 ر  ،

ل م،

ب  ١٣٨٦ر،

 " ٢٠٠٧د

ﭘﺎم ﻳﻮﻧﺴﻲ

»دوﻟﺖ ﻣﻜﻠﻔﻴﺖ ﻟﺮي ﭼﯥ د ﻣﻌﻠﻮﻟﻮ وګړو د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻣﻴﺜﺎق ﻻﺳﻠﻴﻚ ﻛړي«

د ﻣﻌﻠﻮﻟﻴــﺖ ﻟﺮوﻧﻜــﻮ وګــړو د ﺑﻴــﺎ ځﻮاﻛﻤﻨﻮﻟــﻮ ﺗــﺮ ﻋﻨــﻮان ﻻﻧــﺪې ﻳــﻮ ﺗﺸــﺮﻳﺤﻲ ورﻛﺸــﺎپ د اﻓﻐﺎﻧﺴــﺘﺎن د ﻣــﺪﻧﻲ ټـﻮﻟﻨﯥ ﻣﺠﺘﻤــﻊ د

دادﻏﻮښﺘﻨﯥ ) (Advocacyڅﺎﻧګﯥ ﻟـﻪ ﻻرې د زﻣـﺮي د ﻣﻴﺎﺷـﺘﯥ ﭘـﻪ  29ﻣـﻪ د دادﻏﻮښـﺘﻨﯥ د ﻛﻤﯧټـﯥ د ﻏـړو ﭘـﻪ ﭘﺮاﺧـﻪ ﻣﺮﺳـﺘﻪ د

ﺳﻮﻳډن د ﻛﻤﯧټﯥ ﭘﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻛﯥ د دې ﻛﻤﯧټﯥ ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻪ ﻫﻤﻜﺎرې ﭘﻪ ﻻر واﭼﻮل ﺷﻮ.

د ورﻛﺸﺎپ ﻣﻮﺧﻪ دا وه ﭼﯥ ﭘﻪ دوﻟﺖ ﻓﺸﺎر واﭼﻮل ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ رﺳﻤﺎً د ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ ﻟﺮوﻧﻜﻮ وګړو د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻧړﻳﻮال ﻣﻴﺜﺎق وﻣﻨـﯥ او د

ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﺳﺮه دا ﺗړون ﻻﺳﻠﻴﻚ ﻛړي.

ﭘﻪ دې ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ورﻛﺸﺎپ ﻛﯥ د ښﻜﯧﻠﻮ وزارﺗﻮﻧﻮ ﻟﻜﻪ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت  ،د ﺷﻬﻴﺪاﻧﻮ او ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ ﻟﺮوﻧﻜﻮ وګړو د ﭼﺎرو او

د ﻋﺪﻟﻴﯥ د وزارت اﺳﺘﺎزو ګډون درﻟﻮد ﭼﯥ ﻫﺮ ﻳﻮ ﺑﻴﻼﺑﻴﻞ د ﺧﭙﻠﻮ وزارﺗﻮﻧﻮ ځﺎﻧګړې ﻛړﻧﯥ د ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ ﻟﺮوﻧﻜﻮ وګړو د ﺣﻘﻮﻗـﻮ
ﭘــﻪ اړه وړاﻧــﺪې ﻛـړې  ،او ﺧﭙــﻞ ﻛﻠــﻚ ﻣﻼﺗـړ ﻳـﯥ د دې ﻣﻴﺜــﺎق د ﻻﺳــﻠﻴﻜﻮﻟﻮ ﻟﭙــﺎره ﭘــﻪ ډاګـﻪ ﻛـړ .د دﻏــﻮ اﺳــﺘﺎزو ﭘــﻪ وﻳﻨــﺎ » ﻳــﻮ ﻟـړ

اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﺘﻮﻧﺰې « د دې ﻻﻣﻞ ﺷﻮي دي ﭼﯥ دﻏﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺮ اوﺳﻪ د دوﻟﺖ ﻟﺨﻮا ﻻﺳﻠﻴﻚ ﻧﺸﻲ.

اﻧﺠﻴﻨﻴﺮ ﻋﺰﻳﺰ رﻓﻴﻌﻲ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯥ د ﻣﺠﺘﻤﻊ رﻳﻴﺲ ﭘﻪ څﺮګﻨﺪه ووﻳﻞ ﭼﯥ » د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﻟﺖ د ﻧﻮﻳﻮ اﺻـﻮﻟﻮ ﭘـﻪ

ﺑﻨﻴﺎد وﻻړ دوﻟﺖ ﭘﻪ ﺻﻔﺖ دا ﻣﻜﻠﻔﻴﺖ ﻟﺮي ﭼﯥ دا ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻻﺳﻠﻴﻚ ﻛړي « ښﺎﻏﻠﻲ رﻓﻴﻌﻲ دا ﻫﻢ زﻳﺎﺗﻪ ﻛـړه ﭼـﯥ ﭘـﻪ دې ﻗـﺎﻧﻮن

ﻛﯥ څﻪ ﺗﻌﻠﻞ او ﻛﻤﯥ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ دوﻟﺖ ﻧﻪ ﻏﻮاړي دا ﻣﻴﺜﺎق اﻣﻀﺎء ﻛړي .دا ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﻛﯥ ده ﭼﯥ دوﻟﺖ ﻻ ﺗﺮ ﻣﺨﻪ د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ
ﻣﻴﺜﺎق د ده ﭘﻪ وﻳﻨﺎ » د ﻛﻮم ﺷﺮط ﭘﺮﺗﻪ اﻣﻀﺎء ﻛړى دى«

ﻧﺎوﻳﻠﯥ دې ﭘﺎﺗﯥ ﻧﻪ ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﻳﻮ ورځﻨﯥ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ورﻛﺸﺎپ ﻛﯥ د وﻟﺴﻲ ﺟﺮګﯥ د ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻨﻮ د ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن اﺳـﺘﺎزي ښـﺎ ﻏﻠـﻲ

ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺮﻳﺎل او ﻧﻔﻴﺴﻪ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ﻫﻢ ګډون ﻛړى وو .ښﺎﻏﻠﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﺮﻳﺎل دا ټﻴﻨګﺎر وﻛړ ﭼﯥ ﻫﺮ ﻫﻐﻪ څﻮك ﻛﻪ ﭘﻪ ﺟګړه ﻛﯥ او ﻳﺎ
ﻫﻢ ﻟﻪ ﻣﻮره ﻣﻌﻠﻮل زﻳږﯦﺪﻟﯥ دى » ﻣﻌﻠﻮل « دى  ،او ﺑﺎﻳﺪ د ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ ﻟﺮوﻧﻜﻮ وګړو ﺗﺮﻣﻨځ ﺗﻌﺼﺐ او ﺗﻮﭘﻴﺮ راﻣﻨځﺘﻪ ﻧﺸﻲ .ښـﺎﻏﻠﻲ
ﺑﺮﻳﺎل دا ﻫـﻢ څﺮګﻨـﺪه ﻛـړه ﭼـﯥ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴـﺖ ﻟﺮوﻧﻜـﯥ ﻫﺮﭼﻴـﺮې ﻣﻌﻠﻮﻟﻴـﺖ

ﻟﺮوﻧﻜﯥ دى او ﺑﺎﻳﺪ د ﻫﻐﻮ ﺗﺮﻣﻨځ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﺗﻪ ﻟﻤﻦ وﻧﻪ وﻫﻞ ﺷﻲ

 ،ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ ټﻮل اﻧﺴﺎﻧﺎن دي او د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻗﻮ ﭘﻪ رڼﺎ ﻛﯥ د ﻳﻮ اﻧﺴـﺎن
ﺣﻘﻮق ورﺗﻪ ﻫﺮوﻣﺮو ورﻛړل ﺷﻲ .ﭘﻪ ټﻮﻟﻴﺰه ﺗﻮګﻪ دا ﻧﻈﺮ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﻮ ﭼﯥ

» د ﺟﻨګﻲ او ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴـﺖ ﻟﺮوﻧﻜـﻮ ﺗـﺮﻣﻨځ دې ﺗﺒﻌـﻴﺾ ﻟـﻪ ﻣﻨځـﻪ

وﻻړ ﺷﻲ«.

د ﺳﻮﻳډن د ﻛﻤﯧټﯥ ﻣﺸﺮښـﺎﻏﻠﻲ اﻧـﺪرزﻓﻨګﺎ ﻫـﻢ ﭘـﻪ ﺧﭙﻠـﯥ وﻳﻨـﺎ ﻛـﯥ د

ﺳﻮﻳډن د ﻫﻴﻮاد د ﻣﺮﺳﺘﻮ څﺨﻪ ډاډ ورﻛړ  ،د ﺳﻮﻳډن ﻛﻤﻴﺘـﻪ ﻳـﻮازې د

ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ ﻟﺮوﻧﻜﻮ وګړو د ﺑﻴﺎځﻮاﻛﻤﻨﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ډﻳـﺮو

وﻻﻳﺘﻮﻧـــﻮ ﻛــﯥ ﺗـــﺮ  500ﺷـــﺎوﺧﻮا ﻛـــﺎرﻛﻮﻧﻜﻲ ﻟـــﺮي او د ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻨـــﻮ د
ﻛﻤﯧټﯥ د ﻣﺸﺮ ﭘﻪ وﻳﻨـﺎ دوى د ﻫﻴـﻮاد ﭘـﻪ څـﻪ د ﭘﺎڅـﻪ  1500ﻛﻠﻴـﻮ ﻛـﯥ د
ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻨﻮ ﻟﭙﺎره اﺳﺎﻧﺘﻴﺎوې راﻣﻨځﺘﻪ ﻛﻮي ،ده دا ﻫﻢ څﺮګﻨﺪه ﻛړه ﭼـﯥ

د دې ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻳﺎ ﻣﻴﺜﺎق د ﻻﺳﻠﻴﻜﻮﻟﻮ ﺑﺮﺳﻴﺮه ﺑﺎﻳﺪ د ﺧﻠﻜﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ

د دې ﻣﻴﺜــﺎق ﻟﭙــﺎره ﻋﺎﻣ ـﻪ ﭘﻮﻫــﺎوې ﻫــﻢ ﻟــﻮړ ﺷــﻲ  ،ﺧﻠـﻚ د ﻣﻌﻠﻮﻟﻴــﺖ
ﻟﺮوﻧﻜﻮ وګړو ﭘﻪ ﺣﻘﻮﻗﻮ ﭘﻮه ﺷﻲ او ﺧﭙﻞ ورځﻨﻲ او ﻛﻮرﻧﻲ ژوﻧﺪ ﻛـﯥ

د ﻳﻮ ﻻرښﻮد ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﺗﺮې ګټﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﻛړي.

ﭘﻪ ورﻛﺸﺎپ ﻛﯥ دا ټﻴﻨګﺎر وﺷﻮ ﭼﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ دوﻟﺖ ﻛﯥ د ښﻜﯧﻠﻮ ډﻟﻮ ﺗﺮﻣﻨځ ﻫﻤﻐږي راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻲ او د ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ ﻟﺮوﻧﻜﻮ وګـړو د

ﺣﻘﻮﻗﻮ ﭘﻪ اﻋﺎده ﻛﯥ ﻛﺎر وﻛړي .د دوﻟﺖ څﺨﻪ راﻏﻠﻮ اﺳﺘﺎزو دا ﭘﻪ ډاګﻪ ووﻳﻞ ﭼﯥ دوﻟﺖ ﻫـﻢ د دې ﻣﻴﺜـﺎق د ﻻﺳـﻠﻴﻚ ﻟﭙـﺎره ﺧﭙـﻞ
ځﻴﻨﯥ ﺷﺮﻃﻮﻧﻪ او ﺳﺘﻮﻧﺰې ﻟﺮي ﻧﻮ ځﻜﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ دې ﻣﻴﺜﺎق ﻛﯥ ﻛﻴﺪاى ﺷﻰ ﺗﻌﺪﻳﻼت وﺿﻊ ﺷـﻲ  ،ﺧـﻮ زﻣـﻮﻧږ ټﻨګـﺎر ﺑـﻪ دا وي ﭼـﯥ د
ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻨﻮ ﺣﻀـﻮر او

ﻣﺸـــﻮره ﭘـــﻪ دې ﺗﻌـــﺪﻳﻼﺗﻮ

ﻟﺮوﻧﻜــــﻮ وګــــړو ﺗــــﻪ

ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮﻳﺐ ورﻧﻪ ﻛـړل ﺷـﻲ «

ﻛــ ـﯥ ﺿــــﺮوري اﻣــــﺮ

وﺷــﻤﻴﺮل ﺷــﻲ » .ﻣﻌﻠﻮﻟﻴــﺖ

ﺧــﻮ دا ﻧﻈــﺮ د ﻣــﺪﻧﻲ

ټ ـﻮﻟﻨﯥ د اﺳــﺘﺎزو ﻟﺨــﻮا رد

اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﺘﻮﻧﺰه ﻧﻪ

ﻟــــــﺮي ﺑﻠﻜــــ ـﯥ ﻣــــــﺪﻳﺮﻳﺘﻲ

ﺷـــﻮ او ووﻳـــﻞ ﺷـــﻮل

ﺳﺘﻮﻧﺰې ﻟﺮي« دوﻟﺖ
ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻮﻧــﻮ ﻣﺮﺳــﺘﯥ

ﻣﺼﺮف ﻛړي.

ﭼــــــــــ ـﯥ » اﻓﻐﺎﻧﺴــــــــــــﺘﺎن

ﻧــﻪ ﺷــﻲ ﻛــﻮﻟﯥ د ﻫﻴــﻮاد ﭘــﻪ
ﭘـــﻪ ﭘﺮځـــﺎى ځـــﺎﻳﻮﻧﻮ ﻛـــﯥ

ﻫﻤﺪاﺳﯥ ښﺎﻏﻠﻲ رﻓﻴﻌﻲ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯥ د ﻣﺠﺘﻤﻊ رﻳﻴﺲ ﭘﻪ ﺷﭙږو ټﻜﻮ ﻛﯥ ﻳﻮ وړاﻧﺪﻳﺰ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺗﻮګـﻪ ګډوﻧﻮاﻟﻮﺗـﻪ
ﺑﻴﺎن ﻛړ:

د دوﻟﺖ او ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ ﻟﺮوﻧﻜﻮ وګړو ﺗﺮﻣﻨځ دې د ﻋﺎﻣﻪ ﭘﻮﻫﺎوي ﻳﻮ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﺰم راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻲ.

د دوﻟﺖ او ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯥ ﺗﺮﻣﻨځ د ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ ﻟﺮوﻧﻜﻮ وګړو د ﺣﻘﻮﻗﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﻳﻮ ازګﺎﻧﻴﻚ ﺗړون راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻰ.

ﻳﻮه ټﻮﻟﻨﻴﺰه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻃﺮﺣﻪ ﭼﯥ د ﺗﻄﺒﻴﻖ وړ وي راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻲ.

د ﺻﺤﻲ او ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﺑﺎﻳﺪ دوﻟﺖ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ څﺨﻪ ګټﻪ واﺧﻠﻲ

د ﻣﻌﻠﻮﻟﻮ وګړو ﻟﭙﺎره د ﭘﻴﺎوړﺗﻴﺎ ﻳﻮ ﭘﺮوګﺮام ﺗﺮ ﻻس ﻻﻧﺪې ﺷﻲ.
د ﺗﺠﺮﺑــــــــﻮ ﻳــــــــﻮ

راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻲ ﭼﯥ

ﺳﻜﺮﺗﺮﻳﺖ ﻳﺎ اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب دې

د ورﺗـــﻪ ﻫﻴﻮادوﻧـــﻮ د ﺗﺠـــﺎرﺑﻮ

څﺨـــــــــــﻪ ګټـــــــــ ـﻪ

واﺧﺴﺘﻞ ﺷﻲ.

د ورﻛﺸــــﺎپ ﭘـــــﻪ

ﺗـــــــﺮڅ ﻛـــــ ـﯥ د ورﻛﺸـــــــﺎپ د

ﺷــﻮه او ﻫﻤﺪاﺳـﯥ

د ﺑﻨګﻠـــــﻪ دﻳــــــﺶ د ﻫﻴــــــﻮاد د

ﻣﺴــﻮوﻟﻴﻨﻮ ﻟﺨــﻮا

د ﻣﻴﺜـﺎق ﭘــﻪ ﻣـﺎدو رڼـﺎ واﭼــﻮل

ورﻛﺸـــــــﺎپ ﻟـــــــﻪ

ﺗﺠﺮﺑﻮ څﺨﻪ ﻫﻢ ﻳﻮه ﺗﻮﺿـﻴﺤﻲ

ﺷــﻮل ﭼ ـﯥ ﭘــﻪ دې

ﻣﻴﺜﺎق ﻛﯥ  50ﻣﺎدې ﻣﻮﺟﻮدې

ﺑﺮﺧـــﻪ ګـــډوﻧﻮاﻟﻮ

دي او ﺗــــﺮ اوﺳــــﻪ

ﻻﺳـــــﻠﻴﻚ ﻛـــ ـړې

ﺗـﻪ وړاﻧـﺪې ﺷـﻮه .دا ﻫـﻢ ووﻳــﻞ

 100ﻫﻴﻮادوﻧــــــــﻮ دا ﻣﻴﺜــــــــﺎق

دى.

د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د څﻴړﻧﻮ ﭘﻪ اﺳﺎس ﭘﻪ ﻧړې ﻛﯥ  80ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﻛﯥ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ ﭘﻪ ﻣﺦ ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﻛﯥ ژوﻧﺪ ﻛﻮي .ﭼـﯥ ﻟـﻪ ډﻳـﺮو

ﺳﺨﺘﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺳﺮه ﻣﺦ دي  ،د ﺳﻮﻳډن د ﻛﻤﯧټﯥ د ﻣﺸﺮ ښﺎﻏﻠﻲ اﻧﺪرزﻓﻨګﺎ ﭘﻪ وﻳﻨـﺎ » ﭘـﻪ دې ﻫﻴﻮادوﻧـﻮ ﻛـﯥ د ﻣﻌﻠﻮﻟﻴـﺖ ﻟﺮوﻧﻜـﻮ

وګړو ژوﻧﺪ ﻛﻮل ﭘﻪ رﻳښﺘﻴﺎ اﺗﻠﻮﻟﻲ ده«

ورﻛﺸﺎپ د ﻳﻮې اﻋﻼﻣﻴﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﺮوﻟﻮ ﭘﺎى ﺗﻪ ورﺳﻴﺪ ﭘﻪ اﻋﻼﻣﻴﻪ ﻛﯥ ﻫﻢ راﻏﻠﻲ دي ﭼﯥ:

دوﻟﺖ ﺑﺎﻳـﺪ د ﻣﻌﻠﻮﻟﻴـﺖ ﻟﺮوﻧﻜـﻮ وﻛـړو ﺣـﻖ ﭘﺮځـﺎى ﻛـړي او دا ﻣﻴﺜـﺎق ﻻﺳـﻠﻴﻚ ﻛـړي .او د ﻣﻴﺜـﺎق ټـﻮل اﺣﻜـﺎم د دوﻟـﺖ ﭘـﻪ ټﻮﻟـﻮ

ﻣﻘﺮرو ،ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ  ،ﻟﻮاﻳﺤﻮ او ﻛړﻧﻼرو ﻛﯥ ﺷﺎﻣﻞ ﻛړي.

ﭘﻪ اﻋﻼﻣﻴﻪ ﻛﯥ دا ﻫﻢ ﻏﻮښﺘﻞ ﺷﻮي ﭼﯥ ځﻴﻨﯥ ﻻﻳﻘﻪ او د ﺷﺮاﻳﻄﻮ وړ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ ﻟﺮوﻧﻜﻲ ﭘﻪ وزارﺗﻮﻧـﻮ او ﻣﺴـﺘﻘﻠﻮ ﻧﻬـﺎدوﻧﻮ ﻛـﯥ د
رﻫﺒﺮي ﭘﻪ ﻣﻘﺎم ﻛﯥ ﻣﻘﺮر ﺷﻲ.

دوﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ د ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻨﻮ د ﻣﻌﻴﺸﻴﺖ  ،ﻛﺎر  ،ﺻﺤﺖ ،ﺗﺤﺼـﻴﻞ او د ﺗﻘﺎﻋـﺪ ﺣﻘـﻮق د ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻨـﻮ د اﻣﺘﻴـﺎزوﻧﻮ د ﻗـﺎﻧﻮن ﭘـﻪ رڼـﺎ ﻛـﯥ د

ﺗﺒﻌﻴﺾ ﭘﺮﺗﻪ اﺟﺮاء ﻛړي  ،او دا ﻳﯥ ﻣﻜﻠﻔﻴﺖ دى.

دوﻟﺖ ﭘﻪ دې ﻣﻜﻠﻒ دى ﭼﯥ د ﻣﻌﻠﻮﻟﻮ وګړو د ﺗﺤﻘﻴﺮ او ﺗﻮﺣﻴﻦ ﺟﺪي ﻣﺨﻨﻴﻮى وﻛړي.
ﻣﺴﺘﻘﻠﯥ ادارې  ،وزارﺗﻮﻧﻪ  ،ﻣﻠګﺮي ﻣﻠﺘﻮﻧﻪ  ،ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻪ او ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻪ ،ﺗﺼﺪﻳﺎﻧﯥ او ﻧﻮر ﺑﺎﻳﺪ د ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻨﻮ د
ﻣﻌﻴﺸﺖ د ښﻪ واﻟﻲ ﻟﭙﺎره ﻫﻤﻐږي او ﻫﻤﻜﺎر ﺷﻲ.

د ﻣﻌﻠﻮﻟﻴـﺖ ﻟﺮوﻧﻜـﻮ وګــړو د دادﻏﻮښـﺘﻨﯥ  Advocacyﻛﻤﻴټــﻪ دې ﺑﺎﻳــﺪ د رﻳﺎﺳـﺖ ﺟﻤﻬــﻮري ﺗـﺮ ډګـﺮه د اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن د اﺳــﻼﻣﻲ

ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ ﭘﻪ ﺟﻮړښﺖ ﻛﯥ راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻲ.

د ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ ﻟﺮوﻧﻜﻮ وﻛړو ټﻮﻟﯥ ډﻟﯥ د اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن  ،ﻣﻘﺮرو  ،اﺻﻮﻟﻮ او د ﻫﻴﻮاد د ﻧﺎﻓﺬه ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﭘﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻜﻠﻒ دي.

