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  : انكشاف بشري د قانون واكمنى او 
  سريزه

  
  پيژندنه

ختيا ، دواړه هغه كلمى دى چى نن سبا په پر له م انكشاف ياپربشريد قانون واكمنى او 
سره لدى چى دغه دواړه اصطالحات ناڅرگنده او مبهم دى او  ،پسى توگه پكارول كيږى

 سر بيره پر دى د قانون او  .كيداي شى چي په بيالبيلو ډولونوتعبير او تفسير شى
يوال وجهى انكشاف مفاهيم دومره د تكامل په حال كى دى چى د نړيوال بانك ، نړ

د وخت په ترمنځ د نظريووالى صندوق ، دملگرو ملتونوسازمان او دنورو موسسو
  .1تيريدوسره توپير مومى

   د قانون واكمنى او انكشاف

. رنگه چى پدى هكله به بحث وشى بيالبيل خلك د انكشاف نه مختلف تعبيرونه لرىڅ
په هكله د ملگرو  فددى ليكنى د هدف لپاره او په  افغانستان كى د  بشرى انكشا

  كال د وروستى راپور له مخى،د  بشرى 2007ملتونو د  بشرى انكشاف  د ادارى  د
عبارت د افرادو د انتخاب د پراخوالى او د هغوى د توانايى لپاره پكارول  انكشاف
دغه عبارت   د موسسو د انكشاف او اقتصادى پراختيا نه بر سيره ، پر هغو . كيږى

دغه  بشرى انكشاف نه يواځى د انكشاف . ه چى خلك ورنه گټه اخليآزاديو متمركزه د
نتيجى تر السه داالرى وله پاييلى څيړى بلكى هغو پروسو ته هم ليواله دۍ چى د هغ

ټول پدى  توافق  لرى چى د بشرى انكشاف اهدافو ته د رسيدواو ددغو اهدافو .   كيږى
زمن توب پورى اړه لرى ، لدى كبله ساتنه په ټولوټولنو كى د قانون د واكمنۍ په اغي

پداسى حال كى چى  بشرى انكشاف يو معنوى هدف دۍ  د قانون واكمنى د ټولنى په 
د قانون واكمنى د ثبات او امنيت، اقتصادى . كړنو كى يو اساسى عنصر بلل كيږى

  .ي لرې اړيكېهوساينى،د ټولنيز ژوندانه د ښه والى او سياسى واكمنۍ سره ټينگ

دا كار د پراختيا په برخه كى .  د واكمنۍ لپارهيڅ يو واحد تعريف وجود نلرى د قانون
ځكه نه يواځى د انكشاف څخه مختلف تعبيرونه كيږى چى داكار . ستونزى  ال زياتوى
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يو واحد هم كوالى شى  بيالبيلى حقوقى  مالحظى ولرى بلكى  دقانون د واكمنۍ څخه 
  . تعريف په الس كى نشته

 پوهانو  لكه د سياسى علومو، فلسفى،ټولنپوهني،  خلك پوهنى، د د مختلفو رشتو
انكشافي اوحقوقود مطالعاتو،ټولو بيالبيل تعريفونه وړاندى كړى چى دغه تعريفونه 

ينو كي چي دا تعريفونه ليكل شوي ،له يو بل اد ليكوال د اهدافو پر بنسټ ، او هغو قر
  . څخه تفاوت لرى

د .رسمى او ذاتى:ۍ دوو اصلى برخو ته  گوته نيولىنى پوهانو د قانون د واكمنځي
رسمى برخى پلويان تر ډيره حده د قانون رسمى ځانگړتيا او قضايى سيستم ته پاملرنه 

هغوى د وروستى نتيجي پر ځاى ، زياتره د جريان او كړنالري پلويان دى خو له .  كوى
، د هغى  نورمونو او بلي خوا د ذاتى برخى پلويان  زياتره د قانون د محتوا څيړنى

  .  اخالقى ځانگړتياوو ته  پاملرنه كوى

،  مسلكى )1(لدى كبله د رسمى يا فورماليزم د برخى پلويان د قانون پر علنى  خپريدلو
، او د قانون د پلى كيدو د يو داسى  با كفايته مرجع غوښتونكى دى )2(عدلى سيستم

برخى پلويان بيا زياتره ديو خو د ذاتى .). 3(چى وكوالى شى پريكړى عملى كړى 
،وړاند وينه او )3(،نظم او قانون)2(،د قانون پر وړاندى برابرى)1(قانونى حكومت

  . كوىټينګار، باندى )5(وق، اوبشرى حقو)4( پريكړوواغيزمن

د واكمنۍ يو اصل چى په :"   ال پخوا د قانون واكمنى داسى تعريفه كړىو ملتونوملگر
 عمومى، د دولت په شمول وي كه شخصى او جوړښتونه ،موسسې هغه كى ټول افراد، 

ورشوى وي  علنى ډول خپيونكې وي او دا قانون بايد په ،د قانون په وړاندى ځواب و
 نړيوالو  وړ وي او همدارازپهقضاوتتوګه داو په مستقله  وي  برابره توگه نافذ ،په

  2 ."وينورمونو او سټندردونو برابره 

 كى په  تيروديرشو كلونو كى د قانون او انكشاف د تيورى وړن څيوپخپل) برايان گارت(
او عمل په هكله استدالل كوى چى د انكشافى   اوحقوقى پوهانو، عمل كوونكو او 

                                                 
گرو ملتونو د پخوانى عمومى پر جگړه ځپلو او د جگړى وروسته ټولنو كى د قانون او انتقالى عدالت واكمنى ،د مل   ٢
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 لسيزه كى 1970موسسوترمنځ  د قانون د واكمنى د معنا په هكله د  هم غږۍ كموالى په
  3.امى باندى تاثير درلودپه پراخ ډول د قانون او انكشاف  د لومړنى جنبش په ناك

نو پوهانود جگړى نه روسته ټولنوكى د قانونى نوښتونو په هكله ورانوونكي مقالى ځي
ځيني استدالل كوي چى په څو هيوادونو كى د قانون د واكمنۍ ارتقاد .  ليكلى

 بهرنى ادارى تشكيالت په ىامپريالسيتى تشكيالتو بڼه غوره كړى چى په هغه ك
 ټولنو چى خپلى واكمنى ته نا مناسبه او  يا چمتوندى، واكمن  پوځي زور، پر دغو

  . كيږي

  ارزښت لپاره خورا اصالحاتو  كې د روانو  يوه ټولنه پهد قانون د واكمنۍ څخه تعبير
حتماً ضد او نقيض نظريات نه نشى كيداى داسى  وگڼل شى چى يو  آزاد تعريف .   لرى

 شى چى سيمه ل هغه مفهوم ته پراختيا وركړ دا مهمه ده چى د قانون د واكمنۍ.لري 
هم په هماغه د يوى ټولنى طبقاتى جوړښت په پام كى نيول  .يوايزچاپيريال ته حساس 

ډلې ځينى قوانين د يوي  په يوه هيواد كې داسى هم كيداى شى چى .اندازه مهم دي  
 ته  واكمنۍ معنا د قانون د. اغيزه ولري ورانوونكي ډله باندې  ګټور وى خو په بله لپاره

و او انكشاف ترمنځ قپه بڼه وركولو كى، دا مهمه ده چى د قانون د واكمنۍ ، بشرى حقو
  .اړيكي، په پام كى ونيول شى

خلك د قانون :"كړيده  د قانون واكمنى داسى تعريف ساده او امرانه بڼه جوزف راز، په 
ن د واكمنۍ د محتوا په خو دا تعريف د قانو ." وىالرښودرعايت وكړى او قانون ددوى 

  قوانينو وژان ژاك روسو وايى يواځى هغه هيواد چى د وضع شو.هكله زيات څه نه وايى
د ا  . د بر السۍ  پر بنسټ والړى دى كوالى شى عدالت او آزادى  په الزمه توگه پلى كړى

دهخې نظريې دراپيدا كيدو سبب شوه چې حاكمان بايد تر قانون الندې حكومت 
  . داچى بي پايه واك ولرى، نهوكړي

ته منسوب شوى )  ډايسياندرووين( عبارت  انگليسى حقوق پوه " قانون د واكمنۍ " د
چى د قانون واكمنى يى د انگلستان د سياسى  بنسټونو د يو شكل په ډول له دوو 

چى هيچا ته دى جزا ورنه كړل شى مګر دښكاره قانوني )1:(ه اړخونونه تعريف كړ

                                                 
دپارادوكس د پردى تر :  برايانت گارت،د قانون او نوى پراختيا له الرى دعدلى خپلواك او قوى سيستم رامنځته كول   ٣

 383،385ه كتنه  دپاول د قانون  له سر52)2002(شا وفاقي پروگرامونه او دايمى نا هيلي كوونكى نتيجى 



 ٨

ى د يو هيواد عادى قوانينو ته دى وهر څوك په هره كچه كى چى ) 2(او سرغړونى لپاره 
  4.دىځواب وركوونكى 

 كال كلنى راپورڅلورواړخونو ته اشاره كوى چى په افغانستان كى د 2007د UNDP  د 
عمومى او )2(د بنسټونو استقالل،دواكمنى د قانون )1:( قانون د واكمنى چوكاټ ښيى

 دا 5.و همغږي سره  د هغله اصولوو وقد بشرى حق)4(رانفاذ،براب) 3(منصفانه قوانين،
اړخونه دى او يو اضافى مهم عنصر هم پدى كى  قانون اساسي ټول د قانون د واكمنۍ 
  . او عدالت ته الس لرل دۍ

   انكشافبشري

انكشاف هم د اهدافو يوه . دا ډيره سخته ده چى انكشاف او يا پراختيا تعريف كړو 
د انكشاف كار .   هدفونه تر السه كيږىدا چى د هغي الرى دى هغه بهيرمجموعه ده او هم

يعنى د ټيټي كچي له ) مايكرو(يعني د جګي كچي او ) ماكرو(  دى موضوع ته د وپوهان
نكو ادارو ته  دولت او د سياست جوړويا په بل عبارت هغه پوهان چې .    دىي الرى كتل

د انكشافي سياستونو اغيزه پر افرادو باندي يا  نور چې بهغهئې پاملرنه متمركزه ده او 
  .وي مطالعه ك

 لسيزه كى د  پراختيا دمدرنيزه توب نه وروسته پيل 1960د قانون او انكشاف تيورى په 
  . شو

 انكشافه  هيوادونه، وروسته پاتى ده  پردمدرنيزه توب تيورى پدى اټكل كاوه چى  مخ 
 سياسى ، اقتصادى او ټولنيز  ته ورتهكه چيرې دغه هيوادونه لويديزو هيوادواو

د لومړنيو لدى كبله، . كړي، دا به داقتصادي پرمختګ سبب شيبنسټونه جوړ
د لويديځو هيوادونو په كې  په مخ په انكشافو هيوداونو متخصصينو هدف دا ؤ چې 

  .شي جوړهشان قضايى بنسټون

ى وراختيا باندي دهغددى  كار نتيجه دا شوه چى   قومى او كلتورى رواجونه او په پ
 وپه عملى ډگر كى په لويديځو هيوادونو كى روزل شو.    له پامه وغورځول شولهاغيز

 د مخ پر انكشافو هيوادونو  د قوانينود مسودو په جوړولو ډيري زياتي وحقوق  پوهان

                                                 
 6راپور صUNDPد5 . 183ص1915يسى ته دى مراجعه وشى ، پر اساسى قانون باندى مقدمه اتم چاپ اد  ٤
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 حقوقى مشورى وړاندى  ډې اغيزي لرلى او ددى هيوادونود سرحدى ستونزو په هكله
  ديكړي

اكثرو .هد لسيزى  په وروستيو كى د  پامه وغورځيد1970نيزه كولو تيورى د  د مدر
كى هڅى د ټولنى ټيټ قشر  او )  ماكرو( پوړيو يا وخلكو ته دا جوته شوه چى په پاسني

د پرمختياتيورى ) مايكرو( د ټيټى كچى يا دا كار . بى وزلو سره مرسته نشى كولۍ 
لومړنيو  ، د اړتيا وړعلت چى د بى وزلۍدا تيورى داسى اټكل كوى .هرامنځته كړ

منابعو ته د انسانانو  الس نه  لرل دى  او دغو منابعود ته الس نلرلو سبب، په ټولنيزو 
  .اړيكو كى د  قدرت نلرل دى

اول ، دا فرضيه چى انكشاف بايد يوه :  لدى كبله د ټيټي كچى تيورى دوه فرضيى لرى
 او بقى سره مرسته وكړى چى ځان غښتلى كړىدوامداره پروسه وى تر څو د بى وزلى ط

 پرخپلوستونزو قابو شى، منابعو ته الس پيدا كړى ا و د خپلو ګټو لپاره په نتيجه كې 
دوهمه فرضيه داده چى انكشاف به هغه وخت تر ټولو زيات . په ټولنيز ډول اقدام وكړى

او كلتورى برى ته ورسيږى چى د ټولنى بى وزلى طبقه د خپلو اقتصادى،ټولنيزو 
 او ىپه ټيټه  كچه انكشاف ،په عمل كى څو اړخيزه د.ستونزو  د حل لپاره يو موټى شى

په هغه كى اقتصادى، ټولنيز ،او كلتورى اهداف له هغى جملى نه ښوونه، 
ادبيات،روغتيايي خدمتونه،د عوايدو زياتوالۍ او د بي وزلۍ له منځه وړل، د 

  .ي مل دچاپيريال ساتنه او ټولنيز مشاركت شا

 لسيزه كى څو سازمانونه رامنځته شول چى د ټيټي كچى د تيورى پر قوانينو 1980 په 
 د انكشاف په هكله د حقوقو  كال كى  1982باندى متمركز وو، له هغى جملى نه په 

تيتوت ، او د دريمى سننړيوال انكشاف د حقوقو ا كال كى د 1983نړيوال مركز ، په 
  . كال كى رامنځته شو1980نړى د حقوقى  مطالعاتو نړيوال انجمن چى په 

د نظريى مشرى ،اقتصاد پوه او اكادميسين  آمارتيا سن په انكشاف د ځواكمنتوب د
د ) 2(او  نهايتلومړنى ) 1(  پراختيا يى دوه شاخصونهۍ  چى د آزادهغاړه درلود

  6. كړى ،تعريفاساسي وسايل انكشاف 

 هيواد كى  چى د ه چى ولى په يوپوښتنېكار او دى )  امارتيا سن(دقحطۍ پر عواملو د
خوراكي موادو توليد پكى له منځه نه دي تللى كيداى شى په زرهاو خلك د لوږى له 
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 ه ته بدلون وركړ  او د بى وزلۍ په هكله د هغافكارو عمومى ،الړشى وامله  له منځه 
  .ليدا كړ پير پلويان ډونظريات

 د هغى دااستدالل   چى  د سرانه عوايدو ساده محاسبه د ژوند د ستنډرډ  د څيړلو لپاره 
كافى نده د ملگرو ملتونو دا نسانى پراختيا د شاخصى په   رامنځته  كيدو كى مرسته 
وكړه چى دا شاخصه  په بيالبيلو هيوادونو كى د هوسايني د مقايسى لپاره په يو 

 .شوهغښتلى منبع بدله 

ى، په منظمه توګه  ټاكني  پكى تر وپه هغه هيواد كى چى مستقل :"وايى) امارتيا سن( 
 فعاليت وكړي كولى شى پر دولت نيوكى وكړى پكى و ، مخالف ګوندونه  چى شيسره 

 ترپوښتنى الندى وسياستوندو ته د سانسور نه پرته په آزاده توګه د دولت ڼاو ورځپا
  .م قحطى نه راځىهيڅكله ه " ل ميسر ويراوړ

په چى  يو وخت ۍ په باب هغه افسانې رد كړې برالسدارزښتونو " آسيايى"   دده  
 او اكثرو لويديځو سياستوالو او   ى، لخوا تبيلغ كيد)كى كوان يو ( سنگاپور كى د 

  .ىسوادګريزو اقتدار غوښتونكو مشرانو ته د منلو وړ و

ر اقتصادى پرمختيا والړ وو او فردى د آسيايى ارزښتونو د نظريى تمركز زياتره پ
  .وله حقوقو ته يى دومره پاملرنه نه ك

اوالً ديوه غوره كړي هدف  تعقيبول او ثانياً د آزادى د ځواكمنتوب  د نظريې سره سم  
د عمل لپاره آزادى :" په بل عبارت . يوه يا چو كارونو د كولو او يا نه كولو د انتخاب حق 

  ".ۍ د قيد څخه  آزاد"او " 

دا نظريه پدى .پلوراليزم كې دى  د نظريى  يو مهم اړخ د هغى په ذاتى ځواكمنتوب  د  
تر منځ د ) شتمنى ،زده كړه ، او روغتيا(تاكيد كوى  چى آزادى د خاصو كيفيتونو لكه 

اړيكو سره په مخالفت كى ده او  د پراختيا د هدف په توگه  كوالى شى  د خاصو 
ه ارزښتناكو نورمونو  د اختالف مخه ونيسى او د همكارى د كيفيتونو اواعتراض آميز
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كليدى اصل آزادى ده، نو لدى كبله، پدى مفهوم كى . يوى وسيلى په توگه عمل وكړى
  7.هر پراختيايى پروگرام بايد د وروستى اصل په توگه حد اكثره آزادى په پام كى ولرى

 هم د انكشاف د نتيجوپر بنسټ  هم  په  ابزارو اوپلوراليزم د نظريى  ځواكمنتوبد  
لدى كبله . څرنگه بايد ترالسه شىمهمه نده چې انكشافكبله دا  لدى.پراختيامومى

  . په توگه نه پيشنهاد وى آمارتياسن د ابزارويوه مجموعه د حل ديوعمومى الرى

 د بيلگى په توگه ،كوالى شو د بى وزلۍ موضوع ته اغيزمنتوب  ددى تيورى دعملى 
د اقتصاد پر بنسټ د انكشاف نظريه، بى وزلى  ته د عوايدو او  پيريدلو د . واشاره  وكړ

د سن طريقه داده  چى .  قدرت د مسالى  په توګه د فردى پس منظر له  مخى كتنه كوى
لدى كبله يوه بى وزله ژوند هغه دى چى ".   نه  محروميت بى وزلى دهځواكمنتوب" وايى

د .  يو انتخاب او د انتخاب د توان نه هم  بى برخى نه  يواځى د مالى منابعو، بلكه د
  . يڼ نظريه ،  لږ عايد د  محروميت  د څو عناصرو نه يو عنصر ګځواكمنتوب

 د  بشرى انكشاف  په ارتباط، يو بل مفهوم دا نسان پر حيثيت  او انسانى ارزښتونو 
  8.لخوا  رامنځته شوى) آن سان سوچى(والړ دى چى د 

په نامه ياديږي   ) NIE(بل مكتب چې د نويواساسي اقتصادپوهانو د كارپوهانو يو 
هغوى استدالل كوي چې د مدرن او .انكشاف د اقتصادي معيارونو له مخې سنجوي 

پرمختللي اقتصاد اجزا لكه قرارداد، تضمينات ، مقررات او اغيزمن اجرائيوي 
اغه حقوق دي چې  ميكانيزمونه په حقيقت كې دملكيت د حقوقو نتيجه ده  او دا هم

  .وروسته پاتې اقتصادي سيستمونه ئې نه لري 

لدى كبله د نوى بنسټيز اقتصاد د نظريى پر اساس ،   د قانون حاكميت، د مالكيت د 
ځته كولو لپاره نحق  دروښانه تعريف او ددى حق د انفاذ لپاره د موثرو بنسټونو درام

  . دۍ

                                                 
" د مشترك درك لپاره څو مشورى د .اجع شى، پراختيا، اصالح او د قانون واكمنىپه عمومى توگه ئى تام دينگر ته ر  ٧

د ييل  د بشرى حقوقونو او د پراختيا د )2007.(و د پراختيا  په تيورى او عمل كى د هغه ځاى"قانون د واكمنى څخه
 208-178قانون نشريه 

٨   Aung San Suu Kyi, Freedom, Development, and Human Worth, ٦ J. Democracy (١٩٩٥) ١١. 
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  انديكس بشري انكشاف د 

د پراختيا د راپور وركولو او سنجش    UNDPېپرمختيايى ادار  د ملگرو ملتونو 
) HDI (انډيكس انكشاف بشري رامنځته كړى چى عبارت دى دانډيكسونهلپاره څلور 

او د ) HPI (انډيكسد انسانى بى وزلۍ ) GDI (انډيكسد جنسيتى انكشاف 
  .ى  تر ټولو مهم دانډيكسد  بشرى انكشاف ).GEM (انډيكسجنسيتى توانمندۍ 

 د كې  لومړنۍ راپورپه خپل  د  بشرى انكشاف په هكله  UNDP كى 1990په كال 
زده كړى ، نوى  الره  معرفى كړه چى په هغه كى د  متوقع  عمر هد اټكل لپاره يوانكشاف 
ل   كى شامل  كړيوه انډيكس د انسانى  انكشاف په و انډيكسونه  او عايداتوته الس لرل

اقتصادى او هم د رامنځته كول وو  چى هم ميو واحد رق مهمه برخه د انډيكسددى .
د  بشرى . شى ستل ياخو  ورنه كار توګهټولنيز انكشاف  لپاره د يو چوكاټ په د

چى . ټاكي هري انكشافى جنبى لپاره  حد اكثر او حد اقل،حد د انډيكسانكشاف 
)Goalpost (يواد ،مقام او بيا ددى ګل پستونو په رابطه د هر ه.  گل پست بلل كيږى

  د نورو انډيكسسره لدى  د  بشرى انكشاف .    په ډول ښكاره كيږى1 او 0تعينوى چى د 
انسانى پرمختگو نو د  اټكل د مقياس لكه سياسى ازادى، ټولينز مشاركت، فزيكى 

 د  بشرى انكشاف د ټولو انډيكسلدى كبله دا .  امنيت او د قانون واكمنى  لرونكى نده
 په نسبت انډيكسونو خو لدى سره سره  د نورو ىنعكس كوونكى ند عناصرو موپيچيل

  . ، لكه د ناخالصه ملى توليد،لوى تصوير ښكاره كوى

  نړيوال بانك

د . د اقتصادى بحران په پيل كى رامنځته شوړىنړيوال بانك ،د دوهمى نړيوالى جگ
ره پورونه هغى لومړى كار داوو چى د هيوادونود بيا رغونى او اقتصادى پراختيا لپا

 په لسيزو كى خپل  رول پراخ كړ او د  بشرى 1970 او 1960نړيوال بانك د . برابر كړى
پراختيا تشويق ه برابر  په پانګي اچولو سرهيى پر ضد پروژو كى ۍانكشاف او بى وزل

   9.كړ

وال بانك توجه يو واربيا  د ي كلونو كى د پورونو د بحران نه وروسته، د نړ1980په 
پدى كار كى  د مشروط .ه لويو  اقتصادى برخو كى پورونه ته واړول  شورغوني اوپ

                                                 
ريچارد بليك، د نړيوال بانك د انكشافى چوكاټ  او د انكشاف او :پدى هكله د نور تفصيل لپاره دا منبع وكتل شى   ٩

 189-159 جورنال ييل،بشرى حقونه او د انكشاف قانون  3) 2007(قانون مايكرو پارادگم 
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سياست نه كار اخستيل كيده او پوراخستونكى هيواد به مجبور و چى د َتورم  ، 
عمومى بوديجى دكسر، د بهرنى تجارت او پانګونى آزادول، د اسعارود بيى او د 

واشنګټن د (دا شرطونه د .  او ځمكو په برخو كى مالى اصالحات را منځته كړىيېمال
سره ځكه چى د رغوني اصالحات، د نړيوال وجهى صندوق . ىږپه نامه هم يادي )توافق
 ېد واشنګټن د توافق الرى چارى په لويه كچه ناكام.   طرح او پر مخ بيول كيدهيوځاى
ددى كار په /  يواځى يو پر درى هيوادونه چى ددى شرايطو درلودونكى وو  .ېشو

او د "  كوچنى انسان  " له هغى نه وروسته نړيوال بانك لدى كبله چى  .لي شولكولوبريا
نورور نړيوالو موسسو د ې وه او هڅى يېانكشاف انسانى برخى ته يى  لږه پاملرنه كړ

  . راغۍې ،تر كلكو نيوكو  الندېنه وې سره  هم غږ

او هم انساني  ،هم لوى اقتصاد ې هڅې په لسيزه كى نړيوال بانك خپل1990كه خو د ځ
وړانديزرامنځته كړ چى د )  انكشاف د پراخ چوكاټ( دا كار د. انكشاف ته متمركز كړ

  .نړيوال بانك د رييس، جيمز ويلفنسون لخوا  وړاندى شوه

چى د انكشاف د . يا ځاله دى) ماتريكس(د وړانديز اصلى  هسته يو ) سى دى اف(د 
دولت ،څو اړخيز او ( او )  او سكتورى د رغاوني ستراتژى ، انسانى ، فزيكى( عناصرو 

د موسساتو ترمنځ  ) دوه اړخيزه سازمانونو، مدنى بنسټونو او خصوصى سكتور 
ددى ځالي  نه په ګټى اخستلو، انكشافى بنسټونه كوالى شى .تعامل   ښكاره كوى

  :خپلى هڅى  ددى څلورو اصلونو پر بنسټ هم غږي كړى

  .  ادى ډول دهيوادونولخوارهبرى كيږ ىد انكشافى ستراتيژى هدفونه په انفر •
  .انكشاف بايد معنوى وى او پر ټولنيزو او اقتصادى ستونزو متمركزه وى •
ول انكشافى بنسټونه بايد د انكشافى پاليسى په تعيين او تطبيق كى ونډه ټ •

  .ولرى
انكشاف بايد د اوږد مهالو سيساتونو سره يوه مشاركتى  پروسه وى پدى  •

  . ىنډه ولرمعناچي ټول پكښى و
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  نتيجه

تر ډيره حده داسى ښكارى چى پراختيايى سياستونه د هغو  پيچيلو ستونزو نه د يو 
د ټولنو  د اوږد . روښانه اوپوره پوهى نه  پرته  رامنځته شوى چي پدى هكله اغيزمن دى

مهاله  او ښوګټو لپاره ډيره مهمه ده  چى انكشاف ته له معنوى  نظره وكتل شى  او د 
واكمنى، ددى پروسى د يوى برخى په توگه ،او دغه دواړه  د هرى ټولنى دسيمه قانون 

 . ايز  وضعيت په رڼا كى وكتل شى

  


