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 د ثبتولو خبرتيا
 

 د پلټنې غوښتن ليک

 

او د قدرتي   (P116651)افغانستان: د قدرتي وسائلو د پائيدارې ترقئ د اضافي ماليو پروجه 

 (P118925) پائيدارې ترقئ د پروجې دوهمه کړۍوسيلو د 
 

 

 د غوښتنې رسيد
چې د پلټنې پينل ته ترالسه شوي دي پرله پسې دوه غوښتنليکونه  2012دسمبر 6او په  2012کال  مه3د دسمبر په 

 پي، اېس ډي اېن آر پي اضافي مالياتاين آر  د پائيدارې ترقئ د پروجو )اېس ډي په افغانستان کښې د قدرتي وسيلو

 د پلټنو په لړ کښې دي۔ (کړۍ هاو ايس اين ډي آر پي دوهم

 

 خواست کوونکي
وه۔ هغه  ینک سيمې يو ځپلي سړي راستولکښې وه، د لوګر واليت د مس عيغوښتن ليک چې په پښتو ژبه  یلمړ

" اندېښمن يم چې د نړيوال بانک لخوا مرسته شوې پروجه چې د افغانستان د لوګر واليت د مس  یليکي چې د

ټول بلکه ځما د سيمې ځاني زيان واړوي ماته  به نه يواځې پروجه کر شوېذ عينک په سيمه کښې ده، دغه

نل نوموړې پروجه په سمه توګه له واړم چې د نړيوال بانک انسپکشن پياوسيدونکي به هم ددې نه متاثره شي۔ زه غ

دو د پلي کي پروجېره په دې هغۀ بيانوي چې " دا زمونږ لپاره ناممکنه پاتې شوې ده چې ددې سربي۔" سره اوګوري

وائي چې دده شناخت دې پټ اوساتل شي ۔ دی  ینکپه اړه کاري او مهم معلومات الس ته راوړو۔" خواست کوو

يکي چې دا " سندونه ټول ويزي راپور" ته اشاره کوي او لشنل يو دستاانټرني چرآره داسې رانغاړي چې د "خپله خب

 ۔"په ټوله زما د نظر عکاسي کوي

 

د خپل کابل د دفتر نه  (آرچ)دوهم غوښتن ليک د کلتوري ميراث د احيا ټلوالې سرپاڼې سره په دري ژبه ليکلې 

شت او د افغانستان نه باهراوسيدونکو دواړه قسمه افغانانو غې غوښتن ليک مالتړ په وطن کښې ميدد راستولی دی۔

کومې  ن( عريضې هم مل دييکه )ان الئرلګاللی دی۔ دې غوښتنليک سره دوه پ نمائيندهخپل  چآرکړی دی۔ دوي 

 شت افغانانو پرمخ بوتلي دي۔چې د بهرني هيوادونو کښې مي

  

تۀ زره او پنځوست زره کسانو الس ليک کړې وې۔دغوښتنليک ترليږلو تروخت دا عريضې شپي
[۱]

دا په دغه  

بيانوي چې  چآرنډ دوو تنظيمونو خپور کړی دی۔ ه هم اشاره کوي کوم چې د تهائي ليمقصد شوي يو بل کمپائن ت

د "دونکي دي۔ دغه خلق ار کوي کوم چې د متاثره سيمې اوسير د خپلو هغو غړو لپاره کددوي د درځنو په شمي

توب دې دغه غوښتنليک وسپاري او خواست کيږي اندېښمن دي"۔ غواړي چې ددوي په استاذي باب په عکس العمل

 ، په دې چې د چا ذات ته څه زيان ونۀ رسي۔ظاهر نۀ کړل شيد کوم اوسيدونکي شناخت افغانستان کښې  چې 
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 دواړه غوښتن ليکونه به په شريکه سره "دا غوښتن ليک" بلل کيږي، ترڅو چې په بل ډول ځانګړي بيان شي۔

 

 

 دغه پروجه
ورکوي۔ نامې ئې  مرستهنړيوال بانک مالياتي  وجو په باب ښکاره کوي۔ دې تهغوښتنليک خپلې اندېښنې د درېو پر

د قدرتي وسائلو د پائيدارې ترقئ پروجه )ايس ډي اين آر پي(، ايس ډي اين آر پي د  –دي۔ د افغانستان  په دې ډول

 اضافي ماليو پروجه او د ايس ډي اين آر پي دوهمه برخه ۔

  

د نړيوال بانک د اېګزيکټيو ئي ډي ای هغه کمک دی چې د ا و پروجهاېس ډي اين آر پي، ورپسې د اضافي ماليات

 ورکړې وه۔ اېس ډي اينمنظوري  2009 او په يولسم جون 2006د جون په شمله  پرله پسېئې ريکټرانو بورډ ډائ

۔ اېس ډي اين آر پي وۀ یمنظور کړ 2011مئ  31ړنی ګرانټ وه۔ چې بورډ په آر پي دوهم ټوک د بازتوانئ يو بي

 دسمبر 6ټې )ترالسه کيدو ترنييک تړل شوې ده او اېس ډي اېن آر پي اضافي ماليات پرانستې ده او د غوښتنل

 6.14ټې دوهم ټوک د غوښتنليک د وصولئ ترنيشوې وه۔ اېس ډي اېن آر پي  فيصده خرڅ 49.10( پورې 2012

 فيصده صرف شوې وه۔ 

 

( او MoMد وزارت )د مائينونو" موخه ئې ترقياتيد اېس ډي اين آر پي پروجې د دوهمې برخې سند بيانوي چې 

دا کړي۔ چې ه مرستې ورکول دي، چې نور د ښۀ کيدلو ګنجائش پکښې پي( تNEPAې ادارې )ملي ماحولياتو د ساتن

شخصي معدنياتو د منابغو د پراختيا چارې منظمې کړي۔ په دې غرض چې د عامالنه ډول سره د سوچه او په 

و د يوې برخې په ر پي اضافي مالياتو د پروجد اېس ډي اين آر پي او اېس ډي اين آ" ۔پراختيا وده اومومي موسسو

ډي اين آر پي اېس د مرسته اوکړه۔  د کار بشپړ کولو کښې د مس د منابغو د راويستلوړيوال بانک په عينک توګه ن

په اړه د ړيکو او د ماحولياتو او سماجي ا هد څارنې مرستنګونو د پراختيا په کار د عينک د در دوهم ټوک کښې

په عينک کښې د مس د ۔ نک د اثارو د ساتنې شرط هم شامل دیدې کښې د عي۔ کول دي چوکاټ جوړولو تيارئ

 درنګونو اټکل شوی کار د غوښتن ليک موضوع ده۔
[۲]

 

 

په زمره کښې درجې "ب" پي دوهمه برخه په ماحولياتي کچ د او اېس ډي اېن آر اېس ډي اين آر پي اضافي ماليات 

 د ثقافتي(، OP/BP 4.01تګالره متحرک کړې ده۔ )د جانچ د ماحولياتو اچول شوې ده۔ اېس ډي اېن آر پي دوهم 

 OP/BPهجرت )بې کوره کولو( پاليسي ) يا غيراختياري (، او د جبريOP/BP 4.11وسائلو پاليسي ) مواد

 (۔4.12

 

په عمل درآمد کښې مرستې  حفاظتي ضرورتونو په مطابق د هغې حکومت سره د ددوهم کښې اېس ډي اين آر پي 

اېس ډي اين آر پي دوهم کښې ه ده۔ خلقو ته د اطالعاتو څرګندونه او د خلقو سره د مشاورت پروسه شامل ،کول دي

 ا پروجه دددې عزم اظهار تيار کړي او دا خبره يقيني کړي چې د افغان حکومت بايد امله ده چې پهدا هم ش

داسې  د پاليسئمطابق تياره شي۔ ورسره د بيا آبادکارئ )اي اېس اېف اېم( پر ماحولياتو او سماجي اړيکو د چوکاټ

معدني د ا خبره يقيني کړل شي چې د آي اېس اېم اېف مطابق ، په دې چې ديت وړ ويچې بانک ته د قبولچوکاټ ، 

 او په منظم ډول پرمخ بوتلل شي۔  برخې څار اوشي

 

 

يمي ساحه له ليکو پرتې دي۔۔۔۔ جمهور رئيس حامد کرزئ : د مس عينک قد ې په ترتيب څخه عنوان لري او په دغهدغه عريض[ ۱]

 د نقصان نۀ اوساتهوراني څخه اوژغوره۔ او ماحوليات 

http://www.change.org/petitions/president-hamid-karzai-prevent-destruction-of-ancient-site-of-mes-aynak-

the-environmental-damage-3  

 ۔کښې ځائې کړي چې د خطر سره مخ دي يونيسکو ته اووايه چې مس عينک د هغۀ ځايونو په جدولاو ځمونږ پرون سنمبال کړه۔  

-of-list-the-on-aynak-mess-include-to-unesco-ask-past-our-http://www.change.org/petitions/save

sites-endangered  

جوړ کړو، وې وې۔ کمپنئ هلته يو کامپ پانګې په دېرش کلنه ايجاره ورکړل ش کښې يو شريکت ته د عينک د مس ۲۲۲۰[ په کال ۲]

 نۀ دي پورې کړي۔ کنستنې په کار ئې ال تراوسه الس دولې 

http://www.change.org/petitions/president-hamid-karzai-prevent-destruction-of-ancient-site-of-mes-aynak-the-environmental-damage-3
http://www.change.org/petitions/president-hamid-karzai-prevent-destruction-of-ancient-site-of-mes-aynak-the-environmental-damage-3
http://www.change.org/petitions/save-our-past-ask-unesco-to-include-mess-aynak-on-the-list-of-endangered-sites
http://www.change.org/petitions/save-our-past-ask-unesco-to-include-mess-aynak-on-the-list-of-endangered-sites
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 شوې اندېښنې په خواست ليک کښې اوچت کړل
 ګندونه شوې ده۔ د لوګر واليت دپه غوښتن ليک کښې په ځانګړو سماجي او ماحولياتي چارو باندې د اندېښنو څر

)چې وروستو به ورته د مائينونو پروجه نک د مس د درنګونو منصوبه شوي مائينونو پروجه عينک / مس عي

د لوګر واليت  وايو( درخواست يا غوښتن ليک کښې هغۀ ځايونه ته ګوته نيول شوې ده چرته چې په ممکنه ډول

 ۔ته ګوت نيونې کيږيبانک بې پرواهئ او په دې باب د نړيوال  یدو امکان داولس ته د زيان رسي

 

 اثرات زراعتياتي ککړتيا او په ی، ماحولد اوبو کم
دو او زهرجن کيمياوي د معدن د استخراج لپاره به د بارودي موا چې خواست کښې ويره څرګند کړل شوې ده

واست ۔ خاوبۀ بۀ خړوبې کړي ته کوز شي اوبه د مزکې الندې د اوبو زيرمو  موادو نه استفاده اوشي،  دغۀ شئيان

کوونکي ويريږي چې د معدن د ستخراج کار ډېرو اوبو ته اړتيا لري او داسې به د اوبو زېرمې، کاريزونه او چينې 

هم  کښې محمداغي سيمهدوي بيانوي چې د لوګر واليت د کرکروندې لپاره ډېره مهمه سيمه ده۔ په دې وچې شي۔ 

کوي  تکيه زميندارئدونکي زيات تره په يمې اوسيددغې سونه وجود لري، نک درنګچرته چې د مس عي شامله ده،

دوي مخکښې بيانوي چې "زراعت د يو جامع او روايتي اوبۀ خور وو باغونه ساتي۔ د مياو غنم او سبزيانې کري، 

ددې ځائې خلق بۀ بيا نۀ شي کولی چې د څښاک، څارويو او کښت لپاره اوبۀ اولري۔  )کاريز(۔"تکيه کوي په نظام 

 بابپه  ستونزو د د هوا د خچنتيا بالښت او ورسره تړلې د زهرجن مواد له املهدو د سنفضله مواد  دا غوښتن ليک

 د مزکې ښکال کښې بدلون راشي۔فکرمندي ښائي چې په نتيجه کښې بۀ ئې 

 

 بيا آبادکاري 
چې  درخواست دعوی کويال پخوا د معدن د پروجې لپاره حکومت ضبط کړی ده۔  د غوښتنليک ترمخه څه ځمکه

کورونه آباد کړي شول چې بايد ځان ته په خپل خرڅ کوم څوک د خپل کوره بې ځايه کړل شول، هغوي ته اووئيل 

عالوه پردې، په دغه اختصاص شوې مزکه باندې ستانکزئ ال تراوسه د سر سيوری نۀ لري۔ پکښې او دا چې ډېر 

د  قدم نه ږدي ګنې په دغه خاوره دې ددوي چې نک خلقو ته ئې ګواښ ئې کړید عيقبيله د ملکيت دعوی لري او 

لپاره څه متبادل ځائي ورته  کيدو ي چې د ژوندي پاتېغوښتن ليک بيانوستانکزيو د تند غبرګون سره به مخ شي۔ 

دخلئ تعلق دی، نو هيچا ته پته نشته چې کوم کلي به پاڅول وی۔ ترڅو چې په راتلونکې کښې د بينۀ دی ورکړل ش

 م معلومه نۀ ده چې څومره خلق بۀ متاثره کيږي۔ کيږي۔ دغه رنګ دا ه

 

 غريز کمزوري اقليتونه )کوچيان(
په څاروي ساتي۔ چې  روايتي خانه بدوش ، داهم شامل دي ې په متاثره خلقو کښې کوچيانغوښتن ليک بيانوي چ

 (UNAMAاقليت ګمارلي دي۔ ) مجروحهماموريت )مشن( ملل المتحد افغانستان کښې د 

 

 د ثقافتي ورثې ساتنهنک د مس عي
پومپي نک د تاريخي ښار اثار، د کوم په باره کښې چې ددوي دعوی ده چې " بيان کوي چې د مس عي غوښتن ليک

Pompeii د معدن د چرته چې  هاغه ځائې د مزکې الندې خوندي دی، ښار سره په مماثلت" دا ښار اوس هم

 ثيت لري يژندنې په ترڅ کښې ډېر مهم حون پيشوې ده۔ دا بيانوي چې مس عينک د لرغ تابيا راويستلو

 

ځکه چې دا د زرګاو کاله پخواني افغان تاريخ په اړه خورا معلومات ورکولو کښې معرفت ورکولی شي۔ 
[۳]

 

کوم چې په ښکاره ډول ځان غوښتن ليک وائي چې " بانک په بيړه سره د اثارو د راويستلو د کار مالتړ کوي"، 

انه په چرته په اس یيو سپک ش یکوونکو په اند، داسې ده لکه چې په بيړه سره راويستل دا، د عرضيخالصونه ده۔ 

بل بيا هيڅ  ددې پسدې اثارو د تخريب نه  د۔ دوي فکر کوي چې و وړ وګرځيښودلم کښې د کيايو موزيم يا ګود

او د بانک په  ۔یشو یداو متبادل لټون چرته نۀ  دوي وائي چې د غوريزټاکنې الرې هڅه ۔نعم البدل نۀ شي کيدلی

په تول پوره نۀ ده۔ غوښتن ليک بيانوي چې په سروی کښې د اعلی  یسرپرستئ کښې د اثارقديمه په اړه شوی سرو

شوی۔ دوي وائي چې کچرې موجوده پالن پرمخ  استعمال یقسمه اعدادوشمار )معلوماتو( راغونډولو تکنيک نۀ د

تاريخ سره تړلي  يو خوا چرې هم د راويستلو جوګه پاتې نۀ شي او د مزکې الندې خوندي اثاربۀ بيابوتلل شو نو 

پاتې د بحث وړ سائينسي تاريخ  شي او افغانان به متاثره کړي۔ نو بل خوا به ت به د هميش لپاره پناهخوندي معلوما

و ددې دلی شي اميراثي موقعيت د سيالنيانو د جذب او توجه مرکز ګرځي۔ غوښتن ليک يادؤنه کوي چې دغه راشي

 درکه افغانستان ته په ائينده کښې د خورا زيات عايد سرچينه جوړيدی شي۔ 
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 د معلوماتو څرګندونه
ي۔ مونږ د اوږدې مودې راسې په غوښتن ليک بيانوي چې "مونږ سره اړوند او الزم معلومات نۀ دي شريک شو

 لۀ دې امله د مائينونوبريالي شوي"۔  کښې يو چې د پروجې په اړه څه نا څه معلومات الس ته راوړو خو نۀ يو هڅه

شوي دي او دې سوالونو دوي پرېشانه کړي دي۔ لکه  و خلقو په ذهنونو کښې بال پښتنې اوچتېپه سيمه پرت پروجه

وادو دا معدن په څه ډول استخراجوي؟ ايا دوي به په ساحه کښې چاودنې کوي؟ ايا د زهرجنو کيميائي م به دوي

دای شي دا زهرجن کيمياوي مواد له ځمکی الندې د اوبو زېرمو او چينو کښې ګډ شي؟ ا کيڅخه به استفاده کيږي؟ اي

درخواست کنندګان تکراروي چې تراوسه د ماحولياتو په اړه سم تشخيص نه دی عام کړل شوی او ددوي د 

رله خوا نۀ ده معلوماتو مطابق تراوسه امکاني سروی د افغانستان د حکومت، د نړيوال بابک يا د بل کوم حصه دا

 معدن د راويستنې په کار الس پورې کيږي"۔( کښې 2013چې سخکال ) ، " په داسې حال کښېکړل شوې

 

 مشاورت
ول ]د لوګر داسې هيڅ هڅه نۀ ده شوې چې په مناسب ډد نړيوال بانک له خوا غوښتن ليک دعوی کوي چې "

"۔ غوښتن ليک ره کوي يا دا کوم قسم خطرات لريد پالن په اړه خبر کړي۔ دا بۀ دوي څه رنګ متاث  واليت اولس[

 "۔ بې تپوسه د يو قانون جاري کولو نه پس نيولې ده دونکوځمکه د اوسي دونکود اوسيحکومت زياتوي چې "

 

 رنهريال( او ټولنيزې پروسې انګي)چاپيد ماحولياتو 
اط سره راوړل شوي وو په ارتب " د ټولئCبانک ماليات د "سي د نړيوال په اول سر کښې غوښتن ليک بيانوي چې 

ر کښې په الندې " ټولئ کښې واچول شوه او تکراروي چې په لمړي سB پوړجګونه اوشوه او "بي  او وروستو ئې

ددې نه ددې ۔ د نازکې مرحلې په وخت متاثره شوي دي صلې او پالنونهفيجريان کښې شوې  کچ د ټولئ کولو په

يا مناسب  معقولپه ه د معدن د طريقو متبادل انتخابونو کولو پروخت چې د بديل ټاکنو سر حقيقت اشکاره کيږي

 لټون نۀ وو شوی۔  انداز

 

غوښتن ليک زياتوي چې مهمتيا د " ماحولياتي عکس العمل د تشخيص او د ماحولياتي خطراتو کمولود منصوبې 

او د " معدن د کنستنې د پاره د "، ئزې اخيستو نه پس عامه کړل شوې ويخوا د جاد آزادو ماهرينو لچې ده" ۔۔۔۔۔۔ 

 "۔مراممقصد د  حصه کښې د کم نه کمې ورثې د خوندي کولو مکاناتو جائزه او د ساحې په مهما

 

 د غوښتن ليک ثبت کول

 پينل په پام کښې نيولي چې هغۀ وخت چې غوښتن ليک سپارل کيدلو، دا تصديق شوی دی چې غوښتن ليک د هاغه

 ل پوره دی کوم چې د ثبت کولو لپاره الزم وي۔ پينل د کلتوري ميراث د احيا ټلوالې دواړه بنيادي ضرورتونو په تو

 ستاذو سره ليدل کړي دي، همدغه رنګ څو وارې ئې د نړيوال بانک چارواکو سره کتل کړي دي، په دې غرض

 

دا سيمه د معدن د  خواوشا پنځه زره کاله اګاهود رېښمو په سرک پروت وۀ۔ [ غوښتن ليک د مس عينک په باب داسې ليکي: " عينک ۳]

مالدار بودهائي ښار په وجود کښې راغلو۔  د پيداوار له قبله په عينک کښې يو راويستنې لپاره معلومه کړل شوې وه۔ د کبانو او د معدنياتو

دي۔ دا په  اثار خوندي ساتلياو چونه کړکيد غرونو په سرونو د جوړولو قالګانو او فصيلونو کښې راګير دې ښارئي مختلف مذهبي 

ه ښار سره ډېر Pompeiiنن سبا د خاورو الندې پراته دي۔ دا د پومپي  ۔ دغه څه اوسانې په اولسوالو کښې تقسيم وۀبيالبيلو تجارتي او 

خورا زيات معلومات ۔ دا د پخواني معدنو د پيداوار او تجارت په باب مونږ ته دی واضح ډېر متقي سائيسي کره کتنېد پرتله لري۔ ددې 

 نور شئيان چې ال د چا الس ته تراوسه نۀ دي راغلي۔ او داسېټ يوه بهترينه نمونه ده۔ راکولی شي۔ کرافټ، کاليو او داسې نوره پانګه د ار

  نور"۔ 

 

ا چې د غوښتن ليک شا ته پرتو عواملو باندې ځان پوهه کړي۔ او د نړيوال بانک په افغانستان کښې د معدن په 

 و کښې د شرکت جاج واخلي۔چار

 

نل تصديقوي چې غوښتن ليک د کم نه کم دوه خلقو وړاندې کړی دی، په دې تعلق چې پروجه نړيوال بانک پي

۔ خواست کوونکي ټينګار کوي چې دوي د دلیفيصده ته نۀ دي رسي 95د بانک د مالياتو لګښت هم ال مرسته کړی۔ 

ه شوي دي او خواست کنندګانو د مجروحيت داسې مسئلې راپورته کړي نړيوال بانک مالتړ شوو فعاليتونو نه متاثر

يل شوې توګه د بانک ځلو نه، او په وئد بانک د مرسته کړل شوو هلو داپه ظاهره توګه معقول جواز لري چې چې 
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اسې رود يا وصولئ په اړوند نۀ دی او دا په دد عمل يا د تيروتنې له سببه مينځ ته راغلي دي۔ غوښتن ليک د پي

 نۀ دي کړي۔ نل په دې اړه څه سپارښتنېاګاهو پي موضوع دی چې له دې نه

 

و نۀ لږن شوو ستونزو په باب د خواست راليددې نه عالوه، غوښتن ليک بيانوي چې دوي په غوښتن ليک کښې بيا

وو اندېښنو په نل فکر کوي چې د باال ذکر شنړيوال بانک مخې ته راوړي دي۔ پي اګاهو خپلې اندېښنې په څو کرته د

 ر پاليسو او کړنالرو ته راګرځوي ۔بانک يو شميارتباط دا غوښتن ليک زمونږ پام د 

 

رې جوړ شوی دی، بيان نل پنمبر پاراګراف يا برخه ده، چې پي17ائي ډي ای د قرارداد د ليکنې لکه څنګه چې د

ر د داسې قسمه غوښتن ليک نه په صدبه " الزمي طور ايګزيکيټيو ډائريکټران او د بانک  رئيسنل کيږي چې د پي

ر کړم چې ما په ړه خبروي چې په هغې کښې د د پلټنې خواست شوی وي"۔ او ددې ليکنې په الره، بايد تاسو خببي

نل په رجسټر کښې هم ده، دا غوښتن ليک د انسپکشن پيکوم چې ددې ليکنې د اجرا نيټه  2013څلورمه جنورئ 

 ثبت کړو۔

 

نل د دوهمې يا برخه، او د " بورډ د پلټنې پي نمبر پاراګراف18قرارداد د ليکنې ای د د ائي ډيلکه څنګه چې 

 پورې پينل 2013، بايد د بانک چارواکي تر پنځمې فرورئ ده تصريحات( برخه دوهم او اتم 1999بياکتنې" )د 

ې دچې چارواکي ووائي۔ موضوع ښائي غوښتن ليک کښې اوچت کړل شوو سوالونو ته ځواب ا په پلټنې د او تبه

 راګراف دريم او څلورم په رڼا کښې اوګوري۔د تصريحاتو د پي 1999غوښتن ليک دا موضوع د کال  بايد د

  

په تصريحاتو او د قرارداد په  1999نل به، لکه څه رنګ چې د د چارواکو ځواب ترالسه شي، نو پي هرکله چې

يک د هغو شرائطو د معيار سره سمون خوري کوم چې ايا دا غوښتن ل" دا به ټاکل کيږي چې  ده مه برخه کښې19

مه کښې بيان شوي او دغه رنګ بايد ايګزيکيټيو ډائريکټرانو ته سفارشات جوړ  14مه او 12د قرارد په برخه 

 که غواړي د معاملې تحقيقات دې اوکړي۔چې کړي 

 

 الندې تفويض شو۔ 13/01غوښتن ليک د آئي پي اېن خواست نمبر آر کيو 

 

 

 په اخالص څخهستاسو 

 

 

 الس ليک

 

 

 ېروېا الف مورټن

 رئيس

 

 

 

 (lano tCIreCRI HCRA) د کلتوري ميراث د احيا ټلواله

 

 مسټر جيم يونګ کيم، صدر

 د بين المللي پراختيا ټولنه

 

 ايکزيکټيو ډائريکټران او نور اختيارمن

 د بين المللي پراختيا ټولنه


