د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن د اﻗﺗﺻﺎدي راﭘور ﻟﻧډﯾز
د  ۲۰۱۷ﮐﺎل ﻧواﻣﺑر
د ھﭔواد اﻣﻧﯾﺗﻲ وﺿﻌﯾت د ﺧراﺑﯾدو ﭘﮫ ﺣﺎل ﮐﯥ دی .داﺳﯥ ښﮑﺎري ،ﭼﯥ ﺟګړې او زﯾﺎﺗﯾدوﻧﮑﻲ ﺷﺧړې د ھﻐﮫ ﻣﺷﺗﺑﺛﯾﻧو او د
ﻣﺳﺗﮭﻠﮑﯾﻧو ﺑﺎور د ﺑﯾرﺗﮫ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐوﻟو ﻣﺧﻧﯾوی ﮐوي ،ﮐوم ﭼﯥ ﭘﮫ  ۱۳۹۳ﮐﺎل ) ۲۰۱۴زﯾږدﯾز( ﮐﯥ ﯾﯥ د اﻣﻧﯾﺗﻲ ﻣﺳووﻟﯾﺗوﻧو د
ﻟﯾږد ﭘړاو څﺧﮫ وروﺳﺗﮫ ﯾﯽ ﻟﮫ ﻻﺳﮫ ورﮐړی دی .اﻗﺗﺻﺎدي وده د  ۲۰۱۴او  ۲۰۱۵ﮐﻠوﻧو ﭘﮫ ﭘرﺗﻠﮫ ،ﭼﯾري ،ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻟﮫ
 ۲۰۰۳زﯾږدﯾز ﮐﺎل وروﺳﺗﮫ ﺗر ټوﻟو ټﯾټﮫ اﻗﺗﺻﺎدي وده ﯾﯥ ﺗﺟرﺑﮫ ﮐړې ده؛ ﻟږ څﮫ ﻟوړه ﺷوې ده .د  ۲۰۱۷زﯾږدﯾز ﮐﺎل د
ﻟوﻣړﯾو ﺷﭘږو ﻣﯾﺎﺷﺗو ﺗﻘرﯾﺑﻲ ارﻗﺎم ښﯾﻲ ،ﭼﯥ اﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧﮫ اوس ھم ﭘﮫ ټﯾټﮫ ﮐﭼﮫ ﮐﯥ دي .دا ﭘﮫ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ده ،ﭼﯥ د
ﻣﺗﺷﺑﺛﯾﻧو ﺑﺎور ــ څﻧګﮫ ﭼﯥ د ﻣﺗﺷﺑﺛﯾﻧو د ﮐﺗﻧو او د درک د رﺑﻌوارو ﺳروې ګﺎﻧو څﺧﮫ څرګﻧدﯾږي ــ د  ۲۰۱۷زﯾږدﯾز ﮐﺎل ﭘﮫ
ﻟوﻣړﯾو ﺷﭘږو ﻣﯾﺎﺷﺗو ﮐﯥ څﮫ ﻧﺎ څﮫ ښﮫ ﺷوی؛ ﺧو ﺑﯾﺎ ھم د ﺗﭔر ﮐﺎل د ھﻣدې ﻣودې ﭘﮫ ﭘرﺗﻠﮫ د ﻣﺗﺷﺑﺛﯾﻧو ﺑﺎور ټﯾټ دی.
داﺳﯥ وړاﻧدوﯾﻧﮫ ﮐﯾږي ،ﭼﯥ ﭘﮫ  ۲۰۱۷زﯾږدﯾز ﮐﺎل ﮐﯥ د اﻗﺗﺻﺎدي ودې ﮐﭼﮫ  ۲،۶ﺳﻠﻧﯥ ﭘورې ورﺳﯾږي ،ﭼﯥ د ﺗﭔر ﮐﺎل ﭘﮫ
ﭘرﺗﻠﮫ دا ارﻗﺎم ﻟږ څﮫ زﯾﺎﺗواﻟﯽ ښﯾﻲ .ﺻﻧﺎﯾﻊ ﺑﮫ  ۲ﺳﻠﻧﮫ ﭘرﻣﺧﺗګ وﮐړي او د ﺧدﻣﺗوﻧو ﭘﮫ ﺑرﺧﮫ ﮐﯥ وده ﺑﮫ  ۳،۳ﺳﻠﻧﯥ ﺗﮫ ﻟوړه
ﺷﻲ .ﮐﮫ څﮫ ھم ﺗﯾر ﮐﺎل د ﮐرﻧﯥ ﺳﮑټور ﭘﮫ ﺑﯥ ﺳﺎري ډول  ۶ﺳﻠﻧﮫ وده ﮐړې وه ،ﺧو ﺳږ ﮐﺎل ﺑﮫ د ﯾﺎد ﺳﮑټور وده ﻟږ څﮫ ﭘڅﮫ
وي او  ۱،۵ﺳﻠﻧﮫ ﺑﮫ وي.
د اﻧﻔﻼﺳﯾون ﮐﭼﮫ وروﺳﺗﮫ ﻟﮫ ھﻐﮫ ،ﭼﯥ د  ۱۳۹۵ﻟﻣرﯾز ﮐﺎل د د ﻟﯾﻧدۍ )د  ۲۰۱۶ډﺳﻣﺑر( ﭘﮫ ﻣﯾﺎﺷت ﮐﯥ  ۴،۵ﺳﻠﻧﮫ وه ،د
 ۱۳۹۶ﻟﻣرﯾز ﮐﺎل د ﻏوﯾﻲ )د  ۲۰۱۷ﭘﮫ ﻣﯥ( ﻣﯾﺎﺷت ﮐﯥ  ۷،۵ﺳﻠﻧﯥ ﺗﮫ ﻟوړ ﺷوو او د  ۱۳۹۶ﻟﻣرﯾز ﮐﺎل د وږي )د ۲۰۱۷
ﭘﮫ ﺳﭘټﻣﺑر( ﻣﯾﺎﺷت ﮐﯥ  ۳،۸ﺳﻠﻧﯥ ﺗﮫ را ټﯾټ ﺷوو .د  ۲۰۱۷ﮐﺎل ﭘﮫ ﻟوﻣړﯾو ﻣﯾﺎﺷﺗو ﮐﯥ د اﻧﻔﻼﺳﯾون ﮐﭼﮫ د ﺧوراﮐﻲ ﺗوﮐو ﭘﮫ
ځﺎﻧګړې ډول د ﻣﯾوو او ﺳﺑزﯾﺟﺎﺗو د ﺑﯾﯥ د ﻟوړواﻟﻲ ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ﻟوړه ﺷوې وه .دې ﺗﮫ ﭘﮫ ﭘﺎم ﺳره ،ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺧﭘل د ﺳوﻧد او
د ﻏﻠﮫ ﺟﺎﺗو زﯾﺎﺗﮫ ﺑرﺧﮫ ﻟﮫ ﺑﮭر ﻧﮫ واردوي ،ﻧو د ﺳوﻧد ﺗوﮐو او ﻏﻠﮫ ﺟﺎﺗو ﻧړﯾواﻟﮫ ﺑﯾﮫ ﭘﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾم ډول ﭘر ﮐورﻧﻲ ﻗﯾﻣﺗوﻧو ﺑﺎﻧدې
د ﭘﺎم وړ اﻏﯾز ﻟري .ﺧو د ﻏوﯾﻲ ﻣﯾﺎﺷﺗﯥ راھﯾﺳﯥ د ﺳوﻧد او ﺧوراﮐﻲ ﺗوﮐو ﭘﮫ ﻗﯾﻣﺗوﻧو ﮐﯥ ﻟوړواﻟﻲ ﺑﮫ د اﻓﻐﺎﻧۍ د ﭘﭔر او ﭘﻠور
د ﻗﯾﻣﺗوﻧو ﻟﮫ اﻣﻠﮫ وي ،ﭘﮫ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ،ﭼﯥ ﭘﮫ ﻧړﯾوال ﺑﺎزاروﻧو ﮐﯥ د ﺗوﮐو ﺑﯾﯥ ﺛﺎﺑﺗﯥ دي او ﺑدﻟون ﯾﯥ ﻧﮫ دی ﮐړی.
د  ۲۰۱۷ﮐﺎل ﭘﮫ ﻟوﻣړۍ ﻧﯾﻣﺎﯾﻲ ﮐﯥ د ﺳوداګرۍ ﮐﺳر د ﺗوﮐو د واردوﻟو د ﻟوړواﻟﻲ ﻟﮫ اﻣﻠﮫ زﯾﺎت ﺷو .ﭘﮫ دې ﻣوده ﮐﯥ واردات
ﺷﺎوﺧوا  ۹ﺳﻠﻧﮫ ) د ﮐﺎل ﭘﮫ ﭘرﺗﻠﮫ( زﯾﺎت ﺷو؛ ﭘﮫ وارداﺗو ﮐﯥ د زﯾﺎﺗﯾدو د ﯾوې ﺑرﺧﯥ ﻻﻣل ﮐوﻻی ﺷوو ،ﭼﯥ د ډاﻟرو ﭘﮫ وړاﻧدې
د اﻓﻐﺎﻧۍ د راﮐړې ورﮐړې د ﺑﯾﯥ  ۲،۲ﺳﻠﻧﯥ ﻟوړواﻟﯽ وګڼو ،ﭼﯥ د  ۲۰۱۶ﮐﺎل ﻟﮫ ډﺳﻣﺑر څﺧﮫ د  ۲۰۱۷ﮐﺎل ﺗر ﺳﭘټﻣﺑر ﭘورې
 ۲،۲ﺳﻠﻧﮫ ﻟوړ ﺷوی وو .ﺧو د ﮐﻠﻧﯥ ﭘرﺗﻠﯥ ﭘر ﺑﻧﺳټ ) د ﺗﭔرو  ۱۲ﻣﯾﺎﺷﺗو ﭘﮫ ﭘرﺗﻠﮫ( ،د راﮐړې ورﮐړې د ﺑﯾﯥ ﻣﯾﻧځﻧۍ ﮐﭼﮫ
ﺛﺎﺑﺗﮫ ﭘﺎﺗﯥ ﺷوې ده .د اﻓﻐﺎﻧۍ ارزښت ﺛﺎﺑت ﭘﺎﺗﯥ ﮐﭔدل ﭘﺧواﻧۍ ﻣودې ﭘورې ﺗړاو ﻟري ،څﻧګﮫ ﭼﯥ ﭘﮫ  ۲۰۱۵او  ۲۰۱۶ﮐﻠوﻧو
ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧۍ د راﮐړې ورﮐړې ﺑﯾﮫ ﺷﺎوﺧوا  ۱۵ﺳﻠﻧﮫ را ټﯾټﮫ ﺷوې ده .ﭘﮫ ھر ﺻورت ،د وارداﺗو زﯾﺎﺗواﻟﯽ ﮐﯾدای ﺷﻲ ،ﭼﯥ د
ﮐورﻧﻲ ﻏوښﺗﻧﯥ ښﮑﺎرﻧدوي ھم وﮐړي .ﻟﮫ ﺑﻠﯥ ﺧوا د ﺑﮭرﻧﻲ ﭘﯾﺳو ﻧﺎ ﺧﺎﻟﺻﯥ ذﺧﯾرې ھم د  ۲۰۱۶ﮐﺎل د ډﺳﻣﺑر څﺧﮫ ﺑﯾﺎ د
 ۲۰۱۷ﮐﺎل د اګﺳټ ﻣﯾﺎﺷﺗﯥ ﭘورې ﺷﺎوﺧوا  ۷ﺳﻠﻧﮫ ﻟوړې ﺷوي ،ﭼﯥ  ۷،۸ﻣﯾﻠﯾﺎرده ډاﻟرو ﺗﮫ رﺳﯾږي .د ﺑﮭرﻧۍ ﭘﯾﺳو ﯾﺎ ارزي
ذﺧﯾرو دﻏﮫ ارﻗﺎم د  ۱۲ﻣﯾﺎﺷﺗو د وارداﺗو اﻧډول دي .ﺗﻣﮫ ده ،ﭼﯥ ﺟﺎري ﺣﺳﺎب ) د ورﮐړو ﭘﮫ ﺑﯾﻼﻧس ﮐﯥ( ﭘﮫ  ۲۰۱۷زﯾږدﯾز
ﮐﺎل ﮐﯥ د ﮐورﻧﻲ ﻧﺎﺧﺎﻟص ﺗوﻟﯾد څﺧﮫ ﺷﺎوﺧوا  ۳ﺳﻠﻧﮫ زﯾﺎت ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻲ.
ﭘﮫ ۲۰۱۴) ۱۳۹۳ز( ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل ﮐﯥ ﭘﮫ ﺑﯥ ﺳﺎري ډول د ﮐورﻧﻲ ﻋواﯾدو ﻟﮫ را ټﯾټﯾدو وروﺳﺗﮫ ،اوﺳﻣﮭﺎل د درﯾم ﭘرﻟﮫ ﭘﺳﯥ ﮐﺎل
ﻟﭘﺎره د ﻋواﯾدو را ټوﻟول ﭘﮫ ﺳم ډول ﺗرﺳره ﮐﯾږي .ﺗرﻻﺳﮫ ﺷوي ارﻗﺎم د دې ښﮑﺎرﻧدوي ﮐوي ،ﭼﯥ د ۲۰۱۷ ) ۱۳۹۶ز( ﻣﺎﻟﻲ
ﮐﺎل ﭘﮫ ﻟوﻣړﯾو  ۸ﻣﯾﺎﺷﺗو ﮐﯥ د ﮐورﻧﻲ ﻋواﯾدو ﮐﭼﮫ ﻟﮫ  ۱۰۴ﻣﯾﻠﯾﺎردو اﻓﻐﺎﻧﯾو زﯾﺎﺗﮫ ده ،ﭼﯥ ﺷﺎوﺧوا  ۱۳ﺳﻠﻧﮫ ) د ﺗﭔر ﮐﺎل ﭘﮫ
ھﻣدې ﻣوده ﮐﯥ( زﯾﺎﺗواﻟﯽ ښﯾﻲ .ﻋواﯾد د ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﻲ ﻋواﯾدو او ګﻣرﮐﻲ ﻣﺣﺻول د زﯾﺎﺗواﻟﻲ ﻟﮫ اﻣﻠﮫ زﯾﺎت ﺷوي ،ﭼﯥ ﭘﮫ ﺗرﺗﯾب
ﺳره  ۱۳ﺳﻠﻧﮫ او  ۱۵ﺳﻠﻧﮫ زﯾﺎت ﺷوي دي .د  ۲۰۱۷ﮐﺎل ﺗر دې ﻣﮭﺎﻟﮫ ﭘﮫ ښﮫ ډول د ﻋواﯾدو راټوﻟول ﮐوﻻی ﺷو ،ﭼﯥ د دوﻟت
ﻟﺧوا د ﻣﺎﻟﯾﺎﺗو د راټوﻟوﻟو ﭘﮫ ﭼﺎرو ﮐﯥ د اوږد ﻣﮭﺎﻟﮫ ښﮫ ﻣدﯾرﯾت او ﭘر ټوﻟو د ﻗﺎﻧون ﭘﻠﻲ ﮐوﻟو ﭘورې اړوﻧد وګڼو.
د روان ﮐﺎل ﭘﮫ ﻟوﻣړﯾو  ۸ﻣﯾﺎﺷﺗو ﮐﯥ ﺑودﺟوي ﻟګښﺗوﻧو د ﺗﭔر ﮐﺎل ﻟﮫ ھﻣدې ﻣودې ﺳره ﯾو ﺷﺎن وو .ټول ﻟګښﺗوﻧﮫ ﺷﺎوﺧوا
 ۱۹۵ﻣﻠﯾﺎرده اﻓﻐﺎﻧۍ وې ،ﭼﯥ ﻟﮫ دې ډﻟﯥ څﺧﮫ  ۱۵۰ﻣﻠﯾﺎرده ) ۷۷ﺳﻠﻧﮫ( ﯾﯥ ﻋﺎدي ﺑودﺟﮫ وه .ﺗﻣﮫ ده ،ﭼﯥ د ﺑﮭرﻧﯾﺎﻧو ﻣﺎﻟﻲ
ﻣرﺳﺗﯥ ﻟﮫ ﭘروګرام ﺳره ﺳم د دوﻟت ﺑودﺟﯥ ﺗﮫ ورﺳﯾږي او داﺳﯥ ښﮑﺎري ،ﭼﯥ د ﻋواﯾدو راټوﻟول ﺑﮫ د ﮐﻠﻧۍ ﺑودﺟﯥ ﻣوﺧﯥ

ﺑﮫ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړي ،ﭘﮫ دې ډول د ﻣﺎﻟﻲ ﮐﺎل ﺗر ﭘﺎﯾﮫ ﺑﮫ د ﺑودﺟﯥ اﻧډول ﭘﮫ ﻣﺗوازن ډول ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻲ.
ﮐﮫ ﭼﯿﺮي اﻣﻨﯿﺘﻲ اوﺿﺎع د اوﺳﻨۍ ﺷﺮاﯾﻄﻮ ﭘﮫ ﭘﺮﺗﻠﮫ ﺧﺮاﺑﮫ ﻧﺸﻲ ،ﻧﻮ داﺳﯥ وړاﻧﺪوﯾﻨﮫ ﮐﯿږي ،ﭼﯥ ﭘﮫ  ۲۰۱۸ﮐﺎل ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
د اﻗﺘﺼﺎدي ودې ﮐﭽﮫ ﺑﮫ  ۳،۲ﺳﻠﻨﯥ ﺗﮫ ﻟﻮړه ﺷﻲ .ﮐﮫ څﮫ ھﻢ دا ارﻗﺎم د  ۲۰۱۴او  ۲۰۱۵ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﮫ ﭘﺮﺗﻠﮫ د ودې زﯾﺎﺗﻮاﻟﯽ
څﺮګﻨﺪوي ،ﺧﻮ ﺑﯿﺎ ھﻢ د  ۲۰۰۳ﻧﮫ ﺗﺮ  ۲۰۱۳ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ د  ۹،۶ﺳﻠﻨﯥ ﻣﯿﻨځﻨۍ ﮐﭽﯥ اﻗﺘﺼﺎدي ودې ﭘﮫ ﭘﺮﺗﻠﮫ ډﯾﺮ ټﯿټ دی .ﭘﺮ ﯾﻮه
وﺧﺖ د ﮐﻮرﻧﻲ ﻏﻮښﺘﻨﻮ د ﮐﭽﯥ ﻟږواﻟﯽ او د ﻣﺸﺘﺒﺜﯿﻨﻮ د ﺑﺎور راټﯿټﯿﺪل ﻟﮫ ﯾﻮې ﺧﻮا او ﻟﮫ ﺑﻠﯥ ﺧﻮا د ﻧﺎ اﻣﻨﯿﻮ زﯾﺎﺗﯿﺪل او ﻟﮫ ۲۰۱۴
زﯾږدﯾﺰ ﮐﺎل وروﺳﺘﮫ ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺳﯿﺎﺳﻲ ﺛﺒﺎت ﻧﺸﺘﻮن د دې ﻻﻣﻞ ﺷﻮو ،څﻮد اﻗﺘﺼﺎدي ودې ﮐﭽﮫ راټﯿټﮫ ﺷﻲ .ﺳرﺑﭔره ﭘر
دې ،ﻏﯾر رﺳﻣﻲ ﻣﻌﻠوﻣﺎت د دې ښﮑﺎرﻧدوي ﮐوي ،ﭼﯥ د ﻣﺷﺗﺑﺛﯾﻧو او د ﻣﺳﺗﮭﻠﮑﯾﻧو ﺑﺎور څﮫ ﻧﺎ څﮫ ﻣﺦ ﭘﮫ ښﮫ ﮐﯾدو دی ،ځﮑﮫ
د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن او ﺳوﯾﻠﻲ آﺳﯾﺎ ﺣوزې ﻟﭘﺎره د اﻣرﯾﮑﺎ د ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻟﺗوﻧو ﻧوې ﺳﺗراﺗﯾژي ﻟﮫ اﻋﻼن وروﺳﺗﮫ؛ د ﻧړﯾوال اﺋﺗﻼف د
ځواﮐوﻧو د ﺷﺗون ﭘﮫ اړه اﺑﮭﺎم ﺗر ﯾوه ﺑرﯾده ﻟﯾرې ﺷوی دی.
اﻗﺘﺼﺎدي وده ﺑﮫ ﭘﮫ ﻣﯿﻨځ ﻣﮭﺎل ﮐﯥ ﭘڅﮫ وي ،ﭼﯥ ﺗﺮ  ۲۰۲۰زﯾږدﯾﺰ ﮐﺎﻟﮫ ﭘﻮرې ﺑﮫ ﯾﻮازې  ۳،۶ﺳﻠﻨﯥ ﺗﮫ ﻟﻮړه ﺷﻲ .ﭘﮫ راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ
ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻟﮫ دې اﻧﺪازې څﺨﮫ زﯾﺎﺗﮫ وده د اﻣﻨﯿﺘﻲ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﮫ ښﮫ واﻟﻲ ،ﺳﯿﺎﺳﻲ ټﯿﮑﺎو ،د اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ ﭘﮫ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐﯥ اوږد ﻣﮭﺎﻟﮫ
ﭘﺮﻣﺨﺘګ ،او د ﻧړﯾﻮاﻟﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ دوام ﭘﻮرې ﺗړاو ﻟﺮي .اﻗﺘﺼﺎدي وده ھﻤﺪارﻧګﮫ ﮐﯿﺪای ﺷﻲ ،ﭼﯥ د ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ او د ﭘﺎﻟﯿﺴﯿﻮ د
ﺳﻤﻮن ﭘﮫ ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ د ﯾﻮ ﻟړ ﻣﺸﺨﺼﻮ ﺗﺪاﺑﯿﺮو ﭘﮫ ﭘﻠﻲ ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﻟﻮړه ﺷﻲ .ﮐﯾدای ﺷﻲ ﭘﮫ دې ﺑرﺧﮫ ﮐﯥ ﭘﮫ ښﮫ ډول د ﺑودﺟﯥ
ﺗطﺑﯾﻖ ،د ﺑودﺟوي ﻟګښﺗوﻧو ﻟﭘﺎره د زﯾﺎﺗو ﺳرﭼﯾﻧو ځﺎﻧګړي ﮐول ،ﭼﯥ زﯾﺎت ﮐﺎري ځواک ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟري او ﺳﯾﻣﮫ ﯾﯾزه ﺑرﻧﺎﻣﯥ،
ﭼﯥ د ټوﻟﻧﯥ اړﯾﻧو ﺧﻠﮑو ﺗﮫ رﺳﯾږي؛ ﯾﺎدوﻧﮫ وﺷﻲ .ﺗﻣﮫ ﮐﯾږي ،ﭼﯥ د ﺑﯥ وزﻟۍ او ﻓﻘر ﮐﭼﮫ ﺑﮫ ﭘﮫ ﻣﻧځ ﻣﮭﺎل ﮐﯥ ھﻣداراز ﻟوړه
ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻲ ،ځﮑﮫ ،ﭼﯥ ﻟﮫ ﯾوې ﺧوا د ﮐﺎر ﻟﭘﺎره ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺧورازﯾﺎﺗﮫ ده او ﻟﮫ ﺑﻠﯥ ﺧوا د ﺧدﻣﺗوﻧو د وړاﻧدې ﮐوﻟو ﭘﮫ وړاﻧدې اﻣﻧﯾﺗﻲ
ﺧﻧډوﻧﮫ زﯾﺎت دي ،ﭘﮫ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ،ﭼﯥ د ﮐﺎري ځواک ﺷﻣﯾر ﭘﮫ ﺑﯥ ﺳﺎرې ﺗوګﮫ ﻣﺦ ﭘﮫ ودې ده.
د دﻏﮫ راﭘور ځﺎﻧګړې ﺑرﺧﮫ ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﯥ د ﺟګړو او ﻧﺎ اﻣﻧﯾو ﭘﮫ وړاﻧدې د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺧدﻣﺗوﻧو د ﺳﯾﺳﺗم ﭘﮫ دوام او اﻧﻌطﺎف
ﻣﻧﻠو ﺑﺎﻧدې ﺑﺣث ﮐوي .روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺧدﻣﺗوﻧﮫ ﭘﮫ دوه ﺑڼو وړاﻧدې ﮐﯾږي ،ﻟوﻣړی دا ﭼﯥ روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺧدﻣﺎت ﻏﯾر دوﻟﺗﻲ ﻣوﺳﺳو ﺗﮫ
ﺳﭘﺎرل ﮐﯾږي او ﻟﮫ دې ﻻرې ﺧﻠﮑو ﺗﮫ وړاﻧدې ﮐﯾږي ،او دوﯾﻣﮫ ﻻر د دوﻟت ﭘﮫ واک ﮐﯥ ده ،ﭼﯥ ﭘﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﮫ ﺗوګﮫ ﯾﯽ ﺧﭘﻠﮫ
دوﻟﺗﻲ ﺑﻧﺳټوﻧﮫ وړاﻧدې ﮐوي .زﻣوږ ﺗﺣﻠﯾﻠوﻧﮫ دا ﺟوﺗوي ،ﭼﯥ د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺧدﻣﺗوﻧو دﻏﮫ دواړه ﺑڼو ﮐﯥ ﮐوم زﯾﺎت ﺗوﭘﯾر ﺷﺗون
ﻧﻠري ،داﺳﯥ څرګﻧدﯾږي ،ﭼﯥ دواړه ﺳﯾﺳﺗﻣوﻧﮫ اﻏﯾزﻣن دي .د راﭘور دﻏﮫ ﺑرﺧﮫ دا ﭘﮫ ډاګﮫ ﮐوي ﭼﯥ) :اﻟف( د ﺗل ﭘﺎﺗﯥ اﻣﻧﯾﺗﻲ
ﻧﺎﺧواﻟو او وﺳﻠواﻟو ﻧښټو ﭘﮫ وړاﻧدې د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺧدﻣﺗوﻧو ﺑراﺑرول اﻧﻌطﺎف ﻣﻧوﻧﮑﯽ ﺣﺎﻟت ﻟري ،او )ب( دﻏﮫ ﺗګﻼره د ھﯾواد
ﭘﮫ وﻻﯾﺗوﻧو ﮐﯥ څﮫ ﻧﺎ څﮫ ﺑراﺑره ده .ﻋﻣده ﻻﻣل ﭼﯥ روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺧدﻣﺗوﻧﮫ ﭘﮫ دوام داره ﺑڼﮫ او اﻧﻌطﺎف ﻟروﻧﮑﻲ ﺣﺎﻟت وړاﻧدې
ﮐﯾږي دا دی ،ﭼﯥ ﻏﯾر دوﻟﺗﻲ ﻣوﺳﺳو ﻟﮫ ﺳﯾﻣﮫ ﯾﯾزو ټوﻟﻧو ﺳره ښﮫ ارﺗﺑﺎطﺎت او اړﯾﮑﯥ ﺳﺎﺗﻠﯥ دي .ھﻣدارﻧګﮫ دې ﺗﮫ ﭘﮫ ﭘﺎم
ﺳره ،ﭼﯥ ﻣوﺳﺳﯥ ﺧﭘل د اړﺗﯾﺎ وړ ﮐﺎرﮐووﻧﮑﻲ ﭘﮫ ﻣﻌﻣوﻟﻲ ﺑڼﮫ ﻟﮫ ﺳﯾﻣﮫ ﯾﯾزو اوﺳﯾدوﻧﮑو څﺧﮫ اﺳﺗﺧدام ﮐوي ،ﻧو د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ
ﺧدﻣﺗوﻧو د څرﻧګواﻟﻲ ﺑرﺑﻧﺳټ ،ھﻐوی ﮐوﻟۍ ﺷﻲ ﭘﮫ ښﮫ ﺗوګﮫ ﻟﮫ ځﺎﯾﻲ ﺳﺗوﻧزو ﺳره ﺟوړ ﺟﺎړی وﮐړي .ﭘﮫ ھرﺣﺎل ،د ﺑﺷﭘړ
ﺗﺣﻠﯾل او ارزوﻧﯥ ﻟﭘﺎره اړﺗﯾﺎ ده ،ﭼﯥ ﯾو ﺷﻣﯾر ﻣﺗﻣم ﻣﻌﻠوﻣﺎت او ﺑﯾﻼﺑﭔﻠﯥ ﺳرﭼﯾﻧﯥ او د ﺳروې ﻏوره ﺑڼﯥ ﭘﻠﯥ ﺷﻲ ،ﺗرڅو ﭘﮫ
ﻧﺳﺑﯥ ﺗوګﮫ د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺧدﻣﺗوﻧو د وړاﻧدې ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره ﭘﮫ ﯾوې ﺗګﻼرې ﺑﺷﭘړ ﻗﺿﺎوت وﺷﻲ.

