ھﻐﮫ  ١٩ﺷﯾﺎن ﭼﯥ ﺗﺎﺳو ﺑﺎﯾد ﯾﯥ ﭘﮫ ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻟﺗو ﮐﯥ د ﺑﯾﺎ ﻣﯾﺷﺗﯾدﻧﯥ ﭘﮫ اړه
ﭘوھﯾږئ
د اﻣرﯾﮑﺎ ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو ﺗﮫ @ﮫ راﻏﻼﺳت!
دا ﺳﻧد ﺗﺎﺳو ﺳره د اﻣرﯾﮑﺎ ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو ﮐﯥ د ﺧﭘل ﻧوې ژوﻧد ﭘﮫ ﺑراﺑروﻟو ﮐﯥ ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره ﺟوړ
ﺷوی دی .ﭘﮫ ?رده ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو ﮐﯥ د ﺑﯾﺎ ﻣﯾﺷﺗﯾدﻧﯥ د ﻏﯾر اﻧﺗﻔﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﻏﯾر ?Dﯥ ادارو Eﺧﮫ ﻣﺳﻠﮑﻲ
ﮐﺎرﮐووﻧﮑﻲ د ﮐډواﻟو او د IﺎﻧJړي ﻣﮭﺎﺟرﺗﻲ وﯾزه )D? (SIVsﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ ﭼﯥ ﻟﮫ ﻣﺧﮑﯥ ﺑﯾﺎ ﻣﯾﺷت
ﺷوې دي ،د ﻟوﻣړﻧﻲ اﻧدﯾWﻧو ﻣﺳﻠو ﭘﮫ اړه ﻣﮭم Dﮑﻲ ﭘﯾژﻧدﻟو ﻟﭘﺎره ﺳره ﯾو Iﺎی ﮐﺎر ﮐوي .دا وړاﻧدﯾزوﻧﮫ ﺑﯾﺎ
د ﺑﮭرﻧﯾو ﭼﺎرو وزارت د و?ړو ،ﮐډواﻟو او ﻣﮭﺎﺟرت ادارې ﻟﺧوا د ﯾوې وﺳﯾﻠﯥ ﭘﮫ ﺗو?ﮫ راDوﻟﯾږي ﭼﯥ
ﺗﺎﺳو ﺳره د ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوﻟو ﭘﺧﺎطر د ډﯾرو ﻧوﯾو ﺗﺟرﺑو ﭘﮫ اړه ﺗﺎﺳو ﺗﮫ ﺧﺑر درﮐړي ﭼﯥ ﺗﺎﺳو ورﺳره ﻣﺧﺎﻣﺦ
ﮐﯾدای ﺷﻲI ،ﮑﮫ ﭼﯥ ﺗﺎﺳو ﭘﮫ ﺧﭘل ﻧوي ﮐور ﮐﯥ ﺑﯾﺎ ﻣﯾﺷت ﮐﯾږئ.
ﭘذﯾراﯾﻲ او Gﺎی ﭘرGﺎی ﮐول )PO (R&Pﯥ او ﻧورې ﻣرﺳﺗﯥ
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ﺳﺗﺎﺳو د ﺑﯾﺎ ﻣﯾﺷﺗﯾدﻧﯥ اداره او د ھﻐﯥ ﻓدراﻟﻲ او ﺳﯾﻣﮫ اﯾز ﺣﮑوﻣﺗﻲ ﻣﻠJري ﻣﺣدود ﺳرﭼﯾﻧﯥ ﻟري
ﭼﯥ د رﺳﯾدو ﭘﮫ وﺧت ﮐﯥ ﺳﺗﺎﺳو ﺳﻣدﺳﺗﻲ ﻟوﻣړﻧﻲ اړﺗﯾﺎوې ﭘوره ﮐړي .ﺳﺗﺎﺳو ﻟﭘﺎره ﻣوﺟود
ﺳرﭼﯾﻧو اﻧدازه ﺑﮫ ﭘﮫ ﺑﯾﻼﺑﯾﻠو ﻋواﻣل ﭘورې اړه ﻟري .وﺧﺗﻲ ﮐﺎر اﺧﯾﺳﺗل او Iﯾرﮐﻲ ﺳره د ﭘﯾﺳو
ﺑودﯾﺟﮫ ﮐول ﺳﺗﺎﺳو د ﻟوﻣړﻧﻲ Iﺎن ﺑﺳﯾﺎ ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره ﺧورا ﻣﮭم دي.
د ژوﻧد ﻟWJت او د ﻋﺎﻣﮫ ﻣﻼﺗړ ﺷﺗون ﭘﮫ Dول اﻣرﯾﮑﺎ ﮐﯽ ﺗوﭘﯾر ﻟري .ھﻐﮫ ﻣرﺳﺗﯥ ﭼﯥ ﺗﺎﺳو ﺗﮫ
درﮐړل ﮐﯾږي ﺑﮫ د ﯾو Iﺎی Eﺧﮫ ﺑل Iﺎی ﺗﮫ ﻣﺳﺎوي ﻧﮫ وي .ﮐﮫ ﺳﺗﺎﺳو ﻣﻠJري ﭘﮫ ﯾو اﻣرﯾﮑﺎﯾﻲ
ﻣوﻗﻌﯾت ﮐﯥ ﺗﺎﺳو ﺗﮫ واﯾﻲ ﭼﯥ دوی Iﯾﻧﯥ ?Dﯥ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐوي ،دا ﭘدې ﻣﻌﻧﺎ ﻧﮫ دی ﭼﯥ ﺗﺎﺳو ﺑﮫ
ورﺗﮫ ?Dﯥ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړئ.
د ﮐوروﻧو د ډﯾر ﻟوړ ﻟWJﺗوﻧو او د ﮐوروﻧو د ﻣﺣدود ﺷﺗون ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ،ﯾواGﯥ د ﺧﭘل ﻣﯾړه ﯾﺎ ﻣﯾرﻣن،
ﻣور ﯾﺎ ﭘﻼر ،ﺧور ﯾﺎ ورور ،ﻣﺎﺷوم ،ﯾﺎ ﻧﯾﮑﮫ ﯾﺎ اﻧﺎ ﺳره ﯾو Gﺎی ﮐﯾدوﻧﮑﻲ د GﺎﻧUړي ﻣﮭﺎﺟرﺗﻲ
وﯾزه ) (SIVsﻟروﻧﮑﻲ ﺑﮫ د ﺷﻣﺎﻟﻲ ورﺟﯾﻧﯾﺎ ﭘﮫ ﺳﯾﻣﮫ ﮐﯥ Gﺎی ﭘرGﺎی ﺷﻲ.
د واﺷﻧDJن ډي ﺳﻲ ﻣﯾDرو ﺳﺎﺣﮫ او ﭘﮫ ﮐﺎﻟﯾﻔورﻧﯾﺎ ﮐﯥ Iﯾﻧﯥ Wﺎروﻧﮫ د ژوﻧد ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره ﺧورا ?ران
Iﺎﯾوﻧﮫ دي او ﮐﯾدای ﺷﻲ ﭼﯥ ﮐور او ﮐﺎر ﻣوﻧدﻧﮫ ھﻠﺗﮫ ﻣﺷﮑل وي .د ﺑﯾﺎ ﻣﯾﺷﺗﯾدﻧﯥ ?Dﯥ ﭼﯥ ﺗﺎﺳو
ﯾﯥ ھﻠﺗﮫ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐوئ ﻣﻣﮑن ﭘﮫ دې ﺳﯾﻣو ﮐﯥ ﭘﮫ آﺳﺎﻧ iﺳره د ژوﻧد ﻟWJت ﻣﺻرف ﺑراﺑر وﻧﮑړي.
ﮐﮫ ﺗﺎﺳو ﺧﭘل د ﺳﻔر ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﭘﺧﭘﻠﮫ ﺗرﺳره ﮐوئ ،ﻣJر دا ﭼﯥ ﺗﺎﺳو ﭘﮫ دې ﺳﯾﻣو ﮐﯥ ﻧږدې ﺧﭘﻠوان
ﯾﺎ ﻣﻠJري ﻟرئ ﭼﯥ ﺗﺎﺳو ﺳره ﺗر ھﻐﮫ وﺧت ﭘورې دواﻣداره ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻼﺗړ او د ھﺳﺗو?ﻧﯥ ﻣرﺳﺗﮫ
ﺑراﺑروي ﭼﯥ ﺗﺎﺳو ﮐﺎر ﻣوﻧدﻟﯥ ﺷﺊ ﺗرEو ﭼﯥ ﺳﺗﺎﺳو د ژوﻧد ﻟWJﺗوﻧﮫ ﺗر ﭘوWښ ﻻﻧدې راوړي،
دا ﺑﮫ ﻏوره وي ﭼﯥ ﭘﮫ اﻣرﯾﮑﺎ ﮐﯥ ﯾو ﺑل Iﺎی ﺗﮫ ﺳﻔر وﮐړئ.
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ﭘﮫ اﻣرﯾﮑﺎ ﮐﯥ د رارﺳﯾدﻟو وروﺳﺗﮫ ،ﺑل ﻣوﻗﻌﯾت ﺗﮫ ﮐور ﺑدﻟول او ھﻣدا رﻧJﮫ ﺳﺗﺎﺳو د اﻣرﯾﮑﺎ Dﺎﮐل
ﺷوي Iﺎی ﺗﮫ د ﺗﻠﻠو Eﺧﮫ اﻧﮑﺎر ﮐول ﻣﻣﮑن ﺳﺗﺎﺳو د ﺑﯾﺎ ﻣﯾﺷﺗﯾدﻧﯥ ?Dﯥ اﻏﯾزﻣﻧﯥ ﮐړي .ﭘﮫ ﻧوي
Iﺎی ﮐﯥ د ﺑﯾﺎ ﻣﯾﺷﺗﯾدﻧﯥ اداره ﻣﻣﮑن د ورﺗﮫ ﮐﭼﯥ ﺧدﻣﺗوﻧﮫ او ﯾﺎ د ﻧﻐدو ﭘﯾﺳو ﻣرﺳﺗﯥ د ﺑراﺑروﻟو
ﺗوان وﻧﻠري .ﺑل Iﺎی ﺗﮫ د ﺗﻠﻠو ﭘﻼن ﮐوﻟو دﻣﺧﮫ ،ډاډ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړئ ﭼﯥ د ﺑﯾﺎ ﻣﯾﺷﺗﯾدﻧﯥ ادارې ﺳره
د ﺧﭘل ﻧظرﯾﯥ ﭘﮫ اړه ﺑﺣث وﮐړئ.
د IﺎﻧJړي ﻣﮭﺎﺟرﺗﻲ وﯾزه )D? (SIVﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑو ﯾﺎ ﮐډواﻟو ﻟﭘﺎره ﭼﯥ د اﻣرﯾﮑﺎ ﺣﮑوﻣت ﺳره ﮐﺎر
ﯾﯥ ﮐول ﯾﺎ ﯾﯥ ﺗړاو درﻟودل ﮐوم ﻏوره ﯾﺎ اﻣﺗﯾﺎزي ﭼﻠﻧد ﻧﮫ ورﮐول ﮐﯾږي .د ﺑﯾﺎ ﻣﯾﺷﺗﯾدﻧﯥ ?Dو او
ﺧدﻣﺎﺗو وړﺗﯾﺎ د ﺗﺎﺑﻌﯾت ،ﻧﺳل ،ﻣذھب ﯾﺎ ﺟﻧﺳﯾت ﻟﮫ ﻣﺧﯥ اﻏﯾزﻣن ﻧﮫ ﮐﯾږي.
ﺗﺎﺳو اړﺗﯾﺎ ﻧﻠري ﭼﯥ ھر Eوک ﻟﮑﮫ ﻣﻠJري ،ﺧﭘﻠوان او ﯾﺎ ﮐوم ﺑل ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﮫ ﭘﯾﺳﯥ ورﮐړي ﭼﯥ
ﺗﺎﺳﯥ د اﻣرﯾﮑﺎ ﭘﮫ ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو ﮐﯥ ﺳﭘﺎﻧﺳر ﮐړي.
ﺗﺎﺳو ﺑﮫ ﭘﮫ اﻣرﯾﮑﺎ ﮐﯥ د رﺳﯾدﻟو ﭘﮫ ﺷﭘږو ﻣﯾﺎﺷﺗو ﮐﯥ ﺧﭘل د ﻣﮭﺎﺟرت ﻧړﯾوال ﺳﺎزﻣﺎن ) (IOMد
ﺳﻔر ﭘور ﺑﯾرﺗﮫ ورﮐوﻟو ﺗﮫ ﭘﯾل ﮐړئ.

وظﯾﻔﮫ
 (9د اﻣرﯾﮑﺎ د ﮐډواﻟو د ﻗﺑول ﮐوﻟو ﭘرو?رام ﭘﮫ اﻣرﯾﮑﺎ ﮐﯥ ﺳﺗﺎﺳو ﭘﮫ ﻟوﻣړﯾو اووﻧﯾو ﮐﯥ د ﻟوﻣړﻧﯾو
اړﺗﯾﺎوو ﺳره د ﻣرﺳﺗﯥ ﻟﭘﺎره ډﯾزاﯾن ﺷوی دی .د ﮐﺎر ﻣوﻧدﻧﮫ ﺑﮫ ﺳﺗﺎﺳو ﻟوﻣړﻧﯽ اھداف وي ﮐﻠﮫ ﭼﯥ
ﺗﺎﺳو رارﺳﯾږئ .دا ﻣﮭﻣﮫ ده ﭼﯥ ﺗﺎﺳو او ﺳﺗﺎﺳو د ﮐورﻧ iﻏړي اﻧJرﯾزي زده ﮐړي )ﮐﮫ ﺗﺎﺳو
دﻣﺧﮫ ﭘﮫ ژﺑﮫ ﮐﯥ روان ﻧﮫ ﯾﺎﺳت( ،ﻣJر دا ﻣﺳﺎوي اھﻣﯾت ﻟري ﭼﯥ ﺗﺎﺳﯥ ﻟوﻣړﻧﻲ دﻧده وﻣﻧﺊ ﭼﯥ
ﺳﺗﺎﺳو ﻻس ﺗﮫ راIﻲ .د ﮐﺎر ﭘﮫ Iﺎی ﮐﯥ ﺷﺗﮫ واﻟﻲ د اﻧJرﯾزي ﺧﺑرې ﮐوﻟو د ﺗﻣرﯾن ﻟﭘﺎره ﺧورا
Wﮫ ﻓرﺻت ﺑراﺑرويE .وﻣره ژر ﭼﯥ ﺗﺎﺳو ﮐﺎر ﭘﯾل ﮐوئ ،دﻏوﻣره ژر ﺗﺎﺳو ﮐوﻻی ﺷﺊ د ﺧﭘل
ژوﻧداﻧﮫ ﻟWJﺗوﻧﮫ ادا ﮐړئ .ډﯾرې ﮐورﻧ iﭘﮫ دې ﭘوھﯾږي ﭼﯥ ﻣﯾړه او IWﮫ دواړه ﺑﺎﯾد ﮐﺎر وﮐړي
ﺗر Eو ﭼﯥ د ھﻐوی ﮐورﻧ iﭘﮫ اﻗﺗﺻﺎدي ﺗو?ﮫ Iﺎن ﺑﺳﯾﺎ ﺷﻲ.
 (10ﺗﺎﺳو ﺑﮫ د ﮐﺎرﻣوﻧدﻧﯥ ﭘرو?رام ﺗﮫ راﺟﻊ ﮐﯾږئ او د ﮐﺎر ﻣوﻧدﻟو ﭘﮫ ﺑرﺧﮫ ﮐﯥ ورﺳره ﻣرﺳﺗﮫ ﮐﯾږي
دا ﻣﮭﻣﮫ ﻧﮫ ده ﭼﯥ ﭘﮫ ﮐوم Iﺎی ﺗﺎﺳو ﺑﯾﺎ ﻣﯾﺷت ﺷوي ﯾﺎﺳت.
 (11ﮐﯾدای ﺷﻲ ﭼﯥ ﮐﺎر ﻣوﻧدﻧﮫ ﺗر ھﻐﯥ زﯾﺎت وﺧت وﻧﯾﺳﻲ ﭼﯥ ﺗﺎﺳو ﯾﯥ ﺗﻣﮫ ﻟرئ .ھﻣدارﻧJﮫ ،ﺑﺷﭘړ
وﺧت ﯾﺎ ﺗل ﭘﺎﺗﯥ ﭘوﺳﺗوﻧﮫ ﭘﮫ ﻟوﻣړي Iل ﮐﯥ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐول ﻣﻣﮑن ﺳﺧت وي.
 (12ﭘﮫ اﻣرﯾﮑﺎ ﮐﯥ ﺳﺗﺎﺳو ﻟوﻣړی ﮐﺎر ﻣﻣﮑن ھﻣﺎﻏﮫ ﻣﺳﻠﮏ ﯾﺎ د دﻧدې ھﻣﺎﻏﮫ ﺳﺎﺣﮫ ﻧﮫ وي ﮐوم ﭼﯥ
ﺗﺎﺳو ﭘﺧﭘل ھﯾواد ﮐﯥ درﻟودﻟﯥ .د اﻣرﯾﮑﺎ ﭘوځ ﯾﺎ ﺣﮑوﻣت ﺳره ﭘﺧواﻧ iدﻧدې ﭘﮫ اﻣرﯾﮑﺎ ﮐﯥ د ھﯾ•
ډول ﮐﺎر ﺗﺿﻣﯾن ﻧﮫ ﮐوي .ﺳﺗﺎﺳو ﻟوﻣړﻧﯽ دﻧده ﮐﯾدای ﺷﻲ د اﺑﺗداﯾﻲ ﯾﺎ د ﻧﻧوﺗﻠو ﮐﭼﮫ ﻏﯾر ﻣﺳﻠﮑﻲ
دﻧده وي ،او ﻣﻣﮑن ﭼﯥ ﺣﺗﯽ ﻟﻧډ ﻣﮭﺎﻟﮫ ﯾﺎ ﻧﯾﻣﮫ وﺧﺗﮫ وي .ﺗﺎﺳو ﮐوﻟﯽ ﺷﺊ ﭘﮫ اﻣرﯾﮑﺎ ﮐﯥ د ﮐﺎر
ﻣﺧﯾﻧﯥ ﺟوړوﻟو وروﺳﺗﮫ ،ﭘﮫ اﻧJﻠﯾﺳﻲ ژﺑﮫ ﮐﯥ وړﺗﯾﺎ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐوﻟو ،او د اړﺗﯾﺎ وړ ﺑﯾﺎﮐﺗﻧﯥ ﯾﺎ روزﻧﯥ
ﺗرﻻﺳﮫ ﮐوﻟو وروﺳﺗﮫ ﺑﺎﻻﺧره ﺳﺗﺎﺳو ﭘﮫ ﺳﺎﺣﮫ ﮐﯥ ﯾو دﻧده وﻣوﻣﺊ .ﺗر ھﻐﯥ ﭘورې ،د ﻧﻧوﺗﻠو ﮐﭼﮫ

ﮐﺎر ،د اﻣرﯾﮑﺎ د ﮐﺎري Iﺎی ﭘﮫ اړه زده ﮐړه او د ھﻐﮫ ﺗﺟرﺑﮫ راﻣﯾﻧIﺗﮫ ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره ﻏوره ﻻره ده
ﭼﯥ ﭘﮫ راﺗﻠوﻧﮑو ﮐﺎروﻧو ﮐﯥ ﺑﮫ د ﮐﺎر ?وﻣﺎروﻧﮑو ﻟﺧوا ﺳﺗﺎﯾﻧﮫ ﮐﯾږي.
ﮐور ،ﺟﺎﻣﯥ او ﻓرش
 (13ﻟوﻣړﻧ iﻣرﺳﺗﯥ ﭼﯥ ﺗﺎﺳو ﯾﯥ د ﮐور ،ﮐورﻧﻲ ﺗﺟﮭﯾزاﺗو او ﻓرﻧﯾﭼر ﻟﭘﺎره ﺗرﻻﺳﮫ ﮐوئ ډﯾر اﺳﺎﺳﻲ
دي .ډﯾرې ﺗوﮐﻲ ﻟﮑﮫ ﺟﺎﻣﯥ او ﻓرﻧﯾﭼر ﮐﯾدای ﺷﻲ ﮐﺎرول ﺷوی ،دوھم ﻻس ،ﯾﺎ ډﯾر ارزاﻧﮫ وي،
ﻣJر Dول ﺑراﺑر ﺷوي ﺗوﮐﻲ ﺑﮫ ﭘﺎک او ﺻﺣﻲ وي.
 (14د اﻣرﯾﮑﺎ دوﻟت ﺑﯾﺎ ﻣﯾﺷﺗﯾدوﻧﮑﻲ ادارې Eﺧﮫ ﻏواړي ﭼﯥ اﺳﺎﺳﻲ ﮐورﻧﻲ ﺗوﮐﻲ او ﺗﺟﮭﯾزات ﺑراﺑر
ﮐړي .ﭘدې ﮐﯥ ﻟوﮐس ﯾﺎ ﻋﺻري ﺗوﮐﻲ ﻟﮑﮫ Dﻠوﯾزﯾون ،راډﯾوD ،ﯾﻠﯾﻔوﻧوﻧﮫ ،ډي وي ډي ﭘﻠﯾﯾر،
ﮐﻣﭘﯾوDروﻧﮫ ،ﺑرﻗﻲ ﺟﺎړو ،ﺑﺎﯾﺳﮑﻠوﻧﮫ ،ﻣوDروﻧﮫ ،ﯾﺎ اﯾﯾر ﮐﻧډﯾﺷﻧوﻧﮫ ﺷﺎﻣل ﻧﮫ دي .دا ﺗوﮐﻲ ﻣﻣﮑن
ﻣوﺟود ﺑﮫ وي ﮐﮫ ﭼﯾرې ادارې دوی د ﻧورو ﺳرﭼﯾﻧو Eﺧﮫ د ﺑﺳﭘﻧﮫ ﭘﮫ ﺗو?ﮫ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړي.
 (15اﭘﺎرﺗﻣﺎﻧوﻧﮫ د ډﯾرو اﻣرﯾﮑﺎﯾﺎﻧو ﻟﭘﺎره د ﮐور د ډﯾری ﻻﺳرﺳﻲ وړ او ارزاﻧﮫ ﺑ•ﮫ دي ،او دا ھﻐﮫ
Eﮫ دي ﭼﯥ ﺗﺎﺳو ﯾﯥ ﭘﮫ اﻣرﯾﮑﺎ ﮐﯥ د ﺧﭘل ﻟوﻣړي ﮐور ﻟﭘﺎره ﺗﻣﮫ وﻟرئ .ﺟره ﯾﺎ ﯾوازی ﮐﺳﺎن د
ژوﻧداﻧﮫ د ﻟWJﺗوﻧو ﭘﮫ Wﮫ ﺗو?ﮫ ﺑراﺑروﻟو ﻟﭘﺎره د ورﺗﮫ ﺟﻧس ﯾو ﯾﺎ ﻧورو ﺟره ﮐﺳﺎﻧو ﺳره ?ډ Iﺎی
ﭘر Iﺎی ﮐﯾدای ﺷﻲ .ﮐﮫ ﺗﺎﺳو دا ﮐﺎر ﮐول ﻏواړئ ،او د اﺟﺎرې ھر ﻗرارداد ﭼﯥ ﺗﺎﺳو ﯾﯥ ﻻﺳﻠﯾﮏ
ﮐړی وي د ھﻐﯥ درﻧﺎوی ﮐوﻟو ﺳره ،د ﮐﺎر ﭘﯾل ﮐوﻟو وروﺳﺗﮫ ﭼﯥ ﺧﭘل د ﺧوWﯥ ﮐور ﻟرﻟو وس
ﻟرئ ،ﺗﺎﺳو ﺧﭘل ﮐور ﺑدل ﮐړې ﺷﺊ.
روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ
 (16د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ د ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ ﭘوWښ ﻣﺣدود دی؛ ﮐﯾدای ﺷﻲ ﭼﯥ د ﻏﺎWوﻧو ﯾﺎ ﺳﺗر?و ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ ﺷﺎﻣل
ﻧﮫ وي .دا ﮐﯾدای ﺷﻲ ﭼﯥ د ډاﮐDر ﺳره د ﯾو ﻋﺎدي ﻟﯾدﻧﯥ وﺧت ?ﻣﺎرﻧﯥ ﭘﮫ اوﻧﯾو ﮐﯥ ﺟوړه ﺷﻲ،
ﮐﮫ Eﮫ ھم ﻣﮭم روﻏﺗﯾﺎﯾﯽ اړﺗﯾﺎوې ﭘﮫ وﺧت ﺳره ﭘوره ﮐﯾږي .ﯾو Iل ﭼﯥ ﺗﺎﺳو اﺳﺗﺧدام ﺷوئ او د
ﺷﺧﺻﻲ طﺑﻲ ﺑﯾﻣﯥ اﺧﯾﺳﺗﻼی ﺷﺊ ،ﺳﺗﺎﺳو روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ اﻧﺗﺧﺎﺑوﻧﮫ ﺑﮫ زﯾﺎﺗواﻟﯽ وﻣوﻣﻲ.
 (17ﭘﮫ اﻣرﯾﮑﺎ ﮐﯥ د رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ ﯾﺎ رواﻧﻲ Dوﻟﻧﯾزو ﺧدﻣﺎﺗو ﺳره ھﯾ• ډول ﻧﺎﻧدرۍ ﯾﺎ ﺑدﻧﺎﻣﻲ ﺷﺗون
ﻧﻠري ،او ﺗﺎﺳو ﺑﺎﯾد دا ﺧدﻣﺎﺗو Eﺧﮫ ?Dﮫ واﺧﻠﺊ ﮐﮫ دوی ﻣوﺟود وي او ﺗﺎﺳو ﻓﮑر ﮐوئ ﭼﯥ دوی ﺑﮫ
ﺳﺗﺎﺳو ﺳره ﻣرﺳﺗﮫ وﮐړي .ﺳﺗﺎﺳو د ﺑﯾﺎ ﻣﯾﺷﺗﯾدﻧﯥ ادارې ﺳﭘﺎﻧﺳر ﺑﮫ ﺗﺎﺳو ﺳره د ﺻﺣﻲ ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ
ﻣﻧﺎﺳﺑو ﺧدﻣﺎﺗو ﭘﮫ ﻣوﻧدﻟو ﮐﯥ ﻣرﺳﺗﮫ وﮐړي.

ﮐﻠﺗوري ﺳﻣون ﯾﺎ ﺗﻌدﯾل
 (18ﭘﮫ اﻣرﯾﮑﺎ ﮐﯥ ﺳﺗﺎﺳو ﻟوﻣړﻧﻲ ﮐﺎل ﺑﮫ د ﺗﻌدﯾل ﯾﺎ ﺳﻣون ﻣوده وي .ﺗﺎﺳو ﺑﮫ ﭘﮫ ﯾوه ﻧوې Dوﻟﻧﮫ ﮐﯥ
ژوﻧد وﮐړئ ،ﻧوي ﻗواﻧﯾن ﺗﻌﻘﯾب ﮐړئ ،ﭘﮫ ﻧوي دﻧده ﮐﺎر ﮐوئ ،او ﻧوي ﻣﻠJري ﺟوړ ﮐړئ .د
ﻟﻣړﯾو Eو ﻣﯾﺎﺷﺗو ﻟﭘﺎره ،ﺳﺗﺎﺳو د ﺑﯾﺎ ﻣﯾﺷﺗﯾدﻧﯥ ادارې ﮐﺎرﮐوﻧﮑﻲ ﺑﮫ ﺳﺗﺎﺳو د ژوﻧد د ﺑﯾﺎ رﻏوﻧﯥ ﭘﮫ
ھEو ﮐﯥ ﺳﺗﺎﺳو ﺳره ﻣرﺳﺗﮫ وﮐړي او ﺗﺎﺳو ژر ﺗر ژره ﭘﮫ اﻗﺗﺻﺎدي ﺗو?ﮫ Iﺎن ﺑﺳﯾﺎ ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره
ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوﻟو ﮐﯥ ﺧﭘل ﺗر Dوﻟو ﻏوره ﮐﺎر ﺑﮫ وﮐړي.
 (19اﻣرﯾﮑﺎ د ﻣﺧﺗﻠﻔو ﻧژادي او ﻗوﻣﻲ ﺳﺎﺑﻘﯥ ﻟروﻧﮑﻲ ﺧﻠﮑو ﺳره ﺟوړه ﺷوې ده ،او د ﺑﯾﺎ ﻣﯾﺷﺗﯾدﻧﯥ
ادارې ﭼﯥ ﻟﮫ ﮐډواﻟو ﺳره ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوي ھم ﭘﮫ ﻣﺳﺎوي ډوﻟﮫ ﻣﺗﻧوع دي .ﺳﺗﺎﺳو د ﻗﺿﯾﯥ ﮐﺎرﮐوﻧﮑﻲ
ﻣﻣﮑن د ھر ﻧﺳل ،ﻣذھب ،ﻗوﻣﯾت ﯾﺎ ﺟﻧﺳﯾت Eﺧﮫ وي ،او دوی ﺳﺗﺎﺳو ﺗرDوﻟو ﻏوره ?Dﻲ ﭘﮫ ذھن
ﮐﯥ ﻟري.
د اﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﻪ ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ کې د اوﺳﯿﺪنې ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﻻ زﯾﺎﺗﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎره دې وﯾﺒﭙﺎ"ﯥ www.corenav.org
ﺗﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ وکړئ.

