزي مالتددړ ترالسدده کددړ. عبدددب پدده   دددې  ورور مح ددود
 هاو د شددن رتوګدده د م ددي امنیددت د ریاسددت د پخددواني مشدد

د ر بددر امددرب رددال  مالتددړ ترالسدده کددړ  )رونددد سددبز بهیددر 
 ه دهسیاسددي ډلدد )دا بهیددر پدده ننالیددن بځدده دا ځوانددانو یددوه

 .  ړي لريتنه  ۵۵،۵۵۵ کوم چې ادعا کوي
 

بددددل نومانددددد د  ویددددد  اکنوټدددد زویولس شددددر روېدددد نددددي د ت

. انددوري ړترالسدده کدد ړانددوري مالتدد نی سدد دیسدد ال،یمرسددت
څخددده د  اووړپددد يړلدددوم لددده اکنوټدددد   غددده کدددې دی چدددې

د نومدددوړي  تدددر پددده شدددا کېددددو وړانددددې، ګورد میعبددددالر 
د د خ کدددو . اندددوري د افغانسدددتان هو ړتددده وال اکنوټددد ګندددڅتر

 پر اړه لري.  يمشر وندګ په نوم د یوه اسالمي  رکت

 نددي  ا  يښددمشددرانو  ددم لدده تنددو  ۵۵قددوم  یددو دد الکوز
پدده  ګددش شدد یر کسددانوقددوم  ې. د دړاعددالن کدد ړمالتدد خددهڅ

. پددده وکددړ ړمالتددد خددهڅزل دددي رسددول  لدده ېکددد اکنوټدد رویددت
د پخددواني مشددر  نوی نددي د مها ددد یا  ښدد هګددتو ې  ددد

ه ا  دشدددددا ،ړترالسددددده کدددد ړا  ددددددزي مالتدددد ها  دشددددا
د  ېکالددده پدددور ۳۳۳۱ تدددر خدددهڅکدددال  ۳۳۳۵لددده  ا  ددددزی

او  ې دهړدنددده ترسددره کدد هګددپدده تو ریددوز ړیافغانسددتان د لددوم

 اکنوټددد  .هو ړتدده وال اکنوټدد زویولس شددر ېکددال کدد ۵۵۵۲پدده 
. 

 
لدده  اکنوټدد زویا  دددزي د ولس شددر ېکدد اووړپدد يړپدده لددوم

 .کولو ړمالت خهڅ ادینوماند عبدالرب رسول س

ا ت دداالپ پدده  ېچدد لیددد دفتددر اسددتازي وو ادیسدد ا  يښددد 
لدده  ېچدد يړوکدد هړکددېپر ادیسدد ۍا  ښددبدده  ېکدد وځددور وڅدد

 يړپدده لددوم اکنوټددد  ادیسدد ا  يښدد. يړوکدد ړمالتدد خددهڅچددا 
دا  ېچدد ،وې ړېترالسدده کدد ېرايدد سدد نه  ۴۰۵۲  ېکدد اووړپدد

 ېمقددام کدد  ددورمڅپدده  ېلددډنوماندددو لدده  ۸د  نومددوړی یددې
 .راووست

 

نوماندددد مح دددد  اکنوټددد زوید ولس شدددر ه،ټدددېن ۵۳پددده  ېد مددد
پدده  اکنوټددبدده د  نومددوړی ېچدد ړاعددالن وکدد یداود سدد نانزو

. يړوکددد ړمالتددد خددهڅلددده اشددرد  ندددي   ېکدد اووړپددد م دددو
 سددد نه ۵،۲۱ د ېکددد اووړپددد يړپددده لدددوم اکنوټدددد  یسدددنانزو

 ۴ خددهڅ ېلددډنوماندددو لدده  ۸د  کولددو سددرهترالسدده  و پددهیددرا

 خپل کړی وه.  ېمقام ک
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

کال ټاکنو په اړه  ۴۱۰۲ د افغانستان د
 وروستي مالومات 

 

کال د مې  ۴۱۰۲د 
 مه 30میاشتې 

ې تر دویم ورځ ۰۱
 پړاوو ټاکنو پورې.

 
 

کتنې یو ماموریت په الره اچوي او په ترڅ کې یې په دې هېواد کې د ( په افغانستان کې د NDIملي ډیموکراټیک انسټیټیوټ )
مې( نېټې د ولسمشریزو او والیتي شوراګانو د ټاکنو له لړۍ څخه دمخه، په بهیر  ۰۱مې )د وري میاشتې دې  ۱اپرېل میاشتې د 

 .کې او وروسته شننه ترسره کوي

 
زډیلن مالوماتو وید وروست  

 
  سدددیون ېط دددوی نیدددوز راپدددور ورکدددړ چدددې د ټددداکنو خپ دددوا  ک

د دفتددددر  ۍرې د ولس شددددرېددددکدددده چ څرګنددددده کددددړه چددددې
پدددر وړانددددې کدددوم چدددې پددده ټددداکنو    کدددومتي چدددارواکو و غددد

کدددې د السدددو نې پددده تدددور تدددورن دي، ګدددام پورتددده نددده کدددړي، 
 نو دا ک ېسیون به یې نومونه په ډاګه کړي. 

  سدددیون ېط دددوی نیدددوز راپدددور ورکدددړ چدددې د ټددداکنو خپ دددوا  ک
 ۴۵،۵۵۵د ټددددداکنو د دویدددددم پدددددړاوو څدددددارنې لپددددداره د نومانددددددو 

  .استازو ته باور لیکونه ویش ي دي

 تددده د ټددداکنیزو توکدددو  څخددده ولسدددوالیو وندددود والیتوندددو لددده مرکز
اسددددتول تددددر اوسدددده پددددورې ندددده دې پیددددل شددددوي او ت دددده 

رات ونکدددددو  ۲۸څخددددده نیدددددولې تدددددر  ۵۲کیددددد ې چدددددې لددددده 
  ساعتونو پورې پیل شي. 
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د والیتي شوراګانو د ټاکنو ورستۍ پایلې و 
 ځنډیدې

 
د والیتددي شددوراګانو ورسددتۍ پددای ې بدده تددر  غدده پددورې چددې 

څخددده  ۱۵۵۵د ټددداکنیزو شدددکایتونو خپ دددوا  ک ېسدددیون لددده 

 ډېر شکایتونو څېړې، وځنډی ي. 
 

د ټددداکنو خپ دددوا  ک ېسدددیون د خپدددل مهدددالوی  پدددر بنسددد  

پدده پددام کددې نیولدده وه چددې بایددد ورسددتۍ پددای ې د  ددون 
مدده نېټدده اعددالن کددړي، خددو دا ک ېسددیون بایددد ۴میاشددتې پدده 

نېټددددې پددددورې چددددې د ټدددداکنیزو  ۳۵د  ددددون میاشددددتې تددددر 
شددکایتونو د خپ ددوا  ک ېسددیون لخددوا ورتدده د شددکایتونو پدده 

منتظددددر پدددداتې شددددي. د  اړه تددددر پرېکددددړې اسددددتول کیدددد ي،
ټدداکنیزو  ۱۵۵۵والیتددي شددوراګانو د ټدداکنو پدده اړه د ټددول ټددال 

یدددې د لومړنیدددو پدددای و پددده ۳۱۱۱شدددکایتونو لددده ډلدددې څخددده 

 ک ددددده دي. د ټددددداکنیزو شدددددکایتونو خپ دددددوا  ک ېسدددددیون 
څرګندددده کدددړه چدددې دا پرېکدددړې کېددددای شدددي وروسدددتۍ 

 پای ې بدلې کړي.  
 

مددې میاشددتې د د ټدداکنیزو شددکایتونو خپ ددوا  ک ېسددیون د 

نېټددې د لومړنیددو پددای و لدده اعددالن وروسددته د شددکایتونو د  ۵۵
سدداعته ځددانګړي کددړي وو، خددو د ګددش شدد ېر ۵۲ثبددت لپدداره 

سددداعتونو تددده ۲۸شدددکایتونو د شدددتون پددده و ددده، دا مدددوده 
 و ځول شوه.  

 ېچدد هړکدد ندددهګرڅ ونیسددېخپ ددوا  ک  تونویشددکا زویاکنټددد 

 وید اعددالن شددو ېچدد انولددهیدا ب تونویشددکا ویثبددت شددو یرډېدد
پدده   وید پددا ېپرت دده کددوم چدد رېد شدد  ویددد  غددو را رېشدد  ویددرأ

  .کم وه ،یثبت شو ېفورمه ک
 

نددددادر  اندددددیو ونیسددددېد خپ ددددوا  ک  تونویشددددکا زویاکنټدددد د
سددره  ږ: "زمددولیددوو ېخبددري ناسددته کدد وهیددمحسددني پدده 

 اکنوټددد  ېچدد ېد هړا ېپدده د تونهیثبددت شددوي شددکا یرډېدد

د  رېشدد  ویددد رأ ېکدد  ویپددا ویددنړپدده لوم ونیسددېخپ ددوا  ک 
. کددده ید ړیاعدددالن کددد ټېددد پرت ددده  رېد شددد  ویدددرا نویتښدددر

 ایددداو شدددوا د سدددره وي او ومدددوارد لددده مددددارک ونددددړا ېرېدددچ
 ېکدد  ویپددا ویپدده ورسددت ېشددي چدد یداېددشددي، نددو ک دیددتائ

  ."شي تهځبدلون رامن

 
 ېد ېچدددد هړکدددد ندددددهګرڅ ونیسددددېخپ ددددوا  ک  اکنوټدددد د

 ېاچددددوون یددددېد را ا یددددز خددددهڅ ۳۵۵۵لدددده   ونیسددددېک 
پرمهدددال  ېرنېشددد  ویدددد را انوګشدددورا تددديیمرکزونددده د وال

 ېاچددوون یددید را اتویددز خددهڅ ۳۵۵۵دي او لدده  يړکدد  یتفتدد
 اکنوټددددشددددوي دي. د  رلېشدددد   يځایددددب یددددېمح ونددددو را

 عدددالنا ېبددداط  یدددېمح وندددو رأ ۵۸۸د  ونیسدددېخپ دددوا  ک 

 .ړېک
 

 ېبدددده د مدددد ونیسددددېخپ ددددوا  ک  تونویشددددکا زویاکنټدددد د
 ېپددور ېټددېن ۵تددر  ېاشددتید  ددون م خددهڅ ۱۳لدده  ېاشددتیم

ولددددري. دا  ډې وندددد ندددديځبدددده ور هړپدددده ا تونویشددددکا ېد د

 شي.   میتنظ  به د زونونو  پر بنس ډې ون

و  دټاکنو پایلې د ښځینه د والیتي شوراګان
و څخه شوی مالتړ څرګندوينوماند  

 
نېټدددې د ټددداکنو د لومړنیدددو پدددای و پدددر  ۵د اپریدددل د میاشدددتې د 

سدددد نه  ۵۳بنسدددد ، ښددددځینه نوماندددددو د والیتددددي شددددورا 

سددد نه څوکیدددو  ۵۵څدددوکۍ خپ دددې کدددړي دي. دا شددد ېره د 
سدده یې څخدده چددې ښددځو لپدداره د ټدداکنو پدده قددانون کددې 

ځدانګړی شدوې، څده ندا څده لددوړه ده، خدو پده تیدرو ټداکنو کددې 

 س نې څخه ټیټه ده.  ۵۵
  

ګټونکددو ښددځینه نوماندددو  ۳۴لومړنیددو پددای و پددر بنسدد ،له  د
تندده یددې لدده سدده یې پرتدده دي. د دې ۳۸لدده ډلددې څخدده، 

څوکیددو څخدده شددپ  پدده کابددل، دری پدده دایکندددي او دوه د  ۳۸
   نددد پدده والیددت کددې دي.   داشددان، ښددځینه نوماندددي 

د  دددرا ، کنددددز، وردګ، سددد نګان، فدددراه، لدددوګر او نی دددروز 

ه یې څخدده پرتدده کټددونکې شددوې والیتونددو کددې  ددم د سدد
 دي.

 
د کابددل پدده والیددت کددې درې ښددځینه نوماندددو تددر ټولددو نددورو 

نوماندددو لددوړې رایددې ترالسدده کددړي دي، دا پدده داسددې  ددال 

کدددې ده چدددې د دایکنددددي پددده والیدددت کدددې یدددوې ښدددځېه 
نوماندددې تددر ټولددو لددوړې رایددې ترالسدده کددړي دي. د نی ددروز 

ه لددوړې پدده والیددت کددې یددوې ښددځېه نوماندددې دوی دده در دد
 رایې خپ ې کړې دي.

 

والیتونددو  ۵۴نېټددې پدده ټدداکنو کددې د  ېددواد پدده  ۵د اپرېددل د 
کدددال د ټددداکنو پرت ددده ډیدددرې  ۵۵۵۳کدددې ښدددځینه نومانددددو د 

رایددې خپ دددې کدددړې دي. پددده شددپ و والیتوندددو کدددې ښدددځینه 
نوماندو لد ې رأیدې او پده یدو والیدت کدې شداوخوا پده پخدوا پده 

 .  کچه رأیې ترالسه کړي دي
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