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مننه

ځواب  ویل په ولسواکو نظامونو کې د ښې حکومتولۍ له اسايس اصولو څخه 

دي؛ په همدې دلیل، حکومتونه مکلف دي، چې د خپلو کړنو راپور او په اړه یې 

ورکړي.  معلومات 

د ميل  او  په چوکاټ  معاونیت  اړیکو  او سرتاتیژیکو  رسنیو  د  ریاست  مطبوعاتو 

یووايل حکومت په کاري دوره کې، دغه ټولګه په بېالبېلو برخو کې د حکومت د 

السته راوړنو او عمده فعالیتونو په اړه د اطالع رسونې په موخه تدوین او چاپ کړې. 

د  ټولګې  دې  د  همکارانو  ریاست  لوی  دفرت  مقام  عايل  د  ریاست  د جمهوري 

طرحې، تدوین او چاپ په برخه کې ډېر زیار ګاللی، چې زه ترې مننه کوم. هیله 

لرم، دغه ټولګه د رسنیو د کارکوونکو، اکاډمیکو بنسټونو د څېړونکو او د افغانستان 

د رشیفو خلکو د پام وړ وګرځي.

عبدالسالم رحیمي

د جمهوري ریاست د عايل مقام دفرت لوی رئیس





رسیزه

ميل یووايل حکومت د حکومتولۍ د فرهنګ د اصالح لپاره یو شمېر ارزښتونه او 

کړنالرې په پام کې نیولې چې په ولسواکو نظامونو کې د حکومتونو د ځواب ویلو 

او حساب ورکولو پر اصل والړې دي.

ميل یووايل حکومت د بیان پر آزادۍ او اطالعاتو ته پر الرسيس په ټینګار رسه 

نوښتونه پیل کړي، تر څو خلکو ته د خدمتګار په توګه د حکومت په اړه د قضاوت 

کولو مناسبه فضا برابره کړي. د سرتاتیژیکو اړیکو او رسنیو معاونیت د حکومت د 

سرتاتیژیکو اړیکو د دستګاه د بدنې د یوې برخې په توګه د اطالع رسولو د پیاوړتیا 

په برخه کې »د سرتاتیژیکو اړیکو الرښود« چمتو کړی او مسوولینو او رسنیو ته 

یې په واک کې ورکړی. همدارنګه یې د حکومت له ویاندویانو رسه د پرله پسې 

ناستو په لړ کې د دوی تر منځ سکتوري انسجام او همغږي رامنځته کړې او د 

عامه افکارو د پوهېدلو او د حکومت د ویاندویانو له لوري هغو ته د ځواب ویلو لپاره 

یې ځینې مېکانېزمونه جوړ او پيل کړي دي. په همدې برخه کې یې د حکومت 

د اطالعاتو او رسنیو مرکز له الرې په بېالبېلو برخو کې د دولتي ادارو د  مسوولینو 

یو لړ مطبوعايت کنفرانسونه جوړ کړي، چې یو مورد یې د ميل یووايل حکومت په 

درې کلنۍ کې تررسه شو. 

د سرتاتیژیکو اړیکو او رسنیو معاونیت توانېدلی چې د مطبوعاتو ریاست له الرې 

د اطالع رسولو نوې وسیلې نورو دولتي ادارو ته د الګو په توګه وړاندې کړي. د 

اطالع رسولو په وسیلو کې د تنوع رامنځته کول او د هغو د کارولو ډېروالی خلکو 

ته له بېالبېلو الرو د اطالعاتو د رسېدو او ځواب ویلو ته  د ویاندویانو د ال هڅونې 

المل شوی. د اطالع رسولو او بیان آزادۍ په شاخصونو کې د افغانستان د ځای 

بدلون د دغې ادعا دلیل دی، چې د دغه کتاب په اړوند څپرکي کې په تفصیل 

اشاره ورته شوې.

د اطالع رسولو د پراختیا پالیسۍ او د جمهوري ریاست عايل مقام د الرښوونې 

پر اساس د سرتاتیژیکو اړیکو او رسنیو معاونیت د لومړي ځل لپاره د حکومت 

د السته راوړنو مفصل او بېالبېل راپورونه چاپ کړي. »د ميل وحدت حکومت 

درې کلنو السته راوړنو ته لنډه کتنه« کتاب چې تېر کال چاپ شو. دا مهال »د 



ميل یووايل حکومت السته راوړنې« کتاب چې د ۱۳۹۳ له تلې څخه د ۱۳۹۷ تر 

سلواغې پورې د ميل یووايل حکومت د مهمو فعالیتونو او السته راوړنو څېړنیز او 

تحلیيل راپورونه پکې شامل دي، د دغو نوښتونو له جملې څخه دی.

 له خپلو همکارانو مننه کوم چې د دغه اثر په لیکلو کې یې نه ستړې کېدونکې 

هلې ځلې وکړې. هیله ده دغه ټولګه د افغانستان رشیفو خلکو، په ځانګړې توګه 

څېړونکو او رسنیو ته د حکومتولۍ په بېالبېلو برخو کې منسجم او بشپړ اطالعات 

وړاندې کړي.

هارون چخانسوري

د جمهوري ریاست ویاند او د سرتاتیژیکو اړیکو او رسنیو مرستیال



د پیل خربې

د دولتي بنسټونو د لویو کړنو او السته راوړنو راپور ورکول د حکومت د  اطالع رسوونکو 

مراجعو مسوولیت دی. حکومتي بنسټونه جال جال او په بېالبېلو الرو دغه چاره  

تررسه کوي، خو په سکتوري ډول د لویو فعالیتونو او السته راوړنو منظمول مهمه 

او اړینه چاره ده. دغه کار اړینو معلوماتو ته د رسنیو او د هېواد د اکاډمیک پاړکي 

الرسسی اسانوي. 

»د ميل یووايل حکومت السته راوړنې« تر رسلیک الندې دغه ټولګه د جمهوري 

ریاست عايل مقام دفرت د عمومي ریاست د سرتاتیژيکو اړیکو او رسنیو د معاونیت 

په الرښوونه د مطبوعاتو ریاست د پنځه میاشتنۍ څېړنې محصول دی. د دغې 

ټولګې معلومايت رسچینې د دولتي او نادولتي ادارو رسمي راپورونه او همدا راز 

حکومتي او نړیوال اسناد دي. 

دغه ټولګه لږ تر لږه پنځه ځانګړنې لري: 

د ال ډېرې ځیرتیا او کره معلوماتو د وړاندې کولو لپاره د رسچینو ډېروالی  -

د پایلو پر بنسټ د السته راوړنو بیانول   -

سکتوري تقسیم بندي او منسجمه موضوع بندي -

د ګرافونو او جدولونو کارول  -

له نااړینو او جزوي معلوماتو څخه ډډه کول -

تر لوستلو وړاندې دوه ټکي د لوستونکو لپاره د یادولو وړ دي: 

د شمېرو او ارقامو د ترتیب ګڼ مراجع او د دولتي او نادولتي مراجعو د ډېری  -

ارقامو اټکيل حالت ښايي د دغه کتاب له ځینې نورو برخو رسه په ځینو ارقامو 

کې د ورته وايل المل شوی وي، خو د یادولو وړ ده چې د بحث وړ موضوع 

پر کلیت اغېز نه کوي. 

ښایي د حکومت ځینې لوی فعالیتونه او السته راوړنې په ډېرو سکتورونو کې  -

یاد شوي وي. المل یې دا دی چې د ځینو السته راوړنو ماهیت له یوه سکتور 



رسه نه دی منحرص، له همدې امله د هر سکتور د معلوماتو د بشپړوايل په 

موخه د هامغه سکتور له لیده السته راوړنې یادې شوې دي. 

په پای کې له خپلو همکارانو مننه کوم چې د دغه اثر په لیکلو رسه یې د هېواد د 

څېړنیزې او علمي ټولنې د اړتیا یوه برخه پوره کړه.

ناجیه انوري

د مطبوعاتو رئیسه

د سرتاتیژيکو اړیکو او رسنیو معاونیت 

د جمهوري ریاست  عايل مقام دفرت لوی ریاست



اقتصادي انکشاف

بهرنی سیاست

څومره الره مو وهلې؟

سوله

د قانون حاکمیت، اصالحات او روڼتیا

ټولنیز انکشاف

امنیت
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4

5

6

2



     

تېر څلور کاله او پنځه میاشتې د ميل یووايل حکومت لپاره ننګوونکي 

وو، له یوې خوا باید له تحمیيل امنیتي ګواښونو رسه مقابله شوې وی 

او له بلې خوا د عامه هوساینې په موخه د بدلون راوستلو د پراختیا اجنډا 

پیل شوې وی. حکومت وکوالی شول د ستونزو منفي اغېزې راکمې 

کړي، فرصتونه او ظرفیتونه یو ځای او په حاکم النجمن وضعیت کې 

په بېالبېلو برخو کې پام وړ پرمختګونه وکړي. له شک پرته د جګړې 

او نا امنۍ شدت د پرمختګونو د مخنیوي لپاره د افغانستان د دښمنانو 

وسله وه؛ خو په ټول کې د بهرين سیاست، اقتصادي ودې، امنیت، 

سولې، د قانون حاکمیت، اصالحاتو او ټولنیزې پرمختیا په برخو کې د 

ميل یووايل حکومت کارنامې د ستایلو وړ دي. 

د ميل یووايل حکومت په پیل کې د افغانستان او شاوخوا عمومي وضعیت 

شته ظرفیتونهننګونېفرصتونه

د بدلون لپاره مو څه کړي؟

سید حسن عاملي
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د ميل یووايل حکومت پیل د افغانستان لپاره له مثبتو او منفي مسایلو رسه مل 

و. هغه ستونزمنه الر چې د تلو لپاره یې باید د دولت مرشتابه او د چارو مسوولینو 

ځريتیا او ځیرکتیا دواړه کړي وای. له نېکه مرغه د ورځنیو مسایلو په اړه دقت او 

ځیرکي د دې المل شوه چې حکومت شته فرصتونه، ننګونې او ظرفیتونه په ګوته 

او د بدلون راوستو لپاره عميل ګامونه واخيل.

د ميل یووايل حکومت په پیل کې د افغانستان او 
شاوخوا عمومي وضعیت

په وروستیو لسیزو کې د پرله پسې سیايس او امنیتي بدلونونو له امله هېواد بې 

 ثباته او داسې منزوي شو چې د نړیوال نظم پر وړاندې د استعامل لپاره یې آدرس 

کارول اسانه شول. د ترهګرۍ له نړیوالو ګواښونو وروسته د ملګرو ملتونو سازمان 

امنیت شورا د 2۰۰۱ زیږدیز کال پرېکړه لیک خپور او د نړیوال اېتالف ځواکونه 

افغانستان ته راغلل. د دوی جګړه ييز ماموریت ۱۳ کاله وغځېد او دا چې څرګنده 

شوه یوازې پوځي مبارزه د ګواښونو د تکرار مخنیوی نه يش کوالی، د خلکو د ژوند 

او اقتصادي ښه وايل او په افغانستان کې د سیايس نظام جوړېدو په برخه کې 

پراخې همکارۍ وشوې. د افغانستان د نړیوالو همکارانو او نوو رشیکانو د پوځي 

او ملکي حضور له الرې هېواد ته لسګونه میلیارده ډالره راغلل تر څو د دولتدارۍ 

د نظام زېربناوې جوړې يش او افغانستان له انزوا څخه په وتو رسه پر خپل قلمرو 

برالسی او حاکمیت پیدا کړي.

جوړ  ډول  مډرن  په  قانون  اسايس  جمهوریت  اسالمي  د  افغانستان  د  افغانانو 

او تصویب کړ؛ د افغانستان له وضعیت رسه سم اداري جوړښتونه نوي شول؛ 

پراختیایي  شوه؛  تضمین  آزادي  بیان  د  شوې؛  داخلې  ته  پړاو  نوي  زده کړې 

پالنونو ته بیاځيل پام واوښت؛ افغانانو رسارسي ټاکنې تجربه کړې او ميل شورا 

شوه.  جوړه 

تشې  ډېرې  لپاره  غځېدو  ريښو  د  ډولونو  بېالبېلو  د  فساد  د  کې  وخت  ورته  په 

پاتې شوې او له رامنځته شوو فرصتونو څخه د ناسمې ګټې اخیستنې له امله د 

افغانستان د ځان بسیاینې لپاره د نړیوالو رشیکانو هیلې له منځه والړې. د توکیو 

کنفرانس۱ 2۰۱۵ ـ 2۰24 کلونه 2 د افغانستان لپاره د »بدلون لسیزې«۳ په توګه 

1   د افغانستان په اړه د توکیو نړیوال کنفرانس، د 1391 د چنګاښ 18 مه / 2012 جوالی 8
2   1394 ـ 1403 هجري ملریز

Transformation Decade (2015-2024(   3
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په پام کې ونیول شول. افغانستان له فساد رسه د مبارزې او خودکفایۍ په برخه 

کې د اصالحاتو راوستو ژمنه وکړه. له دغو ژمنو رسه رسه هم د توکیو تر کنفرانس 

وروسته د افغانستان وضعیت ښه نه شو او په ډېری برخو کې یې تر ۱۳۹۳ کاله 

مخ پر ځوړ حالت دوام وکړ. بېوزيل له ۳6 سلنې څخه ۳۹ سلنې او بېکاري له 2۵ 

سلنې څخه ۳۹ سلنې ته لوړه شوه او په ۱۳۹4کال کې خصويص پانګونه د ۱۳۹۱ 

کال په پرتله ۵۰ سلنه کمه شوه.۱ دغه وضعیت د نړیوالو رشیکانو د نهیلۍ، د 

خصويص سکتور د ټکني کېدو، د کډوالیو د ډېرېدو او د اقتصادي کمزورۍ المل 

شو او په لنډو ټکو کې دا چې یو ځل بیا د افغانستان د پاتې راتلو په اړه د اټکلونو 

فضا ګرمه وه. له بل پلوه ترهګرو او مالتړو یې خپلې لیکې نوې او امنیتي ګواښونه 

یې ډېر کړل.

امنیتي مسوولیتونو د  افغانستان په بشپړ ډول د  له دغو بدلونونو رسه هم مهاله 

اخیستو په حال کې و او د بهرنیو ځواکونو د جګړه ييز ماموریت تر پای ته رسېدو 

وروسته د نړیوالو ځواکونو او افغانستان د اسالمي جمهوریت تر منځ د دوه اړخیزې 

همکارۍ چوکاټ د مشخصېدو لپاره خربو کلک دوام وکړ، چې په لومړي پړاو 

کې د ۱۳۹۱ کال د غويي پر ۱۳مه )2۰۱2 د مې 2مه( د افغانستان د اسالمي 

جمهوریت او امریکا متحدو ایالتونو تر منځ د اوږدمهالو سرتاتیژیکو همکاریو د 

هوکړه لیک الس لیکېدو المل شوې. البته د امنیتي هوکړه لیکونو د الس لیک په 

اړه توافقاتو ډېر وخت ونیو.

همدا مهال په ۱۳۹۳ کال کې په دوو پړاوونو )وري او غربګويل( کې د جمهوري 

ریاست درېیمه دوره ټاکنې وشوې او د هېواد بحراين وضعیت ته په پام »د ميل 

یووايل حکومت« جوړ شو چې د ۱۳۹۳ کال د تلې پر ۷مه یې د جمهور رئیس 

محمد ارشف غني په لوړې رسه کار پیل کړ. د ميل یووايل حکومت چې د جمهور 

رئیس غني په نظر د افغانانو د یو بل منلو ښکارندوی و، په داسې حال کې سیايس 

واک واخیست چې سیايس ناظرینو او شنونکو د چارو د مخ ته تلو لپاره هېڅ هیله 

نه لرله؛ ځکه په وروستیو کلونو کې له افغانستان رسه د هم پیامن په توګه د امریکا 

متحدو ایالتونو او ګاونډیانو نسبي نا آرامۍ له یوه اړخه او د افغانستان ګډوډ اداري 

وضعیت له بله اړخه، د داسې یوه حکومت جوړول په هېڅ صورت له وضعیت رسه 

مناسب نه بلل.

له سیايس پلوه افغانستان د نړیوالو رشیکانو له لوري د بې باورۍ او په ورته وخت 

1   افغانستان؛ د پراخې اقتصادي ودې لپاره اجنډا، نړیوال بانک، د 2017 د اکتوبر 4مه
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کې د ګونګتیا په فضا کې و، په داسې توګه چې ښکارېده د ال ډېر منزوي کېدو 

په حال کې دی. د اصالحاتو ټکنی بهیر، ورځ په ورځ د اداري فساد ډېروالی، د 

سیالیو ناوړه فضا او سیايس ګډوډي، عدالت ته د خلکو کم الس رسی، اوج ته د 

ځمکو د غصب رسېدل، له تقابل رسه رسه د یو بل په چارو کې د درې ګونو قواوو 

مداخله، د جرمي اقتصاد پراخوالی او د پراختیایي برخو مافیایي کېدل د دغې 

بې باورۍ لوی الملونه وو.  

له اقتصادي پلوه افغانستان د خپلو داخيل تولیداتو په ښه کولو نه و بریالی شوی 

او د صادراتو کچه یوازې 4۰۰ میلیونه ډالره وه؛ په ميل بودیجه کې د عوایدو برخه 

ډېره کمه وه او سلګونه میلیونه ډالره د بودیجې کرس موجود و؛ همدارنګه زېربنايي 

پروژې په ډېر لوړ لګښت په ډېر ټکني ډول مخ ته تلې.

له امنیتي پلوه د 2۰۱2 او 2۰۱4 کلونو تر منځ ملکي مرګ ژوبله له 6۰2۵ کسانو 

څخه 6۷۹۱ ته لوړه شوه.۱ د نا امنۍ د ډېرېدو اصيل المل لرو پرتو سیمو ته د 

حکومت په الرسيس کې پاتې راتګ او په پوځي عملیاتو کې پر بهرنیو ځواکونو د 

حکومت تړيل پاتې کېدل وو. همدارنګه د رستېرو د روحیې کمزوري، د ځواکونو 

د اړین ظرفیت نه شتون او د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر اړوندو قراردادونو حاکم 

فساد ډېر څرګند وو. له ۱۳8۱ څخه تر ۱۳۹۳ کال پورې د امنیتي ګواښونو ډېرېدل 

څو پرله پسې کلونه د نشه يي توکو د تولید د ډېرېدو المل هم شوي وو.

له ټولنیز پلوه ورځ په ورځ خلک ډېر بېوزله کېدل. بېوزيل له 2۰۰8 څخه تر 2۰۱4 

کال پورې په درې سلنه ډېرښت رسه ۳۹ سلنې ته ورسېده.2 په ورته وخت کې د 

ښځو پر وړاندې له تاوتریخوايل رسه د مبارزې پروګرامونو کومه ځانګړې اغېزه نه 

لرله او د معارف په برخه کې د خیايل وايل اصطالح کیفیت اغېزمن کړ. همدارنګه 

فشارونه او د کاري فرصتونو کمښت د دې المل شول چې خلک، په ځانګړي ډول 

ځوانان یو ځل بیا کډوالیو ته مخه کړي.

دغو خربو ته په پام نوی حکومت په بېالبېلو برخو کې د خلکو او نړیوالې ټولنې له 

بې شمېره پوښتنو او غوښتنو رسه مخ و. په واقعیت کې د ميل یووايل حکومت د 

درېیو یعنې امنیتي، اقتصادي او سیايس ناورینونو په برخه کې مسوولیت واخیست؛ 

چې هر یو یې د افغانستان د بقا لپاره لویه ننګونه وه. »لومړۍ امنیتي ننګونه وه 

چې په نږدې موده کې له هېواده د نړیوالې ټولنې د وتو په وړاندوېینې رسه طالبانو 

1   افغانستان؛ د پراخې اقتصادي ودې لپاره اجنډا، نړیوال بانک، د 2017 د اکتوبر 4مه
2   افغانستان؛ د پراخې اقتصادي ودې لپاره اجنډا، نړیوال بانک، د 2017 د اکتوبر 4مه
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او د هغوی ملګرو د حکومت او خلکو پر وړاندې بې مخینې او خونړي بریدونه 

پیل کړل. دویم اقتصادي ځوړ و چې د نړیوالو ځواکونو له وتو رسه رامنځته شو 

او ډېرې درنې برشي پایلې یې لرلې. وده له ۱۰ سلنې څخه 2- سلنې ته راښکته 

شوه چې معنا یې یوازې د کلنۍ بودیجې په راپور د رسې رنگې کرښې کښل نه 

بلکې په واقعیت کې د هغو کورنیو له ژورې بېوزلۍ رسه مخ کېدل وو چې ګټه وټه 

راوړونکې یې ښځې دي. درېیمه سیايس ننګونه وه چې د ميل یووايل حکومت بقا 
یې له لویې اندېښنې رسه مخ کړې وه.«۱

له درېیو یعنې سیايس، امنیتي او اقتصادي انتقالونو رسه مخامخېدو حکومت له 

سختې ازموینې رسه مخ کړی و. له دې امله له شک پرته حکومت د »فرصتونو« 

او »ننګونو« په بشپړ درک رسه اغېزناکې کړنې وکړې تر څو له »شته ظرفیتونو« په 

ګټې اخیستنې د خلکو په زړونو کې باور او هیلې پیدا کړای يش او د »بدلون« په 

برخه کې په عمل رسه سیمې او نړۍ ته د افغانستان نوې څېره وښيي.

فرصتونه

د  ځواک  برشي  او  امنیت  اقتصاد،  کې  وینا  په  لوړې  خپلې  د  رئیس  جمهور 

افغانستان د ثبات د مثلث ضلعې وبللې چې په پیاوړتیا رسه یې ټولنه هوسا کېدای 

يش. واک ته د ميل یووايل حکومت د رسېدو پر مهال د تېر حکومت په پرتله په 

یادو درېیو برخو کې ډېر فرصتونه نه وو او د حکومت مرشانو باید نوي فرصتونه هم 

لټويل وای. شته لوی فرصتونه په دوو، داخيل او بهرنيو اړخونو کې را نغاړلی شو:

الف ـ داخيل اړخ

په وروستیو کلونو کې د افغانستان تګلوري او د حرکت څرنګوايل ته په پام کوالی 

شو په لومړي رس کې د داخيل اړخ شپږ فرصتونه یاد کړو.

اسايس قانون د ميل وثیقې په توګه د ميل یووايل د ټینګښت لپاره وسیله ده چې 

په رڼا کې يې ټولې کړنې او اقدامات ويش. 

هغه  کولو  وړاندې  خدماتو  د  ته  خلکو  یې  حکومت  نظام،  والړ  ولسواکۍ  پر 

اقتدار« متثیلوي. ولسواک نظام  جوړښت تعریف کړی چې د هېواد »سیايس 

له ټولنې رسه د متخاصمو ډلو او خلکو د یو ځای کېدو او په سیايس برخه کې د 

لپاره مشخص چوکاټ رامنځته کوي.  هغوی د ګډون 

1   جمهوررئیس محمد ارشف غني، د لوړ پوړي پالوي ناسته )سام(، د 1396 د تلې 13مه
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د ناورینونو ختمولو لپاره د خلکو اراده په ټاکنو او ولسواکو بهیرونو کې د خلکو 

د پراخ حضور المل شوې او تېر ته د بیا ورګرځېدو د مخنیوي لپاره د دوی جدیت 

ښيي. د خلکو نسبي خوش بیني او د حکومت له پروګرامونو څخه د مالتړ لپاره 

مناسبه فضا بریاليتوب ته د هغوی رسېدل او د هغوی د هیلو پوره کول باوري کوي. 

خصويص سکتور د دولت او خلکو تر څنګ د یوه هېواد د تحرک د مثلث ضلعې 

بشپړوي.۱ په وروستیو کلونو کې د خصويص سکتور نسبي وده د هېواد د تحرک 

د مټ په توګه هیله بښونکې ده.

د بیان آزادي او په ټولنه کې یې پر بنسټ جوړو شوو باورونو حکومت ته فرصت 

برابر کړ چې ځان ملت ته د ځواب ویلو په ازمویښت کې ودروي او د یوې ځاين 

محرکې قوې په توګه ترې کار واخيل.

د ځوان نسل بدلون منل چې د افغانستان د ټولنې لویه سلنه جوړوي، د تېر او 

راتلونکي نسل ترمنځ د نښلون د پله په توګه یو بې ساری فرصت دی.

ب ـ بهرنی اړخ

افغانستان د تاریخ په اوږدو کې د نړیوالو مثبتو او منفي جریانونو د تقاطع په ټکي 

کې راغلی؛ له دې امله څرګندېږي چې د افغانستان بنسټيزې ستونزې بهرين 

اړخونه لري. حکومت په دغه اړخ کې شته فرصتونه لټويل او د کارولو لپاره یې 

عميل اقدام کړی:

د ګډ ګواښ په توګه د ترهګرۍ پر وړاندې د نړیوالې ټولنې مشرتکې مبارزې 

او د دغې مبارزې په لومړۍ کرښه کې د افغانستان راتلو له نړیوالې ټولنې رسه د 

امنیتي همکاریو سرتاتیژیک اړخونه ډېر کړي.

د نړیوالې ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه کې د مهم رشیک په توګه د افغانستان 

په اړوند د مسوولیت منلو له امله د نړیوالې ټولنې غیر امنیتي او ارزښتناکې 

ژمنې په اقتصادي وده او ځان بسیاینې ته د افغانستان په رسېدو کې مرسته کوي.

»آسیا د تاریخ په اوږدو کې د یوې پرانیستې او نادرې زماين مقطع د تجربه 

کولو په حال کې ده تر څو د یوه فرصت په توګه د تاریخ مسیر د ځان په ګټه 

را واړوي. دا ډول زماين مقاطع ډېر کم دي؛ ځکه ډېری کله چې رامنځته شوي 

1   د جمهوررئیس محمد ارشف غني له بیاناتو څخه
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رهربانو یې اهمیت ته پام نه دی کړی او فرصت یې له السه ورکړی. په دغه 

زماين مقطع کې په زړه پورې موضوع د آسیا لویې وچې اقتصادي ظهور دی چې 

په څرګند ډول یې لیدلی شو. دا په حقیقت کې دغې لویې وچې ته »د جغرافیې 
ډالۍ« ده او افغانستان د دغې لویې وچې زړه«.۱

ریکا2 او استانبول پروسه د افغانستان په محوریت موجود نوښتونه دي چې د 

لرې او نږدې هېوادونو د ژمنو په لړ کې یوې باثباته ټولنې ته د افغانستان په رسېدو 

کې د همکارۍ لپاره رامنځته شوي، ترڅو د پراختیایي پروګرامونو پر مخ وړو لپاره، 

په ځانګړي ډول د سیمې په کچه، د افغانستان د مدیریت زمینه برابره کړي.

د ټولې نړیوالې ټولنې او نړیوال نظم لپاره د ترهګرۍ د ګډ ګواښ پر ماهیت د 

ټینګار لپاره نړیوالې ناستې لکه د مونیخ امنیتي کنفرانس او د ناټو کلنۍ ناسته د 

افغانستان لپاره یو فرصت دی.

په سیمه ييز اقتصاد کې د همګرا کړۍ تشه احساسېږي چې افغانستان یې په 

زړه کې دی. په داسې حال کې چې د سیمې د ګازو او انرژۍ پراخې رسچینې له 

مارکېټونو او بندرونو څخه د جالوايل په حال کې دي، زموږ هېواد د هم پالنې په 

دغه کړۍ کې د رول لوبولو ښه فرصت لري.

ننګونې

له شته داخيل او بهرنیو فرصتونو رسه رسه حکومت له لویو ننګونو رسه هم مخ و 

چې الره یې ال سختوله او پرېکړې یې ال ډېر انعطاف منلو ته اړ ایستلې. ننګونې 

هم په دوو داخيل او بهرنیو اړخونو کې راځي.

الف ـ داخيل ننګونې

په عمومي توګه د افغانستان هغه ننګونې چې حکومت وررسه مخ و، په الندې 

مواردو کې خالصه کوالی شو:

نا امني د حکومت او حکومتي پروګرامونو پيل کولو پر وړاندې تر ټولو لویه ننګونه 

ده. دغې ننګونې د خلکو او حکومت تر منځ پر دوه  اړخیز تعامل او د داخيل او 

بهرنیو پانګو پر جلب پراخه اغېزه کړې ده.

1   د تاشکند په نړیوال کنفرانس کې د جمهوررئیس غني وینا، 1397 د وري 7مه
Regional Economic Cooperation Conference for Afghanistan (RECCA(   2
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چې  راغلل  هم مهاله  مهال  داسې  انتقالونه  اقتصادي  او  امنیتي  سیايس، 

سیايس النجې اوج ته رسېدلې وې، د نړیوالو ځواکونو پوځي ماموریت پای ته 

باید پر خپل ځان تکیه ښودلې وای. اقتصاد  افغانستان  او د  ورسېد 

له ميل یووايل حکومت رسه د افغانانو نااشنایۍ د نظام داخيل کارونه او بېرونی 

لیدلوری له پوښتنو رسه مخ کړی و.

د دولت په ټولو کچو کې د فساد د ریښو پراخوالی په عمومي توګه د دولت او په 

ځانګړي ډول د حکومت د کارونو موثریت کم کړی و او خلکو ته یې د خدماتو په 

وړاندې کولو او له نړیوالو رسه په اړیکو کې نورې فرعي ننګونې رامنځته کړې وې.

په ځینو جغرافيايي او کاري ساحو کې د حکومت د کنرتول کمېدو له امله د جرمي 

اقتصاد پراخېدل د دې المل شوي وو چې د غیر رسمي اقتصاد لویه برخه احتوا 

کړي )د نړیوال بانک د راپورونو له مخې په 2۰۰4 کال کې ۹۰ سلنه(.

لګښتي اقتصاد چې د جګړې له امله د پراختیايي اقتصاد د ویجاړو شوو زېربناوو 

د نه ترميمېدو پایله وه، په افغانۍ پیسو کې د ټیټوايل لوړوايل، د تورم د زیاتوايل، 

د  حکومت  د  کې  پالن جوړونو  اقتصادي  او  مايل  په  او  کمزورۍ  اقتصادي 

محدودېدو المل کېده.

د حکومت د مايل سیستم کمزورتیا چې اصيل المل یې په بودیجه جوړونه 

کې د اصالحاتو نه پيل کېدل، په غیر اختیاري مقدارونو پورې د بودیجې تړاو، د 

عوایدو پوښتنه والړوونکي ټولول او په بودیجه کې د سلګونو میلیونو ډالرو کرس و.

بدلونه  له  او  کړې  ناهیلې  ټولنه  ډېروايل  هېوادوالو  الندې  کرښې  تر  فقر  د 

وېرولې وه. همدارنګه د حکومت پر وړاندې یې د عامه افکارو د اړولو لپاره زمینه 

برابره کړې وه.

د ميل یووايل حکومت له لوري د واک اخیستو پر مهال اقتصادي کمزوري پر 

هېواد حاکمه وه چې اصيل المل یې غیر واقعي اقتصادي وده او له بهرنیو مرستو 

رسه د هغو تړاو و.

د عامه منفي افکارو فضا په ځانګړي ډول د افغانستان د خلکو او په عمومي 

ډول د نړیوالو افکارو لپاره په حکومت کې ګونګتیا او بې باوري رامنځته کړې وه.

په بېالبېلو لکه د عامه رسچینو او شتمنیو په برخه کې معلومايت تشه موجوده 
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وه چې پالنول او پيل کول یې له نورو ننګونو او د بیو له لوړوايل رسه مخ کوي.

د برشي ځواک د تخصص کمزوري په ملکي ادارو کې پراخه وه او شپېته سلنه 
کارکوونکو یوازې د دوولسم ټولګي سند درلود.۱

د نابرابرې امنیتي او اقتصادي فضا له امله ناقانونه بې ځایه کېدو او کډوالۍ په 

افغان ټولنه کې درز رامنځته کړی و، چې افغانان یې د یوه ځواک په توګه د بدلون 

له راوستلو لرې کړي او رسه جال کړي وو.

په افغانستان کې له بېالبېلو معیارونو او ارزښتونو څخه اغېزمن سیايس او ټولنیز 

درزونه د تصمیم نیولو او ميل پروګرامونو د طرحې او پيل کولو په مخ کې یو سرت 

خنډ او د هغوی د پرمختګ د ټکني کېدو المل دی.

په ښار او کيل، مرکز او لرې پرتو سیمو کې د ټولنیزو جوړښتونو نابرابرۍ، برابره 

ټولنیزه وده له منځه وړې ده.

پرله پسې وچکالۍ او سېالبونو کرنه د هېواد د مهمې اقتصادي برخې په توګه 

اغېزمنه کړې ده.

ب ـ بهرنۍ ننګونې

هغه ننګونې چې افغان ټولنه یې له بهره اغېزمنه کړې ده، په عمده ډول په الندې 

ډول خالصه کوالی شو:

نیابتي او تحمیيل جګړو د طالبانو تر څنګ تر 2۰ ډېرو نورو ترهګرو ډلو ته د 

فعالیت زمینه برابره کړې ده. د مخالفانو بهرنی مالتړ ځينې وخت د داسې پالنونو 

د جوړولو المل شوی چې له مخې یې کندوز، غزين او فراه والیتونو سقوط وکړ او 

نور جدي ګواښونه لکه داعش یې راپورته کړي.

په ښارونو کې د نا امنیو ډېرېدل د جګړه مارو له لوري هغه تاکتیک دی چې په 

جګړه ييزو جبهو کې د هغوی تر ناکامېدو وروسته پیل شو، تر څو خلک ال ډېر د 

حکومت پر وړاندې وپاروي.

د څه باندې سل زرو نړیوالو ځواکونو وتلو نه یوازې د افغان ځواکونو مسوولیت 

برابره کړ بلکې د ډېری هغو خلکو پر معیشتي برخو یې هم اغېز وکړ چې  څو 

1   د اداري اصالحاتو او ملکي خدماتو د کمیسیون راپور، 1397
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لګښتونه یې د هغوی له حضور رسه تړيل وو.

د افغانستان د ځان نه بسیاوايل له امله له هم پیامنه په ځانګړې توګه امریکا 

متحدو ایالتونو رسه د اړیکو سوړوايل، د پروګرامونو پيل کول او د چارو مخ ته 

تګ له ستونزو رسه مخ کړي وو.

د افغان ځواکونو مرګ ژوبله او مادي لګښتونه د امنیتي او دفاعي ځواکونو له 

لوري د امنیتي مسوولیتونو تر منلو وروسته ډېر شوي دي.

د نړیوالې کډوالۍ څپې په ځينو هېوادونو لکه سوریه او عراق کې د وضعیت 

خرابېدو له امله د کډوالۍ په مدیریت کې ناورین رامنځته کړ چې له داخل او 

ګاونډیو هېوادونو څخه پرمختللو ټولنو ته یې د افغانانو د کډوالیو پر شمېر هم 

وکړه. اغېزه  پام وړ 

شته ظرفیتونه

افغاين ټولنه د فرصتونو کارولو او له ننګونو رسه د مخ کېدو لپاره څه ظرفیتونه لري؟ 

دا د ميل یووايل حکومت له مرشانو او مسوولینو رسه یوه مهمه پوښتنه ده. په 

عمومي توګه دغه ظرفیتونه په څلورو برخو وېشو.

الف ـ د خلکو فرهنګ

ځانګړی  تصمیمونو  پر  هغوی  د  کې  اوږدو  په  تاریخ  د  باورونو  دیني  خلکو  د 

تسلط او اهمیت لرلی؛ په ټولنه حاکمه اسالمي روحیه او په هېواد کې د علاموو 

مقام د بل هر ټولنیز حرکت په پرتله د جوماتونو په جوړولو کې د افغانانو د پراخ 

ګډون المل شوی.

 تشبثي کارونه له ډېر پخوا د افغانانو د فرهنګ مهمه برخه وه. په دې خاوره د 

ورېښمو الرې تېرېدل او په تاریخي بهیر کې د افغانانو له لوري د دغه فرهنګ 

متثیل یې د ثبوت غوره بېلګې دي. 

د مدين او ولسواکې ټولنې ارزښتونه که څه هم د طالبانو تر دورې وروسته په 

افغانستان کې ډېر نه دي پایېديل؛ خو د افغاين ټولنې لویه برخه د دغو ارزښتونو 

پر ساتونکو بدله شوې ده.
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ب ـ امنیتي او دفاعي ځواکونه

ميل اردو، ميل پولیسو او د ميل امنیت ځواکونو ۳۵2 زره رضاکار او وطن ته ژمن 

ځواک جوړ کړی چې د هېواد د ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ د ساتلو ضامن دی.

ميل  بشپړتیا،  ځمکنۍ  د  روحیه  رسښندنې  د  ځواکونو  دفاعي  او  امنیتي  د 

ده. شوې  المل  ساتلو  افغانستان  او  حاکمیت 

  پ ـ انساين شتمنۍ

ځوان نسل د جمعیت پېژندنې او ډیموګرافیک له اړخه د افغانستان په څېره کې 

لوی بدلون راوړی. تر 2۵ کلنو د کم عمرو تر 6۰ سلنه ډېر نفوس زموږ د اقتصاد او 

ميل امنیت د پراختیا لپاره د سرتاتيژیک اهمیت لرونکې موضوع ده.

افغان ښځې د نارینه وو په پرتله بېل درک او ځانګړي ظرفیتونه لري او نن د دې 

جوګه دي چې د خپل ځان استازیتوب وکړي.

کډوال چې تر ۵ میلیونه ډېر دي او له خپل هېواد او هېوادوالو رسه ژور معنوي او 

ټولنیز تړاوونه لري، په خپلو مېشت ځایونو کې یې فرصتونه کارويل او د هېواد لپاره 

پر ښه مادي او معنوي شتمنۍ بدل شوي دي.

ت ـ طبیعي او جغرافیايي رسچینې

»د افغانستان جغرافیايي موقعیت درې حقیقته لري؛ له افغانستان او منځنۍ 

آسیا څخه د اورو-آسیا ټولو لویو متدنونو ته الرسسی کېدای يش؛ افغانستان د 

منځنۍ آسیا لپاره د هند د نیم وچې پر لوري، د وچې دروازه ګڼل کېږي؛ او موږ د 

وصل د ټکي لپاره یو متدن یو او د آسیا لپاره څلورالرې، چې په هغو کې مفکورې، 
اشخاص او اجناس په آزادانه ډول په جریان او تعامل کې دي.«۱

د افغانستان اوبه د طبیعي ښکال تر څنګ د پاکې انرژۍ سرته رسچینه ده او د 

کرنې د ودې او سلګونه زره هکتاره ځمکې د خړوبولو المل به يش. همدا راز به 

اوبه د سیمې له هېوادونو رسه په مناسباتو کې د افغانستان دريځ لوړ کړي.  

د افغانستان له کانونو رسه د نادرو فلزاتو او ډبرو د نجومي ارزښتونو شمېرې غوټه 

دي چې له هغو د راتلونکو نسلونو برخمنېدل دقیق پالن غواړي.

1   د جمهوررئیس محمد ارشف غني وینا، د کابل دویمه پروسه، د 1396 د کب 9مه.
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د افغانستان د انرژۍ رسچینې د لومړنیو پلټنو له مخې، د ۳۱6 زره مېګاواټه 
برېښنا د تولید وړتیا لري.۱

کرنه او محصوالت د ميل اقتصاد او افغانانو د کورنیو بنسټ دی، د افغانستان 

یوازې ۵ یا 8 ډوله کرنیز محصوالت هم په کال کې تر څلور میلیارده ډالر صادرات 
کوالی يش.2

د بدلون لپاره مو څه کړي؟

خلکو او نړیوالې ټولنې د ميل یووايل حکومت جوړېدل د بدلون راوستو لپاره د 

عطف ټکی باله؛ خو د دغه بدلون په اړه غالب تحلیل د پرمختګ د مخې ډب 

کېدل او د افغانستان بربادي وه. له شته ننګونو څخه په اغېزمنه بې باوره داخيل 

او خارجي فضا کې د حکومت تحلیل دا نه و او پر ننګونو او اوضاع د براليس کېدو 

لپاره یې د شته فرصتونو او ظرفیتونو پر کارولو ټینګار کاوه.

له پخوانیو نږدې او لرې نظامونو څخه پاتې میراث د راتلونکي لیدلوري لپاره د یوه 

الرښود رول ولوباوه. داسې چې حکومت د نړیوالې ټولنې د مايل او تخنیکي مرستو 

پر اغېز د باور لرلو او د نړیوالې ټولنې د سخاوت د قدردانۍ ترڅنګ، پوهېده چې 

دغه مرستې دایمي نه دي او افغانستان باید پر ځان د متکي کېدو خوا ته حرکت 

وکړي؛ نو ځکه حکومت لږ تر لږه په الندې ۹ برخو کې د یوه غوړېديل او ګټور 

بدلون د رامنځته کولو لپاره د افغانستان د تحرک په موخه ګامونه پورته کړي دي.

الف ـ د بدلون په لسیزه کې د افغانستان په اړه نوی تعریف 
وړاندې کول

هغه تعریف، چې د ميل یووايل حکومت د افغانستان په اړه وړاندې کړ، د یوه 

داسې هېواد تعریف و چې حکومت یې سیايس اراده او په عمل کې قاطعیت 

درلود. »افغانانو د نړیوال نظم رامنځته کولو لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې او یوه نوې 

پاڼه نه، بلکې یو نوی څپرکی یې پرانیست چې هامغه همکاري، تفاهم او ونډه 

اخیستنه ده.۳« له انزوا څخه د وتلو په موخه په نړیوال نظام کې د یوه خپلواک 

هېواد په توګه فعاله ونډه واخیستل شوه چې د بهرين سیاست د پنځو کړیو په 

جوړولو او د بهرنیو ځواکونو د حضور د دوام له منظمولو رسه په عميل ډول ولیدل 

1   د جمهوررئیس محمد ارشيف غني وینا، د اقلیم بدلولو یوویشتم نړیوال کنفرانس، پاریس، د 1394 د لېندۍ 9مه.
2   د جمهوررئیس محمد ارشف غني وینا، د ښارواالنو درېیم ميل کنفرانس، د 1397 د تلې 9مه.

3   د جمهوررئیس محمد ارشف غني وینا، د مونیخ یو پنځوسم امنیتي کنفرانس، 1393 د سلواغې 19مه.
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شوه. د ګاونډیانو او نړۍ لپاره بې خطره کېدل، ښه ګاونډیتوب کول، د ګډو ګټو او 

اتصال پر سیمه بدلېدل او د سیالۍ پر ځای د فرصت په ډګر بدلېدل له نړیوالې 

ټولنې رسه په مخ کېدو کې د ميل یووايل حکومت له ټينګارونو څخه وو او دا یې 

ښوده چې افغانستان په خپل نړیوال رول ادا کولو کې د خپلو ظرفیتونو او رسچینو 

د کارولو لپاره لیدلوری او اراده لري.

افغانستان په اقتصادي برخه کې د ځان بسیاینې د سیاست پر لوري حرکت کړی؛ 

۹ سلنه اقتصادي وده، 8 میلیارده ميل عواید او د سوداګرۍ د بیالنس مثبت 

بدلون د افغانستان لپاره له لویو موخو څخه دي۱. دغه موخې ترالسه کېدونکې 

دي چې بېلگه یې په سختو رشایطو کې د افغانستان د عوایدو له ۳۳ سلنې ډېر 

لوړېدل دي2.

د نن ورځې افغانستان د بدلون لسیزې په نیاميي کې د ظهور په حال کې منونې 

لري. د اسايس قانون ارزښتونه؛ د خلکو اراده؛ د نسل بې ساری بدلون؛ د شاوخوا 

4۰۰ تقنیني سندونو جوړول او نافذول؛ د خصويص پانګونې لپاره مناسب چاپېریال؛ 

د قضا ښه والی؛ د امنیتي او دفاعي ځواکونو اصالح؛ د هم پیامنو او رشیکانو بیا 

باوري کول؛ د داخيل عوایدو لوړول؛ له فساد رسه جدي مبارزه؛ د خدماتو وړاندې 

کولو ښه والی؛ د ملکي خدماتو اصالح؛ د ښځو د حقونو او مشارکت ښه والی او د 

برېښنا رسونې پراختیا، ځینې دغه منونې دي.

ب ـ د بدلون له لسیزې وروسته د افغانستان لپاره لیدلوری 
رامنځته کول

د بدلون له لسیزې وروسته د افغانستان لپاره د لیدلوري رامنځته کول، د سیمه ییز 

پیوستون په ښه وايل کې د رول په ادا کولو کې نغښتي دي؛ داسې چې افغانستان 

به د سیمې د انرژۍ، ټکنالوژۍ او ټرانزیټ دهلېز وي. افغانستان اوس مهال د 

داسې تولیدي، پیاوړي او پر صادراتو والړ اقتصاد پر لور ګامونه اخيل چې پایله 

به یې د خلکو هوساینه او د ميل اقتدار تحکیم وي. »د افغانستان د اقتصادي 

تګالرې لومړی رکن په کرنې، کانونو، زېربناوو، سیمه ییز پیوستون او په ځانګړې 

توګه په انساين رسمایې د پانګونې له الرې د ميل تولید د کچې لوړول دي. په 

دویم رکن کې افغانستان باید بازارونه جوړ او پراخ کړي ترڅو یې په پایله کې د 

رشکتونو ترمنځ د منصفانه سیالۍ او کار رامنځته کولو زمینه برابره او د ارزښت لړۍ 

1   د جمهوررئیس محمد ارشف غني  وینا، 1397 د غوايي 8 مه.
2   د افغانستان د اسالمي جمهوریت د مالیې وزارت راپور. 
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په نوو بازارونو کې فرصتونو ته د رسېدو په موخه اړتیا وړ پانګې او پوهې ته ښه 

الرسسی برابر کړي او باالخره درېیم رکن ښيي چې په پراختیا د دولت مترکز باید د 

دولت او خصويص سکتور ترمنځ د مشارکت رامنځته کولو المل يش ترڅو سولې، 

هوساینې او پرمختیا ته د رسېدو په موخه، د سیمه ييزو همکاریو د ډېرولو په برخه 
کې زموږ له لرې او نږدې ګاونډيانو رسه د ودې او مشارکت زمینه برابره يش.«۱

افغانانو په ميل یووايل حکومت کې پر خپلو پښو درېدو او ځان بسیاینې په ټينګار 

رسه په ميل پروګرامونو کې ثابته کړه چې د خپلو ستونزو مسوول دي او د ستونزو 

د حل په موخه یې مرشي منلې ده. په واقعیت کې »د قانون حاکمیت، د فساد 

له منځه وړل او د عوایدو ډېرول زموږ ننګونې دي نه د نړیوالو رشیکانو«.2جمهور 

بهرنیانو  د  نه دي چې  لپاره  د دې  یوازې  وایي: »اصالحات  اړه  په دې  رئیس 

مرستې ښې يش؛ پر خپل ځان تکیه زموږ د اقتصاد او حکومتولۍ د فلسفې اصل 

جوړوي.« له نېکه مرغه په دې برخه کې د ميل یووايل حکومت هڅې اغېزناکې 

دي؛ لکه څرنګه چې د جنېوا کنفرانس۳ ګډه اعالمیه ښيي »د ځان بسیاینې پر 

لور پام وړ ګامونه اخیستل شوي.«4 د حکومت له پروګرام رسه سم باید د هېواد 

عواید د بدلون لسیزې تر پای وړاندې 8 میلیارده ډالرو ته ورسېږي. همدارنګه د 

اماين دورې نابشپړ فصل د بدلون دورې تر پایه بشپړ يش. افغانستان غواړي 

د احمدشاه بابا له خوا د اوسني افغانستان د جوړېدو ۳۰۰م کال )۱426 هجري 

ته  د خپلو خلکو رښتینې »هوساینې«  په داسې حال کې ومنانځي چې  ملریز( 

رسېدلی وي.

پ ـ افغانستان ته د پاملرنې او د همکاریو د دوام په اړه د 
اجامع جوړول

دا چې افغانستان د نړیوالې ټولنې له دیارلس کاله همکاریو وروسته د منزوي کېدو 

په حال کې و، له دغه وضعیت څخه وتلو عميل او جدي اقداماتو ته اړتیا لرله. 

له نړیوالو همکارانو رسه تعامالت او پر دې ټينګار چې افغانستان او نړیواله ټولنه 

د نړیوالې ترهګرۍ د ګواښ پر وړاندې په مبارزه کې »رشیکان« دي، په لوړه 

کچه ډېر شو.

په لندن، وارسا، بروکسل او جنېوا نړیوالو کنفرانسونو کې د پیاوړي حضور او هر 

1   د  د لوړ پوړي پالوي )سام( په ناسته کې د جمهوررئیس محمد ارشف غني وینا، د 1394 د وږي 15مه.
2   په سام ناسته کې د جمهوررئیس له ویناوو څخه، 1396 د تلې 13مه.

3  د  1397 د لېندۍ 7 مه.
4   د جنېوا کنفرانس ګډه اعالمیه، 36مه ماده.
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اړخیزو پروګرامونو وړاندې کول؛ د ریکا او آسیا زړه پروسو له سیمه ييزو نوښتونو 

اغېزناکه استفاده او په همدې حال کې د کابل پروسې جوړول؛ بېالبېلو هېوادونو 

ته د جمهوررئیس له ۷۰ ډېر او د اجرائیه رئیس لسګونه سفرونه؛ په بریالۍ توګه 

د جګ پوړي پالوي )SOM( او د څارنې او همغږۍ ګډ بورډ )JCMB( د ناستو 

جوړول؛ له هېواده بهر په ځانګړي ډول په ملګرو ملتونو کې د استازولیو اغېزناک 

اسالمي  د  کنفرانس،  امنیتي  مونیخ  لکه  کنفرانسونو  نړیوالو  مهمو  په  فعالیت؛ 

او شانګهای همکاریو سازمان په کنفرانسونو کې د رایو رشیکول؛ د  همکاریو 

سوېيل آسیا لپاره د امریکا متحده ایاالتو د تګالرې په جوړولو کې د اغېزناکو 

نظرونو او لیدلورو وړاندې کول؛ ټول د دې المل شول چې افغانستان ته د پاملرنې 

او د همکاریو د دوام په اړه عمومي اجامع جوړه يش.

همدارنګه د افغانستان د لومړیتوب لرونکو ميل پروګرامونو د پيل کولو مالتړ وشو۱ 

او د اقتصاد، سیاست او امنیت په برخه کې د افغانستان په اړه سیمه ييزه هم پالنه 

پیاوړې شوه.

»ابتکاري متویيل پروګرامونه لکه له اروپايي ټولنې رسه »د دولت جوړونې تړون« 

د  افغانستان  »د  او  ګډون«  پراختیايي  »نوی  رسه  ایالتونو  متحدو  امریکا  له 

بیارغونې د وجهي صندوق پروګرام« یا ARTF وښوده چې په ميل بودیجه کې د 

مالتړ پروګرامونه په مناسب ډول جوړ شوي او د اصالحاتو راوستو او هغو پانګونو 
المل کېدای يش چې په کلکه ورته اړتیا ده«.2

حکومت په دې دوره کې نه یوازې افغانستان له انزوا بهر کړ؛ بلکې د ترهګرو 

مالتړي یې هم له نړیوال لیده څنډې ته کړل.

ت ـ د حکومتولۍ د فرهنګ بدلون

له جګړې او اداري ګډوډیو اغېزمن نظام، له یوې خوا د واکمنې حکومتولۍ له 

فرهنګ څخه د خلکو د ناخوښۍ او له بلې خوا کارکوونکو ته په اداري اجراآتو کې 

د ستونزو رامنځته کېدو المل شوی. په وروستیو کلونو کې د حکومتولۍ د فرهنګ 

بدلون په دوو برخو وېشالی شو:

کېدل، 	  خدمات محوره  حکومت  د  پاملرنه،  ته  ځوانانو  دین محوري، 

خلک محوري، مشوره، د بیان آزادي، مشارکت، د قربانیانو او حساب ورکولو 

1   د بروکسل د ناستې د پای اعالمیه، 1395 د تلې 13مه او 14مه.
2   په سام ناسته کې ولسمرش، 1396 د تلې 13مه. 
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د  کړې  هڅه  کلکه  په  حکومت  چې  دي،  ارزښتونه  ګډ  هغه  قدرداين، 

کړي. ډېره  ورته  پابندي  او  پیاوړي  یې  کې  فرهنګ  په  حکومتولۍ 

او پيل کول، 	  لرونکو پروګرامونو جوړول  لومړیتوب  د شوراګانو جوړول، د 

په دولت کې د وزارتونو ترمنځ مشارکت، د هر اړخیزو پروګرامونو جوړول او 

پروګرام محوره فعالیت، انډولیزه وده، د وزارتونو او والیتونو د اړیکو ټينګول، 

ښاروالیو ته تشویقي بودیجه، مکافات او مجازات، د خلکو پرمخ د ارګ د 

دروازې پرانیستل، والیتونو ته د چارواکو پرله پسې سفرونه چې له جملې 

یې د جمهوررئیس شاوخوا ۷۰ سفرونه د یادولو وړ دي، د ميل کنفرانسونو 

جوړول، د حکومت څو اړخیز  فعالیت )د امنیتي کړکېچ په شتون کې د 

پرمختیايي پروګرامونو پر مخ وړل(، په بېالبېلو برخو کې له نړیوالو تجربو 

ګټه اخیستل، لکه د آذربایجان او ترکیې د انکشايف بودیجې لګول او د 

سولې د ۱۰۰ هوکړه لیکونو مطالعه، د خلکو او څوکۍ له سیايس برمتې رسه 

مبارزه، لویې مدیریتي کړنالرې دي چې د حکومت په کاري پالن کې دي.

ث ـ دولت جوړونه

د ميل یووايل حکومت په دوره کې دولت جوړونه په ادارې جوړولو، اصالحاتو 

راوستلو، د پروګرامونو او اسنادو جوړولو او انساين ځواک څلورو برخو چورلېدله.

ادارې جوړول، دغه لړۍ د جمهور رئیس له دفرته پیل شوه او د جمهور رئیس 

شول.  تنظیم  کې  اداره  په  ریاست  جمهوري  د  پرځای  شخص  د  صالحیتونه 

همدارنګه د ادارو د جوړښت اصالحات د ادارو په ادغام او تفکیک رسه وشول؛ د 

بېلګې په توګه پولیسو ته اشاره کولی شو چې په قانون نافذولو برخه کې د هغوی 

پر اصيل دندې مترکز شوی. له بل پلوه، د هرې قوې د فعالیت پر خپلواکۍ ټينګار 

شوی. په حکومتي چارو کې د پارملان او د پارملان په چارو کې د حکومت مداخله 

نه کول، د قضا خپلواکي او د هېواد د عديل او قضايي سیستم باوري کول، د 

والیتونو او ولسوالیو د څارنواالنو ګومارل، د خلکو د استازولۍ او پر حکومت د 

څارنې او تقنین په موخه د ميل شورا پر دندو ټينګار، له دې جملې څخه دي.

لوړه  په  تورن  د  فساد  پر  اصالحات،  الرې  له  مبارزې  پراخې  د  رسه  فساد  له 

کچه محاکمه کې نه تحمل او د عديل او قضايي مرکز جوړول، د ميل تدارکاتو 

ښه والی، عديل او قضايي اصالحات او د ځینو څارنواالنو او قاضیانو لرې کول، 

له اداري فساد رسه د مبارزې د ميل تګالرې جوړول او پيل کول او برېښنايي 
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حکومتويل پراخول د اصالحاتو بېلګې دي. په دولت جوړونه کې بله پام وړ برخه، 

مايل خپلواکي ده. په بودیجه جوړولو کې اصالحات، له ميل لومړیتوبونو رسه سم 

د بودیجې همغږي کول، د عایدايت رسچینو پراخوالی او د عوایدو راټولولو ښه والی 

له دغو اقداماتو څخه دي.

تقنیني او کاري سندونه د دولت جوړونې لویه برخه جوړوي. په دې دوره کې 

سرتاتیژیو  نقشو،  الر  د  راز  دغه  دي.  شوي  نافذ  سندونه  تقنیني   4۰۰ شاوخوا 

دندې  کلیدي  ادارو  د  رسه،  جوړولو  په  پروګرامونو  ميل  لرونکو  لومړیتوب  او 

دي. شوې  روښانه 

د حکومت انساين ځواک له درېیو الرو ډېر بدل شوی: هغه نسيل بدلون چې 

د ځوان پالنې سیاست په خپلولو او همدارنګه په دولتي ګومارنو کې د اصالح او 

تحرک په پایله کې رامنځته شوی؛ د ښځو د سیايس او اداري ونډې اسانول؛ 

او د غیر نظامي بستونو ملکي کول او د تقاعد او ترفېعاتو د اجرا سیاست. دغه 

کړنالرې د تخصص ګرایۍ او همدارنګه په ادارو کې د جوړښتي بېالبېل وايل د 

زمینې برابرېدو المل شوې دي.

په سیايس، اداري او اقتصادي برخو کې د ښځو مشارکت د حکومت پام وړ کړنه 

ده. د حکومتولۍ لوړو کچو ته د ښځو د الر موندنې لپاره پراخې پالیسۍ جوړې 

شوې او په ګومارنو او د خوندي کاري فضا له ځانګړو امتیازونو برخمنې شوې دي. 

د ټولنې په اقتصادي وده کې د ښځو د رول پراخولو او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د 

فرصتونو رامنځته کېدو ترڅنګ، د ټولنې د دغه قرش د متشبثینو بې ساری مالتړ 

شوی. اوس مهال افغان مېرمنې د خپل ځان استازويل په خپله کوي.

ج ـ ملت جوړونه

اسايس قانون د ټولو چارو په رس کې دی او د ميل اجامع او وګړو د برابرۍ 

ته  قانون  اسايس  کې  پروسه  په  ملت جوړونې  د  نو،  ځکه  کوي.  ښکارندويي 

درناوی، عمل پرې کول او له نورو تقنیني اسنادو رسه د هغه د چوکاټ بشپړول 

مهم رول لري، چې د ميل یووايل حکومت په دې برخه کې ډېره هڅه کړې.

د ميل هویت او ملت جوړونې پر اساساتو بېالبېل بحثونه او سمینارونه شوي او په 

لوړه دولتي کچه فرهنګي نندارتونونه جوړ شوي دي.
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د لږکیو۱ فرهنګي مصداقونه د ټولنې د ټولو برخو د ګډو فرهنګي شتمنیو د برخې 

په توګه په پام کې نیول شوي. ازبکي ژبې ته تر بل هر وخت ډېر پام شوی او د 

افغانستان د تاریخي مشاهیرو او ویاړونو په اړه ډېر علمي سمینارونه جوړ شوي چې 

د خلکو د اسالمي او افغاين هویت څرګندونه کوي.

په عزت رسه بېرته هېواد ته د افغان کډوالو پر راتګ رسه د افغانستان د ملت 

بشپړول د ميل یووايل حکومت له لویو سیاستونو څخه دي.

چ ـ بازار جوړونه

»په داسې هېواد کې چې خپلې اقتصادي ګټې د آزاد بازار په رقابتي اقتصاد کې 

لټوي، ځینې مخکې رشطونه شته چې د بریالیتوب په موخه باید لومړی هغوی 

ته پام ويش. رشکتونه داسې څرګندو او د وړاندوېینې وړ مقرراتو ته اړ دي چې 

په همدې حال کې، دوی یوې  لوبولو اصول څرګندېږي.  بازار  د  له مخې یې 

منظمې او ځواکمنې کاري قوې، د پراختیا په موخه مايل رسچینو ته الرسسی 

او همداراز داسې دولت ته اړتیا لري چې پر بشپړې بې طرفۍ رسه د قراردادونو 

چارې تررسه کړي.«2 افغانستان دا ډول مارکېټ نه درلود او الزمه ده چې جوړ 

يش. د افغانستان د بازار جوړول او د افغانستان لپاره د بازار جوړول، د ميل یووايل 

حکومت له لویو هڅو څخه دي، چې له نېکه مرغه پایله یې د داخيل او بهرنیو 

پانګو راجلبول، د ارزښت د لړۍ جوړول، محصوالتو ته بازارموندنه، د تولیداتو او 

صادراتو د کچې وده، د الرسيس وړ بازارونو بېالبېل والی، د ځمکني او هوايي 

ټرانزیټ اسانتیاوې، د سیمې بندرونو ته الرسسی او په پای کې د سوداګرۍ او 

کار وده ده.

ح ـ سوله

د ګلبدین حکمتیار په مرشۍ له اسالمي حزب رسه د سولې بریالی هوکړه لیک، 

له افغان طالبانو رسه د درې ورځني اوربند تطبیق او د سولې خربو اترو ته د طالبانو 

حارضېدل، سولې ته د رسېدو لپاره ظرفیت او سیايس اراده څرګندوي. حکومت 

د سولې په برخه کې له نړیوالو لوبغاړو رسه د مشورې او همکارۍ د هرکيل له 

الرې د سولې الر نقشې د جوړېدو، له جګړې د اسالمي مرشوعیت لرې کولو او د 

طالبانو پر مالتړو په ديپلوماتيکو فشارونو رسه د سولې له الرې د امنیت او آرامۍ 

د هیلو په رښتیني کولو کې بریالی عمل کړی.

1  لږکي )قلیتونه( 
2   د لوړرتبه پالوي )سام( په ناسته کې د جمهوررئیس غني وینا، د 1394 د وږي 15مه.
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لپاره حکومت درې مهمې  د ټولنیز عدالت پر بنسټ د تل پاتې سولې د تحقق 

مؤلفې جوړې کړې چې په دې برخه کې یې هڅه کړې او د هغو تر تحقق پورې 

به دوام ولري: »له طالبانو رسه سوله: پرېږدئ چې رایه د مرمۍ ځای ونیيس؛ 

له پاکستان رسه سوله: نیت، اراده او ظرفیت ثابت يش او پاکستان راتلونکي ته 

متوجه يش، له دوه اړخیزو ګټو او دوه اړخیزې هوساینې ډک راتلونکی؛ له پولې 

یې  وګړي  مسوولیت مشخص يش چې  هېوادونو  هغو  د  هاخوا جرمي شبکې: 

درېیم هېواد ته ځي او جګړه کوي او د مشرتکو مسوولیتونو له مخې له موږ رسه 
وکړي.«۱ مرسته 

خ ـ په بېالبېلو اړخونو کې د مشارکت پراخوالی

د مشارکت په اړه د حکومت پراخ لیدلوری داسې مثلث دی چې خصويص سکتور، 

خلک او مدين ټولنه او دولت یې ضلعې دي. له دې مفکورې رسه چې »واک 

له فعالې ونډې او د افغانستان د خلکو له مشارکته رسچینه اخيل«2 حکومت د 

مشارکت د ټینګښت لپاره بېالبېل مېکانېزمونه او طریقې پیل کړې دي. د لسګونو 

سمپوزیمونو، کنفرانسونو او ميل سمینارونو جوړول؛ د عامه – خصويص مشارکت د 

پالیسۍ پر مخ وړل؛ مشوريت ناستې او د عايل شوراګانو له الرې په پرېکړو کې د 

مشارکت زمینه برابرول هغه طریقه ده چې د خصويص سکتور، وګړو، مدين ټولنې 

او د ټولنې د بېالبېلو اقشارو لکه علاموو، ښځو او ځوانانو مشارکت تضمینوي. 

د مشارکت د فرصتونو په رامنځته کېدو رسه دا مهال جوماتونه د مدين ټولنې 

د اغېزناک بنسټ په توګه کار کوي؛ علام د بدلونونو له حاشیو څخه صحنې  ته 

راوستل شوي؛ په ميل پرېکړو کې د ګوندونو او متنفذینو رول پیاوړی شوی؛ عام 

وګړي د ميل پروګرامونو لکه »وليس تړون« په پيل کولو کې  ونډه لري؛ ښځې د 

خپل ځان استازويل کوي؛ د ځوانانو مشارکت د پخوا په پرتله ډېر پراخ شوی او د 

مدين ټولنې د بنسټونو راپورونو ته مسوولین پاملرنه کوي.

1   د اسالمي همکاریو )OIC( سازمان د مرشانو په فوق العاده ناسته کې د جمهوررئیس وینا، 1396 د لېندۍ 22مه.
2   جمهوررئیس غني، د 1397 د وري لومړۍ.
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 لومړی جدول:
 د ميل یووايل حکومت په دوره کې په لوړه کچه ميل کنفرانسونه او علمي سمینارونه

د جوړېدو نېټهرسلیکموضوعشمېره

امنیت۱
د ميل امنیت عمومي ریاست د 

موظفینو رسارسي سمینار

۱۳۹۵ د لړم له 

2۱م تر2۳مه

امنیت2

د امنیتي او دفاعي ارګانونو د مرشۍ، 

د ميل اردو، ميل پولیسو، ميل امنیت 

او غوڅ مالتړ قوماندانۍ د قوماندانانو 

ګډ کنفرانس

د ۱۳۹۵ د لړم ۱۱م

امنیت۳
»د تورېزم پر وړاندې د ترهګرۍ 

ګواښ« علمي- څېړنیز سمینار

 ۱۳۹6 د 

زمري لومړۍ

امنیت4
د آسیا د زړه په سیمه کې د ترورېزم 

او بنسټ پالنې د مبارزې په اړه سمینار
۱۳۹4 د ليندۍ ۱۱مه

حکومتويل۵

د ولسواالنو لومړی ميل کنفرانس: د 

محيل ادارو لپاره د اداري اصالحاتو 

د الرې نقشه

۱۳۹۷ د تلې له 

۱8مې تر2۱مه

حکومتويل6
د ولسواالنو دویم ميل کنفرانس: د 

محيل حکومتولۍ ميل خربې اترې

۱۳۹۷ د ليندۍ 

2۰مې او 2۱مه

۱۳۹۷ د وږي ۷ مهد ښارواالنو دویم ميل کنفرانس حکومتويل۷

د ښارواالنو درېیم ميل کنفرانس حکومتويل8
۱۳۹۷ د تلې له 

۹مې تر ۱2مه

حکومتويل۹

د اطالع رسونې د پياوړي کولو ميل 

کنفرانس: د خلکو د باور جلبول؛ د 

اطالع رسونې پياوړي کول او د ښې 

حکومتولۍ د فرهنګ ترویج 

۱۳۹۵ د غويي له 

۱۳مې تر ۱۵مه

حکومتويل۱۰
په سیمه ییزه کچه د اطالع رسونې د 

پیاوړي کولو کنفرانس 

۱۳۹6 د تلې له 

۱۵مې تر۱۷مه

د ارتقا لپاره د مشارکت ميل کنفرانس حکومتويل۱۱
۱۳۹۷ د 

چنګاښ ۱۹مه

حکومتويل۱2
په سیمه ییزه حکومتولۍ کې د ښځو د 

ګډون ميل کنفرانس 
۱۳۹6 د ليندۍ ۱۹مه

لومړۍ مناظره »وګړی او ارګ«حکومتويل۱۳
۱۳۹6 د 

چنګاښ لومړۍ

۱۳۹6 د زمري ۱۹مدویمه مناظره »وګړی او ارګ«حکومتويل۱4

درېیمه مناظره »وګړی او ارګ«حکومتويل۱۵
۱۳۹۷ د 

چنګاښ ۱4مه
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د جوړېدو نېټهرسلیکموضوعشمېره

حکومتويل۱6

د ځوانانو د ميل یووايل او د افغانستان 

د نوي مشارکت بهیر د پیاوړتیا 

ګډ پروګرام

۱۳۹6 د سلواغې ۹مه

ښځې ۱۷
له ښځو رسه د تاوتریخوايل د 

مخنیوي ميل کنفرانس 

۱۳۹۷ د غويي له 

۱۵مې تر۱۷مه

ښځې ۱8

د افغانستان د ښځو درېیم رستارسي 

سمپوزیم: په افغاين ټولنه کې د ښځو 

ونډه او پیاوړتیا

۱۳۹۵ د غويي 

له ۳۱ مې د 

غربګويل تر 2 مه

ښځې ۱۹

د افغانستان د ښځو څلورم رستارسي 

سمپوزیم: افغان ښځې د سولې 

پيغام راوړونکې

۱۳۹6 د غويي له 

2۵مې تر 2۷مه

ښځې 2۰

د افغانستان د ښځو پنځم رستارسي 

سپموزیم: مسوول ښاروند او ځواب 

ویونکی حکومت، سامله ټولنه 

۱۳۹۷ د غويي له 

۱۷مې تر ۱۹مه

ښځې 2۱

د افغانستان د دوامداره پرمختیايي 

موخو په رڼا کې د ښځو د پیاوړتیا 

ميل کنفرانس 

۱۳۹6 د ليندۍ 

۷مې او 8 مه

د متشبثو ښځو ميل کنفرانس ښځې 22
۱۳۹۷ د لړم 

28مې او 2۹مه

ښځې 2۳
په کرنه کې د ښځو د پیاوړي کولو 

لومړی ميل کنفرانس 

۱۳۹۷ د ليندۍ له 

۱۳مې تر ۱۵مه

ښځې 24
په کرنه کې د ښځو د پیاوړي کولو 

دویم ميل کنفرانس 

۱۳۹6 د 

سلواغې 2۱مې

ښځې 2۵
د اسالم له لیده د افغان ښځو د 

وړتیاوو د ودې پروګرام
۱۳۹4 د کب ۱۷مې

ښځې 26
»د ښځو لپاره په لوړو دولتي مقامونو 

کې د متحولې رهربۍ« پروګرام
۱۳۹۵ د تلې 2۹مې

دویم ښاري ميل کنفرانس زېربنا2۷
۱۳۹4 د لړم 

۱۷مه او ۱8مه

زېربنا28
درېیم ښاري ميل کنفرانس: د خوندي 

او پایدارو ښارونو په لوري

۱۳۹۵ د لړم 

۱۷مه او ۱8مه

زېربنا2۹
څلورم ميل ښاري کنفرانس: د پایدارو 

ښارونو په لور
۱۳۹6 د لړم 2۷مه

زېربنا۳۰
پنځم ميل ښاري کنفرانس: ښار، د 

پراختیا او بشپړتیا بسرت
۱۳۹۷ د مرغومي ۳مه

زېربنا۳۱
د اوبو څلورم ميل کنفرانس: اوبه او 

تلپاتې پرمختیا 

۱۳۹۵ د کب له 

۱۵مې تر ۱۷مه
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زېربنا۳2

د ځمکې ميل کنفرانس: د ځمکو د 

استمالک قانون د پشنهادي تعدیالتو 

په اړه بحث

۱۳۹4 د تلې 2۳مه

زېربنا۳۳

د افغانستان د پایدارې انرژۍ اونۍ 

کنفرانس: پایداره انرژي، د پایدارې 

پراختیا زېربنا

۱۳۹6 د غويي 2۱مه

زېربنا۳4
د افغانستان د ځمک الندې اوبو 

ميل کنفرانس 

۱۳۹4 د غربګويل ۱۷ 

مه او ۱8 مه

۱۳۹4 د زمري 24مهد ځمکني ترانسپورت ميل کنفرانس زېربنا۳۵

زېربنا۳6
د تیر )TIR( سیستم د پوهاوي 

ميل کنفرانس 
۱۳۹6 د غويي 2۰مه

۱۳۹6 د لړم 24مهد افغانستان د اوبو ميل کنفرانس زېربنا۳۷

سوله۳8
د سولې په اړه د مدين ټولنې، ځوانانو 

او ښځو ميل کنفرانس 

۱۳۹6 د 

مرغومي 2۷مه

سوله۳۹

د قومي، جهادي مرشانو او والیتي 

شوراګانو له استازو رسه د سولې 

مشوريت ميل کنفرانس 

۱۳۹6 د کب 2یمه

سوله4۰
د سولې په اړه د مدين ټولنې، ځوانانو 

او ښځو مشوريت ميل کنفرانس 

۱۳۹6 د 

مرغومي 2۷مه

د سولې ميل مشوريت ناستهسوله4۱
۱۳۹۷ د 

سلواغې 22مه

سوله42
د سولې او ځوانانو ميل 

مشوريت کنفرانس 

۱۳۹۷ د 

سلواغې ۱۰مه

سوله4۳
د سولې په اړه د افغانستان د خلکو د 

خربو اترو ميل کنفرانس 

۱۳۹۳ د 

مرغومي 2۵مه

۱۳۹6 د مرغومي ۵مهد سولې ميل مشوريت ناستهسوله44

د سولې ميل مشوريت کنفرانس سوله4۵
۱۳۹6 د 

مرغومي 2۷مه

عدالت46

د افغانستان د اسالمي جمهوریت د 

سرتې محکمې عايل قضايي سمینار: 

قضا، د قانون د حاکمیت او د عدالت 

د ټینګښت نښه

۱۳۹۵ د کب له 

22مې تر 2۵مه

عدالت4۷
د برشي حقونو له مدافعانو څخه د 

مالتړ ميل کنفرانس 

۱۳۹۵ د ليندۍ 

28مه او 2۹مه

عدالت48
د افغانستان د څارنواالنو څلورم 

رستارسي کنفرانس
۱۳۹۵ د لړم ۱۰مه
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عدالت4۹
د افغانستان د څارنواالنو پنځم 

رستارسي کنفرانس 
۱۳۹6 د لړم 2۱مه

فرهنگ۵۰
د نابغه خوشحال خټک څلور ورځنی 

نړیوال علمي- څېړنیز سمینار
۱۳۹۷ د لیندۍ 2۹مه

فرهنگ۵۱
د احمد عيل کهزاد د منانځنې نړیوال 

علمي- څېړنیز سمینار
۱۳۹8 د لړم 28مه

فرهنگ۵2

د شهید محمد موسی شفیق د 

شخصیت او کارنامو د منانځنې په 

ویاړ نړیوال سمینار

۱۳۹۵ د 

مرغومي 2۱مه

فرهنگ۵۳
د پوهاند ډاکرت سید بهاءالدین 

مجروح سمینار
۱۳۹6 د غويي ۱۳مه

فرهنگ۵4

د ابوریحان البیروين د شخصیت 

او علمي کارکړنو د منانځنې 

نړیوال سمینار

د وږي ۱۵مه۱۳۹۷

فرهنگ۵۵

د عالمه فیض محمد کاتب 

د شپږاتیایم تلین د منانځنې 

علمي سمینار

۱۳۹۵ د 

سلواغې 2۱مه

۱۳۹۷ د غويي 24مهد امام اعظم ابوحنیفه سمینارفرهنگ۵6

فرهنگ۵۷
د امیر عيل شېر نوايي 

نړیوال سمپوزیم
۱۳۹۵ د وري 2۳مه

فساد۵8
»د اداري فساد پر وړاندې د منرب 

غږ« کنفرانس
۱۳۹۷ د زمري ۷مه

فساد۵۹

د افغانستان په دفاعي او امنیتي 

سکتور کې له اداري فساد رسه د 

مبارزې ګډ کنفرانس

۱۳۹6 د زمري ۱۷مه

فساد6۰
د علاموو ميل کنفرانس: اسالم او له 

اداري فساد رسه مبارزه
۱۳۹4 د وږي ۱۰مه

فساد6۱

د ځوانانو په ګډون له بدلون 

او اصالحاتو د مالتړ او عدالت 

غوښتنې جرګه

۱۳۹4 د لړم 2۵ مه

د کار ميل کنفرانس بېوزيل62
۱۳۹۷ د غويي 

۱۰مه او ۱۱مه

بېوزيل6۳

د غیر دولتي موسسو ميل کنفرانس: 

په انډولیز پرمختګ او د بېوزلۍ په 

کمښت کې د موسسو رول او ارزښت

۱۳۹6 د کب 

2۰مه او 2۱مه

بېوزيل64
د کلیو د پراختیايي شوراګانو پنځم 

ميل مشوريت کنفرانس 
۱۳۹4 د لړم ۱۰مه
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بېوزيل6۵
د کرنې د رواجولو او پرمختیا درېیم 

ميل کنفرانس 
۱۳۹۳ د کب ۳مه

بېوزيل66
د کرنې د رواجولو او پرمختیا څلورم 

ميل کنفرانس 
۱۳۹4 د کب لومړۍ

بېوزيل6۷
د افغانستان د کرنیزو کوپراتیفونو 

لومړنی ميل کنفرانس 

۱۳۹۵ د وږي له 

۱۵مې تر ۱۷مه

پوهنه68

د افغانستان په لوړو زده کړو 

کې د معلومايت تکنالوژۍ لسم 

ميل کنفرانس 

۱۳۹۳ د لیندۍ 26مه

پوهنه6۹

د افغانستان په لوړو زده کړو کې د 

معلومايت تکنالوژۍ یوولسم ميل 

کنفرانس: پرمختګونه او ننګونې

۱۳۹4 د لیندۍ 24مه

پوهنه۷۰

د افغانستان په لوړو زده کړو کې د 

معلومايت تکنالوژۍ دوولسم ميل 

کنفرانس: د معلومايت تکنالوژۍ 

سایربي امنیت

۱۳۹۵ د لیندۍ 2۹مه

پوهنه۷۱

د افغانستان په لوړو زده کړو کې د 

معلومايت تکنالوژۍ دیارلسم ميل 

کنفرانس: د معلومايت ټکنالوژۍ په 

خدمتونو رسه د مدیریتي سیستمونو 

نوي کول او یو ځای کول

۱۳۹6 د لیندۍ 2۷مه

پوهنه۷2

د افغانستان په لوړو زده کړو کې 

د معلومايت تکنالوژۍ څوارلسم 

ميل کنفرانس: د افغانستان لپاره د 

معلومايت تکنالوژۍ سرتاتيژيک پالن

۱۳۹۷ د لیندۍ 26مه

د پوهنې لومړنی ميل سمپوزیمپوهنه۷۳
۱۳۹۷ د مرغومي 

۵مه او 6مه

کډوايل۷4

د کډوالیو د مدیریت تخصيص 

سمپوزیم: د نړۍ د هېوادونو د غوره 

تجربو درسونه

۱۳۹۷ د سلواغې 8مه





اقتصادي انکشاف

بهرنی سیاست
څومره الره مو وهلې؟

سوله

د قانون حاکمیت، اصالحات او روڼتیا

ټولنیز انکشاف

امنیت

3

4

5

6

2



     

سیاست  بهرين  د  افغانستان  د  کې  دوره  په  حکومت  یووايل  ميل  د 

پروګرامونه هدفمند، نتیجه ورکوونکي او د افغانستان د اسايس قانون 

د اصولو پر بنسټ جوړ او تطبیق شوي دي. د افغانستان په بهرين 

پر  پایلو  د  او  محورۍ  اقتصاد  هم پالنې،  سیمه ييزې  د  کې  سیاست 

او  سیمې  ګاونډیانو،  له  کې  حکومت  یووايل  ميل  په  کړنالرې  بنسټ 

د  یې  په سیمه کې  او  د ښه وايل المل شوې دي  اړیکو  د  نړۍ رسه 

افغانستان ځای تثبیت او پیاوړی کړی دی. افغانستان په نړیوالو او 

سیمه ييزو غونډو کې په فعال او پالن شوي حضور رسه وکوالی شول 

په  چې  کړي  جلب  مالتړ  هېوادونو  د  لپاره  کولو  ترالسه  موخو  هغو  د 

بهرين سیاست کې یې لټوي. همدارنګه د افغانستان امنیت، ثبات او 

هوساینې ته یې نړیوال پام را واړاوه، پر دغه موضوع یې سیمه ييزه او 

نړیواله اجامع جوړه کړه او په دې برخه کې یې د نړیوالو همکارانو ال 

رامنځته کړ. ډېر خوځښت 

د بهرين سیاست د بنسټونو جوړول

د افغانستان د سولې او امنیت لپاره د نړیوال مالتړ راجلبول

په نړیواله ټولنه کې افغانستان ته باور ورکول

له اسالمي هېوادونو رسه د دوستانه او ژورو اړیکو جوړول

د سیمې د نښلوونکې لویې الرې په توګه د افغانستان د مقام تثبیت

 د افغانستان نړیوال سیايس او مايل مالتړ

د ټرانزېټي ـ سوداګریز محدودیت ماتول

د افغانستان په اړه له السته راوړنو د ډکو سیمه ييزو کنفرانسونو جوړول 

»د کابل پروسې، سولې او امنیتي همکاریو« طرحه کول او عميل کول

نړۍ ته د ترهګرۍ د ځالو ورپېژندل او د هغوی پر وړاندې د نړیوالې اجامع جوړول

سید ضیا دانش او سید حسن عاملي
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الف ـ د بهرين سیاست د بنسټونو جوړول

په ميل یووايل حکومت کې د افغانستان بهرنی سیاست د افغانستان په اسايس 

قانون کې د رشحه شوو اصولو پر بنسټ جوړ شو. حکومت په بهرين سیاست کې 

پنځه کاري کړۍ رامنځته کړې او له هېوادونو رسه د همکارۍ چوکاټ یې منظم 

کړ، تر څو په عميل ډول د بهرين سیاست خپلواکي پیاوړې کړي.

د بهرين سیاست د پنځو کړیو جوړول: جمهوررئیس محمد ارشف غني بهرنی 

سیاست په پنځو کړیو کې تنظیم کړی. لومړۍ کړۍ، شپږ ګاونډي هېوادونه؛ 

دویمه کړۍ، اسالمي نړۍ؛ درېیمه کړۍ، شاميل امریکا، اروپا، جاپان، اسرتالیا 

او د ناټو او آیساف غړي هېوادونه؛ څلورمه کړۍ، آسیا او پنځمه کړۍ نړیوال 

پرمختیایي سازمانونه، د ملګرو ملتونو سازمان، څو ملیتي رشکتونه، نړیواله مدين 

ټولنه او نور غیر حکومتي سازمانونه دي. د دغو کړیو جوړول د دې المل شوي چې 

د دېپلوماسۍ دستګاه خپل کارونه د دغو کړیو له مخې جوړ او وڅاري، منسجم 

کار وکړي او لومړیتوبونو ته په کتو رسه په پنځو واړو کړیو کې اړیکې پراخې يش.

د بهرين سیاست خپلواکي: حکومت په بهرين سیاست کې د خپلواکۍ پر اصل 

ځانګړی ټینګار کړی. له همدې امله یې د خپل کار پر لومړۍ ورځ له نړیوالو 

قدرتونو رسه د دوه اړخیزو همکاریو څرنګوايل ته عميل بڼه ورکړه او له سرتاتیژیکو 

رشیکانو رسه یې امنیتي هوکړه لیکونه الس لیک کړل. حکومت په همدې برخه 

کې او همدارنګه پر بهرنیو مرستو د تکیې راکمولو په موخه د ميل عوایدو ډېرولو 

ته بې مخینې پاملرنه وکړه چې پایله یې په کلنۍ ميل بودیجه کې د ميل عوایدو د 

ونډې ډېروالی و.۱ له بل پلوه افغانستان په نړیوالو پېښو لکه د اسالمي هېوادونو 

العاده ناسته کې د فلسطین او  د همکارۍ سازمانOIC( 2( د مرشانو په فوق 

همدارنګه په چابهار بندر کې د ایران پر وړاندې د اقتصادي بندیزونو د نرمښت 

په برخه کې رول ولوباوه۳ او د افغانانو پر وړاندې یې د يس.آی. اې ځواکونو د 

ناوړه چلند د راپور په اړه دريځ4 ونیو. د افغانستان په بهرين سیاست کې د عمل 

خپلواکي د دې المل شوه چې د افغانستان پالوی په نړیوالو ناستو کې د یوه 

خپلواک هېواد د مقام په توګه ګډون وکړي.

1   دلته دې مراجعه ويش: دویمه برخه، اقتصادي انکشاف
2   د 1396 د لېندۍ 22 مه، استانبول، ترکیه

3   د 1397 د لړم 15مه
4   د يس.آی.اې له لوري د بندیانو د ربړونو په اړه د جمهور رئیس غني مطبوعايت کنفرانس، د 1393 کال د لېندۍ 

19مه
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د سیمې او نړۍ په کچه د اړیکو او همکاریو پراختیا: د ۳۰4 نړیوالو سندونو 

الس لیکول چې 82 یې په »رسمي جریده« کې هم خپاره شوي، له لرې او نږدې 

هېوادونو رسه د اړیکو د پراختیا او پیاوړتیا لپاره د افغانستان هڅې ښيي. همدارنګه 

د دوه اړخیزو او څو اړخیزو همکاریو او له ګاونډیو او سیمې هېوادونو رسه د ښو 

اړیکو د پراختیا له امله حکومت د سیاست، امنیت، اقتصاد، ټولنې او قانون د 

حاکمیت په برخه کې پیاوړی شوی دی.

له بل لوري جمهور رئیس په دغه موده کې په نړیوال نظام کې د یوه خپلواک 

هېواد په توګه د افغانستان د مقام تثبیتولو لپاره ۷۱ بهرين سفرونه کړي. 

 دویم جدول:
 د تصویب شوو او په رسمي جریده کې د خپرو شوو نړیوالو اسنادو لېست ۱۳۹۳ تله ـ ۱۳۹۷ سلواغه

نومشمېره

۱
د نړیوالې سوداگرۍ سازمان د تأسیس په هکله د مراکش د هوکړه لیک د تعدیل 

پروتوکول منلو سند

د سارک د پرمختیایي صندوق د منشور د پنځمې مادې تعدیل2

۳
د ربړونې او نورو ظاملانه، غیر انساين یا له سپکاوي ډک چلندونو او مجازاتو د 

منع کنوانسیون

د مرکزي آسیا د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو انسټېټیوټ د تأسیس هوکړه لیک4

د اقتصادي همکاریو سازمان د پارملاين ټولنې )PAECO( منشور۵

6
د بین املليل جزایي محکمې اساسنامه )د روم اساسنامه( د بین املليل جزایي محکمې د 

تأسیس په اړوند د ملګرو ملتونو سازمان د متام االختیارو استازو ډیپلوماتیک کنفرانس

د ملکي هوایی چلند د اسالمي شورا اساسنامه۷

8

د افغانستان اسالمي جمهوریت او د هند جمهوریت ترمنځ د ابالغ، احضاریې، قضایي 

سندونو کمېسیونونو، د احکامو او د حکمیت د تصمیمونو تررسه کولو په اړه په مدين او 

سوداګریزو مسئلو کې د عديل او قضایي همکاریو هوکړه لیک

۹

د افغانستان اسالمي جمهوریت د دولت او متحده عريب اماراتو د دولت ترمنځ د نشه یي 

توکو، نشه راوړونکو توکو او د هغو کارېدونکو توکو له ناقانونه سوداګرۍ رسه د مبارزې 

په برخه کې هوکړه لیک 

د آسیا زیربنایي پانګونې بانک اساسنامه۱۰

۱۱

د افغانستان اسالمي جمهوریت او د ایټالیا جمهوري حکومت ترمنځ له هراته تر 

چشت رشیف د ختیځ، غرب  دهلېز د بیاروغاونې لپاره د آسانو پورونو د ورکړې، د  

پورونو هوکړه لیک 

۱2
د ا.ا.ج اړوند د افغانستان برېښنا رشکت او د ترکمنستان انرژۍ وزارت اړوند انرګوا 

ترکمن ميل رشکت ترمنځ د برېښنا د پېر و پلور قرارداد

د ایکو وترنرۍ کمېسیون اساسنامه۱۳

د اسالمي همکاریو سازمان لپاره د مصئونیتونو او امتیازاتو په اړه هوکړه لیک۱4

د سوداګرۍ د آسانتیا تړون۱۵
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د سیامبو په هکله د میناماتا کنوانسیون۱6

۱۷
د مهاجرت په برخه کې د همکاریو په هکله د افغانستان اسالمي جمهوریت او سویډن 

حکومت تر منځ د تفاهم یادښت

۱8
چاپي آثارو او رسچینو ته د ړندو، د نظر کمزورو او نورو معلولیت لرونکو وګړو د الرسيس 

د آسانولو په اړه د مراکش تړون

۱۹

د افغانستان اسالمي جمهوریت د کورنیو چارو وزارت د رسحدي پولیسو د عمومي 

قوماندانۍ او د چین د وليس جمهوریت د عامه امنیت وزارت د کنټرول ریاست ترمنځ د 

رسحدي درې اړخیزه اړیکو سیستم د رامنځته کولو پروتوکول 

د انرژۍ )برېښنا( په برخه کې د همکاریو لپاره د سارک قرارداد 2۰

له صنعتي ملکیتونو د مالتړ په هکله د پاریس کنوانسیون2۱

22
د اقلیمي بدلونونو په هکله د ملګرو ملتونو د اډانې د کنوانسیون د پاریس غړیو د 

یوویشتم کنفرانس هوکړه لیک

2۳
د افغانستان اسالمي جمهوریت او کروشیا جمهوریت ترمنځ د اوږدمهاله هر اړخیزو 

همکاریو هوکړه لیک 

24
د افغانستان اسالمي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت او تاجکستان جمهوریت د بهرنیو 

کارونو وزارت ترمنځ د همکارۍ اړوند پروتوکول

2۵
د افغانستان اسالمي جمهوري دولت او د یونان جمهوري دولت ترمنځ د سیايس 

استازولۍ رامنځته کېدو په هکله هوکړه لیک

26
د افغانستان اسالمي جمهوریت او د هند جمهوریت ترمنځ د مجرمینو د 

اسرتداد هوکړه  لیک

2۷
د افغانستان اسالمي جمهوریت او ازبکستان جمهوریت ترمنځ د مجرمینو د 

اسرتداد هوکړه لیک

28
د افغانستان اسالمي جمهوریت او تاجکستان جمهوریت ترمنځ د تورنو د 

اسرتداد هوکړه  لیک

2۹
د افغانستان اسالمي جمهوري حکومت او ترکیې جمهوري حکومت ترمنځ د امنیتي 

همکاریو هوکړه لیک 

د اسالمي هېوادونو د مخابرايت اتحادیې اساسنامه۳۰

۳۱
د افغانستان اسالمي جمهوریت، هند جمهوریت او ایران اسالمي جمهوریت ترمنځ 

بین املللی لېږدونې او ترانزیټ دهلېز جوړولو هوکړه لیک )چابهار هوکړه لیک(

۳2
د افغانستان اسالمي جمهوریت، پاکستان اسالمي جمهوریت او ترکمنستان ترمنځ د 

تفاهم یادښت مسوده

د سوداګریزو نښو د قانون په هکله د سنګاپور تړون۳۳

د عالیمو د بین املليل ثبت په اړه د مادرید د هوکړه لیک  اړوند پروتوکول۳4

۳۵
د اسالمي همکاریو سازمان غړو هېوادونو ترمنځ د اقتصادي، تخنیکي او سوداګریزو 

همکاریو په هکله عمومي هوکړه لیک 

۳6

د افغانستان اسالمي جمهوریت د مالیې وزارت او د ترکمنستان جمهوریت د مالیې 

وزارت ترمنځ د پیسو سپینولو او د تروریزم د متویل په اړوند د مايل استخباراتو راکړې 

ورکړې )تبادلې( په اړه د همکاریو د تفاهم  یادښت

۳۷
د افغانستان اسالمي جمهوریت او د چین وليس جمهوریت ترمنځ د مجرمینو د 

اسرتداد معاهده
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۳8

د ترورېزم، بېلتون غوښتنې او بنسټ پالنې پر وړاندې د همکارۍ په برخه کې د شانګهای 

همکاریو سازمان د تروریستي ضد سیمه ییز جوړښت او د افغانستان اسالمي جمهوریت د 

بهرنیو چارو وزارت ترمنځ پروتوکول

د محکومینو د لېږد د اسرتاسبوګ کنوانسیون۳۹

G۷+ منشور4۰

د پاریس سند د اديب او هرني آثارو د مالتړ په اړه برن کنوانسیون4۱

د ژوند بڼو له کنوانسیون رسه ناګویا الحاقي پروتوکول42

4۳
د افغانستان اسالمي جمهوریت او د روسیې فدراسیون حکومت ترمنځ له افغانستان 

اسالمي جمهوریت رسه د تخنیکي نظامي مرستو په اړه هوکړه لیک 

44
له بین املليل ترهګرۍ رسه د مبارزې لپاره د سلوک د ډول د قواعدو د ټولګې د اجراء په 

هکله )پي 26/۵۹( کڼه پرېکړه لیک

د رسې میاشتې د بین املليل اسالمي کمېسیون رامنځته کېدو هوکړه لیک4۵

په جنایي موضوعاتو کې د متقابله مرستو په اړه د سارک کنوانسیون46

د طبیعي آفتونو پر وړاندې د بېړين اقدام په هکله د سارک هوکړه لیک 4۷

48
د افغانستان اسالمي جمهوري حکومت او د ترکیې جمهوري حکومت ترمنځ د نغدي بال 

عوضه مرستې پلی کېدونکی پروتوکول

4۹
د افغانستان اسالمي جمهوري حکومت او ترکیې جمهوري حکومت ترمنځ د مايل 

نظامي همکاریو هوکړه لیک

له ځینو متعارفو وسلو څخه د ګټې اخیستنې د ممنوعیت یا محدودیت کنوانسیون۵۰

د وچې، اوبو او هوا له الرې د کډوالو د قاچاق پر ضد پروتوکول۵۱

د حکومتونو ترمنځ په وچه کې د احاطه شویو بندرونو هوکړه لیک ۵2

د غذایي امنیت په چارو کې د اسالمي سازمان اساسنامه۵۳

۵4
د افغانستان اسالمي دولت او عريب متحده اماراتو د دولت ترمنځ د اوږدمهاله مشارکت 

او همکاریو سند

په افغانستان کې د یونسکو ميل کمېسیون اساسنامه۵۵

۵6
د افغانستان اسالمي جمهوریت او د ترکیې جمهوریت ترمنځ د سرتاتیژیکې همکارۍ او 

دوستۍ هوکړه لیک 

۵۷
د افغانستان اسالمي جمهوریت او د متحده عريب اماراتو دولت ترمنځ د محکومینو د 

لېږد په اړه معاهده

۵8

افغانستان ته د چین د وړیا نظامي مرستو برابرولو په هکله د افغانستان اسالمي 

جمهوریت د ميل دفاع وزارت او د چین وليس جمهوریت د ميل دفاع وزارت 

ترمنځ هوکړه لیک

د وسله والو شخړو په ترڅ کې له فرهنګي مالونو د مالتړ لپاره الهه کنوانسیون ۱۹۵4 ۵۹

د وحيش مهاجرو حیواناتو د ډولونو د ساتنې کنوانسیون6۰

د اسالمي همکاریو سازمان منشور6۱

د اقتصادي همکاریو سازمان د تعلیمي بنسټ یا )ECO( منشور62

د وریښمو چینجیو د روزنې نړیوال کمېسیون جوړولو کنوانسیون6۳

64
د درېیو هېوادونو ترمنځ د رسحدي وصل ټکي په اړه د افغانستان اسالمي جمهوریت، د 

چین وليس جمهوریت او تاجکستان جمهوریت ترمنځ هوکړه لیک 
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6۵

د 2۰۱2 مې په ۱6 تررسه شوې غونډې کې د افغانستان اسالمي جمهوریت او د املان 

فدرايل جمهوریت ترمنځ د دوه اړخیزې همکارۍ د هوکړه لیک رسیزې په وروستي 

پاراګراف کې تعدیل

66
د  انرژۍ نړیوالې همکارۍ لپاره په یوه قانوين چوکاټ کې د انرژۍ تړون او اړوندو 

اسنادو معاهده 

د پایېدونکو عضوي ککړوونکو توکو په اړه د ستاکهومل کنوانسیون6۷

68
په بین املليل سوداګرۍ کې د ځینو خطرناکو کیمیاوي توکو او آفت وژونکو توکو لپاره د 

مخکیني رضایت د اعالن په اړه روتردام کنوانسیون

6۹
د افغانستان اسالمي جمهوریت دولت او ډمنارک شاهي دولت تر منځ د سرتاتیژیکو 

همکاریو هوکړه لیک

د افغانستان اسالمي جمهوریت او فېنلنډ جمهوریت ترمنځ د همکارۍ هوکړ ه لیک۷۰

۷۱
د افغانستان اسالمي جمهوریت او ناروې شاهي دولت ترمنځ د سرتاتیژیکو همکاریو پر 

رس هوکړه لیک

۷2

د انسان او په خاصه د ماشومانو او ښځو د قاچاق مخنیوي، کمولو او تعزیر په اړه له 

هېواده بهر د سازمان شویو جرمونو پر خالف د ملګرو ملتونو سازمان الحاقي کنوانسیون 

پروتوکول، 2۰۰۰ 

د ژوند ساتنې پروتوکول )کارتاجینا( نایرويب 2۰۰۰ / ۱۳۷۹ کال ۷۳

۷4
افغانستان اسالمي جمهوریت او د اندونیزیا جمهوریت د حکومتونو ترمنځ د همکارۍ او 

دوستۍ هوکړه لیک 

۷۵
د افغانستان اسالمي جمهوریت او سعودی عربستان شاهي حکومت ترمنځ د هر اړخیزو 

همکاریو هوکړه لیک

۷6

د افغانستان اسالمي جمهوریت او شاميل )اتالنتیک( ناټو سازمان ترمنځ د ناټو تر 

الرښوونې الندې د موافقه شویو فعالیتونو پر مخ وړو کې د ناټو ځواکونو او پرسونل د 

حضور د ډول په اړه قرارداد

۷۷
د افغانستان اسالمي جمهوریت او امریکا متحده ایالتونو ترمنځ د امنیتي او دفاعي 

همکاریو قرارداد

د اقلیمي بدلونونو کنوانسیون په اړه د کیوټو پروتوکول ۱۹۹8 ـ ۱۳۷6 ملریز۷8

۷۹
د پراختیا په حال کې په وچې پورې د تړلو هېوادونو لپاره د یوه نړیوال څېړنیز بنسټ 

جوړولو په موخه څو اړخیزه هوکړه لیک 

8۰
د نشه یي توکو د یوازینۍ معاهدې له اصالحي پروتوکول رسه د افغانستان اسالمي 

جمهوریت یو ځای کېدل ـ ۱۹6۱ / ۱۳4۰ 

د نوي کېدو وړ انرژۍ نړیوال آژانس اساسنامه )ایرینا(8۱

82

د افغانستان ميل اردو د افرسانو اکاډمۍ ته د بریتانیا شاهي هېواد د وسله والو ځواکونو 

پرسونل د اسانتیاوو برابرولو په اړه د افغانستان اسالمي جمهوریت، بریتانیا شاهي 

دودلت او شاميل ایرلنډ ترمنځ د تفاهم یادښت 
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درېیم جدول:
 د جمهور رئیس د بهرنیو سفرونو لېست

زیږدیزه نېټههجري نېټههېوادګڼه

2۰۱4 اکتوبر۱۳۹۳ لړمسعودي عربستان۱

2۰۱4 اکتوبر۱۳۹۳ لړمچین2

2۰۱4 نوامرب۱۳۹۳ لړمپاکستان۳

2۰۱4 نوامرب۱۳۹۳ لیندۍنیپال4

2۰۱4 ډېسمرب۱۳۹۳ لیندۍبلجیم۵

2۰۱4 ډېسمرب۱۳۹۳ لیندۍآذربایجان6

2۰۱4 ډېسمرب۱۳۹۳ لیندۍبریتانیا۷

2۰۱4 ډېسمرب۱۳۹۳ لیندۍآملان8

2۰۱۵ جنوري۱۳۹۳ مرغومیمتحده عريب امارات۹

2۰۱۵ جنوري۱۳۹۳ سلواغهترکمنستان۱۰

2۰۱۵ جنوري۱۳۹۳ سلواغهسعودي عربستان۱۱

2۰۱۵ فربوري۱۳۹۳ سلواغهآملان۱2

2۰۱۵ مارچ۱۳۹۳ کبسعودي عربستان۱۳

2۰۱۵ مارچ۱۳۹4 ورید امریکا متحده ایاالت۱4

2۰۱۵ اپرېل۱۳۹4 وریایران۱۵

2۰۱۵ اپرېل۱۳۹4 غوییهند۱6

2۰۱۵ جون۱۳۹4 چنګاښروسیه ۱۷

2۰۱۵ نوامرب۱۳۹4 لړمقزاقستان۱8

2۰۱۵ نوامرب۱۳۹4 لیندۍفرانسه ۱۹

2۰۱۵ نوامرب۱۳۹4 لیندۍايټالیا  2۰

2۰۱۵ ډېسمرب۱۳۹4 لیندۍآملان2۱

2۰۱۵ ډېسمرب۱۳۹4 لیندۍسويډن22

2۰۱۵ ډېسمرب۱۳۹4 لیندۍپاکستان2۳

2۰۱۵ ډېسمرب۱۳۹4 لیندۍترکمنستان24

2۰۱۵ ډېسمرب۱۳۹4 مرغومیآذربایجان2۵

2۰۱۵ ډېسمرب۱۳۹4 مرغومیترکیه26

2۰۱6 جنوري۱۳۹4 مرغومیسویس2۷

2۰۱6 فربوري۱۳۹4 مرغومیآملان28
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2۰۱6 مې۱۳۹۵ غوییتاجکستان2۹

2۰۱6 مې۱۳۹۵ غوییبریتانیا۳۰

2۰۱6 مې۱۳۹۵ غربګولیقطر۳۱

2۰۱6 مې۱۳۹۵ غربګولیایران۳2

2۰۱6 جون۱۳۹۵ غربګولیمتحده عريب امارات۳۳

2۰۱6 جون۱۳۹۵ چنګاښازبکستان۳4

2۰۱6 جوالی۱۳۹۵ چنګاښسعودي عربستان۳۵

2۰۱6 جوالی۱۳۹۵ چنګاښپولنډ۳6

2۰۱6 سپټمرب۱۳۹۵ وږیازبکستان۳۷

2۰۱6 سپټمرب۱۳۹۵ وږیهند۳8

2۰۱6 اکتوبر۱۳۹۵ تلهبلجیم۳۹

2۰۱6 اکتوبر۱۳۹۵ لړمقطر4۰

2۰۱6 نوامرب۱۳۹۵ لړمتاجکستان4۱

2۰۱6 نوامرب۱۳۹۵ لیندۍترکمنستان42

2۰۱6 ډېسمرب۱۳۹۵ لیندۍ متحده عريب امارات4۳

2۰۱6 ډېسمرب۱۳۹۵ لیندۍهند44

2۰۱۷ فربوري۱۳۹۵ سلواغهمتحده عريب امارات 4۵

2۰۱۷ فربوري۱۳۹۵ سلواغهآملان46

2۰۱۷ اپرېل۱۳۹6 وریاسرتالیا4۷

2۰۱۷ اپرېل۱۳۹6 وریاندونیزیا48

2۰۱۷ اپرېل۱۳۹6 وریسینگاپور4۹

2۰۱۷ مې۱۳۹6 غوییسعودي عربستان۵۰

2۰۱۷ جون۱۳۹6 غربګولیقزاقستان۵۱

2۰۱۷ جوالی۱۳۹6 چنګاښترکمنستان۵2

2۰۱۷ جوالی۱۳۹6 چنګاښتاجکستان۵۳

2۰۱۷ اګېسټ۱۳۹6 زمری ایران ۵4

2۰۱۷ سپټمرب۱۳۹6 وږیقزاقستان۵۵

2۰۱۷ سپټمرب۱۳۹6 وږیترکمنستان۵6

2۰۱۷ سپټمرب۱۳۹6 وږید امریکا متحده ایاالت۵۷

2۰۱۷ اکتوبر۱۳۹6 لړمهند۵8

2۰۱۷ نوامرب۱۳۹6 لړممتحده عريب امارات۵۹
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2۰۱۷ ډېسمرب۱۳۹6 لیندۍآذربایجان6۰

2۰۱۷ ډېسمرب۱۳۹6 لیندۍازبکستان6۱

2۰۱۷ ډېسمرب۱۳۹6 لیندۍترکیه62

2۰۱8 فربوري۱۳۹6 کبترکمنستان6۳

2۰۱8 مارچ۱۳۹۷ وریازبکستان64

2۰۱8 مې۱۳۹۷ غوییترکیه6۵

2۰۱8 جون۱۳۹۷ غربګولیچین66

2۰۱8 جوالی۱۳۹۷ چنګاښبلجیم6۷

2۰۱8 سپټمرب۱۳۹۷ وږیهند68

2۰۱8 نوامرب۱۳۹۷ لیندۍسویس6۹

2۰۱۹ جنوري۱۳۹۷ سلواغهسویس۷۰

2۰۱۹ فربوي۱۳۹۷ سلواغهآملان۷۱

د نړیوالو ادارو غړیتوب ترالسه کول: په نړیواله کچه د افغانستان د مقام تثبیتولو 

له موخې رسه سم حکومت په بهرين سیاست کې د نورو ټاکل شوو موخو د یو 

ځای کولو لپاره فعاالنه ونډه واخیسته. په دغه برخه کې افغانستان وکوالی شول 

د نړیوالې سوداګرۍ د سازمان )WTO(، د آسیا زېربنایي پانګونې بانک )AIIB(، د 

 ،)ICOLD( د لویو بندونو د نړیوال کمیسیون ،)WCO( ګمرکونو د نړیوال سازمان

 ،)IWA( د اوبو د نړیوالې ټولنې ،)IRENA( د نوي کېدو وړ انرژۍ د نړیوال مرکز

د نړۍ د ښاري حکومتولۍ )GC(، د مخابراتو د مشرتک املنافع هېوادونو د ټولنې 

)RCC(، د پرانیستې دولتدارۍ ګډون )OGP( او د برېښنايي حکومتولۍ د نړیوال 

سازمان )WeGO( غړیتوب ترالسه کړي او همدارنګه د لومړي ځل لپاره یې د 

ملګرو ملتونو د برشي حقونو د شورا )UNHRC( درې کلن غړیتوب او تر ۳8 کالو 

وروسته یې د درېیم ځل لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د اقتصادي او ټولنیزې شورا 

)ECOSOC( درې کلن غړیتوب ترالسه کړ.

ب ـ په نړیواله ټولنه کې افغانستان ته باور ورکول

د افغانستان لپاره د متویلوونکو هېوادونو له خوا تر څو کاله پالن جوړولو وروسته 

د ميل یووايل حکومت دغه نوښت په الس کې واخیست او د منظمو پروګرامونه 

په جوړولو رسه یې نړیوالو همکارانو هرکلی وکړ. حکومت په نړیوالو ناستو کې 

په ډک الس ګډون کړی او د منل شوو سندونو په چوکاټ کې یې فعالیت کړی 

چې په پایله کې یې وکوالی شول تر ۳۰ میلیونو ډالرو د ډېرو مايل ژمنو له جلب 
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او جذب رسه د هېواد د پرمختیایي پالیسیو له هغې ډلې د افغانستان د سولې او 

انکشاف ميل چوکاټ )ANPDF( او نړیوالو همکارانو د مايل ژمنو تر منځ همغږي 

رامنځته کړي.

د دوه اړخیز حساب ورکولو د چوکاټ له الرې پر ځان بسیاینه: حکومت د بدلون 

لسیزې له ننګونو رسه د مبارزې لپاره د افغانستان د دولت او نړیوالې ټولنې تر منځ 

د دوه اړخیز ځواب ویلو پیاوړتیا په خپله کاري اجنډا کې شامله کړه. په دې توګه 

یې په لندن کنفرانس کې د افغانستان په اړه۱ د »ځان بسیاینه: د اصالحاتو او نوو 

همکاریو لپاره ژمنې«2 په نامه اصالحي اجنډا وړاندې کړه. د دغې اجنډا او د توکیو 

د دوه اړخیز حساب ورکولو چوکاټ۳ په پام کې نیولو رسه »د دوه اړخیز حساب ورکولو 

د چوکاټ له الرې د ځان بسیاینې«4 نوی سند ولیکل شو. دغه سند د امنیت او 

سیايس ثبات د ښه وايل؛ له فساد رسه د مبارزې، حکومتولۍ، د قانون حاکمیت 

او د دولتي مايل چارو او سوداګریزې  او برشي حقونو؛ د مايل ثبات راګرځولو 

بانکدارۍ د همغږۍ؛ د ښاري حقونو او د پرمختیا مدیریت او پالن جوړونې په 

او  ودې  اړخیزې  هر  او  پرمختیا  د  د خصويص سکتور  اصالحاتو؛  د  کې  برخه 

پرمختیا؛ او د پرمختیايي او د مرستو د موثریت په برخو کې له افغانستان رسه 

د نړیوالې ټولنې د همکاریو بنسټ شو. دغه سند د 2۰۱۵ او 2۰۱6 کلونو لپاره 

افغانستان او نړیوالې ټولنې ته ۳۹ ژمنې متوجه کړې. ورپسې په )2۰۱6( کې په 

بروکسل کنفرانس کې د دوه اړخیز حساب ورکولو له الرې د بسیاینې سند ته په کتو 

رسه 24 نوي شاخصونه جوړ شول چې افغانستان باید د 2۰۱۷ او 2۰۱8 کلونو په 
لړ کې هغوی ته د رسېدو لپاره هڅې کړې وای.۵

د افغانستان د سولې او پراختیا ميل چوکاټ: په بروکسل6 ناسته کې د ميل 

یووايل حکومت له لوري »د افغانستان د سولې او پراختیا ميل چوکاټ«۷ )۱۳۹۵ 

ـ ۱4۰۰( وړاندې شو. د دغه سند بنسټ د خلکو د هوساینې وده او د متحرک او 

ټول شموله اقتصاد د بنسټ اېښودو له الرې د هېواد ځان بسیاینه ده. دغه سند د 

افغانستان ميل او لومړیتوب لرونکي پروګرامونه له نړیوالې ټولنې رسه رشیک کړل 

چې هرکلی او مالتړ یې وشو.

1   13 لېندۍ 1393
Realizing Self-Reliance: Commitments to Reforms and Renewed Partnerships   2

Tokyo Mutual Accountability Framework (TMAF(  3
Self-Reliance through Mutual Accountability Framework (SMAF(   4

 Self-Reliance Through Mutual Accountability Framework – SMART Deliverables /   5
2017 - 2018

6  د 1395 د تلې 13 ـ 14
The Afghanistan National Peace and Development Framework (ANPDF(   7
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د سولې الر نقشه: د کابل پروسې په دویمه غونډه۱ کې د حکومت د سولې 

وړاندیز او د افغانانو پر مالکیت د خربو اترو چوکاټ وړاندې شو. په هېواد کې 

د سولې راوستو لپاره د ميل یووايل حکومت کلکه اراده د »سولې الر نقشې«2 

د جوړېدو المل شوه چې د پایدارې سولې لپاره د حکومت ټينګار ښيي. د سولې 

ته  ټولنې  نړیوالې  لوري  له  غني  جمهوررئیس  د  کې  غونډه  جنېوا  په  نقشه  الر 

وړاندې شوه.۳ د دغې ناستې ګډونوالو له طالبانو وغوښتل چې له شته فرصت او 

په ځانګړي ډول له وړاندې رشط پرته د خربو اترو لپاره د دولت له وړاندیزه ګټه 

واخيل. همدارنګه د سولې د مشوريت بورډ د جوړېدو هرکلی وشو.

د جنېوا د دوه اړخیز ځواب ویلو چوکاټ: د افغانستان په اړه په جنېوا4 ناسته کې 

»د جنېوا د دوه اړخیز ځواب ویلو چوکاټ«۵ له اصالحي او اندازې وړ موخو رسه 

د 2۰۱۹ – 2۰2۰ کلونو لپاره د حکومت او نړیوالې ټولنې ژمنې تصویب شوې. د 

جنېوا د دوه اړخیز ځواب ویلو چوکاټ د افغانستان د سولې او پراختیا له ميل چوکاټ 

رسه په مطابقت کې اقدامات تنظیموي. د ناستې ګډون والو د لومړیتوب لرونکو 

ميل پروګرامونو پر تطبیق د ال ډېر ټینګار د اړتیا او ټولو خلکو، په ځانګړي ډول 
بېوزلو ته یې له ګټې رسېدو څخه د ډاډ ترالسه کولو لپاره نظر ورکړ.6

پ ـ د سیمې د نښلوونکې لویې الرې په توګه د افغانستان 
د ځای تثبیت

د مرکزي او سوېيل آسیا هېوادونه د افغانستان له نښلوونکي رول پرته د یو بل له 

ظرفیتونو ګټه نه يش اخیستی. افغانستان توانېدلی ځان بیاڅرګند کړي او ځان د 

جدایۍ د ټکي پر ځای د اتصال د ټکي پر ځای بدل کړي. دا مهال د سیمې ټول 

هېوادونه پر دغه حقیقت اعرتاف کوي چې د افغانستان له ګډون پرته په سیمه 

کې هېڅ پراختیایي پروګرام نه دی شونی. اوسنی افغانستان د مرکزي او سوېيل 

آسیا نه بېلېدونکې برخه ګرځېدلې.

په مرکزي آسیا کې د افغانستان د مقام او اړیکو ښه والی: په داسې حال کې 

چې په تېرو پنځو کلونو کې د مرکزي آسیا له هېوادونو رسه د افغانستان اړیکې 

1   9 کب 1396
https://ocs.gov.af/uploads/documents_pa/25.PDF   2

3   6ـ7 لېندۍ 1397
4   د 1397 د لېندۍ 6 ـ 7

Geneva Mutual Accountability Framework (GMAF(   5
6   »د افغانستان د راتلونکي خوندیتوب: سوله، ځان بساینه او تړښت«، د افغانستان په اړه د جنیوا کنفرانس ګډه 

اعالمیه
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محدودې او په ځینو مواردو کې سړې وې او د رغولو، پیاوړي کولو او پراخولو لپاره 

یې متایل نه و موجود؛ خو د جمهوررئیس غني په کاري دوره کې د افغانستان 

او دغو هېوادونو مقامات څو ځله د یو بل کوربانه شول او په بېالبېلو برخو کې 

یې لسګونه هوکړه لیکونه الس لیک کړل. له ازبکستان رسه د څو اړخیزو اړیکو 

پراختیا، »د ملګرتیا او سولې د  پولې«۱ په نامه له ترکمنستان رسه د افغانستان 

د پولې اعالن او همدارنګه د افغانستان، تاجکستان او چین تر منځ د رسحدي 

نقطې تثبیت یې2 څرګندې بېلګې دي.

څلورم جدول:
 له ترکمنستان رسه الس لیک شوي دوه اړخیز سندونه

                                                                                                            

د دواړو هېوادونو د بین الحکومتي ګډ کمیسیون د سوداګریزو او اقتصادي 

همکاریو پرېکړه لیک

د ۱۳۹4 د وږي ۵مه

د سپورت په برخه کې د همکارۍ د هوکړه لیک یادښت

د علمي او ټکنالوژي همکارۍ هوکړه لیک

د انرژۍ په برخه کې د ال ډېرو همکاریو د پراختیا لپاره د 

هوکړه لیک یادښت

د ناقانونه سوداګرۍ او ترهګرۍ د متویل د عوایدو له پیسو مینځلو رسه د 

مبارزې په برخه کې د هوکړه لیک یادښت

د دواړو هېوادونو تر منځ د سوداګریزو او اقتصادي همکاریو هوکړه لیک

د ۱۳۹4 د لړم ۱6مه

د اوبو او انرژۍ په برخه کې هوکړه لیک

د ترانسپورت په برخه کې هوکړه لیک

د مخابراتو په برخه کې هوکړه لیک

د کرنې په برخه کې هوکړه لیک

د علم او فرهنګ په برخه کې هوکړه لیک

بادغېس او جوزجان والیتونو ته د ترکمنستان د برېښنا د لېږد په موخه د 

دواړو هېوادونو د انرژۍ وزارتونو همکاري

د ۱۳۹6 د چنګاښ ۱2مه

د لویو الرو د ترانسپورت د نړیوال سیستم هوکړه لیک

د غالیو په صنعت کې د همکارۍ هوکړه لیک

د دواړو هېوادونو په پولو کې د آقینې – امام نظر تم ځایونو تر منځ د اوسپنې 

پټلۍ د نښلونو د تنظیم مقررات

د دواړو هېوادونو په پوله کې د اوسپنې پټلۍ د رسحدي پوستو هوکړه لیک

د جوزجان او مختوم قيل پوهنتونونو تر منځ د علمي – ښوونیزې 

همکارۍ هوکړه لیک

د 2۰۱8 ـ 2۰۱۹ کال لپاره د دواړو هېوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو د 

همکارۍ پروګرام

1   ترکمنستان ته د جمهوررئیس غني سفر، 21 لېندۍ 1394
2   14 لړم 1393

له ترکمنستان رسه الس لیک شوي دوه اړخیز سندونه
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پنځم جدول:
 له ازبکستان رسه الس لیک شوي دوه اړخیز سندونه

د ۱۳۹۵ د تلې 26مهد مجرمینو سپارلو هوکړه لیک

د نشه يي توکو له قاچاق رسه د مبارزې هوکړه لیک

د ۱۳۹۵ د سلواغې 6مه

د دواړو هېوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو تر منځ د 

همکاریو هوکړه لیک

د ترانسپوريت زېربناوو او نورو پراختیایي پروژو په برخه کې د 

همکاریو پراخولو هوکړه لیک

د ګډ امنیتي کمیسیون د جوړولو هوکړه لیک

د دواړو هېوادونو د همکارۍ لپاره د الر نقشې د جوړولو د عمل 

لپاره پالن

د حیرتان ـ ترمذ پله د امنیت ټینګولو هوکړه لیک

د ۱۳۹6 لیندۍ ۱4مه

د دولتي رسحد په امتداد کې د چېک کولو د ځایونو هوکړه لیک

د مالونو د ټرانزیټ هوکړه لیک

د سوداګریزو او اقتصادي همکاریو هوکړه لیک

په ګمرکي مسایلو کې د همکارۍ او دوه اړخیزې 

مرستې هوکړه لیک

د لوړو زده کړو په برخه کې د همکارۍ هوکړه لیک

د مزار رشیف ـ هرات د اوسپنې پټلۍ د مايل خوندیتابه، طرحه 

کولو او جوړولو هوکړه لیک

د رسخان ـ پلخمري د برېښنا د لېږد د ۵۰۰ کیلو ولټ لین د 

پروژې هوکړه لیک

د سټنډرډ جوړولو په برخه کې د همکارۍ هوکړه لیک

په مدين، کورين او جنایي برخو کې د حقوقي مرستو معاهده

د ګډ امنیتي کمیسیون د جوړولو پروتوکول

د انرژۍ په برخه کې د همکارۍ هوکړه لیک

د کرنې په برخه کې د همکارۍ هوکړه لیک

د روغتیاپالنې په برخه کې د همکارۍ هوکړه لیک

د دواړو هېوادونو د سوداګرۍ او صنایعو خونو تر منځ د 

همکارۍ هوکړه لیک

له ازبکستان رسه الس لیک شوي دوه اړخیز سندونه   
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د درول شوو پروژو بیا پیلول: ميل یووايل حکومت د څلورو کلونو په لړ کې 

د افغانستان او سیمې د خلکو د ډېرو مودو هیلې له شعار څخه پر عمل بدلې 

کړې، تر څو هغو پروژو ته ورسېږي چې د سیمې هېوادونو برخلیک، هوساینه او 

امنیت یې له افغانستان رسه تړيل. د »ټاپي«۱ د ګاز د لېږد نل لیکه تر 2۵ کالو 

وروسته په ترکمنستان او ورپسې په هرات )۱۳۹6( کې پیل شوه. همدارنګه د 

»کاسا۱۰۰۰«2 پروژې کاري چارې تر ۱۰ کالو وروسته پیل شوې.۳ دغه پروژې 

اړیکو په نږدې کولو کې د ګډو اقتصادي ګټو پر بنسټ  د ذي نفع هېوادونو د 

اغېزناکې دي او د افغانستان د سیمه ييزې اقتصادي هم پالنې له سیاست پیاوړي 

کولو رسه به په سیمه کې سیايس، فرهنګي او انساين اړیکې متحول کړي. د 

یادونې وړ ده چې د دغو دوو پروژو په کار پیلېدو رسه چین4 هم د ښکېلېدو لپاره 

متایل ښودلی.

د ټاپي څو موخیزه کول: ټاپي پروژه په لومړیو کې د ګازو د لېږد په نل لیکه کې 

خالصه کېده، خو د ميل یووايل حکومت په ابتکار او د هېوادونو په پام را اړولو 

رسه پر یوه پرمختیایي پروژه بدله شوه. پاکستان ته د برېښنا لېږد )TAP۵۰۰(، د 

نوري فایرب متدید او د هغې اوسپنې پټلۍ جوړولو چې ترکمنستان له پاکستان رسه 

نښلوي، د امتداد په مسیر کې ټاپي پر یوه څو موخیزه پروژه بدله کړه.

افغانستان د سیمې پر دیجیتل دهلېز بدلول: د واخان دهلېز له الرې د نوري 

فایرب د پروژې متدید چې تدارکايت قرارداد یې هم شوی، د ورېښمو د دیجیتل 

الرې په جوړولو کې د افغانستان اسايس رول څرګندوي. همدارنګه د مرکزي او 

سوېيل آسیا د انټرنېټ نښلولو لپاره له ټاپي رسه پر یوه وخت د نوري فایرب پروژه هم 

په دغه مسیر کې متدیدېږي. له بل پلوه د افغانستان له الرې هانګ کانګ ته د 

اروپا د انټرنېټي نښلولو هوکړه لیک د آذربایجان، ترکمنستان او افغانستان تر منځ 

نهایي شوی او د الس لیکېدو په درشل کې دی.

په »یو کمربند یوه الره« پروژه کې شاملېدل: »یو کمربند یوه الره«۵ مهمه او 

لویه پروژه چې چین پیل کړې، تر 6۰ ډېر هېوادونه پکې شامل دي او پانګونه 

یې ۹۰۰ میلیارده ډالرو ته رسېږي. د »یو کمربند یوې الر« پروژې هوکړه لیک له 

افغانستان رسه د ۱۳۹۵ کال د غويي پر 26مه په چین کې الس لیک شو او د 

(TAPI( 1   د افغانستان له الرې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د لېږد پروژه
(CASA-1000( 2   د افغانستان له الرې پاکستان ته د قرغزستان او تاجکستان د برېښنا لېږد

3   23 غویی 1395
4   له آریانا نیوز رسه په کابل کې د چین د سفیر ښاغيل یو جینګ مرکه، د 1396 د غويي 29مه

One Belt One Road (OBOR(   5
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۱۳۹6 کال د وري پر ۵مه افغانستان د آسیا د زېربنايي پانګونې بانک۱ غړی شو 

چې د دغې پروژې متویلوونکی دی. ورپسې د ۱۳۹6 کال د مرغومي پر ۵مه له 

»چین – پاکستان اقتصادي دهلېز« رسه چې د ورېښمو د نوې الرې یوه برخه ده، 

د یوځای کېدو لپاره د افغانستان هوکړه اعالن شوه. د دغې ۵۷ میلیون ډالري 

پروژې په بشپړېدو رسه د افغانستان له الرې د تاجکستان، ترکمنستان او د ایران 

له ختیځو برخو رسه د پاکستان نښلون عميل کېږي. له لنډي کوتله تر جالل آباده 

او له چمنه تر سپین بولدکه د اوسپنې د دوو پټلیو جوړول، له پېښوره تر کابله او 

له کندوزه تر مرکزي آسیا د دوو لویو الرو جوړول او همدارنګه د کونړ د سیند پر 

رس د اوبو د یوه سرت بند جوړول هغه پروژې دي چې مته کېږي په دغه چوکاټ 

کې به پلې يش.

د سیمې د اوسپنې له پټلیو رسه نښلېدل: حکومت په تېرو څلورو کلونو کې 

د ازبکستان، ترکمنستان او ایران له الرې د سیمې هېوادونو د اوسپنې له پټلیو 

رسه د نښلېدو او همدارنګه په هېواد دننه د اوسپنې پټلیو د متدید لپاره د همکاریو 

ترالسه کولو لپاره فعاله دیپلومايس لرلې ده. دغه هڅې د اتامراد – آقینې اوسپنې 

پټلۍ چې »د آسیا نړیواله اوسپنه پټلۍ«2 نومېږي او د قزاقستان او ازبکستان له 

مسیره د نانتونګ – حیرتان رېل پټلۍ چې »د مرکزي آسیا رېل پټلۍ«۳ نومېږي، 

د پرانیستو المل شوې دي. د )چین، قرغزستان، تاجکستان، افغانستان او ایران( 

د پنځه اړخیزې اوسپنې پټلۍ جوړولو د تخنیکي – اقتصادي څېړنو پروتوکول د 

۱۳۹۳ د لیندۍ پر ۱8مه تاجکستان کې الس لیک شوی چې د آسیا پرمختیايي 

بانک، نړیوال بانک او چین مايل مالتړ یې جلب کړی دی. د اوسپنې دغه پټلۍ 

به له سیمه ييزې او سیايس همپالنې رسه ډېره مرسته وکړي. همدارنګه د ۱۳۹6 

د لیندۍ پر 4مه له ترکمنستان رسه د رسحدآباد ـ تورغونډۍ د اوسپنې پټلۍ د 

جوړېدو او بیارغاونې هوکړه لیک الس لیک شوی. له بل پلوه د خواف ـ هرات 

اوسپنې پټلۍ د پروژې پيل کولو لپاره د ایران همکاري د دواړو هېوادونو تر پولو 

پورې په غوریان برخه کې موجوده ده. د شېرخان بندر ـ هرات د اوسپنې پټلۍ د 

امکان سنجۍ او طرحې د تطبیق په برخه کې له چین رسه د همکارۍ هوکړه لیک 

هم د ۱۳۹6 د غربګويل پر ۱8مه الس لیک شوی دی.

 AIIB   1
2   8 لېندۍ 1395
3   17 وږی 1395
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ت ـ د ټرانزيټي ـ سوداګریز محدودیت ماتول

د افغانستان واردات او صادرات د څو لسیزو لپاره د پاکستان په بندرونو پورې 

منحرص او محدود وو. دغه محدودیت له سیايس رشایطو څخه د هېواد اقتصادي 

اغېزمنتیا ډېره کړې او اقتصادي تکیه یې ال ژوره کړې وه. ډېری پر دې باور وو 

چې له دغه محدودیته خالصون ناشونی دی؛ لکه څرنګه چې د افغانستان او 

پاکستان د ټرانزیټ او سوداګرۍ هوکړه لیک )APTTA( اغېزناک ثابت نه شو چې 

باید کراچۍ، قاسم او ګوادر بندرونو ته یې د افغانستان د الس ريس زمینه برابره 

کړې وای؛ د ميل یووايل حکومت بې درېغه او هدفمندو هڅو دغه معادالت بدل 

کړل او دا مهال نه یوازې دا چې له دغو بندرونو رسه د افغانستان مطلق پیوستون 

له منځه تللی، بلکې برعکس له مرکزي آسیا رسه د پاکستان په نښلېدو کې رول 

بازار او واردايت رسچینې په  لوبوي. دا مهال د افغانستان مسیرونه، رشیکان، 

بشپړ ډول بدلې شوې دي او د مرکزي آسیا هېوادونه، هندوستان، چین، ترکیه، 

اروپا، ایران او د خلیج حوزې هېوادونه د افغانستان مهم سوداګریز رشیکان دي؛ 

د بېلګې په توګه له ازبکستان رسه زموږ د اقتصادي راکړې ورکړې کچه په ۱۳۹۷ 

کال کې تر شاوخوا اووه سوو میلیونو ډالرو رسېدلې ده.

د چابهار بندر د هوکړه لیک الس لیکول: د چابهار بندر کارونه پخوا په ټکني او 

بې اغېزې ډول مخ ته تلل، خو د ميل یووايل حکومت په واک ته رسېدو رسه د 

هوکړه لیک د وروستي کولو او الس لیک او د ګټې اخیستنې لپاره د دغه بندر د 

چمتو کولو لپاره دیپلوماتیکې هڅې ګړندۍ شوې. د ۱۳۹۵ د غربګويل پر ۳مه د 

هوکړه لیک تر الس لیکېدو وروسته چابهار بندر د درېیو هېوادونو د مرشانو له لوري 

په رسمي توګه پرانیستل شو. د ۱۳۹۷ په لړم میاشت کې له افغانستان رسه د هند 

د غنمو مرستې لومړی لېږد له دغه مسیره تېر شو او همدارنګه هند ته د افغانستان 

لومړی صادرايت لېږد د همدغه کال په مرغومي میاشت کې وشو.

د الجوردو الرې د هوکړه لیک الس لیکول: د ریکا د اوومې سیمه ییزې ناستې په 

څنډه کې د ۱۳۹6 د لړم پر 24مه د الجوردو الرې هوکړه لیک د افغانستان، ترکیې، 

عشق  پالزمېنه  په  ترکمنستان  د  منځ  تر  ګرجستان  او  آذربایجان  ترکمنستان، 

آباد کې الس لیک شو. دغه هوکړه لیک د افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، 

ګرجستان او ترکیې د استازو تر څلورو تخنیکي ناستو وروسته د )۱۳۹۵ په لړم 

میاشت( کې په باکو کې بشپړ شو. د الجوردو الرې لومړنی ازمایښتي لېږد د ۱۳۹۷ 

په لیندۍ میاشت کې له هراته ترکیې ته والړ او بېرته را وګرځېد.
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له هوايي دهلېزونو رسه د سوداګرۍ وده: حکومت له وچې رسه د افغانستان 

د محدودیت د ستونزو او په ځمکنیو پولو د تکیې ماتولو د اړتیا په درک رسه د 

هوايي دهلېزونو د جوړولو او ګټې اخیستنې د همکاریو د جلب اقدام وکړ. دغه 

دهلېزونه چې دا مهال د افغانستان له څو ښارونو څخه له هند، متحدو عريب 

پرانیستل  ټولنې رسه  اروپایي  او  عربستان  ترکیې، سعودي  قزاقستان،  اماراتو، 

شوي، له لرې او نږدې هېوادونو رسه یې د افغانستان د ارزښت لرونکو محصوالتو 

د صدور زمینه برابره کړې ده.

د  او  پراختیا  د  بهیر  پیوستون  سیمه ييز  د  کمیسیونونه:  اقتصادي  دوه اړخیز 

آسیا او نورو هېوادونو تر منځ افغانستان د سوداګریزو مالونو د ټرانزیټ پر مرکز 

د بدلولو په موخه له ۱۱ هېوادونو ایران، پاکستان، چین، ازبکستان، قزاقستان، 

ګرجستان  عربستان،  سعودي  اماراتو،  عريب  متحدو  آذربایجان،  ترکمنستان، 

او روسیې رسه دوه اړخیز اقتصادي کمیسیونونه جوړ شوي. دغو کمیسیونونو د 

هېوادونو د پرمختیایي مرستو د اغېزناکو کارېدو تر څنګ د سیمه ييزې انرژۍ، 

اوسپنې پټلۍ، سیمه ييزو سړکونو، د وچو بندرونو جوړولو، د سوداګریزو مالونو د 

لېږد او معدين توکو پر پروژو د پانګونې په برخه کې فعالیت کړی.

ث ـ د افغانستان په اړه له السته راوړنو د ډکو سیمه ييزو 
کنفرانسونو جوړول

د استانبول پروسې )آسیا زړه(۱ او د افغانستان لپاره سیمه ييزې اقتصادي همکارۍ 

)ریکا(2 دوه سیمه ییز نوښتونه، چې له وړاندې د افغانستان د اسالمي جمهوري 

دولت له لوري د سیمې په کچه د سیايس او اقتصادي هم پالنې په موخه جوړ 

شوي وو، د ميل یووايل حکومت په دوره کې په جدیت رسه تعقیب شول. دغې 

هرې یوې پروسې پام وړ السته راوړنې لرلې دي چې د سیمې په کچه د افغانستان 

فعاله دیپلومايس ښيي.

څلورمه،  پروسې(  )استانبول  زړه  آسیا  د  بریالیتوب:  کنفرانسونو  زړه  آسیا  د 

پنځمه، شپږمه او اوومه ناسته د ميل یووايل حکومت په دوره کې په ترتیب رسه 

په چین، پاکستان، هند او آذربایجان کې وشوې. د آسیا زړه هېوادونو تر منځ 

افغانستان، پاکستان،  لپاره د یوه مېکانېزم په توګه، همداراز د  باور جوړونې  د 

متحدو ایالتونو او چین په غړیتوب رسه »د سولې همغږۍ د څلور اړخیزې ډلې« 

The Heart of Asia - Istanbul Process (HoA(   1
Regional Economic Cooperation Conference for Afghanistan (RECCA(   2
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د جوړېدو؛ له ترهګرۍ رسه د سیمه ییزې مبارزې سرتاتيژۍ د خاکې برابرول؛ د 

غړو هېوادونو له لوري د افغانستان په محوریت د سیمه ييزو اقتصادي همکاریو 

د مالتړ؛ د سیمه ييزو ټرانزیټي او اقتصادي پروژو د چټکولو او د سولې په اړه د 

افغانانو په مالکیت رسه د اجامع جوړولو المل شوې دي. همداراز د شته زېربناوو 

جوړول، چې دوه یا څو هېوادونه رسه نښلوي؛ د امکاناتو ارزولو د مطالعاتو کول؛ 

او د الجورد الرې، پنځه اړخیزې رېل پټلۍ او ټاپي په څېر د نوو زېربناوو جوړول، 

کې  چوکاټ  په  جوړولو«  باور  زېربناوو  سیمه ییزو  »د  اړوند  پروسې  استانبول  د 

تعقیب شوي دي. 

)ریکا(  کنفرانس  د  همکاریو  اقتصادي  سیمه يیزو  د  لپاره  افغانستان  د 

هارډ  او  سافټ  هم پالنې  سیمه ييزې  د  کې  کنفرانس  ریکا  په  هوکړه لیکونه: 

اړخونه په تېره بیا د اقتصادي همکاریو له نظره کتل کېږي. د بېلګې په توګه 

»د افغانستان له مسیره د ورېښمو الر«۱ د ریکا د شپږمې ناستې اصيل موضوع 

وه. د ریکا شپږمه غونډه په ۱۳۹4 کال د وږي په  ۱۱ ـ ۱2 نېټه او ریکا اوومه 

غونډه د ۱۳۹6 کال د لړم په 2۳ ـ 24مه نېټه، د ميل یووايل حکومت په دوره 

کې جوړه شوه. له چابهار بندر څخه ګټه اخیستنه، د الجوردو الرې پرانیستل، د 

ټاپي د متدید عميل پیل، د کاسا۱۰۰۰ عميل کېدل، افغانستان او پاکستان ته 

د ترکمنستان د اوسپنې پټلۍ د وصل طرحې او د اوسپنې پنځه اړخیزه الر د ریکا 

ناستو پایله ده. د ریکا د سوداګرۍ او صنایعو خونه جوړول، د ریکا د څېړنیز مرکز 

جوړول او د ریکا په اجنډا کې د ښځو د اقتصادي ځواکمنتیا بحث شاملول د 
نوې تګالرې دي.2 افغانستان 

ج ـ »د کابل پروسې، سولې او امنیتي همکاریو« طرحه 
کول او عميل کول

د حکومت رهربۍ »د کابل پروسه؛ سوله او امنیتي همکارۍ« نوی نوښت وکړ تر 

څو د سولې هڅې تر یوه واحد چرت الندې تنظیم کړي.

د کابل پروسې په لومړۍ غونډه کې له ترهګرۍ رسه د مبارزې لپاره اجامع: 

د افغانستان د سولې او امنیت د دښمنانو له پراخو هڅو رسه رسه د کابل پروسې 

ایران،  لکه  هېوادونو   2۳ د  نېټه  ۱6مه  پر  غربګويل  د   ۱۳۹6 د  ناسته  لومړۍ 

پاکستان، امریکا، بریتانیا او همدارنګه د ملګرو ملتونو سازمان، اروپایي ټولنې 

Silk Road Through Afghanistan   1
2   په کابل کې د ریکا د سفیرانو ناسته، د 1397 د وري 27مه
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او د ناټو استازو په ګډون وشوه. د دغې ناستې موخه له ترهګرۍ رسه د مبارزې 

لپاره د اجامع جوړول او د ترهګرۍ د مالتړو منزوي کول وو. حکومت وکوالی 

او  ثبات  او د  نړیواله اجامع جوړه  لپاره  له ترهګرۍ رسه د کلکې مبارزې  شول 

امنیت د ټينګښت او له ترهګرۍ رسه د مبارزې لپاره د سیمې د هېوادونو، د امریکا 

ګډون کوونکو  همدارنګه  کړي.  نوی  مالتړ  ټولنې  اروپایي  او  ایالتونو  متحدو  د 

هېوادونو او سازمانونو د افغانستان له اسالمي جمهوریت رسه د ښې حکومتولۍ او 

له ترهګرۍ رسه د مبارزې په برخه کې د هڅو ژمنه وکړه.

د کابل پروسې په دویمه غونډه کې د سولې وړاندیز: په دغه ناسته کې چې 

ګډون  په  سازمانونو  نړیوالو  او  هېوادونو  ډېرو  د  تر 2۵  پر ۹مه  د کب  د ۱۳۹6 

جوړه شوه، حکومت د »سولې وړاندیز« او له وسله والو مخالفینو رسه د خربو اترو 

چوکاټ وړاندې کړ چې ګډونوالو یې مالتړ وکړ. د کابل پروسې په دویمه ناسته 

کې د یوه هر اړخیز سیايس بهیر له الرې په داسې ډول د روانو تاوتریخوالو د 

پای ته رسولو غوښتنه وشوه چې د اړتیا پر مهال که هر ځای وي، د ترهګرو پر 

خالف باید زور هم وکارېږي. ګډونوالو د افغانانو په مرشۍ د سولې او پخالینې د 

بهیر مالتړ وکړ او له هر ډول وړاندې رشط او د تاوتریخوايل له ګواښ پرته یې د 

افغانستان د دولت او طالبانو تر منځ د مخامخ خربو اترو په اړه هوکړه څرګنده کړه. 

همدارنګه دوی د ترهګرو د څارنې، پلټنې، د هغوی د مالتړو د ځپلو او د هغوی 

د مايل رسچینو د بندولو او د سیمې د امنیت او له ترهګرۍ رسه د مبارزې لپاره له 

افغانستان رسه د چټکو همکاریو په برخه کې د عميل ګامونو پورته کولو ژمنه وکړه.

چ ـ نړۍ ته د ترهګرۍ د ځالو ورپېژندل او د هغوی پر 
وړاندې د نړیوالې اجامع جوړول

وړاندې ډېرو کمو هېوادونو باور کاوه، چې تر 2۰۰۱ کال وروسته به ال هم ځینې 

هېوادونه د افغانستان د جګړې تر شا الس ولري، ترهګرې ډلې پر ښو او بدو 

وېيش او په خپله خاوره کې د ترهګرو له امن پټنځایونو رسه رسه به د هغوی پر 

وړاندې اقدام نه کوي. په دې لړ کې نړیواله ټولنه هم د پاکستان په خاوره کې د 

ترهګرو د شتون په اړه د افغانستان له چارواکو رسه همغږې نه وه. د ميل یووايل 

حکومت په لومړیو میاشتو کې له پاکستان رسه د شته ستونزو د حل او دوستۍ 

لپاره د دوستانه خربو اترو جوړولو لپاره پراخې هڅې وکړې، هڅه یې وکړه د دواړو 

هېوادونو اړیکې بدلې کړي، د دوو وروڼو او ملګرو هېوادونو په توګه خپلې پخوانۍ 

ستونزې حل کړي او پاکستان په خپله خاوره کې له ترهګرو رسه د کلکې مبارزې 

لپاره وهڅوي؛ خو له بده مرغه په دې برخه کې د افغانستان پرله پسې غوښتنې 
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بې ځوابه پاتې شوې. له دې امله حکومت هڅه وکړه د افغانستان په داخيل چارو 

کې د السوهنې او ترهګرۍ د مالتړ اسناد او مدارک نړۍ ته وړاندې کړي چې 

په پایله کې د افغانستان دريځ د ملګرو ملتونو سازمان او نورو سیمه ییزو سازمانونو 

له لوري ومنل شو.

د امریکا د متحدو ایالتونو د سوېيل آسیا د سرتاتیژۍ اعالن، پر پاکستان د امریکا 

د پوځي او غیر پوځي مرستو بندېدل، د ترهګرۍ د ځالو په اړه د استانبول ـ آسیا 

زړه پروسې د شپږمې او اوومې ناستې د توندو بیانیو خپرېدل او له پاکستانه یې 

د له منځه وړلو غوښتنه، په پاکستان کې د ترهګرۍ د ځالو له منځه وړلو په اړه 

د بریکس۱ غړو هېوادونو د مرشانو د بیانیې خپرېدل،2 کابل ته د ملګرو ملتونو د 

امنیت شورا د پالوي سفر او د امنیت شورا په مقر کې د افغانستان د امنیت په 

اړه د ناستې جوړېدل په سیمه ييزه او نړیواله کچه د ترهګرۍ د ځالو د تثبیت او 

پېژندلو لپاره د حکومت د فعالې دیپلوماسۍ پایلې دي.

ح ـ د افغانستان د سولې او امنیت لپاره د نړیوال مالتړ 
راجلبول

د افغانستان د جګړې ټولې ريښې داخيل نه دي؛ له دې امله په افغانستان کې د 

پایدارې سولې او امنیت ټینګښت د بهرين سیاست د پروګرامونو یوه مهمه برخه 

جوړه کړې او تل د افغانستان په اړه د بهرنیو ناستو د اجنډا برخه ده. حکومت په 

نړیوالو ناستو کې په دوامدارو دیپلوماتیکو هڅو او پررنګه حضور رسه د افغانانو 

په مالکیت د سولې د خربو او پایدارې سولې په اړه سیمه ییزه او نړیواله اجامع 

رامنځته کړې او امنیتي او دفاعي ځواکونو ته یې لوی مالتړ موندلی.

د افغانستان وضعیت ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پام اړول: د افغانستان 

وضعیت ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پام اړولو لپاره حکومت هڅې د دې 

د  او  وکړي  غور  وضعیت  پر  افغانستان  د  ځله  څو  شورا  دغه  چې  شوې  المل 

افغانستان د موضوع په اړه ځانګړې ناستې وکړي. په دغو ناستو کې د خربو له 

الرې د افغانستان د ستونزې حلولو او پر سیمه د افغانستان د سولې پر امنیتي 

او اقتصادي اغېزو او همدارنګه د امنیت شورا په پرېکړه لیک کې د افغانستان پر 

سیمه ييز مالتړ ټینګار شوی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا جګپوړي ۱۵ کسیز 

پالوي د ۱۳۹6 کال د مرغومي پر 2۵مه د افغانستان د سیايس او امنیتي وضعیت 

BRICS   1
2    اوفا، روسیه، 18 چنګاښ 1394
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د څېړنې او د ملګرو ملتونو سازمان په امنیت شورا کې د هېواد په اړه درج شوو 

شکایتونو ته د رسېدو په موخه کابل ته سفر وکړ. تر دغه سفر څلور ورځې وروسته 

د ملګرو ملتونو سازمان په ودانۍ کې د دغه سازمان د امنیت شورا ځانګړې ناسته 

وشوه او د افغانانو په مرشۍ یې د سولې د بهیر مالتړ وکړ. همدارنګه په دغه 

ناسته که وویل شول چې پاکستان باید په افغانستان کې د سولې او ثبات په راتلو 

کې برخه واخيل.

د جنېوا په ناسته کې د سولې د الر نقشې هرکلی: د افغانستان په اړه د جنېوا 

ناستې پر دویمه ورځ، ۱ جمهور رئیس غني د افغانستان د سولې الر نقشه نړیوالې 

ټولنې ته وړاندې کړه چې په هغې کې د پایدارې سولې رشایط او چوکاټ په مدون 

او څرګند ډول طرحه شوی دی. د دغې ناستې ۳۹ ماده ييزې اعالمیې د حکومت 

د اصالحي پروګرامونو د تأیید ترڅنګ، د ناامنیو، بېوزلۍ او فساد د عواملو په له 

منځه وړو ټینګار کړی. د افغانستان نړیوالو ملګرو د افغانانو په مرشۍ د سولې 

پر بهیر، برشي حقونو په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته پر درناوي، د افغانستان 

اسايس قانون ته پر درناوي، د افغانستان د وروستیو کلونو السته راوړنو د ساتنې او 

د لږ کیو د حقونو خوندیتوب یې د اصولو په توګه له طالبانو رسه د سولې په مذاکراتو 

کې اړین بليل او د هغو پر ساتنه یې هوکړه وکړه.  

د شانګهای د همکاریو سازمان له الرې سیمه ييزه اجامع2: د دغه سازمان 

د غړو هېوادونو د مرشانو شورا په وروستیو څلورو ناستو کې جمهور رئیس او په 

پنځو کلنیو ناستو کې یې اجرائیه رئیس ګډون کړی. د ۱۳۹4 کال د غویي پر 

2۹مه د ترهګرۍ، تجزیه غوښتنې او افراط پالنې پر ضد د همکارۍ پروتوکول د 

شانګهای سازمان د ترهګرۍ ضد سیمه ييز جوړښت او افغانستان د بهرنیو چارو 

وزارت تر منځ په کابل کې الس لیک شو.  همدارنګه له افغانستان رسه د شانګهای 

د ځانګړي متاس د ډلې جوړولو هوکړه لیک د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال په 

کچه د سازمان د اتلسمې کلنۍ ناستې۳ په څنډه کې الس لیک شو. دغه ډله په 

ابتدایي ډول په 2۰۰۵  کال کې جوړه شوې وه، خو فعالیت یې په 2۰۰۹  کال کې 

ودرېد. دا مهال د دغې ډلې فعالیت په پراخه کچه له رسه پیل شوی. د حکومت 

هڅې د دې المل شوې چې دغه سازمان د افغانستان سوله او ثبات په سیمه کې 

د امنیت ساتلو او پیاوړي کولو مهم عامل وبويل او د افغانانو په مرشۍ د شخړو 

1   د 1397 د لېندۍ 6مه او 7مه، سویس
Shanghai Cooperation Organization (SCO(   2

3   د 1397 د غربګويل 19مه او 20مه، چین
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حلولو لپاره د هڅو مالتړ وکړي.۱ همدارنګه د شانګهای غړو هېوادونو مرشانو په 

یوه خوله د افغانستان د سولې بهیر او اوربند مالتړ وکړ، د افغانستان سوله یې د 

سیمې د نښلېدو او پرمختګ لپاره مهمه وبلله او ژمنه یې وکړه چې د افغانستان په 
سوله او ثبات کې به همکاري کوي.2

په وارسا کنفرانس کې د امنیتي همکاریو هوکړه لیک: د پولنډ په پالزمېنه 

وارسا کې د ناټو د 28 غړو او همکارو هېوادونو د مرشانو ناسته د ۱۳۹۵ کال د 

چنګاښ پر ۱8مه او ۱۹مه وشوه. جمهور رئیس د روانو مسایلو په ځانګړې توګه 

له ترهګرۍ رسه د مبارزې په اړه د افغانستان لیدلوری بیان کړ. افغانستان په 

دغه ناسته کې د 42 شوو ژمنو د پرمختګ په اړه معلومات وړاندې کړل چې ۳۰ 

نورو کې قناعت وړ پرمختګونه شوي. په  او په ۷۰ سلنه  سلنه یې عميل شوې 

اوسني ډول تر 2۰۱۷ کال پورې په افغانستان کې د ځینو ناټو ځواکونو ساتل؛ تر 

2۰2۰ کال پورې له افغان ځواکونو رسه د شاوخوا ۵ میلیاردو ډالرو کلنۍ مرسته؛ 

له 2۰۱6 تر 2۰24 کال وروسته هم د غوڅ مالتړ د ماموریت غځېدل؛ په شمېر 

کې د هر ډول کمي له راتلو پرته د هېواد د امنيتي او دفاعي ځواکونو د ۳۵2 زره 

کسیز تشکیل دوام؛ او د سولې په بهیر کې د افغانانو د مرشۍ مالتړ د افغانستان 

لپاره د دغې ناستې مهمې هوکړې وې. د دغو همکاریو تر څنګ ناټو له افغانستانه 

په امنیتي او دفاعي ادارو کې د اصالحاتو، د فساد له منځه وړلو؛ د رو ڼتیا او 

حساب ورکولو؛ د اقتصادي پرمختیا پیاوړي کولو؛ د ماشومانو، برشي حقونو او 

ښځو د حقونو ساتلو غوښتنه وکړه.

تضمین:  اړیکو  سرتاتیژیکو  دوامدارو  د  رسه  ناټو  او  ایالتونو  متحدو  له 

ناټو رسه د ځواکونو  له  او  امنیتي هوکړه لیک۳  ایالتونو رسه دوه اړخیز  له متحدو 

د وضعیت هوکړه لیک4 چې په مخکېني حکومت کې نه وو الس لیک شوي، د 

۱۳۹۳ د تلې پر 8مه الس لیک شول. د ميل یووايل حکومت دغه هوکړه لیکونه 

له همکارو هېوادونو رسه په اړیکو کې د مساواتو رامنځته کولو په موخه د یوه 

»خپلواک دولت« په توګه الس لیک کړل، تر څو د بهرنیو همکارانو له لوري د 

ځواک کارول د ملګرو ملتونو د پرېکړه لیک له چوکاټه بهر يش او د افغانستان 

دغو  د  يش.  ډول  په  تړون  دوه اړخیز  یوه  د  رسه  دولت  جمهوري  اسالمي  له 

هوکړه لیکونو الس لیکول له نړۍ رسه د افغانستان د اړیکو په بدلون کې اسايس 

1   د شانګهای د همکاریو سازمان د پنځلسمې کلنۍ ناستې د پای اعالمیه، تاشکند، ازبکستان، د 1395 د چنګاښ 4مه
2   د شانګهای د همکاریو سازمان د غړو هېوادونو د مرشانو شورا د اتلسمې ناستې د پای اعالمیه، کینګډاو، چین، د 

1397 د غربګويل 20مه
Bilateral Security Agreement (BSA(   3
Status of Forces Agreement (SOFA(   4
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کېږي. شمېرل  ټکی 

له  مالتړ:  بهرنی  بیاځيل  پرېکړو  د  پروسې  کابل  د  کنفرانس؛  تاشکند  د 

ازبکستان رسه د اړیکو د نوي فصل په پرانیستو رسه د دواړو هېوادونو چارواکو د 

مناسباتو او همکاریو په موخه سفرونه وکړل. د سولې، امنیتي همکاریو او سیمه ييز 

اتصال لپاره د تاشکند نړیوال کنفرانس د ازبکستان یوه همکاري ده چې له دغه 

هېواد رسه د اړیکو د نوي فصل په پرانیستو رسه د کابل پروسې۱ په امتداد د 

۱۳۹۷ د وري پر 6مه ـ ۷مه جوړ شو. په دغه کنفرانس کې نړیوالې ټولنې او د 

سیمې هېوادونو یو ځل بیا د کابل پروسې او د هغې د پرېکړو مالتړ وکړ. د دغې 

ناستې د پای اعالمیې پر درېیو برخو، سولې او پخالینې؛ له ترهګرۍ او نشه يي 

توکو رسه پر مبارزې او سیمه ييزو اقتصادي همکاریو ټینګار کړی او له طالبانو یې 

غوښتي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او عمومي غونډې له پرېکړه لیک رسه سم 

د افغانانو په مالکیت او مرشۍ د سولې وړاندیز ومني.

د افغانستان د رشایطو له مخې سوېيل آسیا ته د امریکا د سرتاتیژۍ اعالن: 

د امریکا د متحدو ایالتونو جمهور رئیس ۱۳۹6 کال د زمري پر ۳۱مه د سوېيل 

آسیا لپاره د خپل هېواد سرتاتیژي اعالن کړه. د سوېيل آسیا لپاره د متحدو ایالتونو 

سرتاتیژي د ډېرو مشورو او افغانستان ته د امریکا د امنیتي او استخبارايت چارواکو 

د سفرونو او له افغان چارواکو رسه په خربو اترو کې د مطرح شوو مهمو پوښتنو 

په پایله کې جوړه شوې ده. دغه سرتاتیژي د وضعیت د تحلیل، د تېرو درسونو 

د محاسبې او د بریاليتوب د عنارصو د تشخیص لپاره د یوې هر اړخیزې پروسې 

محصول دی.2 د بېلګې په توګه ویالی شو چې جمهور رئیس غني په بروکسل 

کې د ناټو د دفاع وزیرانو په ناسته کې )2۰۱6( په خپله وینا کې له رشایطو رسه د 

سمې کړنالرې غوره کول د ناستې له غړو رسه رشیک کړ او له امریکایي چارواکو 

څخه یې د مالتړ لپاره مننه وکړه. د دغې سرتاتیژۍ مهم ټکي د وخت پر ځای 

د افغانستان له رشایطو رسه برابروالی؛ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د 

حضور لپاره د وخت نه ټاکل؛ د ترهګرۍ د ځالو له منځه وړلو لپاره پر پاکستان 

فشار ډېرول او په افغانستان کې د هند د رول پر ډېرولو ټینګار کول دي.

په  کې  کال   ۱۳۹4 په  افغانستان  ملتونه:  ملګري  واحد  لپاره  افغانستان  د 

افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د استازولیو د اصالحاتو او فعالیت په موخه 

تر یوه واحد جوړښت الندې د دغه سازمان د واحد او منسجم رول غوښتنه وکړه. 

1   د 1396 د کب 9مه، کابل
2   له خربیاالنو رسه د جمهور رئیس محمد ارشف غني خربې، د 1396 د وږي لومړۍ
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دغه کړنالره د نظم په راوستلو او ګډوډیو کمولو رسه رسچینې رڼې او اغېزناکې 

کولی او د افغان حکومت د پروګرامونو د پیاوړي کولو المل کېدای يش. په دې 

تړاو خربې د 2۰۱8ـ  2۰2۱ کلونو لپاره » په افغانستان کې واحد ملګري ملتونه«۱ 

د پالیسۍ جوړېدو المل شوې. د دغې پالیسۍ له مخې د نورماتیف، ښوونې او 

روزنې، خوراکي امنیت او د ژوند، روغتیا، بیا راستنېدنې او ځای پر ځای کولو او د 

قانون د واکمنۍ په برخو کې واحده بودیجه برابرېږي.

خ ـ له اسالمي هېوادونو رسه د دوستانه او ژورو اړیکو 
جوړول

اسالمي نړۍ او اسالمي هېوادونه د حکومت په بهرين سیاست کې ځانګړی ځای 

لري او په دویمه کړۍ کې راځي. له همدې امله حکومت له دغو هېوادونو رسه د 

اړیکو ښه کولو، پیاوړي کولو او پراخولو لپاره پراخ، هدفمند او جدي فعالیتونه پیل 

کړل چې پام وړ پایلې یې لرلې دي. په تېرو څلورو کلونو کې د ميل یووايل حکومت 

مرشانو دغو هېوادونو ته پرله پسې سفرونه کړي چې د ميل ګټو په ځانګړې توګه 

د سولې او امنیت په برخه کې د ټينګښت المل شوي.

د سعودي عربستان له لوري د افغانانو په مرشۍ د سولې د بهیر مالتړ: د 

افغانانو په مرشۍ د سولې بهیر لپاره د عربستان د پادشاه مالتړ ترالسه کول؛ د 

مکې مکرمې او مدینې منورې د امامانو له لوري د افغانستان د دولت او خلکو پر 

وړاندې د روانې جګړې ناروا بلل؛ په افغانستان کې د ځامنرګو بریدونو د غندلو 

لپاره د رسمي اعالمیو خپرېدل؛ په جده کې د اسالمي نړۍ د عاملانو کنفرانس 

جوړېدل؛ په سعودي عربستان کې د مېشتو افغانانو د کاري او اقامتي ستونزو 

حلول او هغوی ته پاسپورتونه ورکول؛ له دغه هېواد رسه د هوايي دهلېز جوړول او 

د افغانستان د محصوالتو ور لېږل هغه بریالیتوبونه دي چې افغانستان له سعودي 

عربستان رسه د اړیکو په پراخولو کې ترالسه کړي دي.

مالتړ  سازمان  د  همکاریو  اسالمي  د  لپاره  ثبات  او  سولې  د  افغانستان  د 

ترالسه کول: د ميل یووايل حکومت په دوره او سیايس پلویو کې د اسالمي 

همکارۍ سازمان2 د افغانستان د سولې په قضیه کې فعال رول لوبولی او ژمنه یې 

کړې چې په افغانستان کې به د سولې په راوستو کې همکاري کوي. د افغانستان 

د سولې او امنیت پر موضوع په جده کې د اسالمي نړۍ د عاملانو دوه ورځنی 

One UN in Afghanistan   1
Organization of Islamic Cooperation (OIC(   2
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کنفرانس، د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د اسالمي نړۍ د عاملانو د فتوا 

عميل کېدو لپاره د رسمي اعالمیې خپرېدل۱ او په کابل کې د دغه سازمان دایمي 

مناینده ګۍ پرانیستل2 د دغه مالتړ برخې دي.

له متحدو عريب اماراتو رسه د اړیکو پراختیا او پیاوړتیا: د دواړو هېوادونو 

تر منځ د سوداګریز هوايي دهلېز جوړېدل؛ افغانستان ته د دغه هېواد د پانګونو 

او مرستو جلب؛ په سیايس، امنیتي، اقتصادي، فرهنګي، حکومتولۍ او قانون 

حاکمیت برخو کې د اوږدمهالې ملګرتیا او مشارکت په برخه کې د دواړو هېوادونو 

تر منځ د اوږدمهايل سرتاتیژیک هوکړه لیک الس لیکول؛ د سیمې د امنیت او 

ثبات لپاره د افغانستان، متحدو عريب اماراتو، سعودي عربستان او امریکا د دوو 

څلور اړخیزو ناستو کوربه توب؛ د طالبانو، امریکا، سعودي عربستان، پاکستان او 

متحدو عريب اماراتو د استازو تر منځ د ناستې کوربه توب؛ له ناټو رسه د افغانستان 

د امنیتي تړون په چوکاټ کې د متحدو عريب اماراتو د ځانګړو ځواکونو پر لېږلو 

هوکړه؛ اماراتو ته د 2۵۰۰ کاریګرو لېږلو د هوکړه لیک الس لیکول او په اماراتو 

کې د افغان سوداګرو د کار اجازې د ستونزو حلول له متحدو عريب اماراتو رسه د 

اړیکو په حوزه کې د بهرين سیاست السته راوړنې دي.

د سولې بهیر لپاره د اندونیزیا د دیني عاملانو او دولت مالتړ ترالسه کول: 

له اندونیزیا رسه اړیکې دومره ژورې وې چې جوکو ویدودو۳ د اندونیزیا لومړنی 

جمهور رئیس دی چې په وروستیو شپېتو کلونو کې یې افغانستان ته سفر وکړ. ده 

د کابل تر سفر درې ورځې وړاندې په اسالم آباد کې د پاکستان له جمهور رئیس 

رسه ولیدل، د افغانستان په سوله کې یې د مثبت رول لوبولو په اړه د خپل هېواد د 

چمتووايل یادونه وکړه او په دې برخه کې یې د اندونیزیا، افغانستان او پاکستان 

د دیني عاملانو فعالیت اغېزناک وباله. په دغه سفر پسې د ۱۳۹6 د کب پر 2۵مه 

جاکارتا د افغانستان د جګړې پر موضوع د درېیو هېوادونو د دیني عاملانو کوربتوب 

وکړ او تر هغه وروسته د اندونیزیا په بوګور ښار کې )د ۱۳۹۷ د کب پر 2۵مه( د 

افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د عاملانو درې اړخیزې ناستې د افغانستان روانه 

جګړه ناروا او ظاملانه وبلله. هغوی ځامنرګي بریدونه د اسالم د اصولو خالف وبلل.

د  سیاست:  بهرنی  سم  رسه  نړۍ  اسالمي  له  لپاره  مالتړ  د  فلسطین  د 

1   د افغانستان د سولې په اړه د مکې د اعالميې عميل کېدو په مالتړ د اسالمي همکارۍ سازمان د رسمنيش اعالمیه، 
د 1397 د زمري 15مه

2   حسین اوين بتساين د افغانستان اسالمي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر ته د باور لیک په سپارلو رسه، په 26 
سلواغه 1396 نېټه، کابل کې خپل کار پیل کړ

 Joko Widodo   3
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افغانستان جمهور رئیس په استانبول کې د اسالمي همکاریو سازمان د مرشانو 

په فوق العاده ناسته۱ کې په ګډون رسه د فلسطین او ارسائیلو تر منځ د شخړو 

حلولو لپاره د مرشح او مدونې طرحې وړاندې کولو تر څنګ بیت املقدس د فلسطین 

او اسالمي نړۍ نه بېلېدونکې خاوره وبلله او هلته یې د امریکا متحدو ایالتونو د 

سفارت وړلو پر وړاندې خپل دریځ څرګند کړ.

د ـ د افغانستان نړیوال سیايس او مايل مالتړ

که څه هم له لوېديځو او اروپایي ملګرو رسه د افغانستان په اړیکو کې جدي 

ستونزې رامنځته شوې وې او تر 2۰۱4 کال وړاندې مهال پورې د بهرنیو مرستو 

د کمېدو او یا بېخي پرې کېدو شونتیا وه، خو واک ته د ميل یووايل حکومت په 

رسېدو او نړیوالې ټولنې ته د افغانستان د حکومت او خلکو له لوري د پراخو او 

مشارکتي پروګرامونو په وړاندې کېدو رسه د افغانستان په اړه د نړۍ کړنالره مثبت 

لوري ته بدله شوه او د ميل پراختیایي لومړیتوبونو د هیله بښونکو پروګرامونو په 

وړاندې کولو رسه نړیوالې ټولنې یو ځل بیا د لندن، بروکسل او وارسا په کنفرانسونو 

کې خپل پراخ او بې مخینې مالتړ اعالن کړ چې په ټولیز ډول د څلورو کلونو 

)2۰۱6ـ  2۰2۰( لپاره له افغانستان رسه د څه باندې دېرش میلیارده ډالرو پوځي او 

غیر پوځي مرستې ژمنه وشوه. همدارنګه ژمنه وشوه چې دغه مرستې به تر 2۰24 

کاله پورې دوام وکړي.

په لندن کنفرانس کې، ځان بسیاینې ته د رسېدو په برخه کې د مرستندویه 

لندن کنفرانس د ۱۳۹۳ د  اړه د  افغانستان په  هېوادونو د ژمنې نوي کول: د 

لیندۍ پر ۱2مهـ  ۱۳مه په برېتانیا کې جوړ شو. په دغه کنفرانس کې د اصالحاتو 

سرتاتیژي »ځان بسیاینې ته رسېدل؛ اصالحاتو ته ژمنتیا او د مشارکت نوي کول«2 

نړيوالې ټولنې ته وړاندې شول، چې د امنیت د ښه وايل او سیمه ييزې دیپلوماسۍ 

د مالتړ لپاره د زېربناوو جوړولو زېری راکوي. متویلوونکو په لندن کنفرانس کې د 

دغې سرتاتیژۍ مالتړ وکړ. دغه سرتاتیژي »د متقابل حساب ورکولو چوکاټ له 

مخې پر ځان بساینه«SMAF( ۳( سند د جوړېدو او لیکل کېدو المل شوه.

تر  لندن  د  لپاره مشارکت:  او رغولو  افغانستان د سولې  د  بروکسل کې  په 

کنفرانس دوه کاله وروسته د توکیو په ناسته کې له مخکېنۍ هوکړې رسه سم 

»د افغانستان د سولې او رغولو لپاره مشارکت« کنفرانس د بلجیم په پالزمېنه 

1   د 1396 د لېندۍ 22مه
Realizing Self-Reliance: Commitments to Reforms and Renewed Partnerships   2

Self-Reliance through Mutual Accountability Framework (SMAF(   3
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بروکسل کې د ۱۳۹۵ د تلې پر ۱۳مه او ۱4مه جوړ شو. افغانستان د دغه کنفرانس 

په درېیو حاشیوي ناستو )اقتصادي پرمختیا؛ ځواکمنې ښځې، هوسا افغانستان؛ 

او سیمه ييزه هم پالنه او هوساینه( کې وکوالی شول یو ځل بیا نړیوال پام ځان 

ته را واړوي. د کنفرانس په اصيل ناسته کې »د افغانستان د سولې او پرمختیا 

ميل چوکاټ« او د افغانستان پنځه لومړیتوب لرونکي ميل پروګرامونه ګډونوالو ته 

وړاندې شول چې هرکلی یې وشو. همدارنګه حکومت د 2۰۱۵ـ  2۰۱6 کلونو لپاره 

د دوه اړخیزو ژمنو د پوره کېدو په اړه راپور وړاندې کړ چې له ۳۹ ژمنو څخه 2۰ پلې 

شوې وې او له ټاکلو تړونونو رسه سم نورې تر کار الندې وې. حکومت وکوالی 

شول په دغه کنفرانس کې له 2۰۱۷ تر 2۰2۰ کال پورې د خپلو پروګرامونو د 

متویل لپاره د ۱۵.264 میلیاردو امریکایي ډالرو ژمنه واخيل.

د جنېوا ناسته: د افغانستان په اړه د جنېوا ناسته د ۱۳۹۷ د لیندۍ پر 6مه او ۷مه 

په سویس کې د افغانستان او ملګرو ملتونو سازمان په ګډ ریاست رسه د ملګرو 

ملتونو په اروپایي ودانۍ کې وشوه. افغانستان په بروکسل ناسته کې د شوو ژمنو د 

عميل کېدو په اړه راپور وړاندې کړ. د دغې ناستې د کېدو تر وخته 4۰ سلنه ژمنې 

عميل شوې وې او پاتې نورې به یې په راتلونکو دوو کلونو کې عميل يش. نړیوالې 

ټولنې د لومړي ځل لپاره د افغانستان د حکومت پراختیایي او اصالحي پروګرامونه 

وستایل او د سولې الر نقشې هرکلی یې وکړ چې د جمهور رئیس له لوري وړاندې 

شوه. د ميل یووايل حکومت اسايس پیغام په وچه کې د راګیر هېواد په توګه د 

افغانستان رول د نړیوالې ټولنې تر څنګ پر یوه »اغېزناک رشیک« بدلول وو. 

همدارنګه »د جنېوا د دوه اړخیزې ځواب وینې چوکاټ« له مخې نوي تدابیر له دوو 

مهمو موخو یعنې د نړیوالو مرستو د ال ډېرې همغږۍ او موثریت او د افغانستان 

د سولې او پرمختیا د ميل چوکاټ په پيل کېدو کې د پرمختګونو له ښه وايل رسه 

جوړ شول. اروپايي ټولنې له افغانستان رسه د 4۷4 میلیون ډالرو مرستې تړون 

الس لیک کړ او د آملان حکومت هم ۵.4 میلیارده افغانۍ د افغانستان له حکومت 

رسه مرسته وکړه. د آسیا پرمختیایي بانک مرستیال هم د دوو میلیارد ډالرو پانګونې 

ژمنه وکړه چې د لویو سیمه ييزو طرحو، بندونو جوړولو، اوسپنې پټلۍ او منځنیو او 

کوچنیو سوداګریو لپاره د پور چمتو کولو لپاره به وکارول يش.

»جګپوړی  ارزول:  مثبت  پرمختګونو  د  کې  ناستو  په  پالوي  جګپوړي  د 

پالوی«۱ د افغانستان د حکومت او متویلوونکو هېوادونو تر منځ د همغږۍ تر 

ټولو لوړ مېکانېزم دی چې په هغه کې د بدلون په لسیزه کې له افغانستان رسه د 

Senior Officials Meeting   1
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نړیوالو مرستو پر اغېزناک دوام هوکړه وشوه. د جګپوړي پالوي دویمه او درېیمه 

غونډه د افغانستان او یوناما په ګډ ریاست رسه د ميل یووايل حکومت پر مهال 

جوړې شوې دي.  افغانستان په دویمه ناسته کې )د ۱۳۹4 د وږي ۱4مه( بریالی 

و او د ژمنو په ارزولو کې یې د نړیوالې ټولنې قناعت ترالسه کړ. په دې غونډه کې 

د حکومت مهمه السته راوړنه دا وه، چې نړیواله ټولنه به د خپلو مرستو ۵۰ سلنه د 

دولت د بودیجې له الرې او د پاتې بودیجې 8۰ سلنه به یې د دولت د پروګرامونو 

او د حکومت نورو لومړیتوبونو ته په پام مرصفېږي. همدارنګه په درېیمه ناسته 

کې )د ۱۳۹6 د تلې پر ۱2مه( هم افغانستان بریالی را څرګند شو او ګډونوالو 

بیاځيل ټینګار وکړ چې د بودیجې له الرې د مرستو ځانګړي کول به حکومت ميل 

لومړیتوبونو ته د رسېدو او په اړوندو برخو کې د اصالحاتو راوستو جوګه کړي.

د  غونډه  څلورمه  ورځنۍ  دوه  هېوادونو  جي۷+  د  کوربتوب:  ناستې  جي7+  د 

افغانستان په کوربه توب او د دغه سازمان د غړیتوب لرونکو 2۰ هېوادونو د لوړپوړو 

چارواکو او وزیرانو او نړیوالو ادارو د استازو په ګډون د ۱۳۹۵ د وري پر 4مهـ  ۵مه 

د بهرنیو چارو وزارت په ودانۍ کې وشوه. په دې غونډه کې د پایداره پرمختیا په 

موخه پر یوه مېکانېزم هوکړه وشوه، چې د ملګرو ملتونو سازمان عمومي اسمبلۍ 

تصویب کړی او په هغه کې له ناورین رسه د مخ هېوادونو د پرمختګ کچې د 

تشخیص لپاره ۱۹ شاخصونه طرحه شوي.

د نظارت او انسجام د ګډ بورډ بریالۍ ناستې جوړول: د نړيوالې ټولنې د قناعت 

او افغانستان د خلکو د ډاډ لپاره د افغانستان د حکومت او متویلوونکو هېوادونو 

تر منځ د همغږۍ تر ټولو اسايس میکانېزم د نظارت او انسجام۱ ګډ بورډ دی. 

د نظارت او انسجام د ګډ بورډ دوې ناستې )د ۱۳۹۵ د وږي ۱4مه، د ۱۳۹۵ د 

وري ۱6مه( د وارسا )2۰۱6( او بروکسل )2۰۱6( کنفرانسونو ته د چمتووايل لپاره 

جوړې شوې. همدارنګه د ګډ بورډ شلمه ناسته )د ۱۳۹6 د چنګاښ ۱8مه( تر 

بروکسل کنفرانس )2۰۱6( وروسته پرمختګونه او د کنفرانس ژمنې عميل کېدل 

لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په دغه ناسته کې  وارزول. د افغانستان 

وویل چې افغانستان توانېدلی مهم، پېچيل او له ننګونو ډک اصالحات راويل. د 

ګډ بورډ یوویشتمه ناسته )د ۱۳۹۷ د چنګاښ 2۷مه( »د جنېوا کنفرانس پر لور« 

په نوم جوړه شوه.

د ملګرو ملتونو په ادارو کې د افغانستان د اغېزناک رول لوبول: په ملګرو 

Joint Coordination and Monitoring Board (JCMB(   1
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ملتونو کې د افغانستان مناینده ګۍ وکوالی شول په یوه رقابت کې د افغانستان 

لپاره د ملګرو ملتونو د برش حقونو شورا درې کلن غړیتوب ترالسه کړي. د یوناما 

د ماموریت د متدید پرېکړه لیکونه او په افغانستان کې روان وضعیت چې هر کال 

نوی نظر پرې کېږي، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د مناینده ګۍ له فعالیت 

رسه ال ډېر اغېزناک شوي او نور په هېواد کې د ناورین الملونه یوه داخيل ستونزه 

نه بويل. همدارنګه افغانستان د لومړي ځل لپاره »د چمتو شوو چاودېدونکو توکو 

له ګواښ رسه د مقابلې« او »د ترهګرۍ د قربانیانو د درناوي او منانځنې ورځې« 

)د اګېسټ 2۱مه( پرېکړه لیکونه په خپلواکه توګه طرحه کړي او د عمومي اسمبلۍ 

تر تصویبه یې رسويل دي. افغانستان د لومړي ځل لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت 

شورا د ریفورم په اړه خپله پالیيس هم جوړه کړه او په بین حکومتي خربو اترو کې 

یې په دې تړاو فعاله ونډه اخیستې ده.

له فساد رسه د مبارزې په اړه د اروپايي ټولنې کلنۍ ناسته: له فساد رسه د 

مبارزې په اړه د اروپايي ټولنې کلنۍ دوې ناستې »په افغانستان کې له فساد رسه د 

کلکې مبارزې« او »د فساد کم والی، د سولې پرمختګ« په عنوانونو د ميل یووايل 

حکومت په دوره کې په ارګ کې وشوې. په دغو ناستو کې د حکومت چارواکو له 

فساد رسه د مبارزې په برخه کې د خپلو هڅو په اړه خربې وکړې او په دې برخه کې 

یې د اروپايي ټولنې له وړاندیزونو او نظرونو څخه کار اخیستی. اروپايي ټولنې له فساد 

رسه د مبارزې لپاره د ميل یووايل حکومت د ارادې یادونه وکړه او له فساد رسه یې د 
مبارزې لپاره له افغانستان رسه د نړیوالې ټولنې ژمنه بیا یاده کړه.۱

1   په کابل کې د اروپايي ټولنې د استازي مایکل میلینب وینا، له فساد رسه د مبارزې په برخه کې د اروپايي ټولنې 
درېیمه ناسته، د 1396 د غويي 18مه
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اقتصادي انکشاف



     

ميل یووايل حکومت په داسې رشایطو کې کار پیل کړ چې افغانستان 

له درېیو؛ امنیتي، سیايس او اقتصادي انتقالونو رسه مخ و، د هېواد 

سیوری  هېواد  پر  ځوړ  اقتصادي  او  خايل  رسچینو  مايل  له  خزانه 

غوړولی و. د اقتصادي ودې ځوړ چې په ۱۳۹2کال کې پیل شوی و، 

په ۱۳۹۴ کال کې ۰.۸ سلنې ته ورسېد. د جګړې له سختوايل او د 

یادو درېیو انتقالونو له امله له رامنځته شوو ننګونو رسه رسه، د ميل 

یووايل حکومت د لوړ خو عميل لیدلوري په رامنځته کولو او همدارنګه 

ته  هېواد  وکوالی شوای  کولو رسه  وړاندې  په  اغېزناکو سرتاتیژیو  د 

اقتصادي تحرک را وګرځوي او د حکومتولۍ د اجنډا په لومړیتوب کې 

او د هوساینې پروګرامونه ځای پر ځای کړي. اقتصادي 

د بانکوالۍ پیاوړي کولد نسبي اقتصادي ثبات ساتل

د کلیوايل اقتصاد پیاوړتیا او هوساینه

د هېواد په اقتصادي نظام کې د ځمکې د اهمیت ډېرول

د اوبو کنرتول او مدیریتد انرژۍ د تولید پراخول او برېښنا رسول 

د ښاري زېربناوو پرمختیاد کرنې او مالدارۍ وده

د سوداګرۍ او ټرانزيټ وده د تولیدي صنایعو پیاوړي کول

د زېربناوو پرمختیا او ترانزیټي آسانتیاوې

د مخابرايت زېربناوو پرمختیاد کانونو په سکتور کې اصالحات

عبدالعزیز حیدري
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الف ـ د نسبي اقتصادي ثبات ساتل

له ننګونو رسه رسه، د ۱۳۹4 او ۱۳۹۷ کلونو ترمنځ اقتصادي وده له ۰.8سلنې 

څخه 2.۵ سلنې ته لوړه شوه. همدارنګه د اقتصادي پړسوب کچه له پنځه سلنې 

ټيټه وساتل شوه او هېواد د ۱۳۹4 کال له سخ ډېفالسیون )۱.۵- سلنې( څخه 

وایستل شو. د ميل بودیجې لګښت په ۱۳۹۷ کال کې ریکارډ جوړ کړ او د لګښت 

کچه یې ۹۱ سلنې ته ورسېده. پر دې رسبېره، د ميل یووايل حکومت په دوره کې 

د عوایدو کچه مخ په لوړه روانه وه او ۹۰ سلنه زیاتوالی یې درلود، د افغانستان په 

تاریخ کې د لومړي ځل لپاره په ۱۳۹۷ کال کې شاوخوا 2.۵ میلیارده ډالر ميل 

عواید راټول شول. افغانستان د کسب او کار په برخه کې د اصالحاتو په راوړلو او 

له خصويص سکتور څخه په پراخ مالتړ رسه وکوالی شول په 2۰۱۹ زیږدیز کال 

کې د نړیوال بانک »د کاروبار کولو« په راپور۱ کې د ۱۹۰ هېوادونو ترمنځ د کسب 

او کار د ترټولو ښه اصالح راوړونکي2 لقب خپل کړي. د ميل یووايل حکومت 

همداراز وکوالی شوی د اسعارو الزامي ذخایر د ۷ میلیارده ډالرو په کچه )چې د 

هېواد د لسو میاشتو وارداتو برابر کېږي او یوه معیاري کچه ده( وسايت.

د جامع اقتصادي لیدلوري تثبیت: حکومت له یوه غیر حقیقي او په بهرنیو 

مرستو تړيل اقتصاد څخه یوه حقیقي او پر ځان بسیا اقتصاد ته د ستنېدو لپاره 

د افغانستان د اقتصادي راتلونکي لپاره څو اړخیز لیدلوري تثبیت او پیاوړي کړي 

دي. د هېواد په ځان بسیا کول، د عامه هوساینې ټینګښت او د نړیوال اقتصاد 

لپاره د حساب وړ رشیک په توګه د هېواد د اقتصاد بدلول، ټولیز اقتصادي لیدلوري 

دي. د دغه لیدلوري په اسايس محورونو کې الندې موارد راځي: ۱( د اسیا پر 

څلورالرې د افغانستان بدلول، 2( د تولیدي او متحرک اقتصاد رامنځته کول، ۳( 

د طبیعي رسچینو اغېزناک مدیریت او ګټه اخیستنه،4( د خدماتو د سکتور پراختیا.

د فضا  کار  او  قانون جوړونې، کسب  د  راګرځول: حکومت  اقتصادي ودې  د 

په ښه وايل، د سوداګرۍ د ودې، د سیمې له اقتصاد رسه د هېواد د اقتصادي 

اتصال، د کروندګرو او سوداګرو لپاره د نوو بازارانو پرانیستلو او د لویو سیمه ییزو 

پروژو د عملیايت کولو په برخه کې د یو لړ اقداماتو په کولو رسه د هېواد په اقتصاد 

کې بنسټيز تحرک رامنځته او اقتصادي وده یې بېرته په لوړېدو کړه.

Doing Business Report   1
Best Performer in Doing Business 2019 Report   2



72

دميلیووايلحکومتالستهراوړنې

 لومړی شکل:
 په تېرو څلورو کلونو کې د افغانستان کلنۍ اقتصادي وده په سلنې رسه

اسعارو  د  او  او مايل اصالحاتو  د پړسوب )تورم( کنرتول: د پويل سیاستونو 

متحول مدیریت شوي رژیم په چوکاټ کې او په اقتصاد کې له تحرک رامنځته 

کېدو رسه، ميل یووايل حکومت په لومړیو کې د ۱۳۹4کال ډېفالسیون قابو کړ 

او ورپسې یې د پړسوب )تورم( کچه په یوه رقمي عدد تر ۵ سلنې ټيټه وساتله.

دویم شکل: 
 په وروستیو څلورو کلونو کې د افغانستان د پړسوب )تورم( کچه  په سلنې

د بودیجې په جوړولو کې اصالحات: حکومت د ۱۳۹۷ کال لپاره یوه ميل یو 

الس او منسجمه۱ بودیجه چمتو کړه. د ۱۳۹۷ کال ميل بودیجه په لومړي ځل د 

حکومت د مايل احصایې له نړیوالو معیارونو2 او د بودیجې وېش د دولت د دندو پر 

اساس۳ جوړ کړ؛ همدارنګه ټوله بودیجه د افغاين پويل واحد پر اساس جوړه شوه. 

د ۱۳۹6 مايل کال بودیجه د پرانیستې بودیجې په نړیوال شاخص4 کې له ۱۰۰ 

Consolidated National Budget   1
GFS   2

COFOG   3
Open Budget Indicators   4



73

اقتصادي انکشاف

څخه 4۹ منرې واخیستې او د نړیوال اوسط له کچې چې 42 منرې دي، پورته 

مقام خپل کړ. د یادولو وړ ده چې په همدغه کال کې، ميل بودیجې په سیمه کې 
د تر ټولو شفافې بودیجې دویمه رتبه هم ترالسه کړه.۱

د ميل بودیجې لګښت: په وروستیو څلورو کلونو کې د پراختیايي بودیجې په 

لګولو کې هر کال ډېروالی راغلی او په ۱۳۹۷ کال کې ۹۱ سلنې ته ورسېده چې 

په تېرو ۱۷ کلونو کې تر ټولو لوړه کچه ده.

درېیم شکل: 
 د وروستیو پنځو کلونو په جریان کې د پراختیايي بودیجې د لګښت سلنه

د ميل عوایدو لوړېدل: یوه له هغو برخو چې حکومت په مهمو السته راوړنو کې 

یې شمېرلی شو، د عوایدو په راټولولو کې اصالحات دي؛ په دغه دوره کې ميل 

عوایدو شاوخوا ۹۰ سلنه وده کړې او په ۱۳۹۷ کال کې ۱8۹ میلیارده افغانۍ چې 

2.۵ میلیارده ډالره کېږي راټولې شوې دي.

څلورم شکل:
 له ۱۳۹۰ تر ۱۳۹۷ کال پورې راټول شوي دولتي عواید )میلیارد افغانۍ(

Open Budget Survey (2017(  1
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د ژمنه شوو مايل اصالحاتو تحقق: د اصالحاتو لپاره د پیسو د نړیوال صندوق۱ 

له خوا  حکومت  د  افغانستان  د  موخې،  او  بنچامرکونه  ټول  شوي  ټاکل  له خوا 

پيل شوي دي. د پیسو نړیوال صندوق په څلورو څېړنو کې )وروستۍ د 2۰۱8 

امله یې د  له دې  ټاکل شوو اصالحاتو پيل کول منيل چې  د  په ډسمرب کې( 

افغانستان دولت ته د هڅونې په موخه پیسې هم ورکړې دي. د پیسو نړیوال 

صندوق هوکړه کړې چې دغه بهیر د متدید شوو بسپنو د اسانتیا پروګرام2 په نامه 

د یوه بل کال لپاره )د 2۰۱۹ تر ډسمرب پورې( وغځوي.

د کسب او کار د فضا ښه والی: د کسب او کار د فضا د شاخصونو۳ په ښه وايل 

کې اصالحات او له خصويص سکتور څخه پراخ مالتړ د دې المل شوی، چې 

په 2۰۱۹ زیږدیز کال کې افغانستان د نړیوال بانک د کاروبار کولو په راپور4 کې، 

۱6۷م مقام خپل کړي او د کسب او کار په برخو کې د غوره اصالح راوړونکي۵ لقب 

وګټي. په کابل او ۱6 نورو والیتونو کې تر یوه چرت الندې د سوداګرۍ او پانګونې 

د جوازونو د ثبت او ورکړې د مرکز رامنځته کول، له 44۰ ډالرو څخه یوازې یوه 

ډالر ته د جواز اخیستلو د لګښت راټيټول، خصويص سکتور ته د ځمکې برابرول، 

سوداګرو ته د نوو ټرانزیټي الرو پرانیستل، په ميل تدارکاتو کې کورنیو محصوالتو 

په  )ورشکستګۍ(  کېدو  دېوايل  او  کولو  ترالسه  د  پانګې  د  ورکول،  ترجېح  ته 

پروسیجرونو کې د ال ډېرې اسانتیا په موخه د دېوايل کېدو )ورشکستګۍ( د نوي 

قانون نافذول او د پانګوالو د حقونو د ساتنې په موخه د رشکتونو د قانون نافذول، 

هغه اصالحي موارد دي، چې د ميل یووايل حکومت له  خوا د خصويص سکتور د 

مالتړ او د کسب او کار د فضا ښه وايل لپاره شوي دي.

د عامه - خصويص مشارکت پیاوړي کول: حکومت په زېربنايي پروژو کې د 

داخيل او خارجي پانګې د جلب لپاره له عامه – خصويص موډل څخه د اغېزناکې 

استفادې لپاره نږدې ټول قانوين او اداري بنسټونه په پام کې ونیول. اوسمهال 

څو لویې زېربنايي پروژې لکه د کجکي بند دویم فاز، له ګازي رسچینو د برېښنا د 

تولید دوې پروژې )د بیات پاور او مزاررشیف غضنفر ګروپ پروژې( او په کندهار 

کې د ۳۰ مېګاواټه ملریزې برېښنا بټۍ او دې ته ورته نورې پروژې د پيل کېدو 

په حال کې دي.

IMF   1
Extended Credit Facility Program   2

Doing Business Indicators   3
Doing Business 2019 Report   4

Best Performer   5
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د نړیوالو مرستو جلب او جذب: د اغېزناکو پالیسیو جوړول، د پراخو اصالحاتو 

پيل کول، د ګډو ګټو او ګواښونو د تعریف په برخه کې فعاله ډيپلومايس د دې 

المل شوه، چې حکومت د نړیوالې ټولنې پراخ مايل مالتړ ترالسه کړي. د وارسا 

)2۰۱6( او بروکسل )2۰۱6( په دوو کنفرانسونو کې د ميل یووايل حکومت په 

پروګرام ګډون د افغانستان د دولت په پوځي او ملکي برخو کې د نړیوالې ټولنې د 

شاوخوا ۳۱ میلیارده ډالرو د ژمنې المل شو.

ب - د بانکوالۍ پیاوړي کول

حکومت په دې درک رسه چې یوازې خپلواک مرکزي بانک د بانکوالۍ سیستم د 

استقرار او د پيسو د رسمي نظام له الرې، د لوی اقتصاد نظم ساتلی يش، هڅه 

وکړه د مرکزي بانک خپلواکي وسايت. همدارنګه حکومت د ادارايت پیاوړتیا له 

الرې د بانکوالۍ په نظام کې د اصالحاتو او د بانکوالۍ پر سیستم د خلکو د بیا 

باوري کولو د لړۍ مالتړ هم کړی دی.

د بانکوالۍ پر نظام د خلکو بیا باوري کول: د کمزورو بانکونو د وضعیت ښه وايل 

په موخه د مشخصو او تدوین شوو پروګرامونو او سرتاتیژیو جوړول؛ د بانکونو له 

کړنو تعقیبي او پرله پسې څارنه او د څارنې په طریقه کې اصالحات او بدلون؛ د 

مرکزي بانک د ظرفیت لوړول او د جوړښت اصالح؛ د قانوين او مقررايت چوکاټ 

تعدیل / جوړول؛ او بانکونو ته د خلکو د ۹۵ سلنه سپارل شوو پیسو بیمه د بانکوالۍ 

پر نظام د خلکو د بیا باوري کېدو المل شول. همدارنګه له پنځو کلونو وروسته د 

مرکزي بانک د څارنې په سیستم کې د اجرا شوو اصالحاتو په پایله کې افغانستان 

د مايل کړنو د ډلې۱ له خړ لېست څخه ووت.

بانکونو هڅول: د پورونو د تضمین طرحه چې د  پور ورکولو ته د خصويص 

مرکزي بانک او نړیوال بانک له خوا جوړه شوې ده د خطر د کنرتول د یوې وسیلې 

بانکونه د خصويص سکتور متویل  پر اساس  په توګه کارول کېږي؛ ترڅو یې 

ته وهڅول يش.

ترمنځ  کلونو   ۱۳۹۷ او   ۱۳۹۳ د  ډېرېدل:  ورکولو  پور  د  بانک  ميل  افغان  د 

غوښتونکو ته د افغان ميل بانک له خوا د پورونو ورکړه ۱22 سلنه لوړه شوې ده.

Financial Action Task Force (FATF(   1
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پنځم  شکل: 
 له  2۰۱4 تر  2۰۱8 میالدي کال پورې د افغان ميل بانک له خوا د افغانیو په میلیارد ورکړل شوي پورونه

د برېښنايي بانکوالۍ پیاوړي کول او پراخول: اوسمهال د پیسو د ورکړې له 

۳۳2 ډېر اتومات ماشینونه )ATM( او ۱6۷ کارت لوستونکي ماشینونه )POS( په 

مارکېټ کې فعال دي، چې د هېوادوالو او د بانکي سیستم د پېرودونکو له خوا 

کارول کېږي. همدارنګه د افغانستان د تادیاتو د سیستم له خوا مارکېټ ته له ۱۰ 

زرو ډېر د پیسو د ورکړې کارتونه )AfpayCards( وارد شوي دي.

د اسالمي بانکوالۍ پياوړي کول: اسالمي بانکوايل په تېرو څلورو کلونو کې 

د پام وړ وده لري. د بېلګې په توګه د اسالمي بانکوالۍ د سیستم سپارل شوې 

پیسې د ۱۳۹۷ کال په وږي کې 2۰.۹۵ میلیارده افغانۍ وې؛ چې همدې وخت 

ته په پام د ۱۳۹۳ کال په پرتله یې ۱۷۵ سلنه وده کړې. حکومت د بانکوالۍ د 

قانون په تعدیل رسه، د اسالمي بانکوالۍ قانوين او مقررايت چوکاټ رامنځته کړ. 

پر دې رسبېره 4۵ مقررې، الرښودونه او د اسالمي بانکوالۍ د محصوالتو طرحه 

هم جوړه او پلې شوه.

پ ـ د کلیوايل اقتصاد پیاوړتیا او هوساینه

په وروستیو څلورو کلونو کې د هېواد د ۳4 والیتونو د ۳86 ولسوالیو په کچه په 

۱۹4۱۹ کلیو کې ۳۰۵۳4 پراختیايي پروژې ګټې اخیستنې ته سپارل شوې دي، 

چې د اقتصاد پر پیاوړي کولو او د کلیوايل هوساینې پر رامنځته کولو مستقیم اغېز 

لري. دغو پروژو د څه باندې یو میلیارد امریکايي  ډالرو په ارزښت، شاوخوا ۱۷ 

میلیونه کلیوال مېشتي تر خپل پوښښ الندې نیويل دي.

د کلیوايل صنایعو پرمختیا: د کلیوايل صنایعو د پرمختیا ميل پروګرام د سپام د 
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۵ زرو ډلو رامنځته کول او د هغوی دوامدار پیاوړي کول؛ د کلیو د پور او سپام د 

۵۰8 اتحادیو جوړول او د هغوی مالتړ؛ د ۱۳۰۰ تولیدي ډلو جوړول او د هغوی 

دوامدار مالتړ؛ د 6۰۰ په شاوخوا کې کوچنیو کلیوايل تشبثاتو د ظرفیت لوړول او 

پیاوړي کول؛ د کلیوايل صنایعو د وړاندې کولو لپاره د نندارتونونو جوړول؛ د مايل 

او تخنیکي خدماتو د وړاندې کولو له الرې یې پایدار کاري فرصتونه او په کلیو 

کې د کار او بار پراختیا رامنځته کړې. د دغه ميل پروګرام له ۵۰ سلنه ډېرې ګټه 

اخیستونکې ښځې دي.

د وليس تړون د پروګرام طرحه او پيل کول۱: د وليس تړون ميل پروګرام د 

حکومت او خلکو ترمنځ تړون دی، چې د اسايس خدماتو په وړاندې کولو رسه له 

خلکو رسه د دولت رول په ځانګړې توګه په کلیوالو سیمو کې ډېر پیاوړی کوي. 

دغه پروګرام به په لسو کلونو کې په درېیو پړاوونو کې پلی يش. افغانستان د 

دغه پروګرام طرحه د بروکسل په )2۰۱6( کنفرانس کې نړیوالې ټولنې ته وړاندې 

کړه. د دغه پروګرام لومړی پړاو )څلور کلونه( په 6۷8 میلیونه امریکايي ډالرو 

بودیجې تر اجرا الندې دی، چې د کلیو ۱۳ زره انکشايف شوراګانې یې تر پوښښ 

الندې نیولې دي.

د کلیوايل نښلېدو په برخه کې ښه والی: په وروستیو څلورو کلونو کې، د کلیو د 

بیا رغاونې او پراختیا وزارت د کلیوايل الرو جوړولو ميل پروګرام، چې شاوخوا 6.۵ 

میلیونه کلیوال مېشتو وګړو ته یې ښار او نورو کلیو ته د ۷۳4 ډېرو سړک جوړولو 

او ترانسپوريت پروژو )2۵۰۰ کیلومرته سړک او 44۷۰ مرته پل( له الرې د نښلېدو 

زمینه برابره کړې ده. همداراز د ټولګټو وزارت په کلیو کې 48۰ کیلومېرته اسفالټي 

سړک، ۵۳۰ کیلومېرته جغيل سړک، 288۱ مېرته کانکريټي پل او ۱4۵ زره مېرته 

پولچکونه جوړ کړي دي.

په کلیوايل سیمو کې د انرژۍ برابرول: په وروستیو څلورو کلونو کې د کلیو لپاره 

د انرژۍ برابرولو شپږ پروژې د ۳۰ میلیونه امریکايي ډالرو په لګښت ګټې اخیستنې 

ته سپارل شوې دي چې د 4۰۰ زرو په شاوخوا کې ګټه اخیستونکي لري.

Citizens’ Charter National Priority Program (CCNPP(   1
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ت ـ د هېواد په اقتصادي نظام کې د ځمکې د اهمیت 
ډېرول

د ميل یووايل حکومت له جوړېدو وروسته د هېواد په اقتصادي نظام کې د ځمکې 

اهمیت بیا تعریف شو، د ځمکوالۍ په نظام کې اصالحات د لومړیتوبونو په رس 

کې دي، پنځوس کلنه الر نقشه طرحه شوه او د ځمکې ميل پالیيس جوړه شوه. 

همدارنګه د ميل یووايل حکومت په دوره کې د ځمکوالۍ چارو د تنظیم قانون او 

د استمالکو قانون نافذ شو؛ ترڅو د ځمکوالۍ په نظام کې د پراخو اصالحاتو د 

راوستو په برخه کې قانوين تشه ډکه يش.

د پانګونې د ودې په موخه د دولتي ځمکو د بانک جوړول: په ۱۳۹۷ کال کې 

حکومت، په 28 والیتونو کې د دولتي ځمکو د معلومايت بانک د پراختیا عميل 

کارونه پیل کړل. شاوخوا 2 میلیونه جریبه دولتي ځمکه به د 6۵ ځانګړنو په پام 

کې نیولو رسه په برېښنايي توګه د ۱۳۹8مايل کال تر پایه رسوې او ثبتېږي. د 

دولتي ځمکو بانک به د دولتي ځمکو او عامه ملکیتونو د دقیقو شمېرو په وړاندې 

کولو رسه، د پانګونو، بنسټيزو او ټو لګټو پروژو د پيل کولو لپاره د ځمکې د ځانګړي 

کولو په چارو کې ډېره اسانتیا رامنځته کړي.

د دولتي ځمکو اجاره او ورکړه: د افغانستان د ځمکو ادارې )ارايض( په تېرو 

څلورو کلونو کې ۱64 زره جریبه دولتي ځمکه خصويص سکتور ته په اجاره ورکړې 

ده چې د شاوخوا ۷۳۰ میلیونو ډالرو پانګونه پرې شوې ده. همدارنګه د دولتي 

پروژو د پيل کولو او د عامه – خصويص مشارکت د مالتړ په موخه شاوخوا 24۳ 

زره جریبه دولتي ځمکه په ټول هېواد کې غوښتونکو ادارو ته ورکړل شوې ده.

د ملکیت په بازار کې د ثبات راوستلو په موخه د ځمکو د بیې ټاکلو د سیستم 

رامنځته کول: د ځمکې او ملکیتونو د بیې ټاکلو پروګرام طرحه او پيل کول یې 

او  د ښاري  کارولو رسه  په  ټکنالوژۍ  د معارصې  له دې الرې  پیل شوي چې 

کلیوايل ځمکو او ملکیتونو د پېر، پلور، کرایې او اجارې رښتینې بیې ټاکل کېږي.

ث ـ د انرژۍ د تولید پراخول او برېښنا رسول

حکومت په هېواد کې له اوبو، باد، ملریزو او ګازي رسچینو څخه د انرژۍ د تولید 

د پراخ ظرفیت په درک رسه هڅه کړې له دغه پوټېنشل څخه د ګټې اخیستنې 

لپاره حقوقي، ادارايت او ظرفیتی زمینه مساعده کړي. د برېښنا د تولید لپاره د بند 

جوړولو په برخه کې لوی تحرک رامنځته شوی او دغه راز له بیا نوي کېدونکو 
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رسچینو د انرژۍ د تولید د بنسټيز کولو لپاره له ملریزو او اويب رسچینو د انرژۍ د 

تولید لومړنۍ پروژې پیل شوې دي.

له داخيل رسچینو د انرژۍ تولید: د سلام بند د ساختامين کار له بشپړېدو او 

ګټې ته له سپارل کېدو او د څو نورو بندونو د توربینونو ترمیم او بیا جوړولو او د 

بامیانو د ملریزې برېښنا او د هرات د ملریزې او بادي برېښنا د بټۍ پرانیستلو رسه د 

هېواد د تولید ظرفیت ۱6۵ مېګاواټه زیات شوی دی. د اوبو د 2۵ بندونو د مطالعې 

او جوړولو، د برېښنا د ۱۳ ملریزو بټیو او له ګازي رسچینو څخه د تولید د 2 بټيو 

پر پروژو کار روان دی چې په ټول کې به 8۵۵ مېګاواټه نوره برېښنا راپیدا يش.

د واردايت برېښنا او د برېښنا د شبکې د ګټه اخیستونکو زیاتول: د اقتصادي 

فعالیتونو او د ټولنې د هوساینې د کچې د لوړولو په موخه شبکو ته د برېښنا د وېش 

د ډېرولو لپاره، د برېښنا واردات د ۱۳۹۳ کال په پرتله، په ۱۳۹6 کال کې 2۵ سلنه 

ډېروالی درلود. د واردايت برېښنا د کچې له شته پالن رسه سم، د واردايت برېښنا 

کچه به د ۱۳۹۳ کال پرتله په 42 سلنه ډېروايل رسه د ۱۳۹۷ کال تر پایه په کال 

کې ۵ میلیونه او 2۳2 کیلوواټ ساعت ته ورسیږي. د برېښنا رشکت د معلوماتو 

پر بنسټ د برېښنا شبکې پېرودونکي د ۱۳۹۳ کال په پرتله په ۱۳۹۷ کال کې، 

شاوخوا 26 سلنه ډېر شوي دي.

شپږم شکل:
 د واردايت برېښنا د کچې ډېروالی

د برېښنا د وېش شبکو پراختیا: د برېښنا رسولو پروژې په ۱۵والیتونو کې ګټې 

لګول شوي  ترانسفرمر  هېواد کې 2۵۰۷  ټول  په  او  ته سپارل شوې  اخیستنې 

دي. په والیتونو کې ۱2 نوي سب سټېشنونه جوړ شوي دي چې ټول ظرفیت 

یې ۷۹۳.۵ مېګاولټ امپريه دی. رسبېره پر دې، ۷ سب سټېشنونه پیاوړي شوي 
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چې ټول ظرفیت یې ۳۹۵ مېګاولټ امپیره دی. همدارنګه په 2۰ والیتونو کې د 

سب سټېشنونو او د لینونو د متدید کار جریان لري. په تېرو څلورو کلونو کې، 6 

والیتونه )کاپيسا، میدان وردګ، غزين، لوګر، پکتیا او بادغېس( د برېښنا له ميل 

شبکې رسه تړل شوي او دایکندي او نورستان والیتونه د لومړي ځل لپاره د برېښنا 

له نعمت برخمن شوي دي.

لپاره د برېښنا چمتو کول: په وروستیو څلورو کلونو کې د  د صنعتي پارکونو 

شوراندام، امیر عيل شېر نوايي او شېخ مرصي درې صنعتي پارکونه د عمومي 

برېښنا رسونې له سیستم رسه تړل شوي دي، چې په پایله کې د ۱۱۵ میلیونه 

ډالرو په ارزښت د پانګونې د جلب المل شوي دي. په دغو پارکونو کې له ۹۰ ډوله 

ډېر توکي تولیدیږي. په ټولیز ډول، د هغو فابریکو شمېر ۵2 سلنه لوړ شوی چې د 

برېښنا د توزېع په دولتي شبکه کې شاملې دي.

ج ـ د اوبو کنرتول او مدیریت

ميل یووايل حکومت د واک له پیله د اوبو د کنرتول او مدیریت موضوع په خپلو 

لومړیتوبونو کې راوستې ده. د سلام بند د رغېدو په چټکوايل او د دغه بند په تل 

کې د 64۰ میلیونه مېرته مکعب اوبو زېرمه کولو رسه، د ميل یووايل حکومت 

وښوده چې له نړیوالو قوانینو رسه سم د هېواد د اوبو د کنرتول په برخه کې قاطع 

او جدي دی.

د بندونو جوړولو د کار ښه کېدل: په وروستیو څلورو کلونو کې، د اوبو د ۱2 

بندونو د رغېدو او کار پړاو پیل شوی دی. همداراز د اوبو ۵ بندونه د ډيزاین او ۹ 

نور بندونه د اقتصادي، چاپېریايل، تفصیيل ډيزاین او امکان سنجۍ د مطالعاتو 

په پړاو کې دي. د دغو بندونو په جوړولو رسه اټکل کېږي چې د 6 میلیارد مېرت 

مکعب په شاوخوا کې اوبه زېرمه يش او همدارنګه له ۷۳۵ زره هکتاره ډېره شاړه 

ځمکه خړوبه يش.

د ابو لګولو د شبکو پراختیا: د اوبو د تاسیساتو )رسبندونو او کانالونو( د اصالح او 

بیا جوړولو ميل پروګرام ګټې اخیستنې ته د 6۵2 پروژو په سپارلو له ۱۰۰ زر هکتاره 

ډېره ځمکه چې پخوا له اوبو لګولو پاتې وه، بیا ځيل خړوبولو ته چمتو کړه. د کرنې 

وزارت له خوا د اوبو لګولو ۵4۹ نوې شبکې هم بشپړې شوې دي. پر دې رسبېره، 

په کرونده کې د اوبو د تنظیم پروګرام، په 2۳ والیتونو کې د اوبو لګولو ۱۳۷ شبکې 

بیاجوړې کړې چې له 4۳ زره هکتاره ډېره ځمکه خړوبوي.
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په  کې  ښار  کابل  په  پروګرام:۱  تغذیې  مصنوعي  د  اوبو  الندې  ځمکې  تر 

ازمایښتي توګه پيل شوی دی. دغه پروژه د آسیا پرمختیايي بانک )ADB( او د 

امریکا د نړیوالې پرمختیايي ادارې )USAID( په مايل او تخنیکي مرسته طرحه 

شوی چې په درېیو کلونو کې یې ازمايښتې پړاو پلی کېږي.

د سېالبونو د ویجاړیو کمول: په پنځو سیندیزو حوزو کې ۳۰4 تحکیاميت پروژې 

بشپړې شوې دي، چې په پایله کې یې د سیندونو د 6۹ زره مېرت مربع ساحيل 

برخو او 24 زره هکتاره ځمکې او د دولتي او ټول ګټو تاسیساتو د ویجاړۍ او د 22 

زره کورنیو د بې ځایه کېدو مخنیوی شوی.

چ ـ د کرنې او مالدارۍ وده

د نړیوال بانک اقتصادي سنجونې ښيي چې په ۱۳۹۵ کال کې د کرنې ونډه د 

همدغه کال د اقتصادي ودې د کچې نیاميي وه؛ کرنیز محصوالت له ۱2.4 

سلنې ودې رسه د تېر کال په پرتله، په ۱۳۹۵ کال کې د لویې اقتصادي ودې تر 

ټولو لوی عامل پېژندل شوی دی. په دغه کال کې د مېوې تولید ۳۰ سلنه وده 

کړې. په ۱۳۹6 او ۱۳۹۷ کلونو کې هم د کرنې په سکتور کې ناخالص داخيل 

محصول، ۳،8 او 2 سلنه وده کړې. پر دې رسبېره، د کرنې په سکتور کې د یو 

میلیارد ډالري پانګونې لپاره د خصويص سکتور ژمنه تثبیت شوې ده.

د میکانیزه او عرصي کرنې رامنځته کول: د ماشین آالتو او د کرنې میکانیزه 

کولو ته د کروندګرو د الرسيس په موخه، د لومړي ځل لپاره د هوارولو ۳6 الیزر 

ماشینونه2 اخیستل شوي او کروندګرو ته ورکړل شوي دي. نور کرنیز ماشین آالت 

لکه ټراکټورونه هم د کرنې وزارت له خوا کروندګرو ته ورکړل شوي دي؛ د بېلګې په 

توګه، یوازې په ۱۳۹4 کال کې، ۳۰۰ ټراکټورونه او د شولو د کرلو ۱۰۰ ماشینونه 

مستحقو کروندګرو ته ورکړل شول. همدارنګه په ۱۷ والیتونو کې په پرسيل کې 

د للمي غنمو د کرلو د ټراکټوري خدماتو وړیا کمپاین جوړ شوی دی. له بل پلوه، 

د کروندګرو د روزنې او عرصي ټکنالوژۍ د را لېږدولو لپاره په ۳4 والیتونو کې، د 

کروندګرو د کرنې ۱22۳۰ ښوونځي۳ )په کرونده کې عميل روزنه( جوړ شوي او په 

6 والیتونو کې ۷ کرنیز څېړنیز فارمونه هم بیا رغېديل او له مايل او تخنیکي پلوه 

سمبال شوي دي.

Recharging Groundwater   1
Laser land leveler   2

Former’s Field School (FFS(  3
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د بڼ والۍ محصوالتو ښه والی: په ۱۳۹6 کال کې پر 2۱۱ زره هکتاره ځمکه د 

بڼ والۍ محصوالت کرل شوي دي؛ په داسې حال کې چې دغه شمېره په ۱۳۹۵ 

کال کې ۱8۱ زره هکتاره وه. له بله پلوه، د کرنې وزارت شمېرې ښيي، چې په 

تېرو درېیو کلونو کې د بڼ والۍ تولیداتو او صادراتو شاوخوا ۷ سلنه وده کړې ده.

د ارزښت لرونکو کرنیزو محصوالتو وده: له کروندګرو او سوداګرو څخه د دولت 

مالتړ او د زعفرانو د پایدارې پرمختیا پر پنځه کلنې سرتاتيژۍ رسه، د زعفرانو 

تولید شاوخوا 2،۵ او د کروندې ځمکه یې شاوخوا ۵ برابره ډېره شوې ده. له ۱۳۹۳ 

تر ۱۳۹۵ کال پورې د سویابینو محصوالت هم د 24۰۰ هکتاره ځمکې په ور 

ډېرولو رسه له ۳ زره 6 زره ټنو ته رسېديل. همدارنګه د طبي بوټو د صادراتو حجم 

د ۱۳۹4 او ۱۳۹۷ کلونو ترمنځ له ۳۵ زرو ۷۳ زرو ټنو ته لوړ شوی دی او د هغو 

صادرايت ارزښت په ۳۳ سلنې ودې رسه، ۱64 میلیونه ډالره و. د یادولو وړه ده چې 

په تېرو څلورو کلونو کې په کندهار والیت کې له اته زره هکتاره پر ډېره ځمکه د 

انارو باغونه کېنول شوي چې په ۱۳۹۷ کال کې یې محصول ۱۵۰ زره ټنو )د تېر 

کال په پرتله 2۰ سلنه ډېروايل( ته رسېدلی دی.

اووم شکل:

 په افغانستان کې د زغفرانو د کرکیلې او حاصل کچه )۱۳۹۷-۱۳84(

کرنې  او  خوراک  د  ملتونو  ملګرو  د  ښه والی:  بازار  د  محصوالتو  حیواين  د 

ادارې۱ په مرسته د لبنیاتو د هر اړخیز پروګرام په پيل کولو رسه د لبني محصوالتو 

بازارموندنې او ډېروايل وده کړې؛ په داسې ډول چې د شیدو تولید ۵۰ سلنه لوړ 

شوی. همدارنګه د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت شمېرې ښيي، له داخيل 

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO(  1
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تولیداتو څخه د چرګانو او کبانو د 226 زره ټنه غوښې بازار رامنځته شوی دی، د 

حکومت مالتړ المل شوی چې 8۰ سلنه د چرګ د غوښې داخيل لګښت )2۱۹ 

زره ټنه( پوره کړي. د ميل یووايل حکومت د شاتو د تولید او سوداګرۍ لپاره یوه 

طالیي دوره وه، د تولید کچه یې په ۱۳۹۳ کال کې له ۱۵۰۰ ټنو څخه په ۱۳۹6 

کال کې )4۳ سلنه وده( 2۱44 ټنو ته رسېدلې ده.

اتم شکل: 
 په وروستیو کلونو کې د افغانستان د لبنیاتو د اتحادیې د شیدو د تولید پرتله

د سړو خونو او خوراکي توکو د زېرمو پراختیا: له ۱۳۹۳ کال څخه د ۱۳۹6 کال 

تر پایه له 2۳۰۰ ډېر انفرادي او کوپراتیفي زېرمتونونه چې ټول ظرفیت یې 4۰ زره 

ټنو ته رسېږي جوړ شوي دي. همدارنګه په بامیانو، کابل او پروان والیتونو کې 

د کچالیو او پیازو ۳۰84 انفرادي او لوی زېرمتونونه او په بلخ، پروان، سمنګان، 

کابل، لوګر او میدان وردګو کې د صفري انرژۍ 8 سړې خونې جوړې شوې دي.

د سرتاتیژیکو ذخیرو پراختیا: په پکتیکا، نورستان او رسپل والیتونو کې د ۱2 

زره مرتیک ټنه غنمو د سرتاتيژيکې زېرمې څلورو ګدامونو د جوړونې او سمبالولو 

کار په څه باندې 8۰ سلنه پر مختګ رسه دوام لري.

ح ـ د ښاري زېربناوو پرمختیا

د ميل یووايل حکومت هڅه کړې داسې اړتیا وړ بنسټونه ورغوي چې د غوړېدلو، 

امن او کارنده ښاري مرکزونو جوړول ورپورې تړيل وي.

ښاري پروګرام جوړول: ساساکي بنسټ۱ د حکومت په همکارۍ، په افغانستان 

لپاره کُيل چوکاټ جوړ کړی او د هېواد  کې د متحرکو ښارونو د رامنځته کولو 

د ۹ سرتو ښارونو د وضعیت د ښه وايل تفصیيل ډيزاین جوړوي. د ميل یووايل 

Sasaki Consulting Firm   1
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حکومت په دوره کې، د خوست، پل علم او بامیانو ښارونو ماسټر پالن تصویب 

شوی او د هرات او کابل ښار ماسټر پالن په وروستيو پړاوونو کې دی. همدارنګه 

د کندهار، جالل آباد، ګردېز، کندوز او مزاررشیف ښارونو د ماسټر پالن کار 8۵ 

سلنه مخته تللی. 

د له مخکې جوړ شوي صنعت پالنول: د ۱۳۹۷ کال د وري په شپږمه حکومت 

له  اړتیا په درک رسه د کورونو د جوړولو د تصدۍ د  ودانیو جوړولو ته د لوړې 

مخکې جوړو شوو قطعاتو د تولید فابریکه پرانیستله. دغه فابریکه په لوړ کیفیت، 

چټکۍ او مناسبه بیه په یوه کال کې څه باندې یو میلیون مېرته مربع له مخکې 

جوړ شوي ودانیز قطعات تولیدوي.  

خ ـ د تولیدي صنایعو پیاوړي کول 

حکومت د مالتړ او د پانګوالو د تحرک په پایله کې او له ټولو امنیتي او اقتصادي 

ننګونو رسه رسه په ۱۳۹6 کال کې د صنعت د سکتور ارزښت، د ۱۳۹۳ کال په 

پرتله شاوخوا 22 سلنه وده کړې ده او ۳۰۷.۵ میلیارده افغانیو ته رسېدلی دی. 

همدارنګه په ناخالصو داخيل تولیداتو کې د دغه سکتور ونډه په ۱۳۹۳ کال کې له 

2.4 سلنې څخه په ۱۳۹۵ کال کې  4.۵ سلنې ته لوړه شوې ده. 

د صنعتي پارکونو پیاوړي کول: د ميل یووايل حکومت په دوره کې له خصويص 

سکتور رسه په مشارکت او نږدې همکارۍ د صنعتي پارکونو ميل پالیيس تدوین او 

د پرمختیا، مدیریت او د صنعتي پارکونو د فعالیت د ښه وايل لپاره اغېزناکې طریقې 

طرزالعمل  توزېع  د  ځمکې  د  کې  پارکونو  صنعتي  په  همدارنګه  شوې.  تعریف 

پخوانیو تجربو ته په پام تعدیل او وروستی شو او پانګوالو ته 22۰ منرې ځمکه 

ووېشل شوه. ۷ نوي صنعتي پارکونه جوړ شوي او له صنعت کارانو څخه د مالتړ 

افغانیو ته  پارکونو کې د هر مېرتمربع ځمکې قېمت ۵۰  ټولو صنعتي  لپاره، په 

را ټيټ شوی. 

په  له تولیدي صنایعو څخه د مالتړ لپاره د قانوين بنسټونو پياوړي کول: 

ټولیز ډول له پانګونو د مالتړ او په ځانګړې توګه  د تولیدي صنایعو په برخه کې 

د مالتړ لپاره، تقنیني اسناد لکه د صنعتي طرحو د مالتړ قانون، د سوداګریزو 

او صنعتي ارسارو د مالتړ قانون، د کورنیو صنایعو د حفاظت )ساتنې( قانون، د 

محدوداملسؤولیت رشکتونو قانون، د افالس قانون، د ځمکوالۍ چارو د تنظیم 

قانون او نور تقنیني اسناد جوړ او نافذ شوي دي. 
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له صنعتکارانو څخه د حکومت پراخ مالتړ: په ميل تدارکاتو کې کورنیو تولیداتو 

ته د 2۵ سلنې ترجېح ورکول؛ د کورنیو تولیداتو د مالتړ په موخه د زعفرانو د 

وارداتو منع کول او د افغانستان د زعفرانو د محصول باکیفیته ساتل؛ د متشبیثینو 

لپاره د ۹۵ سلنه مالیايت جریمو معافیت؛ د درېیو کلونو لپاره د نوو پانګونو مالیايت 

معافیت؛ د انعطاف منونکي مالیايت رژيم جوړول، د صنعتي ماشین آالتو پر واردولو 

د مالیاتو صفر کول، د خامو او نورو موادو پر وارداتو د مالیې ۱ سلنه کول؛ د 

خصويص سکتور په وړاندیز پر 8۰۰ ډوله هغو توکو د واردايت تعرفو لوړول چې 

د صنایعو د داخيل سکتور له خوا تولیدیږي؛ دا د صنایعو د مالتړ په موخه هغه 

اقدامات دي، چې صنعتکاران ترې برخمن شوي دي. 

د ـ د سوداګرۍ او ټرانزيټ وده

له السته راوړنو  یوه  ټرانزيټ  او  په دوره کې، سوداګري  یووايل حکومت  د ميل 

ډکه برخه ده. د نوو ټرانزیټي دهلېزونو په جوړولو او په هېواد کې د ننه د کرنیزو 

محصوالتو لپاره د ارزښت د ځنځري په پراختیا رسه د افغانستان صادرات په ۱۳۹۷ 

مايل کال کې د ۱۳۹۳ کال په پرتله شاوخوا 4۰ سلنه وده کړې ده. 

د مطلقې سوداګریزې تکیې رفع کول: له یوه یا دوو هېوادونو رسه د مطلقې 

سوداګریزې تکیې په برخه کې حکومت د هېواد د کمزوري اقتصاد په درک رسه، 

د هېواد د سوداګریزو رشیکانو پر بېالبېل وايل مترکز وکړ. په همدې برخه کې، 

د منځنۍ آسیا او د سیمې له ډېری هېوادونو رسه سوداګریز تړونونه وشول چې له 

دغو هېوادونو رسه یې د افغانستان د سوداګرۍ کچه زیاته کړه.  

د مطلقې ترانزيټي تکیې له منځه وړل: افغانستان تر وړاندې څو کلونو پورې د 

خپلو مرصيف توکو د وارداتو لپاره د پاکستان په کراچۍ بندر ډېره تکیه درلوده، 

چې ځينې وخت به د افغانستان پر دولت او خلکو د سیايس فشار د وسیلې په 

توګه کارول کېده او په کورين بازار کې به یې بیې متزلزلې کولې. له همدې امله، 

حکومت د افغانستان پر محوریت د سیمه ییز اتصال پالیيس غوره کړه. اوسمهال 

»الجورد تاریخي الر« افغانستان د ځمکې او اوبو له الرې له اروپا رسه نښلوي، 

همدا راز له سیمې او اروپايي هېوادونو رسه »هوايي دهلېزونه« پرانیستل شوي 

چې د افغانستان صادرايت او واردايت محمولې د »چابهار بندر« له الرې هند ته 

لېږدول کېږي. 

د سوداګرۍ د نسبي بیالنس ښه والی: له خصويص سکتور څخه د حکومت 
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پراخ مالتړ، د نوو ټرانزیټي دهلېزونو جوړول او د افغانستان د سوداګریزو رشیکانو 

د لېست پراخول د دې المل شوي چې د هېواد د سوداګرۍ بیالنس د تېر په پرتله 

په نسبي ډول ښه يش.

نهم شکل: 
 په تېرو پنځو کلونو کې د افغانستان د صادراتو کچه )له 2۰۱4 تر 2۰۱8؛ له ۱۳۹۳ تر ۱۳۹۷ مايل کلونو 

رسه سم( 

لسم شکل: 
 د سوداګرۍ د حجم له مجموع څخه د صادراتو د ونډې سلنه )له 2۰۱4 تر 2۰۱8؛ له ۱۳۹۳ تر ۱۳۹۷ 

مايل کلونو رسه سم( 

د افغانستان پر محوریت د سیمه ييزې انرژۍ د ټرانزيټ د پروژو عملیايت 

اقتصادي  یو  کېدل  واقع  افغانستان  د  ترمنځ  آسیا  مرکزي  او  سوېيل  د  کېدل: 

پوټېنشل دی؛ چې سوېيل او مرکزي آسیا یو بل ته متقابلې اقتصادي اړتیاوې 

خاورې  له  افغانستان  د  یوازې  تعامل  اقتصادي  ترمنځ  دوو سیمو  دغو  د  لري. 

ممکن دی. د دغه اهمیت په درک رسه، له مرکزي آسیا څخه سوېيل آسیا ته 

ډيپلومايس  اقتصادي  برخه کې  په  کولو  د عميل  د طرحو  ټرانزيټ  د  انرژۍ  د 
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ټرانزيټ  د  ګازو  د  ټاپي  د  یې،  پایله کې  په  او  ډېر شول  اقدامات  اړوند  نور  او 

او د کاسا  لېږد(  ـ هند ته د ګازو  ـ پاکستان  افغانستان  ـ  )له ترکمنستان څخه 

۱۰۰۰ د برېښنا د ټرانزيټ لویې پروژې )افغانستان او پاکستان ته د قرغېزستان او 

تاجکستان د برېښنا ټرانزيټ( عملیايت پړاو ته ورسېدې او همدارنګه د ټاپ ۵۰۰ 

برېښنا د ټرانزيټ پروژه )ترکمنستان ـ افغانستان ـ پاکستان( د تخنیکي څېړنې او 

ډیزاین په پړاو کې ده. 

ذ ـ د زېربناوو پرمختیا او ترانزیټي آسانتیاوې

حکومت د یوه حقیقي او پایدار اقتصاد د بنسټونو د پالن، د افغانستان د جیو 

ایکانومیک پوټېنشل د بیا را ژوندي کولو او د سیمې د هېوادونو ترمنځ د تقابل 

له ډګر څخه د تعامل پر ټکي د هېواد د بدلولو د پالیسۍ د تحقق په برخو کې، 

د ترانسپوريت زېربناوو د کیفیت جوړول او ښه کول په خپلو کاري لومړیتوبونو 

راوستل. کې 

د واټونو د ترانسپورټي زېربناوو پرمختیا: په وروستیو څلور نیمو کلونو کې، په 

ټول هېواد کې ۹۰۵ کیلومېرته سفالټي سړک، ۵4۰ کیلومېرته جغيل سړک او په 

4۰6۹ مرته اوږدوايل رسه ۷۱ پلونه د ټولګټو وزارت له خوا جوړ شوي او نورې لویې 

پروژې لکه د قیصار ـ المان، جبل الرساج ـ نجراب، فیض آباد ـ اشکاشم، ښرنې 

ـ انګور اډې، د کابل ـ جالل اباد دویم سړک، چاه انجیر ـ ګرشک، یکاولنګ ـ 

دره صوف، دويش ـ بامیانو، د ګردن دېوال ـ چغچران دویمه برخه، ارملک ـ المان 

او د سالنګ تونل او نوې الرې پروژه تر کار الندې دي. له ۱۳۹4 څخه تر ۱۳۹۷ 

کال پورې له ۹۰ زره کیلومېرته ډېر سفالټي او جغيل سړک ساتنه او پالنه بل لوی 

فعالیت دی. 

د  پالنونه:  بنسټیز  لپاره  پراخوايل  د  پټلۍ شبکې  اوسپنې  د  افغانستان  د 

اوسپنې پټلۍ نوی قانون د اوسپنې پټلۍ د شبکې د پراخوايل لپاره د نوو لیدلورو 

له مخې نافذ شو او په دغه قانون پورې اړوندې ۱۱مقررې هم جوړې شوې دي. 

همدارنګه، د آقینې ـ آتامراد د اوسپنې پټلۍ چې افغانستان په آقینه بندر کې له 

ترکمنستان رسه نښلوي، پرانیستل شوه او د افغانستان ـ  ترکمنستان د اوسپنې 

پر دې  بشپړ شوی دی.  بندر کې هم  په  تورغونډۍ  د  کار  بیا جوړولو  د  پټلۍ 

رسبېره، د تورغونډۍـ  هرات د اوسپنې پټلۍ جوړولو لپاره ترکمنستان هوکړه کړې 

ده او ازبکستان هم ژمنه کړې چې د مزاررشیف ـ هرات د اوسپنې پټلۍ د جوړولو 

په برخه کې له افغانستان رسه همکاري وکړي.
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د هوايي ترانسپورټ پرمختیا: په ۱۳۹۷ کال کې افغانستان وکوالی شول له 26 

کلونو وروسته د افغان متخصصینو په واسطه د خپل هوايي حریم کنرتول ترالسه 

کړي. همدارنګه، په وروستیو څلور نیمو کلونو کې، د نیمروز، بامیانو او فراه هوايي 

ډګرونه، د کندوز، میمنې، کندهار او خوست د هوايي ډګرونو ترمینل، د جاغوري 

ولسوالۍ محيل هوايي ډګر او د زابل د هوايي ډګر رنوې جوړه شوې ده.

د ځمکني ترانسپورټ د ودې لپاره زېربنايي او قانوين آسانتیاوې: د هېواد د 

ترانسپوريت سیستم لپاره د اغېزناکو حقوقي بنسټونو د جوړولو په موخه، د واټ د 

ترانسپورټ د تنظیم قانون جوړ او نافذ شو. همدارنګه په »تیر«۱ نړیوال سازمان 

کې د افغانستان له غړیتوب څخه د ښې ګټې اخیستنې په موخه، د »تیر« سیستم 

د پيل کولو مقرره جوړه شوه. پر دې رسبېره، د ننګرهار والیت د تورخم په بندري 

ښارګوټي کې د ترانسپوريتـ  مسافر وړونکي ترمینل لومړی او دویم فاز بشپړ شوي 

او د درېیم فاز کار روان دی. 

ر ـ د کانونو په سکتور کې اصالحات

حکومت د کانونو په سکتور کې د شته ننګونو په سم درک او همدارنګه د کانګو 

په شان هېوادونو څخه چې د رسچینو له نفرین2 رسه مخ شول د تجربو د روښانه 

تصویر په لرلو رسه د کانونو د سکتور د بشپړې پرمختیا لپاره یوه اغېزناکه او پایداره 

سرتاتیژي طرحه کړه. په دې برخه کې د کانونو د سکتور الر نقشه جوړه شوې چې 

موخه یې په دغه سکتور کې د پراخو اصالحاتو راوستل او ظرفیت جوړول دي. 

د کانونو د الر نقشه په لومړیو کې د کانونو د سکتور ټول محدودیتونه او ننګونې 

په دقت ګوري او بیا هغه سیمې چې باید په ترتیب رسه يې په اړه پرېکړه ويش 

لومړیتوب بندي کړې دي.  

د  ته  تړونونو  او کمزورو  لویو ځنډول شوو  ته رسېدنه:  تړونونو  لویو  کانونو  د 

رسېدنې په برخه کې، د آمو دریا د نفتي حوزې، افغان ـ تاجک نفتي حوزې، د 

جبل الرساج د سمنټو پروژې، د غوري سمنټو پروژې، په هرات کې د شیدا د میسو 

کان، د بدخشان د رسو زرو کان، د بلخاب د میسو کان او د هرات د سمنټو د 

پروژې د وضعیت په شمول لوی تړونونه مشخص شوي چې ځینې یې بیا ځيل 

داوطلبۍ ته سپارل شوي یا قرارداد شوي دي. پر دې رسبېره، د ننګرهار والیت 

د تالک کان، د سمنګان والیت د سمنټو پروژه، د کونړ ـ ننګرهار د مرمرو ډبرو 

TIR   1
resource curse theory   2
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کان او د غزين او میدان وردګو د تراورتین۱ کان هم په وروستیو کې داوطلبۍ ته 

سپارل شوي دي. 

د  رسه  کان کیندنې  قانوين  غیر  له  مبارزه:  رسه  کان کیندنې  قانوين  غیر  له 

مبارزې د سخت وايل په پایله کې، تر اوسه د کابل په کچه شاوخوا ۵84 ځایه 

غیرقانوين کان کیندنه تثبیت او بنده شوې ده؛ چې له ډلې یې ۳۱2 د کانونو او 

پټرولیم وزارت رسه تړون کولو ته حارض شوي دي. همدارنګه په ۱۳۹6 کال کې 

په ۳۰۰ ساحو کې ۳۳ غیر قانوين کان کیندنې په ګوته شوې  او د رسمي مېکانېزم 

له الرې یې تړون کړی دی. 

د تېلو او ګازو د رسچینو په تنظیم کې اصالحات: د تېلو او ګازو د رسچینو د 

ښه  تنظیم په برخه کې، د نفتو او ګاز )هایدرو کاربنونو( نوی قانون نافذ او د تېلو او 

ګازو ميل پالیيس تصویب شوه. له نوې پالیسۍ رسه سم، د تېلو او ګازو د رسچینو 

تړونونه په ژوره توګه څېړل کېږي. همدارنګه د هېواد د تېيل او ګازي رسچینو د 

اغېزناکې ایستنې لپاره لکه د آمو دریا نفتي حوزې، افغان ـ تاجک نفتي حوزې، 

د یتیم تاق ګاز د څاګانو او نورو اړوندو سیمو په اړه عميل او اصالحي اقدامات 

پیل شوي دي. 

د کانونو د عوایدو په راټولولو کې اصالحات: د اصالحاتو په پيل کولو رسه، د 

کانونو د عوایدو راټولولو پروسې منظمې شوې او په پراخه کچه څارل کېږي. په 

پایله کې یې، په ۱۳۹6 مايل کال کې د کانونو د سکتور ټول عواید د تېر کال په 

پرتله، ۷۰ سلنه لوړ شوي او ۷ میلیارده افغانیو ته رسېديل دي. 

ز ـ د مخابرايت زېربناوو پرمختیا

د افغانستان 8۹ سلنه سیمې د مخابرايت خدماتو تر پوښښ الندې دي او په پام 

کې ده چې د پاتې ۱۰ سلنه لرې پرتو، غرنیو او صعب العبور سیمو لپاره هم »د 

کلیو لپاره مخابرايت شبکه«2پروژې له الرې د ۱۵۰۰ آنتنونو او مخابرايت دستګاوو 

په نصبولو رسه باکیفیته مخابرايت خدمات برابر يش. همدارنګه په افغانستان کې 

انټرنېټ ۹،۷ میلیونه کاروونکي لري چې د هېواد شاوخوا 28 سلنه نفوس جوړوي. 

د انټرنېټ د پوښښ ساحه له ۱۳۹4 څخه تر ۱۳۹6 کلونو پورې له ۱۷ سلنې څخه 

۵۱ سلنې ته پراخه شوې ده. 

1   یو ډول اهکي ډبره ده چې د رسويب او زینتي ډبرو له ډلې بلل کېږي.
VCN   2
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د نوري فایرب شبکې پرمختیا: د مخابراتو او معلومايت ټکنالوژۍ وزارت توانېدلی 

تر پوښښ الندې  فایرب شبکې  نوري  د  کلونو کې 2۵ والیتونه  وروستیو څو  په 

راويل. د نوري فایرب د پرمختیا لپاره، په درېیو پړاوونو کې، شاوخوا ۱۵2 میلیونه 

ډالره لګول شوي دي او د ۱۳۹8 کال تر پایه به دغه شبکه په پاتې ۹ والیتونو 

کې هم د ۵۰ میلیونه ډالرو په لګښت بشپړه يش. پر دې رسبېره، د منځنۍ آسیا 

له هېوادونو څخه د انټرنېټ په پېرلو رسه، د نوري فایرب شبکې ظرفیت له ۱۰ جي 

يب څخه ۳۰ جي يب ته لوړ شوی دی. د نوري فایرب شبکې د چټکې ودې او د 

خصويص سکتور د پانګونې راجلبولو لپاره، نوري فایرب ته د پرانیستي الرسيس 

پالیيس جوړه شوې ده چې خصويص سکتور د نوري فایرب په برخه کې پانګونه 

وکولی يش.  

د کاسا ډيجیټل پروژه: د دغې پروژې اسايس موخه د افغانستان له الرې د نوري 

فایرب شبکې په مرسته د منځنۍ او سوېيل آسیا نښلول دي. د کاسا ډيجیټل پروژه 

په ۱۳۹۷ کال کې پیل شوه او په ۵ کلونو کې بشپړیږي. 

د افغان سټ ۱ سپوږمکۍ د مولدیت لوړول: په تېر وخت کې د افغان سټ ۱ 

سپوږمکۍ له ټول پوټېنشیل څخه ګټه نه اخیستل کېده او دغه پروژه په زیان کې 

وه، د لومړي ځل لپاره، په ۱۳۹6 کال کې، د افغان  سټ ۱ سپوږمکۍ د خدماتو 

خرڅالو په لوړېدو شو، چې عواید یې له لګښت ډېر شول او د کال په ۱۵ میلیون 

ډالري عاید رسه د دولت لپاره په یوه عایدايت رسچینه بدله شوه. 



اقتصادي انکشاف

بهرنی سیاست

څومره الره مو وهلې؟

د قانون حاکمیت، اصالحات او روڼتیا

ټولنیز انکشاف

امنیت

1

4

5

6

2

سوله 



     

د سولې د عايل شورا پیاوړي کول

د جګړې د فکري او اعتقادي زمینو له منځه وړل

د علمي میکانیزمونو جوړول او پيل کول

په هېواد کې د هر اړخیزې سولې او ټیکاو لپاره د ميل یووايل حکومت 

هڅې او پایدارې سولې ته د رسېدو لپاره د افغانانو په مالکیت خربې 

اترې بې مخینې او نه ستړې کېدونکې وې. دغې چارې ته جدي پاملرنه 

په داخيل اړخ کې د دې المل شوه چې ميل اجامع رامنځته يش، د 

د  يش،  بریالۍ  اترې  خربې  رسه  حزب  اسالمي  له  حکمتیار  ګلبدین 

د جګړې  او  تسجیل يش  رول  کرامو  علامی  د  کې  پروسه  په  سولې 

د  افغانستان  د  وسیله  په  وړلو  له منځه  د  زمینو  اعتقادي  او  فکري  د 

یوړل  منځه  له  مرشوعیت  جګړې  د  وړاندې  پر  جمهوریت  اسالمي 

لکه څرنګه  لرو؛  وړ السته راوړنې  پام  د  اړخ کې هم  بهرين  په  يش. 

چې ګاونډیو هېوادونو، اسالمي هېوادونو، سیمې او نړۍ ته د جمهور 

لکه  ناستې  پرله پسې  کې  برخه  دې  په  همدارنګه  او  سفرونه  رئیس 

د  افغانستان کې  په  ترڅو  د دې المل شول  پروسې جوړول،  کابل  د 

جګړې د پای ته رسولو لپاره سیمه ييزه او نړیواله اجامع رامنځته يش، 

د  مرشۍ  په  افغانانو  د  او  يش  ډېر  اقدامات  اسانوونکي  هېوادونو  د 

سولې د بهیر د پر مخ وړلو او بین االفغاين خربو مالتړ ويش. 

بهمن دانشدوست
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الف ـ د سولې د عايل شورا پیاوړي کول

حکومت د سولې د هڅو او تحقق په برخه کې د سولې د عايل شورا د کړنو پر 

خپلواکۍ ټينګار کړی او  د دغه غیر دولتي بنسټ د ښه فعالیت لپاره یې زمینې 

برابرې کړې دي. هغه کورنۍ او بهرنۍ ناستې او کنفرانسونه چې دغې شورا جوړ 

کړي، د سولې لپاره یې ميل اجامع پیاوړې کړې او په داخيل او بهرين اړخ کې 

یې د سولې د تحقق زمینه برابره کړې ده. 

د سولې د ميل سرتاتیژۍ تدوین: د ميل یووايل حکومت تر جوړېدو وروسته او 

هغه لرلید ته په پام رسه چې پایدارې سولې ته د رسېدو په موخه د جمهور رئیس 

غني له خوا وړاندې شو، د سولې عايل شورا مسوولیت نوي مرشتابه ته وسپارل شو. 

دغه بدلونونه د دې المل شول چې د سولې ميل سرتاتیژي جوړه او په دغه برخه 

کې واحده تګالره او مشخصې موخې وټاکل يش. د سولې عايل شورا پنځه لویې 

کاري موخې لري، چې عبارت دي د ميل اجامع له جوړولو، د بین االفغاين خربو 

پیل، د محيل ثبات د پروګرام پیلول، د سولې د هوکړه لیکونو پيل کول او د سولې 

په اړه د ظرفیتونو لوړول. 

د ميل اجامع په جوړولو کې رول لوبول: د سولې عايل شورا د خپلې لومړۍ 

موخې په برخه کې له سیاسیونو، قومي او جهادي مرشانو، د اکاډمیکو بنسټونو 

له مسوولینو، ځوانانو، ښځو، مدين ټولنو او له ټول هېواده له پېژندل شوو څېرو 

رسه کتنې او مشورې کړې دي چې یوازې د یوه کال په موده کې یې د ټولنې د 

ټولو اقشارو د غوښتنو او نظریو د راټولولو لپاره ۵۰۰ ناستې جوړې کړې دي، ترڅو 

پایدارې سولې ته د رسېدو په موخه یوه پياوړې اجامع رامنځته يش. 

د سولې میندې په نوم د غونډو جوړول: په سوله کې د ښځو د رول زیاتولو او 

د ښځو ترمنځ د سولې د شبکو جوړولو په موخه د »سولې میندې« ناستې جوړې 

شوې. دغه ناستې د ټولنیزې سولې په راوستلو کې د ښځو پر اغېزناک رول او د 

سولې فرهنګ ته د تاوتریخوايل د فرهنګ پر بدلولو ټينګار کوي. 

د سولې د مشوريت لویې جرګې د جوړولو مسوولیت: د سولې عايل شورا په 

نوښت ناستې او کنفرانسونه جوړ شوي چې له ډلې یې په شامل، ختیځ، لوېدیځ او 

سوېل ختیځ زون کې له علاموو رسه د سولې مشوريت کنفرانسونو؛ د سولې په اړه د 

دیني علاموو ميل مشوريت ناستې )۱۳۹6 مرغومی(؛ د جهادي، قومي او والیتي 

شورا د مرشانو په ګډون د سولې ميل کنفرانس )۱۳۹6 کب( او د سولې په اړه د 
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مدين ټولنې، ځوانانو او ښځو ميل مشوريت کنفرانس )۱۳۹6 مرغومی( ته اشاره 

کوالی شو. دغه ناستې د ګډونوالو د نظرونو راټولولو او د سولې له بهیره د هغوی 

د مالتړ المل شوې دي. د ۱۳۹۷ کال په وروستیو کې هم د هېواد وضعیت ته په 

پام رسه د سولې عايل شورا ته د سولې مشوريت لویې جرګې د جوړولو مسوولیت 

ور په غاړه شو. 

ب ـ د جګړې د فکري او اعتقادي زمینو له منځه وړل

سولې ته د رسېدو په الره کې یوه لویه ننګونه د افغانستان په تېرو څو لسیزو ګډوډیو 

کې جګړې ته د مرشوعیت ورکولو لپاره د فکري او اعتقادي زمینو رامنځته کېدل 

دي. په تېرو څلورو کلونو کې حکومت د دغو زمینو د له منځه وړلو او پایدارې سولې 

او ټيکاو ته د رسېدو په موخه د علاموو له خوا د افغانستان د اسالمي جمهوریت 

پر وړاندې د جګړې د ناروا بللو لپاره زمینې برابرې کړې دي. په داخيل اړخ کې 

علاموو دغه جګړه د »متفقې فتوا« په خپرولو رسه ناروا وبلله او په بهرين اړخ کې د 

سعودي عربستان علاموو دغه جګړه ناروا او »فتنه« وبلله. دغې السته راوړنې دوې 

مشخصې پایلې درلودې: پر وسله والو مخالفینو اېډیولوژیک فشار او د افغانستان 

د اسالمي جمهوري نظام د دیني مرشوعیت منل.

د بوګور د پرېکړه لیک خپرول: د ۱۳۹۷ کال د غوايي پر 2۱ مه د اندونیزیا په 

بوګور ښار کې د افغانانو پر وړاندې پر ګواښونو د بحث په موخه د افغانستان، 

اندونیزیا او پاکستان د علاموو درې اړخیز کنفرانس جوړ شو. په دغه کنفرانس کې 

علاموو د پرېکړه لیک په خپرولو رسه په افغانستان کې د سولې او هوساینې مالتړ 

وکړ او د کابل پروسې په دویم کنفرانس کې یې د جمهور رئیس محمد ارشف 

غني د سولې وړاندیز وستایه.

د افغانستان د علاموو د متفقې فتوا خپرول: په کابل کې له ټول افغانستانه 

د دې  هېواد علاموو  د  ناسته جوړه شوه.  بې سارې  علاموو  باندې 2۹۰۷  د څه 

ترڅنګ چې بین االفغاين او پایدارې سولې ته پر رسېدو ټينګار وکړ، د ۱۳۹۷ 

کال د غربګويل پر ۱4مه یې د لویې جرګې په تاالر کې د متفقې فتوا په خپرولو 

رسه د افغانستان د اسالمي جمهوریت پر وړاندې جګړه ناروا او ځامنرګي بریدونه 

حرام وبلل.

د سولې په مالتړ د حرمینو رشیفینو د امامانو خطبه: د حرمینو رشیفینو خطیبانو 

)د ۱۳۹۷ د چنګاښ پر لومړۍ نېټه( د جمعې د ملانځه په خطبه کې په افغانستان 
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کې د سولې، ټيکاو او اوربند مسألې ته اشاره وکړه. هغوی په افغانستان کې د 

سولې او ټيکاو د ټینګښت لپاره د دعا ترڅنګ د جګړې د پای ته رسولو غوښتنه 

وکړه. د مسجدالحرام خطیب شیخ عبدالرحمن سدیس او د مسجد نبوي )ص( 

امام شیخ عبدالله بن عبدالرحمن البعیجان د قرآن کریم او نبوي احادیثو پر بنسټ 

له مخالفینو او افغان حکومت څخه د سولې او ټيکاو د ټینګښت غوښتنه وکړه. دغو 

خربو په افغانستان کې د روانې جګړې د ناروا بللو او پای ته رسولو په اړه د اسالمي 

نړۍ په ځانګړې توګه دیني علاموو دريځ رسه نږدې کړ. 

د مکې مکرمې د بیت الحرام اعالمیې صادرول: د اسالمي همکاریو سازمان 

د افغانستان د سولې او امنیت په اړه د دوو ورځو لپاره د ۱۳۹۷ کال د چنګاښ پر 

۱۹مه او 2۰مه په جده او مکه مکرمه کې د علاموو نړیوال کنفرانس جوړ کړ. د 

دغه کنفرانس په پایله کې »د مکې مکرمې د بیت الحرام اعالمیه« خپره شوه. 

په دغه اعالمیه کې د افغانستان اوسنۍ جګړه د اسالم له اصولو او اساساتو او 

اسالمي ټولنې رسه په مخالفت کې اعالن شوه او ځامنرګي بریدونه چې پر عامو 

خلکو کېږي، حرام وبلل شول. د مکې مکرمې اعالمیې د افغانستان روانه جګړه 

وغندله او له ښکېلو غاړو یې وغوښتل چې »فتنه« له منځه یويس او سوله وکړي. 

دغه سازمان په افغانستان کې د سولې او آرامۍ اجنډا ته په خپلو پروګرامونو کې 

لومړیتوب ورکړی۱. د علاموو د نړیوال کنفرانس په تعقیب د ۱۳۹۷ کال د وږي 

پر 22مه د افغانستان په اړه په جده کې د اسالمي همکاریو د سازمان ځانګړې 

ناسته وشوه. تر دې وړاندې هم د ميل یووايل حکومت اجرائیه رئیس د اسالمي 

ناستې2 په څنډه کې، چې د »عدالت  همکاریو سازمان د مرشانو د دیارلسمې 

او سولې لپاره د یووايل او پیوستون« په نامه جوړه شوې وه، اسالمي هېوادونه 

ټینګښت کې  په  او د سولې  مبارزې  ترهګرۍ رسه ګډې  له  افغانستان کې  په 

همکارۍ ته را وبلل او د دغې ناستې په څنډه کې یې په دې اړه د 8 هېوادونو 

)سعودي عربستان، ترکیې، ایران، مالیزیا، اردن، پاکستان، مرص او بالروس( 

هوکړه ترالسه کړه.

د افغانستان او پاکستان د علاموو ګډه ناسته: د افغانستان د علاموو پالوي 

پاکستان ته په سفر کې )۱۳۹۷د تلې 6 ـ۷(  د  پاکستان له علاموو رسه وکتل او 

د دغه هېواد له ځینو مذهبي او سیايس مرشانو رسه یې په افغانستان کې د سولې 

1   په افغانستان کې د اسالمي همکاریو د سازمان د سفیر، حسین اوين بتساين خربي ناسته د 1397 د زمري 15 مه.
2   د 1395 د وري 26 مه، ستانبول، ترکیه
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د پروسې په مالتړ د علاموو پر همغږۍ خربې وکړې. د پاکستان علاموو په لیدنو 

کې ژمنه وکړه چې د سولې په بهیر کې د افغانستان د علاموو له رسارسي شورا او 

د سولې له عايل شورا رسه همکاري کوي. 

پ ـ د علمي مېکانېزمونو جوړول او پيل کول

حکومت سولې ته د رسېدو لپاره د نه ستړي کېدونکو فعالیتونو پر دوام د پایدارې 

سولې عميل مېکانېزم جوړ کړ او اوسمهال د »سولې د الر نقشې« پر اساس الزم 

پروګرامونه مخ ته وړي.

د ميل اجامع جوړول: د سیاسیونو او ګوندونو په ګډون د ټولنې له اقشارو رسه 

مشورې د سولې په اړه اجامع ته د رسېدو لپاره د ميل یووايل د حکومت له پیله د 

دولت د رهربۍ له لوري یو دوامدار بهیر دی. دغه پرله پسې اته میاشتنۍ ناستې، 

افغانستان اسايس  ټولنې رسه د  نړیوالې  له  اعتبار،  او  قانون اهمیت  د اسايس 

ګډون او د سولې په پروسه کې د افغانستان د حکومت مالکیت او مرشي د ټولو 

اقشارو ګډ ټکي دي.

څو  او  اړخیزې  دوه  رسه  هېوادونو  له  سیمې  د  جوړول:  اجامع  سیمه ييزې  د 

اقداماتو  له قاطع  لپاره د حکومت  ته د رسېدو  پایدارې سولې  اړخیزې مشورې 

څخه دي چې دغې چارې د سولې لپاره د سیمه ييزې اجامع د رامنځته کېدو زمینه 

برابره کړه. په دغه دایره کې شاملو هېوادونو ته یې قناعت ورکړ ترڅو ومني چې په 

افغانستان کې سوله او ټيکاو د سیمې د سولې او ټيکاو ضامن دی. په دې برخه 

کې کوالی شو د تاشکند، شانګهای، د آسیا زړه او اسالمي همکاریو د سازمان 

کنفرانس او د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو د درې اړخیزو 

خربو اترو جوړولو او د »کابل پروسې« ته اشاره وکړو.

د کابل پروسه: د کابل پروسه د سولې د بهیر پرمخ بېولو لپاره د واحد چرت د 

رامنځته کولو په موخه جوړه شوه. د دغې پروسې دوې ناستې د ۱۳۹6 د غربګويل 

پر ۱6مه او د ۱۳۹6 د کب پر ۹مه جوړې شوې. دغه ناسته چې تر 2۰ د ډېرو 

هېوادونو او سازمانونو د استازو په ګډون جوړه شوه، د ګډونوالو تر منځ د اجامع د 

جوړولو په برخه کې، همدارنګه افغان طالبانو ته د سولې د واضح وړاندیز کول او د 

حکومت له خوا له کوم وړاندې رشط پرته خربو ته د هغوی  رابلل، د سولې په بهیر 

کې ارزښت لرونکی ګام و.
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د سولې الر نقشې اعالن: جمهور رئیس محمد ارشف غني د جنېوا په ناسته 

کې چې د )۱۳۹۷ د لیندۍ پر ۷مه( له نړیوالې ټولنې رسه د متقابلو ژمنو لپاره د 

افغانستان په اړه جوړه شوې وه، »د سولې د الر نقشې« په اړه خپلې راټولونې 

وړاندې کړې. په دغه الرنقشه کې د سولې پر هوکړه لیک ټینګار شوی چې د 

څلورو ټکو له په پام کې نیولو رسه طالبان د یوې ولسواکې او ټول شمولې ټولنې 

برخه يش: د اسايس قانون پر اساس د ټولو وګړو په ځانګړې توګه د ښځو د 

مکلفیتونو تامین؛ د اسايس قانون منل یا د اسايس قانون د احکامو پر اساس 

او دفاعي ځواکونو  امنیتي  پر اساس د ملکي خدماتو،  قانون  د  تعدیل؛  د هغو 

د فعالیتونو مخ ته وړل؛ د هغو وسله والو ډلو فعالیتونو ته اجازه نه ورکول چې له 

بهرنیو ترهګریزو شبکو، بهرنیو مخربو سازمانونو، دولتي او یا غیر دولتي بنسټونو 

رسه اړیکه لري او په افغانستان کې د نفوذ په لټه کې وي. دغه نقشه د سولې د 

مالکیت، د سولې د مرشۍ، د جګړې د ماهیت او اړخونو، له طالبانو رسه د سولې 

د خربو او سیمه ييزې او نړیوالې اجامع په اړه ده. د الرې نقشه د افغانستان جګړه 

تحمیل شوې، له محدودیت پرته، نا اعالن شوې او د بدلون په حال کې بللې 

چې څلور الملونه لري: بهرنۍ ترهګریزې شبکې، بهرين جنایت کار سازمانونه، 

هغه ګاونډيان چې د ترهګرۍ په برخه کې خپله وجیبه نه ادا کوي او افغان طالبان 

چې د نورو درېیو الملونو لپاره یې زمینه برابره کړې ده. په دغه سند کې ۱2 کسیز 

خربې کوونکی پالوی او له ۹ کمېټو جوړ شوی مشوريت بورډ څرګند شوی چې د 

جمهور رئیس په فرمان جوړ او کار یې پیل کړی دی.

د سولې همغږۍ له څلور اړخیزې ډلې څخه اغېزناکه استفاده: افغانستان، 

پاکستان، متحدو ایالتونو او چین سولې ته د رسېدو د الر نقشې په اړه د هوکړې 

لپاره د سولې د همغږۍ څلور اړخیزه ډله جوړه کړه. د دغې ډلې په شپږو ناستو کې 

د افغانستان فعال حضور )د ۱۳۹4 د مرغومي له 2۱مې د ۱۳۹6 د تلې تر 24مې( 

د دې المل شو چې پاکستان د الرې د یوې نقشې په چوکاټ کې د سولې د بهیر 

په اړه ژمنې وکړي. که څه هم پاکستان خپلې ژمنې عميل نه کړې خو افغانستان 

د  پاکستان  د  مبارزه کې  په  له ترهګرۍ رسه  او  بهیر  د  وکوالی شول د سولې 

کم کارۍ په اړه له دغو ناستو څخه له نړیوالو رسه د خپل لیدلوري د برابرولو لپاره 

د یوه فرصت په توګه ګټه واخيل.

د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پالن تدوین: په 

اسالم آباد کې د پاکستان په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان او پاکستان د 
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چارواکو په څلورمه ناسته کې د ۱۳۹۷ د غويي پر 24 مه »د سولې او پیوستون د 

عمل پالن«۱ بشپړ شو. لکه څرنګه چې د دغې ناستې په ګډه اعالمیه کې راغيل، 

دغه پالن د جمهور رئیس محمد ارشف غني او د پاکستان د لومړي وزیر شاهد 

خاقان عبايس د ۱۳۹۷ د وري د ۱۷مې لیدنو په تعقیب په کابل کې بشپړ شو او 

په هغو کې ۵ کاري ډلې پر کار وګومارل شوې. دغه پالن د باور د پیاوړي کولو 

او په دوه اړخیزو اړیکو کې د تعامل د ژوروايل زمینه برابروي او د دواړو اړخونو 

اندېښنو ته د حل الرې موندلو لپاره یو جوړښت دی. پنځو کاري ډلو چې سیايس 

ـ ډيپلوماټيک، پوځي، استخبارات، اقتصاد او کډوال پکې شامل دي د ۱۳۹۷ د 

چنګاښ پر ۳۱مه کار پیل کړ. د سولې او پیوستون د عمل پالن په واقعیت کې د 

کابل پروسې په دویمه ناسته کې د جمهور رئیس غني وړاندیز شوې طرحه وه چې 

له دولت رسه د دولت پر خربو اترو ټینګار کوي.

له افغان طالبانو رسه اوربند: له بېالبېلو اقشارو رسه د مشورو او د افغانستان 

د دیني علاموو د متفقې فتوا په لړ کې د افغانستان اسالمي جمهوریت د روژې 

مبارکې میاشتې له 2۷م څخه د ۱4۳۹ کال د کوچني اخرت تر پنځم پورې )۱۳۹۷ 

غربګولی( اوربند اعالن کړ. د بې ساري اوربند د اعالن تر څنګ طالبانو هم د 

روښانه  ټکي  پېښې درې  تاریخي  ومانه. دغې  اوربند  اخرت درې ورځې  کوچني 

کړل: د افغانستان په ټولنه کې د حوصلې شتون او د ښه راتلونکي په لوري د 

اړه د  اړتیا درک؛ سولې ته د طالبانو د جنګي ډلې د نه حارضېدو په  حرکت د 
انګېرنې ناسم ثابتېدل او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو ژمنتیا.2

د افغانستان فعالې ډيپلوماسۍ د  ایالتونو اسانوونکی رول:  د امریکا متحدو 

روانې جګړې د بېالبېلو اړخونو له په پام کې نیولو رسه د سولې په برخه کې د 

امریکا د متحدو ایالتونو د اسانوونکي رول لپاره زمینه برابره کړه او له یوې نیمې 

لسیزې وروسته یې دغه هېواد د افغانستان له ګاونډیانو رسه د سولې په تعامالتو 

کې د ښه وايل رول لوبولو ته قانع کړ. حکومت د افغانستان د سولې په اړه د امریکا 

د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي الزمې کاري همغږۍ د افغانستان د ميل 

ګټو او سولې د افغاين مالکیت پر اساس پياوړې کړې دي. همدارنګه د شوو خربو 

پر هر پړاو پوره څارنه لري.

APAPPS   1
2   د سولې الر نقشه، 1397
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د افغانستان، عربستان، اماراتو او امریکا څلور اړخیزې ناستې: دغه څلور 

اړخیزې ناستې د څلورو هېوادونو د ميل امنیت د سالکارانو په ګډون د )۱۳۹۷ 

د وري ۵ مه( په واشنګټن کې په لومړۍ ناستې رسه پیل شوې. نورې ناستې د 

زمري پر 2مه، د لړم پر 24 مه او د ۱۳۹۷ د لیندۍ پر 2۵مه په ابوظبۍ کې جوړې 

شوې. د نړیوالو ترهګریزو ډلو پر وړاندې ګډه مبارزه، د ترهګرو د مايل رسچینو 

له منځه وړل، د افغانستان د سولې بهیر، سیمه ييزې همکارۍ او له طالبانو رسه 

مستقیمې خربې د دغو څلورو ناستو موضوعات وو. په وروستۍ ناسته کې »د 

سولې الر نقشه« او د بین االفغاين خربو لپاره له طالبانو رسه د افغانستان د دولت 

د مستقیم تعامل په اړه خربې وشوې.





اقتصادي انکشاف

بهرنی سیاست

څومره الره مو وهلې؟

سوله

د قانون حاکمیت، اصالحات او روڼتیا

ټولنیز انکشاف

1

3

5

6

2

امنیت 



     

د سیايس جغرافیې ساتنه او د ځمکنۍ بشپړتیا دفاع

د وسله والو ځواکونو د اعال رس قوماندانۍ او د توحید د ميل مرکز جوړول

د سوېيل اسیا او افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو د سرتاتېژۍ اعالن

پراخ او پایدار اصالحاتد ځواکونو ظرفیت لوړول

د څلور کلن امنیتي پالن جوړول او پيل کول

پر امنیتي او دفاعي ځواکونو دوامداره پانګونه

په پوځي بنسټونو کې د فساد کمولد عملیاتو د اغېز ډېروالی

د برشي حقونو د مسایلو ښه والی

د ځواکونو او د هغوی د کورنیو د ژوند ښه والی

د ځواکونو د مورال پیاوړي کول او د دوښمن روښانه تعریف

په پوځي برخه کې د قانوين تشو ډکول

له نشه يي توکو رسه مبازره

کابل ته د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د پالوي سفر

له ترهګرۍ رسه د مبارزې سیمه ییزه سرتاتېژي

اسايس  او  مهمې  یوې  د  خلکو  د  افغانستان  د  تل  ټينګښت  امنیت  د 

غوښتنې په توګه مطرح و، چې اهمیت ته یې په پام رسه د ميل یووايل 

په  او  رسېدو  د  ته  غوښتنې  دغې  کې  کلونو  څلورو  تېرو  په  حکومت 

هېواد کې د رسارسي ټیکاو د رامنځته کولو لپاره د خپلو پروګرامونو په 

لومړیتوبونو کې راوستی دی. امنیتي او دفاعي ځواکونه له څلورو کلونو 

وروسته تر ۹۰ سلنه ډېر اکاماليت پوښښ لري، منسجمه، همغږې او 

واحده سوق او اداره لري، اصالحات د څلور کلن امنیتي پالن له مخې 

کېږي، د امنیتي ځواکونو مورال پیاوړی شوی، په خپلواکو عملیاتو کې 

د ځواکونو ظرفیت لوړ شوی او امنیتي او دفاعي ځواکونو په خپلو اتلولیو 

رسه په مېړانه د هېواد د خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا دفاع کړې ده.

بهمن دانشدوست
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الف ـ د سیايس جغرافیې ساتنه او د ځمکنۍ بشپړتیا دفاع

په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له پام وړ کموايل رسه، 

د هغوی هر اړخیز مالتړ روزنې، مشوره ورکونې او تجهیز ته راکم شو )2۰۱4 کال 

کې( او همداراز امنیتي مسوولیتونه افغان ځواکونو ته وسپارل شول؛ نو ترهګرو ډلو 

په ناسمو محاسبو رسه هڅه کوله یو شمېر والیتونه سقوط کړي او د افغانستان 

پر دوو برخو ووېيش. شومو موخو ته په رسېدو کې د دښمن  سیايس جغرافیه 

ناکامي او د افغانستان د بقا تضمین هغه لومړنۍ مهمې السته راوړنې وې، چې د 

امنیتي او دفاعي ځواکونو د اتلولیو له امله ترالسه شوې.

ب ـ د وسله والو ځواکونو د اعلی رسقوماندانۍ او توحید 
ميل مرکز جوړول

پام رسه جمهور رئیس »د وسله  والو  په  ته  د تپل شوې جګړې سختو رشایطو 

ځواکونو اعلی رسقومانداين« او »توحید ميل مرکز« جوړ کړل، ترڅو د جګړې 

مرشي په سم ډول ويش او د ځواکونو همغږۍ ته په مسلکي او اغېزناک ډول 

پام ويش. دغه مرکز 24 ساعته په ټول هېواد کې له امنیتي ارګانونو او جزوتامونو 

رسه په اړیکه کې دی، د اعال رس قوماندان الرښوونې هغوی ته لېږدوي او امنیتي 

مسوولینو ته د جګړې د وضعیت راپور ورکوي.

پ ـ د سوېيل اسیا او افغانستان لپاره د امریکا متحدو 
ایالتونو د سرتاتیژۍ اعالن

په هېواد دننه او بهر د ميل یووايل حکومت رهربي، بریالۍ ډيپلومايس او د سیمې 

د وضعیت په اړه د جوړوونکو نظرونو په وړاندې کولو په ځانګړې توګه د نړیوالې 

ترهګرۍ پر وړاندې د امنیتي ځواکونو مبارزه، ددې المل شوه چې په سیمه کې د 

ترهګرۍ د له منځه وړلو په اړه د افغانستان او امریکا د متحدو ایالتونو د حکومتونو 

تر منځ د نظر یووالی رامنځته يش. دغه بحثونه د سوېيل آسیا او افغانستان په 

اړه د امریکا د متحدو ایالتونو د سرتاتیژۍ جوړولو المل شول چې په هغو کې 

زماين  پر  دوام،  پر  مرستو  د  افغانستان رسه  له  مبارزه کې  په  ترهګرۍ رسه  له 

محدودیت د والړ سیاست پر ځای د رشایطو پر بنسټ والړ سیاست مخ ته وړلو، 

د افغانانو له لوري د ملت جوړونې پر پیاوړي کولو ټينګار او د ترهګرۍ په مالتړ 

د پاکستان د اقداماتو پر وړاندې د کلک دریځ نیولو، په سیمه کې پوځیانو ته 

د پرېکړې کولو د ډېرو صالحیتونو ورکولو او په افغانستان کې د هند پر ال ډېر 

اقتصادي رول ټینګار شوی.
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ت ـ کابل ته د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا  د 
پالوي سفر

د ۱۳۹6 کال د مرغومي پر 2۵مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ۱۵ کسیز جگپوړي 

پالوي د افغانستان د سیايس او امنیتي وضعیت د څېړنې او په دغه شورا کې د 

افغانستان له خوا ثبت شوو شکایتونو ته د رسېدنې په موخه کابل ته سفر وکړ. تر 

۱۳8۰ کال وروسته کابل ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پالوي دا لومړی سفر 

و چې مرشي یې هم دوره يي مرش کوله. افغانستان د داعش په ګډون د ترهګرو 

ډلو د تحرک، فعالیت، روزنې او متویل شواهد او منونې د پالوي له غړو رسه 

رشیک کړل. د دغه سفر په لړ کې د ۱۳۹6 کال د مرغومي پر 2۹مه د ملګرو 

ملتونو سازمان د امنیت شورا ځانګړې ناسته »د امنیت او پراختیا د تامین د الګو 

په توګه په افغانستان او مرکزي آسیا کې د سیمه ييز مشارکت جوړولو« په نامه 

جوړه شوه. په دغه ناسته کې د ترهګرۍ پر وړاندې د جګړې پر دوام، د ترهګرو پر 

پټنځایونو او مالتړو فشار، د افغانستان مالتړ، د ترهګرۍ پر وړاندې د هر اړخیزې 

مبارزې اړتیا او د افغانستان د اقتصاد پر بیا جوړولو ټینګار وشو او نه یوازې دا چې 

د افغانستان السته راوړنې تصدیق شوې، بلکې د پام وړ وبلل شوې. همدارنګه 

د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانانو په مرشۍ د سولې د بهیر مالتړ وکړ او په 

ناسته کې دا مطرح شوه چې پاکستان باید په افغانستان کې د سولې او ټيکاو په 

راوستلو کې ونډه واخيل.

ث ـ له ترهګرۍ رسه د مبارزې سیمه ییزه سرتاتیژي

حکومت د استانبول پروسې په چوکاټ کې له سخت دریځۍ او ترهګرۍ رسه د 

مبارزې لپاره د یوه ګډ سیمه ييز چوکاټ د جوړولو په موخه مشورې پیل کړې. په 

دې برخه کې افغانستان وکوالی شول »له ترهګرۍ رسه د مبارزې د سیمه ييزې 

له 2۵مې  سرتاتیژۍ«۱ مسوده د آسیا زړه پنځم کنفرانس )2۰۱۵( د اعالمیې 

مادې رسه سم له مالتړو غړو هېوادونو رسه په همغږۍ په اسالم اباد کې جوړه 

کړي. د آسیا زړه د شپږم کنفرانس په اعالمیه کې دغه مسوده وستایل شوه او 

پر بشپړولو یې ټينګار وشو2. د سیمې د هېوادونو له خوا په رسمي ډول د دغه ګډ 

چوکاټ منل به په سیمه کې د ترهګرۍ پر وړاندې د ګډې مبارزې لپاره حقوقي 

الزام رامنځته کړي.

Heart of Asia Regional Counter Terrorism Strategy   1
2   د اسیا زړه هېوادونو د شپږمې ګډې ناستې شلمه ماده، هند، امرترس، د لېندۍ 14مه 1395.
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ج ـ د څلور کلن امنیتي پالن جوړول او پيل کول

د حکومت څلور کلن امنیتي پالن د ځواکونو د ارزونې زمینه برابره کړې او له 

مخې یې تشکیالت او جوړښتونه د تنظیم په حال کې دي. څلور کلن امنیتي 

پالن د افغانستان د ميل امنیت شورا له خوا په درېیو محورونو طرح او جوړ شو چې 

هغه پراخ اصالحات، د امنیتي او دفاعي ځواکونو ظرفیت جوړونه او پر ځواکونو 

د پانګونې برخه ده، چې د نړیوالې ټولنې او امریکا له خوا وستایل شو او کلک 

مالتړ یې وشو.

چ ـ پراخ او پایدار اصالحات

د هېواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو په ټيټو او لوړو کچو کې پراخ او پایدار اصالحات 

د اداري فساد د کموايل المل کېږي او نه یوازې دا چې د امنیتي ځواکونو مورال 

پیاوړی کوي، د هغوی پر کړنو مثبت اغېز کوي او بریالیتوبونه یې ډېروي.

د تشکياليت  رامنځته کول:  قوماندې  د واحدې  لپاره  ټینګښت  د  امنیت   د 

اصالح او د امنیت د ټینګښت او عملیاتو لپاره د واحدې قوماندې د تنظیم په 

له کورنیو چارو وزارت څخه د ميل دفاع  او عامه نظم ځواکونه  موخه رسحدي 

وزارت له تشکیل رسه یو ځای شول. دغه ځواکونه به د ميل اردو له ځواکونو رسه 

په همغږۍ ښه ظرفیت جوړ کړي ترڅو سیمې په اسايس توګه وسايت. همدارنګه 

د ميل دفاع وزارت په قرارګاوو کې د تشکیاليت تورم د رفعې په موخه اقدامات، 

د وظیفوي تداخل مخنیوی، د ميل اردو له تشکیاليت لومړیتوبونو رسه سم د نویو 

وړتیاوو د رامنځته کولو په موخه د رسچینو موندل، د وړتیاوو لوړول او د ميل اردو 

ظرفیتونه لوړول هغه چارې دي چې کار پرې شوی.

د قانون پر نافذولو د پولیسو متمرکز کول: تپل شوې جګړه او د کلونو لپاره د 

هغې سختېدل اصيل دندې یعنې د قانون نافذولو ته د ميل پولیسو مترکز له خنډ 

رسه مخ کړی دی. له جګړه ييز ماموریت څخه د پولیسو په لرې کولو دغه ځواکونه 

د عدالت د تحقق او برشي حقونو د دفاع په برخه کې متمرکز شوي دي.

قول اردو ته د ځانګړو عملیاتو د فرقې لوړول: کومانډو ځواکونو تر دې وړاندې 

د 2 لېواګانو او ۱۰ کنډکونو په چوکاټ کې فعالیت کاوه خو په عملیاتو او د امنیت 

په ټینګښت کې یې د فعالیت اغېز ته په پام د دغو ځواکونو تشکیل دوه برابره او د 

قول اردو په ډول تنظیم شول، 2 رضبتي لېواګانې او ځانګړې ميل دندې هم په 

دغو تشکیالتو کې ډېرې شوې دي.
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د هوايي ځواکونو بیا جوړول او پياوړي کول: د ميل دفاع وزارت په چوکاټ کې 

هر کال لسګونه ځوانان له هوايي پوهنتونه فارغېږي او اوسمهال تر سلګونو ډېر 

کسان په دغه روزنیز مرکز کې مسلکي زده کړې کوي. د ځواکونو مدیریت، تنظیم 

او اداره د ځواکونو د پياوړي کولو لپاره یو مهم اصل دی چې په دې برخه کې د 

اصالحاتو په موخه د هوايي ځواکونو د بستونو شمېر درې برابره لوړ شوی او د بلک 

هاک چورلکو،  UH-60،MD-530، د ثابت وزر الوتکې C-208  او سوپرټوکانو 

په  او  ترڅو دغه ظرفیتونه سم مدیریت يش  پاملرنه شوې  ته هم جدي   A-29

اغېزناک او هدف مند ډول ترې کار واخیستل يش.

د ګارنیزیون جوړول: د کابل ګارنیزیون عمومي قومانداين د کابل د امنیتي ټيم 

د رهربي کولو د ځواک په توګه د بېړنیو عملیاتو، د ترهګریزو ډلو د فعالیتونو د 

مخنیوي، د غیر مسوولو ډلو او وسله والو د کنرتول، د عامه او دولتي ملکیتونو د 

غصب د مخنیوي، د الریونونو د امنیت ټینګولو، د خط سیر او د ميل او نړیوالو 

کنفرانسونو جوړولو د ځایونو د امنیتي تدابیرو د نیولو، له دښمنانه او قانون ماتوونکو 

فعالیتونو رسه د مبارزې په موخه د پولیسو او ميل امنیت په مالتړ فعالیت لري.

د غیر نظامي بستونو ملکي کول: ميل دفاع وزارت د افغانستان د جمهوري 

ریاست د فرمان او له نړیوالې ټولنې رسه د ژمنو پر اساس تر اوسه ۱۱ بستونه 

بستونه  رستېرۍ  او  بریدملۍ  د   ۳۵۰۰ او  افرسۍ  د   ۷۰۰ کچه،  په  ریاست  د 

مطلق ملکي بستونو ته واړول چې د اداري اصالحاتو او ملکي خدماتو د خپلواک 

کمیسیون له خوا یې ګومانې روانې دي. همدارنګه په کورنیو چارو وزارت کې 2۱۰۰ 

مايل او تدارکايت بستونه ملکي شوي او په درېیو پړاوونو کې 246 متخصص 

کسان په دغو بستونو ګومارل شوي دي.

د پوځي افرسانو د ټاکلو آزاده سیايل: د لومړي ځل لپاره په کورنیو چارو وزارت 

د  رتبه افرس بستونه لکه د والیتونو  لوړ  او والیتونو په ګډون ۳۰۰  کې د مرکز 

امنیت آمرین، د امنیتي حوزو آمرین، له جنايي جرمونو رسه د مبارزې، کشف، 

لوجیستیک، ممر، اعاشې، تخنیک او رسحدي مدیران د آزادې سیالۍ له الرې 

وټاکل شول.

په پاسپورت ریاست کې اصالحات: پاسپورت ریاست چې هره ورځ له 4۰۰۰ 

څخه تر 4۵۰۰ جلده پاسپورتونه توزېع کوي، د ميل یووايل حکومت په وخت کې 

د اداري اصالحاتو او سیستم جوړولو له روښانه بېلګو څخه دی. تېرو څلورو کلونو 
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ته په پام رسه د پاسپورت د توزېع ظرفیت دوه برابره لوړ شوی او خلکو ته د خدماتو 

وړاندې کول ساده او اسانه شوي دي.

ح ـ پر امنیتي او دفاعي ځواکونو دوامداره پانګونه

د هېواد پر امنیتي او دفاعي ځواکونو دوامداره پانګونه د ميل حاکمیت د تضمین، 

ځمکنۍ بشپړتیا او د قانون د ساتنې په توګه د ميل یووايل حکومت په امنیتي پالن 

کې شامله ده چې پر عميل کولو یې د ځواکونو غوڅ مالتړ کېږي، مسلکي پوهه 

یې زیاتېږي او د جګړې په ډګر کې یې مهارتونه لوړېږي ترڅو ډېرې السته راوړنې 

ولري. په دې برخه کې د امنیتي ځواکونو د 4 کلونو لپاره د 6 میلیارده ډالرو پانګې 

جلب او د هوايي ځواکونو د کمیت ۳ برابروايل، په بېالبېلو وسلو او وسایلو د هوايي 

ځواکونو د عمومي قوماندانۍ د جزوتامونو او قطعاتو د اکامل جلب، د بلک هاک، 

MD-530، Mi-24، A-29، C-130 او Cheetal په شان هلیکوپټرو او الوتکو 

السته راوړلو او د پوځي وسایلو د ترمیم لپاره د چین مرستې، د روسیې له خوا د ۱۰ 

زره کالشینکوفونو مرسته او د امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره د امریکا د متحدو 

ایالتونو له خوا د زرګونو زغره والو ګاډو اخیستلو ته اشاره کوالی شو.

خ ـ د ځواکونو ظرفیت لوړول

برخې  وړ  اهمیت  د  پالن  امنیتي  کلن  څلور  د  چې  جوړول  ظرفیت  ځواکونو  د 

جوړوي، د هېواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د دې وړتیا ورکوي چې په ډېریو 

ځمکنیو او هوايي لیکو کې په خپلواک ډول نه یوازې عملیات وکړي بلکې اغېز 

یې هم ډېر کړي.

امله ۱۱۹۵۵ کسان  له  برابرولو  او روزنه: د تحصیيل فرصتونو  لوړې زده کړې 

له ميل پوځي اکاډمۍ، د ځوانو افرسانو له اکاډمۍ، د ځوانو هوايي افرسانو له 

اکاډمۍ او د افرسۍ له منتخبه ښوونځي )OCS( څخه فارغ او د ميل اردو له لیکو 

رسه یوځای شوي دي. د پولیسو اکاډمۍ هم له ۱۳۹۵ کال څخه تر ۱۳۹۷ کال 

پورې ۱۳۰6 کسان فارغ کړي دي. همدارنګه په تېرو څلورو کلونو کې د ميل دفاع 

وزارت له خوا ۵۰۹6 افرسان، بریدمالن او محصلین 2۳ هېوادونو او د کورنیو چارو 

وزارت له خوا 44۳4 محصلین ۳۳ هېوادونو او ۱26 کسان نور د ماسټرۍ دورې 

سټف کالج ته ور پېژندل شوي او لېږل شوي دي. تر اوسه له هېواده بهر ۵4۹ 

افرسان او بریدمالن له لوړو زده کړو په راګرځېدو رسه په هوايي ځواکونو کې دنده 

لري. تر ۷۰۰ ډېرو د ميل اردو موظفینو د شپې او ورځې د الوتنو زده کړې بشپړې 

کړې او په بېالبېلو برخو کې 2۷8۹ کسانو مسلکي کورسونه لوستي دي.
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د ښځو له ظرفیته ګټه اخیستل: د ميل یووايل حکومت له پیله تر اوسه تر 

2۱4۰ ډېرې ښځې د ميل دفاع وزارت په بېالبېلو دندو ګومارل شوې او دنده اجرا 

کوي. همدارنګه ۱2۵۳ ښځې د پولیسو په چوکاټ کې جذب شوې دي.

د ترفېع او تقاعد اجرا کول: له ځوانو ظرفیتونو څخه د ګټې اخیستنې او د امنیتي 

او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د تحرک رامنځته کېدو په موخه، د حکومت له 

لوري په رشایطو د برابرو کسانو تقاعد پیل شوی دی. د افرسانو، بریدمالنو او 

ساتنمنانو د ذايت چارو قانون د ۱۳۹6 کال په لړم میاشت کې په رسمي جریده 

کې په خپرېدو رسه نافذ شو. په دغه برخه کې د 2۹۳ جرناالنو په شمول 2۵8۷ 

د ميل پولیسو افرسان او د ميل اردو سلګونه ځواکونه تقاعد شول. همدارنګه له 

قانون رسه سم په ميل اردو کې تر ۱۹8۰۰ ډېر او په سلګونو مورده د ميل پولیسو 

په برخه کې د ترفېع موارد اجرا شوي دي.

د ـ د عملیاتو د اغېز ډېروالی

حکومت د تحمیيل جګړې له سخت وايل رسه رسه وکوالی شول په درېیو برخو 

کې د عملیاتو په څرنګوايل کې بدلون راويل: تهاجمي کړنې؛ په خپلواک ډول 

عملیات کول او په ګډو عملیاتو کې د همغږۍ ډېروالی.

د لویو او بېړنيو عملیاتو طرحه او اجرا کول: د امېد، شفق، خالد او نرصت په 

نومونو څلور لوی عملیات د افغان ځواکونو له خوا په هغو ولسوالیو کې وشول چې 

تر لوړ ګواښ الندې وې او له ګاونډیو ولسوالیو رسه تړلې وې، چې په هغو کې 

کومانډويي، شپني او هوايي بریدونه شامل وو. د لویو او بېړنیو عملیاتو له امله د 

دوښمن د نورو زیانونو ترڅنګ د وسله والو مخالفینو لږ تر لږه 24 لوړ رتبه او کلیدي 

کسان ووژل شول، داعش ته ډېر زیانونه واوښتل او 424 کسان د دښمن له بنده 

خويش کړای شول.

د داعش ځپل: د داعش پر وړاندې عملیات د جوزجان د درزاب او قوش تپې 

ولسوالیو او په ننګرهار کې د خوګیاڼیو، اچین، پچیراګام او توړې بوړې سیمو 

تلو  له منځه  د  غړو   8۱۰۷ د  داعش  د  همدارنګه  دي.  شوي  المل  پاکېدو  د 

ترڅنګ د دغې ډلې مرشان لکه حافظ سعید، عبدالحسیب مشهور په حسیب 

لوګري، ابوسعید او ابوسعد ارهايب ووژل شول، تر 2۰ ډېر نور کلیدي غړي يې 

له منځه والړل او 22۵ کسان یې په درزاب ولسوالۍ کې د سولې له پروسې رسه 

شول. یوځای 
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د لویو الرو امنیت ټینګول: کورنیو چارو وزارت له دفاعي او امنیتي ځواکونو رسه 

په همغږۍ د لویو الرو د امنیت ټینګښت په موخه ګډ پالن جوړ او اجرا کړی دی، 

په دغه پالن کې د عمومي لویو الرو د مسیر او د ولسوالیو او والیتي مسیرونو د 

امنیت ټینګښت په پام کې نیول شوی.

ذ ـ د برشي حقونو د مسایلو ښه والی

په تېرو څلورو کلونو کې د ميل یووايل حکومت هر اړخیزو هڅو ته په پام، امنیتي 

او دفاعي ځواکونه په جګړه کې د برشي حقونو د مسایلو په رعایتولو ډېر مکلف 

شوي او په دې برخه کې د یوه مهم ارزښت په توګه الزم اقدامات شوي چې 

دایمي څارنې کېږي او نظارت خونې هم څارل کېږي. د ميل دفاع وزارت د برش 

دوستانه او برشي حقونو، په وسله والو جګړو کې د ماشومانو د ساتنې، په دفاعي 

ځواکونو کې د ماشومانو د ګومارلو د مخنیوي، اخالقیاتو او د پرسونل د قوانینو 

په برخه کې 4 پالیسۍ جوړې کړې دي. د برشي حقونو د رعایت په موخه په 

کورنیو چارو وزارت کې هم د ماشومانو د جذب او شکنجه کولو مخنیوی شوی او 

پر وړاندې یې جزايي اقدامات کېږي. همدارنګه د ميل امنیت عمومي ریاست په 

دوامدارې څارنې رسه مدافع وکیل ته د تورنو کسانو الرسسی، له قانوين سن څخه 

د ټيټو ماشومانو د ګومارلو مخنیوی، د ميل امنیت په څارن ځایونو کې د ماشومانو 

نه ساتل او د برشي حقونو په برخه کې د رسغړوونکو پر وړاندې جزايي اقدامات 

عميل کړي دي.

ر ـ په پوځي بنسټونو کې د فساد کمول

په امنیتي او دفاعي بنسټونو کې د فساد کمولو لپاره په تېرو څلورو کلونو کې پام وړ 

اصالحات او السته راوړنې شوې چې په دې برخه کې کوالی شو په تړونونو کې 

د روڼتیا رامنځته کېدو، په بېالبېلو برخو کې د بایومېرتیک او الکرتونیکي سیستم 

جوړولو، په الزمو ځایونو کې د امنیتي کمرو لګولو، د اکامالتو معیاري تنظیم او 

شکایتونو ته پر وخت رسېدنې ته اشاره وکړو. له تړونونو ترالسه شوې سپام په 

لومړي پړاو کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د شهیدانو دوولس زرو کورنیو ته د 

کوپون د برابرېدو المل شوې ده.

د اداري فساد دوسیو ته رسېدنه: د کورنیو چارو وزارت د لوړ رتبه افرسانو په 

شمول د ۵۵8 شکمنو کسانو د اداري فساد 2۹۳ دوسیې عديل او قضايي بنسټونو 

په  بریدمالنو  او  د افرسانو  ته سپارل شوې دي. همدارنګه د ميل دفاع وزارت 

شمول د 2۹۹ کسانو د اداري فساد ۹۹ دوسیې د اداري فساد له جرمونو رسه د 
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مبارزې څارنوالیو او د لویې څارنوالۍ د درنو جرمونو عديل او قضايي مرکز ته لېږل 

شوې دي. همدارنګه د کورنیو چارو وزارت له لوري د ستونزو د ثبت لپاره د اړیکو 

د ۳۵ مراجعو جوړول، د اداري فساد د قضیو د ثبت سیستم، په ټولو ادارو کې د 

روڼتیا کمېټې او د ميل دفاع وزارت له لوري »له فساد رسه د مبارزې عايل بورډ« 

جوړول او له فساد رسه د مبارزې کمیسیون اړوندې کمېټې او په عديل او قضايي 

ادارو کې د فساد د قضیو څارنې سیستم جوړ شوی دی.

لویه  بنسټونو کې د فساد  او دفاعي  امنیتي  په تړونونو کې روڼتیا ډېرول: په 

رسچینه د هغوی تړونونونه دي چې کچه یې لوړه ده. په دغه برخه کې د روڼتیا 

رامنځته کولو په موخه د تړونونو لویه برخه د ميل تدارکاتو د کمیسیون تر نظر 

الندې اجرا شوې ده او همدارنګه په اړوندو بنسټونو کې غیر نظامي بستونه ملکي 

شوي دي. د دغې کړنالرې له امله د ميل دفاع وزارت په تړونونو کې شاوخوا ۱۰ 

میلیارده افغانۍ او د کورنیو چارو وزارت په تړونونو کې ۷.۱ میلیارد افغانۍ سپام 

شوې ده. دغې سپام د شهیدانو کورنیو ته د ښه ژوند وضعیت ته د رسېدنې لپاره 

پام وړ پیسې برابرې کړې دي.

ز ـ د ځواکونو د مورال لوړول او د دوښمن روښانه تعریف

په مادي او معنوي مالتړ رسه د ځواکونو مورال ساتل شوی او پیاوړی شوی او د 

دوښمن روښانه تعریف د دوی د مبارزې انګېزه پیاوړې کې ده.

د ځواکونو د مورال ساتنه او پیاوړي کول: حکومت یو لومړیتوب د امنیتي او 

دفاعي ځواکونو د روحیې لوړول او د وسله والو ځواکونو د قربانیانو کورنیو ته رسېدنه 

ده، چې پایله یې د جګړې په لیکو کې د هغوی زړورتیا او مېړانه ده. د ځواکونو 

اکامالتو ته جدي پاملرنه، د اکامالتو کچه په ميل اردو کې له ۹۰ سلنې ډېره او 

په ميل پولیسو کې په ځینو برخو کې سل سلنې ته رسېدلې ده. د ټولنې د بېالبېلو 

اقشارو د مالتړ جلب، د دولت پر وړاندې د تحمیيل جګړې د ردولو لپاره د علاموو 

د مالتړ جلب او د کب میاشتې نهمه »د هېواد د دفاعي او امنیتي ځواکونو د مالتړ 

ميل ورځې« په توګه نومول په دغه برخه کې د حکومت له اغېزناکو اقداماتو څخه 

دي. همدارنګه امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د ترفېعاتو اجرا او د ۱222 مډالونو او 

6۷ نښانونه ورکول د یادولو وړ دي.

د دوښمن روښانه تعریف: د افغانستان جمهور رئیس د وسله والو ځواکونو د 

اعلی رسقوماندان په توګه د دوښمن واضح تعریف وکړ چې درې ډلې په دغه لیکه 
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کې راغلې: ترهګر او اورپکي؛ قاچاق وړونکي؛ د نشه یي توکو مافیا او د جرمي 

اقتصاد مافیایي کړۍ.

ژ ـ د ځواکونو او د هغوی د کورنیو د ژوند ښه والی

د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ژوند وضعیت ته رسېدنه د هېواد په امنیتي چارو کې 

لومړیتوب لري. په همدې موخه د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزیر 

دفرت رامنځته شوی دی. همدارنګه د امنیتي او دفاعي ځواکونو د شهیدانو ۱2 زرو 

کورنیو ته د یوه کال لپاره د کوپون یو پړاو توزېع شو او پنځه سلنه د حج سهمیه د 

شهیدانو او ورکو شوو د پاتې کسانو لپاره ځانګړې شوې ده.

د استوګنې د ځای او ځمکې توزېع: د امنیتي او دفاعي ځواکونو د هستوګنې 

د ستونزې رفع کولو په برخه کې د هستوګنې د ځایونو جوړولو په پروژو کې د 

امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره له ۱۵ تر 2۵ سلنې سهمیې د ځانګړي کولو لپاره د 

جمهور رئیس ۳۵۰۰ شمېره حکم صادر شو او د هستوګن ځایونو د جوړولو په ټولو 

پروژو کې په ۷ سلنه سهمیه کې له ټولې بیې څخه ۳۰ سلنه تخفیف له شهیدانو 

څخه پاتې کسانو ته ځانګړی شوی دی. همدارنګه د امنیتي او دفاعي ځواکونو د 

شهیدانو وارثینو او د پولیسو د معلولینو لپاره ۱۳۹ اپارمتانونه او ۹826 منرې ځمکه 

توزېع شوې ده، د ۵2۷ منرو ځانګړي کول او ۵2۷۱ کورنیو ته د ځمکې د وېش 

لپاره د والیتونو ښاروالیو ته پیسې لېږل شوې دي. د یادونې وړ ده چې د امنیتي او 

دفاعي ځواکونو د شهیدانو د وارثینو لپاره د هستوګنې د زرو کورونو د جوړولو پروژه 

پیل شوې او د ميل اردو د شهیدانو 48۳8 وارثینو ته د کور جوړولو په موخه 2۰۰ 

زره افغانۍ نغدي مرستې وېشل شوې دي.

پاتې  او ورکو شوو کسانو د کورنیو  برابرول: د شهیدانو  د تحصیيل فرصتونو 

شوو غړو ته په خصويص موسسو کې د کورنیو چارو وزارت د تعلیمي او تحصیيل 

فرصتونو د ۷ سلنه سهمیې اختصاص او د وړیا زده کړو لپاره خصويص پوهنتونونو 

اقداماتو  له  پېژندل په دغه برخه کې  پاتې شوو کسانو ور  پولیسو د 2۳4  ته د 

څخه دي. همدارنګه د ميل اردو د شهیدانو 4۰۰ وارثینو ته په داخل او بهر کې 

تحصیيل فرصتونه برابر شوي دي.

س ـ په پوځي برخه کې د قانوين تشو ډکول

لکه څرنګه چې حکومت په نورو برخو کې پر تقنیني اسنادو کار کړی، په پوځي 

برخه کې یې هم بېالبېل تقنیني اسناد بشپړ او نافذ کړي دي چې له جملې یې 
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د نظامي لوړو زده کړو د موسسو قانون، د افرسانو، بریدمالنو او ساتنمنانو د ذايت 

چارو قانون، له هېواده بهر د نظامي لوړو زده کړو د بورسونو مقررې، د هېواد په 

هوايي قلمرو کې د بهرنیو دولتونو د پوځي الوتکو او هلیکوپټرونو د الوتنې د تنظیم 

قانون، په نظامي قطعاتو کې د اطفالو )ماشومانو(  قانون، د شکنجې د منعې 

د استخدام د منعې قانون او د نظامي جرمونو په هکله د جزا کود لومړۍ ګڼې 

ضمیمې ته اشاره کوالی شو.

ش ـ له نشه يي توکو رسه مبارزه

د  اقتصاد،  د جرمي  او همدارنګه  قاچاق  او  د کرکیلې  توکو  نشه يي  د  حکومت 

ترهګرو او جنایت کارو ډلو او هم د ټولنیزو زیانونو د متویل د یوې رسچینې په توګه 

د هغو پر وړاندې پر مبارزه ټينګار کوي؛ لکه څرنګه چې له نړیوالې ټولنې څخه د 

هغوی د قاچاق پر وړاندې د جدي مبارزې د همکارۍ غوښتنه شوې ده.

د قانون نافذول: په تېرو څلورو کلونو کې له نشه یي توکو رسه د مبارزې په برخه 

کې د قانون د نافذېدو په موخه د هېواد په کچه له ۱2۳۰۰ د ډېرو عملیاتو اجرا 

کول، د ۳۰ لویو قاچاق وړونکو په ګډون تر ۱286۰ ډېرو کورنيو او بهرنيو شکمنو 

کسانو نیول کېدل او د نشه يي توکو د پروسېس او تولید سلګونه البراتوارونه ویجاړ 

شوي دي. همدارنګه ۱۳6۰ ټنه نشه يي توکي سوځول شوي او تر ۹۰۰ میلیون 

امریکايي ډالرو ډېر نشه يي توکي او د قاچاق وړونکو تجهیزات نیول شوي دي. 

په بانکونو او رصافیو کې د لېږد پر مهال له قاچاق وړونکو څه باندې 4.۷ میلیونه 

امریکايي ډالر کشف او نیول شوي دي.

د کوکنارو د کروندو له  منځه وړل: په ۱۳۹4ـ ۱۳۹6 کلونو کې د کوکنارو شاوخوا 

486۵ کروندې ویجاړې شوې او کروندګر د کوکنارو نه کرلو ته هڅول شوي دي. 

همدارنګه د معیشت بدیل پروګرامونه پيل شوي دي چې یوازې په ۱۳۹6 کال کې 

یې 62 زرو کسانو ته مستقیمه او 4۳۰ زرو کسانو ته غیر مستقیمه ګټه رسېدلې 

ده. د دې ترڅنګ د کوکنارو نه کرلو ته د کروندګرو د هڅولو په موخه کرنیزې 

پروژې پیل شوې دي.

له نشه يي توکو رسه د مبارزې د سیمه  ییزې سرتاتیژۍ طرحه: د سیمې 

هېوادونو د همغږۍ د ښه وايل او د همکاریو د پراختیا په موخه له نشه يي توکو رسه 

د مبارزې په چاره کې حکومت په کابل کې د افغانستان د ګاونډیانو او د روسیې، 

ترکیې، متحدو عريب اماراتو او هند د استازو په ګډون دوه ورځنی کنفرانس )د 
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امنیت

۱۳۹6 د تلې پر ۱۷ ـ ۱8( جوړ کړ، چې په پایله کې یې »له نشه يي توکو رسه د 

مبارزې د سرتاتیژۍ« طرحه جوړه شوه. د دغې سرتاتیژۍ دویمه مسوده د ۱۳۹۷ 

کال د تلې پر ۱۷مه په کابل کې د ځینو هېوادونو له سفیرانو او استازو رسه په 

ناسته کې رشیکه شوه او د بشپړولو او تصویب لپاره یې دوامدار فعالیت روان دی.
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عديل او قضايي اصالحاتد هېواد د قوانینو چوکاټ بشپړول

په څارنوالۍ کې اصالحات

د ادارې د برشي ځواک ظرفیت جوړونه

د محيل حکومتولۍ د اجراآتو ښه والی

ټاکنیز اصالحات

د حکومتي بنسټونو جوړښتي اصالح

د فساد د درک په شاخص کې لوړوالی او د روڼتیا زیاتوالی

د انسان له قاچاق رسه مبارزه

له غصب څخه مخنیوی او د غصب شوو ځمکو بېرته ترالسه کول

د بیان له آزادۍ او خربیاالنو غوڅ مالتړ

د برېښنايي حکومتولۍ پراخول

اطالعاتو ته د الرسيس پراختیا

د قانون حاکمیت، اصالحات راوړل او روڼتیا رامنځته کول له حکومت 

څخه د خلکو اسايس غوښتنې دي چې په تحقق رسه یې پر حکومت 

د  راکموي.  واټن  منځ  تر  او خلکو  د حکومت  او  ډېرېږي  باور  د خلکو 

ميل یووايل حکومت د نوو کړنالرو په جوړولو او قاطعیت رسه غواړي د 

خلکو دغو متو ته ځواب ووايي. د قانوين تشو له منځه وړل او د حقوقي 

زمینو برابرول، د فساد له ډولونو او د ځمکو له غصب رسه جدي مبارزه، 

د برېښنايي حکومتولۍ وده، د خلکو د مشارکت د زمینو برابرول او د 

اصالحايت پروګرامونو طرحه او پيل کول په دې برخه کې د ميل یووايل 

حکومت له لویو کړنالرو څخه دي چې د منلو وړ السته راوړنې یې لرلې 

دي. اوس مهال نه یوازې پر فساد د نړیوالې ټولنې د نیوکې ګوته چپه 

شوې، بلکې په دې برخه کې د حکومت د نوښتونو ستاینه کوي او د 

دغو بهیرونو د دوام غوښتونکي دي.

محمد حسین جوهري
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الف ـ د هېواد د قوانینو چوکاټ بشپړول

د ميل یووايل حکومت پر مهال د »۳۹۷« تقنیني سندونو د طرحو طی مراحل، 

تدقیق او بشپړ شوی چې قانون، مقررې، طرزالعمل او اساسنامې پکې شاملې 

دي او د جزا کود او اطالعاتو ته د الرسيس؛ له اداري فساد رسه د مبارزې؛ د 

اداري فساد د جرمونو له اطالع ورکوونکو څخه د مالتړ؛ د اداري اجراآتو؛ د ملکي 

خصويص  او  عامه  رشکتونو؛  محدوداملسؤولیت  کانونو؛  پاسپورت؛  زده کړو؛  لوړو 

حفاظت  صنایعو  کورنیو  د  ټاکنو؛  ښاروالیو؛  بانکدارۍ؛  افغانستان  د  مشارکت؛ 

)ساتنې(؛ د افرسانو، بریدمالنو او ساتنمنانو ذايت چارو؛ په نظامي قطعاتو کې 

د اطفالو )ماشومانو( د استخدام د منعې؛ تدارکاتو؛ د ځمکولۍ چارو تنظیم او د 

ګمرکاتو قوانین د ميل یووايل په حکومت کې له نافذو شوو مهمو قوانینو څخه دي. 

د جزايي قوانینو جوړول او توحید: د جزايي قوانینو تیت وايل او د ځینو کړنو د 

جرم  بللو په برخه کې تشو، کلونه کلونه څارنواالن، قاضیان او مدافع وکیالن له 

رسخوږي رسه مخ کړي وو حکومت د دغې ستونزې د له منځه وړلو او په عديل او 

قضايي اجراآتو کې د آسانتیا لپاره د جزا کود )قانون( جوړ کړ، چې ۳۳ بېالبېل تیت 

قوانین یې په یوه واحده مجموعه کې راټول او نوي جزايي موارد پکې تسجیل 

شول. په دغه قانون کې د احکامو، عمومي قواعدو، جرمونو او مجازاتو په برخه 

کې نوښتونه راغيل؛ له دې ډلې د جرم او مجازاتو تر منځ د تناسب رامنځته کول، 

د اعدام د مواردو کمولو په موخه ۳۰ کلونو ته د عمري حبس لوړول او د جرم په 

توګه د دغو مواردو بلل: نسل وژنه، برش ضد جرمونه، جنګي جرمونه، اداري او مايل 

فساد، سایربي جرایم، د انسان قاچاق، بچه بازي او د ماشومانو او ښځو ځورول.

ب ـ عديل او قضايي اصالحات

د عديل او قضايي بنسټونو اصالح د حکومت مهمه موخه ده چې په دې برخه کې 

د پروګرام له مخې کار شوی. له همدې امله تل د محاکمو پر خپلواک کار ټينګار 

شوی او د جمهور رئیس له لوري د قضایې قوې د خپلواکۍ په کلک مالتړ رسه 

په عديل او قضايي بنسټونو کې غیر سیايس ګومارنې شوې دي. همدارنګه سرتې 

محکمې د محکمو په چارو کې د والیانو د الس وهنې کمولو په موخه یوه مصوبه 

صادره کړې ده.

د عديل او قضايي اصالحاتو ميل پروګرام جوړول: حکومت د عديل او قضايي 

اصالحاتو په موخه د عديل او قضايي اصالحاتو ميل پروګرام )۱۳۹6ـ  ۱4۰۰( جوړ 

کړ چې د قانون حاکمیت او له اداري فساد رسه د مبارزې د عايل شورا د ۱۳۹۵ 
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کال د مرغومي د شپږمې نېټې په ناسته کې تصویب شو. د یادولو وړه ده چې په 

دې برخه کې تر 2۷۰ ډېرې ښځې په سرته محکمه کې د قاضیانو په توګه ګومارل 

شوې دي، له دې ډلې یې 22 په لوړو بستونو کې دنده اجراکوي او د ځینو محکمو 

مرشي هم کوي.

د تقنیني اسنادو تعدیل او رامنځته کول: د قضایه قوې د جوړښت او صالحیت 

د پیاوړتیا په موخه د قضايه قوې د تشکیل او واکونو قانون تعدیل شو. همدارنګه د 

قضايي ستاژ د غوښتونکو منلو طرزالعمل چمتو شوی او د قضايي زده کړو مقرره بیا 

کتل شوې ده. د استېناف محکمو او سرتې محکمې دېوانونه له پنځو اتو دېوانونو 

ته لوړ شول او د والیتونو د محکمو د رئیسانو صالحیت ډېر کړای شول.

له  په محکمو کې  او  مبارزې  د  له فساد رسه  قانون پيل کول:  د  قاضیانو  پر 

قاضیانو او په فساد ککړو کارکوونکو رسه د قاطع چلند په برخه کې نږدې ۱۹۰۰ 

او  کارکوونکي  اداري  او  قضايي  تورن  فساد  پر   ۳44 او  شوي  بدل  قاضیان 

کمېشن کاران محاکمه شوي دي. همدارنګه د سرتې محکمې ۱۵۳۷ قضايي 

او اداري کارکوونکي تأدیب شوي او د محکمې د ۷۹ سلنه کارکوونکو شتمنۍ 

دي. شوې  ثبت 

پ ـ په څارنوالۍ کې اصالحات

بروکسل  د  توانېدلې  رسه  راوستلو  په  اصالحاتو  د  اداره  عايل  څارنوالۍ  لویې  د 

کنفرانس ژمنې او د لویې څارنوالۍ د پایلو پر بنسټ والړ کلنی پالن ۱۰۰ فیصده 

عميل کړي، همدارنګه تر 6۰ سلنه ډېر د میک کمېټې۱ شاخصونه او له اداري 

فساد رسه د مبارزې د ميل سرتاتیژۍ په رڼا کې له اداري فساد رسه د مبارزې پالن 

۹۵ سلنه عميل شوی دی.

د لویې څارنوالۍ عايل ادارې د جوړښت پیاوړي کول: د لویې څارنوالۍ د عايل 

ادارې جوړښت په دغه اداره کې له اداري فساد رسه د مبارزې د مرستیالۍ؛ د ښځو 

او ماشومانو پر وړاندې له تاوتریخوايل رسه د مبارزې په چارو کې مرستیايل؛ د 

جنډر ریاست؛ د اعدام او ربړونې د منعې د دوسیو څېړلو د کمېټو؛ د نړیوالو جرمونو 

څېړنې د څارنوالۍ ریاست؛ د کارکوونکو د کړنو ارزولو د آمریت په جوړولو او په ۱۷ 

والیتونو کې د 4۳ ابتدايي څارنوالیو پر فعالېدلو پیاوړی شوی دی. په همدې برخه 

کې په دغه اداره کې د ښځو حضور له ۳ سلنې څخه 22 سلنې ته لوړ شوی چې 

(MEC( 1   د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکه ګډه کمېټه
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د ښځينه څارنواالنو شمېر ۵۱۰ ته رسېدلی دی. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوايل 

د منعې مرستیالۍ او ۱۳ ریاستونو مرشي د ښځو له خوا کېږي او د ۳2 والیتونو د 

ښځو پر وړاندې د تاوتریخوايل د واحدونو آمرینې هم ښځې دي. اوس مهال په 

ټول هېواد کې ۱6 ښځینه څارنواالنې د ولسوالیو د څارنوالیو مرشي کوي.

د څارنواالنو د ظرفیت لوړوالی: د څارنواالنو د ظرفیت لوړولو په موخه 426۰ 

څارنواالنو په بېالبېلو برخو کې زده کړې کړې، ۱۵۰ کسان د لېسانس او ماسټرۍ 

دورو لپاره دولتي او خصويص پوهنتونونو ته او 24۰ نور د کابل پوهنتون د حقوقي 

ستاژ دورې ته ور پېژندل شوي دي. همدارنګه د ۱۷2۹ کارکوونکو ترفېع اجرا او په 

لویه څارنوالۍ کې د تنخوا د لوړوايل طرحه پلې شوې ده.

د آزادې سیالۍ له  الرې د څارنواالنو ګومارل: د څارنوالۍ په اداره کې د اصالحاتو 

په رامنځته کولو رسه د مسلکي کارکوونکو جذب د وړاندیز او سپارښتنې پر ځای 

د سیالۍ پروسې ته اوښتی او څارنواالن د آزادې سیالۍ له الرې ګومارل کېږي.

پر څارنواالنو د قانون پيل کول: د لویې څارنوالۍ په اړوندو ادارو کې د اصالحاتو 

والیتي  او  مرکزي   8۰۰ شوي،  لرې  دندې  له  کارکوونکي   ۱۵۵ موخه  په  راتلو 

کارکوونکي ارزول شوي او ۹6 کارکوونکي له اداري بستونو څخه مسلکي بستونو 

ته تبدیل شوي او همدارنګه د لویې څارنوالۍ 6۷ سلنه لوړ رتبه کارکوونکو د خپلو 

شتمنیو فورمې ثبت کړې دي.

د ځواب ویلو پیاوړي کول: له لوی   څارنوال رسه د خلکو د مستقیم الس ريس لپاره 

نوموړي په اوونۍ کې یوه ورځ له مراجعینو رسه مخامخ خربو ته ځانګړې کړې ده. 

په وروستي یوه کال کې تر شپږ زرو ډېرو کسانو خپلې ستونزې په مستقیم ډول له 

لوی څارنوال رسه رشیکې کړې دي. همدارنګه د تلیفوين خدماتو د ۱8۰ شمېرې 

له الرې د شکایتونو اورېدو مرکز جوړ شوی چې شکایتونه ثبتوي او د رسېدنې په 

موخه یې له اړوندو برخو رسه رشیکوي.

ت ـ ټاکنیز اصالحات

خپلواک  ټاکنو  د  موخه  په  راوستو  اصالحاتو  او  روڼتیا  د  کې  پروسه  په  ټاکنو  د 

کمیسیون د رای ورکوونکو نوملړ چمتو او د رای ورکولو مرکزونه تثبیت او و پېژندل. 

همدارنګه کمیسیون د ۱۳۹۷ کال د تلې میاشتې د 28 ـ 2۹ پارملاين ټاکنو د رای 

ورکوونکو د بایومرتیک پروګرام عميل کړ.
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د ټاکنیزو اصالحاتو د ځانګړي کمیسیون جوړول: حکومت د ټاکنیزو بنسټونو د 

خپلواکۍ او د هغوی د بې طرفۍ د ساتنې لپاره په لومړیو کې »د ټاکنیزو اصالحاتو 

د  ته  اړتیاوو  اوسنیو  او  وڅېړي  قوانین  ټاکنیز  څو  کړ  جوړ  کمیسیون«  ځانګړی 

هغو د ځواب ویلو په موخه د تعدیل لپاره مشخص وړاندیزونه چمتو کړي. د دغه 

ټاکنو  د  موخه  په  اجرا  د  ټاکنو  عادالنه  او  رڼو  د  اساس  پر  وړاندیز  د  کمیسیون 

قانون تعدیل شو.

د ټاکنیزو کمېشرنانو د ټاکلو لپاره نوې طریقې: د ټاکنو په قانون کې په تعدیل 

رسه د ټاکنیزو کمیسیونونو د غړو د ټاکلو لپاره نوې طریقې جوړې شوې. په دغه 

د  ځل  لومړي  په  شول.  وټاکل  غړي  کمیسیونونو  ټاکنیزو  د  ځله  دوه  کې  دوره 

»غوراوي کمېټه« چې په هغو کې د سرتې محکمې، د برشي حقونو د کمیسیون، 

د اسايس قانون پر اجرا د څار کمیسیون استازي، د مدين ټولنې یو استازی او 

د ښځو د حقونو د مدافعو بنسټونو یو استازی شامل وو، د ټاکنو کمیسیون لپاره 

یې 2۱ کسیز او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لپاره یې ۱۵ کسیز لېست جمهور 

رئیس ته وړاندې کړ. معريف شوي کسان له جمهور رئیس، د جمهور رئیس د 

دویم مرستیال، اجراییه رئیس، قايض القضات او لوی څارنوال له خوا تر ګډې 

مصاحبې وروسته وټاکل شول او پر کار یې پیل وکړ. د کمېشرنانو بیاځيل ټاکل 

په ۱۳۹۷ کال کې د روڼتیا د تضمین او د مشارکت د رامنځته کېدو په موخه، د 

ګوندونو او د ټاکنو په برخه کې د فعالو بنسټونو د وړاندیز شوي لېست پر اساس 

وشول. جمهوري ریاست ته ۱۷۱ نوماندانو په ټاکنو کې په ګډون رسه د کمیسیونونو 

غړیتوب ته د 84 نوماندانو لپاره رایه وکاروله او وروسته جمهور رئیس د یوه فرمان 

په ترڅ کې هغوی د کمیسیونونو په پوستونو وګومارل.

د ټاکنیزو قوانینو تعدیل او تدوین: په ټاکنیز نظام او اړوندو کمیسیونونو کې د 

اصالحاتو ساتلو لپاره د روڼتیا د لوړولو په موخه قوانین پر څو د خوښې وړ پړاوونو 

قانون  په  ټاکنو  د  نېټې رسمي جریدې  د ۷مې  تلې  د  د ۱۳۹4  بدل شول.  کې 

کې لومړی تعدیل او د ټاکنو خپلواک کمیسیون او ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د 

تشکیل، دندو او صالحیتونو نوی قانون خپور کړ. دویم ځل د ټاکنو نوي قوانین او 

د ټاکنو خپلواک کمیسیون او ټاکنیزو شکایتونو کمېسیون دندې او صالحیتونه د 

۱۳۹4 د کب میاشتې د 26مې نېټې په رسمي جریده کې نافذ شول. په پای کې د 

۱۳۹۵ د تلې په څلورمه د ټاکنو اوسنی قانون په رسمي جریده کې خپور شو. په دغه 

1   ښاغلی سید نور الله جلیيل غیر حارض و
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قانون کې له سیايس ګوندونو او د ټاکنو د څار له بنسټونو رسه په همغږۍ تعدیالت 

راغيل چې د ۱۳۹۷ د کب پر لومړۍ نېټه خپور شوی. د دغه تعدیل پر اساس 

کمیسیون مکلف دی څو د ټاکنیزې پروسې د چټکوايل او روڼتیا د ټينګښت په 

موخه تدابیر ونیيس چې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې او پېژندنې په ګډون د ټاکنو 

ټولې پروسې له اړوندې کړنالرې رسه سم د برېښنايي او بایومرتیک ټکنالوژۍ په 

کارولو رسه په خوندي ډول تررسه يش.

کمیسیونونو  ټاکنیزو  د  کېدل:  ممنوع الخروج  غړو  د  کمیسیونونو  ټاکنیزو  د 

کمېشرنان د ۱۳۹۷ کال تر ننګونو ډکو ټاکنو وروسته د خلکو، ګوندونو او مدين 

بنسټونو د نیوکو له امله لرې کړای شول. د کمیسیونونو غړي د ممنوع الخروجۍ تر 

څنګ عديل او قضايي بنسټونو ته معريف شول.

ث ـ د محيل حکومتولۍ د اجراآتو ښه والی

او  والیتونو  په  لپاره  تحقق  د  انکشاف  متوازن  او  لوړاوي  د  خدماتو  د  حکومت 

ولسوالیو کې په محيل کچه د حکومتولۍ پر پياوړي کولو ټينګار کړی. له مرکز 

رسه د والیتونو اړیکه په بېالبېلو طریقو ډېره شوې او همدارنګه د ځینو والیتونو د 

درجې په اړه بیا فکر شوی. د ښاروالیو د هڅونې لپاره د بودیجې ځانګړي کول )په 

۱۳۹۷ مايل کال کې 48۵ میلیونه افغانۍ( هغه الرې دي چې د دوی د خپلو کړنو 

تحرک او ښه وايل ته هڅوي.

او کلیو  ادارو د اصالحاتو د الر نقشې جوړول: حکومت د ښاروالیو  د محيل 

ادارو د اصالحاتو الر  په برخه کې »د محيل  په کچه د حکومتولۍ د ښه وايل 

متوازن  او  حاکمیت  قانون  د  ټينګښت،  امنیت  د  لکه  شاخصونو  درېیو  نقشه«۱ 

اقتصادي انکشاف ته په پام جوړه کړې ده. د دغې الر نقشې پر اساس د کلیو، 

ښاروالیو، ولسوالیو، والیتونو او سیمو )زونونو( مهمې محيل کچې تعریف شوې 

دي. په افغانستان کې 8 زونونه په پام کې نیول شوي چې هر یو به یې »سیمه ييزه 

پراختیایي اداره« لري. دغه ادارې د یوه دولتي رشکت په توګه جوړېږي. همدارنګه 

د محيل حکومتولۍ پر وړاندې پراته محدودیتونه په دغه سند کې څرګند شوي او 

الزم اصالحات په پام کې نیول شوي دي.

http://idlg.gov.af/fa/wp-content/uploads/2018/08/SNGPolicy-  1
ApprovedbyCabinet.pdf
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د ښاروالیو قانون نافذول: په ښاروالیو کې د چارو د انسجام او خلکو ته د هغوی 

د ځواب ویلو د پياوړتیا په موخه د ښاروالیو نوی قانون په ۳4 څپرکیو او 22۹ مادو 

کې تعدیل، تصویب او نافذ شو. په دغه قانون کې د ښاروالیو لپاره بېالبېل معیارونه 

په پام کې نیول شوي او د ښاروالیو د درجه بندۍ، د دندو د تنظیم او همدارنګه 

د ښاروال او ښاروالۍ د مجلس د غړو د ټاکل کېدو وړاندوېینه پکې شوې ده. 

له اړوندو ادارو او خصويص سکتور رسه د ښاروالیو همکاري؛ اقتصادي وده؛ د 

فرهنګي میراثونو ساتنه؛ د ښاروالیو مايل او بودیجوي چارې؛ د ښاروالیو د هڅونې 

وجهي صندوق؛ د ښاروالیو عواید؛ د ښاري ترافیکو تنظیم؛ ښاري ترانسپورت؛ 

شنې ساحې؛ پارکونه او تفرېح ځایونه؛ د ژوند چاپېریال ساتنه؛ د ښاروالۍ د ښوونیز 

انستېتیوت جوړول او د سیمې له خلکو څخه د ښاروال د کړنو په اړه پلټنې هغه 

موارد دي چې په دغه قانون کې څرګند شوي دي.

په پرېکړو کې د سیمه ییزو چارواکو ګډون: په حکومتي پرېکړو کې د محيل 

مسوولینو د ګډون د زمینې برابرولو په موخه والیانو، ولسواالنو او د والیتي شورا غړو 

ته د کابینې او عايل شوراګانو په ناستو کې د ګډون فرصت ورکړل شوی. همدارنګه 

له محيل چارواکو رسه د حکومت د مرشۍ د وېډیو کنفرانس جوړول؛ په کابل 

کې د محيل چارواکو په ګډون د کلنیو کنفرانسونو جوړول او د نوو ګومارل شوو 

ولسواالنو لپاره د ښوونیزو پروګرامونو جوړول نور اقدامات دي.

د مرکز او والیتونو تر منځ واټن کمول: جمهور رئیس د ۱۳۹۷ تر سلواغې 6۳ 

والیتي سفرونه کړي تر څو د والیتونو وضعیت، د ځايي خلکو ستونزې او وړاندیزونه 

په مستقیم ډول واوري. د طبیعي پېښو او ترهګریزو بریدونو له امله له زیامننو شوو 

رسه همدردي، د والیتونو د وضعیت ارزونه او پراختیایي پروژې د جمهور رئیس 

د سفرونو له اصيل موخو څخه وې. له بل پلوه د جمهوري ریاست ادارې تل د 

والیتي مسوولینو او خلکو کوربه توب کړی او په دې برخه کې سلګونه حضوري 

او وېډيوکنفرانيس خربې اترې شوې دي. د هېواد تر ټولو لوړ مقام او جمهوري 

ریاست ته د والیتونو د خلکو دومره پراخ الرسسی د افغانستان د حکومتولۍ په 

تاریخ کې بې مخینې دی.
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 شپږم جدول:
 د جمهور رئیس د داخيل سفرونو لېست

زیږدیزه نېټههجري نېټهوالیتګڼه

2۰۱4 ډېسمرب۱۳۹۳ لیندۍپکتیکا۱

2۰۱4 ډېسمرب۱۳۹۳ مرغومیهرات2

2۰۱۵ فربوري۱۳۹۳ سلواغهلغامن۳

2۰۱۵ فربوري۱۳۹۳ سلواغهلوگر4

2۰۱۵ فربوري۱۳۹۳ کبپنجشېر۵

2۰۱۵ اپرېل۱۳۹4 وریبدخشان6

2۰۱۵ اپرېل۱۳۹4 غوییننگرهار۷

2۰۱۵ جون۱۳۹4 غربګولی هرات 8

2۰۱۵ جون۱۳۹4 غربګولیکندهار۹

2۰۱۵ جون۱۳۹4 چنګاښخوست۱۰

2۰۱۵ جون۱۳۹4 غربګولیپکتیا۱۱

2۰۱۵ اکتوبر۱۳۹4 تلهکندز۱2

2۰۱۵ نوامرب۱۳۹4 لړملوگر۱۳

2۰۱۵ نوامرب۱۳۹4 لیندۍکندز۱4

2۰۱۵ ډېسمرب۱۳۹4 لیندۍمیدان وردګ۱۵

2۰۱6 جنوري۱۳۹4 مرغومیپنجشېر۱6

2۰۱6 جنوري۱۳۹4 مرغومیننگرهار۱۷

2۰۱6 جنوري۱۳۹4 مرغومیکاپیسا۱8

2۰۱6 فربوري۱۳۹4 سلواغهکندهار۱۹

2۰۱6 جون۱۳۹۵ غربګولیهرات2۰

2۰۱6 جون۱۳۹۵ غربګولیهلمند2۱

2۰۱6 جوالی۱۳۹۵ چنګاښننگرهار22

2۰۱6 جوالی۱۳۹۵ وږیبامیان2۳

2۰۱6 نوامرب۱۳۹۵ لړمغور24

2۰۱6 نوامرب۱۳۹۵ لیندۍفاریاب2۵

2۰۱6 نوامرب۱۳۹۵ لیندۍ بلخ26

2۰۱6 ډېسمرب۱۳۹۵ لیندۍهرات2۷

2۰۱۷ جنوري۱۳۹۵ سلواغهنورستان28

2۰۱۷ مارچ۱۳۹6 وریبلخ2۹

2۰۱۷ اپرېل۱۳۹6 ورینیمروز۳۰

2۰۱۷ اپرېل۱۳۹6 غوییبلخ۳۱

2۰۱۷ مې۱۳۹6 غوییبامیان۳2

2۰۱۷ جوالی۱۳۹6 زمریهلمند۳۳
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زیږدیزه نېټههجري نېټهوالیتګڼه

2۰۱۷ اګېسټ۱۳۹6 زمریهرات۳4

2۰۱۷ اګېسټ۱۳۹6 زمریهرات۳۵

2۰۱۷ اګېسټ۱۳۹6 زمریکندهار۳6

2۰۱۷ سپټمرب۱۳۹6 وږیننگرهار۳۷

2۰۱۷ سپټمرب۱۳۹6 وږیپکتیا۳8

2۰۱۷ اکتوبر۱۳۹6 تلهکندهار۳۹

2۰۱۷ اکتوبر۱۳۹6 تلهپکتیا4۰

2۰۱۷ ډېسمرب۱۳۹6 لیندۍبادغېس4۱

2۰۱8 فربوري۱۳۹6 کبهرات42

2۰۱8 اپرېل۱۳۹۷ وریپکتیا4۳

2۰۱8 اپرېل۱۳۹۷ وریخوست44

2۰۱8 مې۱۳۹۷ غوییلوگر4۵

2۰۱8 مې۱۳۹۷ غربګولیبلخ46

2۰۱8 جون۱۳۹۷ غربګولیکندهار4۷

2۰۱8 جوالی۱۳۹۷ چنګاښننگرهار48

2۰۱8 جوالی۱۳۹۷ چنګاښلغامن4۹

2۰۱8 جوالی۱۳۹۷ چنګاښپنجشېر۵۰

2۰۱8 جوالی۱۳۹۷ زمریبادغېس۵۱

2۰۱8 اګېسټ۱۳۹۷ زمریکاپیسا۵2

2۰۱8 اګېسټ۱۳۹۷ زمریغزنی۵۳

2۰۱8 سپټمرب۱۳۹۷ تلهغزنی۵4

2۰۱8 اکتوبر۱۳۹۷ تلهبلخ۵۵

2۰۱8 اکتوبر۱۳۹۷ تلهپروان۵6

2۰۱8 اکتوبر۱۳۹۷ لړمکندهار۵۷

2۰۱8 اکتوبر۱۳۹۷ لړمهلمند۵8

2۰۱8 نوامرب۱۳۹۷ لړمپکتیکا۵۹

2۰۱8 نوامرب۱۳۹۷ لړمدایکندي6۰

2۰۱8 نوامرب۱۳۹۷ لړمبامیان6۱

2۰۱8 ډېسمرب۱۳۹۷ لیندۍهرات62

2۰۱۹ فربوري۱۳۹۷ سلواغهننگرهار6۳

په ښاروالیو کې د عوایدو لوړوالی: حکومت د ښاروالیو په پیاوړي کولو رسه په 

دولت کې دغه بنسټ له یوې خدمايت ادارې څخه پر یوه عایدايت اداره بدل کړی 

چې په پایله کې یې په ۱۳۹۷ کال کې په ۳۳ ښاروالیو کې عواید 4۵ سلنه لوړ شوي 

دي. همدارنګه د سیمه ييزو ارګانونو خپلواکې ادارې په 2۰ ښاروالیو کې د »ښار« 
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پروګرام په پيل کولو رسه د ښارواالنو، د ښاروالیو د معینیت، د ښاروالیو د کارکوونکو 

او د ښاروالیو د مشوريت شوراګانو لپاره د تخنیکي مرستو زمینه برابره کړې ده.

د سیمه ییزو چارواکو په ګومارلو کې د آزادې سیالۍ پيل کول: د سیمه ییزو 

ارګانونو خپلواکې ادارې د اداري اصالحاتو او ملکي خدماتو له خپلواک کمیسیون 

رسه په همکارۍ د لومړي ځل لپاره د والیتونو د مرکزونو د ښارواالنو او د ولسوالیو 

د دویم بست ښارواالنو د ټاکل کېدو طرزالعمل جوړ او اجرا کړ، چې په تېرو څلورو 

کلونو کې د والیتونو د مرکزونو ۳2 ښارواالن، 24۹ ولسواالن او ۱8 مرستیال والیان 

له دې الرې ټاکل شوي دي.

ج ـ د حکومتي بنسټونو جوړښتي اصالح

د موازي ادارو شتون، تشکیاليت پړسوب )تورم( او د حکومتي ادارو ترمنځ وظیفوي 

تیت والی، د حکومتي ادارو ترمنځ د چارو د کاري انسجام او همغږۍ د ټکنیتوب 

المل کېږي چې په پای کې خلکو ته د حکومت له خوا وړاندې کېدونکي خدمات 

له ننګونې رسه مخ کوي. د ادارو د فعالیت ښه وايل او تنظیم، وظیفوي تداخل 

څخه د مخنیوي او د حکومت له خوا د ښو خدماتو وړاندې کولو لپاره په بودیجوي 

واحدونو کې جوړښتي اصالحات یوه مهمه چاره ده چې د ادارو د ادغام، حذف او 

یا تاسیس المل شوې ده.

د نوو ادارو جوړول: د لوړو زده کړو وزارت د کانکور ازموینو د عمومي ریاست پر 

ځای »د ازموینو د ميل ادارې« جوړول، د پوهنې وزارت د تخنیکي او مسلکي 

زده کړو د معینیت پر ځای »د تخنیکي او مسلکي زده کړو د ادارې« جوړول، د 

کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت د یوې برخې پر ځای »د شهیدانو او 

معلولینو په چارو کې د دولت وزارت« جوړول، »د درملیزو چارو او طبي محصوالتو 

د تنظیم ميل اداره«، »د افغانستان د نفتو او ګازو د تنظیم اداره«، »د افغانستان د 

جمهوري ریاست د ميل پراختیا عملیايت او حامیوي اداره«، د جمهوري ریاست د 

چارو ادارې په تشکیل کې »د ميل تدارکاتو اداره«، او »د کابل ګارنیزیون« هغه 

ادارې دي، چې د ميل یووايل حکومت په دوره کې جوړې شوې دي. همدا راز 

په ځینو بودیجوي واحدونو کې مرستیالۍ زیاتې شوې دي چې کولی شو په لویه 

څارنوايل اداره کې د ښځو پر وړاندې د مبارزې مرستیالۍ، په بهرنیو چارو وزارت 

کې د اقتصادي همکاریو مرستیالۍ، د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت په اډانه 

کې د پناه غوښتونکو مرستیالۍ او په عدلیه وزارت کې د ټولنیزو چارو مرستیالۍ ته 

اشاره وکړو.
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د ادارو ادغام او لېږد: د ترانسپورت وزارت، ټولګټو چارو وزارت، د ملکي هوايي 

چلند اداره، د افغانستان د اوسپنې د پټلۍ اداره او د ترافیکو ریاست رسه یو ځای 

د  کړه.  رامنځته  اداره  مرکزي  یوه  یې  نامه الندې  تر  وزارت«  »ترانسپورت  د  او 

جیودیزۍ او کارتوګرافۍ عمومي ریاست د ځمکو له خپلواکې ادارې رسه یو ځای 

شو او وروسته د ځمکو خپلواکه اداره له ښار جوړولو او کورونو وزارت رسه یو ځای 

شوه چې د ښار جوړولو او ځمکو وزارت یې رامنځته کړ. همدا راز د نشه يي توکو پر 

ضد د مبارزې وزارت له کورنیو چارو وزارت رسه یو ځای شو، له فساد رسه د مبارزې 

عايل اداره له لویې څارنوالۍ رسه یو ځای شوه، د نفوسو د ثبت او احوال اداره د 

احصایې له مرکزي ادارې رسه یو ځای شوه چې »د احصایې او معلوماتو ميل 

اداره« یې جوړه کړه او آیسا اداره له صنعت او سوداګرۍ وزارت رسه یوه ځای شوه. 

په همدې برخه کې د تقاعد خزینې لوی ریاست له کار وزارت څخه مالیې وزارت 

او د بندرونو برخه له صنعت او سوداګرۍ څخه ماليې وزارت ته ولېږدول شول. د 

دغو اقداماتو ترڅنګ په نظامي برخو کې هم د ادارو ادغام او انتقال شوی دی 

چې کولی شو د بېلګې په توګه له کورنیو چارو وزارت څخه ميل دفاع وزارت ته د 

رسحدي ځواکونو او عامه نظم او امن د ځواکونو انتقال ته اشاره وکړو.

چ ـ د ادارې د برشي ځواک ظرفیت جوړونه

حکومت د ملکي خدماتو په برخه کې د اصالحاتو په راوستو رسه د ادارې د انساين 

منابعو د اصالح او پیاوړي کولو په برخه کې د حکومت د یوه خوځنده ماشین په 

توګه اقدام کړی. دغه مهم کار ته د پام له امله په ادارو کې د ځوانانو په ګومارلو 

کې څرګند بدلون ښکاري او د ملکي خدماتو د انساين ځواک په برخه کې د نسيل 

بدلون بهیر څرګند شوی دی.

د  او 2 بست( کې   ۱( بستونو  دولتي  لوړو  په  د ځوانانو ګومارنه:  ادارو کې  په 

ځوانانو ګومارنه په مرکز کې په ۱۳۹۳ کال کې له 6۳ سلنې څخه په ۱۳۹۷ کال 

کې ۹۷ سلنې ته لوړه شوې ده. همدارنګه په ټيټ رتبه بستونو کې په مرکز کې له 

82 سلنې څخه 8۷ سلنې ته او په والیتونو کې له 84 سلنې ۹6 سلنې ته لوړ شوی 

دی. د استخدام په برخه کې د اصالحاتو راوستو او روڼتیا تر څنګ د عمر خوړلو 

کارکوونکو تقاعد د ځوان ځواک له ډېروايل رسه مرسته کړې. له بل پلوه د ادارو د 

دویمو واحدونو د بستونو )والیتي بستونو( اعالنولو په موخه د عایدايت ادارو لپاره 

د پام وړ بست د برحال کارکوونکي تر ۵ کاله ډېر خدمت او په نورو ادارو کې د پام 

وړ بست لپاره د برحال کارکوونکي تر ۷ کاله ډېر خدمت د شاخص په توګه ټاکل 
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شوي چې په پایله کې یې ځوانانو ته د بستونو نیولو او سیالۍ فضا رامنځته شوې.

د يس  يب آر په ختمېدو رسه د بدلون پروګرام پیلول: د يس يب آر پروګرام د ښه 

پيل کولو په موخه چې کارکوونکو به د پایلو پر اساس ډېر امتیازونه ترالسه کول، 

اړین تعدیل راوړل شو او د ډېرو بستونو د شمولیت زمینه پکې برابره شوه. هم مهاله 

د دغه پروګرام په پای ته رسېدو رسه او د متخصص کاري ځواک په جذب کې د 

هغو السته راوړنو ته په پام، د »بدلون«۱ پروګرام طرحه او پلی شو. دغه پروګرام د 

درېیو کلونو )۱۳۹8- ۱4۰۰( لپاره جوړ شوی دی.

په  بورسونو د معريف د طریقې  لوړول: د تحصیيل  د برشي رسچینو ظرفیت 

اصالح رسه 2۱8۰ دولتي کارکوونکي په ۱4۳6 لنډ مهالو ښوونیزو پروګرامونو کې له 

هېواده بهر لېږل شوي. د لوړو زده کړو لرونکو )لېسانس، ماسټري، دوکتورا( کسانو 

د جذب بهیر پراخ شوی او د لېسانس سند لرونکو سلنه په ۱۳۹۳ کال کې له ۳۰ 

سلنې څخه په ۱۳۹۷ کال کې ۵۷ سلنې ته رسېدلې ده. همدارنګه د کارکوونکو د 

مکافاتو په برخه کې د ملکي خدماتو کارکوونکو ته د »خالقیت« او »وړتیا« جایزې 

ورکړل شوې دي. د دغه پروګرام د لومړۍ دورې ۱۰ ګټونکو ته د ۱۳۹۷ د مرغومي 

پر 6 مه د جمهور رئیس له خوا جایزې ورکړل شوې.

د استخدام د طریقو اصالح: حکومت د ملکي خدماتو د کارکوونکو د ګومارلو 

طریقه برېښنايي کړې، چې په  کې ټولې پروسې په آنالین ډول تررسه کېږي. په 

آنالین ازموینه کې پاڼې د کمپیوټر په وسیله کتل کېږي او پایله يې د ازموینې له 

پای ته رسېدو رسه سمه اعالنېږي. اوس مهال د وزارتونو او ادارو د لومړي او دویم 

بست ازموینې د دغه سیستم له الرې اخیستل کېږي. همدارنګه د اداري اجراآتو او 

له اداري فساد رسه د مبارزې د قوانینو په نافذولو رسه د فاسدو کارکوونکو د ګومارلو 

پر وړاندې محدودیت وضع شوی.

ډله ييزې ازموینې اخیستل: د ډله ييزې او انفرادي سیالۍ د ازموینې بهیر د وړتیا 

پر اساس د کارکوونکو د جذب اغېزناکه طریقه ده. په لومړين اقدام کې د برېښنايي 

پېژندپاڼو د ادارې د 4۹2 خايل بستونو ډله ييزه ازموینه تنظیم او عميل شوه چې د 

خلکو د خوښې او باور وړ وګرځېده. د ادارو د 6۹۷ تدارکايت بستونو ازموینه هم په 

همدې ډول د ۱۳۹6 کال د تلې په میاشت کې تر 8 زره د ډېرو داوطلبانو تر منځ 

وشوه. د پنځمو او شپږمو بستونو لپاره د 8 زره ښوونکو په ګډون د ۱8 زره کسانو 

استخدام د مدين بنسټونو په څار رسه، همدارنګه تجاريت اتشې د 2۱ او ښوونکو د 

CHANGE   1
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روزنې د ۷۰۰ بستونو ازموینه هم په یوه جمعي سیالۍ کې واخسیتل شوه.

په ګومارنو کې د عدالت ټینګښت: په دولتي ګومارنو کې د عدالت د ټينګښت په 

موخه د آزادې ټولیزې سیالۍ تر څنګ ښځو ته په لیکنۍ ازموینه کې ۵ امتیازي 

منرې ورکړل شوې دي او د معلولو کسانو د حقونو د مالتړ لپاره ټولو ادارو ته ویل 

شوي چې د ټولنې دغه پاړکي ته د هرې ادارې په کلنۍ عمومي ګومارنه کې ۳ 

سلنه سهمیه ورکړي. له بل پلوه، د اداري اصالحاتو او ملکي خدماتو په کمیسیون 

کې د شکایتونو د څېړنو وخت له ۹ میاشتو څخه درېیو اونیو ته راټيټ شوی او د 

پېرودونکو د خدماتو د مرکز په جوړولو رسه ټولو ستونزو ته په یوه وخت او یوه څانګه 

کې رسېدنه کېږي. همدارنګه ستونزو ته د رسېدو په موخه د اداري اصالحاتو او 

ملکي خدماتو د کمیسیون مرشان هره دوشنبه له مراجعینو رسه په مخامخ ناستو 

کې حارضېږي.

ح ـ د فساد د درک په شاخص کې لوړوالی او د روڼتیا 
زیاتوالی

په داسې حال کې چې په تېر کې افغانستان په فساد د تر ټولو ککړ هېواد په توګه 

پېژندل کېده، د ميل یووايل حکومت وکوالی شوای د تر ټولو فاسدو هېوادونو له 

ډلې د افغانستان نوم وبايس. د )2۰۱8 زیږدیز کال( د فساد د درک د شاخص۱ 

د ډلبندۍ په اړه د روڼتیا نړیوال سازمان2 په وروستي راپور کې، افغانستان د ۱6 

امتیازونو په ترالسه کولو رسه د تېر کال په پرتله، پنځه درجې پورته تللی او له 

۱8۰م ځای څخه ۱۷2م ځای ته راغلی دی. دغه السته راوړنې د حکومت د عميل 

اقداماتو له امله له فساد رسه د مبارزې په برخه کې لکه د تقنیني اسنادو جوړول، 

د روڼتیا د ډېرولو لپاره د مېکانېزمونو جوړول او پر فساد د تورنو جګپوړو کسانو د 

محاکمې په پایله کې رامنځته شوې دي. همدارنګه د اداري فساد پر وړاندې د 

مبارزې د څارنې او ارزونې د خپلواکې ګډې کمېټې )میک(۳ څېړنو ته په پام د 

دغې کمېټې د وړاندیزونو ګراف چې د حکومت له خوا پيل شوي، په وروستیو څلورو 

کلونو کې لوړوالی ښيي.

Corruptions Perception Index (CPI(  1
Transparency International   2

Independent Joint Anti-Corruption Monitoring and Evaluation Committee (MEC(  3
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یوولسم شکل:
 د شفافیت نړیوال سازمان له لوړي د فساد د ادراک شاخص په رتبه بندۍ کې د افغانستان امتیاز

د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د ميل سرتاتیژۍ جوړول او پيل کول: 

حکومت له فساد رسه د هدفمندې مبارزې په موخه، د اداري فساد پر وړاندې 

د مبارزې ميل سرتاتیژي۱ جوړه کړه. دغه سرتاتیژي د ۱۳۹6 د تلې میاشتې په 

شپږمه د قانون د حاکمیت او له فساد رسه د مبارزې د عايل شورا له خوا تصویب 

شوه. دغه سرتاتیژي په شپږو محورونو کې، چې سیايس رهربي او د اصالح ګرانو 

له شبکې مالتړ؛ د امنیتي سکتور اصالح؛ پر وړتیا والړ د ملکي خدماتو بنسټیز 

کول؛ د اداري فساد د تورنو کسانو څارنه او د ماليې او بودیجې سم مدیریت؛ د 

پیسو تعقیب او د اقتصادي ارګانونو ښه والی پکې شامل دي، ترتیب شوې او هغه 

وزارتونه چې ۷۰ سلنه عواید او مصارف لري، په لومړیتوب کې راغيل دي. د دغې 

سرتاتيژۍ پر پيل کولو څېړنه او څارنه له اداري فساد رسه د مبارزې د ځانګړي 

سکرتریت له خوا د جمهوري ریاست د عايل مقام د عمومي دفرت د ریاست په 

چوکاټ کې کېږي چې د ۱۳۹۷ کال تر لیندۍ پورې له ۳8 مواردو څخه د ۳۰ 
بنچامرکونو او له 66 مواردو څخه د 4۳ موخو د بشپړ پيل کولو ښکارندويي کوي.2

د قانون د حاکمیت او له اداري فساد رسه د مبارزې د عايل شورا جوړول: د 

قانون د حاکمیت او له اداري فساد رسه د مبارزې د عايل شورا جوړول، له اداري 

فساد رسه د مبارزې په برخه کې د حکومت د جدي ارادې ښکارندويي کوي. د 

دغې شورا دندې چې په مرشتابه کې یې جمهور رئیس دی، د قانون د حاکمیت 

پر اساس د عديل او قضايي نظام اصالح او پیاوړي کول؛ عدالت ته د الرسيس 

http://moj.gov.af/Content/files/Strategy_dari_version.pdf  1
2  د اداري فساد پروړاندې د مبارزې ميل سرتاتیېژۍ د تطبیق په اړه د 1397 مايل کال د درېیمې ربع راپور
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زیاتول؛ د قوانینو او نورو تقنیني اسنادو اصالح او له فساد رسه په مبارزه کې د ادارو 

ترمنځ د همغږۍ رامنځته کول دي. د قوانینو کمېټې، عديل او قضايي او له اداري 

فساد رسه مبارزه دغو دندو ته تحقق وربښي.

د اداري فساد د درنو جرمونو د تورنو محکمه: حکومت د دولتي جګپوړو چارواکو 

د اداري فساد قضیو ته د رسېدو په موخه، »د اداري فساد له درنو جرمونو رسه د 

مبارزې عديل او قضايي مرکز« د جمهوري ریاست د ۱۳۹۵ د چنګاښ ۱۰ نېټې 

د فرمان پر اساس جوړ کړ. د دغه مرکز له جوړېدو راهیسې یې 6۹۰ قضیې ثبت 

کړې دي. په اداري فساد د تورنو جګپوړو دولتي چارواکو د محاکمه کولو چې 

په هغو کې د پنځو وزیرانو جرمي دوسیې هم شاملې دي او اختصايص محکمې 

ته يې دوسیې لېږل شوي دي؛ د اوو معینانو او شپاړسو جرناالنو محاکمه؛ د ۱۵ 

جرناالنو او د وزارت د یوه معین په شمول د 6۷ تنو ممنوع الخروج کول او د 4۷ 

قضیو وروستي کول چې تورن یې په جزا محکوم شوي او په زندان کې دي، د 

دغه مرکز له مهمو السته راوړنو څخه دي. د یادونې وړ ده چې له اداري فساد 

رسه د مبارزې قانون په ۵ څپرکیو او 4۰ مادو کې جوړ او تصویب شوی دی. په 

دغه قانون کې له اداري فساد رسه د مبارزې د کمېسیون او د اداري فساد له درنو 

جرمونو رسه د مبارزې د عديل او قضايي مرکز دندې او صالحیتونه او د اداري 

فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د ادارو د همغږۍ او همکارۍ مسوولیت 
ترشېح شوی دی.۱

د اداري فساد دوسیو ته رسېدنه: د لویې څارنوالۍ عايل ادارې له تېر حکومت 

څخه را پاتې ۵۰۰ دوسیو او د لویې څارنوالۍ پر اداري فساد د تورنو ۳6 څارنواالنو 

او اداري کارکوونکو دوسیې او د نورو ادارو د اداري فساد 6۰64 قضیو ته رسېدنه 

کړې ده. همدارنګه له اداري فساد رسه د مبارزې د جرمونو عسکري څارنوالۍ د 

اداري فساد ۱۱46 قضیې ترالسه کړې چې په هغو کې ۱۹۹۵ کسان شکمن دي 

او تر اوسه یې 468 شکمن کسان محکوم شوي دي. د اداري فساد له جرمونو رسه 

د مبارزې ملکي څارنوالۍ هم تر اوسه د اداري فساد ۱۵۹8 قضیو ته رسېدنه کړې.

په تدارکاتو کې د فساد کموالی او سپام: حکومت د ميل تدارکاتو د اصالحاتو 

د پروسې د تحقق په برخه کې، د جمهوري ریاست د چارو ادارې عمومي ریاست 

په چوکاټ کې د »ميل تدارکاتو ادارې« د جمهوري ریاست د ۱۳۹۳ د تلې 2۰ 

نېټې د فرمان پر اساس او د جمهور رئیس غني په مرشۍ او د اجرائیه رئیس، د 

جمهوري ریاست دویم مرستیال، مالیې، عدلیې او اقتصاد وزیرانو په غړیتوب د 

1  رسمي جریده، 1314 شمېره، 18 تله 1397 
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»ميل تدارکاتو کمېسیون« د ۱۳۹۳ د کب ۱۳ نېټې د ۷2 ګڼې فرمان پر اساس 

پیل  کولو  نوي  په  قانون«  »تدارکاتو  د  اصالحات  تدارکايت  وکړ.  اقدام  جوړولو 

شول. د ميل تدارکاتو کمېسیون په ۱۷۹ ناستو کې، د 66۱.۷ میلیارد افغانیو په 

ارزښت ۳8۹۰ قراردادونه څېړل شوي دي، چې له ډلې يې د 6۰2 میلیاردو ډېرو 

افغانیو په ارزښت د ۳۳۱2 پروژو قراردادونه منظور شوي دي. دغه کړنالره له ۵۰ 

میلیاردو ډېرو افغانیو د سپام المل شوې ده.

د ګمرکونو په عوایدو کې روڼتیا: د ګمرکونو د 2۵ سلنه کارکوونکو لرې کول، د 

اسیکوډا۱ سیستم فعالول، په ګمرکونو کې د امنیتي کمرو نصبول، د بانکونو ترمنځ 

د ورکړو د برېښنايي سیستم جوړول، د مالیايت اظهارنامو او د مالیې ترالسه کولو 

برېښنايي کېدل، په والیتونو او د کابل په مالیايت حوزو کې د سېګتاس2 مالیايت 

سیستم پيل کول، د مالیايت اظهار نامې د پړاوونو د بشپړولو ساده کول، مالیه 

ورکوونکو ته د خدماتو د مرکزونو جوړول، د مالیاتو د راټولولو د بیالنس اصالح او 

بیا کتنه او د پوروړو مالیه ورکوونکو لپاره د مالیايت جریمو د ۹۵ سلنې معافیت د 

هېواد د ګمرکونو په عوایدو کې د روڼتیا المل شوی.

د پرانیستې بودیجې په شاخص کې د غوره ځای ترالسه کول: په بودیجه کې 

د روڼتیا راوستل، د پرانیستې بودیجې په شاخص۳ کې په 2۰۱۵ کال کې له 42 

څخه په 2۰۱۷ کې 4۹ ته د افغانستان د امتیازونو د لوړېدو المل شوی دی.4 د 

بودیجې په استامعیه ناستو کې د مدين ټولنې د بنسټونو د ګډون د زمینې برابرول؛ 

د عادي او پرمختیايي بودیجې د لګښت نرش؛ کابینې ته په هرو دوو میاشتو کې 

د پراختیايي پروژو د کمي او کیفي پرمختګ د راپور وړاندې کول او په والیتي 

بودیجه جوړولو کې د خلکو او والیتي شورا راګډول په بودیجه کې له روڼتیا رسه 

ډېره مرسته کړې ده.

سلنه   88 د  افغانستان  کېدل:  ځای  یو  رسه  ګډون  دولتدارۍ  پرانیستې  د 

معیارونو په بشپړولو رسه وتوانېد، چې د ۱۳۹۵ کال د لیندۍ پر ۱8مه »د پرانیستې 

دولتدارۍ ګډون« )OGP(۵ له نړیوال نوښت رسه یوځای يش. د دغه نوښت په 

معیارونو کې مايل روڼتیا؛ اطالعاتو ته الرسسی؛ د عامه خدماتو د کارکوونکو د 

شتمنیو ثبت او خپراوی او په پرېکړو کې د هېوادوالو ګډون شامل دي. له دغه 

نوښت رسه د افغانستان له یوځای کېدو وروسته، د پرانیستې دولتدارۍ ګډون د 

ASYCUDA   1
SIGTAS   2

 Open Budget Indicater (OBI(  3
Afghanistan Open Budget Survey, International Budget Partnership, 2017  4

Open Government Partnership   5
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سکرتریت )OGPA( په جوړولو رسه، له ۱+۱۰ رسه د OGP نړیوال نوښت د موخو 

په برخه کې د افغانستان د عمل ميل پروګرام۱ تعهد، تدوین او تطبیق پیل شو.

د فساد پر وړاندې د مبارزینو مالتړ: حکومت له اداري فساد رسه مبارزې ته د 

ټولو د هڅولو په موخه، د اداري فساد د جرمونو له اطالع ورکوونکو څخه د مالتړ 

قانون په ۵ څپرکیو او ۳۳ مادو کې جوړ او نافذ کړ. په دغه قانون کې د اداري فساد 

د جرمونو له اطالع ورکوونکو قانوين مالتړ کېږي او د هغوی په مالتړ د امنیتي 

بنسټونو مکلفیت او د هغوی د نوم نه ښودل بیان شوي دي.

په دولتي ګومارنو کې روڼتیا: د برېښنايي ګومارلو په پیلولو او د کانکور په شان د 

ټولیزو ازموینو جوړول، د ملکي خدماتو د ګومارنو په مېکانېزمونو کې روڼتیا رامنځته 

کړې ده. د اداري اصالحاتو کمېسیون د برېښنايي پېژندپاڼو، تدارکاتو، سوداګریزو 

اتشو او د ۵ او 6 بستونو د ۱8 زرو تشو بستونو د ازموینې په اخیستلو رسه دغې 

عميل بڼه واخیسته. د آزادې سیالۍ له الرې د ښارواالنو، ولسواالنو د والیتونو د 

مرستیاالنو او د څارنوالۍ د مسلکي کارکوونکو په ګومارلو کې روڼتیا رامنځته شوې.

د کانکور له پروسې څخه د رضایت  زیاتوالی: په کانکور کې د لویو تخنیکي 

او مدیریتي اصالحاتو او بدلونونو له رامنځته کېدو وروسته، په ۱۳۹4 کال کې د 

داوطلبانو د ناکامۍ کچه د ۱۳۹۳ کال په پرتله له 4۵ سلنې څخه ۱۳ سلنې ته 

راټيټه او د ۱۳۹6 کال ازموینه له بې سارې روڼتیا څخه برخمنه شوه. په کانکور 

کې تخنیکي اصالحات لکه د داوطلبانو بایومرتیک او د محصلینو شکایتونو ته د 

رسېدنې د میکانېزم اصالح او د هغو ساده کول، د پایلو په اعالن د نیوکو کچه 

را کمه او د ګډونوالو رضایت  یې ډېر کړ. د یادونې وړ ده چې په نورو برخو کې د 

ازموینو په اخیستلو کې د رامنځته شوي ظرفیت د کارولو لپاره، په لوړو زده کړو 

وزارت کې اړوند ریاست د »ازموینو ميل ادارې« په نوم د یوه خپلواک او بې طرفه 

ارګان په توګه لوړ کړل شو.

د حاجیانو د خدماتو ښه والی: د حاجیانو د چارو د مقررې چمتو کول او په سعودي 

عربستان کې د ګډ پالوي تر نظر الندې له تدارکايت معیارونو رسه سم د قراردادونو 

ورکول او په لویو قراردادونو کې د ميل تدارکاتو د اسانتیاوو کارول، په وورستیو 

کلونو کې د حاجیانو لپاره د خدماتو د ښه وايل المل شوي دي. د نوبت تثبیت او 

د بېالبېلو ادارو د ګډ پالوي تر نظر الندې قرعه کيش؛ د اړوندو ارګانونو له لوري 

https://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Afghanistan_Action-  1
Plan_2017-2019_EN_UPDATED.pdf
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د حج د پروسې دوامداره پلټنه، څېړنه او څارنه؛ د پرچون پېرودلو معیاري کول؛ د 

ناظمینو، د بعثې غړو او مساعدینو د سفریو قانوين کول؛ د ناظمینو، د بعثې غړو او 

مساعدینو د ټاکلو لپاره د طرزالعمل رامنځته کول په دې برخه کې د اخیستل شوو 

ګامونو له جملې څخه دي.

خ ـ له غصب څخه مخنیوی او د غصب شوو ځمکو بېرته 
ترالسه کول

د ځمکې له غصب رسه د پرېکنده مبارزې لپاره، هم د ډېر غصب د مخنیوي او 

هم د غصب شوو ځمکو د بېرته ترالسه کولو په برخه کې اسايس اقدامات او لویې 

السته راوړنې شوې دي.

د ځمکوالۍ چارو تنظیم: حکومت د ځمکو د ډېر غصب د مخنیوي لپاره، دغه 

کار جرم وباله او جزا یې ورته وټاکله، چې د ځمکوالۍ د چارو د تنظیم د قانون له 

جوړولو او پيل کولو رسه یې روښانه بڼه خپله کړه. همدارنګه د استمالک قانون 

نافذ شو او د ځمکې د عادالنه او مناسبې ورکړې او د ځمکوالۍ د چارو د تنظیم 

د قانون د احکامو د ښه پيل کولو په برخه کې د ځمکې پالیيس او د قبالې د اجرا 

او ثبت مقرره جوړه شوه. له بل پلوه، »د دولتي ځمکو د بانک« په جوړولو رسه، 

په 28 والیتونو کې د دولتي ځمکو د رسوې او ثبت کار پیل شوی دی. همدارنګه 

په ښارجوړولو او ځمکو وزارت کې د اړیکو د ۱۰۱2 شمېرې مرکز هم فعال دی.

د غصب شوو ځمکو بېرته ترالسه کول: د ځمکوالۍ د چارو د تنظیم د قانون 

په رڼا کې، ۵66 زره جریبه ځمکه بېرته ترالسه شوې او له هغو څخه د روا ګټې 

اخیستنې زمینه برابره شوې ده. په دې برخه کې د ۱882۳ غاصبانو لېست هم 

عديل او قضایي بنسټونو ته سپارل شوی دی او د هېواد په کچه ۳۵۵ غیر قانوين 

ښارګوټي پېژندل شوي دي.

د ـ له انساين قاچاق رسه مبارزه

د ميل یووايل حکومت د انسان له قاچاق رسه د مبارزې د عايل کمېسیون په 

جوړولو له دغې پدیدې رسه مبارزه کړې. د انسان د قاچاق او د کډوالو له قاچاق 

رسه د مبارزې د قانون تعدیل او اصالح؛ د انسان د قاچاق او د کډوالو د قاچاق له 

نړیوالو دوو پروتوکلونو رسه یوځای کېدل؛ د قاچاق وړلو شبکو د 6۱۱ تنو پېژندل؛ 

د ۱4۷2 قاچاق وړونکو نیول؛ عديل او قضايي مراجعو ته د انسان د قاچاق د ۳2۰ 

قضیو سپارل او د انسان پر قاچاق د 4۰۵ تورنو کسانو محاکمه او د قاچاق ۱88۰۱ 

قربانیانو څخه مالتړ، په دې برخه کې د حکومت له لویو السته راوړنو څخه دي.
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ذ ـ اطالعاتو ته د الرسيس پراختیا

د دولت د کار کړنو په اړه اطالعاتو ته د خلکو الرسيس، د حکومتولۍ په بهیر کې 

هغوی ته د مشارکت زمینه برابره کړې او روڼتیا یې تأمین کړې ده. د حکومت د 

ارتباطي لیکو له الرې اطالعاتو ته د الرسيس د الرو چارو برابرولو، د رسنیو آزاد 

فعالیت او خلکو ته د کره اطالعاتو په لېږد کې د هغوی مشارکت ته ال ډېره زمینه 

برابره کې ده. د حکومت اغېزناک اقدامات د بیان د آزادۍ او رسنیو په برخه کې د 

افغانستان په اړه د نړیوال لیدلوري د مثبت بدلون المل شوي دي. په 2۰۱۷ کال 

کې د یونسکو۱ د ډلبندۍ پر اساس د بیان آزادۍ کې یوه درجه لوړېدل او له رسې 

ساحې څخه وتل او په زرغونه ساحه کې شاملېدل، د بې پولې )RSF( خربیاالنو 

د مطبوعاتو آزادۍ د شاخص په جدول کې د ميل یووايل حکومت په دوره کې د 

افغانستان څلور پلې پورته تلل او په 2۰۱8 کال کې د ۱8۰ هېوادونو ترمنځ ۱۱8 

ځای ته پورته کېدل.2 په 2۰۱6 کال کې د سوېيل او مرکزي آسیا د ۱۳ هېوادونو 

ترمنځ د مطبوعاتو آزادۍ په شاخص کې د څلورم ځای خپلول او په ۱۳۹۵ کال کې 

د بې پولې خربیاالنو د سازمان له خوا رسنیو ته د تر ټولو غوره ځواب ویونکي هېواد 

په توګه د افغانستان معريف کول هغه مثبت قضاوتونه دي، چې په افغانستان کې 

اطالعاتو ته د الرسيس او د بیان د آزادۍ د ښه وايل ښودونه کوي.

د نړۍ په کچه اطالعاتو ته د الرسيس په قانون کې د افغانستان لومړی 

مقام خپلول: د حکومت په لومړیو ورځو کې د جمهور رئیس له خوا »اطالعاتو ته د 

الرسيس قانون« په توشېح او د دغه قانون په نافذولو رسه، اطالعاتو ته الرسسی 

پراخ شوی دی. په افغانستان کې اطالعاتو ته د الرسيس قانون له نوي کولو 

وروسته د ۱۳۹۷ کال د وري په ۱۱ مه په رسمي جریده کې خپور شو. دغه قانون 

په 2۰۱8 کال کې د دغه ډول قوانینو په ډلبندۍ کې، چې په کاناډا کې د حقوقو 

او ډموکراسۍ د مرکز۳ له خوا وړاندې شو، د ۱۳۹ امتیازونو په ترالسه کولو رسه د 
جدول په رس کې راغلی دی.4

اطالعاتو ته د الرسيس د څارنې کمېسیون جوړول: اطالعاتو ته د الرسيس 

قانون د پيل کولو او اطالعاتو ته د غوښتونکو د عميل الرسيس په موخه، اطالعاتو 

ته د الرسيس د څار کمېسیون۵ جوړ او په کار یې پیل وکړ. دغه کمېسیون »په 

عمل کې اطالعاتو ته د الرسيس تحقق« په نامه اطالعاتو ته د الرسيس ميل 

(UNESCO( 1   د ملګرو ملتونو عميل، فرهنګي او ښوونیز سازمان
https://rsf.org   2

Centre for Law and Democracy   3
https://www.rti-rating.org   4

OCAI   5
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سرتاتیژي جوړه کړه، چې د ۱۳۹6 د زمري په میاشت کې د اجراییه رئیس ډاکرت 

ـ  عبدالله عبدالله په حضور کې خپره شوه. حکومت د دغې سرتاتیژۍ )۱۳۹6 

ميل  الرسيس  د  ته  اطالعاتو  دی.  کړی  اعالن  مالتړ  کېدو  عميل  له   )۱۳۹۹

سرتاتیژي پر »عدالت غوښتنې«، »پوهاوي ورکولو« او »ظرفیت لوړولو« د درې 

ګونو سرتاتیژيکو مواردو په توګه ټينګار کړی دی.

د حکومت د ویاندویانو د ځواب ویلو د کچې لوړوالی: رسنیو ته د حکومت د 

ویاندویانو د ځواب ویلو د ډېروايل په موخه، بېالبېلې کړنالرې په پام کې نیول 

شوې دي. د لومړي ځل لپاره د جمهوري ریاست د عايل مقام دفرت د سرتاتیژیکو 

او  جوړ  الرښود«  اړیکو  سرتاتیژیکو  »د  حکومت  د  معاونیت،  اړیکو  د  رسنیو  او 

اجرايي کړی دی. په دغه الرښود کې د وزارتونو او ادارو ارتباطي پروسې او الرې 

چارې تعریف شوې او د حکومتي اړیکو د فعالیتونو د پر مخ وړلو لپاره کارېدونکي 

عوامل ترشېح شوي دي. له بل پلوه، د ۱۳۹8 کال لپاره د حکومت د اطالع رسونې 

پالن جوړ او د پيل کېدو په حال کې دی. همدارنګه د ادارو د اطالع رسولو او 

خپرولو الرې چارې پیاوړې او پراخې شوې دي. په ۱۳۹۵ او ۱۳۹6 کلونو کې 

د والیتي ویاندویانو ميل کنفرانسونه جوړ شوی او د مرکز او والیتونو له رسنیو او 

خربیاالنو رسه د دولت د مرشۍ او د ادارو د اطالع رسولو له مسوولینو رسه بېالبېلې 

ناستې جوړې شوې دي. 

د ټولیزو رسنیو د قانون تعدیل او د رسنیو د کمېسیونونو جوړول: د ټولیزو 

رسنیو قانون، د دغو رسنیو د کمیسیون په اړوندو موادو کې له بدلون او د رسنیزو 

شکایتونو او رسغړونو د څېړنې کمیسیون جوړولو په اړه د موادو له زیاتولو وروسته، 

توشېح او د ۱۳۹۳ کال د کب میاشتې په 2۰مه په رسمي جریده کې خپور شو. د 

ټولیزو رسنیو کمېسیون چې خپلواک چلند کوي او د بیان د آزادۍ او د خربیاالنو 

له حقونو د مالتړ دنده لري د ۱۳۹4 د مرغومي په 24 مه د موجودیت اعالن وکړ. 

همدارنګه د رسنیو د شکایتونو او رسغړونو د څېړلو کمېسیون د ۱۳۹4 د مرغومي 

په 6مه په کار پیل وکړ.

ر ـ د بیان له آزادۍ او خربیاالنو غوڅ مالتړ

د بیان د آزادۍ او د رسنیو له ازاد فعالیت څخه د ال ډېر مالتړ په موخه، اطالعاتو 

د  وړاندې  پر  د خربیاالنو  ترڅنګ،  د جوړولو  د څارنې کمېسیون  ته د الرسيس 

او  مقرراتو  قوانینو،  د  ګټه  په  خربیاالنو  د  کمېسیون،  مخنیوي  د  تاوتریخوايل 

پالیسیو د تدوین کمېسیون هم جوړ شوی دی. جمهور رئیس هم د جال حکمونو 
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په صادرولو رسه د رسنیو او خربیاالنو مالتړ کړی دی.

د خربیاالنو د حقونو لپاره د اجرايي ضامنت جوړول: د ټولیزو خصويص رسنیو 

د تأسیس او فعالیت د ډول مقرره، د دې ترڅنګ چې د فعالیت آزادۍ، د رسنۍ او 

ارګان د جوړولو رشایطو، د رسنۍ رسغړونې، مالیې ورکولو او د فعالیت پر جواز رڼا 

اچوي، د رسنۍ د کارکوونکو حقوق او مکلفیتونه یې د کاري امنیت او خوندیتوب 

له نظره خوندي کړي دي. د دغې مقررې پر اساس، له خربیاالنو رسه د رسنیو 

د څښتنانو د ناوړه چلند مخنیوی کېږي او د مړینې په صورت کې له ډېرو مادي 

حقونو، د کلنۍ تنخوا له لوړېدو او د تقاعدۍ له امتیاز څخه برخمن کېږي. په دغه 

مقرره کې د ټولیزو رسنیو حق االمتیاز او بانکي تضمین هم په ځینو مواردو کې 

تر۹۰ سلنې راټيټ شوی دی.

د جریمې عفوه او مالیايت معافیت: جمهور رئیس غني د ۱۳۹6 په وږي میاشت 

کې د چاپي او غږیزو رسنیو، نرشايت موسسو او خربي اژانسونو د مالیايت جریمو د 

عفوې حکم صادر کړ. همدارنګه په ۱۳۹۷ کال کې یې محيل رادیوګانې له مالیاتو 

څخه معاف اعالن کړې.

د خربیاالنو پر وړاندې د تاوتریخوايل ټولو قضیو ته رسېدنه: د خربیاالنو پر 

وړاندې د تاوتریخوايل قضیو ته د رسېدنې په موخه، د حکومت او رسنیو ګډې 

کمېټې د ۱۳۹۵ کال د تلې په میاشت کې د جمهوري ریاست د دویم مرستیال په 

مرشۍ د لومړۍ ناستې په جوړولو رسه په کار پیل وکړ. دغه کمېټه د خربیاالنو په 

امنیت پورې پر تړلو قضیو )۱۰۷۵ موارد د تېرو کلونو او ۱۷2 قضیې له ۱۳۹4 کال 

وروسته( کار کوي او د قانون د پيل کوونکو ادارو په توظیف کولو رسه یې هغو ټولو 
ته رسېدنه کړې ده.۱

له خربیاالنو د مالتړ صندوق جوړول: خربیاالنو ته د ال ډېرې پاملرنې او د هغوی 

ستونزو ته د رسېدو په موخه، د خربیاالنو د مالتړ صندوق پرانیستل شو. جمهور 

رئیس له دغه صندوق د مالتړ لپاره له خپلو شخيص پیسو ۵ میلیونه افغانۍ ورکړې 

او مالیې وزارت ته یې الرښوونه وکړه چې ۱۰ میلیونه افغانۍ د دولت له بودیجې 

ورکړي. د شهید شوو خربیاالنو د کورنیو مايل ستونزو ته رسېدنه او د ټپي شوو 

خربیاالنو درملنه د دغه صندوق کاري لومړیتوب دی.

د بیان د آزادۍ په برخه کې فعاالنو ته د مډال ورکول: د بیان د آزادۍ په برخه 

کې فعاالنو ته د مډال او ستاینلیکونو ورکول، د خربیاالنو د هڅونې او مالتړ په 

1  د رسنیو او حکومت د ګډې کمېټې په غونډه کې د لویې څارنوالۍ ادارې راپور، چنګاښ 1397
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برخه کې له لویو ګامونو څخه دي چې په درېیو دورو کې تررسه شول.

ز ـ د برېښنايي حکومتولۍ پراخول

د برېښنايي حکومتولۍ لپاره د ظرفیتونو له کموايل او د زېربناوو له نا مناسب وايل 

رسه رسه، د قانون د حاکمیت، اصالحاتو، روڼتیا او هېوادوالو ته د خدماتو د لوړولو 

د غوره تحقق په موخه حکومت هڅه وکړه برېښنايي حکومتوايل پراخه کړي. په 

تېرو څلورو کلونو کې د عامه خدماتو، خصويص سکتور، حکومتولۍ او د حکومت 

د برشي رسچینو په برخو کې د برېښنايي حکومتولۍ السته راوړنې د پام وړ دي.

د  حکومتولۍ  برېښنايي  د  برابرول:  زمینو  قانوين  د  حکومتولۍ  برېښنايي  د 

ترویج لپاره اساس، د هغو قانوين او حقوقي چوکاټ دی. د الس لیک او برېښنايي 

ميل  جرمونو  سایربي  او  حریم  خصويص  ـ  امنیت  سایربي  د  قوانین؛  معامالتو 

سرتاتیژي تدوین، انټرنېټي خوندیتوب او په انټرنېټ کې د ماشومانو د خوندیتوب 

پالیسۍ جوړې شوې دي.

د برېښنايي حکومتولۍ د مرکز پرانیستل: د برېښنايي حکومتولۍ لومړی مرکز 

د ۱۳۹۷ کال د سلواغې په ۳۰ مه د مخابراتو او معلومايت ټکنالوژۍ په وزارت کې 

پرانیستل شو. په دغه مرکز کې مسلکي او تخنیکي کارکوونکي او د دغه وزارت 

د څېړنې برخې کارکوونکي تر یوه چرت الندې د څېړنو، د سیستمونو او د برېښنايي 

حکومتولۍ د پروګرامونو د جوړولو، د برېښنايي حکومتولۍ د ترویج لپاره د دولت د 

کارکوونکو د ظرفیت جوړولو، د سافټ ویرونو د جوړولو او د عامه خدماتو د پروسو 

د ساده کولو لپاره فعالیت کوي.

د  خدماتو  عامه  د  چې  خدمت۱  اسان  اخیستنه:  ګټه  څخه  خدمت  آسان  له 

وړاندې کولو لپاره یو واحد مرکز دی، د آذربایجان هېواد په تخنیکي همکارۍ 

جوړ شوی دی. دغه نوښت، د دولتي بنسټونو عامه خدمات او په خصويص سکتور 

پورې اړوند خدمات په مرکزي موقېعت کې تر یوه چرت الندې په ساده او چټک 

ډول هېوادوالو ته وړاندې کوي. د اسان خدمت پيل کول په ۵ پړاوونو کې طرحه 

شوي دي. د دغه مرکز په جوړو شوو خدماتو کې اسان پاسپورت، د وېزې متدید، 

آسان جواز، د موبایل له الرې د تنخوا ورکړه، برېښنايي پېژندپاڼه او اسان وظیفه 

دي. د اسان خدمت د ادارې لومړی خدمايت مرکز د ۱۳۹۷ کال د مرغومي په 

۱2 مه په کابل کې پرانیستل شو او تر اوسه د دولتي ادارو د عامه خدماتو له 48 

ډېرې پروسې د اسان خدمت له خوا څېړل شوې او ارزول شوې دي او کتالک یې 

 One-Stop Shop   1
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په درېیو ژبو ترشېح شوی دی.۱

د سیستمونو برېښنايي کول: د غیرنظامي هوايي نړیوال سازمان )ICAO( له 

معیار رسه سم ماشین لوستونکو ته په الس د لیکل شوو پاسپورتونو بدلول؛ د هېواد 

 TARIFF په ټولو ګمرکونو کې د یو شان تعرفې د پيل کولو او کنرتول په موخه د

کنرتويل سیستم؛ په ګمرکونو کې د محصول د تحویلۍ د بهیر د آسانتیا په موخه 

برېښنايي ورکړه )e-pay(؛ په مالیه وزارت کې د سوداګرو لپاره برېښنايي ورکړه؛ د 

پروژو د تدارکايت پړاوونو د طی کولو انالین څارنه؛ په مرکزي بانک کې د بهرنیو 

پیسو لیالم؛ په مرکز او دویمو څانګو کې بهرنیو کاریګرو ته د کار د جواز توزېع؛ د 

مدیریت لپاره د مايل اطالعاتو مدیریت او د هېواد د استخراجي صنایعو د عوایدو 

راټولول؛ د کډوالۍ د چارو د مدیریت لپاره د کډوالو معلومات؛ په عدلیه وزارت کې 

د قضیو د ثبت مدیریت او برېښنايي پېژندپاڼه د برېښنايي سیستمونو له لویو مواردو 

څخه دي چې جوړ شوي او ګټه ترې اخیستل کېږي.

asan.gov.af  1
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د هېواد د ورزيش نظام تقویتد روغتیايي خدماتو ښه والی

د کډوالۍ اغېزناک مدیریتکلتوري ودهد ښوونې ښه والی

د زیامنننې د کچې ټيټولد انکشايف پروګرامونو متوازن تنظیم

ژواک چاپېریايل )محیط زیستي( ښه والی

 د استوګنې او ښاري خدماتو پروګرام جوړول

د پروګرامونو له الرې په کارموندنه مترکز

د ښځو د وضعیت ښه والی

متوازن ټولنیز انکشاف، د ټولنیز عدالت ټینګښت، امنیت او اقتصادي 

د هېواد  لویې غوښتنې دي. که څه هم  افغانستان د خلکو  د  تحرک 

اوسني وضعیت ته په پام، د امنیت او اقتصاد مسایلو ته پام ډېر دی 

او د ميل بودیجې ډېره سلنه هم همدې دوو برخو ته ځانګړې شوې، 

او السته راوړنې د دې  انکشاف په برخه کې پرمختګونه  خو د ټولنیز 

مدیریت  ښه  په  رسچینو  د  توانېدلی  حکومت  چې  کوي  ښکارندويي 

او له شته امکاناتو په ښې ګټې اخیستنې رسه، د ټولنیز انکشاف او 

هوساینې زمینه برابره او له عادالنه وېش څخه یې ډاډ ترالسه کړي. په 

تېرو څلورو کلونو کې د ټولنې زیامننو اقشارو ته پاملرنه او په پراختیايي 

پروګرامونو کې انډول، په دې برخه کې د حکومت د فعالیتونو محوریت 

د  پوهنې  د  شوی،  ډېر  الرسسی  ته  خدماتو  روغتیايي  او  لومړنیو  و. 

ته غوره  چارو  بې ځایه شوو  او  کډوالو  د  او  رغېدو دي  په  نظام ستنې 

رسېدنه شوې ده.

احمد ضیا محمدي
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الف ـ د روغتیايي خدماتو ښه والی 

د روغتیايي خدماتو په وړاندې کولو کې د عدالت پر ټینګښت په مترکز، له اداري 

فساد رسه پر جدي مبارزې، د عامه او خصويص مشارکت په پیاوړي کولو، کلیو 

ته د روغتیايي خدماتو په پراخولو، په لرې پرتو سیمو کې د روغتیايي مرکزونو په 

ډېرولو او د خدماتو د کیفیت په ښه وايل، د روغتیا د ميل پالیسۍ )2۰۱۵ـ  2۰2۰( 

او د روغتیا د ميل سرتاتيژۍ )2۰۱6ـ  2۰2۰( د دوو سندونو په جوړولو او د اسايس 

روغتیايي خدماتو۱ او د روغتونونو د روغتیايي خدماتو د بستې2 پر اغېزناک پيل 

کولو رسه د روغتیا په سکتور کې پام وړ السته راوړنې راغلې دي. دغه السته راوړنې 

المل شوې، چې د هېواد د عامې روغتیا وزیر د نړۍ د حکومتي مرشانو۳ په ناسته 

کې د نړۍ د غوره وزیر جایزه وګټله. 

روغتیايي مرکزونو ته د الرسيس ډېروالی: اوسمهال د روغتیايي مرکزونو او 

کولو ۳8۷6  وړاندې  د  روغتیايي خدماتو  د  په شمول  ټيمونو  روغتیايي  ګرځنده 

هېواد کې  په  کال کې  په ۱۳82  حال کې چې  داسې  په  فعال دي.  مرکزونه 

شاوخوا ۷۰۰ روغتیايي مرکزونه فعال وو. له ۱۳۹4 تر ۱۳۹6 کال پورې روغتیايي 

مرکزونو ته د مراجعینو شمېر ۱۰ سلنه، تر یو کلنۍ د ټيټو هغو ماشومانو کچه چې 

پنځه ګوين واکسین یې کړي وي ۳ سلنه، د نسايي والدي متخصصینو تر پالنې 

الندې زیږنونه ۹ سلنه او په روغتونونو کې جراحي عملیات ۷ سلنه  ډېر شوي دي. 

دوولسم شکل:
  تر یو کلنۍ د ټيټو هغو ماشومانو شمېر چې پنځه ګوين واکسین ورته شوي وي )۱۳۹4 ـ ۱۳۹6(

BPHS   1
EPHS   2

World Government Summit (2019(  3
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دیارلسم شکل:
  د عامې روغتیا وزارت د عادي تشکیل په ګډون د روغتیايي پرسونل شمېر )۱۳۹۳ ـ ۱۳۹۷(

جوړولو  په  شورا  طبي  د  لوړول:  کیفیت  د  خدماتو  درملیزو  او  روغتیايي  د 

رسه، د ثانوي او ثالثي روغتیايي خدماتو د ښه وايل په موخه د فیس اخیستل، 

د دیموګرافۍ او روغتیا ترڅنګ د ۷ نورو رسوې ګانو په خپرولو رسه ارقامو ته د 

الرسيس ډېروالی، د 6۷۱ خصويص روغتیايي مرکزونو دوامداره څارنه چې په دې 

توګه د روغتیايي خدماتو د رسولو د کچې له کیفي لوړوايل ډاډ ترالسه شوی دی. 

د درملو او روغتیايي محصوالتو د تنظیم د ميل ادارې په جوړولو رسه، تولیدي 

په هېواد کې ۵۰ سلنه وده کړې،  تولید  درملو  د  واردايت درمل کنرتوليږي.  او 

او سمهال افغانستان د انتي اسید رشبتونو )د معدې درمل( په تولید کې پر ځان 

نورو درملو په تولید رسه ځان  به د ۹ ډوله  او په نږدې راتلونکي کې  بسیا دی 

بسیا کړي. 

د میندو او ماشومانو د مړینې کچې ټیټوالی: له ۱۳82 کال راهیسې، د میندو 

د مړینې کچه 86 سلنه او د ماشومانو د مړینې کچه 8۰ سلنه راټيټه شوې او 

له زیږون وړاندې پالنې 4۷.8 سلنه ډېرې شوې دي. د امېندوارۍ، میندو، نوو 

زیږېدلو، ماشومانو او تنکیو ځوانانو د )۱۳۹6ـ  ۱4۰۰( ميل سرتاتيژۍ په پيل کولو 

او د ۹۰۰ روزل شوو قابلو په ډېرېدو رسه، روغتیايي آسانتیاوې چې لږ تر لږه یوه 

قابله پکې اړینه وي د ۱۳۹4 کال له ۹۱ سلنې په ۱۳۹6 کال کې ۹۵ سلنې ته 

ورسېده. د دې ترڅنګ هغه زیږونه چې د نسايي والدي متخصصینو تر همکاریو 

او پالنو الندې کېږي په ۱۳۹4 کال کې له ۷66 زره موردونو څخه په ۱۳۹6 کال 

کې ۹2۳ زرو ته لوړ شوي چې ۹ سلنه لوړوالی ښيي. 
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څوارلسم شکل:
  په هرو سلو زرو زیږونونو کې د میندو د مړینې ټيټوالی )2۰۰۰ ـ 2۰۱8(

پنځلسم شکل:
  د میندو د روغتیا د شاخصونو په سلنه لوړوالی )2۰۰۳ ـ 2۰۱8(

د وقایې او واکسیناسیون د کچې لوړوالی: له ۱۳82 کال راهیسې د واکسین 

خدمات 2۰ سلنه ښه شوي دي. هر کال تر ۵ کلنۍ ټيټو ۱۰ میلیونو ماشومانو ته د 

پولیو واکسین ورکول کېږي. د پولیو زرقي واکسین )IPV( او د ویرويس اسهاالتو 

)Rota) د وقایې واکسین د کتلوي معافیت په روټني پروګرام کې اضافه شوي 
دي. د توبرکلوز، مالریا، لشامنیا، اېډز، زیړي او اېس ټي آی۱ ناروغیو د کنرتول 

ميل پروګرامونه هم له پام وړ السته راوړنو رسه د پيل کېدو په حال کې دي، چې 

کوالی شو د توبرکلوز د ۹۰ سلنې ډېرو پېښو )2۰8 زره پېښې( درمنلې، په زیامننو 

والیتونو کې په ۱۳۹6 کال کې صفر ته د پالزمودیم فالسیپارم ډوله مالریا د نږدې 

کېدو او د روغتیا د نړیوال سازمان2 له خوا د مدیرتانې په ختیځه حوزه کې د مالریا 

 Sexually Transmitted Infection (STI(  1
World Health Organization (WHO(  2
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د کنرتول او له منځه وړلو د پروګرامونو په اغېزناک پيل کولو کې د لومړي مقام 

ترالسه کولو ته اشاره وکړو. 

شپاړسم شکل:
  د توبرکلوز د تشخیص شوو پېښو شمېر )2۰۱4 ـ 2۰۱8(

اوولسم شکل:
  د توبرکلوز د تشخیيص خدماتو د روغتیايي مرکزونو شمېر )2۰۱4 ـ 2۰۱8(

له خوارځواکۍ رسه مبارزه او د خوراکي خوندیتوب ډېرول: مزمنه خوارځواکي 

له ۱۳82 کال راهیسې 24 سلنه کمه شوې او له 6۰ سلنې څخه ۳6 سلنې ته را 

ټيټه شوې ده. تر پنځه کلنۍ د ټيټو هغو ماشومان سلنه چې وزن یې کم وي 

په ۱۳۹2 کال کې له 2۵ سلنې څخه په ۱۳۹4 کال کې ۱۹.۹ سلنې ته را ټيټه 

برخه کې ۱۰ زره  په موخه، په خوارځواکۍ  شوې ده. د دغه شمېر د ښه وايل 

روغتیايي کارکوونکي روزل شوي دي. ۱.۱ میلیونه میندو ته د ماشوم د تغذیې په 

اړه مشورې ورکړل شوې او پر 22۷ زره میندو د خوراکي توکو بستې وېشل شوې 
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دي. د خوارځواکۍ د درملنې مرکزونه له ۷۰۰ څخه ۱۱۰۰ ته ډېر شوي چې له 

امله یې مراجعینو ته ځواب ویل په ۱۳۹۳ کال کې له ۱22 زره کسانو څخه په 

۱۳۹6 کال کې 2۵۵ زرو کسانو ته لوړ شوي دي.

د څښاک صحي اوبو او حفظ الصحې ته د الرسيس ډېروالی: په ښاري او 

نیمه ښاري سیمو کې په تېرو 4 کلونو کې د 2۳۰۰ کیلومېرته شبکې د جوړولو 

لپاره د اوبو رسولو ۱۹ پروژې عميل شوې دي او ۱،۱۱ میلیونه کسان ترې برخمن 

شوي دي، چې د څښاک اوبو ته د خلکو د الرسيس ۹4 سلنه ښيي. د څښاک اوبو 

ته د کلیوايل خلکو د الرسيس کچه په ۱۳۹۷ کال کې 6۳ سلنه لوړه شوې ده چې 

ټاکل شوې تر ۱۳۹۹ کال پورې سل سلنه يش. د حفظ الصحې په برخه کې هم 

2۰6 زره تشنابونه جوړ او بیا رغول شوي دي. په ټول کې په کلیوايل سیمو کې 

۱.44 میلیونه کسانو د حفظ الصحې له پروژو ګټه اخیستې. 

د روږدو کسانو د درملنې د ظرفیت لوړوالی: اوسمهال په ۳2 والیتونو کې پر 

نشه يي توکو د روږدو ناروغانو لپاره روغتیايي خدمات شته او په دغو والیتونو کې 

د روږدو کسانو د درملنې ۱۰۵ مرکزونه فعال دي، چې په کلني ډول د 4۰.۵ زره 

ناروغانو د درملنې وړتیا لري.  له ۱۳۹۳ کال راهیسې، پر نشه يي توکو ۱۱4 زره 

روږدي کسان د دغو مرکزونو له روغتیايي خدماتو برخمن شوي دي.

اتلسم شکل: 
  د تداوي شوو روږدو شمېر )۱۳۹۳ ـ ۱۳۹۷(

د رواين صحت د خدمتونو زیاتول: اوسمهال په ټولو روغتیايي مرکزونو کې د 

رواين مشورې په برخه کې لږ تر لږه یو کس روزل شوی دی او پر دې رسبېره په 

روغتیايي مرکزونو کې د رواين مشاورې ۷۵۰ کسان ګومارل شوي دي.
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ب ـ د هېواد د ورزيش نظام تقویت

د بدين روزنې او ورزش قانون جوړول او نافذول، د امکاناتو برابرول، د هېواد په 

ورزيش بنسټونو کې کاري انسجام، د ورزيش زېربناوو جوړول او د ورزشکارانو په 

ځانګړې توګه معلولینو او ښځو مالتړ، په وروستیو کلونو کې د ورزش په برخه 

ټولو والیتونو کې ورزيش  په شاوخوا  کړنو څخه دي.  له مهمو  د حکومت  کې 

او  میدانونه جوړ شوي  او رسخاليص ورزيش  لکه سټېډيوم، جېمنازیوم  ځایونه 

د بېالبېلو ورزيش برخو 8۰ تنه روزونکو لومړۍ، دویمه او درېیمه درجه سندونه 

ترالسه کړي دي. 

د ورزش نظام مند کول: د ميل او نړیوالو قوانینو په پام کې نیولو رسه د بدين 

بنسټونو،  ورزيش  د  همدارنګه  دی.  شوی  نافذ  او  جوړ  قانون  ورزش  او  روزنې 

روزونکو، داورانو، ورزشکارانو، ورزيش ځایونو او تاسیساتو پر فعالیت د څرنګوايل 

د ال روښانتیا لپاره شپږ طرزالعمله چمتو شوي دي. د ورزش په مدیریتي کچه 

کې اصالحات راغيل او د ورزيش او املپیکي فدراسیونونو ټاکنې د کورنیو او بهرنیو 

او ورزشکارانو د  روزونکو  ټيمونو،  د کلپونو،  تر څار الندې شوې دي.  څارونکو 

فعالیت لپاره د جوازونو ثبت او وېش هم پیل شوی دی. 

د ورزش وده او ترویج: په تېرو څلورو کلونو کې په ۵۱ ورزيش برخو کې ۱۱۷۰۰ 

لوبې او ټورمنېنټونه جوړ شوي دي. د 22۵۰۰ ډېرو ورزشکارانو له ډلې څخه چې 

په دغو لوبو کې یې ګډون کړی، ۵ زره کسان د ميل ټيمونو د غړیتوب لپاره ټاکل 

شوي دي چې 2۰ سلنه یې ښځې دي. 

د ورزيش زېربناوو جوړول: له زر جریبه ډېره دولتي ځمکه د بېالبېلو ورزيش 

تاسیساتو د جوړولو لپاره په پام کې نیول شوې ده. ۱8 زره کسیز څلور سټېډميونه 

نور  څو  هم  لپاره  برخو  ورزيش  نورو  څو  د  او  شوي  سپارل  ته  اخیستنې  ګټې 

سټېډیمونه د جوړېدو په حال کې دي. 

دغه  او  لري  فعالیت  کې  والیتونو   ۳۰ په  فدراسیون  فوټبال  د  وده:  فوټبال  د 

فدراسیون توانېدلی چې په ۱4 سني کچو کې د فوټبال منظم لیګونه جوړ کړي. 

او فوټسال هم په ۳ سني کچو کې جوړ  ټيمونه په ۳ سني کچو  د ښځو ميل 

شوي دي. د سوېيل آسیا په لوبو کې د فوټبال د ميل ټيم اتلويل او د نړیوال جام 

مقدمايت لوبو ته د لومړي ځل لپاره الر موندل د هېواد د فوټبال السته راوړنې دي.
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د کرکټ وده: له ۱۰۰ د ډېرو کورنیو او بهرنیو لوبغاړو په ګډون په ۱۳۹۷ کال کې 

په هېواد کې د ننه شل اوره غوره لیګ جوړ شو. په ۱۳۹۷ کال کې په خوست، 

بامیانو، فاریاب او هرات والیتونو کې  »کرکټ د ټولو لپاره« پروګرام جوړ شو. 

افغانستان د کرکټ په نړیواله شورا۱ کې د بشپړ غړیتوب په لرلو رسه په نړیوالو »یو 

ورځنیو« او »شل اوریزو« سیالیو کې د لوبېدو اجازه لري او هر کال د دغه ورزش 

د پیاوړي کولو لپاره له دغې شورا څخه ۵۰ میلیونه ډالر ترالسه کوي. 

نوولسم شکل:
  په وروستیو ۵ کلونو کې په شل اوریزو او یو ورځنیو لوبو کې د کرکټ د ميل لوبډلې د بریا سلنه

د ورزشکارانو هڅونه او مالتړ: د ورزيش مدیریت په برخه کې د زده کړو په 

موخه ۱82 تنه ترکیې ته لېږل شوي دي. همدارنګه د ترکیې د کاستامونو2 له 

پوهنتون رسه د هوکړه لیک پر اساس، 82 تنه نور ځوانان د ورزيش مدیریت په 

برخه کې پر زده کړو بوخت دي. جمهور رئیس محمد ارشف غني هم د ورزشکارانو 

د مالتړ په موخه په څو لیدنو کې هغوی ته 2۰ دولتي عايل مډالونه، ۹4 افتخاري 

ستاینلیکونه او له ۳ میلیونو افغانیو ډېرې نغذي مرستې کړې دي.

د ښځو ترمنځ د ورزش دود کول: د ښځو په برخه کې د املپیک د ميل کمېټې 

د معاونیت جوړول او د بدين روزنې د ریاست په جوړښت کې د ښځو د ورزش د 

پراختیا ریاست جوړول د ښځو ترمنځ د ورزش د ترویج په برخه کې په مدیریتي 

له ډلې دي. اوسمهال په ۹ والیتونو کې د ښځو د فوټبال د  اقداماتو  کچه د 

فدراسیون کمېټې، د ښځو د فوټبال لیګ او منتخب ټيمونه جوړ شوي دي. 

International Cricket Council   1
Kastamonu University   2
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پ ـ د ښوونې ښه والی 

ميل یووايل حکومت زده کړو ته ځانګړی پام کوي؛ لکه څرنګه چې جمهور رئیس 

محمد ارشف غني ۱۳۹۷ کال د »پوهنې ميل حرش« په نوم و نوماوه. دا کار د 

دې المل شو چې د دغه ميل حرش په ستایلو رسه، د ښوونځیو د جوړولو لپاره 42۹ 

جریبه ځمکې مرسته وشوه او د پوهنې د پراخوايل لپاره د خلکو 2۳۳.6 میلیونه 

افغانۍ مرستې راټولې شوې دي. 

په  اوسمهال  لوړوالی:  او روزنې مرکزونو ته د الرسيس د کچې  د ښوونې 

ټول هېواد کې ۹،۳ میلیونه کسان په ۱6۱۰۰ ښوونیزو مرکزونو او ښوونځیو کې 

څلورو  وروستیو  په  نجونې دي.  یې  نږدې 4۰ سلنه  بوخت دي چې  زده کړو  پر 

کلونو کې ۱628 ښوونیز مرکزونه او نوي ښوونځي جوړ شوي او د وليس تړون د 

ميل پروګرام له خوا د 2،۱6 میلیونه زده کوونکو لپاره په ۳4 والیتونو کې د 6 زره 

ښوونځیو د جوړېدو کار پیل شوی دی.

د ښوونیز نصاب اصالح  کول: له ميل او نړیوالو میتودونو او تجربو  څخه په 

ګټې اخیستنې، د ښوونیز نصاب چوکاټ جوړ او د ښوونځیو او دیني مدرسو لپاره 

نوی ښوونیز نصاب چمتو شوی دی. همدارنګه د قابلیت محوره ښوونیز نصاب 

د چوکاټ سند هم بشپړ شوی دی. ښوونې او روزنې ته د عادالنه الرسيس په 

برخه کې د نړیوال مشارکت پروګرام۱ په بادغېس، دایکندي، فراه، غور، هلمند، 

کندهار، خوست، نیمروز، نورستان، پکتیا، پکتیکا، اروزګان او زابل والیتونو کې 

4۰ ولسوالۍ تر خپل پوښښ الندې راوستې دي. 

د سواد کچې وده: په تېرو 4 کلونو کې د سودا زده کړې شاوخوا ۷۰ زره کورسونه 

جوړ شوي دي چې ۱،4 میلیونه کسانو ترې ګټه اخیستې ده. له دغو کورسونو 

څخه 8۷6 زره زده کوونکي چې ۵۰8 زره یې ښځې دي فارغ شوي. اوسمهال له 

۱۵ کلنۍ پورته کسانو د سواد کچه له ۳۹ سلنې ډېره ده.

د اسالمي زده کړو د ظرفیت ډېروالی: په ۱۳۹4 کال کې د اسالمي زده کړو د 

مرکزونو شمېر ۹۰6 و، چې دغه شمېره په ۱۳۹۷ کال کې ۱۱۰۷ مرکزونو ته لوړه 

شوه او ۱22۰8 زده کوونکو ته اعاشوي امکانات هم برابر شوي دي. د اسالمي 

زده کړو د ټولو زده کوونکو شمېر له ۱۳۹4 کاله تر اوسه  ۳۵.8 زره تنه لوړ شوی دی 

چې ۳2 سلنه یې ښځينه دي. دغه شمېر په ۱۳۹۷ کال کې شاوخوا ۳48 زره تنو 

Global Partnership for Education (GPE(  1
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ته لوړ شوی دی چې 2۳ سلنه یې ښځینه دي. 

د تخنیکي او مسلکي زده کړو وده: د تخنیکي او مسلکي زده کړو د څانګو تنوع 

د ۱۵ رشتو په ډېرېدو له ۱۳۹4 کال راهیسې، په ۱۳۹۷ کال کې ۷۷ رشتو ته لوړ 

شوی دی. په داسې حال کې چې اوسمهال په 2۷2 ولسوالیو کې د تخنیکي او 

مسلکي زده کړو ښوونځي او انستېتیوتونه شته دي، خو په هره ولسوالۍ کې »د 

تخنیکي او مسلکي زده کړو د یوه ښوونځي« د جوړېدو په موخه لومړين کارونه 

او »د کار د بازار« رسوې روانه ده. له بلې خوا، په وروستیو څلورو کلونو کې د 

مسلکي رشتو د 624۰ ښوونکو لپاره د تربیتي علومو۱ او ادارې د زده کړې دورې 

جوړې شوې او په دغو کلونو کې 28۳،۵ زره محصلین د تخنیکي او مسلکي 

زده کړو مرکزونو ته جذب شوي دي. 

شلم شکل:
  د تخنیکي او مسلکي زده کړو د پروګرام د څانګو تنوع )۱۳۹4 ـ ۱۳۹۷(

یوویشتم شکل: 
  د تخنیکي او مسلکي زده کړو د دولتي مرکزونو شمېر )۱۳۹4 ـ ۱۳۹۷(

Pedagogy   1
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د کانکور د نظام اصالح: د بایومیټریک سیستم جوړول او پيل کول، له ۱6 زرو 

څخه 6۵ زرو ته د پوښتنو د بانک د پوښتنو ډېرول، په جال توګه او بدلو پوښتنو رسه 

د هر کس لپاره د ازموینې د کتابچې چاپ، د ازموینې په پروسه کې د زورواکو له 

مداخلې مخنیوي د کانکور رونټیا ډېره کړې ده او پر وخت د پایلو اعالن پر دغه 

ميل پروسه بایللی باور بېرته را وګرځاوه. 

لوړو زده کړو ته د الرسيس د کچې ډېروالی: په تېرو څلورو کلونو کې، د لوړو او 

نیمه لوړو زده کړو مرکزونو له ۷۵۱ زرو څخه ډېر کسان جذب کړي دي. په ۱۳۹۷ 

کال کې د لوړو زده کړو دولتي بنسټونو ۱86 زره محصلین منيل چې 4۹ زره )2۷ 

سلنه( یې نجونې دي. خصويص تحصیيل بنسټونو د ۱64 زره محصلینو په جذبولو 

رسه په ۱۳۹۷ کال کې د محصیلینو ټول شمېر ۳۵۰ زرو تنو رسولی دی. 

دوه ویشتم شکل:
  د لوړو زده کړو په دولتي مرکزونو کې د تحصیيل څانګو ډېروالی  )۱۳۹۳ ـ ۱۳۹۷(

 درویشتم شکل:
  د لوړو زده کړو له دولتي مرکزونو څخه د فارغانو شمېر )۱۳۹۳ ـ ۱۳۹6(
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د لوړو زده کړو د کیفیت ښه والی: د ټولنې له اړتیاوو او د کار له بازار رسه سم 

د اصالح په موخه، د تحصیيل نصابونو د پراختیا او بیا کتنې ميل پروګرام پیل 

شوی دی. د ښوونکو د تخصيص کولو او د مهارتونو د لوړاوي په برخه کې، په 

۱۰ پوهنتونونو کې د ښوونکو د مسلکي لوړاوي مرکزونه۱ جوړ شوي دي. له ۱۳۹۳ 

کال راهیسې، هغه ښوونکي چې ماسټري لري ۵۹ سلنه او هغه ښوونکي چې 

دوکتورا لري 2۱ سلنه ډېر شوي دي. افغان اېکس لومړی )AfghanX( انالین 

ښوونیز سیستم دی چې په انټرنېټ کې له انالین کورسونو MOOCs2 رسه د لوړو 

زده کړو وزارت د برېښنايي زده کړې تر پروګرام الندې فعال شوی دی. همدارنګه 

په ټولو دولتي او خصويص تحصیيل بنسټونو کې د کیفیت د تضمین او باور ورکولو 

کمېټې فعالې شوې دي. 

څلیرویشتم شکل:
  د تحصیيل کچې په تفکیک د لوړو زده کړو مرکزونو د ښوونکو شمېر

د تحصیيل بورسونو ډېرول او عادالنه وېش: د تحصیيل بورسونو د عادالنه 

وېش او روڼتیا په موخه د بورسونو د مدیریت سیستم۳ جوړ شوی دی. اوسمهال 

۳8۷۵ کسان د لېسانس، 2۰۵6 کسان د ماسټرۍ او ۳8۵ کسان د دوکتورا په 

کچه په بهرنیو هېوادونو کې پر زده کړو بوخت دي. د بورسونو په برخه کې د فعالو 

خصويص رشکتونو د بسیج پر مېکانېزم کار پیل شوی او په ۱۳۹8 مايل کال کې 

د محصیلینو لېږل د همدې پالیسۍ پر اساس کېږي.  

PDC   1
Massive Open Online Courses   2

Scholarship Management System (SMS(  3
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ت ـ کلتوري وده 

د بودیجې له کموايل رسه رسه فرهنګ او هرن ته حکومت پاملرنه وه. د تاریخي 

لپاره  جوړولو  د  جوماتونو  د  او  ساتنې  د  میراثونو  فرهنګي  د  او  رغولو  د  ځایونو 

پروګرامونه جوړ شوي دي. همدارنګه د تاریخي اسنادو او هرني پاتوړو )میراثونو( 

د ساتنې په موخه، د جمهوري ریاست ارشیف جوړ شوی دی. 

د تاریخي ځایونو او فرهنګي میراثونو ساتنه او بیارغونه: د هېواد له ۵ زرو 

ډېرې لرغونې سیمې د سپوږمکۍ له الرې پېژندل شوې او د لرغونو سیمو عمومي 

نقشه د جوړېدو په حال کې ده. لسګونه لرغوين ځایونه لکه د عيل شېر نوايي، 

احمدشاه بابا او ابوریحان البېروين قربونه، د غور منار جام او رساج العامرت بیا 

رغول شوي او د لوګر والیت د میس عینک په لرغونې سیمه کې د عتیقه توکو د 

موندلو په موخه د کيندلو ۱۰ پړاوونه اجرا شوي دي. د جمهوري ریاست د عملیايت 

واحد او مايل او اداري حامیوي لوی ریاست له خوا د امانیه ماڼیو د بیاجوړولو کار 

د مجربو انجنیرانو تر نظر الندې روان دی.

د دیني ځایونو جوړول او رغول: په تېرو 4 کلونو کې په ۳4 والیتونو کې د جوماتونو 

جوړولو ۳۳۰ پروژې پلې شوې دي او په ۳4 والیتونو کې ۷۱2 جوماتونه او د حاجیانو 

کمپونه رغول شوي دي. په ۱۷ والیتونو کې د جومات جوړولو پر 6۰ ډېرو پروژو کار 

روان دی. د هرات د جامع جومات، خرقې رشیفې، روضې مبارکې، پل خشتي او 

عیدګاه جومات ترمیم په دغه برخه کې د فعالیتونو له جملې دي. له خلکو او علاموو 

رسه د جمهور رئیس محمد ارشف غني د ژمنې پر اساس، په ۳4 والیتونو کې ۳4 

جامع جوماتونو چې د 2 زره کسانو د ځایېدو ظرفیت لري کار پیل شوی دی.  

د تورېزم وده: سیاحتي رشکتونو او ۱۱۰ مېلمستونونو او رستورانتونو ته د ۱۳۰۰ 

جوازونو په ورکړې رسه، په هېواد کې 4۵ زره کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. 

همدارنګه پر کورنیو سیالنیانو رسبېره، له ۷۵ زره ډېرو بهرینو سیالنیانو ته خدمات 

وړاندې شوي دي. د تېرو څلورو کلونو په موده کې له پالن شوي مقدار څخه ۱۰۹ 

سلنه عواید د تورېزم صنعت د ودې ښکارندويي کوي. 

د فرهنګي ویاړونو یادونه: د هېواد ميل او فرهنګي شخصیتونو ته د احرتام په 

موخه، د دغو شخصیتونو په نوم د ۱4 مډالونو د جوړولو کار قانوين پړاوونه طی 

کوي. په تېرو کلونو کې د هېواد د تاریخي، فرهنګي او سیايس ویاړونو لکه امیر 

عيل شېر نوايي، احمد عيل کهزاد، فیض محمد کاتب هزاره، خوشحال خان 
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خټک، خواجه عبدالله انصاري، ګوهرشاد بېګم او ابوریحان البېروين د منانځلو 
په موخه په جمهوري ریاست کې څو سمینارونه او سمپوزیمونه جوړ شوي دي.۱

د جمهوري ریاست آرشیف: له نړیوالو معیارونو رسه سم د جمهوري ریاست د 

ارګ آرشیف په جوړولو2 رسه شاخوا ۳۰ میلیونه تصویري، غږیز او لیکيل سندونه 

چې په هغو کې مصوبې، حکمونه، پروتوکولونه، تړونونونه، هوکړه لیکونه، ملکیتونه، 

فرمانونه، د دولتي کارکوونکو سوابق، رسحدي نقشې، شاهي کتابونه، مکتوبونه، 

قوانین او کړنالرې شاملې دي، د منځه تلو له خطر ساتل شوي دي. د جمهوري 

ریاست آرشیف ۳۰ زره تاریخي، مستند او هرني عکسونه ډيجیټل او اېډېټ کړي 

دي. د دغو اسنادو ډيجيټل شوې بڼه به د انټرنېټ له الرې د ټولو د الرسيس وړ يش. 

ث ـ د کډوالۍ اغېزناک مدیریت 

د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت توانېدلی د اصالحاتو په پيل کولو او د اغېزناکو 

میکانېزمونو په جوړولو رسه په تېرو 4 کلونو کې د ۱.۱8 میلیارد ډالرو په ارزښت د 

نړیوالې ټولنې بېالبېل ډوله مرستو د وېش زمینه برابره کړي. حکومت د کډوالو او 

راستنېدونکو چارو ته د ال ښې رسېدنې لپاره 4 لوی جوړښتونه رامنځته کړي دي، 

چې له ډلې یې د کډوالۍ چارو عايل کمېسیون، د وزیرانو شورا فرعي کمېټې، د 

بېځایه شوو او راستنېدونکو اجرايي کمېټې۳ »د سیمه ییزو حلالرو سرتاتېژۍ« د 

موخو ترالسه کولو لپاره سرتاتېژيکې کمېټې ته اشاره کولی شو.4 

پنځه ویشتم شکل:
  د راستنو شوو کډوالو شمېر )زر کسه( )۱۳۹۳ ـ ۱۳۹۷(

1  10 شمېره جدول ته رجوع وکړۍ
2  28 چنګاښ 1397

DIREC   3
 Strategic Committee on Implementing Regional Solution Strategy for Afghan   4

Refugees
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د راستنېدونکو او بېځایه شوو د ژوند او اوسېدو ښه والی: د برشي خدماتو 

په بدل کې پر زېربنایي »اسايس خدمتونو« د مترکز له الرې، همداراز د بېځایه 

شوو پروسې د پای ته رسېدو او د بېځایه شوو پایداره مېشتېدنه، د بېځایه شوو 

له کلونو وروسته د  له مهمو کړنو څخه دي.  مبارزه د حکومت  پدیدې رسه  له 

بېرته راستنېدونکو د ښارګوټو پراختیایي پروژو کار عمال پیل شوی دی. له بېرته 

راستنېدونکو رسه له ۵۱۳ میلیونه ډالر ډېرې نغدي مرستې شوې دي. همدارنګه 

۳۹۱ زره بېځایه شوې کورنۍ ثبت او ۱۵۹ زره کورنیو ته د بېرته ګرځېدو زمینه برابره 

شوې ده. 4۱2 زره بېځایه شوې کورنۍ له برشي مرستو څخه برخمنې شوې دي. 

په ایران کې د کډوالو د حقونو تامینول: د ایران په ښوونځیو کې په وړیا توګه 

د سند لرونکو او سند نه لرونکو 46۰ زره افغان ماشومانو شامېلېدل او د 28۰ زره 

کډوالو لپاره د روغتیايي بیمې برابرول او د کډوالۍ د کارت )د اوسېدو کارت( له 

لغوه کېدو پرته د کډوالو د تګ راتګ د زمینې برابرول، هغه اسانتیاوې دي چې 

افغان کډوالو په ایران کې ترالسه کړې دي. همدارنګه د ۱.4 میلیون کډوالو 

د اوسېدو کارتونه او د پاسپورتونو اقامې متدید شوې او سند نه لرونکي کډوال 

ثبت شوي دي. 

په پاکستان کې د کډوالو د حقونو تامینول: د کډوالو له راستنېدو رسه د سیايس 

چلندونو رفع کول، د سند نه لرونکو 86۰ زره کډالو ثبت او راجسرت او ۳۵۰ زره نورو 

کډوالو ته د پېژندنې د کارت وېشل، د ۱.4 میلیونه کډوالو د اوسېدو متدید، په 

پاکستان کې د ګډوالو لپاره له السته راوړنو وې. 

په عريب هېوادونو کې کډوالو ته د پاسپورتونو ورکړه: په عريب هېوادونو کې 

مېشتو افغانانو ته له 2۰۰ زره ډېرو پاسپورتونو د وېش هوکړه په دغه برخه کې 

مهمه السته راوړنه ده. همدارنګه دغو هېوادونو ته د کار لپاره د کاریګرو د قانوين 

استولو په اړه له دغو هېوادونو رسه خربې شوې دي چې له عريب متحده اماراتو 

رسه د هوکړو چوکاټ پای ته رسېدلی او له نورو لکه کوېټ او سعودي عربستان 

رسه جریان لري. 

له اروپايي هېوادونو رسه د کډوالۍ د ګډ مدیریت رامنځته کول: د کډوالۍ د 

نړیوال سېل په جریان کې له اروپايي هېوادونو څخه د افغان پناه غوښتونکو له 

اجباري وتلو مخنیوی او د هغوی له برشي حقونو دفاع په اروپايي هېوادونو کې 

له کډوالو د مالتړ له کار کړنو څخه دي. له اروپايي ټولنې رسه د »راتلونکې ګډې 
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الرې«۱ سند، له آملان او فنلنډ دولتونو رسه دوې جال اعالمیې او د ۱۳۹۵ کال په 

تله میاشت کې د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت له خوا له سویډين هېواد رسه 

د هوکړې یادښت الس لیک شو. له مقصد هېوادونو رسه د کډوالۍ د ګډ مدیریت 

په رامنځته کېدو رسه په 2۰۱6 او 2۰۱8 کلونو کې له اروپايي هېوادونو څخه د 

کډوالو اجباري وتل په کال کې 2۱8۰ کسانو ته راټيټ شوي دي. 

په ترکیه کې د کډوالو چارو ته رسېدنه: له ترکیې رسه د افغان کډوالو د اجباري 

وتلو د مخنیوي په برخه کې هوکړې ته رسېدنه او د کاریګرو د استولو لپاره د 

هوکړه لیک د الس لیک لپاره د دوه اړخیزو خربو چټکول په دې برخه کې د کاري 

کړنو له ډلې دي. همدارنګه د ترکیې د رسې میاشتې او تیکا آژانس2 په همکارۍ 

له ترکیې څخه د راستنېدونکو لپاره د کار موندلو پروګرام عمال پیل شوی دی.

د  قاچاق رسه  له  او کډوالو  انسان  د  مبارزه: حکومت  قاچاق رسه  انساين  له 

اغېزناکې مبارزې لپاره د انسان له قاچاق رسه د مبارزې کمیسیون جوړ کړ، چې په 

دغه کمیسیون کې پر کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو او عدلیه وزارتونو رسبېره 

امنیتي او کشفي ادارې هم غړیتوب لري. افغانستان د ځمکې، اوبو او هوا له 

الرې د انسان د قاچاق او کډوالۍ د منعې له پروتوکول رسه یو ځای شوی دی 

چې له انساين قاچاق رسه د مبارزې په برخه کې هڅې المل شوې د امریکا 

متحدو ایالتونو د انساين قاچاق د کلني راپور۳ په څلورګونو کټګوریو کې افغانستان 

په 2۰۱۷ او 2۰۱8 کلونو کې په دویم مقام کې رايش. 

ج ـ د انکشايف پروګرامونو متوازن تنظیم 

د ټولنیز عدالت او پایدارې ودې پر محور د ټولنیزو انکشايف پروګرامونو متوازن 

او  واټن کمول  د  ترمنځ  او کيل  د ښار  رامنځته کول،  د ميل همپالنې  تنظیم، 

د لرې پرتو سیمو جغرافیایي محارصه ماتول د یادونې وړ برخې دي. د وليس 

تړون لومړیتوب لرونکو پروګرامونو، د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت پراختیايي 

پروګرامونو او د دولتي ادارو نورو کړنو په محرومو سیمو کې متوازنه خدمت رسونه 

کې مهم رول لوبولی دی. 

د طبیعي جغرافيې له زندان څخه د مرکزي افغانستان ایستل: د ميل یووايل 

حکومت په دوره کې په مرکزي سیمو کې بېالبېلې زېربنايي پروژې طرحه او عميل 

Joint Way of Forward   1
Turkish Cooperation and Coordination Agency (TiKA(  2

Trafficking in Persons Report (2017 and 2018(  3
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شوې دي، چې له جملې یې له شامل څخه سوېل ته )یکاولنګ - دره صوف( 

د سړک د پروژې دویمه برخه، له ختیځ څخه لودیځ ته سړک )د ګردن دېوال 

سنګالخ،   - جلرېز  جاغوري،   - قره باغ  پنجاب،  نیيل-  بامیان،  دويش-  سړک(، 

اسپیالن - میرمور او د نیيل ښار د ننه سړکونو د کار پیلولو ته اشاره کولی شو. 

برېښنا ته د مرکزي سیمو د الرسيس په موخه د دويش - بامیانو د 22۰ کیلوولټ 

برېښنا د لین متدید د اجرا په حال کې دی. 

د خدماتو په رسولو کې د توازن ښه والی: په لرې پرتو سیمو کې په خدماتو 

رسولو کې د توازن رامنځته کولو لپاره د سړک جوړولو، برېښنا رسولو، د برېښنا د 

کوچنيو بندونو او د روغتون او کلینیک جوړولو پروژې پیل شوې دي. دایکندي او 

نورستان د لومړي ځل لپاره له برېښنا برخمن شول، د ګردن دېوال سړک جوړ او 

د حلقوي سړک نورې برخې تر کار الندې دي، روغتیايي مرکزونو ته د الرسيس 

په برخه کې ۱4 نا امنه والیتونه وڅېړل شول او د هېواد د ټولو ولسوالیو لپاره د 

مسلکي ښوونځیو د جوړېدو پروګرام جوړ شو. همدارنګه د برېښنا له ميل شبکې 

رسه د دایکندي، اروزګان، غور، نورستان او نیمروز والیتونو د نښلېدو هوکړه لیک 

د آسیا له پرمختیايي بانک رسه الس لیک شوی دی. 

د وليس تړون پروګرام: د وليس تړون لومړیتوب لرونکي ميل پروګرام تر اوسه 

د ۳4 والیتونو په کچه ۱2۳ ولسوالۍ تر پوښښ الندې نیولې دي. د دغه پروګرام 

انرژي،  وړ  تجدید  د  برېښنا،  لګول،  اوبه  رسول،  اوبه  کې  پروژو  انکشايف  په 

ټولنیز  د  یوازې  دي.  شاملې  کړې  زده  روغتیايي  او  حفظ الصحه  ترانسپورت، 

مشارکت لپاره د مايل ورکړې د فرعي پروګرام۱ له الرې په ټول هېواد کې 4۱42 

غذايي بانکونه جوړ شوي دي. 

چ ـ د زیامنننې کچې ټيټول 

یووايل  د ميل  موخه،  په  خوندیتوب  ټولنیز  ډېر  د ال  )پاړکیو(  اقشارو  زیامننو  د 

حکومت د مستحقو اقشارو د زیامننېدو د کچې د راکمولو، د طبیعي او غیر طبیعي 

پېښو زیامننو ته د رسېدنې، د ښځو او ماشومانو د برشي حقونو په برخه کې د 

مالتړ منظم پروګرام لري. 

د مستحقو اقشارو د زیامننېدو د کچې کمول: د دفاعي او امنیتي ځواکونو د 

شهیدانو ۱2 زرو کورنیو ته د مرستندویه خوراکي توکو د کوپون د وېش پروګرام په 

Social Inclusion Grant (SIG(  1
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یو لړ مراسمو کې په کابل کې پیل۱ او د شهیدانو وارثینو ته د ځمکې او استوګنې 

د ځای په وېش کې ونډه په پام کې نیول شوې ده. همدارنګه متقاعدینو ته د 

ښې رسېدنې لپاره هغوی بایومټریک شوي او له ۱۱۷،۵ زرو )شاوخوا 8۹ سلنه 

متقاعدینو( ډېر کسان ثبت شوي دي. 

پېښو ته رسېدنه:  د ۱۳۹۷ کال لپاره د وچ کالۍ د بېړين پالن په طرحه او پيل 

کولو رسه، د وچ کالۍ 2،2 میلیونه ډېرو زیامننو ته ۳،۵ میلیونه څاروي وېشل شوي 

او په 8 والیتونو کې روغتیايي خدماتو ته د ۱4۰ زرو اړو کسانو مالتړ شوی دی. 

په ۱۳۹۵ او ۱۳۹۷ کلونو کې له پېښو څخه د زیامننو او بېځایه شوو ۳۵۰ زرو ډېرو 

کورنیو رسه په ۳4 والیتونو کې، خوراکي او غیر خوراکي مرستې او له 6۵۰ میلیونو 

ډېرو افغانیو مايل مرستې شوې دي. 

بچه بازي  )قانون( کې  کود  په  د جزا  لومړي ځل   په  د برشي حقونو مالتړ: 

جرم وبلل شو او د ښځو او ماشومانو د ځورونې او اذیت د منعې قانون نافذ شوی 

دی. همدا راز کارګرو ماشومانو ته د رسېدنې په موخه د ماشومانو د کار د منعې 

سرتاتیژي وروستۍ شوه. د شکنجې له پدیدې رسه د اسايس مبارزې په برخه 

کې، د شکنجې د منعې لومړی قانون جوړ او نافذ شوی دی. 

ح ـ د پروګرامونو له الرې په کارموندنه مترکز 

د اقتصاد عايل شورا د کار رامنځته کوونکو او ټولنیزو خدماتو په سکتورونو کې د 

پانګونې د ونډې ترمنځ توپیر د ۷۰ او ۳۰ سلنې په ترتیب رسه تصویب کړی دی؛ 

په دې معنا چې په بودیجه کې شته انکشايف پیسې به تر ډېره هغو سکتورونو ته 

ځانګړې يش چې د مولدیت د لوړوايل او اقتصادي ودې المل کېږي2. د کار 

موندلو سکتورونو ته د بودیجې د یوې ډېرې برخې ځانګړي کول او په ۱۳۹۷ مايل 

کال کې د ۹۱ سلنه انکشايف بودیجې لګول بې ساري دي او دا څرګندوي چې 

حکومت د کاري فرصتونو لپاره اغېزناکه کړنالره لري. 

د ادارو ترمنځ همغږي: د خلکو لپاره د نوي کار د زمینو رامنځته کولو په موخه، 

د کاري فرصتونو ميل پروګرام په ۵ محورونو کې د کرنې د ښه وايل، د ښارونو د 

پاکولو، په کلیو کې د سړک جوړولو، د برېښنا د بندونو د او د ټيټې بیې کورونو 

د جوړولو په برخه کې د ۱۳۹4 کال په لړم میاشت کې پیل شو. د وړ کار هېواد 

1  15 سلواغه 1397
2   د افغانستان د سولې او پراختیا ميل چوکاټ
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د  معلوماتو  د  بازار  کار  د  او  تولید  د  چې  دی،  شوی  وروستی  پروګرام۱  شموله 

تحلیل په برخه کې، د ظرفیت لوړواي په موخه کلیدي پروګرامونه، د زده کړې 

او کارموندنې ډېر فرصتونه، د کوچنیو تشبثاتو د ودې لپاره مناسب چاپېریال او د 

زیامننو شوو ډلو اقتصادي پیاوړي کولو پروګرامونه لري. د کار رامنځته کولو او د 

مسلکي کسانو د جذب په موخه، د لوړو زده کړو وزارت او ۱8 وزارتونو او بنسټونو 

ترمنځ هوکړه لیک الس لیک شوی دی. همدارنګه په پوهنتونونو کې د کار موندنې 

۱۰ مرکزونه جوړ شوي دي. 

د بازار محوره زده کړې کړنالرې ته بدلون: د حرفوي زده کړو د اړتیاوو د پېژندلو 

په موخه په ۱۳ والیتونو کې د کار د بازار هر اړخیزې څېړنې شوې دي، په دې 

برخه کې 6۵ معیارونه او ښوونیز نصاب جوړ شوی دی. د کار د بازار معلومايت 

سیستم2 د کار د اوسني بازار د اړتیاوو او راتلونکي کال د کار د بازار د اړتیا سنجولو 

پر اساس، د کار د بازار له نړیوالو شاخصونو رسه سم د جوړېدو په حال کې دی. 

همدارنګه د فني او حرفوي زده کړو پروګرام ۳4 والیتونو ته پراخ شوی او د فني او 

حرفوي زده کړو د پروګرامونو ظرفیت له 2۰ زرو ۳6 زرو کسانو ته لوړ شوی دی. 

د خصويص پانګونې مالتړ: حکومت د خصويص سکتور د پانګونې او د دغه 

سکتور له خوا د کار رامنځته کولو له ښه وايل څخه د مالتړ په موخه ۹۵ سلنه 

مالیايت معافیت عميل کړ. پر دې اساس، هغه مالیه ورکوونکي چې له ۱۳8۱ 

څخه تر ۱۳۹6 کال پورې یې د مالیايت جریمو له امله خپله مالیه نه وه پاکه کړې، 

د اصيل مالیې او د مالیايت جریمو د ۵ سلنې په ورکړې رسه د مالیايت جریمو له 

پاتې ۹۵ سلنې معاف شول. 

د نوو کاري فرصتونو رامنځته کول: د کلیوايل صنایعو د پراختیا ميل پروګرام، په 

تېرو څلورو کلونو کې، په مستقیم او غیر مسقیم ډول له سل زره ډېر کارونه،  له ۵ 

زره ډېر د ښځينه او نارینه سپام ډلې او 6۰۰ تشبثونه جوړ کړي دي. له ۱۳۹4 کال 

راهیسې د کرنې او مالدارۍ د پراخوايل د پروګرام په پيل کولو رسه د ۱،۳ میلیونو 

کسانو لپاره د اوږد مهال او د ۱۹۵،۵ زرو کسانو لپاره د لنډ مهال او د 2،6۹ میلیونه 

کسانو لپاره د ورځني کار زمینه برابره شوې ده. د وليس تړون ميل پروګرام د 6۳84 

پراختیايي پروژو په اجرا رسه، د ښارونو او کلیو په کچه د ښځو په پنځوس سلنې 

ونډې رسه کاري فرصتونه برابر کړي دي. په تېرو څلورو کلونو کې د آزادې سیالۍ 

له الرې 22 زره خايل دولتي پوستونه طی مراحل او خلک ګومارل شوي دي. 

Decent Work Country Program (DWCD-II, 2018 – 2022(  1
Labour Market Information System (LMIS(  2
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همدارنګه له 2۰۱8 څخه تر 2۰22 کال پورې د کډوالۍ د کار ميل سرتاتیژي 

چمتو شوې ده چې له هېواده بهر د افغان کډوالو لپاره قانوين آسانتیاوې برابروي. 

خ ـ د استوګنې او ښاري خدماتو پروګرام جوړول 

په ۱۳۹4 کال کې د افغانستان د ښارونو د وضعیت۱ د راپور په جوړولو رسه، په 

لومړي ځل د هېواد د ۳4 والیتونو مرکزونه په دقیق او هر اړخیز ډول و ارزول 

شول. دغه راپور د سټالیټ له الرې د دقیقو تصویرونو په اخیستلو، د کار وړ ځمکو 

او د والیتونو د مرکزونو د هستوګنې د سیمو په اړه نور معلومات چمتو کړي دي. له 

بل پلوه، د کور او ښار جوړونې قانون او د ښاري لومړیتوب پروګرام تصویب شوی 

دی. د غیر پالين هستوګنځایونو د بیا ښه کولو او پراختیا پالیسۍ په تصویبولو 

په غیر پالين سیمو کې د خدماتو زمینه برابره کړې ده. همدارنګه په تېرو څلورو 

کلونو کې د معیاري ښارونو د جوړولو او ښاري فرهنګ د ښه وايل لپاره له ۱۰۰ 

ډېر تفصیيل او اصالحي پالنونه جوړ شوي دي. په دغه برخه کې د حکومت 

د کارکړنو په پایله کې، افغانستان و توانېد په ۱۳۹6 کال کې د نړۍ د ښاري 

حکومتولۍ عايل شورا2 غړیتوب ترالسه کړي. همدارنګه د ښاري خدماتو انکشاف 

ته د حکومت په ځانګړې پاملرنې رسه، نړیوال بانک ژمنه وکړه چې د ښارونو په 

ظرفیت لوړلو رسه به تر 2۰۰ میلیونو ډالرو پورې مرسته وکړي. 

د استوګنیزو کورونو جوړول: په تېرو ۳ کلونو کې ۵۵ زره استوګنیز کورونه طرح، 

ډيزاین او د جوړېدو په حال کې دي، چې د دغو پروژو له ډلې د خواجه رواش 

ښارګوټي لومړی فاز، د اماراتو ښارګوټی، د خوشحال خان ښارګوټی او د قصبې د 

ښارګوټي 6۰ بالکونه بشپړ شوي دي. د ټيټې بیې او دایمي هستوګنځايونو ته د 

هغو کورنیو د الرسيس په موخه چې لږ عاید لري، په ۱۳۹6 کال کې د هستوګنې 

پلی  په ۳4 والیتونو کې  لپاره  کلونو  د ۱۳  پروګرام  پیل شو. دغه  پروګرام  ميل 

کېږي.  د ۱۰ زره اپارمتانونو د جوړولو په برخه کې له چین، د زرو له قطر او د 4 

زرو له هند رسه هوکړه شوې ده. همدا راز اروپايي ټولنې د هرات په کامل الدین 

ښارګوټي کې د 8 زره هستوګنځایونو د جوړلو د متویل ژمنه کړې ده. 

په غیر رسمي سیمو کې د ملکیت سند توزېع: د ځمکو د غصب د مخنیوي او 

د غیر رسمي ښاري سیمو د ثبت په موخه، د غیر رسمي ښاري ملکیتونو د چارو د 

تنظیم مقرره په ۱۳۹6 کال کې تصویب شوه. له دغه پروګرام رسه سم په کابل، 

State of Afghan Cities - 2015   1
Governing Council of UN-Habitat   2
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هرات، مزاررشیف، کندهار، جالل اباد، فراه، بامیانو او نیيل ښارونو کې په غیر 

پالين سیمو کې ۵۳۵ زره کورونه رسوې او ثبت شوي دي او د رشایطو وړ ځایونو 

ته د ملکیت د توزېع بهیر له هرات، کابل، جالل اباد ، نیيل او بامیانو څخه پیل 

شوی دی. د دغه پروګرام په دویم پړاو کې د مهرتالم، غزين، چاریکار، تالقان، 

زرنج، ګردېز، خوست او لښکرګاه ښارونه شامل دي. 

د ښاري خدماتو ښه والی: د 2 زره کیلومرته سړک، د سړک غاړې ۵۰۰ کیلومرته 

پلو الرو، ۱۵ مسلخونو، د ښاروالۍ د ناحیو لپاره د ۵۰ اداري تعمیرونو، له ۵۰۰ ډېرو 

عامه تشنابونو، له 2۰ زرو ډېرو پولګوټو )پلچکونو(، 6۰ پارکېنګونو، 2۰ مارکېټونو 

او په ښار کې له 2 زرو د ډېرو نوو دکانونو جوړول، د ۵ میلیون مرت مکعب تقریبي 

حجم د کثافاتو پاکول او مدیریت، په پنځو ښارونو کې له 2۵۰۰ د ډېرو سولري 

څراغونو نصبول، په هرات او مزاررشیف کې د 2 پنځه ستوریزو هوټلونو جوړول 

د ښارونو د وضعیت په ښه وايل کې د ښاروالیو له لویو السته راوړنو څخه دي.  

د ـ د ښځو د وضعیت ښه والی 

د ميل یووايل حکومت د ښځو د سیايس مشارکت، اقتصادي پیاوړتیا، عدالت او د 

ټولنیز مالتړ د الرسسی په برخو کې د هغوی د وضعیت د ښه وايل په اړه بې ساري 

اقدامات کړي دي. د دغو اقداماتو په پایله کې اوسمهال ښځې د دې جوګه دي 

چې د هېواد دننه او بهر خپله استازويل وکړي. 

د ښځو د تبارز لپاره فضا جوړول: د ښځو، سولې او امنیت په اړه د ملګرو ملتونو 

د امنیت شورا د ميل عمل پالن د ۱۳2۵ پرېکړه لیک د مخکتنې او پيل کولو 

پیل۱، د افغانستان د سولې او پراختیا ميل چوکاټ کې د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا 

د ميل پروګرام طرحه او ځای پر ځای کول، د افغان ښځو درې دورې رسارسي 

سمپوزیم، جنډر ته ځواب ویونکې بودیجه، د ميل پروګرامونو په اسنادو کې د 

جنسیتي لیدلوري شاملول او په ادارو کې د ښځو د ډېر حضور د اسانولو لکه په 

ګومارنو کې امتیازي منرې او له تحصیيل فرصتونو څخه د ګټې اخیستنې لپاره د 

الرو چارو په پام کې نیول هغه څه دي، چې د ښځو د تبارز لپاره یې مناسبه فضا 

جوړه کړې ده. 

افغانستان د ښځینه  د  لپاره د الرې هوارول:  اقتصادي مشارکت  د  د ښځو 

سوداګرۍ او صنایعو خونې جوړول د ښځو د پیاوړتیا په برخه کې لوی ګام دی. 

1  9 چنګاښ 1394
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همدارنګه په ښځو پورې د اړوندو رشکتونو او فابریکو له محصوالتو څخه په پېرلو 

کې د حکومت ۵ سلنه غوره والی، د افغان ښځو د تولیداتو د سوداګریز نښان 

جوړول، سوداګرو ښځو ته د ځانګړي شوي لومړي صنعتي پارک پرانیستل او د 

هغوی لپاره د صنعتي پارکونو له ۱۰ تر 2۰ سلنې پورې د نور ظرفیت ځانګړي کول، 

د ښځو په اقتصادي مشارکت کې د اسانتیا رامنځته کولو په موخه د حکومت له 

اقداماتو څخه دي. 

عدالت ته د ښځو د الرسيس ډېروالی: په لویه څارنوالۍ کې د تاوتریخوايل 

د منعې د مرستیالۍ او په والیتونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوايل د منعې 

د ۳4 څارنوالیو جوړول، په سرته محکمه کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوايل د 

منعې د ځانګړي دېوان او په والیتونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوايل د منعې 

د 28 ځانګړو محکمو جوړول، هغه جوړښتي اقدامات دي، چې د ښځو پر وړاندې 

د تاوتریخوايل قضیو ته په رسېدنه کې یې ډېر جدیت رامنځته کړی. همدارنګه 

د ښځو او ماشومانو د ځورونې د منعې عايل کمیسیون او د هغو کمېټې په دولتي 

بنسټونو کې جوړې شوې دي او د ښځو او ماشومانو د ځورونې او اذیت د منعې 

قانون هم جوړ او نافذ شوی دی. 

د ښځو ټولنیز مالتړ: د ښوونې او روزنې په برخه کې، په تېرو څلورو کلونو کې 

۳۹2۷ ښځینه ښوونکې زده کړو ته د نجونو د هڅونې په موخه ګومارل شوې دي، 

لوړ کړی دی. د دې  چې په پوهنه کې یې د ښځينه ښوونکو شمېر 26 سلنه 

ترڅنګ د هېواد په ټولو داراملعلمینو کې له 28،۳ زرو ډېرې ښځینه محصلینې 

او ښځو  نجونو  د  پالیيس۱ هم  روزنې  او  زده کړې  د  نجونو  د  جذب شوې دي. 

د زده کړې د خنډونو د لرې کولو، د نجونو او هلکانو د شمولیت کچې د توپیر 

کمولو، د زده کړې او روزنیز سیستم ته له ښوونځي بهر د نجونو د راوستلو او د 

ښځینه زده کوونکو او کارکوونکو پر وړاندې مثبت چلند ته د پوهنې وزارت د ژمن 

کولو په موخه جوړه شوه. همدارنګه په معارف کې د نجونو د ال ډېر جذب لپاره په 

۱۹ والیتونو کې د ښوونځیو شوراګانو ښوونیز پروګرامونه جوړ کړي دي. د روغتیا 

په برخه کې، د ۱۳۹۷ کال د سلواغې په ۱۳مه د 2 میلیاردو افغانیو په ارزښت د 

بې بضاعته ښځو لپاره د روغتیايي مرستو ميل پروګرام پیل شوی دی. دغه پروګرام 

۱2۰۰ روغتیايي مرکزونه تر پوښښ الندې لري او له دغه پروګرام څخه به 2 

میلیونه ښځې ګټه واخيل. د جنډر له مخې تاوتریخوايل ته د روغتیايي سکتور 

1   د 1397 کال د دلوې په 17مه مخکتنه
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د ځواب ویلو پروګرام۱ چې اوسمهال په 6 والیتونو کې فعالیت لري، ۱2 نورو 

والیتونو ته هم پراخیږي. 

شپږویشتم شکل:
  دارملعلمینو ته د جذب شوو ښځينه محصلینو شمېر )۱۳۹4 ـ ۱۳۹۷(

لپاره د غوره کاري فرصتونو د  د ښځو د سیايس مشارکت ډېروالی: د ښځو 

برابرولو په برخه کې، په ملکي خدماتو کې د ښځو د مشارکت د ډېروايل پالیيس 

په کلني ډول په ملکي خدماتو کې د ښځو د ګومارلو د 2 سلنه ډېروايل په موخه 

جوړه او د پيل کېدو په حال کې ده. د ۱۳۹۷ کال د مرغومي میاشتې له راپورونو 

رسه سم، 4 وزیرانې، ۱۱ معینانې، 4 سفیرانې، 2 ښارواالنې، 26 سلنه د سولې 

لويې  د  سلنه   22 غړې،  شورا  والیتي  د  سلنه   2۰ کې،  رهربۍ  په  شورا  عايل 

څارنوالۍ د ادارې کارکوونکې، 2۳ سلنه د سرتې محکمې کارکوونکې، د کابل 

د ۱۱ ناحیو مرستیاالنې، د سیمه ییزو ارګانونو په خپلواکه اداره کې د جنډر 26 

متخصصینې، 6 مستوفیانې او د )بلخ، هرات، ننګرهار او کابل( د والیانو د ټولنیزو 

چارو 4 مرستیاالنې ښځې دي. د بېلګې په توګه اشاره کولی شو چې په لویه 

څارنوالۍ کې د ښځو شتون ۷ برابره شوی او له ۳ سلنې 22 سلنې ته لوړ شوی دی 

او د لومړي ځل لپاره په ۱۳۹۷ کال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان ځانګړې 

استازويل یوه ښځه کوي. 

ذ ـ محیط زیستي ښه والی

د چاپېریال ساتنې په برخه کې د هوا له ککړوايل د مخنیوي د عايل کمیسیون په 

چوکاټ کې ۱۹ دولتي ادارې له یو بل رسه همکاري کوي ترڅو د چاپېریال ساتنې 

په برخه کې د دغو ادارو همغږي او د فعالیت اغېز ډېر يش. 

Health Response to GBV   1
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د ځنګلونو پایداره مدیریت: د لومړي ځل لپاره د هوايي نقشې له الرې په ټول 

هېواد کې د ځمکې پېژندل او تثبیت د ځمکې د پوښښ اطلس۱ چمتو شوی دی. 

د دغه اطلس د معلوماتو پر اساس، ځنګيل سیمې له ۱.۳4 میلیون هکتار څخه 

په وروستیو کلونو کې ۱.۷8میلیون هکتار ته ډېرې شوې دي. 44۰ زره هکټاره 

ویجاړ شوی طبیعي ځنګل، د خلکو پر مخ د ساتنې او قروغ کولو له امله، په 

طبیعي ډول رغول شوی دی. اوس مهال 4۵۱ زره هکتاره ځنګل د خلکو او ۱.۳۳ 

میلیون هکتاره د حکومت له خوا ساتل کېږي. همدارنګه د طبي بوټو پر شاوخوا 

288 هکتاره ویجاړو شوو سیمو، د للمي تخم شیندل شوی دی.

تر حفاظت الندې سیمو مدیریت: دميل یووايل حکومت په دوره کې د بدخشان 

بامیانو کې شاه فوالدي  په  او  په کابل کې کول حشمت خان  والیت واخان، 

سیمې د ساتل شوو سیمو او ميل پارکونو په توګه اعالن شوې. له رسغړونو څخه 

د مخنیوي لپاره په 2 ساتل شوو سیمو کې د طبیعي رسچینو ساتنې لپاره اقدامات 

شوي او په ۵ نورو سیمو لکه د هرات پل ماالن، د غزين د ناور دښته، د تخار 

درقد، په بامیانو کې شاه فوالدي او د کابل په کول حشمت خان کې رسوې او 

مطالعات شوي دي. د ساتل شوو سیمو په توګه د غزين والیت د ناور د دښتې، 

د تخار والیت د درقد او د بامیانو د اجر درې د رسمي اعالن په موخه لومړنۍ 

رسوې ګانې شوې دي. په واخان ميل پارک کې  د وحيش او هيل حیواناتو د 

واکسیناسیون کمپاین پیل شوی او د حیات وحش د تثبیت په موخه رسوې او د 

یخچالونو د ارزولو چارې هم روانې دي.  له بل پلوه، ۱4۹ ډوله نباتات او حیوانات 

چې د له منځه تلو په حال کې دي پېژندل شوي او په اړوندو ایکو سیستمونو کې 

یې ساتنه کېږي. 

د هوا د ککړوايل راکمول او د اشغال دانیو مدیریت: په تېرو 4 کلونو کې نږدې 

24 زره تولیدي او صنعتي فابریکې او نور ککړوونکي ځایونه، د 2۵۱ زرو نقلیه 

وسیلې له محیط زیستي پلوه څارل شوې او تفتیش شوې دي. همدارنګه د ۹8 

سلنه نانواییو، 4۰ سلنه ډوډۍ پخولو د داشونو، ۱۵ سلنه د سقاوو او حاممونو، 8۳ 

سلنه د رستورانتونو، ۹۷ سلنه د ودونو د تاالرونو د سوند سیستم له لرګیو او د ډبرو 

له سکرو څخه ګازي ته بدل شوی دی او په شاوخوا ۷۵ سلنه حاممونو کې د دود 

تصفیې فلرتونه لګول شوي دي. 

Land Cover Atlas - 2016   1
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د زرغون چاپېریال پراخول: د مرکز او ۳2 والیتونو په فارمونو کې له ۹ میلیونو ډېر 

نیالګي روزل شوي او په ښوونځیو، جوماتونو، موسسو، ادارو او ښاروالیو کې د هغو 

په توزېع رسه شنې سیمې ډېرې شوې دي. همدارنګه د شنه کمربند د رامنځته 

کولو په برخه کې په کابل کې په شاوخوا ۱۵88 هکتاره ځمکه 4۹۰ زره نیالګي 

کېنول شوي او په دغو سیمو کې د اوبو لګولو شبکې هم جوړې شوې دي. دغه 

سیمې د 2۰22 مرتیک ټنه کاربن ډای اکسایډ د جذب ظرفیت لري.
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