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   پېغامپلټونکيا رغونې د ځانګړي عمومي د افغانستان د بي

لومړنى رسمي درې مياشتنى راپور دى چې د مالي ) سيګار (پلټونکيدا د افغانستان د بيا رغونې لپاره د ځانګړي عمومي 
د .  و لخوا ضروري شوى١٢٢٩د برخې ) NDAA( د ملي دفاع د صالحيت ورکونې د قانون )١٨١PL-١١٠ (٢٠٠٨کال 

 په توګه له لوړې کولو راوروسته، ما د دې سازمان د جوړولو او د هغه پلټونکيمه د ځانګړي عمومي ٢٢ د جوالى ٢٠٠٨
تعلق د پېل کولو لپاره کار کړى چې د سيګار لپاره د دې مشن د ترسره کولو په لړ کې چې د متحده اياالتو د کانګرس لخوا 

ې مشن، د افغانستان په اوسنۍ وضعه، او زما په هغو پالنونو پوهېدنه بحث کوي دا راپور په د.  ضروري و،وړاندې شوى
  .چې د سيګار دفتر يې په څه ډول په راتلونکو ورځو کې ترسره کول غواړي

پوړو ملکي  د لوړ.  وکړهليدنه کې د افغانستان ٢٠٠٨زما د يو له لومړيو لومړيتوبونو د پوره کولو په لړ کې، ما په سپتمبر 
هغو نظرونو چې هغوى ما سره شريک کړل دا . ظامي چارواکيو سره زما مباحثې معلوماتي او رازښکاره کوونکې وېاو ن

دا په يوه داسې هېواد کې ترسره .  او پيچلې مسله دهګرانهخبره واضحه کړه چې په افغانستان کې د بيا رغونې هدف يوه 
د . ابادي لري چې د لسيزو جګړو او روان ياغيتوب تباه کړې دهکېږي چې په ستره کچه طبعي سرچينې نه لري، يوه داسې 

 د ترسره کولو لپاره، ما يوه ستراتيژيکه مفکوره جوړه کړې چې د دې لپاره به د خپلواکو او مقصدي حقايقو ننګونېدې 
اره ورکړل شوي موندل يقيني کړي چې د اختصاص شويو بوديجو او پېسو يا په بله مانا چې د افغانستان د بيا رغونې لپ

يوې قوي او په لوړه کچه مسلکي کاري ډلې ته اړتيا ولري چې ټولې نښې دا دي چې سيګار به . حساب او وړتيا يقيني کړي
  .دا مشن پوره کړي، او مونږ د دې هدف د الس ته راوړلو لپاره په الره يو

وليت او ابتدايي بوديجې په ترالسه کولو کې د کانګرس د غړيو او کاري ډلې سره زمونږ مباحثې په ځانګړي ډول د دې مسو
چې زمونږ لپاره په واضح ډول يو  د سازمان د کارکوونکيو په پېدا کولو او هغه کار کولو پېل وشي ، چېمرستندويه وې

زه د . سيګار ته د بوديجو ورکولو يو څه مسلې ال حل نه دي، خو زه باوري يم چې هغه به باالخر حل شي. پياوړى مشن دى
 هغه بنسټ دى ١٢٢٩ برخه NDAAد .  کړيانګرس مننه کوم چې د مرستې لپاره يې زمونږ غوښتنې اورېدلې او ځوابک

چې سيګار پرې وجود لري او اوس مونږ ته مسووليت راکړل شوى چې اړينې پلټنې، معاينې، تحقيقات او تحليلونه ترسره 
  .کړو

ه مهمه ده او زه په درناوي سره هرو هغو نظرونو ته بلنه ورکوم په کومو د افغانستان بيا رغونه د متحده اياالتو د ګټو لپار
  .چې د سيګار د دفتر ښايي مرسته وشي او د خلکو ال ښه خدمت وکړي

   شووړاندې ٢٠٠٨ اکتوبر ٣٠په ډېر درناوي په 

  

  ارنلډ فيلډز
  )متقاعد (USMCتورنجنرال، 

  کيپلټوند افغانستان د بيا رغونې لپاره ځانګړى عمومي 
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  عمومي لنډيز

  

  عمومي کتنه

 مليارده ډالر ورکړي ٣٢تقريبًا راهيسې، متحده اياالتو افغانستان ته په بشري او د بيا رغونې په مرسته کې کال  ٢٠٠١د 
د دې لپاره چې د .  مليارده نور ډالر ورکړي دي٢٥٫٣برسېره پر دې، نړيوالې ټولنې د افغانستان د بيا جوړونې لپاره . دي

پی ايل  (٢٠٠٨د مالي کال  وکړاى شي، کانګرس څارنهدې بوديجو په تړاو د پلټنو، معاينو او تحقيقاتو خپلواکه او مقصدي 
 د واک الندې د افغانستان د بيا رغونې لپاره د ١٢٢٩ لپاره د ملي دفاع د صالحيت ورکونې د قانون د برخې )١١٨-١١٠

د متحده اياالتو د . مه جوړ شو٢٨ د جنورۍ په ٢٠٠٨دفتر جوړ کړ، چې دا قانون د ) سيګار (پلټونکيځانګړي عمومي 
بوش لخوا د لومړني . مه د ولسمشر جارج ډبليو١٢ جون په  د٢٠٠٨تورنجنرال ارنلډ فيلډز د ) متقاعد(بحري ځواکونو 

  .مه په خپل دفتر کې لوړه وکړه٢٢ د جوالى په ٢٠٠٨په توګه وټاکل شو او وروسته يې د ) IG (پلټونکیعمومي 

  د سيګار بوديجې

 لپاره سيګار ته د  مليونه ډالرو رقم دې٢٠څخه يو د ) ASFF( د افغانستان د امنيتي ځواکونو د بوديجې ١١٨-١١٠پی ايل 
د ضميمه يي . خو، دا بوديجې سيګار ته هيڅکله ورنکړل شوې.  کې کار روان کړي٢٠٠٨ورکولو واک ورکړ چې په 

مه ورکړاى شوې وه په نتيجه کې سيګار ته د سپتمبر ٣٠ په ٢٠٠٨بوديجو د اصلي اختصاصونو چې منظوري يې د جون 
 نېټه په الس ورکړاى ١ د اکتوبر په ٢٠٠٨ مليونه ډالر د ٥چې نور اضافي  مليونه ډالر په الس ورکړل، ٢ پر مهال ٢٠٠٨
 د ټکس لپاره د امنيت، د افت د مرستې، او د دوامي اختصاصونو د قانون ٢٠٠٩ مليونه ډالر د ٩کانګرس وروسته . شول

جو په ترالسه کولو د دې بودي. مه السليک وشو٣٠ د سپتمبر په ٢٠٠٨څخه مختص کړل، په کومه چې د ولسمشر لخوا د 
سره خلک په کار ګومارل پېل شوي او د سيګار د اوږدمهاله پرسونل، اسانتياو او لوژيستيکي غوښتنو د سرچينو لپاره 

سره د ياداښت يوه موافقه ) سيګير( د دفتر پلټونکیسيګار د عراق د بيا رغونې لپاره د عمومي . شرايط جوړ کړاى شوي دي
 دا انتظام په .لو پر بنسټ ورته عارضي بوديجه، قرارداد او د مشخصو سرچينو مالتړ ورکړيچې د بېرته ورستنوکړې ده 

  .خپل نوعيت کې لنډمهاله دى، د سيګار په خپلواکۍ مصلحت نه کوي، او د کانګرس د اختيار ورکولو سره برابر دى

  د سيګار ابتدايي فعاليتونه

  : کې بوخت پاتې شوى په ګډون دول په يو شمېر هلو ځلوپه بشپړ ډد فعاليتونو له پېلولو راوروسته، سيګار 

 د کانګرس د غړيو او کاري ډلې سره خبرې کول چې د هغوى په اراده بشپړه پوهېدنه يقيني کړاى شي •
 

ه مسلو                       ٦٠د داسې مهمو شريکوالو سره تر        • ا رغونې پ ستان د بي ه د افغان ه نېغ  زياتې غونډې ترسره کول چې نېغ پ
 کې الس لري

 
پوړو مشرانو  انستان په بيا رغونه کې د نړيوالو سازمانونو د ګډون په اړه نيو يارک کې د ملګرو ملتونو د لوړد افغ •

 سره ليدل
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د برونسوم په مونس، او کابل، کې د ناټو د لوړپوړي مشرتابه سره د يو ازاد او پياوړي افغانستان د جوړولو په لړ  •
 کې د هغوى د ارادو په اړه مشوره

 
نګي ډلې قوماندانانو سره ليدل څو په دې وپوهېدل شي چې هغوى څنګه د پرمختيايي لومړيتوبونو په تعلق       د مهمو ج   •

 سره امنيتي وضعې ته ګوري
 

په افغانستان کې د واليتي بيا رغونې د ټيمونو څخه ليدل څو په هغو امنيتي، کولتوري او مالي ننګونو وپوهېدل شي                      •
 چې دوى ورسره مخ دي

 
  کې د يو اوږد موجوديت لپاره شرايط برابرولپه افغانستان •

 
  تنو ته لوړول٢١ څخه ١  کارکوونکي لهسازماند مې څخه راپدېخوا ٢٢ د جوالى د ٢٠٠٨د  •

  

  ستراتيژيکه مفکوره

په افغانستان کې پرمختيا يوه مخ په : د دې تېزو تياريو او فعاليتونو پر بنسټ، د سيګار د مشن ستروالى واضح دى
دا په يوه داسې هېواد کې ترسره کېږي چې په ستره کچه طبعي سرچينې نه لري، يوه . ګرانه او پيچلې مسله دهزياتېدونکې 

متحده اياالت ناټو سره د يو شريکوال په توګه ګډون . داسې ابادي لري چې د لسيزو جګړو او روان ياغيتوب تباه کړې ده
 رغونې په پروسه کې فعاله ده او د ځينو اړخونو مسووليت پر  څخه راپدېخوا د افغانستان د بيا٢٠٠٣کوي، کومه چې د 

)  کې انځور شوې١په انځور (د دې پيچلتياو د حل کولو لپاره، سيګار يوه ستراتيژيکه مفکوره جوړه کړې ده . غاړه لري
د بيا جوړونې لپاره کومه چې به د خپلواکې او مقصدي حقيقت موندنې لپاره د يو الرښود په توګه کار وکړي څو د افغانستان 
په دې توګه، سيګار . د اختصاص شويو يا په الس ورکړل شويو بوديجو او پېسو احتساب وشي او وړ استعمال يې يقيني شي

  .به افغانستان لپاره د بيا رغونې د يوې مربوطې او اغېزمنې نړيوالې ستراتيژۍ د ال زياتې پرمختيا لپاره کار وکړي

  

  رهد سيګار ستراتيژيکه مفکو
  د ډاټا راغونډول

 تحليلونه -
 د ډاټا کتنه -
 مرکې -
  د تماس الرې -

  تکامل او تجزيه
 کتنې\پلټنې -
 مالي معلومات -
 معاينې -
  تحقيقات -

   ورکوللومړيتوب
 اداري لورى -
 د \لوړه خطره -

 لوړې ګټې اهداف
  کتنې\مالي پلټنې -
سرچينې، بوديجې  -

  او مالتړ

  ځاى پر ځاى کول
 پلټونکي -
 معاينه کاران -
 تحقيق کوونکي -
  د همکارۍ ډلې -

  پايلې
درې مياشتني  -

کانګرسي 
 راپورونه

 تحقيقي حوالې -
د افغانستان د بيا  -

رغونې 
  پرمختياوې

    لومړنۍ فعاليتي وړتيا پړاو ٢   بنسټ ايښودل پړاو ١
  بشپړه فعاليتي وړتيا پړاو ٣  

   پړاو٤
  موندنې او سپارښتنې
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  کېدونکى کار

  :ي راپورونه به په دې څلورو مهمو برخو تمرکز کويلومړن

د متحده اياالتو د هغو بوديجو يو بشپړ لست چې د بيا رغونې لپاره اختصاص شوي او يا په بله مانا په الس ورکړل   . ١

  شوي

  هغه اقدامات د کومو لپاره چې د بيا رغونې د بوديجو منظوري ورکړاى شوې وه  . ٢

  اتو حالتد بيا رغونې د اقدام  . ٣

  د ضياع، دوکې، ناسم استعمال، او فساد ثبوت  . ٤

معاينې، تحقيقونه، او پلټنې به د بيا رغونې د هڅو د بشپړې منظرې معاينه په الندې پروګرامونو او اقداماتو کې د مشخصې 
  :عالقمندۍ سره کوي

 د قرارداد عملي کول •

 د امنيت د سکټور پرمختيا •

 د انفراسټرکچر پرمختيا •

  تجهيزاتو ترالسه کولد نظامي •

 روزنيز پروګرامونه •

 د مخدره موادو پر وړاندې مبارزه •

 د عدلي سيسټم اصالح •

 )CERP(د قوماندان د بيړني ځواب پروګرام  •

 په بشري بنسټ د خوړو بيړنۍ مرسته •

 هغه پروګرامونه او مسلې چې د سيګار د تماس په شمېره او نورو واسطو پېژندل شوې دي •

  .انترنيتپاڼه ترالسه کېدای شي http://www.sigar.milو پايلې به خپرېږي او آنالين به په د پلټنو او تحقيقات
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  د نږدې مودې خاکه

 په نومبر کې په افغانستان کې ځاى پر ځاى کړاى شي چې د سيګار د ٢٠٠٨ډله به د يوه ابتدايي د عملياتو او تحليل 
 پورې به په افغانستان کې يو فعال د ٢٠٠٩تر جنوري . ات جوړ کړيراتلونکي پرسونل لپاره د کار او اوسېدو انتظام

  .اوسېدو مرکز موجود وي

 د څلورمې درې مياشتنۍ پورې بشپړې ٢٠٠٩د مالي کال سيګار تمه نه لري چې په بوديجو د اوسنيو محدوديتونو له امله، 
 لپاره ضروري وي چې خپل مشن ترسره کړي او  مامورينو عمله به د سيګار٩٠يو لږ تر لږه د . فعاليتي وړتيا ته ورسېږي

 ١٣ به افغانستان کې تر ٣٢ به يې د واشنګټن ډي سي په ستره سيمه کې موجود وي؛ ٥٨د کومو نه چې دا تمه لري چې 
 کې د مشن د عمده غوښتنو سره اړتياووسيګار به د خپلو سرچينو په . مياشتو پورې سفرونو لپاره مخ په وړاندې موجود وي

  .دلون راوليسم ب
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  د سيګار ستراتيژيکه عمومي کتنه

  د کانګرس اختيار ورکول

 مليارده ډالر په کار اچولي ٣٢ څخه راپدېخوا په افغانستان کې د بشري او نورو مرستو لپاره تقريبًا ٢٠٠١متحده اياالتو د 
د . سر ورکول کېدونکى تر ټولو غټ رقم دىدا پېسې د افغانستان د بيا رغونې د هڅې لپاره د کوم ملت لخوا په يواځې . دي

 نورو هېوادونو لخوا ورکړل شوي سره يو ځاى ٦٠ مليارده نورو ډالرو چې د طالبانو د رژيم له پرېوتو وروسته د ٢٥هغو 
چې د د دې لپاره .  مليارده ډالرو څخه اوړي٥٧کړاى شي، نو د افغانستان په بيا رغونه کې ټوله غېر نظامي نړيواله پانګه له 

دې بوديجو خپلواک او مقصدي نظارت وشي او پلټنې، معاينې او تحقيقات ترسره شي، کانګرس د افغانستان د بيا رغونې 
د سيګار دفتر ته مسووليت ورکړل شوى چې د هغو په دې توګه، . دفتر جوړ کړ) سيګار (يپلټونکلپاره د ځانګړي عمومي 

 افغانستان د بيا رغونې لپاره لګول شوې دي، تر څو دا هېواد په داخلي او  وکړي چې په اغېزمن ډول دڅارنهپېسو د حساب 
و د کر په وړاندې ، او د تروريزم، د نشه يي موادو د کاروبار، او مخدره توکي سنبالخارجي توګه په امنيت، دموکراتيک

 . والړ وي

څيړنيز صالحيتونه ورته ورکړل شوي او پر  ټاکنه، چې پراخه يپلټونکد افغانستان د بيا رغونې لپاره د ځانګړي عمومي 
خپلواکۍ او علميت سنبال دى، د يوې داسې مهمې او اساسي آلې په توګه کار کوي چې په افغانستان کې د بيا رغونې د هڅو 

  .نګرانۍ ته به د حقيقت بڼه ورکړي

  د سيګار مشن

رانۍ سيسټم جوړولو او پر مخ وړل دي چې  مشن يو داسې خپلواک، تمرکزي، او باوري د نګيپلټونکد سيګار د عمومي 
باوري کړي چې د افغانستان د بيا رغونې لپاره د متحده اياالتو ټولې بوديجې په هغسې سم، اغېزمن، او وړ ډول لګول شوي 

و ناسم د دې لپاره، دا دفتر به د متحده اياالتو په بوديجو د بيا رغونې په پروګرامونو کې د ضياع، دوکې، ا. لکه چې پکار ده
داسې خپلواک او مقصدي د حقيقت موندنې پروګرامونه به ترسره کوي چې د افغانستان د بيا رغونې استعمال مخه نيسي؛ 

لپاره د ورکړل شويو پېسو يا اختصاص شويو بوديجو وړ استعمال يقيني کړي؛ او د افغانستان د بيا رغونې لپاره د يوې 
  . کې ال زيات کار وکړيستراتيژۍ په پرمختيامربوطې او اغېزمنې 

 کې يې تشريح شوې، د افغانستان په بيا رغونه کې هغه ټول فعاليتونه او هڅې شاملې دي چې ١١٨-١١٠لکه چې په پي ايل 
د افغانستان فزيکي انفراسټرکچر جوړوي يا بيا جوړوي؛ چې د افغانستان د سياسي او ټولنيزو ادارو بنسټ او يا بيا بنسټ "

 ترسره څارنهسيګار به د بيا رغونې د فعاليتونو داسې ." انستان خلکو ته سامانونه او خدمتونه وړاندې کويږدي؛ او يا د افغ
  :کوي چې په هغې کې به الندې چارې شاملې وي خو تر دې به محدودې نه وي

 د افغان امنيتي ځواکونو د روزنې او تجهيزونې د پروګرامونو لپاره مالتړ •

  لپاره مالتړد نړيوالو امنيتي ځواکونو •

 د مخدره موادو ضد اقداماتو لپاره مالتړ •

 د عدلي اصالح او ظرفيت جوړونې لپاره مالتړ •

 )برقي برجونه، د اوبو او اوبه خور سيسټمونه، انرژي، او نور(د فزيکي انفراسټرکچر پروژې  •

 د محلي روزګار د پروژو او پروګرامونو پېلول •
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 هد سرکونو د جوړولو او بهترولو پروګرامون •

 جوړولو پروژېد ښوونځي، کلينک، او روغتون د جوړولو او بيا  •

  اداري پرمختيا او ابتدايي همکاري

  د سيګار پالن شوې اداره

 د اکتوبر تر ٢٠٠٨د .  په نومولو سره پېل شوپلټونکیمه د عمومي ٢٩ د مئ په ٢٠٠٨د سيګار د دفتر په پښو درېدل د 
 قراردادي پرسونل ته رسېدلې چې د واشنګټن ډي سي په ١٣مامورينو او  ٨ د حکومت کچهمې نېټې، د کارکوونکيو ٣٠

 .الندې يو چارټ دى چې د سيګار د دفتر پالن شوې اداره انځوروي. سيمه کې ټاکل شوي دي
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 د بهرنيو چارو سکرتر
 کانګرس

 د دفاع سکرتر

 د سيګار پلټونکی

 کانګرسي چارې اساسي نايب پلټونکی

د افغانستان لپاره 
 لوړپوړى مشاور

 عمومي مشاور

د معاينو AIG د  معاينې AIG د
او تکاملي جاج 

ر مېدان کې د سيګا پلټنېAIG د 
ځاى پر ځاى شوې

د کارکوونکو 
 مشر

د عملې عمومي  معلوماتي خدمتونه عامه چارې
 خدمتونه

 د تحقيق ټيم د معاينې ټيم د پلټنې ټيم



 ه عمومي کتنهد سيګار ستراتيژيک 
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  اتد سيګار د بوديجو اقدام

 دې لپاره سيګار ته پيسي د مليونه ډالرو ٢٠څخه يو د ) ASFF( د افغانستان د امنيتي ځواکونو د بوديجې ١١٨-١١٠پي ايل 
د ضميمه يي . خو، دا بوديجې سيګار ته هيڅکله ورنکړل شوې.  کړيپيل کې کار ٢٠٠٨د ورکولو واک ورکړ چې په 

مه ورکړاى شوې وه په نتيجه کې سيګار ته د سپتمبر ٣٠ په ٢٠٠٨بوديجو د اصلي اختصاصونو چې منظوري يې د جون 
 نېټه په الس ورکړاى ١ د اکتوبر په ٢٠٠٨ مليونه ډالر د ٥ مليونه ډالر په الس ورکړل، چې نور اضافي ٢ پر مهال ٢٠٠٨
ونو د قانون  د ټکس لپاره د امنيت، د افت د مرستې، او د دوامي اختصاص٢٠٠٩ مليونه ډالر د ٩کانګرس وروسته . شول

د دې بوديجو په ترالسه کولو . مه السليک وشو٣٠ د سپتمبر په ٢٠٠٨څخه مختص کړل، په کومه چې د ولسمشر لخوا د 
سره خلک په کار ګومارل پېل شوي او د سيګار د اوږدمهاله پرسونل، اسانتياو او لوژيستيکي غوښتنو د سرچينو لپاره 

سره د ياداښت يوه موافقه ) سيګير( د دفتر پلټونکی بيا رغونې لپاره د عمومي سيګار د عراق د. شرايط جوړ کړاى شوي دي
دا انتظام په . کړې ده چې د بېرته ورستنولو پر بنسټ ورته عارضي بوديجه، قرارداد او د مشخصو سرچينو مالتړ ورکړي

  .ر ورکولو سره برابر دىخپل نوعيت کې لنډمهاله دى، د سيګار په خپلواکۍ مصلحت نه کوي، او د کانګرس د اختيا

  

  ابتدايي همکاري

  :د فعاليتونو له پېلولو راپدېخوا، سيګار په بشپړ ډول په ډېر شمېر هلو ځلو کې بوخت پاتې شوى په ګډون د

 د کانګرس د غړيو او کاري ډلې سره خبرې کول چې د هغوى په اراده بشپړه پوهېدنه يقيني کړاى شي •
 

 :مشورې او غونډې لدې خلکو سره •
 

o عالي ايتالفي قوماندان اروپاکراډوک، د . جنرال بانټز جى: ناټو )SACEUR ( او دSACEUR 
 )مونس، بلجيم(مرستيال 

 

o مکرنن، په افغانستان کې د متحده اياالتو د ځواکونو او نړيوال سوله ساتي . جنرال ډيويډ ډي: افغانستان
 ځواک قوماندان

 

o استازی ځانګړى ملګرو ملتونوان کې د استازى کاى ايډي، په افغانست: ملګري ملتونه 
 

o په برونسوم او کابل کې د لوړپوړو ناټو چارواکيو سره 
 

o  وزارتد دفاع د) DoD ( وزارتاو د بهرنيو چارو د )DoS ( دننه د نور لوړپوړي مشرتابه سره، په
ادو او د قانون او د نړيوالو مخدره مو) USAID(ګډون د نړيوالې پرمختيا لپاره د متحده اياالتو د ادارې 

 د تنفيذ د دفتر
 

o کيرني، د متحده اياالتو د ځانګړيو عملياتو د قوماندې مرستيال قوماندان. بريد جنرال فرانک ايچ 
 

o هوډ، د متحده اياالتو د مرکزي . الين، مرستيال قوماندان او تورنجنرال جى ډبليو. تورنجنرال جان ار
 سرهقوماندې مشر، د عملې د نورو اساسي افسرانو 
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o  چې د افغانستان د بيا رغونې د مسلو مسووليتونه يې په غاړه لرل، په ګډون د پلټونکينور عمومي 
 د USAID، د  دفترIG د DoS، د دفتر IG د DoD، د )GAO(حکومت د نګرانۍ او احتساب دفتر 

IGدفتر  
 

ې د متحده اياالتو د واليتي بيا رغونې په اروزګان واليت کې د هالنډ د واليتي بيا رغونې ټيم ته او په پکتيا واليت ک •
ټيم ته ورتلل، په ګډون د ليدنو کتنو د واليتي واليانو او وزيرانو سره، د پي ار ټي د مشرانو او غړيو سره، د 

د دې ټولو سفرونو هدف . لويو الروسيمييزو پروژو معاينه کول، په ګډون د روغتونونو، د پوليسو د مرکزونو، او 
 .هڅو د اساسي ميکانزم په توګه د دوى د امنيتي، کولتوري او مالي چيلنجونو راښکاره کول وهد بيا رغونې د 

 
په افغانستان کې د مستقيم حضور لپاره شرايط جوړول، په ګډون د مالتړ د السته راوړلو لپاره د ياداښتي موافقو  •

 تيارولو
 

لوړول، په ګډون د اسانتياو، اکماالتو،  تنو ته ٢٢ څخه ١مې نېټې څخه د سازمان د ٢٢ د جوالى د ٢٠٠٨د  •
 ترانسپورت او نورو د السته راوړلو

 د بېالبېلو هڅو ابتدايي تحليلونه وايي چې هر څو که د مهم کار زياتره برخه ترسره شوې ده، خو د افغانستان د بيا USGد 
  .رغونې لپاره د سرچينو يو تفصيلي احتساب ته اړتيا شته

  

  فرصتونه

  :بهد سيګار دفتر 

 کې د کانګرس ورکړى اختيار زيات نه زيات وکاروي څو هغه ټول اهداف او مشنونه عملي ١١٨-١١٠په پي ايل  •
 .کړي چې د سيګار څخه غوښتل شوي

 
 د موجودو ادارو د تجربې او السته راوړنو څخه به کار واخلي، چې څارنېي او د وړزده شوې تجربې به پکار را •

و په کار وي، او همداراز په هغو راپورونو وي پلټونک د عمومي DoD ،DoS ،USAIDځانګړى تمرکز به يې د 
 . لخوا راغونډ کړاى شويGAOچې د 

 
د بوديجو د ډاټا د سرچينو هغه بېالبېلې الرې به وپېژني چې هغه پېسې معلوموي چې د افغانستان د بيا رغونې په  •

يجې چرته او کله ورکړل شوې وې، د څه هدف هڅو کې د دې لپاره لګول شوي چې د دې اندازه واخلي چې بود
 .لپاره، او د داسې بوديجو نتيجې

  ننګونې

  :سيګار مني چې

دا په يوه داسې هېواد کې ترسره کېږي چې کومې مهمې . پرمختيا په افغانستان کې يوه ډېره ګرانه او پيچلې مسله ده •
نور پيچلي کوونکي . ب په الس تباه شوې دهطبعي سرچينې نه لري، او ابادي يې د لسيزو جګړو، او روان ياغيتو

 .، او اوږده خو ازاده پوله ديلوړه کچه بهرنۍ واکدارۍ تاريخ، د بې سوادۍ فاکتورونه يې قبايلي کولتور، د
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د افغانستان د  راهيسې، د ناټو ايتالف د بيا رغونې په پروسه کې فعال دى او برخه يې پکې لرلې ده؛ خو، ٢٠٠٣د  •
 تطبيق نډا کرار کرار جوړېدونکيو سياسي او امنيتي عواملو د يوې مربوطې او تلپاتې ستراتيژۍبيا رغونې د اج
د پايلې په توګه، د قوماندې او کنټرول واضحه کرښې سورۍ ښکاري چې له امله يې د مسووليت . چيلنج کړى دى

 .او احتساب شرايط ګرانېږي
 

واړه ستنې  دا درې. اغېزمنه دولتدارۍ، او اقتصادي پرمختيا دهد بريالۍ بيا رغونې اتکاء پر يو خوندي چاپېريال،  •
د کوکنارو د ناقانونه کر له امله اغېزمنې کيږي کوم چې د افغانستان دننه او د دې د پولو څخه بهر د يو بې استقالله 

 .کوونکي ټولنيز ځواک خدمت کوي

  د سيګار پروسې، ترجيحات، او کنټرولونه

  رهد سيګار ستراتيژيکه مفکو

د سيګار د ستراتيژيکې مفکورې ابتدايي تمرکز به د هغو موجودو معلوماتو، تحقيقاتو، تحليلونو او پلټنو څخه د ګټې پر 
د سرچينو او د بوديجو د مالتړ مهم ترجيحي کول به د هغو . اخيستلو وي چې د نورو سازمانونو لخوا بشپړې شوې دي

په شريکه به دغه . نې، معاينې، او تحقيقي ټيمونو لخوا راغونډ شوي ويمعلوماتو جاج او تحليل وي چې د سيګار د پلټ
  .معلومات چې راغونډ کړاى شوي وي د اغېزمنو او پر وخت موندنو، جاجونو، او سپارښتنو د کارولو لپاره کارولى شي

  د سيګار ستراتيژيکه مفکوره
  د ډاټا راغونډول

 تحليلونه -
 د ډاټا کتنه -
 مرکې -
  د تماس الرې -

  او تجزيهتکامل 
 کتنې\پلټنې -
 مالي معلومات -
 معاينې -
  تحقيقات -

  لومړيتوب ورکول
 اداري لورى -
 د لوړې \لوړه خطره -

 ګټې اهداف
  کتنې\مالي پلټنې -
سرچينې، بوديجې او  -

  مالتړ

  ځاى پر ځاى کول
 پلټونکي -
 معاينه کاران -
 تحقيق کوونکي -
  د همکارۍ ډلې -

  پايلې
درې مياشتني  -

 کانګرسي راپورونه
 تحقيقي حوالې -
فغانستان د بيا د ا -

  رغونې پرمختياوې

    لومړنۍ فعاليتي وړتيا پړاو ٢   بنسټ ايښودل پړاو ١
  بشپړه فعاليتي وړتيا پړاو ٣  

   پړاو٤
  موندنې او سپارښتنې

  

  د سيګار ستراتيژيکه مفکوره: ٣انځور 

  پروسې

پورونه به د هغو ځاى پر ځاى کړاى  نه دى؛ خو، راتلونکي راغښتلیدا لومړنى راپور د بوديجو د معلوماتو په لحاظ ډېر 
 د موندنو پر بنسټ زيات تفصيلي او ال ډېر جامع معلومات وړاندې کړي څوک مفتيشتونوشويو پلټونکو، معاينه کوونکو او 

د هغو اقداماتو معاينه کوي د کومو لپاره چې بوديجې منل د سيګار دفتر به . چې به د متحده اياالتو د لګښتونو کتنې کوي
  .و د هغوى د حالت راپور به ورکوي چې د يو شمېر مخکې نه ټاکل شويو معيارونو په تله به تلل کېږيشوي ا

و کې به د بيا رغونې ټولو اړخونو ته بشپړ کتنه کېږي، په ګډون د مخدره موادو ضد هڅو، د عدلي سيسټم د په پلټن
افغانستان اداري روزنې، د بيړنيو خوراکونو د  د لګښتونو، د CERPاصالحاتو، د انفراسټرکچر د پرمختيا، امنيت، د 

مرستې، د نظامي تجهيزاتو ترالسه کول، د قراردادونو عملي کول، او داسې راپورته کېدونکې مسلې چې د پلټنو د منظورو 
  .د دې پلټنو پايلې به خپرېږي او د سيګار پر وېبپاڼه به موجودې وي. شويو مواقعو وړانديز کوي
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  رجيحاتد سيګار ابتدايي ت
  

 سره ليدل چې د کانګرس په اختيار او اراده بشپړه کارکوونکو د کانګرس د مشرانو او : کولخبرېد کانګرس د غړيو سره 
  .پوهېدنه برابره کړاى شي

  روان: حالت
  

  . د بيا رغونې د هڅو د اوسني حالت په خپلو سترګو اندازه اخيستل:افغانستان او ناټو ته سفرونه ترسره کول
  بشپړ شوى: حالت

  
  . د اړوندو ادارو او سازمانونو سره کاري اړيکې او ملګرتياوې جوړول:د مهمو ګډونوالو سره غونډې کول

  روان: حالت
  

 د هغو نړيوالو سازمانونو رول بحث کول چې د افغانستان په بيا :د ملګرو ملتونو د لوړپوړو مشرانو سره غونډې کول
  .رغونه کې برخه لري

  بشپړ شوى: حالت
  

 په دې اړه نظرونه غوښتل چې څنګه هغوى پرمختيايي ترجيحاتو سره :د جنګي برخې د مهمو قوماندانانو سره غونډې کول
  .د امنيت توازن ساتي

  بشپړ شوى: حالت
  

 پر هغو امنيتي، کولتوري، او مالي چيلنجونو پوهېدل چې دوى :په افغانستان کې د واليتي بيا رغونې د ټيمونو څخه کتل
  .ه تاکتيکي کچه مخ ديورسره پ
   بشپړې شوې٢ کتنو څخه په پام کې نيول شوي ٢٦د پي ار ټي د : حالت

  
 السليک کېږي به د مرستيال سکرتر ګورډن انګلينډ او مرستيال : د ياداښت د اعالن د تياري مالتړ کولDoD-DoSد ګډ 

 به وزارتونهه مالتړ اعالن وکړي چې د دوى سکرتر جان نګيروپونټى لخوا چې د کانګرس لخوا د سيګار د جوړېدو او د هغ
  .يې ورته ورکوي

  په پرمختګ کې: حالت
  

 د عملې د مهمو څوکيو ډکول او د دې لپاره مرکزونه جوړول چې تر اکتوبر :د سازمان غټول او د فعاليتي دفترونو جوړول
  . پورې بشپړه فعاليتي وړتيا ترالسه کړاى شي٢٠٠٩، ١

  په پرمختګ کې: حالت
  

 کې د يو داسې پرمختللي ټيم ځاى پر ځاى کول ٢٠٠٨ په نومبر :فغانستان کې د يوه اوږده حضور لپاره شرايط برابرولپه ا
  . پورې د سيګار د اوږدمهاله حضور لپاره تيارى ونيسي٢٠٠٩چې تر جنوري 

  په پرمختګ کې: حالت
  

ېکړه کول او د هغو غوښتنو مالتړ کول  د پرسونل پر: ته د سرچينو د غوښتنو راپور ورکولDoS، او DoDکانګرس، 
  .چې په واشنګټن ډي سي او افغانستان کې د عملې د فعاليتونو د پر وخت او فعالې دوامدارۍ لپاره ورته ضرورت دى

  روان: حالت
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 د سيګار :د نوي په کار ګومارل شوي پرسونل لپاره د سيګار د روزنې او پېژندګلوى د يوه پروګرام جوړولو او تطبيقول
داسې يو بشپړ او جامع روزنيز پروګرام څخه تېرېږي چې د سيګار په مشن او مسووليت د هغوى د  به کارکوونکيټول نوې 

  .بشپړه پوهېدنه يقيني کوي
  په پرمختګ کې: حالت
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  د افغانستان د بيا رغونې اقدامات

  اليحهد متحده اياالتو د اوسنيو بوديجو لپاره 

 دى چې د بهرنيو چارو د اليحهپاره د متحده اياالتو د اوسني مالتړ بنسټ د بهرنۍ مرستې پر هغه د افغانستان د بيا رغونې ل
 په موخو لپاره ټاکل شوى او د بوديجو د الندې پنځو ٢٠٠٨ د تر ټولو وروستي د کانګرسي بوديجې د جواز د وزارت

  :واسطه يې الرښودنه شوې ده

 سوله او امنيت •

  حکومت کولپه عدالت او دموکراتيک ډول •

 په خلکو کې پانګونه •

 اقتصادي وده •

 بشري مرسته •

دموکراتيکو، ښې حکومتدارۍ د دولتونو چې د خپلو خلکو " پرمختيا لپاره د هغو ، د د مرستې د هدف مالتړ کوياليحهدا 
ى حساب يو انځوروونک 1."اړتياو ته ځواب وايي، پراخه غربت کموي او په نړيوال سيسټم کې خپل مسووليت ترسره کوي

  . تفصيل ورکوي په ضميمه ج کې کتل کېداى شياليحېچې د دې 

، چې الندې ورکړل شوى، د متحده اياالتو هغه بوديجې انځوروي چې د افغانستان د بيا رغونې د هڅو لپاره په يو ١چوکاټ 
وګرام د هغې د هر ستر پر.  د پنځو اساسي اهدافو سره سمون خورياليحېکال کې ورکړل شوي چې د بهرنۍ مرستې د 

  .بوديجې د پروګرام او د هغې د تړلي پروګرام د هدف سره ليست شوى دى

 ) کې ډالروپه مليونونو(پروګرام او مقصدي بوديجې په مالي کال 

  
مالي کال   موخې پروګرامونه

٢٠٠١ 
 اصلي

مالي کال 
٢٠٠٢ 
 اصلي

مالي کال 
٢٠٠٣ 
 اصلي

مالي کال 
٢٠٠٤ 
 اصلي

مالي کال 
٢٠٠٥ 
 اصلي

ال مالي ک
٢٠٠٦ 
 اصلي

مالي کال 
٢٠٠٧ 

ضميمه يي 
 اصلي

مالي کال 
٢٠٠٦ 

ضميمه يي 
 اصلي

مالي کال 
 پول ٢٠٠٩

ضميمه يي 
  اصلي

  ٢٢٧٢  ١٥٧٤.١٦  ٧٧٨٦.٠٩  ٢٤٠٨.٦٦  ٣٠٨٢٫٧١  ١٠٧٤.٦٠  ٣٩٠٫٩٨  ١٨٤.٥٤  -  سوله او امنيت امنيت
دو\دموکراسي
 لتداري

په عدالت او 
دموکراتيک 
ډول حکومت 

  کول

-  ٢١٨  ٣٦٦  ١٤٨  ١٠٩٫٨١  ٢٤٣٫٧٢  ٢٦٢.١٨  ٩٦.٩٤  ١٠٩.٥٥  

 او خلکو په بيا رغونه
 وده اقتصادي

  پانګونه کې

-  ٢٥٤  ٧٢٣.٤٠  ٦٥٠  ٧٠٦.٣٥  ١٢٣٩٫٨٥  ٨٥٤.٧٤  ٢٩٥.٥٠  ١٢٤.١١  

  -  ١٠.٤٠  ٤٦  ١٥٩٫٩٢  ١٨٦.٩٠  ١٨٣.٤٦  ١٦٦.٥٣  ٤٨٩.٦٦  ١٩٢٫١٥  مرسته بشري نورې\بشري
د پروګرام 

 عمليات\مالتړ
 مالتړ پروګرام
  ټول

١٦٦.٢٠  ٣١٧.٤٠  ٨٨٫٧٠  ١٤٢.٤٢  ١٤٢٫٨٤  ٢٠٣٫٠٢  ٣٦.١٤  ١٦٠.٤٩  ٠٫٣٨  

 

١چوکاټ   

  

                                                 
 ٢٠٠٨ د بهرنۍ مرستې چوکاټ، د بهرنيو چارو وزارت، د کانګرسي بوديجې جواز 1
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   چې د افغانستان د بيا رغونې د هڅو الرښودنه کوياساسي اسناد

د بون :  برسېره، دا څلور اساسي اسناد د افغانستان د بيا رغونې د هڅو الرښودنه کوياليحې پر وزارتد بهرنيو چارو د 
دا . ، او د افغانستان د ملي پرمختيا ستراتيژي ليک، د افغانستان تړون)٢٠٠٢(تړ قانون تړون، د افغانستان د ازادۍ د مال

اسناد د افغانستان د بيا رغونې د يوې مکملې ستراتيژۍ نقشه وړاندې کوي او د سيګار لخوا به د دې تحليل د برخې په توګه 
  .وکارول شي چې دا ستراتيژي څومره اغېزمنه ده

  د بون تړون

ه پاى کې، د بون کنفرانس د افغانستان د سياسي بيا رغونې لپاره د يوې داسې پروسې د جوړېدو نتيجه ورکړه چې  پ٢٠٠١د 
د يو نوي اساسي قانون خپلول پکې شامل وه او د افغانستان د سياست د مختلفو ډلو ټپلو ترمنځ د يو مهم تړون د برخې په 

، کومې ته چې دا د جوړولو غږ کاوه) AIA(ې تړون د افغان موقتې ادارې د 2.توګه يې د دموکراتيکو ټولټاکنو غوښتنه کوله
 کې به د افغانستان استازيتوب کوي او په ملګرو ملتونو او نورو ټولو نړيوالو ادارو اړيکوهدف ورکول کېده چې په بهرنيو 

مياشتو دننه دې يوه بيړنۍ لويه د بون تړون همداراز ويل چې د شپږو . او کنفرانسونو کې به د افغانستان څوکۍ اشغالوي
جوړه کړي، کومه چې به تر هغه وخته د افغانستان مشري کوي تر څو چې د ) TA(جرګه راوغوښتل شي چې انتقالي اداره 

ازادو او شفافو ټولټاکنو له الرې يو بشپړ استازيتوب کوونکى دولت انتخاب شي او دغه انتخابات بايد د بيړنۍ لويې جرګې د 
په تړون کې د افغانستان موقته اداره هغه وخت ختمېدله چې انتقالي اداره . خه تر دوو کالو زيات وروسته نه ويدايرېدو څ
نړيوال سوله ساتى ځواک هم د انتقالي ادارې پر مهال جوړ شوى و چې افغانستان کې د ثبات او سولې په يقيني . جوړېدله

وروسته، د اساسي قانون لپاره يوه لويه جرګه دايره شوه چې د افغانستان د انتقالي ادارې له جوړېدو . کولو کې مرسته وکړي
مه، حامد ٧ د دسمبر په ٢٠٠٤د  3.مه وموند٢٦ د جنورۍ په ٢٠٠٤ت د لپاره نوى اساسي قانون ومني کوم چې رسمي صور

مړنيو قدمونو څخه و د بون تړون يو له هغو لو. کرزى په دموکراتيک ډول انتخاب شوى د افغانستان لومړنى ولسمشر شو
 4.چې افغانستان يې د يو خپلواک رياست په توګه راګرځاوه

مه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستې مشن ٢٨ د مارچ په ٢٠٠٢د بون تړون د تطبيق د نور اسانولو لپاره، د 
ونې او بيا رغونې د هلو ځلو د دې مشن په اختيار کې د ملګرو ملتونو د بشري، اسانۍ، راګرځ. جوړ کړاى شو) يوناما(

د دې په اختيار کې په افغانستان کې د نړيوالې ټولنې هڅې د افغانستان د دولت سره په همغږۍ رهبري کولو د . الرښودنه ده
هېواد د بيا رغونې او د سولې او قانوني دموکراسۍ د بنيادونو د پياوړي کولو سره په افغانستان کې سولې او ثبات ته وده 

د يوناما د کار اختيار ته کال په کال کتنه کېږي او تر دې حده غځېدلى چې دولت سره د افغانستان د  5.امل دي شورکول
د . او د مخدره موادو د ملي کنټرول د ستراتيژۍ په تطبيقولو کې مرسته کوي تړون، د افغانستان د ملي پرمختيا د ستراتيژۍ،

اکنو څخه نيولې د بشري مرستې په فعاليتونو کې چې کډوالو ته د پېسو ورکولو يوناما د ابتدايي عمومي ټولټ راهيسې، ٢٠٠٢
  .څخه تر ښوونځيو ته د تلونکو ماشومانو د شمېر تر زياتولو رسېږي په هر څه کې مرسته کړې ده

  

  
                                                 

د يو څه پرمختګ باوجود، مخ په خرابېدونکى امنيت او نور خنډونه د متحده اياالتو د : ، د افغانستان بيا رغونه)٢٠٠٥( د حکومت د احتساب دفتر 2
 .د متحده اياالتو د حکومت د چاپ دفتر: ، واشنګټن ډي سي)٧٤٢-٠٥ خپرونه لمبر GAOد (اهدافو السته راوړلو ته دړکه ده 

، د افغانستان د ولسمشر د دفتر ٢٠٠٨، ٧، د افغانستان د اسالمي جمهوريت اساسي قانون، وکتل شو په اکتوبر )٢٠٠٤( د افغانستان د ولسمشر دفتر 3
 http://president.gov.af/english/constitution.mspx: وېبپاڼه. لخوا

 ]http://www.ag-afghanistan.de/files/petersberg.htm[ د بون تړون متن په 4
: وېبپاڼه. ، د يوناما د وېبپاڼې څخه٢٠٠٨، ٧وکتل شو په اکتوبر . د يوناما عمومي کتنه). ٢٠٠٢. ( په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستې مشن5

http://www.unama.afg.org/about/overview.htm 
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  ٢٠٠٢د افغانستان د ازادۍ د مالتړ قانون 

 د افغانستان د ازادۍ د مالتړ قانون ٢٠٠٢ چې د  قانون ومانه، کوم٣٢٧-١٠٧ايل . کې، کانګرس د پي٢٠٠٢په دسمبر 
)AFSA (6.پر ځاى کړ AFSA په لويه کچه افغانستان لپاره د متحده اياالتو اقتصادي، دموکراتيک، او نظامي مرسته زياته 

.  وود هغو اهدافو لپاره د متحده اياالتو د مرستې شرطونه وټاکل چې د بون په تړون کې ښودل شوي همداراز AFSA. کړه
 په افغانستان کې د متحده اياالتو د اهدافو خاکه د داسې يو دموکراتيک رياست جوړول ښيي AFSAپه پراخه اصطالح کې، 

چې د نړيوال تروريزم، د مخدره موادو د قاچاق او دوى د کرنې سره خالف وي، د خپلو ګاونډيانو سره په سوله وي، او د 
دې هدف لپاره د متحده اياالتو د مالتړ هڅې د دې لپاره دي . منيت برابر کړيدې توان ولري چې خپل داخلي او خارجي ا

د بشري او بيا رغونې د مرستې په برابرولو، او د افغانستان په واليتونو کې د مرکزي چې د ملي امنيت د ادارو په جوړولو، 
  .حکومت د واک د تنفيذ لپاره کومک وکړي

  د افغانستان تړون

 مليارده ٢٫٨ټوله ) بهرنۍ ورکړې او مراعاتي پورونه(الو مرستندويانو لخوا د پرمختيا رسمي مرسته د نړيو کې، ٢٠٠٥په 
 نړيوالو سازمانونو په افغانستان باندې لندن کنفرانس کې ګډون وکړ او ١١ هېوادونو او ٦٤ کې، ٢٠٠٦په جنوري . ډالره وه

يا وه چې ښودل يې څرنګه بايد نړيواله ټولنه د افغانستان په بيا  دا يوه سياسي ژمنت7د افغانستان د تړون منظوري يې ورکړه،
دې تړون .  دا تړون د بون د تړون څخه وروسته د افغانستان د بيا رغونې د پروسې لپاره بل قدم و.رغونه کې برخه واخلي

نړيوالې ټولنې دې تړون اراده  د 8.ي کړه جوړاليحه هراتلونکو پنځو کلونو لپاره افغانستان سره د نړيوالې همکارۍ لپاره يو
د افغانستان په دې توانول وو سره په همکارۍ کولو سره د اقتصادي او ټولنيزې پرمختيا لپاره په ښو شرايطو برابرولو سره 

: د دې تړون لخوا د فعاليت درې مهمې او پر يو بل متکي ستنې پېژندل شوې وې. چې په خپل ځان يې اتکاء زياته شي
يو ال زيات تجربوي جزوء د مخدره . ، او اقتصادي او ټولنيزه پرمختيا)د قانون حاکميت او بشري حقونه(ري امنيت، دولتدا

دې تړون غوښتنه کوله چې نړيواله ټولنه دې ته اړتيا . موادو د مخ پر زياتېدونکي صنعت د له منځه وړلو ضرورت وپېژند
نېغه د اساسي بوديجې له الرې ورکول کېږي، او هغه هم چې د لري چې د هغو مرستو اندازه زياته کړي کومې چې نېغ په 

ال زياتې پېشنهادي اساسي بوديجې د بوديجې ورکولو د سيسټم له الرې ورکول کېږي په کومه کې چې د افغانستان دولت 
ور بوديجه، او د ، افغانستان لپاره د نظم او قانون د با)ARTF(برخه اخلي، لکه د افغانستان د بيا رغونې د باور بوديجه 

 . دا به افغان دولت ته اجازه ورکړي چې د رياست په بيا رغونه کې زياته برخه ولري. مخدره موادو ضد د باور بوديجه

د امنيت الندې، د افغان ملي اردو د . د دې تړون لخوا په پېژندل شوې هره مهمه ستنه کې ځانګړي شوي اهداف شامل دي
 ته رسولو لپاره د اصولو او شرطونو ٧٠،٠٠٠د عسکرو کچې   تر پاى پورې٢٠١٠و د ، ا د بشپړولو پروګرامروزنيز

د  9. عسکر لري٦٠،٠٠٠ راپور ورکوي چې افغان ملي اردو اوس ټول DoS سره سم، ٢٠٠٨د جون  .جوړولو وو
الف ورزيو د بشري حقونو د خ) AIHRC(دولتدارۍ ستن غوښتنه کوي چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کميسيون 

 په جوړولو کې د دې لپاره مرسته وکړه چې سيمييز دولت AIHRC راپور ورکوي چې متحده اياالتو د DoS.  کويڅارنه
 سرک ده، حلقه ييد اقتصادي او ټولنيزې پرمختيا ستنې غوښتنه د  10.پياوړى کړي، او د مدني ټولنې پرمختيا ته وده ورکړي

 تر پاى ٢٠٠٨ دا به د .، په ګډون د کابل، کندهار، او هراتنښلوينستان ستر ښارونه کوم چې د غرونو نه تاوېږي او د افغا
 سرک تقريبًا حلقه يي پورې د دې ٢٠٠٨ له مخې، متحده اياالتو تر جون DoSد . په بشپړ ډول ترميم او منظم کړاى شي

                                                 
 ]http://www.govtrack.us.congress.billtext.xpd?bill=s107-2712[ د افغانستان د ازادۍ د مالتړ د قانون متن په 6
 . د افغانستان تړون، چې د دې راپور په ضميمه خ کې موندل کېداى شي٥ د ګډونوالو د بشپړ ليست لپاره، وګورئ اضافه 7
 ]http://www.nato.int.isaf/docu/epub/pdf/Afghanistan_compact.pdf[په  د افغانستان د تړون متن 8
، د متحده اياالتو د ٢٠٠٨، ٨وکتل شو په اکتوبر . د افغانستان د مالتړ لپاره نړيوال کنفرانس: د متحده اياالتو د مرستې لنډيز). ٢٠٠٨. ( د وياند دفتر9

 http:www.state.gov/r/pa/prs/ps/2008/jun/105847.htm: وېبپاڼه. بهرنيو چارو د وزارت د وېبپاڼې څخه
، د متحده اياالتو ٢٠٠٨، ٨وکتل شو په اکتوبر . د افغانستان د مالتړ لپاره نړيوال کنفرانس: د متحده اياالتو د مرستې لنډيز). ٢٠٠٨. ( د وياند دفتر10

 http:www.state.gov/r/pa/prs/ps/2008/jun/105847.htm: وېبپاڼه. د بهرنيو چارو د وزارت د وېبپاڼې څخه
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 بېلګې دي چې متحده اياالتو ورته  دا د هغو بېالبېلو پروژو او فعاليتونو11.جوړ کړي دي)  ميله٤٤٤( کيلوميتره ٧١٥
  .بوديجې او سرچينې ورکړې دي چې د افغانستان د تړون او د بيا رغونې د هڅو مالتړ وشي

  )ANDS(د افغانستان د ملي پرمختيا ستراتيژي 

تراتيژي د هغو پالنونو چې د افغانستان په تړون کې وړاندې شوي وو تر ټولو وروستۍ اضافه د افغانستان د ملي پرمختيا س
لپاره د افغانستان د افغانستان د پرمختيا  "ANDSمه السليک شوې ٢١ د اپريل په ٢٠٠٨د ولسمشر حامد کرزي لخوا د . ده

د پرمختګونو لپاره ستراتيژۍ دا په امنيت، دولتدارۍ، اقتصادي پرمختګ، او د غربت په کمولو کې  12"اساسي نقشه ده؛
 اهدافو او په وا جوړ شوى و او بنسټ يې د ملګرو ملتونو د زرکلنې پرمختيا پهدا پاليسي بيان د افغان دولت لخ. لري

 ٢٠٢٠ افغانستان لپاره په ANDS 13.افغانستان تړون دى؛ دا همداراز د افغانستان د غربت د کمولو د ستراتيژۍ پالن دى
وي چې د افغانستان په تړون کې کې د دولت نظر وړاندې کوي او د هغو درېو ستنو دننه د مشخصو اهدافو نقشه وړاندې ک

  . کلونو کې الس ته راوړل کېږي٢٠١٣-٢٠٠٨وړاندې شوي دي کوم چې به په 

 د افغانستان د مالتړ لپاره په هغه نړيوال کنفرانس کې وړاندې کړ چې په ٢٠٠٨نړيوالې ټولنې ته د جون  ANDSافغانستان 
 د لګښت بوديجه شامله وه؛ په مجموع کې، ANDSلونو لپاره د په دې پالن کې د راتلونکو پنځو ک. پاريس کې داير شوى و

دا بوديجې تمه کېږي چې د نړيوالو ورکړو او د افغانستان د ملي .  مليارده ډالر به د دې د تطبيق لپاره ضروري وي٥٠اټکل 
  14. مليارده ډالر به يې نېغ په نېغه د افغانستان څخه راځي٦٫٨بوديجې لخوا راشي، چې شاوخوا 

ANDSدا سند يوه داسې .  خبردارى ورکوي چې د دې اهداف د مرستې په اغېزمنتيا کې له بهترۍ پرته نشي تطبيقېدلى
ستراتيژي وړاندې کوي، په ګډون د يوې داسې الرښودنې چې د مرستې زياتره برخه دې د افغانستان د ملي بوديجې له الرې 

په ټيټ لګښت زيات اغېز " به له الرې د ورکولو نتيجه له مخې، بوديجې د مرکزي دولت ANDSد . خوره کړاى شي
نړيوال بانک ويلي دي چې مرکزي دولت ته د دې بوديجو د خورولو اجازه به د دولت د مشروعيت په جوړولو کې  15."وي

جوړ هم مرسته وکړي، ځکه چې دا به د افغان دولت او د انفرادي افغانانو په ژوند کې د بهتريو د ښکاره والي تړونونه 
او وړ  کړي؛ خو په همدې راپور کې نړيوال بانک هغه مشکالت هم بحث کوي چې افغان دولت د دې بوديجو په اغېزمنه

  16.طريقه خورولو کې ورسره مخ دى

 نړيوالو سازمانونو استازو د پاريس په کنفرانس کې ګډون وکړ؛ د دې ١٠ هېوادونو او ٦٦مه، د ١٢ د جون په ٢٠٠٨د 
 مليارده ډالرو د ٢١ مرستندويانو په دې موفق شول چې د افغانستان د بيا رغونې لپاره د ټول ٢٠ شوه چې کنفرانس نتيجه دا

مرستندويه هېوادونه او سازمانونه په دې هم راضي شول چې دا بوديجې د تېرو کلونو په نسبت . اضافي بوديجو ژمنه وکړي

                                                 
، د متحده اياالتو ٢٠٠٨، ٨وکتل شو په اکتوبر . د افغانستان د مالتړ لپاره نړيوال کنفرانس: د متحده اياالتو د مرستې لنډيز). ٢٠٠٨. ( د وياند دفتر11

 http:www.state.gov/r/pa/prs/ps/2008/jun/105847.htm: وېبپاڼه. د بهرنيو چارو د وزارت د وېبپاڼې څخه
-http://diplomatie.gouv.fr/en/country، له ٢٠٠٨، ٨وکتل شو په اکتوبر .) ډي.اين. ( د فرانسې د بهرنيو او اروپايي چارو وزارت12

files_156/afghanistan_498/international-conference--in-support-of-afghanistan-paris-12th-june-
2008_6366/index.html 

 او نړيوال بانک د چارو سره جوړ کړاى IMF کمولو د ستراتيژۍ پالنونه داسې پاليسي پالنونه دي چې د کم عايد د هېوادونو لخوا د  د غربت د13
دا هغه غټې اقتصادي، جوړښتي او ټولنيزې تګالرې او پروګرامونه تشريحوي چې يو هېواد به يې په ډېرو کلونو کې د يو پراخ بنسټه . شوي دي

 . غربت د کمولو لپاره، او همداراز د بهرنۍ ماليې د اړتياو او ورسره تړليو د مالي د سرچينو لپاره تعقيبويپرمختګ او د
 د عمومي لنډيز متن چې د عمومي لنډيز په بشپړ لنډيز کې په دې پته ترالسه کېداى شي ANDS د 14

http://www.embassyofafghanistan.org/documents/resume_ANDS.pdf 
 د عمومي لنډيز متن په دې پته ترالسه کېداى شي ANDS د 15

http://www.embassyofafghanistan.org/documents/resume_ANDS.pdf 
وکتل شو د . واشنګټن پوسټ.  مليارده ډالرو ژمنه وکړه٢١نړيوالو مرستندويانو افغانستان لپاره د اضافي ). ١٣، جون ٢٠٠٨. ( انډرسن، جان وارډ16

http://www.washingtonpost.com/wp-dync/content/article/2008/06/12/AR2008061200269_pf.html 
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د يادونې وړ ده چې  17. مخه ونيسيهڅو کې د ضياع او غالبيا رغونې په په ال زياته مربوطه طريقه ورکړي تر څو د 
 د تطبيق لپاره د ANDS مليارده ډالرو ورکولو ژمنه وکړه، چې په دې توګه يې د ١٠٫٢متحده اياالتو په دوو کلونو کې د 

 ١٫٣(ي بانک په نورو غټو مرستندويانو کې شامل وو اسيايي پرمختياي.  مليارده ډالرو پنځمه برخه جوړوي٥٠غوښتل شويو 
 د 18). مليونه ډالر٧٧٠(، او اروپايي اتحاديه ) مليارده ډالر١٫٢(، برتانيه ) مليارده ډالر١٫١(، نړيوال بانک )مليارده ډالر

د ادارو پياوړي کولو او اقتصادي پرمختګ ته به "کنفرانس په اعالميه کې ويل شوي وه چې نړيواله ټولنه ژمنه کوي چې 
  19.او ال ډېرې، زياتې اغېزمنې مرستې به ورکوي" ي ډول د زراعت او انرژۍ په برخه کېترجيح ورکوي، په ځانګړ

  

  

  

 

                                                 
-http://unama.afg.org/_latestnews/2008/Paris د افغانستان په مالتړ کې د نړيوال کنفرانس د اعالميې متن په دې پته ترالسه کېداى شي 17

con-Declaration-june12.pdf 
 www.worldbank.orgوکتل شو په .  افغانستان ته د ورکول کېدونکو مرستو اغېزمنتيا بهترول).٢٠٠٨، ٣٠مى ( نړيوال بانک 18
-http://unama.afg.org/_latestnews/2008/Paris د افغانستان په مالتړ کې د نړيوال کنفرانس د اعالميې متن په دې پته ترالسه کېداى شي 19

con-Declaration-june12.pdf 
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  ٢٠٠٨-٢٠٠١د افغانستان د بيا رغونې د بوديجو لنډيز 

  د اغېزمنتيا پېمانې

 کې ښودل شوې، هغه اساسي معيار دى چې جوړونهپه واضح ډول، د کانګرس اراده، لکه چې د اختصاصونو په قانون 
  .به يې د دې لپاره کاروي چې يقيني کړي سرچينې هغسې استعمال شوي څنګه چې پکار وېسيګار 

 مسووليتونه ترسره کړي، د سيګار دفتر به خپلې د اغېزمنتيا پېمانې يوه برخه د څارنېبرسېره پر دې، د دې لپاره چې خپل د 
 تړون او د افغانستان د ملي پرمختيا په هغو درېو مهمو او پر يو بل متکي ستنو څخه جوړې کړي چې د افغانستان په

  :کې پېژندل شوې دي) ANDS(ستراتيژۍ 

  امنيت. ١

  دولتداري، د قانون حاکميت او بشري حقونه. ٢

  اقتصادي او ټولنيزه پرمختيا. ٣

ANDS د پرمختيا په برخو کې داسې اهداف او ترجيحات ټاکي چې داسې اساسي کرښې وړاندې کوي په کومو چې بايد د 
. دا درې ستنې د بيا رغونې د نقشې بنياد دى. غانستان د انفراسټرکچر په مهمو سکټورونو کې پرمختګ معلوم کړاى شياف

 او افغانستان تړون د السليک کولو سره خپل ځان دې ته ژمن کړى دى چې د ښودل شويو اهدافو ANDSنړيوالې ټولنې په 
  .په السته راوړلو کې په ضروري کچه مالتړ وکړي

 دواړو کې ورکړل شوي به هغه آله وي چې سيګار به يې د ANDSاغېزمنتيا هغه پېمانې چې په افغانستان تړون او د 
 نه تر ٢٠٠١برياليتوب د هغې درجې د معلومولو لپاره کاروي چې د هغو سرچينو له الرې ترالسه شوي چې د مالي کال 

  . او اقداماتو ته ورکړل شوې دي د بيا رغونې بېالبېلو پروژو، پروګرامونو٢٠٠٨مالي کال 

  

  

  



 ٢٠٠٨-٢٠٠١د بيا رغونې د بوديجو لنډيز د افغانستان  

 
 

  18|  کانګرس ته راپور ٢٠٠٨، ٣٠اکتوبر | د سيګار دفتر  

 

  د سيګار داخلي معيارونه

  پلټنې کول

ره، د پلټنو د متحده اياالتو ډالرې بچ کړاى شوې يا راګرځول شوې، د چيلنج شويو پېسو اداينو شمېره، د پلټنې د موندنو شمې
  .نو د برابرولو لپاره د يو وختي اقدامونو شمېرهسپارښتنې، او د موند

   د تماس شمېرهمعاينې او

د پر مخ وړل شويو تورونو شمېره، د پلټنو سپارنې، ترسره شوې معاينې، د تحقيقاتو سپارنې، ترسره شوي تکاملي جاجونې، 
  .ترسره شوي تحليلونه، او د موندنو د برابرولو لپاره د يو وختي اقدامونو شمېره

  تحقيقات

قيقات، پرانستي تحقيقات، ګرفتارۍ، اتهامونه، جرمي ثابتېدنې، او د د پېل شويو تحقيقاتو شمېره، تړل شوي يا سپارل شوي تح
  .د شتمنۍ قبضه کول\محکمې په امر د غال شويو شيانو راستنېدل

  نور

د سيګار د راپورونو لپاره د غوښتنو شمېره، د سيګار په وېبپاڼه د کليکونو شمېره، او د اړوندو معلوماتو لپاره نورې 
  .غوښتنې
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  ٢٠٠٨-٢٠٠١ستان د بيا رغونې د بوديجو لنډيز د افغان

 په موده کې د افغانستان د ٢٠٠٩-٢٠٠١الندې چارټ هغه غټې بوديجې انځوروي چې د نړيوالې مرستندويه ټولنې لخوا د 
په ښودل شويو پېسو کې هغه بوديجې شاملې دي چې د سترو مرستندويه هېوادونو . بيا رغونې د هڅو لپاره ورکړل شوې دي

سازمانونو لخوا ورکړل شوې دي، داسې لکه ملګري ملتونه، نړيوال بانک، اروپايي کميسيون، اسيايي پرمختيايي بانک، او 
  .او نورې ادارې

   سره سم٢٠٠٨، ٣٠د سپتمبر ) په مليونونو کې(عمومي کتنه د بوديجو سرچينې 

  مرستندويه    د متحده اياالتو اختصاص شوې
  

نستان ته تر ټولو ستر مرسته د امريکا متحده اياالت افغا
ورکوونکي دي، چې په عمومي توګه يې په پرمختيايي 

متحده .  مليارده ډالرو ژمنه کړې٣١٫٨مرسته کې د 
اياالت د بېالبېلو ادارو په واسطه په افغانستان کې 

استازيتوب لري په ګډون د نړيوالې پرمختيا لپاره د 
چارو ، د بهرنيو )USAID(متحده اياالتو د ادارې 

وزارت، د دفاع وزارت، د زراعت وزارت او د 
د متحده اياالتو لخوا د . سوداګرۍ د ادارې وزارت
 مليونه ډالرو ژمنه ٣٢٩٫٧سفارت د رغونې لپاره د 

  .شوې وه

 ٢٠٠١ مليونه ډالرو په رقم د بوديجو ژمنه د ٢٥،٢٩٧٫٨د 
څخه راپدېخوا د نورو ملتونو لخوا شوې په ګډون د اسټراليا، 

ټريا، بلجيم، برازيل، کاناډا، چين، کروشيا، چک اس
جمهوريت، ډنمارک، مصر، ايسټونيا، فنلنډ، فرانسه، المان، 
کايناتي بوديجه، يونان، هنګري، هند، ايران، ايرلينډ، ايټاليه، 

جاپان، قزاقستان، د کوريا جمهوريت، کويت، لکسمبرګ، 
لينډ، مالټا، هالنډ، نيوزيلنډ، ناروى، عمان، پاکستان، پو

پرتګال، قطر، روسيه، سعودي عربيه، سلواکيا، هسپانيه، 
سويډن، سويزرلينډ، تاييوان، ترکيه، برتانيه، ويتنام او د 

  .ملګرو ملتونو نورې ادارې
    

  اختصاصونه د عمومي قانون په شمېرو په مالي کال
  مليونه١٩٢٫٥ – ٢٠٠١: ٢٠-١٠٧. ايل.پي -
 يونه مل١٠٧٠٫٣٥ – ٢٠٠٢: ١٧-١٠٧. ايل.پي -
 – ٢٠٠٣: ١١-١٠٨. ايل.، پي٧-١٠٨. ايل.پي -

  مليونه٩٨٦٫٠٩
  مليونه٢٥٧٨٫٠ – ٢٠٠٤: ١٠٦-١٠٨. ايل.پي -
 -٢٠٠٥: ١٠٩-١٣. ، پي ايل١٠٨-٢٨٧. ايل.پي -

  مليونه٤٨٩٦.٠
. ايل.، پي١٤٨-١٠٩. ايل.، پي١٠٢-١٠٩. ايل.پي -

  مليونه٣٥٢٧٫٦ – ٢٠٠٦: ٢٣٤-١٠٩
. يلا.، پي٢٨-١١٠. ايل.، پي٢٨٩-١٠٩ايل .پي -

٢٠٠٧: ٩٢-١١٠ 
. ايل.، پي١٣٧-١١٠. ايل.، پي١١٦-١١٠. ايل.پي -

  مليونه٨٧١٨٫٨ – ٢٠٠٧: ١٤٩-١١٠
 ٩-٢٠٠٨: ٢٥٢-١١٠. ايل.، پي١٦١-١١٠. ايل.پي -

   مليونه٥٩٨١٫٤٦ –

  

ټولې بوديجې چې د نړيوالو مرستندويانو لخوا يې د پورونو 
او خېراتونو په لړ کې د افغانستان د بيا رغونې د اعتبار 

لپاره ژمنه شوې وه، چې ځينې ) نړيوال بانک(بوديجې 
بوديجې يې نېغ په نېغه د افغانستان دولت ته تللې 

  . مليونه ډالر وې٥٧١٤٩٫٦٢

  

  ٢چوکاټ 
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د هغو چارټونو او چوکاټونو چې په راتلونکو مخونو انځور شوي تمرکز به پر هغو بوديجو وي چې د افغانستان د بيا رغونې 
 کې اليحه د بهرنۍ مرستې په وزارت کال سره په هغو پروګرامي اهدافو ورکړل شوي چې د بهرنيو چارو د هڅو ته په مالي
، د دفاع USAIDپه هغو اساسي سازمانونو کې چې د دې بوديجو د ورکولو مسووليت يې درلود شامل دي . جوړ شوي وو

تونو، داخله، انصاف، ترانسپورت، او خزانې ، د زراعت، تجارت، روغتيا او بشري خدموزارت، د بهرنيو چارو وزارت
، د نشرياتو د مشرتابه پالوى، او د عمومي خدمتونو ادارې هم د افغانستان د بيا رغونې هڅو ته غټې بوديجې وزارتونه

  . د بوديجو د رجحاناتو يوه کتنه وړاندې کوي٢٠٠٨ نه تر مالي کال ٢٠٠١دغه چارټونه د مالي کال . ورکړې دي

د افغانستان د پروګرام د بوديجو يو چارټ جوړ کړى دى چې د يو کال دننه د ايي توليد په توګه، د سيګار دفتر د خپل ابتد
د هر پروګرام . اختصاص شويو، منل شويو، او لګول شوي پېسو د پروګرام د ډالرو د اساسي لست په توګه به کار کوي

ضميمه ( کې ورکړل شوې اليحهشه چې د بهرنۍ مرستې په داسې درجه بندي شوې چې هغه اهداف انعکاس کړي د کومو نق
  :اهداف دا الندې دي. د هدف الندې لست شوي دي د بهرنۍ مرستې د يو بل سره تړلې اليحې پروګرامونه). ج

 سوله او امنيت •

 په عدالت او دموکراتيک ډول کولحکومت  •

 پانګونه په خلکو کې •

 اقتصادي پرمختګ •

 بشري مرسته •

لدې امله دغسې پروګرامونو ته د بيا رغونې د . سې جوړ شوي چې د يو نه په زياتو اهدافو کار وکړيډېر پروګرامونه دا
د بېلګې په ډول، هغه پروګرامونه چې کار يې د سرکونو جوړول دي په پنځو هدفونو . پروګرامونو نوم ورکړاى شوى دى

د پراخې " بيا رغونې پروګرامونه"وګرامونه د په داسې صورتونو کې، دا پر. کې د هر يو په مالتړ تشريح کېدالى شي
  .اصطالح د الندې لست شوي دي

 د USGد راتلونکو چارټونو او چوکاټونو معلومات به د سيګار د دفتر د جامع تحليل لپاره د بنسټ کار ورکوي څو د 
 دا بوديجې ورته اختصاص شويو يا ورکړل شويو بوديجو د تفصيلي لست حساب يقيني شي او دا چې هغه اقدامات چې

 هغه USGد دغو اقداماتو حالت به هم تصديقولى شي څو دا خبره يقيني شي چې د . ورکړل شوې وې اصًال عملي شوي وو
د دې چارټونو . ټولې بوديجې چې د افغانستان د بيا رغونې لپاره ټاکل شوې وې څنګه چې پکار وه هغسې تطبيق شوې دي

  20.داري دوه مياشتني د بوديجو د حالت د کتنې د ډلې لخوا ورکړل شوې دهلپاره ډاټا د افغانستان د بين اال

  

  

  

  

                                                 
د جنوبي او مرکزي اسيايي  (DoS االداري دوه مياشتني د بوديجو د حالت د کتنې د ډلې مشري د ملي امنيت شورا کوي او د  د افغانستان د بين20

، د DoD دفتر، IG د USAID، د IG( ،USAIDچارو د دفتر، د مخدره موادو او د قانون د تنفيذ د نړيوالو چارو د دفتر، د بهرنيو چارو د دفتر، 
DoD د IGد دفاع د کمپټرولر د سکرتر دفتر، او د نشه يي توکيو د وزارتانه، د متحده اياالتو د اردو د قول اردو د انجينرانو، د زراعت  دفتر، خز ،

 .تنفيد د ادارې د بوديجو د سمبالوونکو څخه جوړه شوې ده
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  د افغانستان د پروګرام د بوديجو چارټ
  )په مليونونو کې(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ٣چوکاټ 
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  بوديجې بنسټ پر پروګرام اهدافوافغان 

   اصلي٢٠٠١مالي کال 

  

 

  ٤انځور 

  . په مالتړ کې غالبې وې٢٠٠١بشري مرستې د مالي کال لکه چې په بره انځور کې ښودل شوي، 

 
  افغان بوديجې بنسټ پر پروګرام اهدافو

   اصلي٢٠٠٢مالي کال 

  

  ٥انځور 

  . د اهدافو لپاره يې ورکړېاليحې په عمومي بوديجو کې ناڅاپي زياتوالى وليد، ځکه چې د بهرنۍ مرستې د ٢٠٠٢مالي کال 

 سوله او امنيت

په عدالت او دموکراتيک ډول 
 حکومت کول

په خلکو او اقتصادي وده کې 
 پانګونه

 بشري مرسته

 پروګرام مالتړ

  مليونه ډالر١٠٧٠٫٤: ټولې

 سوله او امنيت

په عدالت او دموکراتيک ډول 
 کومت کولح

په خلکو او اقتصادي وده کې 
 پانګونه

 بشري مرسته

 پروګرام مالتړ

  مليونه ډالر١٩٢٫٥: ټولې
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هدافوافغان بوديجې بنسټ پر پروګرام ا  
   اصلي٢٠٠٣مالي کال 

  

  ٦انځور 

په دې موده کې د اقتصادي ودې او په خلکو کې د .  د پام وړ زياتوالى د سولې او امنيت په هدف کې ليدلى٢٠٠٣مالي کال 
  . پانګونې په هڅو کې هم د پام وړ زياتوالى وشو

  افغان بوديجې بنسټ پر پروګرام اهدافو
   اصلي٢٠٠٤مالي کال 

  

  ٧انځور 
  

 کې په ٢٠٠٤د هدف پروګرام په ټولو برخو کې پرله پسې زياتوالى راغلى پرته له بشري مرستې کومې چې په مالي کال 
  .تسلسل سره پاتې شوې دي

 سوله او امنيت

په عدالت او دموکراتيک ډول 
 حکومت کول

په خلکو او اقتصادي وده کې 
 پانګونه

 بشري مرسته

 پروګرام مالتړ
  مليونه ډالر٩٨٦٫١: ټولې

 سوله او امنيت

په عدالت او دموکراتيک ډول 
 حکومت کول

په خلکو او اقتصادي وده کې 
 پانګونه

 بشري مرسته

 پروګرام مالتړ

 مليونه ډالر ٢٥٧٨: ټولې
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  افغان بوديجې بنسټ پر پروګرام اهدافو
   اصلي٢٠٠٥مالي کال 

  

  ٨انځور 

نه کې ډېر په تېزۍ زياتوالى راغى، په داسې  په پانګو پر مهال په امنيت، په خلکو او اقتصادي وده کې٢٠٠٥د مالي کال 
  .حال کې چې په پاتې پروګرامونو کې په اختصاصونو کې تسلسل ښکاره پاتې شو

 

  افغان بوديجې په پروګرام اهدافو کې
   اصلي٢٠٠٦مالي کال 

  

 ٩انځور 

امله يې زياتې بوديجې سولې او امنيت  ټولو پروګرامونو کې په اختصاصونو کې کموالى راغى، چې له ٢٠٠٦په مالي کال 
  .ته وټاکل شوې

 

 سوله او امنيت

په عدالت او دموکراتيک ډول 
 حکومت کول

په خلکو او اقتصادي وده کې 
 پانګونه

 بشري مرسته

 پروګرام مالتړ

 مليونه ډالر ٤٨٩٦: ټولې

 سوله او امنيت

په عدالت او دموکراتيک ډول 
 حکومت کول

په خلکو او اقتصادي وده کې 
 پانګونه

 بشري مرسته

 
 مليونه ډالر ٣٥٢٧٫٢: ټولې
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 افغان بوديجې بنسټ پر پروګرام اهدافو
   اصلي٢٠٠٧مالي کال 

  

  ١٠انځور 

 کې د امنيت لپاره په اختصاصونو کې ډېر زياتوالى راغى، په داسې حال کې چې د نورو اهدافو په ٢٠٠٧په مالي کال 
  .پروګرامونو کې کمي دوام وکړ

 
   بوديجې بنسټ پر پروګرام اهدافوافغان

   اصلي٢٠٠٨مالي کال 

  

  ١١انځور 

 پر مهال د امنيت او بشري مرستو په اختصاصونو کې منفي زياتوالى وشو، په داسې حال کې چې په ٢٠٠٨د مالي کال 
  .کړعدالت او دموکراتيک ډول حکومت کولو، او په خلکو او اقتصادي وده کې پانګونې هم زياتوالى ترالسه 

  امنيتسوله او

په عدالت او دموکراتيک ډول 
 حکومت کول

په خلکو او اقتصادي وده کې 
 پانګونه

 بشري مرسته

 پروګرام مالتړ

 مليونه ډالر ٨٧١٨٫٨: ټولې

 سوله او امنيت

په عدالت او دموکراتيک ډول 
 حکومت کول

په خلکو او اقتصادي وده کې 
 پانګونه

 بشري مرسته

 ام مالتړپروګر

 مليونه ډالر ٢٩٩١٫٤: ټولې
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  ٢٠٠٢د افغانستان د ازادۍ د مالتړ قانون 
  )کېډالرو په مليونونو (

  

 

  ١٢انځور 

  

  افغان ملي پوليس
  ) کې ډالروپه مليونونو(

  

  ١٣انځور 

 ټاکل شوې
 منل شوې
 لګول شوې

 اختصاصونه

 ټاکل شوې
 منل شوې
 لګول شوې

 اختصاصونه



 ٢٠٠٨-٢٠٠١د افغانستان د بيا رغونې د بوديجو لنډيز  
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  د مخدره موادو ضد
  ) ډالرو کېپه مليونونو کې(

 

  ١٤انځور 

 
  

  افغان ملي اردو
  ) کې ډالروپه مليونونو(

  

 

  ١٥انځور 

 ټاکل شوې
 منل شوې
 لګول شوې

 اختصاصونه

 ټاکل شوې
 منل شوې
 لګول شوې

 اختصاصونه



 ٢٠٠٨-٢٠٠١د بيا رغونې د بوديجو لنډيز د افغانستان  
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ن د امنيتي ځواکونو بوديجهد افغانستا  
  ) کې ډالروپه مليونونو(

  

  ١٦انځور 

  

  د ولسمشرۍ د ساتنې خدمتونه
  ) کې ډالروپه مليونونو(

  

  ١٧انځور 

 ټاکل شوې
 منل شوې
 لګول شوې

 اختصاصونه

 ټاکل شوې
 منل شوې
 لګول شوې

 اختصاصونه



 ٢٠٠٨-٢٠٠١د افغانستان د بيا رغونې د بوديجو لنډيز  
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  بې تحريکه کول، بې وسلې کول، او بيا خپلول
  ) کې ډالروپه مليونونو(

  

  ١٨انځور 

  

  د قېدي عمليات
  )کېډالرو په مليونونو (

  

  ١٩انځور 

 ټاکل شوې
 ل شوېمن

 لګول شوې

 اختصاصونه

 ټاکل شوې
 منل شوې
 لګول شوې

 اختصاصونه



 ٢٠٠٨-٢٠٠١د بيا رغونې د بوديجو لنډيز د افغانستان  
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  له منځه وړل) MANPADS(د انسان د وړلو د هوايي دفاع سيسټمونه 
  ) کې ډالروپه مليونونو(

  

  ٢٠انځور 

 

  

  د کوچنيو وسلو کنټرول
  )کېډالرو په مليونونو (

  

  ٢١انځور 

 ټاکل شوې
 منل شوې
 لګول شوې

 اختصاصونه

 ټاکل شوې
 منل شوې
 لګول شوې

 اختصاصونه



 ٢٠٠٨-٢٠٠١د افغانستان د بيا رغونې د بوديجو لنډيز  
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  د ترورستۍ د مخنيوي پروګرام
  ) کې ډالروپه مليونونو(

  

  ٢٢انځور 

  

  د ترورزم ضد پروګرام
  ) کېو ډالرپه مليونونو(

  

  ٢٣انځور 

 ټاکل شوې
 منل شوې
 لګول شوې

 اختصاصونه

 ټاکل شوې
 منل شوې
 لګول شوې

 اختصاصونه



 ٢٠٠٨-٢٠٠١د بيا رغونې د بوديجو لنډيز د افغانستان  
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   (WMD) سرحدي کنټرول
 ) کې ډالروپه مليونونو(

  

  ٢٤انځور 

  

  د پور دوه طرفه اسانتيا
  ) کې ډالروپه مليونونو(

  

  ٢٥انځور 

  

 ټاکل شوې
 منل شوې
 لګول شوې

 اختصاصونه

 ټاکل شوې
 منل شوې
 لګول شوې

صونهاختصا  



 ٢٠٠٨-٢٠٠١د افغانستان د بيا رغونې د بوديجو لنډيز  
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  د افغان دولت مالتړ
 ) کې ډالروپه مليونونو(

  

 

  ٢٦انځور 

  

  ښه دولتداري
  ) کې ډالروپه مليونونو(

  

  ٢٧انځور 

  

 ټاکل شوې
 منل شوې
 لګول شوې

 اختصاصونه

 ټاکل شوې
 منل شوې
 لګول شوې

 اختصاصونه



 ٢٠٠٨-٢٠٠١د بيا رغونې د بوديجو لنډيز د افغانستان  

 
 

  34|  کانګرس ته راپور ٢٠٠٨، ٣٠اکتوبر | د سيګار دفتر  

  

  د بيا رغونې د اعتبار بوديجهد افغانستان 
  )کېډالرو په مليونونو (

  

  ٢٨انځور 

  

  د سياسي مقابلې او اتفاق جوړول
  )کېډالرو په مليونونو (

  

  ٢٩انځور 

 ټاکل شوې
 منل شوې
 لګول شوې

 اختصاصونه

 ټاکل شوې
 منل شوې
 لګول شوې

 اختصاصونه



 ٢٠٠٨-٢٠٠١د افغانستان د بيا رغونې د بوديجو لنډيز  
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  مدني ټولنه
  )کېډالرو په مليونونو (

  

  ٣٠انځور 

  

  د قانون حاکميت او بشري حقونه
 ) کې ډالروپه مليونونو(

  

  ٣١انځور 

 ټاکل شوې
 منل شوې
 لګول شوې

 اختصاصونه

 ټاکل شوې
 منل شوې
 لګول شوې

 اختصاصونه



 ٢٠٠٨-٢٠٠١د بيا رغونې د بوديجو لنډيز د افغانستان  
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  سرکونه
  ) کې ډالرومليونونوپه (

  

  ٣٢انځور 

  
  د بشري مرستې ځواب

  )کېډالرو په مليونونو (

  

  ٣٣انځور 

  

 ټاکل شوې
 منل شوې
 لګول شوې

 اختصاصونه

 ټاکل شوې
 منل شوې
 لګول شوې

 اختصاصونه



 ٢٠٠٨-٢٠٠١د افغانستان د بيا رغونې د بوديجو لنډيز  
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  تاجکستان پول-افغانستان
  ) کې ډالروپه مليونونو(

  

  ٣٤انځور 

  ښوونځي\تعليم
  )کې ډالرو په مليونونو(

  

  ٣٥انځور 

 ټاکل شوې
 منل شوې
 لګول شوې

 اختصاصونه

 ټاکل شوې
 منل شوې
 لګول شوې

 اختصاصونه



 ٢٠٠٨-٢٠٠١د بيا رغونې د بوديجو لنډيز د افغانستان  
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  روغتيايي کلينکونه
  )کې ډالروپه مليونونو (

  

  ٣٦انځور 

  
  ابرېښن

  )کې ډالروپه مليونونو (

  

  ٣٧انځور 

  

  

 ټاکل شوې
 منل شوې
 لګول شوې

 اختصاصونه

 ټاکل شوې
 منل شوې
 لګول شوې

 اختصاصونه



 ٢٠٠٨-٢٠٠١د افغانستان د بيا رغونې د بوديجو لنډيز  
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  د واليتي بيا رغونې ټيمونه
  )کې ډالروپه مليونونو (

  

  ٣٨انځور 

  
  )CERP(د قومندان د بيړني ځواب پروګرام 

  )کې ډالروپه مليونونو (

  

  ٣٩انځور 

  

 ټاکل شوې
 منل شوې
 لګول شوې

 اختصاصونه

 ټاکل شوې
 منل شوې
 لګول شوې

 اختصاصونه



 ٢٠٠٨-٢٠٠١د بيا رغونې د بوديجو لنډيز د افغانستان  
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  ملکي هوانوردي
  )کې ډالروپه مليونونو (

  

  ٤٠انځور 

  

  پرمختيا دولتي \اقتصاد\خصوصي سکټور
  )کې ډالروپه مليونونو (

  

  ٤١انځور 

  

  

 ټاکل شوې
 منل شوې
 لګول شوې

 اختصاصونه

 ټاکل شوې
 منل شوې
 لګول شوې

 اختصاصونه



 ٢٠٠٨-٢٠٠١د افغانستان د بيا رغونې د بوديجو لنډيز  
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  د اوبو پروژې
  )کې ډالروپه مليونونو (

  

  ٤٢انځور 

  

  زراعت
  )کې ډالروپه مليونونو (

  

  ٤٣انځور 

  

 ټاکل شوې
 منل شوې
 لګول شوې

 اختصاصونه

 ټاکل شوې
 منل شوې
 لګول شوې

 اختصاصونه



 ٢٠٠٨-٢٠٠١د بيا رغونې د بوديجو لنډيز د افغانستان  
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  بې ځايه شويو خلکو مرسته\د کډوالو
  )کې ډالروپه مليونونو (

  

  ٤٤انځور 

  

  د خوړو مرسته
  )کې ډالروپه مليونونو (

  

  ٤٥انځور 

  

  

 ټاکل شوې
 منل شوې
 لګول شوې

 اختصاصونه

 

 ټاکل شوې
 منل شوې
 لګول شوې

 اختصاصونه



 ٢٠٠٨-٢٠٠١د افغانستان د بيا رغونې د بوديجو لنډيز  
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  د ماينونو ليرې کول
  )کې ډالروپه مليونونو (

  

  ٤٦انځور 

   پروګرام مالتړUSAID د دولتي
  )کې ډالروپه مليونونو (

  

  ٤٧انځور 

 

 ټاکل شوې
 منل شوې
 لګول شوې

 اختصاصونه

 ټاکل شوې
 منل شوې
 لګول شوې

 اختصاصونه



 لنډيزونه او تعريفونه 
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  لنډيزونه او تعريفونه

  تعريف      لنډيز

AFP    د بوديجو کلنى پروګرام  
AFSA     ٢٠٠٢د افغانستان د ازادۍ د مالتړ قانون  

AIA     ادارهد افغانستان موقته  
AIHRC  د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کميسيون  

ANA    افغان ملي اردو  
ANDS    د افغانستان د ملي پرمختيا ستراتيژي  
ARTF    د افغانستان د بيا رغونې د اعتبار بوديجه  
ASFF    د افغانستان د امنيتي ځواکونو بوديجه  
CERP    د قوماندان د بيړني ځواب پروګرام  

CENTCOM  ياالتو مرکزي قوماندهد متحده ا  
CRS    د کانګرس د تحقيق خدمت  
DDR    بې تحريکه کول، بې وسلې کول، او بيا خپلول  
DoD     وزارتد دفاع  
DoD IG   پلټونکی عمومي وزاتد دفاع د  
DoS     وزارتد بهرنيو چارو  
GDP    کورنى توليدناخالص   
GAO    د حکومت د احتساب دفتر  

IDP    داخلي بې ځايه شوي کسان  
IG    پلټونکیمومي ع  

ISAF     ايساف(نړيوال سوله ساتى ځواک(  
ISFR    االداري حالت د راپور شويو بوديجو بين  

  د پښتنو د بېالبېلو قومونو، ډلو، قبيلو، او ديني او سياسي ګوندونو عمومي غونډه  لويه جرګه
MANPADS  د انسان وړونکي د هوايي دفاع سيسټمونه  

  د شمالي اټالنټک تړون سازمان    ناټو
PRT    د واليتي بيا رغونې ټيم  

SACEUR  د اروپا عالي ايتالفي قوماندان  
  پلټونکید افغانستان د بيا رغونې لپاره ځانګړى عمومي     سيګار
  پلټونکید عراق د بيا رغونې لپاره ځانګړى عمومي     سيګير

TA    انتقالي اداره  
SOCOM  د متحده اياالتو د ځانګړو عملياتو قومانده  

  انستان کې د ملګرو ملتونو د مرستې مشنپه افغ    يوناما
USAID  نړيوالې پرمختيا لپاره د متحده اياالتو اداره  
USAID IG   پلټونکینړيوالې پرمختيا لپاره د متحده اياالتو د ادارې ځانګړى  

USG    د متحده اياالتو حکومت  
WMD    د عامه تباهۍ وسلې  

  
  



 ضميمې 
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  ضميمې

  

   د افغانستان دولتي ادارې–   ضميمه ا

   د افغانستان نقشه–   ه بضميم

   معلوماتې احصايې او په اړه پرتليزهېواد د –   ضميمه ت

   له تاريخي نظره–   ضميمه ث

  اليحه ې مرستۍمتحده اياالتو د بهرن د –   ضميمه ج

   د ملي دفاع د صالحيت ورکولو قانون٢٠٠٨ – ١١٨-١١٠ پي ايل –   ضميمه ح

  ٢٠٠٢ ازادۍ د مالتړ قانون  د افغانستان د– ٣٢٧-١٠٧ پي ايل –   ضميمه خ

   د بون تړون–   ضميمه د

  افغانستان تړوند  –   ضميمه ذ

   د افغانستان د ملي پرمختيا د ستراتيژۍ عمومي لنډيز–   ضميمه ر

   د افغانستان د نړيوالې ټولنې د مرستندويانو لست–   ضميمه ز

  

  

  

  

  

  

  



  د افغانستان دولتي ادارې-ضميمه ا  
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  ضميمه ا
  21د افغانستان دولتي ادارې

  افغانستان  هېواد
  دولت

  اسالمي جمهوريت  د دولت ډول
  کابل  پالزمېنه

بدخشان، بادغيس، بغالن، بلخ، باميان، داى کندي، فراه، فارياب، غزني، غور، هلمند، هرات، جوزجان، :  واليتونه٣٤  اداري تشکيالت
 پکتيکا، پنجشېر، کابل، کندهار، کاپيسا، خوست، کونړ، کندز، لغمان، لوګر، ننګرهار، نيمروز، نورستان، ارزګان، پکتيا،

  .پروان، سمنګان، سرپل، تخار، وردک، زابل
  قانون يې ندى منلى الزمي ICJبنسټ يې پر ګډ مدني او شريعه قانون دى؛ د   حقوقي سيسټم

   کاله؛ کايناتي١٨  د رايې ورکولو عمر
؛ مرستيال ولسمشران ) راهيسې٢٠٠٤ دسمبر ٧د (د افغانستان د اسالمي جمهوريت مشر حامد کرزى : د رياست مشر   څانګهاجرائيه

 ولسمشر د رياست او دولت دواړو مشر –؛ يادونه ) راهيسې٢٠٠٤ دسمبر ٧د (احمد ضياء مسعود او عبدالکريم خليلي 
افتخاري لقب درلود او په سمبوليک ډول يې په ځينو مواقعو کې مشري کوله " د ملت پالر"دى؛ پخواني پاچا ظاهر شاه 

  . مړ شو٢٠٠٧ جوالى ٢٣دغه افتخاري لقب وراثتي ندى؛ پاچا ظاهر شاه په ې نه درلود؛ خو کوم حکومتي واک ي
؛ مرستيال ولسمشران احمد ) راهيسې٢٠٠٤ دسمبر ٧د (د افغانستان د اسالمي جمهوريت مشر حامد کرزى : د دولت مشر

  ) راهيسې٢٠٠٤ دسمبر ٧د (ضياء مسعود او عبدالکريم خليلي 
 د نوي اساسي قانون الندې وزيران د ولسمشر لخوا ټاکل کېږي او د ولسي جرګې لخوا –ونه  وزيران؛ ياد٢٥: کابينه

  منظورېږي
څخه، چې نېغ په نېغه د پنځو کلونو د مودې )  زيات سيټونه نه٢٤٩تر (دوه برخيزى پارلمان جوړ دى د ولسي جرګې   مقننه څانګه

درېمه برخه يې د واليتي شوراګانو څخه د څلورو کلونو د  سيټونه؛ ١٠٢(لپاره انتخابېږي، او د مشرانو جرګې څخه 
مودې لپاره انتخابېږي، يوه برخه يې د ولسواليو د شوراګانو څخه د درېو کلونو د مودې لپاره انتخابېږي، او يوه برخه يې 

 خپلواکۍ، ملي دپه ځينو خاصو مواقعو دولت ښايي : يادونه). د ولسمشر لخوا د پنځو کلونو د مودې لپاره نومول کېږي
دا د اساسي قانون په مادو کې بدلون او ولسمشر محاکمه استقالل، او ځمکنۍ بشپړتيا په مسلو لويه جرګه راوغواړي؛ 

  .کولى شي؛ دا د پارلمان د غړو او د واليتي او ولسوالۍ د شوراګانو د مشرانو څخه جوړېږي
 کلونو د مودې لپاره د ولسمشر لخوا ټاکل ١٠د دې نهه قاضيان د (ه کړې  جوړوزارتاساسي قانون يوه د نهو غړو ستره   قضائيه څانګه

او د هغې الندې د استيناف او ابتداييه محکمې؛ يو د عدالت وزير هم شته؛ يو د ) کېږي او د ولسي جرګې څخه منظورېږي
قونو د سرغړونو او افغانستان د بشري حقونو خپلواک کميسيون چې د بون د تړون په واسطه جال جوړ شوى د بشري ح

  .جنګي جرمونو د تحقيق مسووليت پر غاړه لري
په متحده اياالتو کې 

  دپلوماتيک استازيتوب
  سفير سيد طيب جواد: د مشن مشر

  ٢٠٠٠٨ وايومنګ ايونيو اين ډبليو، واشنګټن، ډي سي ٢٣٤١: مقام
د متحده اياالتو لخوا 
  دپلوماتيک استازيتوب

  وډو. سفير ويليم بي: د مشن مشر
  کابل: سفارت

، سور او شين رنګ، چې ملي نښان يې په سپين رنګ کې په منځنۍ )نيولو لورىد (درې يو برابر نېغې والړې پټې د تور   د بېرغ تشريح
د نښان په منځ کې يو جومات ښودل شوى چې منبر پکې دى، او په ؛ سره پټه دى خو لږ په نورو دواړو پټو وراوړي

، هغه کال ١٩١٩په عيسوي کليز کې ( لمبرې دي ١٢٩٨ه دي، د جومات نه الندې د لمري کال دواړو طرفونو يې بېرغون
دا منځنى انځور په يوه دايره کې راتاو دى چې ښي او چپ لوري ته ؛ )چې افغانستان د برتانيې څخه خپلواکي ترالسه کړه

ل شوې او الندې ترې د تکبير دپاسه د يې د غنمو دوه وږي دي، په برني منځ کې يې د شهادت کليمه په عربۍ کې ليک
  .جيګيدونکي لمر وړانګې خېژي، او په الندني منځ کې يې يو طومار دى چې د افغانستان نوم پرې ليکل شوى دى

  بېرغ

  
                                                 

، په دې پته ٢٠٠٨، ٧وکتل شو په اکتوبر . غانستان اف– د نړيوالو حقايقو کتاب CIAد ). ٢٠٠٨، ٢اکتوبر ). (CIA( د استخباراتو مرکزي اداره 21
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/af.html 
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  ضميمه ب
  د افغانستان د اسالمي جمهوريت نقشه

  

 



  د هېواد په اړه پرتليزې احصايې او معلومات-ضميمه ت  
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  ضميمه ت
  22د هېواد په اړه پرتليزې احصايې او معلومات

  اقعر  افغانستان  هېواد
  جغرافيه
  سيمه

  
   مربع کيلوميتره٦٤٧٥٠٠: ټوله سيمه

   مربع کيلوميتره٠: هاوب\  مربع کيلوميتره٦٤٧٥٠٠: ځمکه
  د ټکساس نه لږ څه کوچنى

   مربع کيلوميتره٤٣٧٠٧٢: ټوله سيمه
   مربع کيلوميتره٤٩١٠: اوبه\ مربع کيلوميتره٤٣٢١٦٢: ځمکه

  لږ څه د ايداهو نه دوه چنده زيات
   کيلوميتره٥٥٢٩: ټول  حدونهد ځمکې سر

 ٩٣٦ کيلوميتره، ايران ٧٦چين : هېوادونو سره سرحدونه
 ١٢٠٦ کيلوميتره، تاجکستان ٢٤٣٠کيلوميتره، پاکستان 

 ١٣٧ کيلوميتره، ازبکستان ٧٤٤کيلوميتره، ترکمنستان 
  کيلوميتره

   کيلوميتره٣٦٥٠: ټول
 ١٨١ کيلوميتره، اردن ١٤٥٨ايران : هېوادونو سره سرحدونه

 کيلوميتره، ٨١٤ کيلوميتره، سعودي عربيه ٢٤٠کيلوميتره، کويت 
   کيلوميتره٣٥٢ کيلوميتره، ترکيه ٦٠٥شام 

زياتره صحرا؛ يو څه يخ ژمي د وچ، تود او بې وريځو دوبي سره؛   وچ نه تر نيم وچ؛ يخ ژمي او تاوده دوبي  موسم
د ايراني او ترکي سرحد سره پرتې شمالي غرنۍ سيمې يخ ژمي 

ي چې کله کله پکې درنه واوره کېږي او د پسرلي په سر کې ويلې لر
کېږي، او ځينې وختونه په مرکزي او جنوبي عراق کې د سختو 

  سېالبونو المل کېږي
نرۍ په جنوب کې د ايراني سرحد سره پرتې زياتره پراخ مېدانونه؛   زياتره سخت غرونه؛ مېدانونه په شمال او جنوب لويديځ کې  د تګ راتګ الرې

جبې چې زياتره پکې د سېالبونو سيمې دي؛ د ايران او ترکيې د 
  سرحدونو سره پراته غرونه

طبعي ګاز، پټرول، سکاره، مس، کروميټ، تالک، بارايټس،   طبعي سرچينې
ګوګړ، سکه، جست، د اوسپنې فلز، مالګه، قيمتي او نيم 

  قيمتي کاڼي

  پټرول، طبعي ګاز، فسفاتي مالګه، ګوګړ

  %١٢٫١٣: د کرنې وړ ځمکه  تعمالد ځمکې اس
  %٠٫٢١: مستقيم فصلونه

  )٢٠٠٥ (%٨٧٫٦٦: نور

  %١٣٫١٢: د کرنې وړ ځمکه
  %٠٫٦١: مستقيم فصلونه

  )٢٠٠٥% (٨٦٫٢٧: نور
  )٢٠٠٣( کيلوميتره ٣٥٢٥٠  )٢٠٠٣( مربع کيلوميتره ٢٧٢٠٠  اوبه شوې ځمکه

ټولې د بيا نوي کېدو د 
  اوبو سرچينې

  )١٩٩٧( سي يو کيلوميتره ٩٦٫٤  )١٩٩٧( سي يو کيلوميتره ٦٥

  خلک
  ) اټکل٢٠٠٨جوالى  (٢٨٢٢١١٨٠  ) اټکل٢٠٠٨جوالى  (٣٢٧٣٨٣٧٦  نفوس

ښځينه \٧٤٧٤٣٩٤نارينه % (٤٤٫٦:  کاله١٤-٠  د عمر جوړښت
٧١٢١١٤٥(  

ښځينه \٨٩٠١٨٨٠نارينه % (٥٣:  کاله٦٤-١٥
٨٤٤٧٩٨٣(  

ښځينه \٣٨٣٨٣٠نارينه % (٢٫٤:  کاله او پورته٦٥
  ) اټکل٢٠٠٨() ٤٠٩١٤٤

  )٥٤٣٨٧٧٠ښځينه \٥٦١٣٤٢٠نارينه % (٣٩٫٢:  کاله١٤-٠
  )٨٠٥٧٤٢٣ښځينه \٨٢٧٠٥٧٣نارينه % (٥٧٫٩:  کاله٦٤-١٥
) ٤٤٤٢٤٤ښځينه \٣٩٦٧٥١نارينه % (٣:  کاله او پورته٦٥

  ) اټکل٢٠٠٨(

  ) اټکل٢٠٠٨ (٢٫٥٦٢  ) اټکل٢٠٠٨% (٢٫٦٢٦  د نفوس د زياتېدو شرح
   ژوندۍ زېږېدنې١٠٠٠\ مرګونه١٥٤٫٦٧ :ټول  زېږون کې د مړينې شرح

   ژوندۍ زېږېدنې١٠٠٠\ مرګونه١٥٨٫٨٨: نارينه
 ٢٠٠٨( ژوندۍ زېږېدنې ١٠٠٠\ مرګونه١٥٠٫٢٤: ښځينه
  )اټکل

   ژوندۍ زېږېدنې١٠٠٠\ مرګونه٤٥٫٤٣: ټول
   ژوندۍ زېږېدنې١٠٠٠\ مرګونه٥١٫٠٦: نارينه

  ) اټکل٢٠٠٨( ژوندۍ زېږېدنې ١٠٠٠\ مرګونه٣٩٫٥٣ښځينه 

   کاله٤٤٫٢١: ټول نفوس  ه زېږون کې د ژوند تمهپ
   کاله٤٤٫٠٤: نارينه
  ) اټکل٢٠٠٨( کاله ٤٤٫٣٩: ښځينه

   کاله٦٩٫٦٢: ټول نفوس
   کاله٦٨٫٣٢: نارينه
   کاله٧٠٫٩٩: ښځينه

، %٩، ازبک %٩، هزاره %٢٧، تاجک %٤٢پښتانه   اتنيکي ډلې
  %٤، نور %٢، بلوچ %٣، ترکمن %٤ايماق 

، تورکمان، شاميان، يا نور %٢٠-١٥ن ، کردا%٨٠-%٧٥عرب 
٥%  

عيسويان %) ٣٧-%٣٢، سني %٦٥-%٦٠شيعه % (٩٧مسلمانان   %١، نور %١٩، شيعه مسلمانان %٨٠سني مسلمانان   مذهبونه
  %٣يا نور 

                                                 
، ٢٠٠٨، ٧وکتل شو په اکتوبر .  افغانستان–د سي ايي اى د نړيوالو حقايقو کتاب ). ٢٠٠٨، ٢اکتوبر ). (سي ايي اى( د استخباراتو مرکزي اداره 22

 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/af.html پته په دې
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  اقعر  افغانستان  هېواد
  ژبې

  
، %٣٥) رسمي(، پښتو %٥٠) رسمي(افغان فارسي يا دري 

 نورې ٣٠، %١١) ترکمني زياتره ازبکي او(ترکي ژبې 
، زيات خلک دوه %٤) زياتره بلوچي او پشه يي(ې وړې ژب

  ژبې ويلى شي

د ترکيې (، ترکمني )په کردي سيمو کې رسمي(عربي، کردي 
  ، ارميني)نوې ارامک(، شامي )لهجه

   کلن او پورته ليک لوست کولى شي١٥: تعريف  زده کړه
  %٢٨٫١: ټول نفوس

  %٤٣٫١: نارينه
  ) اټکل٢٠٠٠% (١٢٫٦: ښځينه

   او پورته ليک لوست کولى شي کلن١٥: تعريف
  %٧٤٫١: ټول نفوس

  %٨٤٫١: نارينه
  ) اټکل٢٠٠٠% (٦٤٫٢: ښځينه

په ښوونځي کې د پاته 
  کيدو تمه

   کاله٨: ټول
   کاله١١: نارينه
  )٢٠٠٤( کاله ٤: ښځينه

   کاله١٠: ټول
   کاله١١: نارينه
  )٢٠٠٥( کاله ٨: ښځينه

  حکومت
  مهوريتپارلماني ج  اسالمي جمهوريت  د حکومت ډول
   ايالتونه١٨   واليتونه٣٤  اداري تشکيالت

  اقتصاد
جي ډي پي د اخيستلو د 

  قوت مساويتوب
  ) اټکل٢٠٠٧( مليارده ډالر ١٠٢٫٤  ) اټکل٢٠٠٧( مليارده ډالر ٣٥

د جي ډي پي د رسمي 
  بدلون بيه

  ) اټکل٢٠٠٧( مليارده ډالر ٦٠٫١٢  ) اټکل٢٠٠٧( مليارده ډالر ٨٫٨٤٢

ي ودې د جي ډي پي د اصل
  شرح

  ) اټکل٢٠٠٧% (٥٫٩  ) اټکل٢٠٠٧% (١١٫٥

پي (جي ډي پي په يو سر 
  )پي پي

  ) اټکل٢٠٠٧( ډالر ٣٧٠٠  ) اټکل٢٠٠٧( ډالر ١٠٠٠

د جي ډي پي جوړښت په 
  سکټور

  %٣٨: زراعت
  %٢٤: صنعت
دې ډاټا نه د اپيمو توليد ويستل شوى : يادونه% ٣٨: خدمتونه

  ) اټکل٢٠٠٥(

  %٥: زراعت
  %٦٨: صنعت

  ) اټکل٢٠٠٦% (٢٧: دمتونهخ

  ) اټکل٢٠٠٤( مليونه ٧٫٤  ) اټکل٢٠٠٤( مليونه ١٥  محنتي ځواک
  %٨٠: زراعت  محنتي ځواک په کار

  %١٠: صنعت
  ) اټکل٢٠٠٤% (١٠: خدمتونه

  %هيڅ: زراعت
  %هيڅ: صنعت
  %هيڅ: خدمتونه

  ) اټکل٢٠٠٦% (٣٠نه تر % ١٨  ) اټکل٢٠٠٥% (٤٠  شر ح د بې روزګارۍ 
رښې نه الندې د غربت د ک

  نفوس
  %هيڅ  )٢٠٠٣% (٥٣

د صارف (د ګرانۍ شرح 
  )بيې

  ) اټکل٢٠٠٧% (٤٫٧  ) اټکل٢٠٠٧% (١٣
  
  

   مليونه ډالر٧١٥: عايدات  بوديجه
   مليارده ډالر٢٫٦: لګښتونه
 مليونه ډالر د بيا رغونې د اعتبار د ٢٧٣افغانستان : يادونه

ار د  مليونه ډالر د قانون او نظم د اعتب٦٣بوديجې او 
  ) اټکل٢٠٠٧(بوديجې څخه هم ترالسه کړي دي 

   مليارده ډالر٤٢٫٣: عايدات
  ) اټکل٢٠٠٨مالي کال ( مليارده ډالر ٤٨٫٤: لګښتونه

د وړو څاروو اپيم، غنم، شنې مېوې، وچې مېوې؛ وړۍ،   زراعتي توليدات
  غوښه، د پسونو څرمنې، د سخو څرمنې

، څاروي، پسونه، غنم، وربشې، وريجې، سبزيانې، کجورې، مالوچ
  چرګان

د رختونو، صابون، فرنيچر، بوټانو، سرو، سيمټو، په الس   ي توليداتصنعت
جوړو شويو قالينو د وړې کچې توليد؛ طبعي ګاز، سکاره، 

  مس

پټرول، کيميکل، رختونه، څرمني شيان، تعميراتي مواد، د خوړو 
  پروسې\پروسې، سرې، د وسپنو جوړول

  ) اټکل٢٠٠٧( مليارده کيلوواټه ٣٣٫٦٣  )٢٠٠٥(يونه کيلوواټه  مل٧٥٤٫٢  د برېښنا توليد
  ) اټکل٢٠٠٧( مليارده کيلوواټه ٣٥٫٨٤  )٢٠٠٥( مليونه کيلوواټه ٨٠١٫٤  د برېښنا استعمال
  )٢٠٠٧( کيلوواټه ٠  )٢٠٠٥( مليونه کيلوواټه ١٠٠  د برېښنا واردول
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  اقعر  افغانستان  هېواد
  ) اټکل٢٠٠٧( ورځې د\ بيرله٢٩٥٫٠٠٠  ) اټکل٢٠٠٥(د ورځې \ بيرله٠  د تېلو توليد

  ) اټکل٢٠٠٧(د ورځي \ بيرله٢٩٥٠٠٠  ) اټکل٢٠٠٥(د ورځي \ بيرله٥٠٠٠  د تيلو استعمال
  د تېلو صادرات

  
  ) اټکل٢٠٠٧(د ورځې \ مليونه بيرله١٫٦٧  )٢٠٠٤(د ورځې \ بيرله٠

  ) اټکل٢٠٠٧( مليارده سي يو ايم ٣٫٥  ) اټکل٢٠٠٥( مليونه سي يو ايم ١٩٫١٨  د طبعي ګاز توليد
   مليونه سي يو ايم٩٨٠  ) اټکل٢٠٠٥( مليونه سي يو ايم ١٩٫١٨  د طبعي ګاز استعمال

  ) اټکل٢٠٠٥( مليارده سي يو ايم لمبه شوي وو ١٫٤٨: يادونه
 ناجايز صادرات يا بيا صادر شوي – مليونه؛ يادونه ٢٧٤  صادرات

  )٢٠٠٦(پکې ندي شامل 
  ) اټکل٢٠٠٧( مليارده ډالر ٣٨٫١٤

اپيم، شنې او وچې مېوې، په الس جوړې شوې قالينې،   صادراتي شيان
  وړۍ، مالوچ، څرمنې او وړۍ، قيمتي او نيم قيمتي کاڼي

، خواړه او ژوندي %٨، خام مواد د تېلو نه استثنا %٨٤خام تېل 
  %٥څاروي 

  ) اټکل٢٠٠٧( مليارده ډالر ٢٥٫٦٧  )٢٠٠٦( مليارده ډالر ٣٫٨٢٣  واردات
  خواړه، درمل، صنعتي توليدات  ړه، رختونه، پټرولي توليداتغټ شيان، خوا  وارداتي شيان

، المان %٥، هند %١١٫١، متحده اياالت %٣٧٫٢پاکستان   وارداتي شريکوال
٢٠٠٧% (٤٫٢(  

، اردن %١٠٫٨، متحده اياالت %١٩٫٣، ترکيه %٢٩٫٩شام 
  )٢٠٠٧% (٤٫٧، چين %٤٫٩

د اقتصادي مرستې ترالسه 
  کوونکى

  )٢٠٠٥( مليارده ډالر ٢١٫٦٥  )٢٠٠٥( مليارده ډالر ٢٫٧٧٥

 مليارده په دوه طرفه پور کې، زياتره د روسيې؛ افغانستان ٨  بهرنى پور
 مليونه ډالر پوره ٥٠٠د ګڼ اړخيزو پرمختيايي بانکونو 

  وړى دى

  ) اټکل٢٠٠٧ دسمبر ٣١( مليارده ډالر ١٠٠٫٩

  مخابرات
  )٢٠٠٥ ( مليونه١٫٥٤٧  )٢٠٠٥ (٢٨٠،٠٠٠   عام استعمال– ونهتليفون

  )٢٠٠٧( مليونه ١٤٫٠٢١  )٢٠٠٨( مليونه ٥٫٤   ګرځنده–تليفونونه 
افغان (په پښتو، دري  (١، لنډې څپې ٥، ايف ايم ٢١اى ايم   راډيو نشراتي سټيشنونه

  )٢٠٠٦) (، اردو، او انګليسي کې خپرونې کوي)فارسي
په عراق کې دننه  د رسنيو د بې کنټروله ودې څخه وروسته، ١٧

  )٢٠٠٤( راډيو سټيشنونه دي ٨٠شاوخوا 
تلوزيوني نشراتي 

  سټيشنونه
په کابل کې دولتي مرکزي تلويزيوني سټيشن  (٧لږ تر لږه 

  )٢٠٠٦) ( واليتونو کې يې څانګې٦ نه په ٣٤او د 
٢٠٠٤ (٢١(  

  )٢٠٠٧ (٥٤٠٠٠  )٢٠٠٧ (٥٨٠،٠٠٠  د انټرنېټ کاروونکي
  ترانسپورت

  )٢٠٠٧ (١١٠  )٢٠٠٧ (٤٦  هوايي ډګرونه
 وى لرونکي هوايي رن

  ډګرونه
  ١٢: ټول
  ٤:  ميله زيات٣٠٤٧له 

  ٢:  ميله٣٠٤٧ نه تر ٢٤٣٨
  ٤: ٢٤٣٧ ميله نه تر ١٥٢٤
  ١:  ميله١٥٢٣ نه تر ٩١٤

  )٢٠٠٧ (١:  ميله نه الندې٩١٤د 

  ٧٦: ټول
  ١٩:  ميله زيات٣٠٤٧له 

  ٣٧:  ميله٣٠٤٧ نه تر ٢٤٣٨
  ٥: ٢٤٣٧ ميله نه تر ١٥٢٤
  ٦:  ميله١٥٢٣ نه تر ٩١٤

  )٢٠٠٧ (٩:  ميله نه الندې٩١٤د 
د خامو رن وى هوايي 

  ډګرونه
  ٣٤: ټول
  ١:  ميله زيات٣٠٤٧له 

  ٤:  ميله٣٠٤٧ نه تر ٢٤٣٨
  ١٦: ٢٤٣٧ ميله نه تر ١٥٢٤
  ٤:  ميله١٥٢٣ نه تر ٩١٤

  )٢٠٠٧ (٩:  ميله نه الندې٩١٤د 

  ٣٤: ټول
  ٣:  ميله زيات٣٠٤٧له 

  ٤:  ميله٣٠٤٧ نه تر ٢٤٣٨
  ٤: ٢٤٣٧  ميله نه تر١٥٢٤
  ١٣:  ميله١٥٢٣ نه تر ٩١٤

  )٢٠٠٧ (١٠:  ميله نه الندې٩١٤د 
 ٥٥٠٩ کيلوميتره؛ تېل ٩١٨ کيلوميتره؛ مايع پټرولي ګاز ٢٢٥٠ګاز   )٢٠٠٧( کيلوميتره ٤٦٦ګاز   نل ليکې

  )٢٠٠٧( کيلوميتره ١٦٣٧کيلوميتره؛ پاک شوي توليدات 
   کيلوميتره٢٢٧٢: ټول  هيڅ  ريل ګاډي

  )٢٠٠٦(ميله پېمانه -١٫٤٣٥ کيلوميتره ٢٢٧٢ :معياريه پېمانه
   کيلوميتره٣٤٧٨٢: ټول  و الرېسرکوند 

   کيلوميتره٨٢٢٩: پاخه
  )٢٠٠٤( کيلوميتره ٢٦٥٥٣: خام

   کيلوميتره٤٥٥٥٠: ټول
   کيلوميتره٣٨٣٩٩: پاخه
  )٢٠٠٠( کيلوميتره ٧١٥١: خام

پورې  ٥٠٠زياتره برخه امو سيند چې تر ( کيلوميتره ١٢٠٠  د اوبو الرې
  )ډي ډبليو ټي نهرونه ځان سره رانيسي

، ) کيلوميتره٢٨١٥(يوپوراس سيند : يادونه.  کيلوميتره٥٢٧٩
د )  کيلوميتره٥٦٥(، او درېم سيند ) کيلوميتره١٨٩٩(تګرس سيند 

  .اوبو مهمې الرې دي
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  اقعر  افغانستان  هېواد
  پوځ

  څانګې
  

، ANA(افغان ملي اردو : د افغانستان وسله وال ځواکونه
  )٢٠٠٨) (هوايي ځواک پکې شامل دىچې د افغانستان ملي 

په شمول د عراق د (عراقي پوځ : د عراق وسله وال ځواکونه
، د عراق بحريه )ځانګړو عملياتو ځواک، د عراق د مداخلې ځواک

، د عراق هوايي ځواک )پخوانى د عراق د ساحلي دفاع ځواک(
  )٢٠٠٥) (پخوانى د عراق د پوځ هوايي ځواک(
  

 کالو د مودې ٤ کاله عمر؛ نوي کسان په خدمت کې د ٢٢ تد خدمت عمر او مسوولي
  )٢٠٠٥(لپاره د قرارداد له الرې اخيستل کېږي 

  )٢٠٠٨( کاله د عمر د داوطلب نظامي خدمت لپاره ٤٩-١٨

بشري ځواک چې د نظامي 
  خدمت لپاره موجود دى

  ٧٤٣١١٤٧: ٤٩-١٦نارينه عمر 
  ) اټکل٢٠٠٨ (٧٠٠٤٨١٩: ٤٩-١٦ښځينه عمر 

  ٧٠٨٦٢٠٠: ٤٩-١٦عمر نارينه 
  ) اټکل٢٠٠٨ (٦٨٠٨٩٥٤: ٤٩-١٦ښځينه عمر 

بشري ځواک چې د نظامي 
   دىوړخدمت لپاره 

  ٤٢٣٤١٨٠: ٤٩-١٦نارينه عمر 
  ) اټکل٢٠٠٨ (٣٩٤٦٦٨٥: ٤٩-١٦ښځينه عمر 

  ٦٠١٩٧٩٥: ٤٩-١٦نارينه عمر 
  ) اټکل٢٠٠٨ (٥٨٧٨٩٠٥: ٤٩-١٦ښځينه عمر 

هغه بشري ځواک چې کال 
 اهميت په کال د پوځي
  عمر ته رسېږي

  ٣٧١٤٥١: نارينه
  ) اټکل٢٠٠٨ (٣٥١٢٩٥: ښځينه

  ٣٠٢٩٢٦: نارينه
  ) اټکل٢٠٠٨ (٢٩٤٧٤٧: ښځينه

  )٢٠٠٦(د جي ډي پي % ٨٫٦  ) اټکل٢٠٠٦(د جي ډي پي % ١٩  نظامي لګښتونه
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  ضميمه ث
  افغانستان له تاريخي نظره

. ت دى او له تاريخي نظره د هجرت او تجارت لپاره په مرکزي نقطه کې دىافغانستان د ختيځ او لويديځ په منځ الره کې پرو
 په توګه د ستراتيژيکې جغرافيې په لحاظ مهم موقعيت نښلوونکيدا د جنوبي، مرکزي او جنوب لويديځې اسيا ترمنځ د يو 

 پېړۍ د وروستۍ دورې پر مې١٩د . لري، او په دې توګه، افغانستان په خپل ټول تاريخ کې ګڼ شمېر اشغالونه ليدلي دي
په اوج کې وه، افغانستان په مرکزي اسيا کې د ستراتيژيکې غلبې لپاره د برتانوي هندي " ستره لوبه"مهال، چې کله 

افغانستان د تش په نوم . امپراتورۍ او روسي امپراتورۍ ترمنځ مقابله کې يو د ډال په توګه کارول کېدونکى رياست جوړ شو
 ترمنځ ١٩٧٣ او ١٩٣٣افغانستان د ثبات تر ټولو اوږده دوره د  23. کې خپلواکي ترالسه کړه١٩١٩ه په برتانوي کنټرول څخ

په دغه دوره کې، متحده اياالت په پرمختيايي مرسته کې تر ټولو ستر ګډون کوونکى . د پاچا ظاهر شاه په پاچاهۍ کې وليدله
  . و عامه خدمتونو په جوړولو کې يې مرسته کولهچې د سرکونو، بندونو، هوايي ډګرونو، ښوونځيو، او نورو، 

تر ټولو غټه او له تاريخي پلوه . د افغانستان په تاريخ ښه پوهېدنه د دې د قبيلو او مذهبي ګوندونو په تناظر کې کېداى شي
ت بنسټ په د لومړني افغان رياس.  فيصده جوړوي٤٢پياوړې اتنيکي ډله پښتانه دي، چې د افغانستان د ټول نفوس تقريبًا 

 په نورو اتنيکي ډلو کې شامل دي 24. کې هغه مهال کېښودل شو چې احمد شاه دراني پښتنې قبيلې راغونډې کړلې١٧٤٧
، ) فيصده٢(، بلوچ ) فيصده٣(، ترکمن ) فيصده٤(، ايماق ) فيصده٧(، ازبکان ) فيصده٩(، هزاره ګان ) فيصده٢٧(تاجکان 
 فيصده ١٩ فيصده سني او ٨٠د مسلمانې ورورولۍ دننه، . يمسلمان دوګړي   فيصده٩٩ افغانستان 25). فيصد١(او نور 

  26.شيعه ګان دي

وى ز کې د خپل د تره ١٩٧٣پاچا ظاهر شاه په . د تېرو درېو لسيزو په دوره کې، سياسي شخړو افغانستان تباه کړى دى
کله چې د شوروي مالتړي کمونستانو  په واک کې و ١٩٧٨محمد داود لخوا له واکه وغورځول شو، او د داود حکومت تر 

.  کې يې اشغال کړ١٩٧٩شوروي اتحاد په دې هېواد خپل کنټرول زيات کړ او په دسمبر . يو ځل بيا د هغه دولت چپه کړ
 کلونو د دې هېواد د کنټرول لپاره د سختو جګړو نتيجه ورکړه، چې افغان مسلمانان مجاهدين د شوروي د پوځ ١٠ورپسې 

هر څو که مجاهدينو د نړيوالې ټولنې څخه د ځواکونو مالتړ نه و ترالسه کړى، خو د متحده اياالتو، سعودي . سره وجنګېدل
 کې د شوروي ځواکونو له وتلو وروسته په دې ١٩٨٩ په 27.عربيه، او نورو هېوادونو لخوا ښه مالي مرسته ورکول کېده

ړه، او يوې بنسټپاله اسالمي ډلې، طالبانو، ته يې اجازه ورکړه السه د خلکو ستړتيا زياته ک جګړو دهېواد کې د ډلو کنټرول 
  .چې د دې هېواد کنټرول په الس کې واخلي

 پورې، د افغانستان زياتره برخه د طالبانو تر کنټرول الندې وه او د ١٩٩٨له يوې اوږدې خپلمنځي جګړې وروسته، تر 
مې له پېښو وروسته متحده اياالتو، ډېرو ايتالفيانو، ١١تمبر د  د سپ٢٠٠١خو د . ترورستانو لپاره يو پناه ځاى جوړ شوى و

  .او د افغانستان شمالي ټلوالې په زوره د طالبانو رژيم له افغانستانه وويست

د جګړو د دې لسيزو په پاى کې چې افغانستان يې د پوځ او د پوليسو د فعال ځواک څخه پرته ساتلى و، متحده اياالتو، د 
، او نور ايتالفي هېوادونه په دې کار کوي چې د افغان ملي اردو او افغان پوليسو )ناټو(تړون سازمان  اټالنټک د يشمال

                                                 
: وېبپاڼه.  د نړيوالو حقيقتونو د کتاب څخهCIA، د ٢٠٠٨، ٧وکتل شو په اکتوبر . افغانستان). ٢٠٠٨. ( د نړيوالو حقيقتونو کتابCIA د 23

https://www.cia.gov/liberary/publications/the-world-factbook/geos/af.html 
: وېبپاڼه.  د نړيوالو حقيقتونو د کتاب څخهCIA، د ٢٠٠٨، ٧وکتل شو په اکتوبر . افغانستان). ٢٠٠٨. ( د نړيوالو حقيقتونو کتابCIA د 24

https://www.cia.gov/liberary/publications/the-world-factbook/geos/af.html 
: وېبپاڼه.  د نړيوالو حقيقتونو د کتاب څخهCIA، د ٢٠٠٨، ٧وکتل شو په اکتوبر . افغانستان). ٢٠٠٨. ( د نړيوالو حقيقتونو کتابCIA د 25

https://www.cia.gov/liberary/publications/the-world-factbook/geos/af.html 
: وېبپاڼه. و حقيقتونو د کتاب څخه د نړيوالCIA، د ٢٠٠٨، ٧وکتل شو په اکتوبر . افغانستان). ٢٠٠٨. ( د نړيوالو حقيقتونو کتابCIA د 26

https://www.cia.gov/liberary/publications/the-world-factbook/geos/af.html 
افغانستان، له مودې راهيسې د پياوړو امپراتوريو لپاره مصيبت، چې په اسانۍ : يو ملت چې چيلنج شوى). "١٨، سپتمبر ٢٠٠١. ( کروسيټ، باربرا27

 .يارک ټايمزنيو ." نه الندې کېږي
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د طالبانو له ويستلو وروسته د څو کلونو د نسبتًا ارامې وضعې نه . ځواک جوړ کړي څو د افغانستان لپاره امنيت برابر کړي
بې ثباته کوونکى ياغيتوب، ترورزم، او تاوتريخوالى .  راتلل پېل شو کې په امنيت کې د پام وړ خرابوالى٢٠٠٦راپدېخوا، په 

چې هدف يې مرکزي حکومت دى په زېاتېدو دي او نن هر څوک ويني چې د طالبانو بيا راپورته کېدل د افغانستان او په پاى 
  .کې د سيمې د سولې لپاره يو خطر دى

   او مسلېپه افغانستان کې اوسني چيلنجونه

 دي د بشري حقونو، دولتدارۍ، اقتصاد، او ثبات ېن کې چيلنجونه ډېر دي چې په هغوى کې د نورو ترڅنګ شاملپه افغانستا
کو تاکتيکونو سره راپورته شوي دي، په  د نيمايي راهيسې طالبان بيا د عراق د ياغيانو د خصوصيات لرون٢٠٠٦د . مسلې

 د 29.يخوالى او تلفات، ملکي او نظامي دواړه، زيات شوي دي تاوتر28.ګډون د ځانمرګو او د سرک د غاړې د بمي بريدونو
وروستي پرمختګ سره سره بيا هم، افغانستان د نړۍ د تر ټولو غريبو هېوادونو څخه يو دى، او افغان دولت خپل وجود ته د 

ه برخه پاکو اوبو او  فيصده ده، او د نفوس زياتر٤٠د بې کارۍ شرح . دوام لپاره پر نړيوالو مرستو ډېره زياته اتکاء لري
 د اقتصادي پرمختګ او ثبات په الره کې چې کوم خنډونه دي په هغوى کې 30.برق ته د محدود السرسي څخه په تکليف ده

دوامداره جګړه، جرمونه، په دولت کې اداري فساد، جګړې له منځه وړى انفراسټرکچر، د مخدره موادو غټ کاروبار، او د 
  31.شامل دي يت د غځولو په لړ کې د افغان دولت ناتوانيهېواد ټولو برخو ته د حاکم

  

 

                                                 
سي ار . (پس له جګړې دولتداري، امنيت، او د متحده اياالتو تګالره: افغانستان). ٢٠٠٨، ٦جون . (د کانګرس د تحقيق خدمت.  کاټزمان، کينيت28

 .د کانګرس کتابتون. متحده اياالت: واشنګټن، ډي سي). ٣٠٥٨٨ايس ار ايل
 http://www.nytimes.com/2008/07/02/washington//02military.htmlله . نيو يارک ټايمز). ٢، جوالى ٢٠٠٨. ( مازيټي، مارک29
: وېبپاڼه.  د نړيوالو حقيقتونو د کتاب څخهCIA، د ٢٠٠٨، ٧وکتل شو په اکتوبر . افغانستان). ٢٠٠٨. ( د نړيوالو حقيقتونو کتابCIA د 30

https://www.cia.gov/liberary/publications/the-world-factbook/geos/af.html 
: وېبپاڼه.  د نړيوالو حقيقتونو د کتاب څخهCIA، د ٢٠٠٨، ٧وکتل شو په اکتوبر . افغانستان). ٢٠٠٨. ( د نړيوالو حقيقتونو کتابCIA د 31

https://www.cia.gov/liberary/publications/the-world-factbook/geos/af.html 
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  ضميمه ج
  32د متحده اياالتو بهرنۍ مرستې اليحه

  د بهرنۍ مرستې اليحه

  ."خپل مسووليت ترسره کړيد داسې دموکراتيکو، او ښې دولتدارۍ لرونکو رياستونو جوړول چې د خپلو خلکو اړتياو ته ځواب ووايي، پراخ غربت کم کړي او په نړيوال سيسټم کې "  موخه

دموکراتيک  په عدالت او  سوله او امنيت  اهداف
  ډول حکومت

  بشري مرسته  اقتصادي وده  په خلکو کې پانګونه

 USAID دولتيد 
  دننه حسابونه

FMF, TI, IMET, 
ESF, INCLE, 
NADR, PKO, 

ACI, FCA, 
GCCD   

DA, TI, SEED, 
FSA, DF, ESF, 

INCLC, IO&P, ACI  

DA, CSH, ESF, 
IDFA, IOSD, 
FSA, SEED, 

GIIAI, ACI, Title 
II  

DA, ESF, SEED, 
FSA, IOSD, ACI, 

Title I  

IDFA, MRA, 
EMRA, TiT  

    و ورکړېد متحده اياالتو د حکومت د نورو ادار
  
  
  
  
  

د بهرنۍ مرستې د 
  پروګرام برخې

 ترورزم ضد •
ډبليو ايم ډي  •

 سره مبارزه
ثبات د عملياتو  •

او دفاع 
 اصالح

د مخدره  •
موادو پر ضد 

 مبارزه
بين المللي  •

  جرم

د شخړې کمول او  •
 ځواب

د قانون حاکميت او  •
 بشري حقونه

 ښه دولتداري •
د سياسي مقابلې او  •

 اتفاق جوړول
  مدني ټولنه •

 روغتيا •
 زده کړه •
ټولنيز خدمتونه  •

يفو او د ضع
 خلکو لپاره تحفظ

د ودې لپاره غټ  •
 اقتصادي بنياد

تجارت او  •
  پانګونه

 مالي سکټور •
 انفراسټرکچر •
 زراعت •
خصوصي  •

 سکټور مقابله
  اقتصادي موقع •

 چاپېريال •
تحفظ، مرسته او  •

 حل الرې
د مصيبت لپاره  •

 چمتووالى
  د کډوالۍ انتظام •

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

د متحده اياالتو د بهرنۍ 
  مرستې پاى موخه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  د فراغت مسير

        د کټګورۍ تعريف  

بيا جوړوونکي 
  هېوادونه

چې د هغه رياستونه 
داخلي يا خارجي 

شخړې څخه وروسته 
د بيا جوړېدو په حال 
کې وي او يا راپورته 

  کېږي

د رياست د 
ناکامي او يا 

پرتشدده شخړې 
مخنيوى او يا 

  کمول

د يو مشروع او 
دموکراتيک 
حکومت په 

جوړولو او يا 
پياوړي کولو کې 
مرسته کول او د 

مدني ټولنې او 
رسنيو لپاره 

  مالتړى چاپېريال

روري ټولنيزو د ض
خدمتونو د رسولو 

پېلول او يا بياپېلول 
په ګډون د 

روغتيايي او 
تعليمي اسانتياو، او 
د اداري ظرفيت د 

جوړولو يا 
  بياجوړولو پېلول

د مهم داخلي 
انفراسټرکچر او 

بازاري ميکنازم په 
جوړولو او يا 

بياجوړولو کې 
مرسته کول چې 

  اقتصاد پياوړى شي

د کډوالو، بې ځايه 
و او نورو شوي

اغېزمنو شويو 
خلکو د سمدستي 
  اړتياو حل کول

د ښې دولتدارۍ پياوړې 
کول، د اساسي ټولنيزو 

خدمتونو موجوديت 
زياتول، او د داسې 
تګالرو او ادارو د 

جوړولو ابتدايي پروسه 
په کومو چې به د 

راتلونکي پرمختګ 
  پروت وي

پرمخ د پرمختيا يا 
انتقال کټګورۍ ته 

  وړاندې تلل

سته پاتې ورو
  هېوادونه

هغه هېوادونه چې 
ټيټ يا د منځ ټيټ 

عايد لري، ال د ايم 
سي سي د نمايش 
معيار ته نه وي 

رسېدلي، او هغه 
معيار ته هم نه چې د 

سياسي حقونو سره 
  .تړاو لري

د امنيت او قانون 
د تنفيذ په وړاندې 
د مهمو چيلنجونو 

  .حل کول

د هغو تګالرو او 
پروګرامونو مالتړ 

 ولسي ادارو چې د
او د يو ال فعال 

سيمييز حکومت، 
مدني ټولنې او 

رسنيو په پياوړي 
کولو کې تېزوالى 

  .راولي

داسې ټولنيزې 
تګالرې تشويقوي 

چې د ادارو دې 
توان ته ژورتيا 
ورکوي چې د 

خدمت په رسولو 
کې د عامه او 

خصوصي سکټور 
لپاره مناسب رول 

  .جوړ کړي

بنسټه - پراخ
پرمختګ ته د ودې 

کولو لپاره ور
اقتصادي تګالرې 
تشويق او اداري 
ظرفيت پياوړى 

  .کړي

د مخنيوي او کمولو 
د ستراتيژيو په 

متعارف کولو سره 
په راتلونکي کې د 

ايچ اى د ضرورت 
کمولو ته تشويقول، 

په داسې حال کې 
چې د بيړنيو 

ضرورتونو حل ته 
  .ادامه ورکړي

د دموکراسۍ په پراخولو 
او ژورولو کې پرله 

 پرمختګ، د عامه پسې
او خصوصي ادارو 

پياوړي کول، او د داسې 
تګالرو مالتړ چې 

اقتصادي پرمختګ او د 
غربت کمولو ته وده 

  .ورکوي

د پرمخ انتقال 
وړاندې کټګورۍ ته 

  تلل

هغه اړوند دولتونه   محدود هېوادونه
چرته چې په 

دولتدارۍ کې د پام 
  .وړ مسلې وي

د عامه وژنې د 
اتومي \وسلو

 ترالسه موادو د
کولو مخنيوى، د 

ترورزم او 
مخدره موادو په 

وړاندې د 
  .مبارزې مالتړ

د اغېزمنې 
دموکراسۍ او 

مسوولې خپلواکۍ 
د مدني . تشويقول

ټولنې د تحفظ او 
دموکراتيک 

حکومت ته د الرې 
جوړولو لپاره 

سيمييز ظرفيت 
  .جوړول

د بشري مشکالتو 
  .حل کول

د بازاري بنسټ 
اقتصاد ته وده 

  .ورکول

په لنډمهاله بنسټ د 
بيړنيو اړتياو حل 
کول، څنګه چې 
  .ضروري وي

د مدني ټولنې پياوړي 
کول د دې لپاره چې د ال 

زياتې اغېزمنې 
دموکراسۍ او داسې 

رياست غوښتنه وکړي 
کوم چې انساني وقار ته 

درناوى لري، د خپلو 
اتباعو پر وړاندې 

مسوول وي، او د خپلو 
ګاونډيانو سره مسووالنه 

  .د وکړيچلن

د بهرنۍ مرستې بلې 
اړوندې کټګورۍ ته 

  .وړاندې تلل

هغه فعاليتونه چې دا پنځه اهداف پر مخ بوځي، د يو واحد هېواد پولې لري، او د يوه هېواد د ستراتيژۍ څخه بهر   نړيوال که سيمييز
  .حل شوي وي

د بهرنۍ مرستې د   
موخې او اهدافو السته 

  .راوړل

د نړيوالې يا 
ې يا سيمييزې موخ

اهدافو د مشخص 
معيار پر بنسټ 

  .استحکام
  

                                                 
 )٢٠٠٨. (اليتونو لپاره د کانګرسي بوديجې په جواز دى د دې چوکاټ بنسټ د بهرنيو چارو د وزارت بهرنيو فع32
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  ضميمه ح
   د ملي دفاع د صالحيت ورکولو قانون٢٠٠٨ – ١١٨-١١٠پي ايل 

  .پلټونکید افغانستان د بيا رغونې لپاره ځانګړى عمومي . ١٢٢٩برخه 
 :د دې برخې مقاصد په الندې ډول دي -مقاصد  ) أ(

 ترسره کړي چې د هغو پروګرامونو او څارنه چې د هغو پلټنو او معاينو خپلواکه او مقصدي) ١(
فعاليتونو سره تړاو لري چې د افغانستان د بيا رغونې لپاره ورته اختصاصونه شوي وي او يا پېسې په 

  .الس کې ورکړل شوې وي
چې د هغو جوړو شويو تګالرو لپاره د خپلواک او مشرتابه او همکارۍ کار وکړي، او سپارښتنې ) ٢(

  - وکړي، کوم چې
a.  د اقتصاد وړتيا، او د هغو پروګرامونو او فعاليتونو د ادارې اغېزمنتيا ته وده ورکوي چې په پراګراف

 کې تشريح شوي دي؛ او) ١(
b. په دغسې پروګرامونو او فعاليتونو کې د ضياع، دوکې، او ناسم استعمال مخه ونيسي. 

ارو سکرتر او د دفاع سکرتر په چې يوه داسې خپلواکه او مقصدي ذريعه برابر کړي چې د بهرنيو چ) ٣(
بشپړ ډول او هر وخت د هغو ستونځو او کمزوريو څخه خبر وساتي چې د داسې پروګرامونو او 

  .فعاليتونو د ادارې سره تړلي وي او د تصحيحوونکي اقدام د پرمختګ پر ضرورت هم
 دفتر پلټونکیړي عمومي  تر دې وروسته د افغانستان د بيا رغونې لپاره د ځانګ- دفترپلټونکی د عمومي  ) ب(

 .مقاصد پوره کړي) a(چې د ضمني برخې جوړويږي 
 - ټاکنه؛ ليرې کولپلټونکی د عمومي  ) ت(

 د دفتر مشر د افغانستان د بيا رغونې پلټونکی د افغانستان د بيا رغونې لپاره د ځانګړي عمومي -ټاکنه ) ١(
، )په توګه اشاره شوې" پلټونکیمومي ع"چې په دې برخه کې ورته د ( دى پلټونکیلپاره ځانګړى عمومي 

ولسمشر کولى شي چې د عراق د بيا رغونې لپاره ځانګړى عمومي . څوک چې به د ولسمشر لخوا ټاکل کېږي
 وټاکي، چې په دغه صورت کې به د عراق د پلټونکی د افغانستان د بيا رغونې لپاره ځانګړى عمومي پلټونکی

 هغه ټولې چارې، مسووليتونه او واکونه په خپله غاړه واخلي چې یپلټونکبيا رغونې لپاره ځانګړى عمومي 
په دې برخه کې د ټاکل شوي هدف د چوکۍ لپاره ورکړل شوي چې د دې برخې د ترسره کولو لپاره يې 

  .ترسره کړي
 ټاکنه بايد يواځې په احتساب، پلټنې، مالي تحليل، قانون، انتظامي پلټونکی د عمومي -تعليمي وړتياوې  )٢(

  .تحليل، عامه اداره او يا تحقيقاتو کې د مربوطيت او ښودل شوي توان پر بنسټ وشي
 په توګه ټاکل بايد د دې قانون د فعالولو څخه وروسته له پلټونکی د يو تن د عمومي -د ټاکنې لپاره وخت  )٣(

  . ورځو وروسته ونشي٣٠
د هغه بنسټيز معاش کلنۍ شرح وي چې د  د بنسټيز معاش کلنۍ شرح بايد پلټونکی د عمومي -حق الزحمه  )٤(

 د درجې د IVمې برخې د الندې د عمومي ضرب االوقات د ٥٣١٥م عنوان د ٥متحده اياالتو د قانون، د 
  .څوکيو لپاره ورکړل شوې

مې برخې الندې د مقاصدو ٧٣٢٤د  م عنوان٥د متحده اياالتو د قانون د  -د سياسي فعاليتونو ممانعت) ٥(
 بايد يو داسې مامور ونه ګڼل شي چې د هغو تګالرو ټاکنه کوي چې د متحده اياالتو لټونکیپلپاره، عمومي 

  .لخوا به د مرکزي قانون په ملکي اداره کې تعقيبېږي
) ب(٣د برخې ) U.S.C. App 5( د قانون پلټونکی د عمومي ١٩٧٨ بايد د پلټونکی عمومي -ليرې کول) ٦(

  .يد مادو سره سم له دفتره ليرې کړاى ش
 بايد، د هغو تطبيقېدونکيو قوانينو او قواعدو سره سم چې ملکي خدمت په پلټونکی عمومي -يپلټونکمرستيال عمومي ) ث(

  --واک کې لري
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 چې بايد د پلټنې د هغو فعاليتونو د کار د نګرانۍ  وټاکي څوکپلټونکید پلټنو لپاره يو مرستيال عمومي ) ١(
ګرامونو او فعاليتونو سره تړاو لري د کومو مالتړ چې په هغو پېسو شوى مسووليت پر غاړه ولري چې د هغو پرو

  وي چې د افغانستان د بيا رغونې لپاره اختصاص شوې او يا په الس کې ورکړل شوې وي؛ او
وټاکي څوک چې بايد دغسې پروګرامونو او فعاليتونو سره د تړلو  پلټونکید معاينو لپاره يو مرستيال عمومي ) ٢(

  .عاليتونو د چارو د نګرانۍ مسووليت پر غاړه ولريتحقيقي ف
 -څارنه ) ج(

 بايد نېغ په نېغه پلټونکیکې ويل شوي، عمومي ) ٢( پرته له هغې چې په پراګراف -په عموم کې) ١(
د بهرنيو چارو سکرتر او د دفاع سکرتر ته راپور ورکړي او د هغوى تر عمومي نګرانۍ الندې 

  .وي
 او وزارت، د دفاع د وزارت د بهرنيو چارو د -رسره کولو کې خپلواکيد معاينو او پلټنو په ت) ٢(

 د داسې پلټونکیهيڅ افسر بايد عمومي ) USAID(نړيوالې پرمختيا لپاره د متحده اياالتو د ادارې 
کومې پلټنې يا معاينې د پېلولو، ترسره کولو او بشپړولو څخه منع نکړي چې تړون يې د هغو پېسو 

نستان د بيا رغونې لپاره اختصاص شوي او يا په الس ورکړل شوې وي او نه يې سره وي چې د افغا
  .د داسې کومې پلټنې يا معاينې د ترسره کولو پر مهال څوک محکمې ته له بللو منع کړي

 -وظيفې ) ح(
 وظيفه وي چې د هغو پېسو د چلند، يپلټونک دا به د عمومي -څارنهد افغانستان د بيا رغونې ) ١(

 يې وکړي، او يا پکې همکاري څارنهمصرفولو په اړه پلټنې او معاينې ترسره کړي، سمبالولو او 
وکړي چې د افغانستان د بيا رغونې لپاره اختصاص شوې او يا په الس ورکړل شوې وي، او يا د 
هغو پروګرامونو، فعاليتونو، او قراردادونو په اړه چې د داسې بوديجو په استعمالولو ترسره شوي 

  --ون دوي، په ګډ
 د داسې بوديجو د منلو او لګښت د حساب کتاب د نګرانۍ؛  ) أ(
 او کتنه چې د داسې بوديجو لخوا يې مرسته شوې څارنه د بيا رغونې د هغو فعاليتونو   ) ب(

 وي؛
  او کتنه چې د داسې بوديجو لخوا يې مرسته شوې وي؛څارنه د هغو قراردادونو   ) ت(
 او د شخصي او نادولتي ادارو ترمنځ د متحده اياالتو د محکمو، سازمانونو، او ادارو   ) ث(

  او کتنه؛ اوڅارنهد داسې بوديجو او ورسره د تړلي معلوماتو د لېږد 
او د دا ډول بوديجو په استعمالولو د ريکارډ ساتل چې د داسې بوديجو په اړه په   ) ج(

 راتلونکي کې د پلټنو او معاينو ترسره کول اسان شي؛
لي پرمختيا د ستراتيژۍ په تطبيقولو کې د د افغانستان تړون او د افغانستان د م  ) ح(

افغانستان د دولت او نورو مرستندويه هېوادونو سره د متحده اياالتو د همکارۍ د 
  او کتنه؛ اوڅارنهاغېزمنتيا 

د زياتو ورکړل شويو پېسو پلټنه لکه دوه ځلي ورکړل شوې پېسې يا دوه ځلي جوړ   ) خ(
ديانو يا ورسره د تړلو ادارو کوم او د مرکزي مامورينو، قرارداکړاى شوي بلونه 

مهم غېر اخالقي يا غېر قانوني اقدام، او، څنګه چې ضروري وي، د داسې 
راپورونو د انصاف محکمې ته لېږل تر څو ال زيات تحقيقات، محاکمې، د نورو 

 .بوديجو راستنول، او يا نورې چارې يقيني کړاى شي
 به داسې سيسټمونه، پروسيجرونه، او کنټرولونه ونکیپلټعمومي  -د نګرانۍ سره تړلې نورې وظيفې) ٢(

الندې وظيفو د ترسره ) ١( يې د پراګراف پلټونکی به يې کوي چې عمومي څارنهجوړوي، منظموي، او 
  .کولو لپاره مناسب وګڼي
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برسېره پر هغو وظيفو چې په  - د قانون الندې وظيفې او مسووليتونهپلټونکيد عمومي کال  ١٩٧٨د ) ٣(
 د قانون پلټونکيد عمومي کال  ١٩٧٨ به د پلټونکیکې تشريح شوي، عمومي ) ٢(او ) ١(اف پراګر

  .و وظيفې او مسووليتونه پر غاړه لريپلټونکالندې د عمومي 
 د وظيفو، مسووليتونو، او واکونو په ترسره يپلټونک د دې برخې الندې د عمومي -د هڅو انسجام) ٤(

  :ندې هر يو سره په ارتباط کې وي او ارتباط ترالسه کړي بايد د الپلټونکیکولو کې عمومي 
 .پلټونکی عمومي وزارتد دفاع د   ) أ(
 .پلټونکی عمومي وزارتد بهرنيو چارو د  ) ب(
 پلټونکینړيوالې پرمختيا لپاره د متحده اياالتو د ادارې عمومي د  ) ت(

  -قوتونه او واکونه) خ(
) ح(و وظيفو په ترسره کولو کې چې په ضمني برخه  د هغ- د قانون الندې واکونهيپلټونک د عمومي ١٩٧٨د ) ١(

 ٦ د قانون په برخه يپلټونک د عمومي ١٩٧٨ به هغه واکونه لري چې د پلټونکیکې مشخصې شوې دي، عمومي 
  .د الندې واکونه) ج(کې ورته ورکړل شوي دي، په ګډون د داسې برخې د ضمني برخې 

کې مشخص شوي ) ١)(ح(ظيفې ترسره کوي چې په ضمني برخه  به هغه وپلټونکی عمومي -د پلټنې معيارونه) ٢(
  .سره سم) ١)(ب(٤ د قانون د برخې يپلټونک د عمومي ١٩٧٨د 

  -پرسونل، اسانتياوې، او نورې سرچينې) د(
 کولى شي چې داسې افسران او مامورين غوره کړي، وې ټاکي او په کار يې پلټونکی عمومي -پرسونل) ١(

م ٥ د وظيفو د ترسره کولو لپاره ضروري وي، چې د متحده اياالتو د قانون د ونکیپلټوګوماري چې د عمومي 
 او باب ٥١عنوان د مادو الندې به وي، چې په مقابلتي خدمت کې به پر ټاکنو واک لري، او د داسې عنوان د باب 

  . پر مادو، چې د معاشونو د عمومي ترتيب د درجه بندۍ سره اړه لري٣ د ضمني باب ٥٣
م عنوان د ٥ کولى شي چې د متحده اياالتو د قانون د پلټونکی عمومي -د ماهرينو او مشاورينو په کار نيول) ٢(

 د واک د الندې، خدمتونه په ورځني بنسټ ترالسه کړي چې د هغې مساوي بيې نه به زيات نه وي ٣١٠٩برخې 
  .ريح شوي دي کې تش١٥- د عمومي ترتيب په درجه جي ايس٥٣٣٢چې د داسې عنوان د برخې 

 تر هغه حده او د پېسو تر هغه رقم پورې چې ښايي پيشګي د اختصاصونو د قانون لخوا -د قرارداد کولو مقام) ٣(
 کولى شي چې د پلټنو، مطالعاتو، تحليلونو او نورو خدمتونو لپاره د عامه ادارو او پلټونکیورکړل شي، عمومي 

 د پلټونکیکړي، او داسې پېسې ورکړي چې ښايي د عمومي شخصي خلکو سره قراردادونه او نور انتظامات و
  .وظيفو د ترسره کولو لپاره ضروري وي

 يا د دفاع په وزارتد بهرنيو چارو سکرتر يا د دفاع سکرتر، څنګه چې مناسب وي، به د بهرنيو چارو په ) ٤(
برابروي د داسې تجهيزاتو، د ، څرنګه چې حالت وي، او په افغانستان کې د دفتر مناسب او برابر ځايونه وزارت

دفتر د اکماالتو، او د مخابراتي اسانتياو او خدمتونو سره چې د دا ډول دفترونو د چلولو لپاره ضروري وي، او د 
  .داسې دفترونو او هلته د موجودو اسانتياو د سنبال ساتلو ضروري خدمتونه هم

  -د مرکزي ادارو لخوا مرسته) ٥(  
 لخوا د پلټونکی، ادارې، يا بل سازمان څخه د عمومي  وزارتمت د هرد مرکزي حکو -په عموم کې  ) أ(

معلوماتو او يا مرستې د غوښتلو په صورت کې، د دغې ادارې مشر، څومره چې په عمل کې ممکن 
 او يا د هغه واک ورکړل پلټونکیوي او د کوم موجود قانون سره په ټکر کې نه وي، به عمومي 

 .و مرسته ورکويشوي استازي ته دغه معلومات ا
 هر کله هم چې د غوښتل شويو معلوماتو يا مرستې نه د عمومي - مرستې نه د انکار راپور ورکول ) ب(

 به د پلټونکی په فکر په نامعقول ډول انکار شوى وي او يا نه وي ورکړل شوي، نو عمومي پلټونکی
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ر، څنګه چې مناسب وي، شرايطو راپور پرته له ځنډه د بهرنيو چارو سکرتر او يا د دفاع سکرت دغو
 .او د کانګرس اړوندو کمېټو ته ورکوي

 د دفتر د پرسونل، اسانتياو، او نورو سرچينو پلټونکید عراق د بيا رغونې لپاره د ځانګړي عمومي ) ٦(
  -پلټونکی په غوښتنه، د عراق د بيا رغونې لپاره ځانګړى عمومي پلټونکید عمومي  -استعمالول
 د دفتر پلټونکیکولو پر بنسټ عراق لپاره د بيا رغونې د ځانګړي عمومي کولى شي چې د بېرته ور  ) أ(

 دفتر ته د دې برخې د کارونو پلټونکیکوم پرسونل افغانستان لپاره د بيا رغونې د ځانګړي عمومي 
 د ترسره کولو لپاره ورکړي؛ او

 منشي د دفتر کولى شي چې د بېرته ورکولو پر بنسټ عراق لپاره د بيا رغونې د ځانګړي عمومي  ) ب(
 دفتر ته د دې برخې د پلټونکیکومې اسانتياوې افغانستان لپاره د بيا رغونې د ځانګړي عمومي 

 .کارونو د ترسره کولو لپاره ورکړي
  -راپورونه) د(

 ورځو له تېرېدو زيات ناوخته نه، عمومي ٣٠ د هر مالي کال د درې مياشتنۍ د -درې مياشتني راپورونه) ١(
انګرس اړوندو کمېټو ته يو داسې راپور وړاندې کوي چې د دغې درې مياشتنۍ د مودې، او تر  به د کپلټونکی

 د پلټونکید عمومي امکاني حده د دې درې مياشتنۍ د پاى نه د راپور د داخلولو تر وخته، په دې موده کې 
ستان د بيا رغونې لپاره او فعاليتونو الندې هلې ځلې چې پېسې ورته د افغان فعاليتونو، او د هغو پروګرامونو

په هر راپور کې به د هغې مودې چې دا يې . اختصاص شوې او يا په الس ورکړل شوې وي تفصيل وړاندې کوي
ټولو منل شويو، لګول شويو، او د هغو عايداتو تفصيلي بيان شامل وي چې په افغانستان کې د بيا احاطه کوي، د 

  :و لري، په ګډون د الندېرغونې او بيا جوړونې د فعاليتونو سره تړا
 .د اختصاص شويو بوديجو منل شوې او لګول شوې پېسې  ) أ(
پروګرام حساب چې تر دې نېټې د افغانستان د بيا رغونې -په-پروژه او پروګرام-په- د هغو لګښتونو يو پروژه ) ب(

ړيوالې ، او نوزارت، د بهرنيو چارو وزارتلپاره ورکړل شوي دي، د هغو اټکلونو سره يو ځاى چې د دفاع 
پرمختيا لپاره د متحده اياالتو اداره، څنګه چې تطبيقېږي، يې د هرې پروژې او پروګرام د بشپړولو د لګښتونو 

 .په اړه کوي
 داسې عايدات چې هغو بوديجو ته نسبت لري او يا پکې شامل وي چې نورو بهرنيو ملتونو او يا نړيوالو  ) ت(

م وي چې بوديجه يې د متحده اياالتو د حکومت د کوسازمانونو هغو پروګرامونو او پروژو ته ورکړي 
 .، او د داسې عايداتو کومې منل شوې او يا لګول شوې پېسې يا ادارې لخوا ورکړل شوې ويوزارت

داسې عايدات چې هغو نيول شويو يا کنګل شويو بهرنيو شتمنيو ته نسبت لري او يا پکې شامل وي چې د هغو   ) ث(
 يا ادارې لخوا وزارت لري چې بوديجه يې د متحده اياالتو د حکومت د کوم پروګرامونو او پروژو سره تړون

 .ورکړل شوې وي، او د داسې عايداتو کومې منل شوې او يا لګول شوې پېسې
د هغو ادارو او سازمانونو د فعاليت لګښتونه چې داسې پېسې ترالسه کوي چې د افغانستان د بيا رغونې لپاره  ) ج(

 . ورکړل شوې وياختصاص شوې او يا په الس
کې تشريح ) ٢(د کوم قرارداد، بوديجې، تړون، او يا د بوديجې ورکولو بل داسې ميکانزم چې په پراګراف  ) ح(

 —شوى، په صورت کې
  د دغه قرارداد، بوديجې، تړون، او يا د بوديجې د بل ميکانزم رقم؛) ١(
  ندازې يو لنډ بحث؛د دغه قرارداد، بوديجې، تړون، او يا د بوديجې د بل ميکانزم د ا) ٢(
 يا اداره چې په دغه وزارتيو بحث په دې اړه چې څنګه د متحده اياالتو د حکومت يوه ) ٣(

قرارداد، بوديجه، تړون او يا د بوديجې بل ميکانزم کې شامله ده هغه مهم افراد يا ادارې وپېژندلې، 
 د بوديجې بل ميکانزم ترسره او وړانديزونه يې ترې واخيستل چې دغه قرارداد، بوديجه، تړون او يا

چې د وړانديزونو لپاره ترې غوښتنې شوې کړي، د هغو مهمو افرادو يا ادارو د لست سره يو ځاى 
  وې؛ او
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د هغه بنسټ د جواز او منظورۍ اسناد په کوم چې د نورو پروسيجرونو په ځاى د دې  )٤(
  . وړاندې کويپروسيجرونو د کارولو پرېکړه شوې وه چې بشپړه او خالصه مقابله

 يو قرارداد، بوديجه، تړون او -هغه څه چې قراردادونه، بوديجې، تړونونه او د بوديجو ميکانزمونه ورته وايي) ٢(
يا د بوديجو بل ميکانزم چې په دې پراګراف کې تشريح شوى هر هغه ستر قرارداد، بوديجه، تړون او يا د بوديجو 

 په د هغو پېسو د استعمال يا ادارې کړى وي چې وزارت و داسې کوم دى چې د متحده اياالتورکولو بل ميکانزم
چارو کې الس لري چې د افغانستان د بيا رغونې لپاره اختصاص شوې او يا په الس کې ورکړل شوې وي د کومې 

  :عامه يا خصوصي سکټور د ادارې سره د الندې هر مقصد لپاره چې وي
 . يا بيا جوړ کړيچې د افغانستان فزيکي انفراسټرکچر جوړ او  ) أ(
 .چې د افغانستان د سياسي او يا ټولنيزې ادارې بنسټ جوړ او يا بيا جوړ کړي  ) ب(
 . چې د افغانستان خلکو ته توليدات او يا خدمتونه وړاندې کړي ) ت(

الندې هر راپور په يوه عامه ترالسه کېدونکې ) ١( به د دې ضمني برخې د پراګراف پلټونکیعمومي  -عامه موجوديت) ٣(
 په فکر په افغانستان کې په پراخه کچه پلټونکیرنېټي وېبپاڼه په انګليسي او په هغو نورو ژبو کې خپروي چې د عمومي انټ

  .کارول کېږي او خلک پرې پوهېږي
 هر راپور چې د دې ضمني برخې د الندې غوښتل شوى وي به په نارازدارانه جوړښت ورکول کېږي، خو -جوړښت) ٤(

  . دا ضروري وګڼيپلټونکیازدارانه ضميمه هم ولري که عمومي کېدالى شي چې يوه نار
 د دې ضمني برخې هيڅ شى د داسې عامه معلوماتو د ښکاره کولو واک ورکول نشي ګڼل کېداى چې -د جوړونې قاعده) ٥(

  :هغه
 د قانون د بلې کومې مادې لخوا يې ښکاره کول په مشخص ډول منع کړاى شوي وي؛  ) أ(
 يې په مشخص ډول د ښکاره کولو څخه د ملي دفاع يا ملي امنيت د ساتلو لپاره او يا  د عمومي فرمان له الرې ) ب(

 د بهرنيو چارو د ترسره کولو لپاره ممانعت شوى وي؛ او يا
 . د يو روان جنايي تحقيق برخه وي ) ت(

  -د راپور انسجام) ذ(
د ل) ا(ور چې د ضمني برخې  به هر راپپلټونکیعمومي  -د بهرنيو چارو او دفاع سکرتريانو ته يې داخلول) ١(
  .اندې غوښتل شوى وي د بهرنيو چارو او د دفاع سکرتر ته هم ورکوي  

 ورځو زيات نه، د بهرنيو چارو ٣٠الندې د راپور د ترالسه کولو نه تر ) ١( د پراګراف -کانګرس ته ورکول) ٢(
 داسې کومې تبصرې وړاندې کړي او يا د دفاع سکرتري کوالى شي چې د کانګرس مناسبو کمېټو ته په دې معامله

 د راپور لخوا په احاطه .چې د راپور په اړه وي څنګه چې د بهرنيو چارو او يا د دفاع د سکرتر يې مناسب وګڼي
شوې معامله چې کومې تبصرې وي بايد په نارازدارانه توګه ورکړاى شي، خو کېدالى شي چې رازدارانه ضميمه 

  .و يا د دفاع سکرتر، هر څنګه چې حالت وي، دا ضروري وګڼيهم پکې شامله وي که د بهرنيو چار
  -شفافيت) ر(

 ورځو نه ٦٠ه د ناسبو کمېټو ته له ورکولو وروستيو راپور د کانګرس مالندې ) ا(ضمني برخې د  -راپور) ١(
او په معقول د بهرنيو چارو سکرتر او د دفاع سکرتر بايد د عامه موجود راپور نقلونه په غوښتنه زيات ناوخته نه، 

  .لګښت سره جوړ کړي
 د کانګرس مناسبو کمېټو ته له وړاندې کولو وروسته د -په هغو معاملو تبصرې چې دې راپور يې احاطه کړې) ٢(

، د بهرنيو چارو )ا(الندې د راپور د تبصرو د ضمني برخې ) ٢)(ر( ورځو نه ناوخته نه، د دې ضمني برخې ٦٠
  .غو تبصرو نقلونه په غوښتنه او په معقول لګښت سره جوړ کړيسکرتر او د دفاع سکرتر بايد د د

  -اعراض) ز(
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د الندې غوښتنې څخه د ضمني ) ٢(او يا ) ١ (پراګرافد ) ر(ولسمشر کولى شي چې د ضمني برخې  -واک) ١(
الندې د دې راپور د کوم عامه ترالسه کېدونکې جزو په تړاو، که ولسمشر دا پرېکړه وکړي چې ) د(برخې 
  .اض د ملي امنيت په وجه جواز لرياعر

ولسمشر بايد د هر هغه اعراض يوه يادګيرنه خپره کړي چې په مرکزي راجستر کې د  -د اعراض يادګيرنه) ٢(
، او )د(دې ضمني برخې د الندې شوى وي او تر هغې نېټې دې وروسته نه وي چې يو راپور پرې د ضمني برخې 

 الندې غوښتل شوى وي، د کانګرس اړونده کمېټو ته ورکړل شوى د) ٢)(ر(يا کومې تبصرې د ضمني برخې 
 راپور او تبصرې بايد مشخص کړي چې ايا د دې ضمني برخې د الندې اعراضونه د راپور يا د تبصرو د .وي

  .کومو برخو په تړاو شوي دي، څنګه چې مناسب وي
  : په دې برخه کې-تعريفونه) س(

  د دې-او يا په الس کې ورکړل شوې ويرغونې لپاره اختصاص شوې هغه پېسې چې د افغانستان د بيا ) ١(
مانا " هغه پېسې چې د افغانستان د بيا رغونې لپاره اختصاص شوې او يا په الس کې ورکړل شوې وي"اصطالح 

  —ده
 -اختصاص شوې او يا په الس ورکړل شوې ويهغه پېسې چې د هر مالي کال لپاره   ) أ(

a. بوديجې ته؛ او ياد افغانستان د امنيتي ځواکونو  
b.  هغه پروګرام ته چې د افغانستان د خلکو د مرستې لپاره وي چې د ملي دفاع د صالحيت

د ) ٣٤٥٦-٣٤٥٥.  سټيټ١١٩؛ ١٦٣-١٠٩عامه قانون  (٢٠٠٦ورکونې د قانون د کال 
 د الندې جوړ شوي وي؛ او ١٢٠٢او يا برخې ) ٢)(ا(مني برخې ض

چې د افغانستان د بيا رغونې لپاره په هر مالي  پېسې هغه اختصاص شوې يا په الس ورکړل شوې  ) ب(
 :کال کې د دې بوديجو د الندې ورکړل شوې وي

a. د اقتصادي مالتړ بوديجه؛ 
b. د مخدره موادو د کنټرول او د قانون د تنفيذ حساب؛ او يا 
c. د قانون بله کومه ماده. 

  :انا دهم" د کانګرس اړوندې کمېټې" د دې اصطالح -د کانګرس اړوندې کمېټې) ٢(
 د سنا د اختصاصونو، د نظامي خدمتونو، او بهرنيو اړيکو کمېټې؛ او  ) أ(
 . د پارلمان د اختصاصونو، د نظامي خدمتونو او د بهرنيو چارو کمېټې ) ب(

  -د اختصاصونو واک ورکول) ش(
 ډالرو د اختصاص ٢٠،٠٠٠،٠٠٠ لپاره د ٢٠٠٨ د دې برخې د ترسره کولو لپاره د مالي کال -په عموم کې) ١(

  .واک ورکړل شوى
 برخه کې واک ١٥١٣هغه رقم چې د افغانستان د امنيتي ځواکونو د بوديجې د اخصاص لپاره يې په  -توازن) ٢(

  . ډالرو ته کمول کېږي٢٠،٠٠٠،٠٠٠ورکړل شوى لدې وروسته 
  -باطلول) ص(

 ورځې ١٨٠ هغې نېټې نه  دفتر بايد دپلټونکید افغانستان د بيا رغونې لپاره د ځانګړي عمومي  -په عموم کې) ١(
دا باطلې وروسته په کومه چې د افغانستان د بيا رغونې لپاره پېسې اختصاص شوې او يا په الس ورکړل شوې وي 

  . ډالرو کمې وي٢٥٠،٠٠٠،٠٠٠کړي که نامصرف شوې پېسې له 
 د پلټونکی د ځانګړي الندې افغانستان لپاره د بيا رغونې) ١( بايد، د پراګراف پلټونکیعمومي  -اخري راپور )٢(

دفتر له لغوه کېدو وړاندې، د کانګرس اړوندو کمېټو ته د هغو پروګرامونو او فعاليتونو په اړه يو وروستى د علمي 
پلټنې راپور وړاندې کړي چې د افغانستان د بيا رغونې لپاره ورته د بوديجو پېسې اختصاص شوې او يا په الس 

  .ورکړل شوې وي
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  ضميمه د 
  تړون د بون 
  

د دولت د دايمي موسساتو تر جوړښت پورې د افغانستان په اړوند د موقتي اقداماتو او احكامو 

  تړون

  د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو تر څارنې الندې د خبرو برخه وال،
  د افغانستان په اړوند د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي په حضور آې،

تان آې غمجن آړآيچ پاى ته ورسوي، ملي پخالينه، تلپاتې سوله، ثبات ټينګ او په هيواد آې د ژمنه آوي چې په افغانس
  بشري حقوقو درناوى وشي،

  بيا ټينګار آوي چې د افغانستان خپلواآي، ملي واآمنتوب او د خاورې بشپړتيا خوندي وساتل شي،

 راتلونكې برخه ليك د اسالم، دموآراسۍ پلورليزم او د افغانستان د خلكو دغه مسلم حق مني چې په ازاده توګه خپل سياسي
  ټولنيز عدالت د پرنسيپونو سره سم وټاآي،

د دې قدرداني آيږي چې د افغانستان مجاهدينو د آلونو په اوږدو آې د خپلواآۍ، ملي واآمنتوب، د خاورې بشپړتيا او ملي 
 يې په زړه پورې رول لوبولى او د دوئ قربانيو اوس هغوئ يووالي څخه دفاع آړيده او د تروريزم، ظلم او زياتى په وړاندې

  ولي دي،د جهاد، سولې او د خپل ګران هيواد افغانستان د بيا ودانولو او آرامتيا اتالن ګرځ

د جاللتماب . پوهيږي چې په هيواد آې بې ثباته حالت دېته اړتيا لري چې موقت اضطراري تدبيرونه ونيول او عملي شي
ن الدين رباني د دغه چمتووالي قدردانى آوي چې قدرت هغې موقتې ادارې ته سپاري چې د دغه موافقتنامې پروفيسور برها

  په نتيجه آې منځ ته راځي، 

په دغه ضرورت ټينګار آوي چې په دغو موقتو تدبيرونو آې د افغانستان د اولس د ټولو پرګنو او د هغو ډلو چې د ملګرو 
په پام آې ساتي چې دغه موقت تدبيرونه   نه ده شوې بشپړ استازيتوب باوري شي،استازيتوبملتونو په اوسنيو خبرو آې يې 

د يو داسې پراخ بنسټه او نماينده حكومت په لور چې جنسي توپير په آې نه وي، په هغه آې د ټولو قومونو او د هغو ډلو 
  ګام بولي، بشپړ استازيتوب شوى وي او د ټاآلې مودې څخه زيات دوام ونه آړي لومړى 

په . دا مني چې وخت په آار دى تر څو نوى افغان امنيتي ځواك جوړ او وآړى شي خپلې دندې په پوره توګه ترسره آړي
   دغه موده آې بايد هغه امنيتي تدبيرونه چې د دغې موافقتنامې په لومړۍ ضميمه آې په ګوته شوي پلي شي،

ه بيطرفه موسسه ده او تر هغه چې په افغانستان آې تل پاتې موسسات منځ دا مني چې ملګري ملتونه يوه پيژندلې شوې نړيوال
  ته راځي خاص او مهم نقش ولوبوي، چې تفصيالت يې د دې موافقتنامې په دوهمه ضميمه آې په ګوته شوي دي، 

 :په الندې ډول موافقې ته رسيدلي دي

 موقته واآمني

I-  عمومي احکام 
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 ٢٢ ميالدي آال د ډسمبر ٢٠٠١قال سره سمه رامنځ ته آيږي، د قدرت د انتقال نيټه د  موقته واآمني د قدرت د رسمي انت- ١
 . مه ټاآل شوې ده

 موقته واآمني به د يوې موقتې ادارې نه چې په سر آې يي يو رئيس دى، د ِاضطراري لويې جرګې د رابللو د پاره د يوه - ٢
نورو هغو محكمو چې د موقتې ادارې له خوا منځ ته راځي ځانګړي خپلواك آميسيون، د افغانستان د سترې محكمې او 

دودونه په دې موافقتنامه آې ځاى په  د موقتې ادارې او ځانګړي خپلواك آميسون جوړښت، دندې، او اجرايوي آار. جوړوي
  . ځاى شوي دي

 دې اساس د موقتې مودې په په.  موقته واآمني د قدرت د رسمي انتقال سره سم د افغانستان د ملي واآمنتوب تمثيل آوي- ٣
اوږدو آې به موقته واآمني په بهرنيو اړيكو آې د افغانستان استازيتوب آوي؛ د ملګرو ملتونو په موسسه او د دغې موسسې 

همدغه شان په نورو نړيوالو موسساتو او آنفرانسونو آې د افغانستان . او خاصو نمايندګيو آې د افغانستان څوآۍ اشغالوي
  .وياستازيتوب آ

 د موقتې واآمنۍ د جوړښت نه د شپږو مياشتو په موده آې به اضطراري لويه جرګه رابلل آيږي، چې د افغانستان د - ٤ 
دا اضطراري لويه جرګه به د انتقالي واآمنۍ او د پراخ . ظاهرشاه له خوا به پرانستل شي پخواني پاچا اعليحضرت محمد

اداره به تر هغه وخته پورې د افغانستان مشرتوب آوي تر څو يو بشپړ نماينده نوموړې . بنسټه ادارې په هكله پريكړه آوي
 دغه انتخابات د اضطراري لويې جرګې د غونډيدو د نيټې ،حكومت چې د ازادو او عادالنه انتخاباتو له مخې منځ ته راځي

  .څخه د دوو آالو په موده آې وشي

  .س سره سم موقته واآمني د منځه وړي اضطراري لويه جرګه د انتقالي واآمنۍ د تاسي- ٥ 

دغه .  مياشتو په اوږدو آې د اساسي قانون د تصويب له پاره لويه جرګه رابلل آيږي18 د انتقالي واآمنۍ د جوړښت نه د - ٦
 اساسي قانون به د افغانستان د راتلونكي حكومت چې د ملګرو ملتونو د څارنې الندې عمومي انتخاباتو په نتيجه آې منځ ته

د دې له پاره چې د پيشنهاد شوي اساسي قانون د تصويب له پاره د لويې جرګي سره مرسته شوي . راځي زمينه برابره آړي
وي، انتقالي اداره د خپل تاسيس نه بايد د دوو مياشتو په اوږدو آې د ملګرو ملتونو په مرسته د اساسي قانون آميسون جوړ 

  .آړي

II .قانوني چوآاټ او قضايي نظام 

  .  الندينئ چوآاټ په موقتي توګه تر هغه چې پورته ذآر شوى نوى اساسي قانون نافذ شي تطبيقيږي- ١

اساسي قانون ترهغه ځايه چې احكام يې د دې موافقتنامې د موادو سره په تضاد آې نه وي او ) م١٩٦٤( لمريز ١٣٤٣ د :الف
 مقننه قواوو سره ارتباط پيدا آوي نور احكام يې د تطبيق د هغو برخو پرته چې د شاهي رژيم او د هغه وخت د اجرائيه او

  . وړ دي

 موجوده قوانين او مقررات تر هغه ځايه چې د دغې موافقتنامي او نړيوالو قانوني واجباتو د آومو چې افغانستان يې يو :ب
موقته واآمني دا . ق وړ دي آال د اساسي قانون د تطبيق وړ احكامو سره په تضاد آې نه وي د تطبي١٣٤٣طرف وي او يا د 

  . قدرت لري چې دغه قوانين او اليحي فسخ او تعديل آړي

قضايي قوه د سترې محكمې او د هغو نورو محكمو څخه چې د موقتې ادارې له .  د افغانستان قضايي قوه به مستقله وي- ٢
يسون جوړوي چې په افغانستان آې د موقته اداره د ملګرو ملتونو په مرسته يو قضايي آم. خوا جوړيږي تشكيله شوې ده

اسالمي ارزښتونو، د نړيوالو حقوقي معيارونو او د داخلي حقوقي عنعناتو په نظر آې نيولو سره قضايي سيستم بيا فعال 
  .آړي
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III .موقته اداره 

   ترآيب يا جوړښت–الف 
 نه پرته هر غړى آولى شي چې د موقتې د رئيس.  غړو څخه جوړه ده23 موقته اداره د يوه رئيس، پنځه مرستياالنو او – ١

  . ادارې د يوې اداري څانګې مشر شي

 د افغانستان په باره آې د ملګرو ملتونو د خبرو برخه والو د افغانستان د پخواني پاچا اعليحضرت محمد ظاهرشاه نه – ٢
چې يو بل مناسب شخصيت اعليحضرت يادونه آړې چې غوره ګڼي . بلنه آړې چې د موقتې ادارې مشري په غاړه واخلي

  . چې د برخه والو د منلو وړ وي په دغه دنده وګومارل شي

 د موقتې ادارې رئيس، مرستياالن او نور غړي به يې د هغو نومونو د لستونو څخه چې د ملګرو ملتونو په مذاآراتو آې – ٣
يثيت، لياقت، آفايت او هم د د برخه والو له خوا ورآړل شوي دي په مربوطه څانګه آې د دوۍ د مسلكي تخصص، ح

افغانستان د قامي، جغرافيايي او مذهبي تناسب او د ښځو د مقام د اهميت په پام آې نيولو سره د ملګرو ملتونو د خبرو د 
  .برخه والو له خوا ټاآل شوي دي چې نومونه يې د دې موافقت ليك په څلورمه ضميمه آې د ليست په بڼه راغلي دي

 هيڅ غړى نه شي آوالى چې په عين وخت آې د اضطراري لويې جرګې د جوړيدو د پاره د ځانګړي  د موقتې ادارې– ٤
  .خپلواك آميسون غړى هم شي

 )طرزالعمل( آاردود :ب
 د موقتې ادارې رئيس او د هغه يا د هغې په غياب آې د مرستياالنو څخه يې يو د موقتې ادارې د غونډو مشرتوب په - ١

  . او موادو اجندا جلسو ته وړاندې آويغاړه اخلي او د خبرو 

آه چيرې د پريكړې له پاره راى اخستنې ته اړ .  موقته اداره هڅه آوي چې خپلې پريكړې د جمعي اتفاق په توګه وآړي- ٢
شي، نو ضرور ده د حاضرو غړو د رايو په اآثريت پريكړه وشي، مګر دا چې په دې موافقتنامه آې په بله توګه په ګوته 

 غړي حاضر وي په داسې 21په دې شرط چې د پريكړو له پاره راى اخستلو په صورت آې بايد په غونډه آې . شوي وي
  .حال آې چې د رايو شمير مساوي شي، د رئيس رايه پريكنده رول لري

   دندې -ج 
 د تامينولو له پاره  موقته اداره د دولت ورځنۍ چارې پرمخ بيايي د سولې، امنيت او نظم د ټينګښت او د بهترې ادارې- ١

  . حق لري چې فرمانونه صادر آړي

 د موقتې ادارې مشر يا مشره او يا د هغو په غياب آې يو له مرستياالنو څخه بايد د موقتې ادارې وړ او ښه تمثيل او - ٢
  .استازيتوب وآړي

 د موقتې ادارې پاليسي د خپل  د موقتې ادارې هغه غړي چې د مختلفو څانګو دنده يې په غاړه وي، مسئوليت لري چې- ٣ 
  .آار په ساحه آې پلي آړي

 د قدرت د انتقال سره سم موقته اداره پوره قانوني صالحيت لري چې د پيسو په چاپ او چلند آې اقدام وآړي او په - ٤ 
و په مرسته د موقته اداره به د ملګرو ملتون. ځانګړي توګه حق لري چې د نړيوالو مالي سازمانونو څخه پيسې ترالسه آړي

دا بانك به د بامسئوليته، محاسبوي او څرګند آاردود له مخې د پيسو په تهيه آولو آې د . افغانستان مرآزي بانك بيا فعالوي
  .قانون له مخې اقدام آوي
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آمنۍ نوموړي آميسيون موقتي وا.  موقته اداره به د ملګرو ملتونو په مرسته د ملكي مامورينو خپلواك آميسيون جوړوي- ٥ 
او راتلونكې انتقالي واآمنۍ ته د هغو باآفايته او با اهليته آانديدانو لنډ لستونه چې د اداري څانګو په مهمو دندو او همدغه 

  .شان د واليانو او ولسواالنو په دندو ګمارل آيږي، ورسپاري

د دغه آميسيون په دندو آې د . ړ آړي موقته اداره به د ملګرو ملتونو په مرسته د بشري حقوقو يو خپلواك آميسيون جو- ٦ 
بشري حقوقو د رعايت څارنه، د بشري حقوقو د نه مراعت په صورت آې تحقيق او د بشري حقوقو د آورنيو موسساتو ته 

همدغه شان موقته اداره د ملګرو ملتونو په مرسته د هغو ستونزو په هكله چې په دې موافقتنامه آې نه . وده ورآول شامل دي
  . په ځاى شوي، نور آميسونونه هم جوړولى شيدي ځاى 

 د موقتې ادارې غړى به په خپلو آړو وړو آې د يو لړ سلوآي ضوابطو رعايت وآړي چې د نړيوالو معيارونو سره - ٧
  .برابر وي

ايد د  آه چيرې د موقتې ادارې آوم غړى په خپلو آړو وړو آې د پورته ذآر شويو نړيوالو معيارونو اطاعت ونه آړي، ب- ٨
د يوه غړي ګوښه آول او يا د ادارې څخه د هغه ايستل بايد د رئيس او يا د هغه د آوم . خپلې دندې نه ګوښه آړاى شي

  .مرستيال په وړانديز او د رايو د دوه ثلثو په اآثريت عملي شي

  .كميل او تصريح آيږي د لزوم په صورت آې د موقتې ادارې د غړو دندې او صالحيتونه د ملګرو ملتونو په مرسته ت-٩ 

IV .  د اضطراري لويې جرګې د رابللو له پاره ځانګړى خپلواك آميسيون  

 د اضطراري لويې جرګې د رابللو له پاره يو ځانګړى خپلواك آميسون د موقتې واآمنۍ د جوړولو څخه د يوې مياشتې - ١
د دې آميسيون يو شمير غړي بايد په .  تنه غړيتوب لري21په دې ځانګړي خپلواك آميسون آې . په دننه آې جوړيږي

د دې آميسيون غړي به د هغه آانديدانو د لستونو څخه چې د افغانستان . اساسي قانون يا عنعنوي قوانينو آې تخصص ولري
په اړوند د ملګرو ملتونو په خبرو آې د برخه والو له خوا وړاندې شوي او همدغه شان د افغان متخصصينو، د مدني ټولنو د 

ملګري ملتونه به د دې آميسون په جوړولو، فعالولو او د آميسون د مناسبې . و له خوا مخكې ترتيب شوي غوره آيږيډل
  . داراالنشا په جوړولو آې مرسته وآړي

 دغه ځانګړى خپلواك آميسون به د اضطراري لويې جرګې د آاردود او د اضطراري لويې جرګې د غړو د شمير په - ٢
دغه ځانګړى خپلواك آميسون به د مقرراتو او آاردود مسوده جوړوي چې . تصميم نيونكې مرجع ويټاآلو آې وروستنۍ 

 په لويه جرګه آې په هيواد آې دننه د اوسيدونكو مسكونو او آوچيانو د برخې د )الف (:الندې ټكي به پكې په ګوته شوي وي
او د نړۍ په نورو هيوادونو آې د افغاني آډوالو د پاره د  په پاآستان، ايران )ب(. ټاآلو له پاره د معيارونو په ګوته آول
 په هيواد آې دننه او د هيواد نه د باندې د اسالمي عالمانو په ګډون د مدني )ج (.برخې د ټاآلو د معيارونو په ګوته آول

  . نو په ګوته آولټولنو، سازمانونو، بانفوذه شخصيتونو، روښان فكرانو او سوداګرو د برخې د ټاآلو د پاره د معيارو

 دغه ځانګړى خپلواك آميسون به په اضطراري لويه جرګه آې د ښځو او د افغان اولس د نورو پرګنو د استازو مناسب -٣
اوونۍ مخكې د اضطراري لويې جرګې آاردود، مقررات، د جرګې د پرانيستلو نيټه، په نظر آې نيول . شمير باوري آوي

  .شوى ځاى او موده چاپ او خپره آړي

 د اضطراري لويې جرګې د پاره به ځانګړى خپلواك آميسيون د آانديدولو د پروسې او د هغې د څارنې او تطبيق - ٤
دغه آميسيون بايد د اضطراري لويې جرګې له پاره د غير مستقيمو انتخاباتو يا غوره آولو پروسه په . آاردود وضع آوي

خپلواك آميسيون به داسې ميكانيزم او مقررات رامنځ ته آوي چې د هغه دغه ځانګړى . څرګنده او منصفانه توګه يقيني آړي
  .له مخې شكايتونه ثبت او د شخړو په صورت آې حكميت وشي
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 اضطراري لويه جرګه به د انتقالي ادارې له پاره د دولت مشر انتخابوي او هغه وړانديزونه چې د انتقالي ادارې د - ٥
  .كله شوي وي، تصويبويجوړښت او د لوړرتبه مامورينو په ه

V .نهايي احكام  

 د قدرت د رسمي انتقال سره سم به په هيواد آې ټول مجاهدين، افغان وسله وال ځواآونه او وسله والې ډلې د موقتې - ١
 او او د افغانستان د نوو امنيتي او پوځي غوښتنو سره سم به د هيواد په وسله والو. واآمنۍ د آنترول او قوماندې الندې راځي

  . امنيتي ځواآونو آې تنظيم شي

 موقته واآمني او اضطراري لويه جرګه بايد د نړيوالو هغو اساسي پرنسيپونو او احكامو مطابق عمل وآړي چې د بشر - ٢
  . په حقوقو او انساني قوانينو آې خوندي شوي او افغانستان هغه منلي دي

تنظيم شوو جنايتونو په ضد مباره آې د نړيوالې ټولنې سره همكاري  موقته واآمني بايد د تروريزم، مخدره موادو، او - ٣
دغه واآمني بايد نړيوالو قوانينو ته په درنه سترګه وګوري او د خپلو ګاونډيو هيوادونو او نړيوالې ټولنې سره سوله . وآړي

  .ايز او دوستانه اړيكي ټينګې وساتي

ى خپلواك آميسيون بايد دا باوري آړي چې په اضطراري لويه جرګه او  موقته واآمني او د لويې جرګې د رابللو ځانګړ- ٤ 
  . موقته اداره آې ښځې، ټولې قامي او ديني ټولنې عادالنه استازيتوب ولري

 موقته واآمني هغه اشخاص چې د نړيوالو بشري قوانينو نه يې سرغړونه آړي وي او يا يې د انسانيت په ضد جنايت - ٥
  .  څخه نه شي معاف آولىآړي وي له عدلي تعقيب

 ٢٠٠١ نومبر ١٤( لمريز آال پريكړه ليك ١٣٨٠ د موقتې واآمنۍ ټول اقدامات به د ملګرو ملتونو د امنيت د شورا د - ٦
  .د افغانستان په هكله د امنيت شورا نورو اړوندو پريكړو سره مطابقت ولري) ميالدي آال

پاره مقررات او آاردود په غوره توګه د ملګرو ملتو په مرسته رامنځ ته  د موقتې واآمنۍ الندې به د ټولو اورګانونو له 
 ميالدي آال د دسمبر د مياشتې په ٢٠٠١ضميمې د دې موافقتنامې داخلي برخې جوړوي چې انګليسي متن يې د . آيږي

رسمي . وساتل شيپنځمه نيټه په يوه نسخه آې ترتيب شوي اصلي متن دى او بايد د ملګرو ملتونو په ارشيف آې خوندي 
متنونه به په پښتو، دري او نورو هغو ژبو آې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشى د خاص استازي له خوا به مشخصې شي، هم 

د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازى به تصديق شوې نسخې په انګليسي، پښتو او دري هر يو ګډونكونكي . ترتيب شي
  .ته استوي
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  لومړۍ ضميمه

 ړيوال امنيتي ځواك ن

 د افغانستان په اړوند د ملګرو ملتونو په خبرو آې برخه وال دا مني چې په ټول هيواد آې د امنيت ټينګښت، نظم او د - ١
دغه هدف ته د رسيدو له پاره دا ژمنه آوي چې افغانان به د خپلو ټولو وسايلو، . قانون پلې آول پخپله د افغانانو مسئوليت دى

ذ سره سم امنيت د ټولو له پاره په شمول د ملګرو ملتونو او نورو نړيوالو حكومتي او غير حكومتي موسساتو او توان او نفو
  . مامورينو چې په افغانستان آې ځاى په ځاى آيږي يقيني آړي

واآمنو سره د  د دې هدف په نظر آې نيولو سره د خبرو برخه وال غوښتنه آوي چې نړيواله ټولنه به د افغانستان د نويو - ٢
  .افغانستان د نويو وسله والو او امنيتي ځواآونو په روزنه او جوړيدو آې مرسته آوي

 د دې مطلب په پوهيدو سره چې د افغانستان نوى وسله وال او امنيتى ځواآونو د بشپړ جوړيدو او په آار لويدو له پاره -٣ 
په خبرو آې برخه وال د امنيت د شورا نه غوښتنه آوي چې يو څه وخت ته ضرورت لري، نو له دې آبله د ملګرو ملتونو 

دا ځواك به د آابل او د . خپل موظف پوځونه هرڅومره ژر چې آولي شي په افغانستان آې ځاى پرځاى آولو ته توجه وآړي
د نورو دغه ځواك آولي شي چې د لزوم په صورت آې د هيوا. هغه د چاپيريال د امنيت د ساتلو په الر آې همكاري وآړي

  .ښاري مرآزونو او ساحو ته پراختيا ومومي

 د ملګرو ملتونو په خبرو آې برخه وال ژمنه آوي چې له آابل او نورو ښاري مرآزونو او ساحو څخه په آومو چې د - ٤ 
ن دا به هم ښه وي چې دغه ځواآونه د افغانستا. ملګرو ملتونو موظف ځواك ځاى په ځاى آيږي، ټول پوځي واحدونه وباسي

  .د بيا رغونې په الر آې همكاري وآړي) انفراسترآچر(د زيربنا 
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***  

  دوهمه ضميمه

  په موقته دوره آې د ملګرو ملتونو د سازمان نقش

 د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګرى استازى په افغانستان آې د ملګرو ملتونو د هراړخيز آار په ټولو برخو آې - ١
 . مسئوليت لري

ونو د سرمنشي ځانګړى استازى بايد د دې موافقتنامې ټول مندرجات وڅاري او د تطبيق په الر آې يې  د ملګرو ملت- ٢
  . مرسته وآړي

 ملګري ملتونه به موقتې واآمنۍ ته د يوه سياسي بيطرفه چاپيريال په رامنځته آيدو آې الرښونه وآړي تر څو اضطراري -٣
ملګري ملتونه به د هغو موسساتو او اداري څانګو چال چلند ته . نډه شيلويه جرګه په ازادو او منصفانه شرايطو آې راغو

  . چې د اضطراري لويې جرګې دايرول او د هغې نتيجې په مستقيمه توګه د نفوذ الندې راوړي خاصه توجه وآړي

آړل شي چې د  د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړى استازى او يا د هغه او هغې له خوا ټاآل شوي هيئت ته به بلنه ور-٤
  . موقتې ادارې او د اضطراري لويې جرګي د رابللو د ځانګړي او خپلواك آميسيون په غونډو آې برخه واخلي

 آه د هر دليل په وجه موقته اداره يا ځانګړى خپلواك آميسيون د خپلو غونډو څخه منع شي او يا د دې جوګه نه وي چې د -٥
اتو په هكله پريكړه وآړي، په دې هكله به د ملګرو ملتونو د سرمنشي اضطراري لويې جرګې د راغونډيدو د موضوع

ځانګړى استازى، د موقتې ادارې يا د ځانګړي خپلواك آميسيون له خوا د نظرياتو په نظر آې نيولو سره د خپل خير او 
  .  وآړيښيګڼې ماموريت څخه آار اخلي ترڅو په دې باره آې د حل د پاره اسانتياوې برابرې او يا پريكړه

 ملګري ملتونه بايد حق ولري چې د بشري حقوقو د پښو الندې آيدو په صورت آې تحقيق، او آه ضرورت شي، نو د - ٦
همدرانګه ملګري ملتونه د بشري حقوقو د پراختيا، د ښوونې او روزنې د پروګرام د تطبيق . اصالحي عمل سپارښتنه وآړي

  .ه الر آې مسئوليت لرياو د بشر حقوقو ته د درناوي او پاملرنې پ
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 دريمه ضميمه

   د ملګرو ملتونو د سازمان څخه د افغانستان په اړوند

 د ملګرو ملتونو د خبرو د برخه والو غوښتنه

  :د ملګرو ملتونو په خبرو آې برخه وال په دې وسيله

ب، د خاورې تماميت او ملي يووالي د  د ملګرو ملتونو او نړيوالو ټولنې څخه غوښتنه آوي چې د افغانستان ملي واآمنتو– ١
همدارنګه د افغانستان په آورنيو چارو آې د بهرنيو هيوادونو د السوهنې د بندولو . ضمانت له پاره ضروري اقدامات وآړي

  . په هكله الزم اقدامات وآړي

 موسساتو څخه غوښتنه  د ملګرو ملتونو، نړيوالې ټولنې په ځانګړي ډول د مرسته ورآوونكو هيوادونو او څواړخيزو-٢
آوي چې د خپلو وعدو د پوره آولو له پاره له موقتې واآمنۍ سره په ګډه د افغانستان د بيا رغونې، په پښو دريدو او بيا 

  . ودانولو په الر آې خپل واجبات او همكاري يو ځل بيا تائيد، غښتلې او تطبيق آړي

 ژر د رايو ورآونكو د نومونو د ثبتولو آار د عمومي انتخاباتو چې  د ملګرو ملتونو د سازمان څخه غوښتنه آوي هر څه– ٣
د اساسي قانون د تصويب څخه وروسته دايريږي مخكې له مخكې سرته ورسوي او همدارنګه په افغانستان آې نفوس شميرنه 

  . هم بشپړه آړي

 د خپلواآۍ او خلكو د عزت په خوندي  د ملګرو ملتونو د سازمان او نړيوالې ټولنې څخه غوښتنه آوي چې د افغانستان– ٤
ساتلو آې د مجاهدينو د قهرمانانه نقش په پيژندلو سره الزم اقدامات او د موقتې واآمنۍ سره مرسته وآړي تر څو د 

  . افغانستان په وسله وال او امنيتي ځواآونو آې مجاهدين بيا مدغم آړي

د شهيدانو آورنيو او نورو وارثينو، د جنګ ځپلو او د جنګ د  ملګرو ملتونو او نړيوالې ټولنې ته بلنه ورآوي چې – ٥
  . معيوبينو سره د مرستې صندوق جوړ آړي

 د ملګرو ملتونو او نړيوالې ټولنې او د سيمه ايزو مرستندويه موسساتو څخه په آلكه غوښتنه آيږي چې د موقتې واآمنۍ – ٦
و په ضد د مبارزې په الر آې د موقتې واآمنۍ سره همكاري وشي سره د نړيوال تروريزم، د مخدره موادو د آرنې او ليږدول

او افغاني آروندګرو د پاره د مالي، مادي او تخنيكي مرستو په برابرولو سره زمينه مساعده آړي، چې د افغانستان آروندګر 
  . نور خوراآي پيداوار توليد آړي
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  څلورمه ضميمه

  دموقتې ادارې جوړښت

  حامد کرزى ................................................................رئيس

  مرستياالن
  ډاکټره سيما سمر............................... زيرهوچارو  ښځو مرستياله او د
  قسيم فهيم محمد........................................دفاع وزير مرستيال او د
  حاجي محمد محقق........................................پالن وزير د مرستيال او
  شاکرکارګر..............................برښنا وزير او اوبو د مرستيال او

  هدايت امين ارسال......................................ماليې وزير مرستيال او د
  

  غړي

  ډاکټر عبداهللا عبداهللا.............................................بهرنيو چارو وزير د
  محمد يونس قانوني............................................ کورنيو چارو وزير د
  مصطفى کاظمي سيد............................................... وزير سوداګرۍ د
  الم رزمع محمد.........................................صنايعو وزير کانو او د
  عارف نورزى......................................... سپکو صنايعو وزير د
  اکټرمخدوم رهينډ.....................................کلتور وزير اطالعاتو او د
  انجنير عبدالرحيم.................................................مخابراتو وزير د
  ميرويس صادق...................................وزير روټولنيزو چا او کار د
  محمدحنيف بلخي...........................................حج او اوقافو وزير د
  عبداهللا وردک..... ........................ وزيروشهيدانو اومعلولينو چار د
  عبدالرسول امين...................................................پوهنې وزير د
  ډاکټر شريف فايز..........................................لوړو زده کړو وزير د
  ډاکټره سهيال صديق...........................................عامې روغتيا وزير د
  لعبدالخالق فض.................................................ټو وزيرګ ل ټود
  عبدالمالک انور..........................................پراختيا وزير کليو د د
  حاجي عبدالقدير.......................................ښارونو پراختيا وزير د
  امين فرهنګ..................................... زيروبيا رغاونې چارو  د
  سلطان حميد سلطان...........................................ترانسپورت وزير د
  عنايت اهللا نظري...........................................چارو وزير کډوالو د
  حسين انوري سيد.....................................مالدارۍ وزير کرنې او د
  اجي منګل حسينح....................................لګولو چارو وزير اوبو د
  عبدالرحيم کريمي................................................عدليې وزير د
  عبدالرحمان..............................توريزم وزير هوايي چلند او د
  امان اهللا ځدراڼ.....................................سرحدونو چارو وزير د
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  ضميمه خ

  دۍ د مالتړ قانوند افغانستان د ازا

  ٣٢٧-١٠٧پي ال 

مرستو ورکولو ته قانوني صالحيت ورکوي،   اقتصادي او دموکراتيکې پرمختيا لپاره دد افغانستان دغه قانوني اليحه
  . اويا بل کوم ځانګړي بهرني هيواد لپاره پوځي مرستو ته قانوني بڼه ورکويد افغانستان همداشان

رس کې راټول شوي وو، لخوا تصويب ګولسي جرګې چې په کان نو جرګې او دمتحده اياالتو د مشرا دغه اليحه د
  . شويده

  لومړۍ څپرکى، لنډ نوم، لړليک، او تعريفات
  .دى)  کال قانوني اليحه٢٠٠٢ د د مالتړ دآزادۍ د افغانستان(اليحې نوم د دې ، لڼدنوم: الف
  : اليحې لړليک په الندې ډول دىد دې ، لړليک: ب

  نوم، لړليک، تعريفات نډ ل،لومړى سرليک
  لپاره مرستې موکراتيکې پرمختيا د  اود اقتصادي د افغانستان --لومړى سرليک 
   اعالند پاليسي -١٠١
   موخېد مرستو -١٠٢
   قانونيتد مرستو -١٠٣
   انسجامد مرستو -١٠٤
  . نظرياتد کانګرسد پراختيا په هکله  همکاريو  د کوکنارو په توليدي سيمو کې د-١٠٥
   اداري احکام-١٠٦
  نورو چارواکو سره اړيکې  د-١٠٧
   بودجوي تخصيص ته قانوني بڼه ورکول-١٠٨
  نړيوالو مؤسسو لپاره پوځي مرستې رو يا نو ړي بهرني هيوادګبل کوم ځان يا  او د افغانستان---دوهم سرليک
   ساتنې لپاره مالتړد امنيت په انتقالي دوره کې -٢٠١
   قانوني کولد مرستو -٢٠٢
  .برابرې نړيوالې موسسې برابر هيوادونه او په شرايطو  په شرايطو-٢٠٣
  بيرته مسترديدنهد مرستو -٢٠٤
  خبرتيا اړتياوې رس لپاره دګکان  د-٢٠٥
نړيوال مرستندويه امنييتي  شان د کې همدا امن په فضا مرستو رسونه د دبشردوستانه او نورو افغانستان ته -٢٠٦

  ځواک پراختيا
  يحو سره اړيکېال نورو  د-٢٠٧
   وروستنى پړاو-٢٠٨
   متفرقه احکام---دريم سرليک 
  اړوندو اجرااتو مقررات قاچاق په مخنيوي پورې د نشه يې توکو د  د-٣٠١
  رس نظرګکان ولسمشرد ساتنې په اړوند د  دد افغانستان -٣٠٢
  راپورونه او مرستې ورکوونکو ونډه  افغانستان ته د-٣٠٣

   :عبارت دى له) افغانستان حکومت(کې د په دې اليحه : تعريف) ج(
  حکومت هرډول سياسې څانګې او  دد افغانستان )١(
  ۍ او يا ادارېګحکومت هرډول نمايند  دد افغانستان )٢(
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  لپاره مرستې دموکراتيکې پرمختيا  اود اقتصادي د افغانستان --لومړى سرليک 
   اعالند پاليسي -١٠١

  :رس الندې موضوعات اعالنويګکان
ملکي  دموکراتيکو  هڅو مالتړ وکړي چې په افغانستان کې دد هغهمتحده ايالتونه او نړيواله ټولنه بايد ) ١(

ڼ ملتيزه، جنسي مساواتو ته ګکې يو پراخ بنسټه،  ال پرمختيا سبب شي او په دغه هيواد موسساتو د او حکومتونو
  .قومونو نماينده حکومت رامينځ ته شي د ټولو پاملرونکى، او

کډوالو   مرستو، دد بشري ړۍ خپل مهارتونه په کار واچوي ترڅوګړي ډول متحده آياالت به دمګپه ځان) ٢(
  .ي وکړيګبيا رغاونې ضرورياتو ته رسيده  ، او په افغانستان کې دد مبارزې يې توکوسره د نشهاړتياوې، 

تاوتريخوالي  او النجو د وامنيت راولي اومتحده آياالت به هڅه وکړي په افغانستان کې سوله ا نړيواله ټولنه او) ٣(
نړيوال تروريزم  بيا پيل کيدلو مخه ونيسي، همداشان به خپلو مرستو ته دوام ورکړي ترڅو افغانستان يوځل بيا د د

  .رزيګځاله ونه 
  نيټه په جرمني کې السليک شوي مالتړ وکړي، ترڅو١٢دسمبر په  پريکړو چې د ن دوب متحده آياالت بايد د) ٤(

ه متحده آياالت بايد په ګموسسات رامينځ ته شي، په خاصه تو لنډمهاله ترتيبات ترسره او دايمي دولتي ادارې او
په سيمه کې نورهيوادونو  اونډي هيوادونو او ګد او. ساتنې لپاره هڅه وکړي ناپييلتوب د ه د افغانستان دګجدي تو

 دې موخې ته د او. لپاره بنسټيز اصول وټاکي نه پيښيدو  دتهديد سياسي خپلواکۍ ته د يا حاکميت، ځمکنۍ بشپړتيا
  .هر ديپلوماتيک نوښت مالتړ وکړي رسيدو لپاره د

ه پاملرنه ګړي بيړني حالت چې بايد ولسمشر ورته په جدي توګځان امريکايانو له نظره په افغانستان کې د د) ٥(
دوستي، سياسي  امنيتي مسائيل بشر  وي،بشپړ انعطاف څخه برخمن وکړي او د تګالرې په جوړولو کې يې د

کې   تګالرې په جوړولو، همغږي کولو اواداره کولود دغه. پرمختيايي موضوعات دي تنفيذ، او  دد قانونحاالت، 
  .رامونه جوړکړل شيګړي لنډمهاله پروګ په پام کې ساتلو سره ځاند مرستو سره د افغانستان بايد

له مينځه وړلو لپاره بايد نړيواله ټولنه او  ترويرزم د د ښت اوګټين ولسواکۍ د راوستلو، د يا ثبات د د ټيکاو) ٦(
 دموکراتيکو، ملکي حکومتونو اوموسساتو د د هغه هڅو مالتړ وکړي چې په ټوله مينځنۍ آسيا کې متحده آياالت د

  .پرمختيا سبب کيږي ال
  :  موخېد مرستو -١٠٢

  : بڼه غوره کړې، موخې په الندې ډول ديسرليک الندې يې قانونيد دې  مرستو چې د هغه
 کمولو له الرې په متحده آياالتو تاوتريخوالي د  نړيوالو ځواکونو پر ضد دوامريکايي او نور په افغانستان کې د) ١(

نړيوال تروريزم   چانس کمول چې افغانستان بيا د د هغه راوستلو ته الره پرانيستل، اود امنيتاو نورې نړۍ کې 
  .دل نه شيپه مرکز ب

اونډيو ګپه  او وګړو  هڅو مالتړ ترڅو دننه په افغانستان کې دارهدوامد  آياالتو اونړيوالې ټولنې دد متحده) ٢(
  .پاى ټکى کيږدي هيوادونو کې افغاني مهاجرينو ته ورپيښ بشري کړکيچ ته د

انتقال  کيمياوي موادو د  کې دهيروينو په جوړولو  د،راکړې ورکړې پر ضد مبارزه توليد او  يې توکو دد نشه) ٣(
نورو اړوندو موضوعاتو  د کښت، او کوکنارو د ظرفيتونو لوړول ترڅو خپله د افغان حکومت د د مخنيوى، او

  .مخنيوى وکړي
 ميشتو قومونو نماينده د ټولو ښځو حقونو ته پاملرونکى، او ڼ ملتيز، دګ ،پراخ بنسټه يو په افغانستان کې د) ٤(

 حقونوپه ځانګړي د بشري افغانانو د ټولو. افغانانو لخوا ټاکل شوى وي  کول چې په بشپړ ډول دحکومت رامينځ ته
امريکې متحده آياالت هغه مرستو ته ژمنه ده چې افغانستان پرې بيا   ساتندوى وي همداشان دد حقونو د ښځوډول 

ي اړتياوو ته پکې پاملرنه يوغتيار روزنې او ښوونې او  د د ښځوماشومانو او د ړې توګهګورغول شي او په ځان
  .شوي وي، ترڅو بيا په افغاني ټولنه کې فعاله ونډه ولري
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تطبيق  د تنظيم، پرمختګ، او ،ضرورت وړ پروژو د ترڅو خپل ظرفيتونه لوړ کړي او افغان حکومت مالتړ د) ٥(
  .جوګه شي

 قومونو نماينده د ټولو قونوته پاملرونکى او حد ښځوڼ ملتيز،  ګپراخ بنسټه، يو ونډې پراختيا د د مدني ټولنو د) ٦(
په  دقيق ډول او طرز  دد حکومتپه راتلونکې کې  افغانانو لخوا ټاکل شوي حکومت په رامينځ ته کولو کې چې د

  .مداخلې څخه خالي وي ډول تبعيض او هر ټاکلو کې د
شي،  پيدا  چې خلکو ته پکې کارپروګرامونو له الرې مرسته کول هغو ونې سره دارغ بيا  دد افغانستان )٧ (

  .او تعليمي سيستمونه بيا ورغول شيي ي روغتيا، کرهڼيز سيستم د افغانستانماينونه پاک شي، او
 د ښځو څخه دفاع، د حقونو د ښځوامکاناتو برابرول ترڅو خپل مسووليتونه چې   چارو وزارت ته دد ښځو) ٨(

  او. يايي حالت ته پاملرنه ده په ښه ډول ترسره کړي روغتد ښځوروزنه، مسلکي تعليمات، او  ښوونه او
مذهبي ازادۍ درناوى  داسې يوې ټولنې ودې ته زمينه برابرول چې کثرت پالنه پکې شتون ولري او د د او) ٩(

  .وکړي
   قانونيتد مرستو -١٠٣

نور مشابه قوانين  مادې همداشان داسې ١١٥ -١٠٧ څپرکي ٥١٢ نقانو په ټوليز ډول د نړيوالو عامه حقوقو د: الف
  . کړنو لپاره افغانستان سره مرستې وکړيد الندېقانونًا صالحيت ورکوي ترڅو  ته ولسمشر

  :افغانانو بيړنۍ اړتياوي پوره کړي لکه په الندې برخو کې مرستې  ترڅو د-بيړنۍ بشري اړتياوې) ١(
  بيړني خواړه، سرپناه او روغتيايي مرستې  :لومړۍ
  حفظ الصحې لپاره  او دڅښلو پاکې اوبه د  :دوهم
ماشوم لپاره  او مور معالجې خواړه، د واکسين په شمول، د دنو ماشوما ناروغتيا څخه وقايه، د د  :دريم

  ه، او مکروبي ناروغۍ، څارنه او تداوينروغتيايي خدمتو
  بيا يوځاى کولو خدمتونه او کورنيو ورکو عزيزانو موندنه او د د  :څلورم
  و ناچاودو مهماتو پاکولنور ماينونو او د  :پنځم

په  - برابرولد ځایاوسيدلو لپاره  بې ځايه شويو خلکو بيرته راستنول او هغوى ته د  او کورنيود کډوالو) ٢(
دننه کډوالو او بې ځايه شويو خلکو سره مرسته که چېرې غواړي چې بيرته هيواد ته راستانه  هيواد کې داو په بهر 

  دغه مرستې په الندې ډول دي ،يا جذبولو سره مرستهد ب د هغوى په ټولنه کې شي، او
  .شميرې کې ورڅخه يادونه وشوه) ١(هغه مرستې چې په پورته ذکر شوې  :لومړى
 يوه لويه د کډوالواونډيو هيوادونو کې اوسيږي او ګپه شمول چې   کډوالود هغهټولنو سره مرستې، : دوهم

سره  د ټولنيز،روغتيايي، او ښوونيز خدمتونه ېچ  مرستو موخه دادهد دغه. شميره يې جوړه کړې ده
برخې   په کتلوي ډول بيرته راستنيدنې دغهد کډوالوځکه چې  .ورته پراختيا ورکړي ورغول شي اويا
  .اغيزمنې کړيدي

امنيت تامين کړي اويا هم   لپارهد کډوالونړيوالو موسساتو او کوربه هيوادونو سره مرسته ترڅو : دريم
يا نور تروريستې ګروپونو سره اړيکې  وسله والو ډلو او څخه چې د ګياليو اوهغه خلکوجن عام کډوالو له

وڅاري او   مستحق نه ويد مرستو آياالتو د متحدههم هغه خلک وي چې  يا يا يې غړي وي، او ولري او
  او،. ترې جال يې کړي

په افغانستان کې  نه شي او کډوالو سره مرسته چې په داوطلبانه ډول غواړي وطن ته راستاد هغه :څلورم
 کډوالو سره دوامداره مرسته چې بيرته نه شي راستنيداى  د هغهدننه په ټولنه کې بيا جذب کړاى شي، او

دوستانه مرستې چې دننه په هيواد کې بې ځايه  د هغه کډوالوسره بشر يا هم نه غواړي راستانه شي، او او
اسې نورو دد  يا او له الرې دفتر  دد کډوالوونو روملتګمل  کډوالو په شمول چې دد هغهوي،  شوي

   . سره مرستې ترسره کوي غواړي بيرته راستانه شيد کډوالودفترونو چې 
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او په هيروينو د توليد مخنيوي  د له مينځه وړلو د کښت د کوکنارو: الف : يې توکو په ضد مباررزهد نشه) ٣(
تقاضا کمولو لپاره د مرستو ځانګړي کول، او په   دعرضې او توکود مخدرهپه افغانستان او سيمه کې  ټوليز ډول

  :خاص ډول په الندې برخو کې په مرستو باندې ټينګار
سيمو کې   رامينځ ته کول، په هغهد پروګرامبديل معيشت  او اپيمو له مينځه وړل، د د کوکنارو :لومړى

شيندونکو  ژر اغيز  د، پيرودنهپيداورو توکو د غيرنشه يې يې د رو څخهګچې کوکنار کرل کيږي له بز
 د داسېرځوي، ګڅخه راو کار پټوکې د  پهد کوکنارو رو پامګکار عامه کارونو رامينځ ته کول ترځو د

پروژو پيلول ترڅو د نشه يي توکو په توليد، پروسس اوقاچاق باندې متمرکزې وي، ترڅو هغه چاته چې 
  .متيازات ورکړل شيا په مخنيوي کې مرسته اوهمکاري کوي  يې توکود نشه
 توکو د مخدره ته کول لکه ارګانونو رامينځ په حکومتي چوکاټ کې د نشه يي توکو پرضد د :دوهم

 رامونو او تجهيزاتو برابرول،ګښوونيزو پرو د انونو لپارهګ ارد دغهدکنټرول عالي دولتي کميسيون، 
  .قوانينو جوړول او تنفيذول رضد داو قاچاق پ توليد،کرهڼې د په افغانستان کې د مخدره توکو همداشان

د انونو سره مرسته ترڅو ګمرکاتو، پوليسو، اونوروهغه سرحدي ارګ د په افغانستان او سيمه کې: دريم
مخنيوي لپاره ښوونيزو پروګرامونو جوړکړي اوهمداشان ورته وسايل برابرکړي، په   توکو دمخدره
ټه اخيستل ګهيروينو په جوړولو کې ورڅخه   چې د کيمياوي موادود هغه او  يي توکود نشهړي ډول ګځان

  .کيږي، مخنيوى کول په افغانستان او سيمه کې
د  د کوکناروانې او ستراتيژيکه مطالعه ترڅو ګونو په اړوند سروي د کښتپه کلني ډول د کوکنارو : څلورم
   او کرکيلې په هکله معلومات حاصل کړاى شي، اوکښت
 .غوښتنې يا تقاضا کمول  توکو دد مخدره کډوالو ترمينځ راستيندونکو د وپه افغانستان کې دننه ا: پنځم

 جمهور لخوا د رئيس مناسبه ده چې د  کال پورې د هرکال لپاره پنځلس ميليونه ډالره بودجه٢٠٠٦ کال څخه تر ٢٠٠٣د : ب
پورته ذکر شوي الف  د کارونو لپاره چې د هغهاو  مخنيوي پروګرام ته ورکړل شي،  يي توکو دد نشهملګروملتونو 

دى قانوني اليحې په  دغه اندازه پيسې د .ورڅخه يادونه شوى مصرف شي پورې راف د لومړۍ څخه ترپنځمې شميرېګپار
کومې بلې مرجع څخه اخيستل   يې توکو مخنيوي لپاره دد نشه پيسو څخه بيلې دي چې د هغه واسطه منظورې شوې دي او

  .منظورې شوي وي شوې او يا
انو بيا ګ او د بنسټيزو زيربنا،سکتور بيا رغاونه، په روغتيايي چارو کې بهبود کرهڼي د وړو بيا تامينول، دخ د -٤

  . جوړونه
بيا رغاونې د پخوانيو  زراعتي سکتور د  د،زياتوالي مارکيټونو د خوړو د د، الس رسي په افغانستان کې بازارونو ته د

ښه کولو او په  روغتيايي حاالتو د  د،کارموندنې په هيواد کې بې ځايه شويو ته دجنګياليو، بيرته راستنيدونکو کډوالو، او 
   : مرستو برابرولد الندې جوړولو لپاره افغانستان کې د زيربناګانو د

 انو جوړول او په کليوالو سيمو کې دګزيربنا سيستمونو په شمول د په کرهڼيزه برخه کې د اوبو لګولو د: الف
  .سړکونو جوړول

  مودې اوږدول پورونو د د :ب
 تکثير، تصديق او د اړينو زراعتي محصوالتو چمتو کول لکه، تخمونه، وسايل، او کيمياوي سره همداشان د د: ج

  توزيع سيستمونو پياوړي کول محصوالتو د
سيمه  ونو د سيستمد دغه سيستمونو بيا احيا او موجوده اوبه لګولو د الښه کولو، د د کميت کيفيت او شته اوبو د د: د

  .ايزو ظرفيتونو لوړوالى
پخوانيو  تعميم ترڅو د مالدارۍ پراختيا او د او په نورو ميکانيزمونو سره د مالدارۍ بازارونو په پراختيا  د:هـ

  .جګړو او وچکاليو له امله زيانمنې شوي دي ځاى ونيسي مالداريو چې د
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 امونه، او داسې پروګرامونو رامينځ ته کول چې دماين پاکۍ پروګر  د، پوهاوىد خلکوماينونو په هکله  د: و
  .قربانيانو، يتيمانو او کونډو سره مرسته وشي ماينونو د

اسهاالتو او  ويټامين آ تطبيق، د  برابرول، واکسيناسيون، دد خوړوماشومانو لپاره  کوچنيو او شيدو خوړنکو د :ز
  .ينځ ته کولمنظمو پالنونو رام تنفسي ناروغيو تداوي او وقايې لپاره د

او مور  ي پالنه وشي او دي روغتيااو ماشوممور  هغوى په ترڅ کې د  پروګرامونو رامينځ ته کول چې دد داسې: ح
  .مړينې کچه راټيته کړي د ماشوم

مکروبي  هغوى له الرې د د ونو جوړول ترڅود پروګرامښه والي لپاره  د اوبو څښاک د حفظ الصحې او د د: ط
  .شونې شي ا او توبرکلوز يا نري رنځ تداوي او وقايهناروغيو لکه مالري

 او داسې ،دروغتيايي کلينيکونو  رامينځ ته کول لکهورسولو لپاره د منظمو پروګرامون روغتيايي خدمتونو د د: ي
  .چې په ځانګړي ډول پکې د يتيمو ماشومانو روغتيا ته پاملرنه وشي ايي مرکزونو بيا رغاونهينورو بنسټيزو روغت

) لکه د پوځي عملياتو په وخت کې زيانمن شويو کورنو بيا ترميم(برابرولو لپاره پروګرامونه،  نځيو دګهستو د: ک
  او. انو بيا رغاونه او په ښاري سيمو کې د بنسټيزو خدمتونو مالتړګښاري زيربنا د
انګړي ډول ماشوم په ځ وسله والو جنګياليو بې وسلې کول، غيرپوځې کول او ټولنې سره بيا يوځاى کول د :ل

  .سرتيري
د لوړولو لپاره  ظرفيتونو  حکومت دد افغان: الف. دولت رامينځ ته کول-ملت )ولسواکى(  په افغانستان کې يو تلپاتې-٥

والړو نهادونو رامينځ ته کول لکه، په  او دموکراتيکو او په آزاد بازار د  اړتياوو ته مثبت ځواب وواييد خلکومرستې ترڅو 
  :مرستو ته تمرکز ورکول  کېخورالندې ب

برابرولو کې مرسته  ملکي مشاورينو په  حکومت سره دد افغان نړيوالو موسسو مالتړ کومې چې د هغه :لومړى
  .کوي
يوې تعليم يافته ټولنې رامينځ ته کول د لومړنيو تعليمي مرکزونو په رامينځ ته کول سره چې ډير تاکيد  د: دوهم

  . نورو ماشومانو وشييتيمو ماشومانو او يا هم په
استخدام   په ترڅ کې افغان حکومت وتوانيږي چې ښوونکيد هغوى پروګرامونو رامينځ ته کول چې د داسې: دريم

  .کړي او ځانګړې تاکيد پکې په ښځينه ښوونکو وشي
م  له الرې افغان حکومت وکوالى شي چې داسې يو تعليمي نظاد هغوى پروګرامونو چمتوکول چې د داسې: څلورم

 حقونو لکه مذهبي د بشري ، د روغتيايي توب، زراعتي ښوونېد خوړوخبرتيا،  رامينځ ته کړي چې د ماينونو د
  . آزادي او ټولنيزې ښوونو په هکله مالومات پکې ځاى شوي وي

او داسې نوښتونه رامينځ ته   نور حقوقي چوکاټونه، حکومت سره مرسته ترڅو يو نوى اساسي قانوند افغان: پنځم
  اونمذهبي آزادۍ په رسميت پيژندل په اساسي قانو د لکه.  حاکميت پلى کړيد قانونړي چې په افغانستان کې ک

  .نورو حقوقي چوکاټونو کې
د په حکومتي ادارو کې د روڼتيا يا شفافيت، حساب ورکولو، او مشارکتي نظام رامينځ ته کولو مالتړ لکه : شپږم
  .ښې حکومت دارۍ سبب شي  همداشان داسې نور پروګرامونه ترڅو درامونه اوګ پرود مبارزې په ضد فساد
  .آزداو مطبوعاتو مالتړ د خپلواکه او: اوم
  . د نقش او ونډې د پراختيا مالتړد ښځو توکم يا نژاد څخه هر د په ملي، سيمه ايزه او حکومتي کچه: اتم
بيان آزادي، او  مذهبي ازادي، د  سبب شي لکه،ښه والي  حقونو دد بشريپياوړتيا مالتړ ترڅو   ټولنو دد مدني: نهم
  .څارنې مالتړ  حقونو دد بشريټولنو آزادي، همداشان  د

طالبانو لخوا ترسره شوي وي  تيريو چې د  حقونو دد بشرينړيوالو او ملي هڅو مالتړ چې  په افغانستان کې د: لسم
چې .  افغانستان کې فعاليت کوي ترسره شوي ويتروريستي ګروپونو لخوا چې په مخالفينو يا هم د  دد هغوىاو يا 

  .عدلي معايناتو لپاره د پاتې شونو راغونډول هم شامل وي تيريو په اړوند د  حقونو دد بشريدغه مالتړ کې به 
  .، سيمه ايزو او محلي ټاکنو مالتړ او د سياسي ګوندونو په رامينځ ته کولو کې مرستهد ملي: يوولسم
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مسؤولو او په ټولنيز بنسټ   لکه د،يزه اومحلي کچه د اغيزمنو عدلي ادارو رامينځ ته کول سيمه ا،په ملي: دولسم
  .د ملي پوليسو ځواک رامينځ ته کول والړ

   او. همداشان د مرکزي بودجوي چارواکو مالتړ  مالتړورامينځ ته کول بانک د د مرکزي :ديارلسم
 نوښت لپاره په افغانستان او اقتصاد د ندنې مالتړ کوم چې دپيژ پټليو د اډو دګاور د مهمو سړکونو او د: څوارلسم

مامورينو  مرک دګ ګمرکي خدماتو تاسيس او د د  سړکونو او پټليو بيا رغاونه اود دغه. ڼل کيږيګسيمه کې مهم 
  .ښوونې او روزنې سره مرسته

نو د وسياسي ګوند او د اغوښتلو په موخهر عنعنوي لويې جرګې د  لپاره دد مالتړ انتخاباتو يملي، سيمه ايزو او محل د: ب
 ٢٠٠٥ کال څخه تر ٢٠٠٣  مناسبه ده چې دهولسمشر ت) الف په پراګراف کې په يوولسمه فقره کې ذکر شو(پرمختګ چې د 

  .لس ميلونه ډالره بودجه بيله او منظوره کړي پورې د هرکال لپاره
بهرنيو  خصوصي مالي موسساتو تاسيس، د ځ ته کولو مالتړ، درامين ازاد بازار د د :مارکيټ اقتصاد آزاد بازار يا د .٦

سيمې  د پراختيا او رۍ دګسودا د انو رامينځ ته کولو اوګمخابراتي بنسټيزو زيربنا و جوړولو، دد پاليسيمستقيمو پانګونو لپاره 
  : په الندې برخو کې  لکهو ترتيبولد پاليسيغوړيدا په مالتړ  ريزو چارو دګسودا هيوادونو او متحده اياالتو سره د د

پوره  راستنيدو تشويق چې بهر اوسيږي او په ازاد بازار او سوداګرۍ کې د  افغانانو دد هغهبهر څخه  د: الف
  .مهارت لرونکي وي

داسې نور نهادونه چې کوچني اقتصادي  مالي موسساتو تاسيس، لکه د پورونو اتحاديې، کوپراتيفونه، او د: ب
چې ځانګړې تاکيد . عايداتو توليدونکي پروګرامونه مخکې يوسي بيوزلو خلکو لپاره د د يا  اوکريډيټونه برابر کړي
  .يې په ښځينه طبقه وي

  الرې هوارول، پراختيا لپاره د هيوادونو سره د سوداګرۍ د سيمې د د :ج
ټې ګ انو څخه دکوچني ماشوم شان د همدا درناوي زياتيدنه او ښه کول او اساسي حقونو ته د کارګرانو د د: د

  .اخيستنې مخنيوى
  رشد مالتړ سپکو صنايعو د  کوچنيو اوو نورد داسېالسي صنايعو پرمختګ او   د:هـ
  برابرول  مالي پروګرامونو اوامکاناتو بيا ودانولو لپاره د نورو لويو ښارونو د کابل او په افغانستان کې د د: و

   او انجونو سره مرستېد ښځو .٧
روزنه،   اوانجونو سره په سياسي، بشري حقونو، روغتيايي پاملرنه، ښوونه اود ښځو: ف يا موخې اهداد مرستو: الف

برابرولو په برخوکې مرسته چې په ځانګړې توګه به مرستې په الندې برخو باندې  د د پناه ځايونو تعليمات، امنيت او
  :متمرکزې وي

يا د روغتيايي  جوړولو مالتړ، او تيايي مرکزونو دروغ او د په چمتوالي دواګانو طبي تجهيزاتو،او د: لومړى
شيده خوړونکو  ، کوچنيو ماشومانو اود ښځوکلينيکونو جوړول ترڅو  احيا او بيا رغاونې لپاره د پاملرونو د
  .صحي حالت د ښه والي سبب شي ماشومانو د

  .اونو پراختيد پروګرامواکسيناسيون او معافيت  انو لپاره داو ماشوم د ښځو: دوهم
انجونو لپاره د لومړنيو او ثانوي ښوونځيو تاسيسول، پرمخ بيول او پراخه کول، چې په نصاب کې يې  د: دريم

  .ژبو زده کړي شاملې وي رياضي، ساينس، او د
 ته د الس لپاره د تخنيکي او مسلکي روزنيزو پروګرامونو رامينځ ته کول همداشان د عايداتو د ښځو: څلورم

  .وژو تاسيسولپر راوړلو لپاره د
طالبانو لخوا يې مخنيوى شوى و،  ښوونځيو برابرول چې د انجونو لپاره د ځانګړو ښوونيزو موکو او د: پنځم

  .زمينې برابرول توانايي په صورت کې هغوى ته د لوړو زده کړو انجونو د همداشان د
 اختطاف، قاچاق، زبيښاک ،يو جنسي تير پروګرامونو جوړول او تطبيقول ترڅو ښځې او انجوني دد داسې: شپږم

  . تبعيض څخه وساتيي مرستو دعرضي په وخت کې له جنسد بشرياو 
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  .خطر سره مخامخ وي  انجونو او ښځو لپاره بيړني پناه ځايونه برابرول چې د تاوتريخوالي دد هغه: اوم
ن يو زيات شمير جګړه ځپلي افغانستا  مرستو زياتوالى چې دغه طبقه ښځې دد بشريد کونډو ښځو سره : اتم
  .ړي تشکيلويګو
 ښځو څخه مالتړ چې دولتي موسساتو  ناد هغهپه مشرتابه ترسره کيدونکو کارونو څخه، او همداشان  د ښځو: نهم

  .خدماتو په رسولو کې تجربه لري انو ته داو ماشوم
 لکه ،ه ټول افغانستان کېمعلوماتو خپرول پ نړيوالو معيارونو په اړوند د  حقونو دد بشري او د حقونو د ښځو: لسم

  .بيان آزادي، او ټولنيزې آزادۍ مذهبي آزادي، د
   او، په اړوند روزنيز پروګرامونه جوړولد حقونو د ښځوملي پوليسو او حقوقي پرسونل ته : يولسم
ې په ښه والي ک حالت  حقونو دد بشري او د ښځوکميسيون څخه مالتړ ترڅو   دد حقونوبشر   دد افغانستان :دولسم

  دد حقونو د ښځواو  بيان آزادي، او ټولنيزې آزادۍ مذهبي آزادۍ حق، د  د،هڅه او هاند وکړي په ځانګړي ډول
  .تيري څخه کلکه څيړنه او څارنه وکړي تيري او بشري حقونو د

   مالي کال پوري په هر کال کې٢٠٠٦ مالي کال نه تر ٢٠٠٣ له :ې برابرولوجمالي  د: ب
 دچارو وزارت لپاره بيلې او د ښځور کال لپاره پنځلس ميليونه ډالره سبه ده چې د هولسمشر ته منا :لومړى

  او. منظورې کړي
 حقونو کميسيون لپاره پنځه ميليونه ډالره بودجه منظور ه د بشري د افغانستان ولسمشر ته مناسبه ده ترڅو :دوهم
  .کړي

 نورو وجوهاتو څخه بيل د هغه بوديجهاف کې ذکر شوى پاراګر) ب(په  :ې تړاود دغې وج د نورو مالي وجوهاتو سره: ج
  .کومې بلې مرجع څخه تصويبيږي دى هدف لپاره د دى کوم چې د
   :محدوديت
 د مرستوپرته له هغه اندازې څخه چې ( هغه اندازه پيسې چې ددى عنوان الندې ذکر کيږي -په ټوليز ډول) ١(

شميرې الندې ذکر شوي دي به هله ) ٤(پورې د  فقرې) ح(تر) و( لپاره د لومړى شميرې څخه تر دريمې او د
 ورکول کيږي که چيرې ولسمشر کانګرس ته وښايي او ثابته يې کړي چې په هماغه مالي کال کې په افغانستان کې

 حقونو په برخه کې هم پرمختګ د بشري  او دموکراتيک حکومت مينځ ته راغلى،اساسي قانون رامينځ ته شوى
  .شوى وي

  : و يا فسخې حقلغ د) ٢(
لومړي پاراګراف تطبيقول لغو کړي که چيرې وښايي او ثابته کړي چې   ولسمشر کوالى شي د-په ټوليز ډول: الف

  .ټو په نظر کې نيولو سره ترسره شوېګ اياالتو د ملي د متحدهامريکې  دغه لغو د
ف په نظر کې نيولو سره ليږل  کله چې اثبات ليک کانګرس ته د الف پاراګرا-اثبات يا تصديق محتويات د: ب

  .نه تطبيقيدلو الملونه پکې په ښکاره ډول ذکر کړي وي لغو کيدلو او کيږي بايد ولسمشر د لومړي پاراګراف د
   :د پانګونې مالي وجه

دغسې اهدافو لپاره له بلې کومې   مالي وجوهاتو څخه عالوه چې دد هغه -د بودجې د تخصيصولو قانونيت) ١(
ولسمشر لپاره  پانګونې لپاره د درې سوه ميليونه ډالرو تخصيصول د په افغانستان کې د. وې ويالرې منظورې ش
  کې رامينځ١٩٨٩چې په  د قانونمالتر  دموکراسۍ د  موضوع قانون احکام د شرقي اروپا دد دغهقانونيت لري او 
دجې تخصيصولو څخه په بو همدغې مادې په ب فقره کې د د خو. ( ماده کې ذکر شوي دى٢٠١ته شوى و په 

  .پورته ذکر شوې بودجې قانونيت ثابت دى په دغه اساس د نو) استثنا
 دغه تخصيص شوى پيسې ترهغه وخته پورې چې ټولې مصرف -ټې اخيستلو مودهګ مالي وجوهاتو څخه د د) ٢(

  .يعنې موده ورته محدوه نه ده. ټه اخيستل کيداى شيګشي ورڅخه 
  : انسجامد مرستو ١٫٤
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وزارت په چوکاټ کې يو  بهرنيو چارو د  دولسمشر څخه په کلکه غوښتل کيږي ترڅو د-په ټوليزه توګه: الف
  : کارونو لپاره مسؤول ويد الندې انسجام يا همغږي کوونکى موظف کړي ترڅو چې

  .ټې خوندې کړيګ آياالتو د متحده يوې جامع تګالرې جوړول ترڅو په افغانستان کې د داسې -لومړى
 طرح شويو د دغه مختلفو ادارو ترمينځ  اياالتو دد متحدهپاليسيو جوړول ترڅو   پروګرامونو اوداسېد  -دوهم

  . پاليسيو په مخ ته وړلو کې همغږي او يا انسجام رامينځ ته کړي
انسجام او همغږۍ رامينځ   سره په مرستو کې دد افغانستان نورو هيوادونو او نړيوالو موسساتو سره  د-دريم

  ته کول
  ارې دي اطمينان حاصلولګسرليک سره سازد دې  سره مرستې د افغانستان  په دې موضوع چې-څلورم
 مسؤوليت په غاړه لري کلکه څارنه او اطمينان د مرستو سره د افغانستان  ادارو څخه چېد هغه –بنځم 

  .لري طبيق وړتيا  دتد مرستوښه مديريت او  حاصلول چې دغه ادارې د
د  په مختلفو ادارو کې د حکومت آياالتو د متحده په اړوند د مرستو سره د متحده آياالتو د افغانستان -شپږم
  . او پروګرامونو په اړوند راوالړو شويو النجو هوارولپاليسي

همغږي کوونکي شخص موقف او رتبه  پاراګراف کې د )الف(په -همغږي کوونکي موقف او رتبه  دد مرستو: ب
  .وقف په اندازه ويرتبې او م يو سفير د به د

  . نظرياتد کانګرسد پراختيا په هکله  همکاريو  د کوکنارو په توليدي سيمو کې د١٠٥
 : دا نظر دى چې ولسمشر بايد الندې ټکي په نظر کې ولريد کانګرس

 نړيوالو موسساتو سره په هغو سيمو کې چې کوکنار د او د حکومت د افغانستان  آياالتو،د متحدهکه چيرې ) ١(
مخنيوى کې همکاري اومرسته ونه شي نو ولسمشر کوالى  ،او قاچاق پهد کښت د کوکنارو ې کرل کيږيپک

 آياالتو دوه اړخيزه مرستې بندې کړي د متحده طرزالعمل څخه کار واخلي چې د داسېشي چې دامکان ترحده 
  بنديدل وروسته بيا د مرستود دغهاړخيزه مرستو سره مخالفت وکړي، خو په داسې حال کې چې  څو او ياهم د

  .همکارۍ روحيه رامينځ ته کړي
چې دپورته ذکر شوي ) څواړخيزه مرستو تقويه( آياالتو دوه اړخيزه مرستې د متحدهکيداى شي چې ) ٢(

يا ترياکو په داسې توليدي سيمه کې چې هلته ال مرستې  د کوکنارو ،پارګراف په پايله کې بندې شوې وې
  .ده وي وويشل شيجاري وي يعني همکاري موجو

توليدونکو اونه توليدونکو  ترياکو د  ياد کوکنارو ته راړولو په خاطر بايد  د السپورته ذکر شويو موخو د) ٣(
  .وپيژندل شي په واضح ډول تعريف او سيمو ترمينځ پوله

  :اداري احکام. ١٠٦
ي اليحې د د قانونبهرنيو مرستو  ميالدي کال د ١٩٦١ د-: اجرا وړ احکام يا قوانين په اداري برخه کې د: الف

د دې  برخې د لومړى او دوهم څپرکي ټول احکام پرته له هغه احکامو چې له دې عنوان پورې اړوند نه وي دريمې
 همدغه قانوني اليحې د اقتصادي مرستو د  او دغه مرستې بايد کټ مټ د، وړ ديد تطبيقبرابرولو کې  مرستو په
  .يشل شيلومړۍ برخې پربنست وو څپرکي د

پر   مرستو په برابرولو کې چې ددى سندد هغه -: ټه اخيستنهګي االصله امريکايانو د مهارتونو څخه د افغان :ب
  :اساس يې قانونيت موندلى ولسمشر بايد الندې ټکو ته پاملرونکى اوسي

 د دغهې خدمتونو څخه کوم چ ي االصله امريکايانو دد افغانشونتيا ترحده اعظمي کوښښ وشي چې  د )١(
  .ټه واخيستل شيګمهارت درلودونکي وي  مرستو په اړونده برخو کې د

سند له الرې يې قانونيت موندلى دى بايد اعظمي کوښښ د دې سرته رسولو لپاره چې   فعاليتونو دد هغه) ٢(
راک وشي چې د قراردادونه او مالي وجوهاتو په ورکولو کې يې افغاني االصله امريکايان تشويق شي چې اشت

  .)امريکايان وي–هغه موسساتو ته ورکړل شي چې ډيرى کارکوونکي يې افغاني (پکې وکړي او يا هم 
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د دې امکان ترحده بايد ولسمشر   د-:ټه اخيستلګپوهنتونونو څخه  کالجونو او توليدي تجهيزاتو برابرول، د د: ج
  :الندې ټکي په نظر کې ولري مرستو په برابرولو کې

 ټه نه اخيستل کيږيګ توليدي وسايلو چې اضافي وي اويا ترې اوس د هغهبيا رغاونې لپاره  د د افغانستان )١(
  .برابرول تشويق شي پورې اړوند وو،) کوچنيو سوداګريو(سوداګرۍ  امريکې د د او
پوهنتونونو لخوا ترسره شوي   اود کالجونو اياالتو د متحدهامريکې   څيړنو او تحقيقاتو څخه چې دد هغه) ٢(
زراعت او کليو پراختيا په برخه کې  ټه اخيستنه چې دګتخنيک پوه کسانو څخه   مسلکي اود هغههم  يا ي اوو
  .مهارت درلودونکي وي د

 په سلوکې به يې د فدرالي ادارو ٧سند له الرې منظورې شوي دي د دې  مرستو چې د هغه -: اداري لګښتونه: د
  . اداري لګښتونو په نامه مصرف کيداى شي لو کې الس لري د په برابرود مرستوچې  اونورو نهادونو لخوا

  :څارنه يا نظارت: هـ
نظارت  څارنې او عمومي مالي څارونکي لخوا د مرستو برابرول به دد دې  :عمومي مالي څارونکى) ١(

  . الندې ونيول شي
 به دمالي ونکیپلټادارې عمومي   پرمختګ دد نړيوال آياالتو د متحده: پلټونکی عمومي USAIDد ) ٢(

  .مسايلو، تفتيش او څيړنه وکړي چې مرستې د مصارفو په اندازه په دقيق ډول ترسره شوي که نه
 کومې مرستې چې ،امکان په صورت کې  د-:  لومړيتوبد مرستو سره په مستقيم ډول د حکومت د افغانستان :و

  )انګړي ډول مربوط وزارت سرهپه ځ( سره ترسره شي د حکومت د افغانستان دې سند تصويب کړيدي بايد
  : چارواکو سره اړيکېد نورو. ١٠٧

اړيکې   هغه چارواکو سرهد ټولوويشلو چارې په غاړه لري بايد  قانوني اليحې دد دې هغه چارواکي يا مقامات چې 
  . سره مرسته ترسره کويد حکومت د افغانستان ولري چې

  : بودجوي تخصيص ته قانوني بڼه ورکول. ١٠٨
پرمخ بيولو لپاره  محتوياتو د عنوان دد دې  ولسمشر ته قانوني صالحيت ورکول کيږي چې - ټوليزه توګهپه: الف

 پورې په هرکال کې څلورسوه پنځه ويشت ٢٠٠٦ کال نه تر ٢٠٠٣ د )عنوان څخه) ج( شميرې د ١٠٣پرته د (
  . ميليونه ډالره تخصيص کړي

 ټکو د الندېکې د تخصيص شويو پيسو قانونيت  لف په شميرها  د-ټې اخيستلو مودهګ مالي وجوهاتو څخه د د: ب
  :پورې اړوند دى

. ټه اخيستل کيداى شيګ دغه تخصيص شوى پيسې ترهغه وخته پورې چې ټولې مصرف شي ورڅخه -)١(
  او .يعنې موده ورته محدوه نه ده

د لکه . خه بيلې ديبلې مرجعې څخه الس ته راځي څ عين هدف له پاره د  مرستو لخوا چې دد هغهاو ) ٢(
 ١٩٥٤  شمير د الف په لومړي عنوان کې ذکر دي، هغه مرستې چې١٠٣ پيسې چې د د مرستو لپاره خوړو

 ١٩٨٥  دد خوړوپرمختګ لپاره  راغلي، د په دويم سرليک کې ي اليحېد قانونودې  کال د زراعتي تجارت د
  . مادې د ب بند کې ذکر شوي مرستې٤١٦ ې دي اليحد قانون کال د کرهڼې ١٩٤٩ قانوني اليحې او بااالخره د

  نړيوالو مؤسسو لپاره پوځي مرستې يا نوور ړي بهرني هيوادګبل کوم ځان يا  او د افغانستان---دوهم سرليک
کانګرس په دې نظر دى چې د انتقالي دورې څخه تر يو پراخ بنسټه،   ساتنې لپاره مالتړد امنيت په انتقالي دوره کې -٢٠١

د  د افغانستان رامينځ ته کيدلو پورې متحده آياالت د  ملتونو استازي حکومتد ټولواو  جنس له نظره حساس  دڼ ملتيزه،ګ
  : سره په الندې برخو کې مرسته وکړيحکومت

ملکي حکومت او مرکز څخه يوې کنترول کيدونکې ملي اردو ته وده ورکول چې بشري حقونو ته درناوى  د) ١(
  . کاراخيستنې څخه مخنيوى وکړي سرتيرو اوجنګياليو په توګه د دماشومانو څخه  ولري او د

   مسلکي پوليسي ځواک رامينځ ته کول او روزنه چې بشري حقونو ته درناوى ولري اود ملي) ٢(
  تشکيلول ڼ ملتيزه امنيتي ځواکګيو  په افغانستان کې د )٣(
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  :  قانونيتد مرستو. ٢٠٢
  -صالحيت استعمال د: الف

 مادې ٥٠٦اليحې د  بهرنيو مرستو د  کال د١٩٦١ ولسمشر اختيار لري ترڅو د - توګهپه ټوليزه) ١(
)22U.S.C 2318(،په الندې ډول وکاروي دفاعي خدمتونه، او پوځي روزنې  پربنسټ دفاعي تجهيزات.  
  همدې مادې پر اساس  لپاره دد حکومت د افغانستان :الف
 مادې ٢٠٥ او ٢٠٣دى مادې همداشان د  لو موسساتو لپاره دمستحقه نړيوا مستحقو بهرنيو هيوادونو او د: ب

  .پربنسټ
شميرې ) ١(هغه مرستې چې د  .يا نورو مسايلو په اساس رامينځ ته کيږي قرارداد او هغه صالحيت چې د) ٢(

 ، دد مبارزې  توکو پرضدد مخدرهپه اساس قانوني بڼه خپلوي اوهمداشان د پوځي وسايلو، دفاعيي خدمتونو، 
 داسې نورو مرستو او پوځې تعليماتو او روزنو په شمول د او روزنې پولسيو د کنټرول، او د مو دجراي

  .قراردادونو په وسيله قانوني بڼه اختياروي
) کې تعريف شوي) m(٦٤٤ مرستو داليحې په د بهرنيو کال ١٩٦١چې د (مجموعي مقدار :  اندازهد مرستو: ب

خو د دغه مرستو   دي د درې سوه ميليونه ډالره څخه نه زياتيږي،ذکر شوي مرستې چې د الف شميرې الندې
تخصيص ورکړل  شميرې د مرستو د قانونې کيدلو د الندې اضافي) ١) (ب (٢٠٤اندازه به هله ډيره شي چې د 

.  مادې د هر ډول محدوديت د الندې به و نه شميرل شي٥٠٦ کال د بهرنيو مرستو د اليحې د ١٩٦١او د  .شي
)22U.S.C 2318.(  

  .برابرې نړيوالې موسسې برابر هيوادونه او په شرايطو په شرايطو -٢٠٣
 نور ټولو بهرني ،په شميره کې ذکر کيږي) ب(هيوادونو او موسساتو چې د  په عمومي توګه، پرته له هغه) الف(

  : شميرې د مرستو د ترالسه کولو جوګه دي که چيرې٢٠٢د  هيوادونه او نړيوالې موسسې
ډون ګد نظم دساتنې په برخه کې  افغانستان کې په پوځي، سوله ساتنې، او  هيواد او يا موسسه پهدغه )١(

  او. دغه هيواد کې د تلپاتې سولې او امنيت راوستل وي کوي، او موخه يې په
  . وشي،د هغه کړنو او عملياتو لپاره چې په افغانستان کې ترسره کيږي دغه ډول مرستې يوازې او يوازې) ٢(

چې حکومت يې د بهرنيو چارو د وزارت لخوا په ګوته شوى وي چې د  هغو هيوادونو څخه هيڅ يو د :استثنا) ب(
 بشري حقونو پر ضد په تاوتريخوالي کې په لويه پيمانه الس لري او يا د نړيوال تروريزم څخه مالتړ کوي د

 د صادراتو د اداره ١٩٧٩د ) U.S.C. 2371 22( الف مادې ٦٢٠ ميالدي کال د بهرنيو مرستو د اليحې د ١٩٦١
) U.S.C. 2780 d 22(مادې د ) d (٤٠مادې او د وسلو د صادراتو د کنټرول د ) 6ix 1(کولو د قانوني اليحې د 

  . کړي  شميره کې ذکر شوې مرستې ترالسه٢٠٢پر بنسټ حق نه لري ترڅو په 
  : د مرستو بيرته مسترديدنه -٢٠٤

 ٢٠٢وسايل، دفاعي خدمتونه، او پوځي زده کړې او روزنيز پروګرامونه چې د  دفاعيي –په ټوليز ډول ) الف(
په واک کې  شميرې د الف په دويمه برخه کې ورڅخه يادونه شوې ده، دفاع وزارت ته د بيرته مسترديدو پرته

وندلى م شميرې د الرې يې قانونيت) ١( د برخې د) ب(په استثنا د هغه حاالتو چې دغه مرسته د . ورکول کيږي
  .وي

  : د مرستو قانونيت) ب(
 يا ارزښتناکه شيان چې مخکې ،ڼل کيږي چې داسې مقدار مرستېګقانوني  دغه موضوع د ولسمشر لپاره )١(

  ميالدي کال د بهرنيو مرستو په١٩٦١لکه څنګه چې د (مستردې شي  تخصيص ورکړل شوې وې بيرته
٦٤٤)m (تو کې د دفاعيي وسايل، دفاعيي خدمتونه او چې په دغه مرس) ماده کې ورڅخه تعريف شوى دى

  . شميرې د الف په لومړى برخه کې ورڅخه يادونه شوې ده٢٠٢پوځي زده کړې هم راځي چې د 
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شميرې د الرې يې تخصيص قانونيت موندلى دى، د  )١(چې د   هغه اندازه مرستې–مرستو ته السرسى  )٢(
  . قانونيت پيداکوي ه د کومې بلې الرېپيسو څخه بيلې دي کومې چې د همدې موخې لپار هغه

  : د کانګرس لپاره د خبرتيا اړتياوې -٢٠٥
هغه وخت چې پوه شي چې  سرليک الندې ذکر شوې مرستې،د دې ولسمشر صالحيت لري چې : صالحيت )الف(

موسسې ته چې  هر هغه هيواد يا نړيوالې ،د متحده آياالتو د داخلي امنيت، او ملي منافعو د تامين لپاره ضروري دي
کميسيون، د نماينده ګانو د مجلس د تخصيص  ورکړي، او د کانګرس د نړيوالو اړيکو په شرايطو برابر وي

بهرنيو اړيکو کميسيون، او همدغه راز د سنا د مجلس د مرستو د تخصيص کميسيون پرې په  کميسيون، او د
  . ورستيو پنځلس ورځو د مخه خبر کړي

او .  راپور چې په الف برخه کې ياد شو، بايد په محرم او نا محرم ډول تسليم کړاى شيد خبرتيا هغه: خبرتيا) ب(
بايد د پيسو د اندازې او ډول همداشان د مرستې د موخې په اړوند، او هغه فعاليت چې د مرستې اخيستونکى کړى 

  . ټول معلومات پکې ذکر شوي وي او يا ژمن دې چې و يې کړي
 مرستندويه امنيتي ځواک د نړيوالکې همداشان  امن په فضا مرستو رسونه د دوستانه او نورو بشر د  افغانستان ته-٢٠٦
  پراختيا

  :  کانګرس الندې موندنې لري،موندنې) الف(
 ولسمشر د اخبره اعالن کړه چې متحده آياالت به د افغانستان لپاره د پام وړ مرستې برابرې کړي چې) ١(

  . پټن ځاى بدل نه شيدغه هيواد بيا د تروريستانو په
هيواد ته د کډوالو د بيرته بشردوستانه او د بيارغونې لپاره مرستې چې د نړيوالې ټولنې لخوا کيږي، )٢(

  . راستنيدو او په افغانستان کې د راتلونکې لپاره د ثبات د راوستلو لپاره ضروري دي
چاپيريال له الرې، د افغانستان د حکومت  تيپه افغانستان کې د ځواکمن ثبات را مينځ ته کول د يو ښه امني )٣(

 جرګې د پروسې لپاره چې د يو دايمې افغان حکومت د رامينځ ته کيدو سره به ېد کړنو او د دوديزې لوې
  .اړين دى او همدغه راز په افغاني ټولنه کې د ښځو د نقش لپاره هم .ڼل کيږيګمرسته وکړي ضروري 

 او د بشري حقونو څخه تيري او په ښځو ،شخړو ه ايزو قوماندانانو ترمينځد مختلفو وسله والو ډلو او سيم )٤(
او توکميزو لږکيو باندې بريدونو په ټول افغانستان کې يو نا امنه، او متشنجه او ناخوندي فضا رامينځ ته کړې 

  . او په زرګونو ملکي افغانان يې له خپلو سيمو او ټولنو څخه بې ځايه کيدو ته مجبوره کړي دي
د جوالى په شپږمه د ولسمشر مرستيال حاجي عبدالقدير په کابل کې د نا پيژاندو وسله والو لخوا په ) الف( ) ٥(

  .وليو وويشتل او وژل شوګ
 تنه يې مړه او ٣٢ نيټه په کابل کې يو موټر بم وچاوديده چې ٥ کال د سپتمبر د مياشتې په ٢٠٠٢د ) ب(

 هڅه وکړه ترڅو اردانو څخه يو يېګد ګل آغا شيرزي د باډي  تنه يې ټپيان کړل، په هماغه ورځ ١٥٠
  .ولسمشر کرزى ووژنې

هڅو به منفي اغيزه وکړي  تيري او ناقانونه کړنې به د لويې جرګې پروسه په خطر کې واچوي، پر هغو) ٦(
 کارونو چې په افغانستان کې د يو مرکزي ځواکمن حکومت د رامينځ ته کولو لپاره روانې دي، د بيا رغونې د

او د بشري مرستو د رسولو څخه به په جدي ډول مخنيوى وکړي، او هغه احتمال به قوي کړي چې افغانستان 
  . به يو ځل بيا د القاعده، طالبانو او د نشه يي توکو د کاروباريانو په يو خوندي پټن ځاى بدل شي

وځي قواوو د حضور د دايمي کيدلو سبب شي د متحده آياالتو د پ نا امني او ناقانوني به، په افغانستان کې )٧(
  . واښ سره مخامخ کړيګ د ،پوځي توانايي به د خپلو پوځي موخو په الس ته راوړلو کې او د متحده آياالتو

او س مهال يوازې په کابل کې فعاليت لري او  چې) آيساف(د افغانستان لپاره د نړيواله مرستندوينه ځواک  )٨(
جوړ دى او د ترکيې لخوا رهبري کيږي، اوس مهال  رو هيوادونود پوځيانو څخهد امريکا څخه پرته د نو

  . داسې وړتيا او ژمنتيا هم نلري چې د افغانستان نورو برخو ته د امنيت د راوستلو لپاره والړ شي
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يرو  متحده آياالتو د نړيوال مرستندويه ځواک سره د سرت،په افغانستان کې د روانې پوځي مبارزې له امله) ٩(
 هيوادونوڅخه يې مالتړ کړې چې په دغه ځواک کې د هغوپه يوځاى کولو کې مرسته نه ده کړې، خو 

  . سرتيري لري
سياسي، او روزنيزه مرسته کوي ترڅو   مالي،،د امريکې متحده آياالت، د افغانستان د موقتې ادارې سره )١٠(

ردو او ملي پوليس رامينځ ته کړي خو دغه هڅې ال په دغه هيواد کې د امنيت راوستلو لپاره د افغانستان ملي ا
  . تر اوسه د افغانستان د امنيتي سکتور اړتياوې نه شي پوره کوالى

د دغه امنيتي بيړنيو اړتياو پر بنسټ، د افغانستان حکومت، ولسمشر حامد کرزي او د افغانستان نورو ) ١١(
رڅو د امنيت د راوستلو په خاطر نړيوال مرستندويه سيمه ايزو رهبرانو له نړيوالې ټولنې څخه غوښتنه وکړه ت

دوى پوځي حضور به د  را واستوي، دغه ځواک په بريا سره کابل ته ثبات راوستلى او د) آيساف(ځواک 
د سره صليب د نړيوالې کميټې، د کاتوليکو د  او دغه غوښتنې څخه. ته هم وغزول شي هيواد نورو برخو

  . يوالې ادارې په کلکه مالتړ وکړمرستو خدمتونو او د کډوالو نړ
چې په افغانستان کې  د امريکې د متحده آياالتو پاليسي دا ده چې د هغو ټولو اقداماتو مالتړ وکړي :پاليسي ليک) ب(

د بشرپالنې او نورې ضروري مرستي په خوندي او  د امنيت راوستلو بيړنيو اړتياو ته مثبت ځواب ووايي ترڅو
او په افغانستان کې يو کارنده ملي او استازې حکومت، د قانون . هيواد په کچه ورسول شيډاډمنه فضا کې د ټول 
  . رامينځ ته شي واکمني او د عامه نظم

  : د تګالرې پلي کول) ج(
د کانګرس د نړيوالو اړيکو   ورځې وروسته٦٠ولسمشر به د دې اليحې د توشيح څخه  :لومړنې راپور )١(

 اړيکو کميسيون، او همدغه راز د سنا د د بهرنيوکميسيون، او   مجلس د تخصيص د نماينده ګانو د،کميسيون
  :  موضوعاتو په اړوند راپور ورکويد الندېمجلس د مرستو د تخصيص کميسيون ته 

په افغانستان کې د امنيت راوستلو بيړنيو اړتياو ته مثبت ځواب ووايي  داسې يوه ستراتيژي چې) الف(
 ضروري مرستي په خوندي او ډاډمنه فضا کې د ټول هيواد په کچه ورسول ترڅو بشرپالنې او نورې

رامينځ ته  او په افغانستان کې يو کارنده ملي او استازې حکومت، د قانون واکمني او د عامه نظم. شي
برابر کړي چې د عامه قانون  شي او سربيره پر دې بايد د هغو ستراتيژي ګانو په اړوند تازه معلومات هم

  . په تعقيب رامينځ ته شوي دي٢٠٦-١٠٧د 
له مينځه وړلو، د  د کښتاليحې د احکامو سره سم د افغانستان حکومت لخوا د کوکنارو د دې  )ب(

هيروينو د توليد مخنيوي، او په ټوليزه توګه په افغانستان کې د مخدره توکو د عرضې او تقاضا په اړوند، 
  . د پرمختګونو په اړه بشپړ معلومات

 ٢٠٠٧د دې اليحې د توشيح کيدلو څخه وروسته به ولسمشر هرې شپږ مياشتې د :  ستراتيژۍ پلي کيدلد) ٢(
د کانګرس هغو کميټو ته چې په لومړي پاراګراف کې  ميالدي کال د جنوري د مياشتې تر لومړۍ نيټې پورې

ه اړوند د سپارل شويو پ په افغانستان کې د امنيتي لنډمهالو او اوږدمهالو اړتياوو ورڅخه يادونه وشوه،
  : د الندې توکو درلودونکى وي ستراتيژي ګانو د پلي کيدلو په اړه راپور ورکوي او دغه راپور به

مارنو، روزنيزو ګپه ادامه، د افغانستان د ملي اردو، او ملي پوليسو لپاره د  د پخوانې راپور) الف(
مارل شويو خلکو توکميز ګ پرمختګ، لکه، د په اړوند د هر ډول  کيدود پليپروګرامونو او په سيمه کې 

جوړښت، د پوليسو او ملي اردو د روزنيزو پروګرامونو څخه د فارغانو شميره، هغه کسان چې فارغ 
شوي کومې ساحې ته استول شوي، په کومه اندازه دغه فارغو شو کسانوته د امنيت د ساتنې مسووليت 

ملي پوليسو فارغ شوي کنډکونه په سيمو کې د افغانستان د د افغانستان د ملي اردو او  ورسپارل شوى آيا
حکومت اغيزمن حاکميت ټينګوي او په ځانګړي ډول کومه سيمه کې، او د وسله والو ډلو د بريدونو 
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 سرتيرو ، د متحده آياالتو او نړيوالو ځواکونو د مامورينو،شميره چې د افغانستان د حکومت د مامورينو
  . ګروپونو د خپل مينځي شخړو شميراو يا د وسله والو. اندې يې ترسره کوياو مرسته کوونکو په وړ

ښت کې ګپه کومه اندازه چې سيمه ايز وسله وال ګروپونه، د مرکزي حکومت د حاکميت په ټين) ب(
مرسته کوي، او د خپلې اغيزې الندې سيمه کې امنيت او نظم راولي، په وسله والو شخړو کې برخه اخلي 

 ې سيالۍ کوي چې سولې او امنيت او د مرکزي حکومت تر کنټرول الندې يو موټي داسې نور او
  . افغانستان ته ترې خطر متوجه کيږي

بيرته راستنيدونکو، منزوي شويو وګړو او نورو خطرته  د پخواني راپور د تقديمولو څخه وروسته) ج(
ماين د چاودنې څخه ژونديو پاتې شويو او د   همدغه راز د ماين پاکۍ،ګروپونو لپاره د بشرپالونکو مخامخ

کسانو د بيا احيا لپاره، مرستو اندازه او د همدغه ډول کسانو شميره چې د مخکينې راپور راهيسې يې 
  . مرستې نه وي ترالسه کړي

راپه ديخوا د ملي بيا رغونې لکه د وزارتخانو او نورو  هغه اقدامات چې د پخوانې راپور څخه )د(
  . شوي وي جوړول په هدف ترسرهحکومتي بنسټونو 

 لنډمهالو د هغود هغو ملکي چارو ټيمونو شميره چې د سيمه ايزو مشرانو سره کار کوي او همداشان ) هـ(
  .بنسټيزو پروژو شميره چې د دغو ټيمونو لخوا ترسره کيږي

کې لکه، د هغه اقدامات چې د پخوانې راپور څخه راپه ديخوا د عدلي سکتور د بيارغونې په برخه ) و(
ټولنه د ښځينه مسلکي غړيو بيرته جذبول، او يو باوري   د وکيالنو يوه با صالحيته،کارنده قضائيه قوې

  . ترسره شوي دي او د بشري حقونو اړوند نورو برخو د رامينځ ته کيدلو په اړه جزايي سيستم
) ب(ومړى شميرې په څخه د هغه موضوعاتو په اړوند چې د ل د ا فغانستان د حکومت د پرمختګ) ز(

  . برخه کې ورڅخه يادونه شويده يو مفصل راپور
  پراختيا) يسافا( نړيوال مرستندويه امنيتي ځواک د )ج(
کانګرس په ولسمشر باندې تاکيد کوي چې د افغانستان د امنيت په اړوند خپلې موخې سرته  :د کانګرس نظريات) ح(

د الندې : ستان کې د امن څخه ډکه يوه فضا رامينځ ته کړياو هر هغه اقدام وکړي چې په ټول افغان. ورسوي
  : موضوعاتو په شمول

 د ملګرو ملتونو د امنيت شورا قانع کول ترڅو داسې يو پريکړه ليک صادر کړي چې د هغې له مخې) الف(
   .پراختيا ومومي او يا د همدغې ځواک پشان بو بل ځواک رامينځ ته کړي نړيوال مرستندويه امنيتي ځواک

د متحده آياالتو اروپايي او نورو متحدينو د لست جوړول چې غواړي خپل پوځونه د نړيوال مرستندويه ) ب(
  . او يا آماده شي چې په بل عين ځواک کې يې شامل کړي .امنيتي ځواک په چوکاټ کې ورزيات کړي

 کال ٢٠٠٤ کال څخه د ٢٠٠٣ڼل کيږي چې د ګد ولسمشر لپاره دغه موضوع قانوني ) الف( د مرستو قانونيت) ٢(
امنيتي ځواک د پراختيا او ياد  د نړيوال مرستندويه ترپايه پورې د هر مالي کال لپاره پنځه سوه ميليونه ډالره مرسته

  . دغسې بل ځواک د رامينځ ته کولو لپاره منظورې کړي
يحې د دويمې برخې د  ميالدي کال د بهرنيو مرستو د ال١٩٦١کومه اندازه مرسته چې پورته ذکر شوه د ) ب(

قانونيت   مادې پر بنسټ٢٣ مادې او همداشان د وسلو د صادراتو د کنټرول د اليحې د ٥٥١څلورم څپرکې د 
  . مومي

کومې مرستې چې د پورته ذکر شوي الف پاراګراف له الرې تخصيص شوي دي، نو د بهرنيو مرستو د ) ج(
  . رتيا د اړتياوو د کنټرول الندې وي الف مادې پر بنسټ به د خب٦٣٤ ميالدي کال د ١٩٦١

  :  د نورو اليحو سره اړيکې-٢٠٧
اليحې پر بنسټ کيږي د نورو هغو څخه د دې  د حکومت سره د افغانستان  کومې مرستې چې-نورې اليحې) الف(

   .چې د همدې موخې لپاره ترسره کيږي جال دي
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اليحې د الرې ترسره د دې انستان د حکومت سره هغه مرستې چې د افغ :هغه قوانين چې دغه اليحه تنظيموي) ب(
 مادې او د نورو داسې قانوني احکامو له ١١٥- ١٠٧ مادې په نظر کې نيولو سره د ٥١٢کيږي د عامه قانون د 

  .الرې تنظيميږي
  :وروستنې پړاو - ٢٠٨

  .  کال د سپتمبر په ديرشمې نيټې پاى ته ورسيږي٢٠٠٦اليحې قانوني موده به د د دې 
   متفرقه احکام--- سرليک دريم

  مقررات اړوندو اجرااتو  په مخنيوي پورې دد قاچاق يې توکو د نشه -٣٠١
 ميالدي کال د ١٩٦١اليحې د الرې د مخدره توکو د قاچاق د مخنيوي په برخه کې تر سره کيږي د د دې هغه مرستې چې 

 مادې او د بهرنيو مرستو ٤٨٧کنټرول د   د صادراتو دبهرنيو مرستو د اليحى د عين احکامو په رڼا کې او همدا شان د وسلو
پر  برخې او هغو نورو مقررو چې د همدې مادې )U.S.C 2291f 22 ،مخدره توکو د قاچاق د مخنيوي( کال د ١٩٦١د 

  . قانونيت موندلى دى،مبنى رامينځ ته شوي دي
  رس نظرګکان د ساتنې په اړوند د ولسمشر  دد افغانستان -٣٠٢

  : نظر دا دى چېد کانګرس 
د متحده آياالتو د فزيکي ساتنې کوم ځواک چې د افغانستان د جمهور رئيس په واک کې ورکول کيږي، بايد د ) ١(

او د خصوصي امنيتي سکتور .  د تنفيد، او پوځي پرسونل غړي ويد قانونمتحده آياالتو د ديپلوماتيک امنيت، 
  . تل کيږيغړيو څخه به د فزيکي ساتنې لپاره کار نه اخيس

ډون ګ د دغې دندې په اجرا کې د د متحده آياالتو د متحدينو پوځي کادرونه او يا د قانون د تنفيذ پرسونل به هم) ٢(
   او.لپاره را وغوښتل شي

 د دغې ساتندويه ځواک د خدمت موده به ډيره محدوده وي او هرڅومره ژر چې ممکن وي د هغوى ځاى به )٣(
  . ونل ونيسيافغاني امنيتي اليقه پرس

  راپورونه او مرستې ورکوونکو ونډه  افغانستان ته د-٣٠٣
و هغه ناکافي مرسته چې د افغانستان په هکله د د نړيوالکانګرس په دې خبره پوهيږي چې  :مرسته ورکونه) الف(

لږه برخه يې افغانستان ته رسيدلې ده، د افغانستان  شوې ده، او ژمنه جاپان په توکيو ښار کې او نور ځايونو کې يې
جوړونه په خطر کې اچوي، او همدغه راز د دغې جنګ ځپلي  بيا جوړونه، او د مدني ټولنې پرمختيا او د بنسټونو
  . هيواد، سوله او امنيت به د خطر سره مواجه کړي

الرې هڅه وکړي  لوماتيکو الرو چارولهبايد د ديپ نظر لري چې متحده آياالت اکانګرس د:  نظرد کانګرس) ب(
افغانستان ته  ډير ژر خپلې ټوليزې مرستې چې هغه دولتونه چې د افغانستان سره يې د مرستو کولو ژمنه کړې ده،

  . واستوي
  راپورونه) ج(

 د نماينده ګانو د مجلس ،د بهرنيو چارو وزارت به د کانګرس د نړيوالو اړيکو کميسيون: په عمومي ډول) ١(
 اړيکو کميسيون، او همدغه راز د سنا د مجلس د مرستو د تخصيص د بهرنيوکميسيون، او   تخصيصد

 هيوادونو د مرستو د اندازې په اړوند مرسته کوونکو د افغانستان سره د پاراګراف له مخېد دې کميسيون ته 
دويم  ه تقديم شي، ورځې وروست٦٠لومړنې راپور به د دې الېحې د توشيح له نيټې څخه . راپور ورکوي

 ٢٠٠٤ ورځو کې د ١٨٠ ورځې وروسته او ووستنې راپورونه به په هرو ٩٠راپور به د لومړني راپور څخه 
   .تقديميږي ذکر شويو کميسيونونو ته پورته  نيټې پورې٣١کال د دسمبر د 

ويب پاڼه کې به هر راپور به په غير محرم ډول جوړيږي او د بهرنيو چارو د وزارت په : اړتياوې نورې) ٢(
مرسته کوونکى هيواد، ټوله اندازه مرستې چې  :او د الندې توکو درلودونکى به وي. ورته ځاى ورکول کيږي

 ورځو کې د افغانستان حکومت ته رسول شوې دي، ټوله ٦٠ژمنه يې شوى ده، هغه اندازه مرسته چې په تيرو 
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الرې  دغو مرستو د  هغه پروژو ډول چې داندازه مرستې چې تراوسه رسول شوي دي، د مرستې ډول او د
  .يې مالتړ شوى دى
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ذضميمه   

افغانستان تړون ليکد   

  :افغانستان اسالمي جمهوريت او نړيواله ټولنه د
پياوړتيا د سولې ملي او نړيوال  د خپلو مشارکتونو د والي په موخهد ښه  د ژوندانه دکچې د خلکو  د افغانستان

  .هوډمن دي پر بنسټامنيت سره د مرستې 
 ترواکمنۍ الندې د ټولو لپاره د بشر د حقونو په پيروى د قانونيوه با ثباته، سوکاله اوسالم حکومت درلودونکى او  د

کار د دوام لپاره په خپلو  کنفرانسونو په رڼا کښې د د ن، توکيو او برلينوب يو ژمن افغانستان د برياليتوب په موخه د
په دغې تړون ليک کښې د ټاکل شوې مودې سره سم اوله هغې څخه په پراخه توګه د دغو ګډو ژمنو او دغه راز 

  .پياوړتيا په موخه ټينګار کوي ساتنې او ژمنو د
 وړاندې، د بنسټ پالنې او د زيږنده مصيبتنونو په دناوړې انو هغه ميړانه او اراده چې په زړورتيا سره يېد افغان

  .حکومت بنسټ ايښى، تصديقوي او نيکمرغه  سوله پال، پراخ بنسټه،اتيکيو دموکر اسالم په اصولو والړ د
تلې په مياشت کې د   کال د١٣٨٣تصويبولو د  يو نوي اساسي قانون د مرغومي په مياشت کې د  کال د١٣٨٣ د

سره واليتي شوراګانو د ټولټاکنو د تر ولسي جرګې او  کال د وږي په مياشت کې د١٣٨٤د ټولټاکنو او د  ولسمشرۍ
افغانستان يې په دې ځواکمن کړ چې په نړيواله ټولنه کې  پريکړه ليک بشپړ پلي کول چې ن دوب الرې د کولو له

  .خپل روا دريځ بيا ترالسه کړي، تائيدوي
 ستونزو په لرې کولو کې د هغو دسولې او ثبات بهير تراوسه پورې بشپړ ندى او دا چې د افغانستان دغه مسئله چې
رې هم پاتې دي، ځواکمنې نړيوالې ونډې اخيستنې ته اړتيا شته دمناسبو شرايطو دټينګولو له الرى چې تراوسه پو

پاتې  ي ادارو او مدنې ټولنې د پياوړتيا، دد حکومتدومدارې اقتصادي ودې او پرمختيا،  په افغانستان کې د
وړتياوو او  له منځه وړلو، د  دستونزو  له نشه يي توکو سره په مبارزه کى د،لرې کولو تروريستي ګواښونو د

 تاوتريخوالو او کشالو د ميراث د له مينځه وړلو لپاره د له منځه وړلو، او د  دد بيوزلۍبيا جوړولو،  بنسټونو د
  .ټينګولو په مقصد هوډمن دي بنسټيزو بشري اړتياو د

  . موافقه کوي، دتړون ليک په هکله د افغانستان
  

  : موخه
 کال په رپورټ کې په راتلونکو ١٣٨٤ملت سوکالۍ ته درسيدو لپاره خپلې عمده موخې د  حکومت د  د افغانستان

له دغو موخو سره سم دغه مهم او يو له بل سره . وړاندې کړي دي) MDG( پرمختايي موخې د افغانستان پنځلسو کلونو کې
  :له تصويبولو څخه وروسته په الندې ډول څرګندوي اړين درې رکنيزه تړون ليک

  امنيت، -١
  بشرحقونه،  واکمني او دد قانون حکومت داري، -٢
   اقتصادي او ټولنيزه پرمختيا،-٣
  

د  د افغانستان هم تر اوسه پورې توليد له منځه وړل دى چې  يي توکو دد نشهډګر  يو حياتي او هر اړخيز کاري
  .يو جدي ګواښ په توګه پاتې دى اندې دړ او حکومت، سيمې او نړۍ پر وخلکو

 ژمن کيږي، او د دې په وړاندې نړيواله ټولنه تحقق په موخه ډ لرليد دګ حکومت، د دغه د افغانستان غه توګهپه د
د . ادا کړي پوره واک ورکولو په الره کې مسووليت تحقق له پاره د الزمو سرچينو او مالتړ د آند د د دغهژمنه کوي چې  هم

لوړو ټاکل شويو موخو سره سم د دغه  لي پرمختيايي تګالرې کې د په مد افغانستان ڼه ضميمهګدغه تړون ليک لومړۍ 
 حکومت او نړيواله ټولنه ژمنه د افغانستان بيانوي، دغه راز تړون ليک دبشپړتيا لپاره مفصلې پايلې، معيارونه او مودې

  .شوى دى ښه کړينه ضميمه کې يې بيان ګاو حساب ورکونه څرنګه چې په دويمه  و مرستو اغيزمنتوبد نړيوال کوي، چې
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  همکارۍ اصولد 
  .الندنيني ټکي په پام کې ونيسي  حکومت او نړيواله تولنه به د دغه تړون ليک په پلي کولو کې د افغانستان

  . پر بنسټ د افغانستان پراخ بنسټه کلتور، ارزښتونه او تاريخ ته درناوىد اسالم -١
همکاري، د هغه مشارکت له مخې چې په هغه کې به د افغانستان  د حکومت او د نړيوالې ټولنې ترمينځ د افغانستان -٢

ملګرو ملتونو سازمان په  د  رول به محوري او نا پييلی،همغږۍ ې ټولنې دد نړيوالحکومت بشپړ مالکيت ولري او 
  .غاړه ولري

  .ه ډير درناوىهڅونې په موخه د افغانستان د خلکو لرغونو دودونو ت ونډې اخيستنې او مالکيت په حقو کې د د -٣
  دوام تعقيبول د ثبات مالي بنسټ او د ژوندانه د چاپيريال ساتنې د د -٤
 اونارينه و په بشري وړتياو باندې په ځانګړې د ښځووړتياوو رامينځ ته کول، يوشان  د افغانانو تر مينځ د دوامدارو -٥

  .مرکزونو جوړول اغيزمنو حکومتي او مدني ټولنو د ټينګار سره د
د انډوليز او  په ټول افغانستان کې د کورنيو او نړيوالو منابعو يکمرغه او سوکاله راتلونکې د ټينګولو لپارهن  د-٦

  .تخصيص په هکله د ډاډ ترالسه کول منصفانه
  .برابرو حقونو او دندو باندې ټينګار نارينه او ښځو په په ټولو پاليسيو او پروګرامونو کې د -٧
  .ړتيا اوسيمه ايزې همکارۍ لو د -٨
  .شفافيت ټينګول او حساب ورکونه  د اداري فساد سره مبارزه او په دولتي ادارو کې د-٩

  
  :امنيت

پوځي  امنيت يواځې د. رسيدلو لپاره اړين او بنسټيز شرط دى ريښتينى امنيت په افغانستان کې ثبات او پرمختيا ته د
 بيا رغونې او  واکمنۍ ته اړتيا لري، چې دد قانون، عدالت او سالمې واکمنۍ الرې نشي تامينيدالى، بلکې د امنيت ټينګښت

والو ډلو د ړنګولو  د ټولو ناقانونه وسله په همکارۍ د افغانستان حکومت به ې ټولنېد نړيوال. پرمختيا له الرې پياوړي کيږي
تيا له الرې خوندي شرايط برابر پياوړ ي ادارو دد افغاند افغانستان حکومت اونړيواله ټولنه به . له الرې سوله ټينګه کړي

  .مالي ځواکمنۍ او دوام له پلوه امنيتي اړتياوې بسيا کړي کړي چې د
تل پاتې  امريکا په مشرۍ د ، د)ايساف( نړيوال ځواکونه د مرستې په مشرۍ له امنيت سره د ناټو په دې الره کې به

 مرستندويو هيوادونو د ې مرستندويه هيوادونه، دي سکټور په اصالح کد امنيت او) O.I.F(عملياتو ځواک  خپلواکۍ د
 او ثبات د ټينګولو او د امنيت په هيواد کې ،په شرط په خپل پياوړي مالتړ سره به مراعتولو الرښودونو د شويو ملي تصويب

السه کولو په کړنو په هکله د بشپړ ډاډ د تر ځواکونو د دوى به د. ورکړي دوام لياره د افغانستان د حکومت مالتړ ته دوام
د  تل پاتې خپلواکۍ د عملياتو ځواکونه به د .موخه د کورنيو امنيتي ځواکونو د وړتيا، پياوړتيا او لوړتيا ته دوام ورکړي

 د. ډ عمليات ترسره کړيګايساف له ځواکونو سره په نږدې همکارۍ کې د ډار اچوونکو پرخالف   له حکومت او دافغانستان
له الرې خپل ځاى پر ځاى ) پي آر ټي( له دې جملې، د واليتي بيا رغاونې د ټيمونو فغانستان کېټول اا ځواکونه په ايساف
ته دوام  سکټور د اصالحاتو مالتړ پياوړتيا او د امنيتي الندې سيمو کې د ثبات فعاليت پراختيا ورکوي، تر څو د خپل کيدو ته
  .ورکړي

او همکارۍ  اترو يې د خبرو هيوادنو ترمينځ او د ګاونډيو اند افغانست او درناوي بشپړه ته د افغانستان واکمنۍ
دغى موخې  به د بلل کيږي نړيواله ټولنه يو بنسټيز ضمانت ټينګښت په الره کې  دد امنيت  په افغانستان او سيمه کې،پياوړتيا

  .اقداماتو مالتړ وکړي ځانګړو د رامينځ ته کولو په موخه په ترالسه کولو کې د باور د
  

  : واکمني او د بشر حقونهد قانونت کول، حکوم
 پرمختګ سياسي دومداره يو بشر د حقونو د رعايتولو پر بنسټ حکومت په افغانستان کې د ډموکراسۍ او د د

وړتيا په  کولو په خاطر خپله بنسټيزو خدمتونو د وړاندې خلکو ته د د افغانستان حکومت به په ټول هيواد کې. بنسټ جوړوي
 ادارو کې د غوره والي له مخې د مسلکي، کفايت، درلودونکى او د باور د ملکي خدماتو په وي، حکومت بهچټکۍ سره لوړ

 ځواب ورکوونکې، او شفافه اداره جوړه کړي، له ،حکومت به په ټولو اړخونو کې يوه اغيزمنه. ګماري اشخاص په دندو وړ
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 واکمنۍ مالتړ کوي او د ټولو  دد قانونه کوي، دعدالت او  په کار کې د ارزونې وړ اصالحات ترسرد مبارزېفساد سره به 
  .رعايتول به پياوړي کوي افغانانو د حقونو

ادارو  په دغه. لومړيتوب ورکړي  جوړولو تهادارو کارندو او همغږو د حکومت به په هر واليت کې د افغانستان
 روزل شويو رې به مناسب قانوني چوکاټونه، او ددغه ادا .ملکي، پوليسو، زندانونو او عدلي مرکزونه شامل وي کې به د

څارنې وړتيا ولري، حکومت به د ټولټاکنو يوه  کافي معاشونه، الزمې بنسټيزې سرچينې او د ،مامورينو د ګمارلو الرښودونه
راتلونکو واک کميسيون تر څارنې الندې د د خپلد افغانستان د ټولټاکنو  اداره چې له مالي او بنسټيز پلوه دوامداره وي

  . په موخه جوړه کړيوترسره کول ټولتاکنو د
 د ټولو هدف دادى چې. حکومت او نړيوالې ټولنې ته لومړيتوب لري دعدلي سکټور اصالح کول د افغانستان

 ليکلو قوانينو او عادالنه  عادالنه او شفاف ډول الس برى د،عملي کولو وړ حکمونو باندې په برابره افغانانو په عدالت او د
او خصوصي  په حکومتي: هغه تدبيرونه چې په دې هکله به ونيول شي، عبارت دي له. محاکمو پر بنسټ تحقق ومومي

 او د حقونواصالحاتو بشپړتيا، په عدلي مرکزونو او پرسونل کې د وړتيا رامينځ ته کول، دبشر  يد قانونسکټورنو کې 
  .حقوقي پوهې ښه والې او دعدلي بنسټونو بيا رغول

په اساسي قانونو او مروجو   حقونو د مالتړ او لوړتيا پر بنسټ چېد هغو او نړيواله ټولنه  حکومتفغانستان د ا
 له لوري د افغانستان  نړيوال ميثاقونه او نور السليک شوي تړونونه اود حقونونړيوالو قوانينو کې له دې جملې خڅه د بشر 

ګړو ترمينځ دباور داعاده کول په موخه چې جګړې يې ژوند تپاه کړى  ود هغو. بيا څرګندوي ژمنه  خپله،هم اټکل شويدي
 حکومت د افغانستان  واکمني اود قانونډ احساس رامينځ ته کولو او ګاو دغه راز وګړو او دزغم او پراخ بنسټي کلتو د. دى

  .پلى کړيسولې، عدالت، او روغې جوړې پروګرام  ې تولنې په مرسته دد نړيوالبه  ته د درناوي په موخه
  

  :ټولنيزه پراختيا اقتصادي او
، د اقتصاديکمښت په موخه   بيوزلۍ او بې روزګارۍ د،لوږې ې ټولنې په مالتړ، دد نړيوال د افغانستان حکومت به

 حکومتي د نوروحکومت دخصوصي سکټور بالقوه رول او استعداد ته . ودې لوړ پراوونه په متداومه توګه تعقيب کړي
 کنټرولوي، دستر اقتصاد ثبات ټينګوي، او د  يي توکو توليدد نشهاعي سکتورونو ترڅنګ وده ورکوي، اونورو غير انتف

نوي نسل، مشرانو او مسلکي  رغون او وده وربښي، چې له دې الرې د  ټولنيز او فزيکې پانګو پراختيا ته،د بشريهيواد 
 داخلي بې ځايه شويو او پخوانيو جګړه ،راستنو شويو مدني ټولنه پياوړې کړي او د. افرادو لپاره يو سالم بنست کيږدي
  .مارانو بيا ميشته کيدل بشپړ کړي

رمختيايي تګالرې پر اقتصادي او ټولنيزې پرمختيا باندې دشپږو ستنو پر بنسټ   دد افغانستان عامه پانګونه به
  :والړ وي

  بنسټونه او طبعيي زيرمې، -١
  پوهنه، -٢
   روغتيا،-٣
   پراختيا،ود کلي کرهڼه او -٤
   او، ټولنيز خونديتوب-٥
  واکمني او دخصوصي سکتور پراختيا اقتصادي -٦

  
د په دغو هرو برخو کې له دغو بنسټونو څخه موخه داده چې داسې محسوسيدونکې الس ته راوړنې ولري، چې 

خصوصي تصديو  توي، دکسب زمينې زيا کار او  د،د ټينګولو په موخه، چې بيوزلي له منځه وړي انډوليزې ودې  داقتصاد
  .سوکالۍ المل ګرځي د رامينځ ته کيدو په برخه کې فرصتونه لوړوي او د ټولو افغانانو د
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  )يو څو اړخيز لومړيتوب( يي توکو سره مبارزه د نشه
 د حکومت او ،، سيمه ايز او نړيوال امنيت او هم يې د هيوادد ملي يي توکو توليد يي د نشهله هغه ګواښ سره چې 

د . شتون لري، مقابله د حکومت او نړيوالې ټولنې لپاره لومړيتوب ګڼل کيږي وړاندې پرمختيا او د افغانانو د سوکالۍ پرد 
لومړني  . او بشپړ له مينحه وړل ديکمښت په ښکاره توګه د قاچاق د کرکيلې او نشه يي توکو د کوکنارودغى مقابلې موخه 

 يې د نشه. قضا د وړتيا لوړتيا، ښه والى موندلى دى  نافذيدل، او دد قانون، جرمونو څخه مخنيوى او اړين عناصرو کې د
اړخيزې  همکارۍ زياتوالى، په کليو کې د هر د اونډيو هيوادونو او نړيوالې ټولنې ترمينځګ، نبندولو لپاره د افغانستا توکو د

برابرول، او د هيواد او د واليتونو په کچه له نشه يي پرمختيا په بڼه کې د بزګرانو او کارګرو لپاره د پراخو اقتصادي بديلونو 
نه زغم   يي توکو د له مينځه وړلو په وړاندې دد نشهاداري فساد او  دغه راز د .مرکزونو جوړول دى  دد مبارزې توکو سره

قي او د  يي توکو توليدول او سوداګري، غير اخالد نشهد دغه پيغام خپرول چې . ڼل کيږيګسياست پلي کول ضروري  د
اسالمي قوانينو پر خالف دي او په پاى کى په دې الره کې هلې ځلې چې د نشه يي توکو ناقانونې غوښتنې ته دې کمښت 

  . موخې ديد حکومتورکړ شي، 
  

  :سمون او څارنه
 ،  کولو لپاره چې په دغه تړون ليک کې شامل ديد پلي حکومت او نړيواله ټولنه په هغو سياسي ژمنو  د افغانستان

ضميمې د تفصيالتو له مخې به دغه کميټه د افغانستان د اسالمي  ڼې دګد دريمې . ډه کميته جوړه کړېګد سمون او څارنې 
 دغه کميټه -ډې مشرۍ الندې وي او يوه کوچنۍ داراالنشا به ورسره مرسته وکړيګحکومت او ملګرو ملتونو د سازمان تر

سمون سبب شي، او دغه   او نړيوالې ټولنې د زياتو هلو ځلو دد حکومتستان دغې تړون ليک په پلي کولو کې د افغان به د
  . منظم او پرخپل وخت عمومي رپوټ وړاندې کړي،کړنو په هکله ود خپلراز 
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ڼه ضميمهګلومړۍ   
  زماني مودې معيارونه او

  .ه ټاکل شويو مودو کې تحقق ومومينړيوالې ټولنې په مالتړ ژمنه کوي، چې دغه معيارونه پ افغانستان حکومت د د

  : امنيت
افغانستان د حکومت په مادي مالتړ او نږدې همکارۍ  د پورې به) پايه تر ٢٠١٠( کال د ١٣٨٩د  :نړيوال امنيتي ځواکونه

او بيا جوړونې واليتي ټيمونو ) OEF( د دوامدارې خپلواکۍ عمليات سره د ناټو په مشرۍ د ايساف نړيوال ځواکونه به
)PRT (ځاى د افغانستان په ټولو سيمو کې د افغاني ځواکونو پياوړتيا له الرې امنيت او ثبات ټينګ کړي سره يو.  

قومي پلوه انډوليزه ملي اردو  پايه پورې به يو په ملي توګه رڼه، مسلکي، د تر) ٢٠١٠( کال ١٣٨٩ د :افغانستان ملي اردو د
هيواد امنيتي  دشي کوالى و چېاو په تجهيزاتو سمبال شوى وي،  بيهرامينځ ته شي، چې په ديموکراتيکه او منظمه تر

ټولنه به  نړيواله. د ملي اقتصادي توان سره سم تمويليږيبه افغانستان د زياتيدونکيو عوايدو څخه  اړتياوې پوره کړي او د
 - باندې خبرې شوي وېرس کې وپه کنفران بون  لکه څنګه چې د-ملي اردو د پراختيا په موخه د افغانستان د  تنو ته٧٠٠٠٠

خدمت پر مودې او پر کيفيت  داسې تنظيموي چې د پراختيا الرې چارې د. له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي
 به دموافقه شويو معيارونو په اړوند  حکومت او نړيوالې ټولنې له خوا د ډو څيړنو پر بنسټ وي چې د افغانستان دګوالړو 

  . سره سم په پام کى نيول کيږياوسنيو شرايطو

افغانستان ملي پوليس او سرحدي پوليس په  تر پايه پورې به د) ٢٠١٠ (١٣٨٩ د :افغانستان ملي پوليس او سرحدي پوليس د
 تنو په ترکيب کې، چې په ٦٢٠٠٠ څه ناڅه بشپړ کاري او مسلکي تشکيل سره چې له قومي پلوه يې انډول برابر وي د

  .پوره کولو وس ولري او له مالي پلوه دوام ولري، رامينځ ته شي اړتياوو د امنيتي د دهيوا اغيزمن ډول د

ترپايه پوري له ) ٢٠٠٧ (کال١٣٨٦وسله والې ډلې د  هکې به ناقانون واليتونو په ټولو :ناقانونه وسله والو ډلو له مينځ وړل د 
  .مينځه الړې شي

مرکز او واليتونو په کچه د  پورې د ترپايه) ٢٠١٠( جري لمريز کال ه١٣٨٩حکومت به د  :له نشه يي توکو سره مبارزه
آسانتياوو  پروسس، د دغو توکو د ضبطولو او له مينځه وړلو او د نشه يي توکو د قانون د نافذولو وړتيا پياوړې کړي، چې د

به د اغيزمنو  ډونګه کرکيلې د له مينځه وړلو پ کوکنارو د ي او دځد ويجاړولو په کچه کې د ښکاره کمښت سبب وګر
   .تدبيرونو د نيولو المل شي

همغږۍ د  تر پايه پورې د) ٢٠١٠( کال ١٣٨٩ به د سيمي د هيوادنو حکومتونه ګاونډيو او د افغانستان حکومت او د د
 وړلو نيولو او له مينځه  دوډو استخباراتي هلوځلو په الره کې له يو بل سره کار وکړي چې د نشه يي توکګ زياتوالي او د
 اقدامات تر سره اغيزمننشه يي توکو قاچاق کونکو پر وړاندې  او د افغانستان له پولو څخه قاچاق کيږي، زياته کچه، چې د

  .شي

او ) MDG(ي موخو په الره کې يپرمختيا  دد افغانستان په راتلونکو پنځلسو کلونو کې به :له ماينونو او مهماتو سره مبارزه
 کې اويا ماينونو او ناچاوديدلو مهماتو باندې ککړه ځمکه په سلو  افغانستان له ژمنو سره سم به پهسره د اوټاوا له تړون د

پرسونل ضد زيرمه شويو ماينونو ټولې ساحې تثبيت او له مينځه يوړل  د کال ترپايه به) ٢٠٠٧(١٣٨٦کمښت ومومي د 
پورې له مينځه ) ٢٠١٠( هجري لمريز ١٣٨٩ د نه ترميم وړ او اضافي مهمات به  د، او په دغه ډول ټول ناخوندي،شي

  .يوړل شي
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  حکومت کول، د قانون واکمني، او د بشر حقونه

حکومت دستګاه اصالح او بيا  يو شمير وزارتونو په ګډون د کال تر پايه به د) ٢٠١٠(١٣٨٩د : حکومت اداري اصالحات د
ملکي خدمتونو کميسيون به پياوړى  لي پلوه دوام ولري، د چې له ما،يوه داسې حکومتي اداره رامينځ ته شيچې جوړه شي، 

اصلي دندو او مسووليتونو ښکارندوى  سکتور دندې به داسې تنظيم کړاى شي، چې اصالحات د ملکي خدمتونو د شي، د
  . وي

امنيت رئيسانو  و دواليت واليتونو واليانو، امنيه قوماندانانو، او د لوړپوړو چارواکو او د مرکزي حکومت او عدلي سکټور د د
ټاکلو په اړوند به يو هراړخيز څرګند او شفاف ميکانيزم په شپږو مياشتو کې رامينځ ته شي، په دولسو مياشتو کې به عملي  د

  . مياشتو کې به په بشپړ ډول پلى شي او په څلورويشتو ،کيږي

تجديد  هغوى اربعه حدود وڅيړل شي او ه او دمرستې په موخه ټول اداري واحدون  کال ترپايه به له ملي ثبات سره د١٣٨٥د 
  .نظر به پرې وشي

 د حکومت په ټولو سطحو کې ډون دګپوليسو په  او مرکزي حکومت او د عدلي سکټور کال ترپايه به د) ٢٠١٠ (١٣٨٩د 
ه مخې ترسره شي، سوابقو ل کار د کار د اجرا کولو په اړوند ټولې ټاکنې د وړتيا، ليافت او د نو په څوکيو کې دوملکي خدمت

 چې ،لوړولو لپاره الزمې مرستې برابرې کړاى شي وړتيا د کار د اجرا کولو په اړوند د څوکيو کې د او د ملکي خدمتونو په
دويمې او له هغې  کاله پورې به د) ٢٠٠٧(  هجري لمريز١٣٨٦ تر .ه شيګفعاليت جو ټور ډول دګسکټورونه په اغيزمن او

  .يوه کال کړنې وڅيړل شي ارکوونکو دټولو ک لوړې رتبې د څخه د

پايه پورې  تر) ٢٠٠٦( هجري لمريز ١٣٨٥ملګرو ملتونو مسوده د  د اداري فساد په اړوند به د :له اداري فساد سره مبارزه
د . کال ترپايه بدلون ومومي) ٢٠٠٧( هجري لمريز ١٣٨٦هيواد کورني قوانين د  تصويب شي چې له هغې سره سم به د

  .څيړنې لپاره يو څارنيز ميکانيزم رامينځ ته شي دغو قوانينو د کال ترپايه به د )٢٠٠٩ (١٣٧٨

ترسره شي او د  پورې کال ترپايه) ٢٠٠٨( هجري لمريز ١٣٨٧يرنه به د وګړو سر شم د :وګړو سرشميرنه او احصائيه د
  .پايلې به خپرې شي هغې بشپړې

ترمينځ رامينځ ته او د  )٢٠٠٧( هجري لمريز کال ١٣٨٦کي بنسټونه د  کميتي معيارونو لپاره د احصائيې اعتبار لروند ټولو
  .احصائيو وړتيا لوړه کړاى شي هغوى د پرمختګ لپاره به د

په مينځ کې پوره اداري او تخنيکي مالتړ مساعد ) ٢٠٠٦( هجري لمريز کال ١٣٨٥ولسي جرګې لپاره به د   د:ولسي جرګه
  .دې په اغيزمنه توګه ترسره کړي اساسي قانون له خوا ورسپارل شوې ه دکړاى شي، ترڅو هغه دندې چې دغې شورا ت

  هجري لمريز١٣٨٧وړتيا او منابع به ولري د  الزمه بشپړ واک ټولټاکنو خپلواک کميسيون چې  دنافغانستا د :ټولټاکنې
د . ټاکنې ترسره کړيمالي پلوره په دوامداره توګه ټول يو داسې دريځ غوره کړي چې وکړاى شي د ترپايه به) ٢٠٠٨(

ملکي احوالو   د.امکان تر پولې پورې، له خپلو منابعو څخه برابر کړي راتلونکو ټولټاکنو لګښتونه د  حکومت به دافغانستان
) ٢٠٠٩( هجري لمريز ١٣٨٨ملي هويت له واحد سند سره د  رايو ورکوونکو فهرست به د ثبتولو دايمي فهرست او د د

 .شيترپايه پورې برابر کړاى 
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ښځو لپاره مالي کاري   دد افغانستان تر پايه پورې به )٢٠١٠(  هجري لمريز کال١٣٨٩د  ):جندر(د ټولنيز جنسيت برابري
سکټور د انتخابي او  ملکي خدمتونو د موخو په الره کې به د MDG د د افغانستان .پروګرام په بشپړه توګه پلى کړاى شي

  .ښځو ګډون زياتوالى ومومي ي ادارو کې د په ټولو حکومت،ډونګانتصابي ادارو په 

ډون د اساسي ګ جنايي او تجارتي قوانينو په ،مدنې تر پايه پورې به د )٢٠١٠(  هجري لمريز کال١٣٨٩د : د قانون واکمني
  داړتيا وړ حقوقي چوکاټ رامينځ ته شي او په ټولو قضايي او تقنيني ارګانونو به وويشل شي او قانون له حکمونو سره سم د

  .ټول ملت په واک کې به وسپارل شي

بشپړه توګه  په  په ټولو واليتونو کې مسوولې عدلي ادارېد افغانستانتر پايه پورې به  )٢٠١٠(  هجري لمريز کال١٣٨٩د 
  .اوس لږ وخت نيسي پخوا په پرتله وګړو ترمينځ له تړونونو څخه راپيدا شويو ستونزو حل به د فعالې او د

 الرښوونو څيړل او ،ناسب عدلي بهير په نشتوالي او دعدالت په ناوړه کړنو پورې د اړوندو څارنيزوپه اداري فساد، م
تر پايه پورې به په  )٢٠١٠(  هجري لمريز کال١٣٨٩څخه پيل او د  کال) ٢٠٠٦( هجري لمريز١٣٨٥اصالحات به د 

 عدليي وزارت، قضا، لوى څارنوالى د د(کليدي ادارو او  دغه اصالحات به دعدلي نظام د. بشپړه توګه پلى کړاى شي
  . مسلکي والى، اعتبار او اصالت پياوړى کړي)ملي امنيت رياست او د کورنيو چارو وزارت

عدلي سکټور بنسټ رامينځ ته شي او د ښځو او تنکيو ځوانانو لپاره  تر پايه پورې به د )٢٠١٠(  هجري لمريز کال١٣٨٩د 
  .يونه جوړ کړاى شيبند بيال بيل ځا به په جيلونو کې د

حقونو ثبتول د  ملکيت د ثبتولو بهير او په مهمو ښاري ساحو کې د ځمکې د په ټولو اداري واحدونو کې به د :ډځمکو ثبتول
پاى څخه پيل شي  د )٢٠٠٨( هجري لمريز کال ١٣٨٧کال ترپايه او په نورو سيمو کې به د ) ٢٠٠٦(  هجري لمريز١٣٨٥

 کليو د  د.حل لپاره يو عادالنه نظام پرانيستل شي النجو د خلکو د تر پايه پورې به د )٢٠٠٨(  هجري لمريز کال١٣٨٦او د 
  .ترالس الندې ونيول شي ترپايه پورې) ٢٠٠٧( هجري لمريز ١٣٨٦ځمکو ثبتول به د 

فسدو قاچاق وړونکو او م تر پايه پورې د )٢٠١٠(  هجري لمريز کال١٣٨٩حکومت به د  :له نشه يي توکو سره مبارزه
 په سوداګرۍ کې ښکيل ونشه يي توک هغو کسانو په هکله چې د راز د او دغه. زيات کړي مامورينو نيول او قانوني تعقيب

ټاکنو لپاره د انتخاب الرې چارې  په دې نيت چې په مرکزي او واليتي ادارو کې د. خپلو اطالعاتو بنسټ پياوړې کړي دي د
  .په توګه چې مخکې په دې ضميمه کې يادې شوې لوړې کړيټاکنې د هغه ميکانيزم د يوې برخې  د

خپلو ژمنو رپورټ ورکولو لپاره  بشر حقونو په اړوند د تر پايه پورې به د )٢٠١٠(  هجري لمريز کال١٣٨٩ د :دبشرحقونه
ل، ځورونې او نافذولو ادارې په خپل سر نيونو او بندي کو امنيت د قانون او په دولت کې به د .حکومت وړتيا پياوړې شي د

نوې الرې چارې او الرښوونې وضع  غيرقانوني مصادرې لپاره به امالکو د او د مخنيوي په موخې دباج اخيستلو څخه د
بشر له  ډون به د بيان آزادي پياوړې کړاى شي، دګخپلواکيو په  رسنيو د د. کړي، چې د دغه شان عملونو ريښي وويستل شي

 قانون جوړونکو، عدلي کارکوونکو، نورو حکومتي ادارو او د نصاب کې شامل شي او دحقونو څخه پوهاوى به په تعليمي 
بشر  د افغانستان د دولت په غاړه وي، او دغه کار به په خپلواک ډول حقونو څارنه به د بشر د  د.خلکو ترمينځ به خپور شي

 .ساتنې لپاره اغيزمن تدبيرونه وڅيړي حقونو د بشر د ملګري ملتونه به د خپلواک کميسيون له خوا ترسره شي، او حقونو د د
 خپلو اهدافو د  ساتنې او ښه والي په هکله د،څارنې، څيړنې حقونو د بشر د حقونو خپلواک کميسيون، د بشر د  دد افغانستان

  .تحقق لپاره پلوي او مالتړي شي

  .کال پورې بشپړ شي) ٢٠٠٨( هجري لمريز ١٣٨٧پخالينې د کاري پالن پلي کول به د  د سولې، عدالت او
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  اقتصادي او ټولنيزه پراختـــــــــيا

  بنسټونه او طبيعي زيرمې

په بشپړه توګه يو پرمختللى حلقوي مناسب سړک او  کال ترپايه) ٢٠٠٨( هجري لمريز ١٣٨٧افغانستان به د  :سړکونه
 هجري لمريز ١٣٨٦ او همداراز د. همدغه راز هغه سړکونه ولري چې دغه حلقوي سړک له ګاونډيو هيوادونو سره نښلوي

  .درلودونکى وي  پياوړي او دومداره مالي نظامهيود څارنې لپاره  ساتنې او سړکونو د ترپايه پورې به افغانستان د

هرات هوايي ډګر  کابل نړيوال هوايي ډګر او د تر پايه پورې به د )٢٠١٠(  هجري لمريز کال١٣٨٩ د :هوايي ترانسبورت
 مزار شريف، جالل آباد او کندهار د د. په معيارونو برابر کړل شي نړيوال سازمان ملکي هوايي چلند د دپه بشپړه توګه 

د سمبالولو ښه والي او  نښو اور د الرښوونو په پرانيستلو د الوتنو د  د،کرښو په ترميمولو الوتنې د هوايي ډګرونو کيفيت به د
هوايي ترانسپورت په  او نور کورني هوايي ډګرونه به د دغه. و ته لوړ شيتدبيرونو رامينځ ته کول مخابرې د ژغورنې او د

نړيوال بازار له  د هوايي ترانسپورت خدمتونه او لګښتونه به د. برابرولو لپاره ښه کړاى شي اسانتياو د ښه والي کې د
  .سيالۍ وړ وګرځي معيارونو او ارزښتونو سره د

 کورنيو ٦٥انرژۍ اسانتياوې په سلو کې څه ناڅه  بريښنا د به د ر پايه پورېت )٢٠١٠(  هجري لمريز کال١٣٨٩د  :انرژي
ته په سترو ښارونو کې، او په سلو کې نوي نا استوګنو تاسيساتو ته، او په سلو کې څه نا څه پنځه ويشتو کورنيو ته په کليو 

څه ناڅه پنځه اويا لګښت کوونکو څخه ملي شبکې په سلو کې له  انرژى د د انرژي لګښتونه به د برښنا د. کې ورسول شي
کار اخيستنې او پراختيا په موخه  نوې کولو وړ انرژيو څخه د کال ترپايه به د) ٢٠٠٧( هجري لمريز ١٣٨٦د . ترالسه شي

  .يوه تګالره رامينځ ته شي

 و طبيعي منابعو دټورو کانونو اګ  دد افغانستان ترپايه به) ٢٠٠٦( هجري لمريز کال ١٣٨٥  د:طبيعي کانونه اوزيرمې
 تر پايه پورې به په دې الره کې د )٢٠١٠(  هجري لمريز کال١٣٨٩کيندنې لپاره يوه مساعده انتظامي فضا برابره شي او د 

  .پانګونې او بنسټ ايښودنې فضا ښه والى ومومي جذبولو لپاره د کورنيو او بهرنيو مستقيمو پانګې اچوونو د

خړوبولو اوبو ټينګول  ځمکو د سرچينو د ادارې لپاره چې د څښاک صحي اوبو او د د اوبو د :اداره) زيرمو(منابعو  اوبو د د
اوبو لګولو په  د. کال ترپايه به دايمې تګالرې او پالنونه جوړ کړاى شي) ٢٠٠٦( هجري لمريز ١٣٨٥شامل وي، د  پکې

اوبو رسولو له سترو  پايه پورې به دتر  )٢٠١٠(  هجري لمريز کال١٣٨٩دې المل وګرځي چې د  برخه کې پانګونه به د
  .شبکو څخه په سلو کې ديرش وګړي برخمن شي

 ښارواليو وړتيا لوړه کړاى شي، چې وکوالى شي د تر پايه پورې به د )٢٠١٠(  هجري لمريز کال١٣٨٩ د :ښاري پراختيا
 MDGد افغانستان د . ړاى شيټور او شفاف ډول ښاري خدمتونه وړاندې کګاو په اغيزمن، . ښارونو پراختيا اداره کړي

اوبو رسولو او عامې روغتيا په برخو کې د پانګوونو زمينه برابره کړاى شي، ترڅو په کابل  ترالسه کولو لپاره به د مخو د
  .نلونو له اوبو څخه کار واخلي کې په سلو کې پنځوس کورنۍ او په نورو سترو ښارونو کې په سلو کې ديرش کورنۍ د

موخو ترسره کولو لپاره   دMDGتر پايه پورې به د افغانستان د  )٢٠١٠(  هجري لمريز کال١٣٨٩د  :يالد هستوګنې چاپير
د چاپيريال ساتنې د  په موخه د هستوګنې څارنې هوا او اوبو د کيفيت د ساتنې د فاضله موادو د ليږدونې او د ککړتيا د د

ي زيرمو سياستونه به پراختيا ومومي، او په ټولو حکومتي او سيمه د طبيع. را مينځ ته شي خدماتو اداره او تقنيني چوکاټونه
  .پيل کړاى شي  ترپايه)٢٠٠٧( هجري لمريز کال ١٣٨٦ د هغو پلي کول په اړخونو کې به ييزو
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  پوهنه

ترسره   موخو دMDGتر پايه پورې به د افغانستان د  )٢٠١٠(  هجري لمريز کال١٣٨٩د  :لومړنۍ او ثانوني زده کړې
لومړنيو ښوونځيو کې د نجونو او هلکانو خالص ګډون په ترتيب سره په سلو کې شپيته او پنځه اويا  الره کې، په  پهکولو
د ښځينه زده کوونکو شمير به په سلو کې . کارونې وړ وګرځي په ټولو منځنيو ښوونځيو کې به يو نوى تعليمي نصاب د. وي

ملي آزموينې په  د زده کوونکو لپاره به د .سويې آزموينې ورکړي کي به د په سلو کې اويا ښووند افغانستان وي او پنځوس
  .درجې د څيړنې لپاره يوه ځانګړې تګالره برابره کړاى شي پرمختګ د توګه د

 تنو ته ١٠٠٠٠٠پوهنتونونو د زده کوونکو شمير  تر پايه پورې به د )٢٠١٠(  هجري لمريز کال١٣٨٩د : لوړې زده کړې
حکومتې پوهنتونونو په تعليمي نصاب کې  د. پنځه ديرش به يې نجونې زده کوونکې وي و کې څه ناڅهورسيږي، چې په سل

  . او خصوصي سکټور د پراختيا په پام کې نيولو سره تجديد نظر وشيوهيواد د پراختيا د اړتياو به د

 ١٥٠٠٠٠بشپړه شي او   تر پايهکال) ٢٠٠٦( هجري لمريز ١٣٨٥ه به د نبشري منابعو په اړوند څيړ د :دکسبونو پراختيا
  هجري لمريز کال١٣٨٩سکټورونو له امکاناتو څخه په کارونې سره د  ښځې او نارينه به د حکومتي او خصوصي

  .مسلکي کسبونو په برخه کې زده کړې وکړي تر پايه پورې د )٢٠١٠(

تر پايه  )٢٠١٠(  هجري لمريز کال١٣٨٩ د کلتوري مجموعو لوى فهرست به د افغانستان د : کلتوري ميراثونه د افغانستان
کلتوري   د،کلتوري ميراثونو د راستنولو تر پايه پورې به د )٢٠١٠(  هجري لمريز کال١٣٨٩د  پورې تيار کړاى شي او

  .ونيول شي بندولو او د زيانمن شويو تاريخي توکيو د اعادې لپاره اړين تدبيرونه قاچاقو د آثارو د

  روغتيا

ترسره کولو په  موخو د  دMDGبه د افغانستان د  تر پايه پورې )٢٠١٠(  هجري لمريز کال١٣٨٩د  :روغتيا او خواړه
تر اغيزې الندې ونيسي، د ميندو مړينه به په  شي، چې په سلو کې نوي وګړي به روغتيايي بنسټيز خدمتونه پراخ الره کې

 پنځو کلونو څخه کم وي د وقايې وړ ناروغيو په سلو کې پنځلسو ته کموالۍ ومومي، او هغه ټول ماشومان چې عمر يې د
  .ومومي وړاندې به واکسين شي او د مړينې شمير به يې په سلو کې شلوته کمښت

   پراختياد کليوکرهنه او 

توليداتو او حاصالتو د زياتوالي په موخه به بنسټيز،  د تر پايه پورې )٢٠١٠(  هجري لمريز کال١٣٨٩د : کرهنه اومالداري
اوتشويقي چوکاټ جوړ شي، ترڅو د کرهنې په هکله د مشروعى کرهنې او کليوالي صنايعو لپاره مساعده چاپيريال تقنيني 

به  به په سلو کې ديرش لوړه شي او په دغو برخو کې کرکيلې په سکتور کى پانګه ا چونه  دغه راز د.رامينځ ته کړاى شي
څارويو روغتيايي مسلې او د  و استازو د رامينځ ته کولو له الرې دځانګړ مرستې د دايمي بڼ والي،: ځانګړې پاملرنه کيږي

 ملي توليداتو په نښه کول، د  د،ټولنې مالتړ  د بزګرانو د،مالي خدماتو ميکانيزمونه  د،خوړو د خودنديتوب موضوع ګانې
رسولو  اوبو د تو برابرول، دتحقيقاتو او تخنيکي مرس تګالرو سره سم د حصايېو دانرخونو په وخت اعالن، د هوا حاالت او 

  .سمون الرې چارې ټينګښت او د اوبو د

چې له . کليو پراختيا په پراخه توګه پياوړې شي د تر پايه پورې به )٢٠١٠(  هجري لمريز کال١٣٨٩د :  پراختياد کليو
پراختيا د  ې د سيمه ييزېدغه کار به په ټولو پاتې کليو ک. ټه واخليګ مليونه تنه ٩ کليو کې ٣٨٠٠٠اسانتياو څخه يې په 

سپارلو له الرې تر سره شي، په  واکونو د سيمه ايزې شورا پياوړتيا او سيمه ييزو ټولنو ته د  داوطلبو شوراګانو، د١٤٠٠٠
په . پاکو اوبو برابرول او روغتيايي امکانات به په سلو کې پنځوسو ته پراختيا ومومي به په سلو کې نوي د څښاک د کليو کې
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 کارونو او ټولنيزو ،څلويښتو کليو لپاره به مواصالتي اړيکې ټينګې کړاى شي، ترڅو دغه موضوع په بازارونوسلو کې 
ټه پورته کړي، کابو ګپه سلو کى اوه څلويښت کلي به له اوبو څخه په لږه پيمانه . خدمتونو باندې الس برى زيات کړي

په سلو کې : به له ښو مالي خدمتونو څخه کار واخلي) رنۍد افغانستان په سلو کى دوه ويشت ټولې کو( کورنۍ ٨٠٠٠٠٠
 .کار برابرولو له الرې مالتړ وشي پنځلسو وګړو ژوند د يو نوي ميليونو ورځو د

تر پايه پورې به حکومت هغه پروګرامونه طرحه او پلي ) ٢٠١٠( هجري لمريز کال ١٣٨٩ د : سره مبارزهوله نشه يې توک
 يو ثابت کمښت رامينځ ته شي، تر څو دا کار د ،ځمکو په ساحه او نورو نشه يي توکو کې دکرهنې  کوکنارو د کړي، چې د

 مبارزې له نورو تدبيرونو سره د ډولونو پياوړتيا او له نشه يي توکو سره د الرو د مشروعو معاشونو د تر السه کولو د
کمولو په اړوند د حکومت د  ندازې دغوڅې او نسبي ا نشه يي توکو د اقتصاد د  له موخو سره سم دMDGحکومت د 

  نورو تدبيرونو په تو ګه ترسره کيږي مبارزې د او له نشه يي توکو سره د عمومي موخو د يوې برخې په توګه

  ټولنيز خونديتوب 

ې  موخو د ترالسه کولو له الرMDGد  تر پايه پورې به د افغانستان) ٢٠١٠( هجري لمريز کال ١٣٨٩د  :بېوزلۍ کمول د
و وګړو شمير چې په يوه ورځ کې يې عايد تر يوه ډالره لږ دى، په کال کې په سلو کې دريو ته او د هغو وګړو شمير د هغ
  .ومومي لوږې له امله ځوريږي، هرکال په سلو کې پنځو ته کمښت چې د

 د ناوړه پيښو پهتر پايه پورې به ) ٢٠١٠( هجري لمريز کال ١٣٨٩د  :وړاندې غبرګون او د ناوړه پيښو په بشري مسايل
  .رامينځ ته کړاى شي يو اغيزمن نظام تيارۍ او غبرګون وړاندې د

 ته د به معيوبينو د يو خاص او ځانګړي پروګرام له الرې  به تر پايه پورې)٢٠١٠( هجري لمريز کال ١٣٨٩د : معيوبين
  .زمينې زياتې کړاى شي کار موندنې

 تر پايه پورې د يو خاص او ځانګړي )٢٠١٠( هجري لمريز کال ١٣٨٩ د :د کار موندنه ځوانانو او ملکي شويو سرتيروته
  .دکار موندنې زمينې زياتې کړاى شي پروګرام له الرې په ځوانانو او ملکي شويو سرتيرو ته

 تر پايه پورې به هغه ټول کډوال چې راستنيږي )٢٠١٠( هجري لمريز کال ١٣٨٩ د :کډوال او داخلي بې ځايه شوي خلک
ځاى پرځاى  بيا برابرولو او په اصلي سيمو کې د هغوى د شرايطو د ژوند د  دد هغوىخلي بې ځايه شوى کورنۍ او هم دا

ملي پراختيا د پروګرامونو له الرې به په ټولنه کې او په تيره بيا عمومي سيمو ته  مرستو څخه برخمن شي او د کولو لپاره له
  .مالتړ وشي  د ورتګد هغوى

ښځو په  هغو کورنيو شمير چې سرپرستي يې د  تر پايه پورې به د)٢٠١٠( هجري لمريز کال ١٣٨٩د : مصيبت ځپلې ښځې
 په غاړه ده او له سختۍ او بې وزلۍ سره مخامخ دى، په سلو کې شلو ته راټيټ کړاى شي او د هغوى د کار موندلو زمينه به

  .سلو کى شلو ته زياته کړاى شي

غوښتنې   تر پايه پورې به حکومت د نشه يې توکو لپاره د)٢٠١٠( هجري لمريز کال ١٣٨٩د : له نشه يي توکو سره مبارزه
  .روږدو کسانو لپاره د ښې درملنې د امکاناتو د ټينګولو لپاره پروګرامونه پلي کړي د کمښت او د

  خصوصي سکتور پرمختيا اقتصادي واکمني او د

مالي ادارې لپاره د څرګندو موخو د رامينځ ته  به حکومت دترپايه پورې ) ٢٠٠٧( هجري لمريز کال ١٣٨٦د  :مالي اداره
په . کولو او تر السه کولو له الرى د هيواد د مرکز او واليتونو په کچه، په مالي ادارو کى ښه والى او شفافيت ټينګ کړي

ړلو په هکله د ودې بيوزلۍ د له مينځه و نړيوالى په موافقې او دهغې ترڅارنې الندې تر سره شول، د دغو موخو کى چې د
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د حکومت د ښه حساب ورکولو په وړاندې او چوکاټ کې به مرستندويان زياتې هلې ځلې وکړي، . پروګرام هم شامل دى
  .بهرنيو مرستو ونډه چې د حکومت اصلي بودجې ته ورځې زياته کړي ترڅو د افغانستان سره د

کې په سلو کې څلور اعشاريه ) ٢٠٠٤( هجري لمريز ١٣٨٣ د بودجې ټول کورني عوايد چې په د افغانستان :کورني عوايد
 تر پايه پورې به دغه توليدات په تدريجي توګه په سلو )٢٠١٠( هجري لمريز کال ١٣٨٩پنځه کورني ناخالص توليدات و، د 

ټولو ډون په ګاټکل کيږي چې په اصلي بودجه او بهرنۍ پرمختيايي بودجه کې د عادي لګښتونو په . کې اتو ته ورسيږي
 هجري لمريز ١٣٨٩ څخه په ٢٨کى په سلو کې له ) ٢٠٠٤( هجري لمريز کال ١٣٨٣عادي لګښتونو باندى عوايد به په 

مندرجو اصولو له مخې په دغو  د ڼې ضميمهګپه پايله کې به د دويمې .  ته زيات کړاى شي٥٨کې په سلو کې ) ٢٠١٠(کال 
په هغو مرستو کې د نرخونو ) ٢(بودجې لپاره بهرنۍ مرستې، او د اصلي ) ١(وي  برخو کې پر له پسې اړتيا موجوده

  .زياتوالې چې د بهرنۍ پرمختيايي بودجې له الرې عادې لګښتونه تمويلوي اغيزمن

پانګونې په اړوند ټول  تر پايه پورې به د) ٢٠٠٦( هجري لمريز کال ١٣٨٥د  :د خصوصي سکتور او سوداګري پرمختيا
. ترپايه پورې به پلي کړاى شي) ٢٠٠٧( هجري لمريز کال ١٣٨٦نې ساده او همغږي شي، او د  او الرښوداتقوانين، مقرر

جرګه کې طرحه کړاى شي،  په ولسي تر پايه پورې )٢٠٠٦( هجري لمريز کال ١٣٨٥سوداګريزو ادارو نوى قوانين به د  د
  .ترپايه پورې بشپړه شي) ٢٠٠٩(کال  هجري لمريز ١٣٨٨حکومت تګالره به د  پلورلو په هکله د حکومتي تصديو د او د

احتياطي  د ټولو مهمو سکټورنو او بانکي او غيربانکي مالي موسسو لپاره منل شوي نړيوال :مالي خدمتونه او مارکيټونه
تر پايه ) ٢٠٠٧( هجري لمريز کال ١٣٨٦تر . ترپايه پورې تدوين کيږي) ٢٠٠٧( هجري لمريز کال ١٣٨٦مقررې د 

 حکومتي ترپايه پورې به د) ٢٠٠٧( هجري لمريز کال ١٣٨٦او د . د څارنې رول پياوړى کيږيپورې د مرکزي بانک 
 ١٣٨٥هغه حکومتي بانکونه چې بيا يې جواز نه دى ترالسه کړى د . تجارتي بانکونو بيا سمبالښت او جوړښت بشپړ شي

  .پورې به منحل کيږي ترپايه)  ميالدي٢٠٠٦(هجري لمريز کال 

 تر پايه پورې به افغانستان او ګاونډي هيوادونه يې د سرحدونو )٢٠١٠( هجري لمريز کال ١٣٨٩د  :سيمه ييزې همکارۍ
چې په ډير لنډ  دګډې ادارې او دوه يا څو اړخيزو سوداګرۍ او ټرانزيټي نورو تړونونو له الرې داسې الره هواره کړي

 افغانستان د بريښنا د دوه اړخيزې پيرودنې له الرې په .وخت کې د افغانستان له الرې د مالونو او توکو ټرانزيټ تر سره شي
افغانستان او ګاونډيان به يې داسې تړون ليکونه السليک کړي چې له مخې به . هيواد کې د بريښنا اوسنۍ اندازه به زياته کړي

 عين حال کې به او په. اونډيو هيوادونو څخه هيواد ته مسلکي کارګران راوليګافغانستان وکوالى شي چې له خپلو  يې
  .ټه هيواد ته و ليږدويګکار زمينه پيدا کړي او د خپل الس   امکان ولري چې د سيمې په هيوادونو کې داافغانان د
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ڼه ضميمهګدويمه   
 له افغانستان سره د مرستو د اغيزمنتيا ښه والى

 افغانستان کې د ډيموکراسۍ پر بنسټ د  په،له وروستيو وختو راهيسې) ٢٠٠١دسمبر ( هجري کال ١٣٨٠نړيوالې ټولنې د 
د . دا تړون ليک پر هماغه ژمنو بيا ټينګار کوونکې سند بلل کيږي .حکومت د راتلونکې لپاره د يادونې وړ پانګونه کړيده

ن پاريس د اعالميې له مخې د افغانستا محسوسولو سره د افغانستان حکومت او نړيواله ټولنه د افغانستان د خاصو اړتياو په
  .مرستو او د مرستندويو د مالتړ لپاره د هغو د پايلو په ال اغيزمنتوب ژمن دى سره د

حکومت او نړيواله مرستندويه ټولنه له : دپاريس د اعالميې او په دغه تړون ليک کې د مندرجې همکارۍ د اصولو له مخې
  : د ښه و الي اصول داديافغانستان سره تړون کوي چې له دغه تړون ليک سره سم د مرستو د اغيزمنتوب

 د وهغې په چوکاټ کې د هيواد د اړتياو د افغانستان حکومت د لومړيتوبونو د ټاکلو، د پرمختيايي تګالرې او د: ١
  .مرستندويو هيوادونو همغږي کولو، الرښوونه کوي ټاکلو او د

 م د مرستندويو مراجعو له خواد هغو نړيوالو مرستو په اړوند چې له افغانستان سره کيږي، هم د حکومت او ه: ٢
  .شفافيت او حساب ورکول

د دغو اصولو له مخې او له افغانستان سره د مرستو د اغيزمنتوب د پياوړتيا په موخه حکومت به دغه چارې 
  :ترسره کړي

 د تاند افغانس په نښه شوي دي، د افغانستان د ملي پراختيا د تګالرې برابرول چې په مفصله توګه پکې لومړيتوبونه •
MDGد موخو د معيارونو په ګډون د څارنې له معيارونو سره . 

 د اخيستلو له الرې د وګمرکي عوايدو او مالياتو له الرې او د عامه هوساينې او حمل او نقل د خدمتونو د لګښتون د •
 .کورنيو عوايدو په توليد کې د حکومت د ځواکمنۍ پياوړتيا

و د ليږدولو د معيارونو په هکله له تمويلوونکو، نړيوالو مالي موسسو د حکومت د اصلي بودجې له الرې د مرست •
تړون او له دغو معيارونو سره سم له مرستو څخه کار اخيستنه او پرکړنو باندې  ملګرو ملتونو د ادارو سره او د

 .څارنه
 دکا ر اخيستنې او دد رسيدو په موخې د مرستندويه مراجعو له مرستو څخه  د دغه تړون ليک مندرجو معيارونو ته •

پرمختيايي ټولنې له الرې ولسي جرګې او د افغانستان ټولو خلکو او  تر سره شويو کړنو په هکله د افغانستان د
 .منظم رپورټ ورکول د مرستندويه مراجعو ته

  :دغه چارې تر سره کړي مرستندويه مراجع به

ونو او پروژو په د پروګرامله حکومت سره  رابرولد افغانستان د ملي پراختيا د تګالرې په چوکاټ کې د مرستو ب •
 د تکرار څخه مخنيوى وشي او د ، تر څو پر لومړيتوبونو باندې تمرکز وشي،رامينځ ته کيږي برخه کې همغږي

 .په ملي بڼه ترسره شي ترڅو په لګښتونو کې سپما رامينځ ته شي کړنې نړيوالو مرستندويانو
 او حکومت وکوالى شي خپله ملي ،د اټکل وړ وي لي ژمنو برابرول چې مااود زياتيدونکو څو کلنو مرستو  •

   .او په اړينو وختونو کې له قيد او شرط پرته مرستې برابرې کړي. تګالره په ښه توګه پلې کړي
له هر يو مرستندويه سره د افغانستان د حکومت د دوه اړخيزو موافقو له مخې، د هغو مرستو د اندازې زياتوالى  •

 د اټکل وړ په هغو الرو چارو از د هغو مرستو د اندازې زياتوالیلي بودچې له الرې لګيږي او دغه رچې د اص
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لکه د افغانستان د بيا رغونې امانتي صندوق، د . چې د افغانستان حکومت پکې ونډه ولري مصرف شي سره
 . امانتي صندوقنظم او قانون وجهي صندوق، او له نشه يي توکو سره د مبارزې افغانستان لپاره د

ي لګښتونو د ادارې سيستم له پرمختيا سره مرسته چې له مرستندويو سرچينو څخه په کار اخيستلو کې د د حکومت •
 .شفافيت او حسا ب ورکولو د ښه والي لپاره اړينه ده او له اداري فساد سره مبارزه

. ګښت چې دبهرنۍ بودجې له الرې تامين کيږي د هغو مرستو ل،د افغانانو د وړتيا په لوړولو کې اړتياوو ته پاملرنه •
 خصوصي سکتور او په غير انتفاعي سکتورونو کې وړتيا ،پکار ده چې داسې ترسره شي چې په حکومتي ادارو

 .ته کړي رامينځ
 کورنيو بنسټونو ځواکمنول ترڅو د ورکړې پاليسي او د معاشونو د د پاليسيو د ترتيب په هکله ډاډ حاصلول، لکه د •

 .پروګرامونو په عرضه کې په مينځمهالې او اوږد مهالې توګه مرسته وکړاى شي  سره دحکومت
 .يې په اړوند الندې هلې ځلې وکړي هغه مرستې چې د اصلي بودجې له الرې نه لګول کيږي نو مرستندويان به •

o و کې دلومړيتوبونو ته د پاملرنې او د راکړې ورکړې او نورو کړنو د تکرارولو له امله په لګښتون 
 .تخنيکي مرستو همغږي کول کمښت په موخه د حکومت له اړتياو سره د

o لوړولو په موخه د  لو کې د افغانستان د خصوصي سکتور د وړتيا دوکولو او بشپړ پروژو په اداره د
 .کمښت راوستل بهرنيو ادارو په لګښت او د پروژو په ثابت لګښت کې د

o زياته کار اخيستنه او په بهرنيو هيوادونو کې د   موسسو څخهپلې کوونکو موسسو په توګه له افغاني د
 .مارلګازمويل شويو افغانانو په کار 

o او،پيرودلو زياتوالى ملکي او پوځې فعاليتونو لپاره د اړتيا وړ مواد د په افغانستان کې د  
o ر اخيستنهبنسټيزو پروژو لپاره له افغاني موادو څخه کا پروژو په پلي کولو کې په تيره بيا د د 

بهير کې د افغانستان د خصوصي سکټور د  سيالۍ داوطلبي به د نړيوالو اصولو په چوکاټ کې، د داوطلبۍ په د •
 ودې هيوادونو د  پرخنډونو باندې د بري په موخه د مخپروژو د لګښتونو د کمښت او دوړتيا په  ونډې پياوړتيا او د

 .ټه اخيستنهګهمکاريو اوتجربو څخه 
شفافو او  په ګډون د بهرنيو مرستو د بهير په هکله، پر خپل وخت د) پرداخت( ورکړو ژمنو او د تړونونو د •

خپلو  د او ولسي جرګې ته په داسې الرو چارو سره چې د افغانستان حکومت. هراړخيزو معلوماتو برابرول
 به د هغو مرستو ماهيت په دغه کار کې. فعاليتونو د ترسره کول او هراړخيزه بودجوي رپوټونه وړاندې کړاى شي

 .يوځاى وي  د بهرنۍ بودجې له الرې وړاندې کيږي، سرهد افغانستان او اندازه چې د اصلي بودجې او
 څخه د ترالسه شويو پايلو په هکله حکومت د هغود بهرنۍ بودجې د کارونې، کيفيت او اغيزمنتو ب په هکله او هم  •

 .ته د رپورټ وړاندې کول

ټوره توګه وکارول ګافغان حکومت ته د مرستندويو مراجعو مرستې په اغيزمنه او  نو موخه داده چېد دغو دوه اړخيزو ژم
او د تمويلووونکو هيوادونو ماليه ورکوونکي په دې  او افغانان. شي او زيات شفافيت او حساب ورکول پکې شامل وي

  .وړاندې ارزښتونه تر السه شويدي پيسو د لګښت په د وپوهيږي، چې
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  ڼه ضميمهګدريمه 
  څارنه او همغږي

برياليتوب په ټاکل شويو مودو کې د پاملرنې وړ  د افغانستان تړون ليک افغان حکومت او نړيواله ټولنه په دې باور دي چې
 تړون ليک د  دغه راز دهدغ. پياوړې او کلکې ژمنې غواړي معيارونو د ترالسه کولو لپاره سياسي، امنيتي، او مالي

  .رامينځ ته کولو ته اړتيا شته  لپاره د همغږۍ او څارنې د يوه اغيزمن ميکانيزمبرياليتوب

د افغانستان حکومت او نړيواله ټولنه د افغانستان د حکومت د  سکتوري نظم په اوسنيو ميکانيزمونو برسيره په همدې ډول د
نې د استازو په ګډون د هماهنګۍ او څارنې يوه لوړ رتبه مقاماتو چې د ولسمشر له خوا ټاکل کيږي او دغه راز د نړيوالې ټول

د همغږۍ دغه کميټه د افغانستان د حکومت د يوه لوړ پوړي مقام چې د ولسمشر او په افغانستان کې . ګډه کميټه جوړوي
دغې تړون ليک  موخه به يې د.  کيږي، تر ګډې مشرۍ الندې ويلله خوا ټاک دملګرو ملتونو د سر منشي د خاص استازي

  .مه توګه پلي کيدل ويپه س

اړتيا په  د چې ډون يوه کوچنۍ داراالنشاه ولريګدغه کميټه به د افغانستان د حکومت او ملګرو ملتونو د کارکوونکو په 
الزمو  دغه کميټه به د دغى تړون ليک د پلي کيدو د څيړولو او د. وخت به د تخنيکي کارپوهانو لخوا ورسره مرسته وشي

  . وړاندې کولو لپاره دوره يي او د اړتيا په وخت کې خاصي غونډې جوړويوړانديزونو د اصالحي

پراختيا د تګالرې په پلي  ملي د  چې د افغانستان،د افغانستان دغه حکومتي ادارې او د همغږۍ سکتوري ميکانيزمونه به
څيړنو د   دغه کميټه به د،يرهپر دې برس. پلي کولو په برخه کې خپل آندونه وړاندې کړي کولو کې شامل دي، د تړون ليک د

مرستندويو سازمانونو، د نړيوالو امنيتي ځواکونو او  و مالي مرکزونو، دد نړيوالملګرو ملتونو د ادارې،  ترسره کولو لپاره د
  .رځويګډون د نړيوالۍ ټولنې نظريې د پاملرنې وړ وګمدني ټولنو د استازو په  د اړوندو نادولتي موسسو او د

دې کميټې له خوا عامو ګمنظم رپوټونه به د همغږۍ او څارنې د  پلي کولو د بهير د پرمختګ په هکله ک دد دغه تړون لي
  .خلکو ته وړاندې کړاى شي
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  ڼه ضميمهګڅلورمه 
   په هکله د لندن د کنفرانس برخه وال د افغانستان

  : برخه وال هيوادونه

  کتونکي   هالنډ  )ډمشرتوبګ(افغانستان 
  ايرلنډ  الندنوى زي  استراليا
  کرواشيا  ناروى  اطريش
  مالتا  پاکستان  بحرين
  ارجنټاين  پولنډ  بلجيم

  قبرس  پرتګال  برازيل
  ليتويا  قطر  بروني
  عمان  رومانيا  بلغاريا
  سلوانيا  روسيه  کانادا
  چيلي  سعودې عربستان  چين

  ايستونيا  هسپانيه  د چک جمهوريت
  مقدونيا  سويډن  ډنمارک
  منيت او همکارۍ سازماند اروپا د ا  سويس  مصر
  سنګاپور  تاجکستان  فنلنډ

  سلواکيا  ترکيه  فرانسه
    ترکمنستان  جرمني
    متحده عربي امارات  يونان

    )ګډه مشري(انګلستان   هنګري
    د امريکا متحده اياالت  ايسلند

    ازبکستان  هندوستان
      ايران
    برخه والې موسسې   ايټاليا
    د آغا خان بنياد  جاپان
    د آسيا پراختيايي بانک  اردن

    اروپايي کميسيون  قزاقستان
    )ناټو(دشمالي اتالنتيک تړون   د کوريا جمهوريت

    د اسالمي هيوادونو کنفرانس  کويټ
    )ګډ مشرتوب(ملګري ملتونه   قرغزستان

    اروپايي اتحاديه  ليتوانيا
    اسالمي پراختيايي بانک  لوکزامبورګ

    نړيوال بانک  ماليزيا
    نړيوال وجهي صندوق  
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  ضميمه ر

  د افغانستان د ملي پرمختيا د ستراتيژۍ عمومي لنډيز

١٣٩١-١٣٨٧  

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  زموږ لرليد د افغانستان د راتلونکې په هکله

  : کال پورې به افغانستان الندې الس ته راړونې ولري)  م٢٠٢٠( هجري لمريز ١٤٠٠د 

کورني امنيت  د ام درلودنکې هيواد چې په اسالمي اصولو او اساسي قانو ن برابر وي،يو دموکراتيک سياسي نظ د •
 .خاوند وي اونډيو سره به سوله ايزې اړيکې ولري او په نړيواله کچه به د درناويګاو سولې څخه برخمن او د 

ي مشارکت، عدالت او مل  او د،ګونديز، اسالمي ارزښتونو ته ژمن  ملي يووالي درلودونکې، ډير،يو زغم لرونکى •
 .به وي ملت برابرو حقونو منونکى ټولو ته د

 ټولنيزې برابرې او د  چې د آزاد بازار، د ځواکمن خصوصي سکټور،،دهيلو څخه ډکه نيکمرغه ټولنه به وي •
 .چاپيريال د ښې ساتنې پر بنسټ به رامينځ ته شوي وي ژوندانه د

  )٢٠١٣-٢٠٠٨ (١٣٩١ -٧١٣٨موخې  ملي پرمختيا د تګالرې د افغانستان د

 )MDG( د ملي پر مختيا تګالره داسې يو پالن دى چې د پنځلسو کلونو لپاره د افغانستان د پرمختيايې موخو د افغانستان
يو مهم السوند په ډول ورڅخه کار  بيوزلۍ د له مينځه وړلو لپاره د د او په افغانستان کې ،پربنسټ رامينځ ته شوى دى

ملي پرمختيايي  د افغانستان د .د افغانستان د تړون ليک پر اصولو، ستنو او معيارونو والړه ده الرهدغه تګ .اخيستل کيږي
  .ستنې او اهداف په الندې ډول دي تګالرې

امنيت  وګړي لپاره د ميکانيزمونو ځواکمنتيا، او د هر افغان تطبيق د  د قوانينوملي ټيکاو ته السرسى، د: امنيت .١
  .تامينول

قانون واکمنتيا،  بشري حقونو ځواکمنول، د او د د دموکراسۍ قانون واکمني، او بشري حقونه داري، دحکومت . ٢
  .د عامه خدمتونو رسول، او حساب ورکول

آزاد بازار د الرې چې د خصوصي سکټور لخوا مخکې بيول کيږي   کمول، دد بيوزلۍ :اقتصادي او ټولنيزه وده .٣
د افغانستان د  پنځلسو کالو کېاو په   ودې د شاخصونو بهبود،د بشريامينول، د دوامداره او تلپاتې پراختيا ت

 .پر لور د کتنې وړ پرمختګ) MDG(پرمختيايي موخو 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
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خلکو او نړيوالې ټولنې السونه سره ورکړل ترڅو افغانستان د نړيوال ترويرزم له  د نن څخه شپږ کاله مخکې د افغانستان
 .وژغوري او د هيواد د بيارغونې کار چې د تروريزم ا و تا وتريخوالي څخه يې سر راپورته کړى و پيل کړي  څخهمنګولو

  .موږ په دې مشترک سفر کې ډير مزل وهلى دى

د  داسې يو اساسي قانون جوړکړو چې نړيوالى ټولنې په همکارۍ په يوه ډيره لنډه موده کې موږ وکوالى شول ترڅو د
د لومړي ځل لپاره په  ملت د افغانستان .حقونو مساويتوب، تضمينوونکى دى ښځو د  د،تونه، د بيان آزاديولسواکۍ ارزښ

 او د ولسي جرګې غړي يې وټاکل، څه نا څه پنځه ميليونه کډوال بيرته وطن ته راستانه شول، ټولټاکنو کې برخه واخيستله
  .ه خلک بيرته خپل پلرني هيواد ته راستنيږيچې په تاريخ کې دا لومړى ځل دى چې په دومره لويه پيمان

شپږو ميليونو څخه زيات هلکان او نجونې ښوونځيو ته والړل، چې د افغانستان په  په زرګونو ښوونځي جوړ شول، او د
شپږ  . کلينيکونه جوړ کړاى شوليپه سلګونو روغتياي. تاريخ کې دا يوه لويه شميره زده کوونکي دي چې ښوونځيو ته ځي

معالجوي او  . ته رسيدلې ده٨٥ س په سلو کې و خو د غه سلنه او٩ خلکو السرسى روغتيايي آسانتياو ته د مخه دکاله 
 ١٢٢٠٠موږ تراوسه .  په سلو کې څخه زيات دي٤٠ کې يې هيڅ شتون نه درلود اوس د ١٣٨١تشخيصي خدمتونه چې په 

 د سړکونو د .رځيدلى دىګد ژوند د کچې د ښه والي سبب  عوايدو او خلکو د چې دغه کار د کيلومټره سړک بيا رغولى دى،
افتصادي پل په ډول را څرګند  يو د هيوادونو ترمينځ سيمي د د شبکې او د مواصالتي بنسټونو په جوړيدو سره به افغانستان

  .شي

زه غواړم يو . ې نه وې ارادې پرته شوند ټينګې د خلکو د افغانستان نړيوالې ټولنې له جدي مالتړ او دغه الس ته راړونې د
 لوى مسووليت څخه چې په مخکې يې لرو بې پروا د خپلټکي ته اشاره وکړم او هغه دا چې دغه الس ته راوړنې بايد موږ 

ا و زموږ د پرمختيايي چارو په .  توکو او تروريزم ګواښ اوس هم افغانستان او سيمه له اغيز الندې لريد مخدره .نه کړي
 او دا ځکه چې د حکومت د کارونو د. پرمختګونه ال اوس هم د خلکو د بې باورۍ د اغيزې الندې ديزموږ  .مخ کې خڼد دى

 او د د مرکزي حکومت. رسولو ناکافي ميکانيزمونه او نااغيزمنو مرستو خلک بې باوره کړيدي نه همغږۍ او د خدمتونو د
  .ندو څخه شميرل کيږيزموږ د ستونزمنو د قضا بيا رغونه سيمه ايزو ادارو ځواکمني، او د

په  دغه تګالره .تاسې ته د افغانستان د ملي پرمختيا تګالره درپيژنم  ننګونو سره د مبارزې لپارهد دغهزه خوښ يم چې 
دغه تګالره يو معتبر سند دى چې  .هيواد کې د نه ستړې کيدونکو پراخو زحمتونو او مشورو په ترڅ کې رامينځ ته شوې ده

بيوزلۍ د له مينځه وړلو د سند په نوم  او د . بشري ډګرونو په اړوند طرحه شوى دهد ټولو لخوا د خلکو په خپله د افغانستان
به موږ د افغانستان د تړون ليک او د افغانستان   پرمختيا تګالرهد ملي بشپړ باور لرم چې د افغانستان زه .هم ياديږي

غه راز لکه څنګه چې موږ د بهرنۍ نړۍ پورې د تړاو د همد .وکړي په رسيدلو کې مرسته ته) MDG(پرمختيايي موخو 
رسيدو او  نو دغه تګالره خپلو اوږد مهاله موخو ته د کموالي او په خپل تلپاتې اقتصاد باندې د متکي کيدلو په لور روان يوو

  .ڼمګکړنو د افغاني کيدلو لپاره يو ښه الر ښود  د

ې چې ردې تګالرې له ال  او د،و چې موږ سره يې کړيدي منندوى يمارزښته مرست دوى د با د زه د نړيوالې ټولنې څخه
. ترڅو زموږ د ملي پرمختيا د هلو ځلو څخه مالتړ وکړي اوس يې افغانان خاوندان دي، له ټولو همکارانو څخه غواړم چې

دې  الو همکارانو څخه چې د افغاني او نړيود ټولو او ، افغانانو برخې اخيستلو ته سترګې په الر يمد ټولوپه دې برخه کې  زه
 د مليپه اخر کې زه د افغانستان . ګاللي دي قدرداني او مننه کوم تګالرې په جوړولو کې يې نه ستړي کيدونکي زحمتونه

دى تګالرې په جوړولو کې يې ونډه  کميټې څخه هم منندوى يم چې د  همکارانو او څارنې دد ټولوپرمختيا د داراالنشا 
  . اخيستى ده

  .اسالمي جمهوريت جمهور رئيس  دد افغانستان کرزىحامد 
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  سريزه  . أ

په داسې حال کې رامينځ ته شو ) کال په ورستيو٢٠٠١ د( هجري لمريز کال په مني کې ١٣٨٠نوى حکومت د  افغانستاند 
اد پر د هيو. بدبختيو او ورانيو سره مخامخ شوي وو معاصر تاريخ په لړ کې د ډول د په بې سابقه چې خلک او دولت يې

افغانستان او نړيواله ټولنې په اوږو باندې يو تاريخي مسووليت  فزيکي، بشري او ټولنيزو شتمنيو د ورانيو دغه پراختيا په
دولت چې ټول  ته ژمن قانون واکمنۍ  ډيرګونديز او د،دى ترڅو په افغانستان کې يو اسالمي  دغه مسووليت دا،وراچولى دى

ټه ګيز او باعزته ډول ژوند وکړي او د خپلو باالقوه اقتصادي وړتياوو څخه په ښه شان  سوله ا،افغانان پکې په مساوي
دولت را مينځ  دې هيواد د اتباعو په عنوان د مساوي حقونو درلودونکي وي واخلي، عامه خدمتونو ته السرسى ولري، او د

  .ته شي

 .په بشپړ ډول خپلو موخو ته نه يوو رسيدلي وسته همشتون سره سره، شپږ نيم کاله ور کتنې وړ پرمختګونو او قربانيو د د
هم موږ او هم زموږ نړيوالو دوستانو د شته خنډونو د پراختيا او د برياليتوب د الزمې مودې په درلودلو سره هم هغې ته په 

 افغانستان دې خبرې ښکاروندى دى چې د نشه يي توکو پرمختلونکى صنعت، د کم نظر وکتل، ناامني، بيوزلي، فساد، او د
د افغانستان خلک د خپل بشري قوت په پوهيدو سره  په وړاندې د ننګونو په ماهيت او حجم کې دومره بدلون نه دى راغلى،

ترمينځ د  مګر دغه بې وسې به هله له مينځه والړه شي، چې د ودې، امنيت او سياسي تګالرو،. اوس هم بې وسي پاتې دي
مهارتونو، همدا شان د  د وسايلو او د .محدويت په پام کې نيولو سره يو تعادل رامينځ ته شيسرچينو د  افغانانو د کلتور او د

تلپاتې سولې په  بيا رغونې او د د خپلې ټولنې په پراخه په سياسي مالتړ افغانان کوالى شي نړيوالې ټولنې حکومت او د
  .راوستلو کې مهم رول ولوبوي

  غوښتنو تهد خلکوپه هيواد کې شتون لري او  هغه ډيرو ستونزو باندې برياليتوب چې په د ملي پراختيا تګالره،  د افغانستان
 او واليتي مشورو په پايله کې د ملي په ټاکلو کې لومړيتوبونو د د دوه کلونو د څيړنو وروسته د مثبت ځواب ويلو لپاره

لخوا د  )MDG(د افغانستان د پرمختيايي موخو هغه موخو ته چې  د افغانستان د ملي پراختيا تګالره .ترتيب کړاى شوې ده
  لهد بيوزلۍاو  .ڼل کيږي او خپله د افغانانو لخوا جوړه شوې دهګراتلونکو پنځلس کلونو لپاره ټاکل شوې وې يو ښه الرښود 

توب سره پلې لپاره چې دا تګالره په برياليد دې  .ټه اخيستل کيږيګمينځه وړلو لپاره د هيواد د ملي تګالرې په بڼه ورڅخه 
پخالينې په پرمختګ،  پوهنه، انرژي، زراعت اوبه لګول، او د: لوړولو کې پانګونه وشي، لکه  وړتياو پهد مليشي نو بايد 

ښتونه پکې ګستراتيژي ده او ټول ل پراختيا تګالره چې يوه مفصله د افغانستان د ملي .عدالت او بديل معيشت په زمينو کې
داسې يوه طرح ده چې اوږدمهالو ټاکل شويو موخو  .رامينځ ته شوى ده ان د تړون ليک پر بنسټمحاسبه شوي دي، د افغانست

په هدف رامينځ ته   او بشري انکشاف،د رسيدلو لپاره، د کارونو د افغاني کيدلو او د پرمختيا او د ثبات او تلپاتې ودې ته
 او داسې ،او سالمې حکومت دارۍ ږو چې په سولې، ښېته ورسي اهدافو چې د افغانستان د تړون ليک لپارهد دې  .شوې ده

 ،لسګونو کلونو د ناکاميو نو بايد د د محسوسيدو وړ وي، چې پايله يې افغانانو ته ټولنيز او اقتصادي تلپاتې پرمختګ،
  .موفقيت څخه بل بديل نشته د تاوتريخوالۍ او بې شميره رنځونو باندې

 :زموږ الس ته راوړنې څخه تر اوسه پورې) ٢٠٠١دسمبر (مياشتې  کال دقوس د١٣٨د   . ب

يوې نوې  رامينځ ته شو نو افغانستان يې د) ٢٠٠١ دسمبر ٥( نيټې ١٤ کال د قوس په ١٣٨٠پريکړه ليک چې د  بون د
 ، چې دهرامينځ ته شو وروسته ډير ژر يوه لنډمهالې اداره کنفرانس څخه د بون د .رهبري کړي دموکراتيکې دورې پر لور

 اصلي نماينده ګانو د خلکووروسته د افغانستان  لسګوو کلونو څخه د  چې–بيړنۍ لويې جرګې  وسته د يوېهغې څخه ور
کال کې د دريو لسيزو څخه وروسته ) ٢٠٠٤ (١٣٨٣په  .مينځ ته راغله  په ترڅ کې يوه انتقالي اداره-ډون وکړګپکې 

د  . لپاره ورڅخه د يو بنسټ په توګه کار واخيستل شيافغانستان وکوالى شول يو اساسي قانون ولري ترڅو د سياسي سيستم
داسې يو ولسمشر لرونکى دى چې په دموکراتيک  دورې خپلواکې او عادالنه ټولټاکنې ترسره شوې، زموږ هيواد افغانستان د
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خلکو د  په سلو کې ٧٦په شرايطو برابر . همدغه راز د ملي شورا او واليتي شورا درلودونکى هم دى ډول ټاکل شوى دى،
  . په سلو کې غړي ښځينه غړي تشکيلوي٢٧د شورا . ډون وکړګولسمشرۍ په ټاکنو کې 

 تګ لکه د شپږ ميلينو ماشومان سياسي پرمختګونو په څنګ کې نور داسې عمده پرمختګونه  کال را هيسې د١٣٨٠ د 
 په سلو کې ٨٥ي خدمتونو د هيواد بنسټيزو روغتياي  په سلو کې يې انجونې وې، د٣٥لومړنيو او ثانوي ښوونځيو ته، چې 

 په سلو کې خلک د واکسينونو څخه برخمن شوي، د پنځه ميليونو څخه ډير کډوال بيرته ٨٠ړي د پوښښ الندې نيولي، ګو
 څخه ٦٣٠٠٠حلقوي سړک په شمول سړکونه رغول شي، د  په شاوخوا کې دکيلومتره  ١٢٢٠٠هيواد ته راستانه شوي، د 
 د ملي اردو او ملي پوليسو لپاره ټاکل شوې شميره په. ي کيدنې د پروسې سره يو ځاى شويزيات وسلوال خلک د ملک

کړاى شول، او اوس با ارزښته بنسټيز  بيا رامينځ ته بنسټونه بشپړيدو ده، د دولت اصلي اقتصادي بنسټونه، او ټولنيز خيريه
د لوى اقتصاد ټيکاو، مالي نظام،  .جوړ کړاى شو پولي واحد او د محاسباتو يو ملي واحد سيستم. خدمتونه وړاندې کوي

مخابراتي او تجارتي  .هدرا مينځ ته شوې  احتياطي پولي سياستونه، د پيسو د پړسوب د کچې ټيټوالى، او مالي عامه اداره
  .خصوصي سکټور لخوا مخکې وړل کيږي په بشپړ ډول فعال دي بانکداري چې د

ړ، د افغانستان دولت او نړيوالې ټولنې د افغانستان تړون ليک جوړ ک څخه وروستهد پريکړه ليک د بريالي بشپړتيا  بون د
پريکړه ليک د دولتي بنسټونو د بيا را  بون د منعقد شو، د انګلستان د لندن په ښار کې) ٢٠٠٦ (١٣٨٤چې دغه تړون ليک د 

دې موخې ته درسيدو په خاطر د . اچول و بنسټونو په کار د دغه د تړون ليک موخه د افغانستان مينځ ته کيدو سبب شو او
 ،معيارونو، حکومتدارۍ او اقتصادې او ټولنيزې ودې ، ديو لړ امنيتيد مالتړ کې د دولت جوړونې په تړون ليک افغانستان

د افغانستان د  د افغانستان دولت .په اړوند مسايل تعيين شويدي ډې مبارزې او سيمه ايزې همکارۍګ نشه يي توکو سره د له
او وړاندې کړ، چې دغه سند اوس د افغانستان د   پرمختيا تګالرې لومړنى سند ترتيبد مليتړون ليک په اساس د افغانستان 

  .ملي پرمختيا د تګالرې په نامه ياديږي

  :اوسنى حالت او ننګونې. ج

موږ هيواد د لسيزو د ز . مخامخ وي،په نړۍ که هيڅ داسې هيواد نشته چې د هغه ننګونو سره چې افغانستان مخامخ دى
جګړو له امله په کنډوالو بدل شوى، بشري زيربنا، او فزيکي بنسټونه يې په بشپړ دول له مينځه تللي او يا هم ډير زيانمن 

چې دغه کار د خدمتونو  .په اوس وخت کې د افغانستان خلک د بيوزلۍ سره مخامخ دي، مالي سرچينې لږې دي. شوي دي
 ورځ په ورځ نا امنې زياتوالى موندلى دى،  تروريستانو او مجرمينو لخوا،د بنسټ پالو  ته کړى،په رسولو کې خنډ رامينځ

د خصوصي سکتور ودې ته زمينه نه ده برابره، د مخدره توکو  .حکومت دارې کمزورې شوې، او اداري فساد شتون لري
ون په عامه او خصوصي سکتور کې ډير لږ او د بشري وړتياو شت ډيريدونکي او پراخه صنعت خپلې منفي اغيزې شيندلي،

 ،اقتصادي پرمختګ ته الره برابره کړي پرستونزو برياليتوب او د هيواد بيا رغونه، په داسې ډول چې په دوامداره ډول .دي
  .د نړيوالې ټولنې دوامداره مرستو ته ضرورت لري

، موږ نه شو کوالى ټولنيزه او اقتصادي پرمختيا کمښت پکې را نشي که چيرې نا امني په ځينو والياتو کې شتون ولري، او
 کال ١٣٨٤د بنسټ پالنې او تروريسم د له مينځه وړلو لپاره د دولت او نړيوالې ټولنې د هلوځلو سره سره د  .رامينځ ته کړو

ميت لري، ځانګړې اه کې امنيت  په سويل او سويل ختيځد افغانستان .راهيسې، امنيتي وضع په تدريجي ډول خرابه شوې ده
خو امنيت يواځينې عنصر نه دى، . ڼل کيږيګکيدو يو شرط هم د امنيت شتون  او د افغانستان د ملي پرمختيا دتګالرې د پلي

د  د قانون دولت وکړاى شي ترڅوپه ټول هيواد کې برياليتوب ته رسيږي چې وخت د افغانستان د ملي پرمختيا تګالره هغه
چې  کچه ښه حکومت داري ي هغه وخت رامينځ ته کيداى شي چې په مرکزي او محلياو دغه واکمن. واکمنۍ مالتړ وشي

  . خدمتونه عرضه کړي جوړه کړاى شي ټولو افغانانو ته
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 په عامه سکتور کې د.  په الره کې دوه ستونزې چې يو د بل سره په مستقيمه ډول اړيکه لري، شتون لريد تامين د امنيت
او  اوسنۍ شميرنې ښايي چې په ټول هيواد کې فساد شتون لري . د صنعت چټک پرمختګنشه يي توکو فساد موجوديت او د

چې دغه کار بيا د . خصوصي پانګوونکو د ناهيلۍ سبب کيږي عامه ادارو کې دغه ورځ په ورځ زياتيدونکى فساد دپه 
خو کې د امنيت نه شتون، د کوکنارو د هيواد په ځينو بر .او نور و ګواښونو ته زياتوالى وربښي اقتصادي فعاليتونو لګښتونه

 په نورو مشروع اقتصادي نشه يي توکو اقتصاد .د نشه يي توکو صنعت يې زيات کړى دى کرلو ته زمينه برابره کړې ده او
چې په نتيجه کې يې ډيرې پيسې الس ته راځي او د تروريزم د فعاليتونو په زياتيدا کې  .موکو باندې بشپړه اغيزه شيندلى ده

همدغه راز حکومت بايد د ټولنيزو  . د رامينځ ته کيدو سبب هم کيږيد فسادهمداشان په دولتي ادارو کې . ته کويمرس
پوهنه او روغتيا د څيړنې الندې ونيسي، د سواد کچه په کليوالو سيمو کې په ځانګړي  اړوند په ځانګړي ډول خدمتونو په

د  .درجه کې قرار لري م د نړۍ په نسبت په افغانستان کې په ډيره ټيټهډول په ښځو کې ډيره ټيټه ده، روغتيايي شاخصونه ه
  .افغانستان کې روغتيايي لګښتونه د يو پر څلورمې څخه هم ټيټ دي سيمې د هيوادونو په پرتله په

چې دغه کار په  .ژمن دى الرې کنټرول شي خصوصي سکټور د دولت په جدي قاطعيت سره د بازار د اقتصاد سره چې د
همدا شان د اقتصادي پرمختګ په مخکې  .کار په موندلو کې مرسته کوي او د .وم ډول د اقتصاد د پرمختګ سبب کيږيمدا

  .هم يو لړ ستونزې شته چې بايد د څيړنې الندې ونيول شي، تر څو زموږ هڅې بريالۍ شي

کورني او بهرني  يري ارزښتونه چېزنځ او ټول هغه د هيواد فزيکي بنسټونه لکه، سړکونه، د اوبو او بريښنا رسونه، .١
  داسې خنډونه پکې موجود دي چې د هيواد اقتصادي پرمختګ مالتړ وکړي او په بيوزلۍ کې کمښت،بازارونه سره نښلوي

  .رامينځ ته کړي

د عامه او خصوصي  .بشري او بنسټيزې الزمې وړتياوې، هيڅ شتون نلري معنوي بنسټونه لکه د اقتصادي کړونو .٢
 پرمختيا د مليپاملرنه شوى ده خو د پرمختګ او پراختيا په اړوند افغانستان   برخه کې د وړتياوو لوړلو ته ډيرهسکتور په
  .موخو ته رسيدل ډير وخت غواړي تګالرې

خو د دغه  .ته کړي اقتصادي حکومت داري کمزورې ده، دولت په دې لټه کې دى چې پراخ اقتصادي اصالحات رامينځ .٣
  .ډيرو کلونو ته اړتيا لري  کولو لپاره د بنسټيز او مقرراتي چوکاټ رامينځ ته کولاصالحاتو د پلي

ډيره   د سيمې د هيوادونو او نورې نړۍ سره،د اقتصادي او سياسې انزوا په وخت کې د افغانستان سوداګريزې اړيکې. ٤
او د نړۍ د اقتصاد سره تړاو ومومي نو بايد لپاره چې افغانستان يوځل بيا د سيمې د دې  او بايد بيا ورغول شي، ضربه ليدلې

  .د خصوصي سکتور پرمختګ ته الزمې الرې چارې برابري شي

د مالي مسايلو او ځمکې پورې اړوند مسايلو لپاره مهمو بازارونو ال پراختيا نه دې موندل، نو ځکه د خصوصي . ٥
 څخه د هغوىچې  .سرچينو او زيرمو درلودونکى دىافغانستان د سوداګريزو او طبيعي . پانګوونکو فعاليت ډير محدود دى

  .به دولت ته په کافي اندازه عوايد الس ته ورشي ټه اخيستنه به خلکو ته د کار موندنې زمينه هم برابره شي او همګپه سمه 

غې اخيستل کيږي، ده ټهګکومه ناهمغږې او غيرمنظمه طريقه چې د افغانستان د پرمختګ او بيا رغونې لپاره ورڅخه 
او بايد هغه شکل ته چې د افغانستان د ملي پرمختيا تګالرې کې  .همغږي کول او منظمول په لومړيتوبونو کې حسابيږي

 دولتې بودجې څخه يو لوى پيمانه مرستې د افغانستان د دې ته په پاملرنې سره چې د ا اوس هم . بدلون ومومي،راغلي دي
 د تګالرې په بريالۍ توګه پلي کيدلو لپاره الزمي ده چې د مرستو د اغيزمنتيا  پرمختياد مليول کيږي، د افغانستان ګبهر ل

  .لپاره همغږي رامينځ ته کړاى شي
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  د افغانستان د ملي پرمختيا تګالرې جوړول. د

امنيتي ستونزو حکومت دارۍ او پرمختيايي اړتيا و  دولت د ملي پرمختيا پنځه کلنه طرح جوړه کړى ترڅو د هغې په وسيله
د راتلونکو پنځلس کلونو لپاره د افغانستان د تړون ليک  د افغانستان د ملي پرمختيا تګالرې. په پراخ ډول رسيدګي وشي ته

  .او د افغانستان د پرمختيايي موخو الره تعقيب کړى او د دولت سره د دغه موخو په پلي کيدو کې مرسته کوي

په . کچه د پراخو مشورو په پايله کې رامينځ ته شوې ده تي، او سيمه ييزهد افغانستان د ملي پرمختيا تګالره، په ملي، والي
دغه ملي مشورو کې ټول دولتي او مدني بنسټونه، نا دولتي موسسې، فرهنګي ټولنې، مذهبي جميعتونه، د قبايلو مشران، 

 دواليتي ادارو نماينده ،يانوپه واليتي مشورو کې د وال .خصوصي سکتور، پرمختيايي کارپوهان او نړيواله ټولنه شامل دي
 ټولنو د نمايندګانو، د واليتي بيا رغونې دټيمونو د نماينده د مدنيګانو، کليوالي شوراګانو، د هر واليت د ملي شورا وکيالنو، 

 څخه زياتو خلکو چې پنځوس په سلو ١٧٠٠٠د .  واليتونو کې خبرې اترې شوي دي٣٤ګانو او مشهورو خلکو سره په ټولو 
  . ښځې وې په دې مشورو کې په مستقيم ډول برخه اخيستلى دهکې يې

په لومړي ځل د پالزمينې او والياتو ترمينځ د  تر سره کول  پرمختيا تګالرې په هکله د دواليتي مشورويمل د افغانستان د
. طرح وړاندې شوې وهدغه  لپاره چې د والياتو او مرکز ترمينځ تړاو ته ځواک وروبښيد دې او  .کليدې پوهاوي په مانا دي

 پرمختيايي پالنونه د ولسواليو په کچه او په پاى ٢٩٠ پرمختيايي پالنونه،١٨٥٠٠ په کچه د کليومشورو په پايله کې د دې 
پرمختيايي اړتياوې او لومړيتوبونه  واليتي پالنونو د هر واليت .طرح کړاى شول  انکشافي پالنونه د واليتونو په کچه٣٤کې 

  .يپه ګوته کړي د

. پاليسي اختيار کړې ده دولت د معلوماتو پر بنسټ او د بيوزلۍ د څيړنيزو طريقو پربنسټ ترتيبولو کې تګالرې پهد دې 
 څيړنو پر بنسټ موږ وکوالى شول تر څو د افغانستان د ملي د دغه. ومومي او اغيزې  اصلي الملونهد بيوزلۍترڅو 

د افغانستان د دولت موخه د بيوزلو خلکو په نظر . ت سره سمه ترتيب کړوپرمختيا تګالره د ټولنې د بيوزلې طبقې د وضعي
په مستقيم ډول د بيوزلۍ په له مينځه وړلو باندې اغيزه وکړي، د هدفنمدو او زمينه  هره پانګونه کې نيولو څخه دا ده چې

 افغانستان د حکومت موخه داده د په دې مانا چې. برابرونکو پاليسيو جوړول خلکو ته ټولنيز خونديتوب ور په برخه کوي
 کال ١٣٨٦د هغه سروې چې د  .مينځنى رشد، څخه ژر ښه والى ومومي د اقتصاد د ترڅو د ټولنې د تر ټولو بيوزلو وګړو

څرګنده شوه  پايله کې په  په پسرلي کې تر سره شوه او په ملي ډول خطرونه او آسيب پذيرۍ پکې و ارزول شوې)٢٠٠٧(
  . ډالره و١٤سرانه عايد پکې تقريبًا په مياشت کې  چې)  ميليونه وګړي١٢د هيواد ( په سلو ٤٢  کچهد بيوزلۍچې 

يعنې دغه طبقه خلک . ذايي بيوزلۍ سره مخامخ ديغړي د ګو  په سلو کې٤٥د افغانستان   د اټکلونو له مخې،سر بيره پردې
 په سلو ٢٠. خواړوه برابر کړي  کالوري ده٢١٠٠الزمې انرژۍ د الس ته راړولو لپاره چې په ورځ کې  نه شي کوالى د

د (هم ملي مشورې  . له خطر سره مخ ديد بيوزلۍ نو د ا په دې مانا ده چې دوى هم کې وګړي د بيوزلې کرښې ته نږدې دي
په ) څخه پورته کچې ته هرم د ټيټې کچې د ټولنې د(واليتې مشورې  او هم) ټولنې د هرم د لوړې کچې څخه تر ټيټې کچې

زمينه يې د دې او . او د سکتوري ستراتيژيو په طرح کولو کې يې مرسته کړې ده وري تګالرو کې ځاى کړاى شويسکت
د افغانستان د ملي پرمختيا تګالرې، د حکومت  .د مشخصو پروګرامونو پر بنسټ جوړه شي برابره کړې ده چې بودجه

  . اړتياوو ته رسيدګي وکړي غوره کړي ديدمالي چوکاټ سره سم چې ټولو هيوادنيو پرمختيايي لومړيتوبونه

   پرمختيا تګالرې موخېد مليد افغانستان . هـ

  امنيت :لومړى رکن
  : پلي کيدل او په ټول هيواد کې د افغانانو لپاره وګړنيز امنيت راوستلد قانونثبات ته رسيدل،: اوږد مهالې هدف
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 کمښت او د  دد بيوزلۍګ، د اقتصادي پراختيا، د خصوصي سکتور د پرمخت سرتاسري امنيت راوستل د حکومت دارۍ،
 ،د دولت موخه په چوکاټ کې ستراتيژيکه رکند دې  .ڼل کيږيګساتنې يو حياتي او اغيزمن شرط  د وګړنيزې آزادۍ څخه

لي حکومت د م. پاليسيو له الرې، ده  امنيتي او قانوني نظم له، د همغږو ا و دايمي، دفاعي،وګړو او شتمنيو د امنيت ساتل
دغه چاره به د  .چې د امنيتي سکتور د اصالحاتو د پروګرام له الرې پلې کيږي. امنيت په برخه کې پاليسي تدوين کړې ده

  .ناټو يا آيساف او ائتالفي ځواکونو تر مينځ همغږي ته بهبود او ښه والې ورو بښي افغان ملي امنيتي ځواک او د
  

  : ننګونې
 بشپړ ډول خپل امنيتي مسووليت په غاړه واخلي، د ډيرو او جدي ننګونو سره مخامخ په له دې څخه د مخه چې افغانستان

د حکومت له   تروريزم، بهرنۍ السوهنې، بې ثباتي، د حکومت دارۍ په برخه کې کمزورې ظرفيت، په ځينو برخو کې.دى
توکو په زياته پيمانه توليد، د مخدره  . په ځانګړي ډول په سويل او سويل ختيځ کې، مخنيوى کوي،اغيزمن کنټرول څخه

 د .ڼل کيږيګماينونه او ناچاودي مهمات، يو مهم ګواښ . اوس هم تروريستي ګروپونو ته مالي سرچينې په الس ورکوي
تر اوسه  .څه نا څه پنځه زره افغانان د ماينونو د چاوديدو له امله مړه يا ټپيان شوي دي  کال را په ديخوا)٢٠٠١ (١٣٨٠

   .تونو له جملې څخه دوه يې په بشپړ ډول د ماينونو څخه پاک شوي دي والي٣٤پورې د 

افغانستان وکړاى شي د خپل هيواد امنيت په خپله  اوږد مهالې د حل الره دا ده چې امنيتي اړتياوو ته د رسيدنې لپاره يوازنۍ
پرمختګ په راتللو سره به   اقتصاديد .وساتي، د امنيتي ځواکونو مالي مالتړ په اوږدمهالي ډول خپله افغانستان پوره کړي

اما ترهغه چې افغانستان دغه مسووليت ته د رسيدلو . دغه مسووليت په خپله غاړه واخلي، يعنې د امنيتي چارو افغاني کول
  . نړيواله ټولنه بايد د دغې تشې د ډکولو لپاره خپلې مرستې جاري وساتي،لپاره اقتصادي وړتيا مومي

  :موخې
د داسې يوې اردو جوړونه ده چې وکوالى شي کورنى ثبات وساتي  اوږدمهالې موخه د افغانستان :ملي اردو د افغانستان .١
 موخو د الس ته ېد د. عين وخت کې د سيمه د امنيت په ساتنه کې هم ونډه واخلي  حاکميت څخه دفاع وکړي او پهد مليو 

يا ( ٨٠٠٠٠خو د . او افغان حکومت لخوا نه ده ټاکل شوىراوړلو لپاره د ځواکونو وروستنۍ شميره ال د نړيوالې ټولنې 
کې د څارنې او همغږۍ د )  فبروري٢٠٠٨( دسلواغې په مياشت ١٣٨٦هغه شميره ده چې د )  د روزنې الندې٦٦٠٠

 ١٣٨٩د  .او دا داسې يو ټکى دى چې د نږدې راتلونکې لپاره موخې ټاکي .مشترک بورد لخوا په يوه غونډه کې تصويب شوه
. او آن له دې شميرې څخه به زياته هم شي. به د افغانستان ملي اردو دغه موخې ته ورسيږي)  ترپايه٢٠١٠(مرغومي د 

د بهرني مالتړ او ( په سلو کې به د کنډکونو او لواګانو ٧٥چې  د عملياتو په مستقالنه ډول دغه بريا به د افغانستان ملي اردو
او  د افغانستان ملي اردو به ملي او سيمه ايز توازن په پام کې ساتي، . ترسره کيږي لخوا)ټې اخيستلوګهوايي حمايت څخه په 

ځواب ورکولو له  مثبت امنيتي اړتياوو ته د د يو درناوي وړ اردو په توګه به خپل اعتبار د حساب ورکونې، مسلکي توب، او
  .زيادت وربښي امله

په   ځواک رامينځ ته کول دي چېييو مسلکي پوليس د اوږدمهالې موخهد پوليس په اړوند د افغانستان  :افغان ملي پوليس .٢
ښوونه . مسلکي کارمندانو د ادارې الندې وي د. ت کړيابشري حقونه مراع .نړيوالو منل شويو حقوقي معيارونو برابر وي

او  .ه ويګستخدام جوپر بنسټ د پوليسو د ا  پالن جوړونه، مديريت، او د لياقت.کافي تنخوا ورکړل شي او روزنه ولري،
واښونو په مقابل کې د خلکو څخه ساتنه ګنورو وسلوالو دولت ضد  واښونو او دګدغه ځواک وکړاى شي چې د تروريستي 

جوګه هم وي چې د شرايطو او وضع په بدلون کې د دې دغه ځواک  .وکړي او په ټول هيواد کې په يو ډول قانون پلى کړي
به د کورنيو چارو زرات مخکي )  ترپايه٢٠١٣( کال تر مرغومي ١٣٩٢د . رسره کړيخپلې دندې په عنعنوي توګه هم ت

 دغه ځواک بايد د کورني نظم او د قانون د) د سرحدي پوليسو په شمول(  مسلکي پوليس ولري٨٢١٨٠ټاکل شوې شميره 
د  رنيو چارو د وزارتاو همدغه راز بايد د محلي اوسيدنکو اړتياوو ته ځواب ووايي او د کو. پلي کيدلو وس ولري

  .سرپرستۍ الندې به کار کوي



  د افغانستان د ملي پرمختيا د ستراتيژۍ عمومي لنډيز-ضميمه ر  
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پورې ) ٢٠١١ مارچ ٢٠(کال ترپايه  ١٣٩١ټولې ناقانونه وسله والې ډلې بايد د : ناقانونه وسلوالو ډلو بې وسلې کول د .٣
  .په ټولو واليتونو کې له مينځه والړې شي

افغانستان د پرمختيايي موخو پنځلس کلن   د)ايه ترپ٢٠١٠( تر مرغومي ١٣٨٩ د :د ناچاودلو مهماتو له مينځه وړل. ٤
 په سلو کې کمښت ٧٠ژمنو، له مخې به په ماينونو ککړې سيمې به تر  او د اوټاوا تړون ته د افغانستان د) MDG(پالن 
همداشان ټول نا مصؤنه . زيرمتونونه په نښه او له مينځه يوړل شي کال پورې به د ماينونو) ٢٠٠٧ (١٣٨٦د . ومومي
  . کال پورې تخريب کړاى شي)٢٠١٠( ١٣٨٩ات چې د ترميم وړ نه وي او اضافي وي د مهم

هغه ځمکو پراختيا چې کوکنار پکې کرل کيږي د  کال پورې به د) ١٣/٢٠١٢ (١٣٩١د : د نشه يي توکو سره مبارزه .٥
  .کال په پرتله به نيمې اندازې ته راښکته کړاى شي) ٨/٢٠٠٧ (١٣٨٦

  : لومړيتوبونه
د امنيت د  .بنسټونو څخه جوړ دى  کيدو لهد پلينستان امنيتي سکتور د څو امنيتي دفاعيي، امنيت ساتنې او د قانون د افغا

  . امنيتي بنسټونو د وړتيا لوړول دىد دغهرکن لومړنى لومړيتوب 

 ،يو بل بشپړوونکې جامع د ،دويم لومړيتوب په د ې خبره باندې ډاډمن کيدل دي چې په امنيتي سکتور کې هر ډول هلې ځلې
تګالرو په برياليتوب د پلي کيدو لپاره په امنيتي سکتور کې د  حکومت د پاليسيو او د ملي، جامع اوهمغږو. او همغږي دي

د ملکي او پوځي مشترکو هلو ځلو مالتړ، د نشه يي توکو په وړاندې د مبارزې په چارو کې  اصالحاتو د يو سالم پروګرام، د
  . د زياتيدو او د امنيتي ځواکونو د ملکي څانګو د اصالحاتو په برخه کې په بشپړ ډول ژمن دىي ځواکو د نقشامنيت

د نړيوالو همکارانو څخه افغاني  دا دى ترڅو په تدريجي ډول د امنيت د مسووليت چارې دريم لومړيتوب په دې سکتور کې
اکونه په مستقيم ډول دعملياتو د کولو څخه په شا ناټو ځو/ په هره اندارزه چې د آيساف.امنيتي ځواکونو ته وليږدول شي

ټولو امنيتي ستونزو ته مثبت ځواب  او په نهايت کې به.  ملي اردو او ملي پوليس به د عملياتو رهبري په غاړه اخلي،کيږي
ه عين پ .ځواکونو لپاره يو ډول مالتړ کوونکى او څارنيز مسووليت خپل کړيد دې  او نړيوال همکاران به .وويالى شي

وخت کې به ملي اردو د مالتړ د الس ته راوړلو او د اضافي ځواکونو د ضرورت په وخت کې له آيساف څخه مرسته 
د ملي اردو د وړتياو د زياتيدو سره به د نړيوالو ځواکونو په شمير کې په تدريجي ډول کمښت راځي، او په  .ترالسه کوي
د ا چې په څومره چټکتيا سره کوالى شو چې امنيتي . تنې وړ کمښت راشيد دغه ځواکونو په تلفاتو کې د ک پايله کې به

دوى د کړونو د چټکوالي پورې اړه لري، ترڅو کومې  ځواکونه په خپل ځان متکي کړو، د نړيوالو مرستو د اندازې او د
  .امونه پورته کړيخو د افغانستان دولت تياردى چې په دې الره کې لومړني ګ .ظرفيتي تشې چې اوس شتون لري ډکى شي

  

   واکمني او د بشرحقونهد قانونښه حکومت داري،  :دوهم رکن

اود دولت د حساب  ، د قانون واکمني، د عامه خدمتونو رسونهد حقونود دموکراتيکو فعاليتونو، د بشر : اوږد مهالى هدف
  .ځواکمنول ورکونې

زموږ لپاره د حياتي اهميت درلودونکي دي ترڅو خپلو  ،دموکراتيکه حکومتداري، د قانون واکمني، عدالت او بشري حقونه
د . ملي موخو ته چې د بيوزلۍ کمښت او د اقتصادي پرمختيا د کچې لوړول او په هماغه لوړه سطح کې ساتل دي ورسيږو

ه وي د اسالمي ولسواکۍ چې پر اساسي قانون والړ  ستراتيژيکه موخه په دې سکتور کې،افغانستان د ملي پرمختيا د تګالرې
حساب ورکوونکي . چې په دغه ولسواکۍ کې بيا درې قواوې په اغيزمن او سرتاسري ډول فعاليت وکړي. تامينول دي



  ستراتيژۍ عمومي لنډيز د افغانستان د ملي پرمختيا د-ضميمه ر  
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حکومت هوډ لري چې ښه حکومتداري .  له واکمنۍ څخه مالتړ وکړي او بشري حقونو ته درناوى ولريد قانوناوسي، 
په  )١: (دې هدف ته د رسيدلو لپاره بايد حکومت. د راوليرامينځ ته کړي، او د خدمتونو په رسولو کې يو محسوس بهبو

او ډير تاکيد په شفافيت، لياقت،  .حکومتي ادارو کې په مرکزي او واليتي کچه اصالحات رامينځ ته اومالتړ ورڅخه وکړي
 ټولټاکنو په د قانون جوړونې پړاوونه، د خپلواکه او منصفانه) ٢. ( وکړي،او داسې مديريت چې ښې پايلې الس ته راوړي

بلکې د پاليسۍ جوړونکي، تنظيموونکي او مالتړ  دولت بايد د خصوصي سکتور د سيال په ډول نه، .شمول اصالح کړي
  .کوونکي په توګه عمل وکړي

  ننګونې
واکمنۍ  و دد قانون حقونو د پرمختګ او د بشريسره له دې چې د رسمي او غير رسمي حکومتدارۍ د جوړښتونو د مالتړ، 

د موخو د الس ته راړولو په مخ کې مهمې ننګونې ال   رکنېد خو اوس هم د خه کې يو څه الس ته راوړنې شوي دي،په بر
د اداري  )٢( نادولتي جوړوښتونو شتون ددولت سره په موازي ډول د څو دولتي او )١: (دغه ننګونې دادي .پرځاى پاتې دي

او د حکومتي او مديريتي وړتياو و  د دولتي سکتور کمزورې ادارې) ٣(په اړوند د ابهاماتو شتون  واليتي/مرکزي واحدونو
د ملي شورا ) ٧(د قانون د جوړولو او پلي کولو کمزورتيا ) ٦(مالي ابهامات ) ٥(د اداري فساد لوړه کچه  )٤(نه پرمختيا 

 شوى عدلي قضايي سيستم نااغيزمن او نه تعريف )٩(د سيمه ايزو او مدنې ټولنې د بنسټونو کمزوري  )٨(کمزورې څارنه 
که چيرې د حکومتدارۍ په . د بشري حقونو د مالتړ لپاره د کافي وړتياوو نه شتون) ١١( د ټولنيز جنسيت نابرابري) ١٠(

 بشري حقونو او اقتصادي پرمختګ په برخو کې د پرمختګ را ،ښه والي کې په چټک ډول بدلون را نه شي، نو د امنيت
  .من ويمينځ ته کول به ډير ستونز

  : لومړيتوبونه
  :الس الندې لري اقدامات د الندې د پورته يادو شويو کمزورتياوو د له مينځه وړلو او جبران لپاره حکومت

 د ملي شورا ظرفيت به لوړ کړل شي، ترڅو په څارنيزو او تقنيني دندو که روڼتيا او حساب ورکونه : شورا تقويه کولد ملي
  .رامينځ ته شي

د چارو د اغيزمنتيا لپاره تشويق شي او په   د عامه ادارو د اصالح څخه موخه دا ده چې دولتې بنسټونه:الحدعامه ادارو اص
 ،د مثال په ډول د معاشونو په جوړښت. ځواکمنه کړاى شي د ملکي خدمتونو وړتيا به. ټاکل شويو پايلو باندې تاکيد وکړي

د مقررولو باوري کول، د دولتي  د وړتيا پر بنسټ ، مسئلې ته پراختيارتبو، د لياقت پر بنسټ په دولتي ادارو کې د استخدام
د روزنيزو  ادراو په جوړښت باندې نوې کتنه او د هرې ادارې دندو د تشخيص لپاره د جوړښت منطقي ارزونه،

  .بيا کتنه وشي پروګرامونو جوړول او دظرفيتونوپه لوړولو کې به

 دولت د اداري فساد سره د  کېهد حکومت په ټولو سطحو او قضائيه قو :اتد اداري فساد په وړاندې د مبارزې اقدام
 د اداري فساد د ممکنه خطرونو د راکمولو لپاره د ال زياتو پروګرامونو جوړولو ، د اداري فساد د څارنې،مبارزې په موخه

  .تمرکز کوي شکايتونو د اوريدلو د ميکانيزمونو په تقويه کولو باندې او د

خلکو ته به حق . عامو خلکو ته د معلوماتو په ورکولو کې زياتوالى راولي  حکومت به:الس رسۍ زياتول ه دمعلوماتو ت
  .ورکړل شي چې د خپل ځان په اړوند ډيرو معلوماتو ته السرسى ولري

ووليت په پلي کولو کې خپل مس عملي ملي پالن  دد ښځوحکومت به په افغانستان کې  :په حکومت کې د ښځو ونډه زياتول
  .په ښه توګه ادا کړي

د  د مبارزېحکومت ژمن دى چې د پيښو سره  :جوړول د ناڅاپي پيښو د غبرګون او تيارۍ لرلو لپاره د يو اغيزمن سيستم
  . ظرفيتونه زيات کړي لپاره د پلي کولو  پالنملي
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 ،څو د راي ورکوونکو د ثبتولووړتيا به ځواکمنه شي، تر خپلواک کميسيون د ټولټاکنو د :د ټولټاکنو خپلواک کميسيون
او ټولټاکنې په ملي او  .ټاکنيزو حوزو، او په شرايطو برابر وګړو نوم لړ لپاره يو منظم او دايمي سيستم را مينځ ته شي

  .پر بنسټ ترسره شي واليتي کچه د اساسي قانون

 ترڅو حساب کړيسووليت ترسره حکومت به د يو واحد ملي هويت سند په جوړولو کې خپل م ):تذکره( د ملي هويت سند
  .ورکونه، او عامه روڼتيا لوړه او اداري فساد راکم شي

او د ملي نقشه اخيستنې کارونه  . او ناحيو په حدودو بيا کتنه وکړيد کليوحکومت به  :جيوديزيک او کارتوګرافيک معلومات
  .به بشپړ کړي

کال کې تر سره کوي او د بيوزلۍ او ) ٢٠٠٨ (١٣٨٧د  حکومت لومړنۍ سرشميرنه په :سرشميرنه او بنسټيزې احصائيې
هغى پايلې او څيړنې به  او د. شميرنو او ارقامو اساسي سيستم په ملي او واليتي کچه رامينځ ته کړي اقتصاد په هکله به د
  .چاپ او خپرې کړي

په عا دالنه   کې بهڅغې په ترد ثبت او ادارې يو عصري سيستم را مينځ ته کړي چې د ه  حکومت به د ځمکو:ځمکو اداره د
  .ډول النجې حل او فصل کړاى شي

د   که بهوپه سيمه ايزو ادارو او حکومتي جوړوښتون . حکومت به د سيمه ايزو ادارو قانون جوړ کړي:سيمه ايزې ادارې
واليو د داسې يو قانون به جوړ کړي چې د ولس. ګانې به تقويه کړي شوراواليتي. ډون زيات کړيګسيمه ايزو خلکو 

نو او کليوالو شوراګانو ټا کنې وولسواليو، ښار د .نقش به پکې تعريف شي شوراګانو، ښاري شوراګانو او کليوالو شوراګانو
پالن جوړونه او  . د واليتي ملکي خدمتونو وړتياوې به لوړې کړي.د واليتي ادراو جوړښتونه به اصالح کړي .به پلې کړي

واليتې چارې به د سيمه . ښارواليو د پالن او بودجې جوړونې ظرفيت به لوړ کړي او د. بودجه جوړونه به بنسټيزه کړي
  .رياست له لورې تسهيل او تنظيم کړاى شي ايزو ادارو د خپلواک

او د ملي  حکومت به د معلوماتو د تبادلي پاليسۍ او تګالرې :خپل مينځې اړيکېادارو دولتي  د دولت سره اړيکې او د
  .پړاوونه د دولت په مختلفو ادارو کې يو تربله زياتې کړيبودجې د جوړونې 

حکومت د ټولنې په جوړښت او نورو ارزښتي ټولنيزو سيستمونو په اړوند د اسالم د مبين دين په نقش ښه خبر  :دينې چارې
  .دى

نړيوالو مکلفيتونو، د  .د ټولو افغانانو د بشري حقونو د مالتړ په اړوند حکومت خپل ظرفيت ته وده ورکوي :بشري حقونه
ماشومانو د حقونو د   په وړاندې د هر ډول تبعيض له مينځه وړل، او دد ښځومخنيوي نړيوال کنوانسيون،  لکه د شکنجې د

 په د حقونوبشر  ملي پخالينې او د ،دسولې، عدالت حکومت به .کنوانسيون، په نظرکې نيولو سره قوانين جوړ او تصويبوي
  .لپاره د پالن جوړونې ته ژمن دى و د مسووليتاړوند د حکومتي واحدون

  : عدلي او قضايي سکتور مهم لومړيتوبونه په الندې ډول دي د

حکومت د نورو حکومتي او  :د بنسټيزو ظرفيتونو ښه والې ترڅو په دوامداره ډول عدلي او قضايي خدمتونه عرضه کړي
د ملي شورا تقنيني ظرفيتونه  ر څو د قوانينو وضع کولو لپارهمدنې ټولنې د ادارو سره يوځاى همغږۍ ته زياتوالې ورکوي ت

د بهرنيو اړوند کارکوونکو او مدني ټولنو لپاره به فرصتونه برا بر  .د حقوقي زده کړو ملي مرکز به جوړ کړي .لوړ کړي
ميکانيزم به ځواکمن د عدالت د همغږۍ  .کړاى شي ترڅو د حقوقي پاليسۍ په تدوين او د قوانينو په تسويد کې ونډه واخلي
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دغه د عدالت د همغږۍ ميکانيزم به . عدلي او قضايي خدمتونو د ښه ترسره کولو جوګه شي کړي ترڅو په واليتو کې د
په سيستماتيک ډول د مرسته کوونکو مراجعو د همغږو او  واليتي کچه د قانون واکمني حکومت سره مرسته وکړي ترڅو په

 ترانسپورتي زيربناګانو اود تجهيزاتو ،ني مرستو، روزنيزو پروګرامونو، ظرفيت جوړونېهدفمندو پروګرامونو له الرې، ف
  .تامينولو ته د کابل څخه بهر هم پراختيا ورکړي

چې په هغې کې . د يوې اسالمې ټولنې جوړول دي د عدلي او قضايي سکتور ستراتيژيک هدف :د عدالت د کيفيت ښه کول
بشري حقونه، او  لواکه اداره وي، او د خپلې ټولنې د غړيو سالمتيا، امنيت، مذهب، شتمني،او خپ به قضاييه قوه يوه بې پرې

. اسالمې ارزښتونه د آزادۍ د رعايت کولو او د قانون په وړاندې د ټولو خلکو مساويتوب پر بنسټ ساتنه او مالتړ کوي
ترڅو د جزايي قضيو د ځنډيدلو څخه چې د د څيړنې د سيستم را مينځ ته کول  )١: (حکومت به الندې چارې ترسره کړي

انو په اړوند ګد جزا )٢. (نه شتون او قضيې ته د په وخت نه رسيدلو له امله رامينځ ته کيږي، کمښت رامينځ ته کړي وکيل د
نويو رامينځ ته کيدونکو عدلي جزايي  د )٤(. د ماشومانو په اړوند د عدلي پاليسيو پلي کول) ٣ (.د پاليسيو برابرول

د قضايي ) ٥ (.موضوعاتو او نورو مشترکو مسائلو ته د رسيدګۍ لپاره د ځانګړو پاليسي جوړوونکو واحدونو تاسيسول
د رسمي او ) ٦ (.مدني محاکمو د حوزو تقسيمات د قضايي دعوى د ډول پر بنسټ سکتور د اداري جوړښتونو ښه کول او د

  . غير رسمي عدلي سکتور باندې د څارنې رامينځ ته کولپه) ٧. (غير رسمي عدلي ادارو ترمينځ د اړيکو ښه کول

  : موخې
  پورې بشپړيږي) ٢٠١٣ (١٣٩١د اصالحاتو پروګرام د د عامه ادارو  .١

  پورې) ٢٠١٣ (١٣٩١د  په اداري فساد کې د پام وړ کمښت راوستل .٢

 د پلي کولو لپاره به حقوقي هغې تنفيذ او خپور شي، او د پورې به د جزايي اجرااتو نوى قانون) ٢٠١٣ (١٣٩١د  .٣
او  . په اړوند تفسيرونه هم ورکړل شيد قانون کارکوونکو ته روزنيز پروګرامونه جوړ شي، او هغوى ته به په ليکلې بڼه

  .همدا شان به د ټولنيزو حقونو په اړوند د هيواد اوسيدنکو ته پوهاوى ورکړل شي

ر حقوقي اسناد تاليف، فهرست بندې شي، پوست کالي يا سافټ وير پورې به ټول قوانين، مقررې، او نو) ٢٠١٣ (١٣٩١. ٤
کچه به ټولو دولتي ادارو ه مراقبت او وساتل شي، همدغه راز به چاپ هم کړاى شي او په هر به يې د حکومت په ويبپاڼه کې

  .ړي هغې ته السرسى پيدا کړيګترڅو د افغانستان ټول و .ته تسليم کړاى شي

به ټولې حکومتي ادارې او وزارتونه په غير تبعيضي توګه د تقنيني اسنادو او مقررو د تسويد او پورې ) ٢٠١٣ (١٣٩١. ٥
  .وړانديز وړتيا ولري

  : اقتصادي او ټولنيزه پرمختيا: دريم رکن

 کمښت، د آزاد بازار له الرې چې خصوصي سکتور يې رهبري کوي د تلپاتي او مداوم د بيوزلۍ :اوږد مهالى هدف
په ) MDG(د بشري پرمختيا د شاخصونو ښه والى، او د افغانستان د پنځلس کلنو پرمختيايي موخو . نولپرمختګ تامي

  .ګلور د پام وړ پرمخت

ر چې خصوصي سکتور يې رهبري کوي او و کوالى شي چې د پام احکومت د هغو پاليسيو جوړولو ته چې د داسې آزاد باز
 د له مينځه د بيوزلۍ د افغانستان د ملي پر مختيا د تګالرې په چوکاټ کې. ىژمن د ،وړ تلپاتې اقتصادي پراختيا تامين کړي

 .عوايدو د زياتيدلو سبب کيږي خصوصي سکټور څخه مالتړ يو اغيزمن نوښت دى چې د کار موندنې او د د وړلو لپاره
او دغه  ر لري ورسيږي،همداشان حکومت پوهيدلى دى چې سرچېنې بايد ډيرو بيوزلو او هغه خلکو ته چې په خطر کې قرا

د . قال کې مرسته وکړيانت د عايد په کار هغه وخت تحقق مومي چې د مالي نظره رڼې او مداومې پاليسۍ جوړې شي ترڅو
 حکومت خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړى ترڅو خلکو ته روغتيايي او ښوونيز خدمتونه د ،کال راهيسې) ٢٠٠٢ (١٣٨١
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ه پاليسيو ځواکمنتيا به په ټول افغانستان کې د بشري پرمختيا د شاخصونو د ښه کولو د دغ .لومړيتوب په ډول برابر کړي
  . ادامه ولري لپاره

  
  : ننګونې

ڼ شمير ګاما هيواد مو له  .چې موږ وينو چې اوس مهال افغانستان د اقتصادي پرمختيا په لوړه کچه کې قرار لريد دې  سره 
ترڅو د اوږده مهال لپاره اقتصادي پرمختيا او د بيوزلۍ کمښت . نه ورته وشيچې بايد پاملر محدوديتونو سره مخامخ دى،

 پرمختيا د پانګو د بشري  د زيربنا ګانو خراب حالت،،دوامداره بې ثباتي د دغو محدوديتونو څخه ډير جدي يې .دوام وکړي
يوازې توګه د بيوزلۍ د کمښت او  مختيا پههمد اشان اقتصادي پر .او بنسټيزو وړتياو ټيټه کچه، او اقتصادي نا مناسبه فضا ده
رکن په پلي کولو کې بنسټيزه ننګونه د داسې فضا رامينځ ته د دې  .د بشري پرمختيا د شاخصونو د بهبود لپاره بسنه نه کوي

شي او داسې ډاډ رامينځ ته . هم مهالي ډول عمل وکړي  اړوندو ظرفيتونو يې پهد ټولوکول دي چې په هغې کې اقتصاد سره 
  .خطر سره مخامخ خلک په حاشيه کې نه پاتې کيږي چې د ټولنې

 : موخې
  . په کال کې درې په سلو کې راکم کړاى شي،لږ عايد ژوند کوي ورځ کې ديو ډالر څخه په به چې په خلکو نسبت د هغو .١

  .سلو کې راکم کړاى شي  په کال کې پنځه په،به چې د لوږې څخه رنځ وړي د هغو خلکو نسبت. ٢

 په سلو ٧٥ او ٦٠ کال پورې به په ښوونځيو کې د انجونو او هلکانو شامليدل، په ترتيب سره)  ميالدي٢٠١٠ (١٣٨٩د  .٣
  .کې، ته لوړ شي

  . په سلو کې شي٥٠ښځينه ښوونکو شمير  کال پورې به د)  ميالدي٢٠١٠ (١٣٨٩د . ٤

  .ې د لياقت آزموينې ورکړيکال پور)  ميالدي٢٠١٠ (١٣٨٩ په سلو کې افغاني ښوونکي به د ٧٠ .٥

 په سلو کې ته راټيټ ٢١کال پورې  )ميالدي ١٣/٢٠١٢ (١٣٩١د  د مړينې ميزان به ماشومان د پنځه کلونو څخه ښکته. ٦
  .شي

  . راښکته کړاى شي، په سلو کې٣٥کال پورې  )ميالدي ١٣/٢٠١٢ (١٣٩١د  د ميندو د مړينې اندازه به .٧

 په ٩٠کال پورې به د افغانستان )  ميالدي٢٠١٠ (١٣٨٩او د  مجموعه به پراختيا ومومي،د بنسټيزو روغتيايي خدمتونه . ٨
  .سلو کې خلک د پوښښ الندې راولي

کال )  ميالدي٢٠٢٠( ١٤٠٠به چې د څښاک پاکو اوبو او حفظ الصحې ته الس رسې نه لري تر  د هغه خلکو نسبت .٩
 ٣٠ په سلو کې کورنۍ په کابل کې او ٥٠ کال پورې به )ميالدي ١٣/٢٠١٢ (١٣٩١تر . پورې آن نيمايي ته راکم کړاى شي

 فيصده کلي به د حفظ الصحى د آسانتياو څخه ٥٠او  .واخلي ټهګپه سلو کې کورنۍ به په نورو سيمو کې د نلونو له اوبو څخه 
  .برخمن شي

  : لومړيتوبونه
  د زمينې د برابرولو پاليسۍ  بازار د پرمختګ لپاره، چې د خصوصي سکتور لخوا رهبري کيږيآزادد 
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د سوداګرۍ  لکه د خصوصي سکتور لپاره د حقوقي چوکاټ برابرول،) ١( په دغه برخه کې دولت درې لومړيتوبونه لري
 معيارات، د ،ړيتوب، پريکړه ليکونه، استازيتوبګشرکتونه، شراکت، سوداګريز حکميت او سوداګريز مينځ(پورې اړوندو 

د پورته ذکر شويو ) ٢. (د قوانينو تصويب او توشيح )يزې نښې او د امتياز انحصار ثبتولو سوداګرچاپ او خپريدا حق،
دولت به دا موضوع  د پورته يادو شويو حقوقي مقرراتو پلي کول، )٣ (.قوانينو د پلي کولو لپاره د مقرراتي چوکاټ برابرول

ن د ټولنيزو شرايطو سره اړخ لګوي او په عادالنه ډول دا قوانين د افغانستا هم په نظر کې ولري او ډاډ به ترالسه کړي چې
  .راتلونکى کې په ډيرې آسانۍ سره د پانګونې هوډ وکړي په ترڅو پانګه اچوونکي و کړاى شي. پلي کيږي

 .تقويه کړي خپل اقتصادي حاکميت د خپلو پاليسيو په چوکات کې د خصوصي سکتور د پرمختګ او مالتړ لپاره دولت به
ورکړه کې د اصالحاتو د مينځه ته راوړلو په اړوند د بنسټيزو  په راکړه )١: (رخه کې بايد الندې اقدامات وشيچې په دغه ب

ګريزو ا د پانګونې څخه د مالتړ د ادارې او د سود،د صنايعو او سوداګرۍ وزرات )٢. (څرګندول ميکانيزمونو د مسووليت
 دملکيت د حق ،لکه ځمکو ته د الس رسي آسانول، )٣. (سيستم جوړولد حقوقي منظم  دعوو د خالصولو لپاره معامالتو او د

او د اوږده مهال لپاره د ځمکو په اجاره ورکولو  په اړوند توضيحات، د ملکيت د ليږد په اړوند د کاردودونو تسهيل،
 ګمرکي پړاوونو ثبت، جواز، کورني فعاليتونه، د(د سوداګريزو چارو لپاره د مهمو کاردودونو ساده کول لکه  ضمانت،

  .ې پورې اړوند لګښتونه کم کړاى شيبه ادامه ومومي، ترڅو د راکړې ورکړ) ترسره کول، او پيسې ورکول

او په دغه  .سهامي کولو او خصوصي کولو ته د خپلو کاري لومړيتوبونو په سر کې ځاى ورکړى دى و تصديود خپل دولت
د ماليې وزرات د هغه  . کول هم راځي ترڅو يې اغيزمنتيا ډيره شيلومړيتوبونو کې د افغانستان د برښنا موسسې سهامي

په خصوصي سکتور کې  . جوړ کړى دى،لست، چې په راتلونکو درې کلونو کې به خصوصي يا سهامي شي ټولو تصديو
  .ټول سياالن کوالى شي په عادالنه ډول د اړوندو دولتي ادارو لخوا مالتړ ترالسه کړي

خصوصي توليداتو مالتړ کوي او د داسې سياستونو چې په وراداتو او صادراتو باندې  و کورنيودولت د کورني عوايدو ا
ځواکمن  ته اوچتوي،ګځانګړې رقابتي صنايع چې افغانستان ورڅخه رقابتي  الزمه ده چې هغه .ماليه کمه کړي پلوي کوي

يو منظم  رو اړوندو خواو سره په مشورهد ماليي وزرات مسووليت لري چې د تعرفو د جوړښت په اړوند د نو. کړاى شي
  د ستراتيژيک مو قعيت په نظر کې نيولو او دد افغانستان سوداګرۍ او د سيمې د هيوادونو سره د. سيستم را مينځ ته کړي

 کوسوداګريزو اړي په پام کې نيولو سره د د ترانزيت او سوداګرۍ د مالتړ د طرزالعملونو آسانتياو د برابرونکو پاليسيو او
ي مقراراتو او د صادراتو او وارداتو کرمپه لنډمهال ډول د اغيزمنو ګ. ټينګول، د دولت د لومړيتوبونو څخه شميرل کيږي

 دولت ژمن دى چې د. کمول د سيمه ايزو معيارونو سره انډولول د حکومت د پاملرنې په مرکز کې ځاى لري لپاره د وخت
  .ړيريز سازمان غړيتوب تر السه کګنړيوال سودا

مالي سيستم، په ځانګړي ډول بانکداري او د کوچنيو پورونو ورکړه په چټکتيا سره پرمختګ کوي، سره له دې چې د مالي 
ديو ځواکمن مالي سکتور  .ډير لږ شمير خلک رسمي مالي خدمتونو ته السرسى لري. خدمتونو کچه ال اوس هم ډيره ټيټه ده

کوالى شي يو د هغه خنډونو څخه چې د خصوصي سکتور  .اب ورکوونکى وياړتياوو ته ځو را مينځ ته کول چې د هيواد
  . لخوا داخلي عوايدو د زياتيدو مخنيوى کوي د مخه ليري کړي

 او دغه قانوني چوکاټ ،د دغه سکتور لپاره د قانوني چو کاټ رامينځ ته کول دي د مالي سکتور لپاره د لومړنى لومړيتوب
) د راکړې ورکړې مصؤنيت، رهن، اجاره او پولي تعهدات(ه تصويب سره رامينځ ته شي کوالى شي د څلورګونو قوانينو پ

 .ځواکمنتيا سبب کيږي اود دقيقو مقرراتو د پلي کيدل د بانکدارۍ د سکتورد. چې اوس مهال د تعليق په حالت کې قرار لري
 .اقتصادي تشبثاتو را مينځ ته کول دي سطودوهمه درجه لومړيتوب د مالي خدمتونو رسول کليوالو سيمو ته او د کوچنيو متو

ترڅو جوړښتونه اصالح . حکومت به د پشتنې بانک او د افغان ملي بانک د خصوصي کولو لپاره ستراتيژي جوړه کړي
د مينځ مهالې دورې لپاره به حکومت هلې ځلې وکړي ترڅو د مالي اعتباراتو د معلوماتو په اړوند اداره، د مالي  .کړاى شي
  .د مالي سکتور د تشويق لپاره پلى کړي او د بيمي مناسب قانون. رامينځ ته کړي محاکماتي ديوان  فيصلو لپارهشخړو د



  د افغانستان د ملي پرمختيا د ستراتيژۍ عمومي لنډيز-ضميمه ر  
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  :بنسټونه او طبيعي زيرمې
وروستيو پنځه کلونو کې په چټک ډول پرمختګ کړى دى، افغانستان اوس هم   سره له دې چې بنسټونو او طبيعې زيرمو په

منظمې بريښنا نه  د سړکونو بد وضعيت، او د .بنسټونو په برخه کې ډير وروسته پاتې دى د هاونډيو هيوادونو په پرتلګد 
 د ،د حکومت پاليسۍ د عامه لګښتونو په برخه کې .د صنايعو او خصوصي سوداګرۍ له خنډونو څخه شميرل کيږي شتون

 کورنيو توليداتو، د کارموندنې د ،ترڅو د خصوصي پانګونې بنسټونو جوړونه د خپلو موخو په لومړيتوبونو کې شميري،
  .موضوع ادامه پيدا کړي  د کمښتد بيوزلۍموکو او د عوايدو د زياتيدلو او 

  : انرژي
د بيوزلۍ د کمښت، د خصوصي سکتور ځواکمنتيا او په کليواله کچه د خصوصي سکتور پرمختګ لپاره د انرژى د سکتور 

د  :په دې اړوند الندې ذکر کيږي ان د ملي پرمختيا د تګالرې موخهد افغانست .ڼل کيږيګپراختيا ډيره اړينه موضوع 
پانګونې په واسطه د ډاډمنې او تاديې وړ انرژي برابرول او د انرژۍ په برخه کې دولتي پانګونې او  خصوصي سکتور د

 په سلو ٦٥  کې لږترلږهپه ښارونو )١: ( پرمختيا لپاره مينځ مهالې موخې په الندې ډول ديد ملي .څارنې رامينځ ته کول دي
 په سلو کې کورنو ته په کليوالو سيمو کې د ٢٥او   په سلو کې د نه استوګنې تاسيساتو ته٩٠د بريښنا رسول او  کې کورنو ته

بيرته الس ته راشي، او  له مصرف کوونکو څخه  په سلو کې لګښتونه به د بريښنا د ملي شبکې٧٥تر  )٢(بريښنا رسول 
  .ټې اخيستنې لپاره د الزمو تګالرو جوړولګونکې انرژى څخه د د بيا نوې کيد )٣(

اونډيو هيوادونو څخه د بريښنا ګاو د  ،جدي ډول په ټيټه کچه کې قرار لري اوس مهال افغانستان د بريښنا د توليد له نظره په
څخه لږ خلک په سلو کې  ٢٠د  اوس مهال په ټول هيواد کې د اټکلونو له مخې. متکي دى د اخيستلو په پريکړه ليکونو باندې

د بريښنا د . هغه هم په نوبتي ډول د ټاکل شويو محدودو ساعتونو لپاره ټه اخلي،ګ څخه )بريښنا د شبکو د(د دولتې بريښنا 
په برياليتوب سره پلې کول به   او د شبرغان د ګازو او نفتو٢لبهار، سروبي ګد کوکچې، کونړ، باغ درې،  پروژو لکه، مهمو
د نوموړى تګالرې نور کليدي عناصر په الندې ډول  .ستان لپاره د انرژى له نظره يوه ډاډمنه راتلونکى برابره کړيد افغان

پراختيا د ظرفيتونو او کيفيتي بنسټونو د بيا رغونې له الرې په کابل او نور و مهمو   شبکېد مليد بريښنا  )١: (يادوالى شو
 خيتځو او لويديځو سيمو ،ختيځو، سويل ختيځو  د شمال)سب سټيشنونه، او ميټرونهيعنې د بريښنا د مزيو توزيع، (سيمو کې 
کچه د بريښنايي خدمتونو ته د السرسي زياتول د کوچنيو بريښنايي سرچينو لکه  په کليواله )٢(سيستمونو پراختيا  د بريښنا د

او  . دغه برخو کې سوداګريز فعاليتونه تشويقيږي په.د اوبو، لمريز، ډيزلي بريښنا او نورې بريښنا زيږونکو وسايلو له الرې
د  )٣. (فني معيارات به رامينځ ته شي ترڅو خلک د بريښنا د لګښت، دوام، او د انرژۍ د مصؤنيت په اړه ډاډمن شي

رې لګښتونو د جبران لپاره د يو اغيزمن ميکانيزم را مينځ ته کول ترڅو موجوده انرژيتيکې فعاليتونه دبرښنا موسسې له ال
د انرژۍ د سکتور د ښه والي لپاره د يو همغږي فعاليت رامينځ ته کول چې ټولې خواوې پکې شامل ) ٤. (سهامي کړاى شي

  . وي او دغه کار به د انرژى اړوند يو بين الوزارتي کميسيون لخوا ترسره شي

 د دغه تلو او د وارداتي برښنا له الرېټې اخيسګکورنيو سرچينو څخه د  ټول هيواد کې په ډاډمن ډول برښنا ته السرسى، د په
خصوصي پانګه اچوونکو  لپاره لټه کى دى چې د برښنا د توليد، خرڅالو او توزيع دولت په دې .ڼل کيږيګستراتيژى پايلې 

 کوچنيو تشبثاتو په کليو کې د بيوزلۍ د له مينځه وړولو او د کارې موکو د زياتيدلو او .ته د پانګونې زمينه برابره کړي
  .په سکتور کې د خصوصي پانګونې پورې اړه لري زياتيدل د برښنايي شبکو

  :  پراختياد کليوکرهڼه او 
 پراختيا په برخه کې د خصوصي سکتور راجلبول دي ترڅو د کليود افغانستان د ملي پرمختيا د تګالرې هدف په کرهنيزه او 

 بدلولو کې پانګونه وکړي چې د ژوندانه يوه با ارزښته يو سوداګريز زراعتي سيستم ته په دا اوسنې کرهنيز سيستم په
کرهڼې او کليو پراختيا په برخه کې يوه همغږه او منسجم پروګرام پلى کړي ترڅو دغه دوه  دولت به د .سرچينه بلل کيږي



  ستراتيژۍ عمومي لنډيز د افغانستان د ملي پرمختيا د-ضميمه ر  
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اله زراعتي او کليو. د بديل معيشت برابرول) ٢(د بيوزلۍ په کچه کې کمښت راوستل او ) ١ (:موخې الس ته راوړي
سيستم د بيا  پراختيايي ستراتيژى د داسې يو پالن بيانوونکى ده چې په راتلونکى کې هلې ځلې وشي ترڅو بيوزلي د اقتصادي

د  . ويېډير تمرکز به په کليوالو سيمو کې پر بيوزله او خطر ته مخامخ خلکو باند کولو له الرې له مينځه يوسي، احيا
بزګرانو  د دغو هڅو اهميت، د کرهنيزو فعاليتونو چټکې پراختيا، او د څو زياتيدل، اوکوکنارو د له مينځه وړلو لپاره د ه

بديل معيشت په را  او د. اړين دي حالت د بيوزلۍ د خط د کچې څخه د راټيټيدلو د مخنيوي لپاره له هر وخت مخکې څخه
  .ڼل کيږيګحل د مهمو الرو چارو څخه يوه  مينځ ته کولو کې پانګونه د

نو  .کمو لګښتونو يا لږ څه ډيرو لګښتونو د الس ته راوړلو جوګه دي  ژوندانه د ډيرود خپلبزګرۍ له الرې  ران دګډيرى بز
نه شتون سره  له دې امله هغه کورنۍ چې د ژوندانه اړتياوې يې يوازې د کرهنې پورې تړلې دي، د معيشيتي مصؤنيت د

چې په پايله کې  .ړتياو د برابرولو لپاره پورونو اخيستلو ته مخه کوياو آن په ځينو وختونو کې د خپل ژوند د ا مخامخ دي،
زراعتي او کليواله  .کمښت له امله زيات شوي دي مخامخ کيدو الملونه په هيواد کې د طبيعي پيښو او خوړو د يې خطر ته د

جوړ شوي  ې د ښه والي لپارهد کليوالو خلکو د ژوندانه د کچ پراختيايي ستراتيژي داسې پروګرامونه په نظر کې لري چې
عوايد يې د مشروع . ترڅو له دې الرې د هغوى د خوړو خونديتوب تامين شي او بنسټيز خدمتونه ورته برابر کړاى شي. دي

دغه فعاليتونه په دوه مهمو برخو  .چاپيريال کې ژوند وکړي کاري موکو له الرې زيات شي، او باالخره په يو سالم او خوندي
هغه پنځلس  وزارت د سوداګرۍ د زون نوښت او د کليو پراختيا) ٢( پراخه پراختيا د کليوکرهڼه او ) ١( :ويشل شوي دي
د ملي پيوستون پروګرام،  :عبارت دي له د زراعتي او کليوالې پراختيايي ستراتيژۍ اهدافو ته پرې ورسيږو پروګرامونه چې

 کليو د پراختيا پراخ پروګرام،  مالدارۍ کرهڼې او د ديي پروګرام،سيمه ايز ملي پرمختيا د خوړو د خونديتوب ملي پروګرام،
 د د کليود اوبو لګولو او  د کليو د اوبو رسولو او حفظ الصحې ملي پروګرام،  منابعو او کرهڼيزې پراختياي پروګرام،د ملي

الي سيمو د د کليوراقبت سيستم،  پراختيا پراخ پروګرام، د مد کليواو د کرهڼې او   سرچينود ملي پراختيا پراخ پروګرام،
د کرهڼيز او کليو د  څيړنې او پراختيا سيستم، د چټک غبرګون الي تشبثاتو پروګرام، دد کليو ،بريښنا رسونې پروګرام

  .  د پراختيا پراخ پروګرامد کليولوړوونکي کرهنيز او  پراختيا پروګرام، او د وړتياوو د

 : ترانسپورت
د يوې همغږې او خوندې ترانسپورتي شبکې جوړول  يا د تګالري موخه د ترانسپورت په برخه کې د افغانستان د ملي پرمخت

په  .هيواد څخه بهر ليږدوي راليږدوي دننه او د دي چې په ډاډمن ډول خلک او سوداګريز مالونه په خوندي ډول په هيواد کې
د ښاري ترانسپورت ) د واليتونو په مرکز کې(نه  کيلومتره سړک بيا رغو٥٣٣د  بشپړول،  الرو د سيستمد لويو سيمه کې

سره به د سړکونو د شبکې   کيلومتره سړک، د ښاري سړکونو د کيفيت د ښه کيدو، د سړک ساتنې او مراقبت،٦٢٩٠لپاره د 
دولت به داسې يو سيستم جوړ او پلې کړي چې د سړکونو د ساتنې او  . تقويه شي،پالن جوړونه او ترانسپورتي خدمتونه

  .راقبت څخه د هغوى د لګښت او پايښت په پام کې نيولو سره ډاډ حاصل کړيم

په کابل کې دنوي هوايي ډګر ) ١: (برسيره پردې، د ترانسپورت په برخه کې مهم نوښتونه او لومړيتوبونه په دې ډول دي
د نويو هوايي ډګرونو د سيمې په کچه ) ٣(د کندهار، هرات، او مزارشريف د هوايي ډګرونو بيا رغونه ) ٢(جوړول، 
د ګاونډيو هيوادونو سره د ترانزيت په برخه کې د نويو تړونونو  )٥(اډې د پټلۍ د پروژې طرح کول ګد اور) ٤(جوړول، 

د  .ليږد مرسته وکړي د ضرورت وړ سوداګريزو توکو د کم وخت په نيولو سره د السليکول چې دغه نوي تړونونه به
ليږد د ترانزيت  د ګاونډيو هيوادونو سره د پولو په اداره او همداشان د توکو ه افغانستانکال پورې ب)  ميالدي٢٠١٠ (١٣٨٩

او س مهال داسې پالنونه د الس الندې دي چې د کابل نړيوال هوايي ډګر او همدغه راز  .له الرې ډير لږ وخت ته راکم کړي
 هوايي ترانسپورت د ټولنې د معياراتو سره  نړيوالد د ملکي هوانوردۍ نورې ادارې د هوانوردۍ د نړيوالو سازمانونو او

په همدغه هڅه کې به د هوانوردۍ يوه نوې اداره هم رامينځ ته شي چې رقابتي هوايي ترانسپورت ته پکې وده  .برابر کړي
  . ورکړل شي

  : کانونه
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اتوالي او د صاداراتو او عوايدو د هيواد د ناخالص توليد په زي  داسې تمه کيږي چې د کانونو او طبيعې زيرمو استخراج به
د خصوصي سکتور ) ١: (دکانونو په اړوند د افغانستان د ملي پرمختيا د تګالرې موخې دادي .په زياتوالي کې مرسته وکړي

د جيولوژيکي سرچينو د سمې سروې او ثبت  )٣(د منرالونو د سرچينو تنظيم او ترويج او پرمختيا،  )٢(د پانګونې راجلبول 
مالتړ  کانونو د استخراج  سره چې دواو دغه موخې د نويو مقررو او قوانينو په را مينځ ته کول.  د ډاډ حاصلولپه هکله

د کانونو او طبيعي زيرمو په . کشف کې جلب کړي، د پلي کيدو وړ دي وکړي او د خصوصي سکتور پانګونه د کانونو په
بهرني هيواد سره د   دغه تړون ليک د يو. تړون ليک السليکول ديکان په اړوند د مس د برخه کې يوه مهمه بريا د عينکو د

  . ميليارده ډالرو په ارزښت السليک کړاى شوى دى٢،٨

د کانونو او طبيعي زيرمو په استخراج کې  )١: (د کانونو د لومړيتوبونو د ټاکلو په اړوند حکومت الندې اقدامات ترسره کوي
د کانونو او طبعي  )٣(و او مديريتي شفافيت درلودونکي سيستم رامينځ ته کول د الزمو وړتياو )٢(ټې ډيريدل ګد مالي 

په هيواد کې د منرالي زيرمو  )٤(د پانګونې د نهايي کولو لپاره د مختلفو قوانينو او مقررو پلي کول  زيرمو په برخه کې
د . ستراتيژي جوړه کړاى شي ونکېټې اخيستلو لپاره يوه اوږدمهالې او پايښت لرګترڅو د هغوى څخه د  دقيقه محاسبه

  .پانګونه زيادښت ومومي پانګوونکو د اعتماد راجلبول د افغانستان د کانونو د قوانينو په رڼا کې به

  : د اوبو د سرچينو اداره
حوزو د د يو وسرچينو د ادارې او همدغه راز د سيند دولت به د لنډمهال او مينځمهال لپاره يوه همغږې تګالره د اوبو د

د افغانستان د  .ټه واخليګسرچينو د پرمختګ او پالن جوړونې لپاره ورڅخه  ادارې لپاره ر امينځ ته کړي ترڅو د اوبو د
سرچينو وده، په داسې ډول چې بيوزلي کمه کړي، او په اقتصادي او  په هيواد کې د اوبو د ملي پرمختيا د تګالرې موخه

او د راتلونکو نسلونو  د ټولو افغانانو د ژوندانه کيفيت به ښه والى ومومي، .دوامدار پرمختګ سبب شي ټولنيزه برخه کې د
  .لپاره به د اوبو کافي سرچينې حفظ شي

 ٣،٦کلونو کې تقريبًا )  ميالدي١٩٧٠ (١٣٥٠په .  په سلو کې اوبه مصرفوي٩٥هيواد  د کرنيزو ځمکو په خړوبولو کې د
 ميليونه هکټاره ځمکه د ١،٣الرو چارو به خړوبيدله، مګر اوس مهال يوازې کرل کيدله او په مختلفو  ځمکه ميليونه هکټاره

په   جملې يوازې لس په سلو کې يې د مهندسۍ د سيستم پر بنست خړوبيږي نوره ټوله ځمکهد دغهچې  .خړوبولو جوګه ده
په افغانستان  .ورکوياوبه خور ځمکې د للمي ځمکو په نسبت درې چنده زيات حاصالت  .رواجې او عنعوي توګه خړوبيږي

، د هسيستم ادار د اوبو لګولو د  ميليونه هکټاره يې د خړوبيدلو وړ ده،٥،٨  ميليونه هکټاره د کرنې وړ ځمکې څخه٨،٣کې د 
مينځه تللو سيستمونو په بيا  يا د د ا وبو لګولو د تخريب شويو. افغانستان د حکومت يو د لومړيتوبونو څخه شميرل کيږي

مګر د اوبو دلګښت په اغيزمنتيا کې د پانګوونو د جلب په اړوند ډيره لږ څه شوي . ام وړ پانګونه شوې دهجوړولو کې د پ
  .بنسټيزو لومړيتوبونو څخه د کوکچې، ګمبيري او کامې بندونو پراختيا ده د حکومت يو د .دي

او د زراعتي  توبونو کې راځي،په هيواد کې هماغه د پخواني ډول اوبو لګولو د سيستمونو رغول ال اوس هم په لومړي
د  او حفظ الصحې په برخه کې د اوبه لګولو .الو کورنيو سره مرسته کوالى شيد کليو توليداتو او د بيوزلۍ په کمولو کې

. د اوبو لګولو او حفظ الصحې پروژې د لومړيتوب په ډول په کار واچوي خدمتونو د کمښت د له مينځه وړلو لپاره به دولت
او د کرنيزو ځمکو د بيا رغونې لپاره به بندونه .  يا مينځ مهال کې به حکومت هايدرولوژيکي سروې بشپړې کړيپه لنډمهال
  . جوړ کړي

  : تکنالوژي معلوماتي او مخابراتي
 ي په سلو کې خلک په متوازن ډول د معلومات٨٠د افغانستان د ملي پرمختيا تګالرې يوه ستراتيژيکه موخه داده چې د هيواد 

د معلوماتي او مخابراتي  کال پورې به)  ميالدي٢٠١٠ (١٣٨٩تر . برخمن شي الوژۍ او مخابراتي خدمتونو څخهتکن
رځنده تليفون د ګ د نوري فايبر د پروژې بشپړول او معلوماتو ته په چټک ډول د رسيدواو د: سکتور لومړيتوبونه دا وي
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د قانون پلي کول، به د خصوصي سکتور د پانګونې د   تکنالوژۍاو مخابراتي درلودو لپاره د مسي کيبل غزول، د معلوماتي
د معلوماتي او مخابراتي تکنالوژى شورا به د مخابراتو  .جلبولو او په دغه سکتور کې د پرمختګ لپاره ډير اړين وي

مت دارۍ په عصري ا و مسلکي توګه د بريښنايي حکو الرې کمپيوټر د دوزارت له الرې هڅه وکړي ترڅو دولتي ظرفيت د
او داسې تمه کيږي چې په دې . د حکومت دارۍ کيفيت به ښه والې ومومي او اداري فساد به کم شي . لوړي کړي،په ډول

  .برخه کې به خصوصي سکتور ډيره پانګونه وکړي

  : ښاري پراختيا
يتي پراختيا د پالن د وال .د ښاري کيدلو د چټکې پروسې اغيزمن مديريت د هيواد په بيا رغونه کې ځانګړى اهميت لري

او په دغه  .د افغانستان د ملي پرمختيا تګالرې اته، د ښاري پراختيا پالنونه طرح کړي دي جوړونې په اړونده پروسه کې
ځاى  د افغانستان د ملي پرمختيا د تګالرې موخې، د خلکو د وس او توان سره سم د سرپناه د خدمتونو برابرول يو برخه کې

ځمکي ملي پاليسي  او د. ښاري ملي پروګرام د الرې تر سره شي د چې دغه کار به . پرمختګ سره ديد اقتصادي دوامداره
 د ښارواليو د وړتياو لوړول ترڅو) ١( :هڅو پايلې به په الندې ډول وي د دغه .او د ښاري پراختيا پالنونه پکې شامل دي

د ) ٣(او د ښاري مهمو شاخصونو څخه څارنه  تره همغږيد بنسټونو به )٢(ښاري پراختيا اداره او خدمتونه وړاندې کړي، 
) ٥. (د نارسمي ځمکو رسمي کول  په سلو کې٥٠ په تدريجي توګه) ٤(ښاري اوسيدونکو لپاره د بنسټيزو خدمتونو زياتوالى 

ه شمال ته په دکابل نوى ښار د کابل  د  والى او همدغه راز د نويو ښاري سيمو پراختيا لکهښهد عامه اسانتياو او خدمتونو 
 په سلو کې به يې د خانه سازۍ د تصدى له الرې ٥٠چې  د وس او توان سره سم د سرپناه ګانو زياتوالى) ٦(سبز سيمه کې 

ټه اخيستل کيږي او د ګپلور لپاره ورڅخه د مارکيټونو په برخه کې  هغه ځمکې وي چې د پير او  په سلو کې به٣٠او 
د شنو ا و خالصو سيمو په رامينځ ته کولو سره د ښاري چاپيريال ښه ) ٧. (و ته السرسىاقتصادي پلوه مناسبو مالي سرچين

  .کول
چې د غه ماليه . دمالياتي سيستم جوړونه او د لګښتونو جبران دى لويه ننګونه چې د ښاري چټکې پراختيا په مخ کې پرته ده،

دغه کار به خصوصي سکتور ته زمينه برابره  .ويورکونه په اغيزمن ډول د ښاري خدمتونو په رسولو کې ډيره مرسته ک
د نه پالن شويو ښاري سيمو او . دولتي سکتور په لږه مرسته د بيوزلو ښاريانو لپاره برابر کړي کړي چې ښاري خدمتونه د

 او ،تقويهدزونونو د وړتياوو او د ښاري پالن جوړونې نوې اداره بايد  دبې نقشې يا نارسمي سيمو د پراختيا د مخنيوي لپاره
  . مالتړ يې وشي

  : ښوونه او روزنه
کال څخه را په ديخوا، دولت د پوهنې په سکتور )  ميالدي٢٠٠٢ (١٣٨١د . دولت غواړي چې باسواده او لوستي اتباع ولري

 زمينه موخې د الس ته راړولو لپاره چې د افغانستان د ماشومانو لپاره د تعليم او تربيېد دې او  کې ډيره پانګونه کړې ده،
 .ترالسه کړي دي ځواکمن ځواک رامينځ ته کړي ډير برياليتوبونه بې سوادۍ کې کمښت راولي، او کاري. برابره کړي

د ښوونې  رسيدلو لپاره هم ژمن دى، او د افغانستان د ملي پرمختيا د تګالرې موخه همدغه راز دولت پرمختيايي موخو ته د
  . پورته موخو باندې برياليتوب ومومياو روزنې په برخه کې داده چې دولت دغه 

دولت غواړي ترڅو د افغانستان د سواد، د پوهنې د کيفيت په ښه والي، دپوهنې د سيستم پراختيا ترڅو ډير زده کوونکي 
او د لوړو زده کړو د کيفيت او ظرفيت  جذب کړي، د ټولو خلکو الس رسى پوهنې ته، لوړو زده کړو ته د خلکو السرسى،

  . په مسلکي مهارتونو کې د لوړوالي، کچه ال ډيره لوړه شيلوړول او 

 د افغانستان د حکومت يو لومړيتوب دى چې د ،ټيټول او په هيواد کې د نالوستۍ د کچې د بنسټيزو تعليماتو برابرول
دى ترڅو هغه دولت ژمن  .تګالرې د پلي کيدو په مهال کې به هم د لومړيتوب په ډول پاتې وي افغانستان د ملي پرمختيا د

) ١: (دغه پروګرامونه څه داسې دي .لومړيتوبونه چې د افغانستان د پوهنې په ملي ستراتيژۍ کې ټاکل شوي دي، پلي کړي
د ښوونکو روزنه  )٢( .) په سلو کې هلکان په ښوونځيو کې شامل شي٧٥ په سلو کې انجونې او ٦٠چې (عمومي زده کړې 

د تعليمي نصاب او درسي ) ٤(د معارف د بنسټونو پرمختيا او بيا رغونه  )٣(ل او هغوى لپاره د کاري شرايطو برابرو
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د  )٨(مسلکي او تخينکي زده کړې  )٧(اسالمي زده کړې ) ٦(د سواد زده کړه او غير رسمې تعليمات ) ٥(موادو بهبود 
   .پوهنې د ادارې اصالح او پراختيا

تعليمي خدمتونو د رسولو د مسووليت   سيمه ايزو چارواکو ته د،رهدادى چې د پوهنې ادا په دغه برخه کې دوهم لومړيتوب
ټولنيزو او  د پوهنې د وزارت، د لوړو زده کړو وزارت، او د کار  او په عين وخت کې،ښه کړاى شي ورسپارلو له الرې

ه برخه کې مهم  پالن جوړونه او څارنيزه برخه تقويه شي، د حرفه يې زده کړو پ،شهيدانو او معلولينو د چارو وزارت
مهارتونو د پراختيا پروګرامونه دي چې د کار بازار پکې په نظر کې هم و  لومړيتوب د حرفه يي زده کړو برابرول، او د

  . همدا شان د همغږۍ او د ظرفيتونو لوړول د حرفه يي تعليماتو د روزنيز بورډ له الرې .نيول شي

  :کلتور او رسنۍ
 نارينه و ته رسيدونکو، آزادو او خپلواکو رسنيو څخه په ټول هيواد کې ښځو او) ١: ( دى سکتور لرليد په الندې ډولد دغه

  .د کلتورې پنځونو څخه مالتړ )٣(د افغانستان د کلتوري او فرهنګي ميراثونو ساتنه ) ٢( .مداوم او پراخ مالتړ

او ناثبت شويو تاريخي يادګارونو  ود لرغون پيژندنې له اړخه د ارزښت لرونکو سيم :په دغه برخه کې مهمې موخې دادي
تثبيتول او خطر ته مخامخ سيمو ساتنه، د رسنيو د نوي قانون طرح کول اود آزادو رسنيو د پراختيا څخه په ټول هيواد کې 

  .مالتړ او په نړيواله کچه د هغه هڅو دوام چې غال شوي هنري آثار بيرته و موندل شي

  : روغتيا او خواړه
ي حالت څخه رنځ وړي، د افغانستان روغتيايي يه پرتلنې سره، د افغانستان خلک د يو نامساعد روغتيا معيارونو پد ټولو

سيمې د بل هر هيواد په پرتله په  د .د نړۍ د روغتيايي شاخصونو په پرتله په ډيره ټيټه کچه کې قرار لري شاخصونه
د ميندو، نويو زيږيدولو  توقعه کچه ډيره ټيټه ده،افغانستان کې روغتيايي حالت د يو ناورين سره مخامخ دى، د عمر م

ماشومانو او د پنځه کلونو څخه ټيت کوچنيانو د مړينې کچه ډيره لوړه ده، او خوارځواکي په هيواد کې په ډيره لوړه پيمانه په 
  . خپريدو ده

نسټيزو روغتيايي خدمتونو له روغتيايي سکتور عمده لومړيتوب دادى چې هغو روغتيايي مسايلو ته چې لومړيتوب لري د ب د
دولت به د روغتيايي خدمتونو د ټولګې پلي کيدو ته ادامه ورکوي، او . الرې په عمومي او ټوليز ډول د پوښښ الندې راولي

. هغه مراجع به تقويه کړي چې د ناروغانو سره مرسته کوي چې د لومړنيو روغتيايي مرکزونو دخدمتونو څخه ګټه واخلي
غواړي چې د ميندو د روغتيايي خدمتونه د کورنيو د الرښوونو او د ميندو پورې اړوند مسائيلو له  دولتپه ځانګړي ډول 

او د ميندو او ماشومانو د خوړو د وضعيت، د ساري ناروغيو د کنترول د او هغوې نا مناسبه اغيزو په پام کې نيولو  الرې
د روغتيايي خدمتونو د رسولو  و اقداماتو د مالتړ لپاره دولتروغتيايي مشخص د دغه .سره د خلکو روغتيايي حالت ښه کړي

 روغتيايي ملي دغه پروګرام د دې لپاره جوړ شوى دى ترڅوپه. او جامع پروګرام په پام کې نيولى دى لپاره يوه بنسټيز
  . وکړياو څارنه ورڅخه روغتيايي خدمتونو کيفيت، اداره سيستم کې نا برابري او د اغيزمنتيا زياتوالى او د

د افغانستان د ملي پرمختيا تګالرې موخې د افغانستان د تړون ليک او د افغانستان د پنځلس کلونو د پرمختيايي موخو 
)MDG (١٣٨٩د  :په چوکاټ کې د روغتيا په اړوند په الندې ډول دي) د افغانستان د کال ترپايه به)  ميالدي٢٠١٠ 

MDG  په سلو کې وګړي ٩٠لږه  تر و خدمتونه ټولکه به پراختيا ومومي ترڅو لږد روغتيايي بنسټيز) الف(موخو اساس به 
ټولو د پنځه کلونو څخه ټيټ ) ج( په سلو کې راټيټه کړاى شي، ١٥د ميندو د مړينې کچه به  )ب(د پوښښ الندې راولي، 

 ٢٠ د مړينې کچه به وشومانما ماشومان به د وقايې وړ ناروغيو په مقابل کې د واکسينونو په واسطه خوندي کړاى شي او د
 کلونو ١٣٩٤ او ١٣٨٢د هغو ماشومانو چې عمر يې د پنځه کلونو څخه کم وي به د ) د. (په سلو کې راښکته کړاى شي

د مړينې کچه د يو پر دريمې برخې   پورې به يې١٤٠٠ څخه تر ١٣٨٢ په سلو کې او د ٥٠ د مړينې کچه ترمينځ به يې
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 څخه تر ١٣٨١ په سلو کې او د ٥٠  پورې١٣٩٤څخه تر ١٣٨١يندو د مړينې کچه به د د م )هـ(پورې راټيټ کړاى شي 
 کال پورې به د ايدز د خپرواوي ١٤٠٠د ) و. ( په سلو کې نوره هم راټيټه کړاى شي٢٥  هجري لمريز کال پورې به١٤٠٠

  . هجري لمريز کال پورې١٤٠٠نورو عامو ناروغيو د واقعاتو مخنيوې او کمښت تر  مالريا او د د )ز(نه مخنيوي وشي 

  
  : ټولنيز خونديتوب

او  سروې په پايله کې الس ته راغلي دي، دا ښيي چې په افغانستان کې د بيوزلۍ کورنيو د  هغه معلومات چې د افغانستان د
د  .ره لوړه دهد نرخونو د تغيير په تيره د خوراکي توکو د بيې د لوړيدلو او بيوزليو په مقابل د خطرته مخامخ خلکو کچه ډي

د  .خو يوازې اقتصادي پرمختګ هم بسنه نه کوي دى، بيوزليو د له مينځه وړلو لپاره يو شرط، ځواکمن اقتصادي پرمختګ
د مالي نظره   د زياتوالي لپاره پاليسۍ جوړوي، چې د غه پاليسۍ بهود عوايد حکومت اقتصادي پرمختګ لپاره اغيزمن

وګړي په  عنوي او اسالمي ارزښتونو پر بنسټ به د هيواد ډير بيوزلي او خطر ته مخامخپاييدونکې وي او د افغانستان د عن
  .نښه کړي

هدفمندو او پاييدونکي مالي اقدامات د مهمو عناصرو څخه شميرل  د بيوزلۍ د کمښت لپاره د ټولنيزي خونديتوب له نظره
ته کوي او دغه پاليسۍ به د ټولنې پر ډيرو بيوزلو خلکو دولت د عوايدو د زياتيدلو لپاره د اصالحاتو پاليسۍ رامينځ  .کيږي

دولت  .بيوزلو سيمو ته کافي منابع ځانګړې کړي د ملي او اغيزمنو مالتړ کوونکو پروګرامونو له الرې به. متمرکزې وي
 ولينو د وزراتژمن دې چې ناهدفمندانه سبسايدۍ لکه د انرژۍ سبسايدۍ ليري کړي، او د کار او ټولنيزو او شهيدانو او معل

  . همغږو پروګرامونو په خپلولو به د کار موندنې او ټولنيز خدمتونو زمينې برابرې کړي وړتياوو په لوړلو او د مديريتي د د

طبيعي پيښو، ناامنيو، او د کډوالۍ څخه د بيرته راستنيدو په وخت کې متضرر شوې وي،  د افغانانو سره چې دولت به له هغه
 ميليونه نور کډوال ٢،٥د افغانستان د ملي پرمختيا د تګالرې د مودې په ترڅه کې  تلونکو پنځه کلونو ياپه را .مرستې وکړي

په دغه برخه  .جذب شمير په هيواد کې ال تراواسه شونى نه دى د دغه شمير کډوالو د .کوالى شي چې هيواد ته راستانه شي
د . څخه مخنيوى وشي شتمنيو د مسير د بدلون و د سرچينو او داړتيا شته، ترڅ وړ مرستې ته کې د نړيوالې ټولنې د پام

د کډوالو او راستنيدونکو د مالتړ پروګرام د نورو وزارتونو سره يوځاى پلى او  کډوالو او بيرته راستنيدونکو چارو وزرات
به د طبيعې پيښو په تيارۍ   نورې بشردوستانه مرستې او د دولت، ادارهد مبارزېد افغانستان د پيښو سره  .همغږى کوي

 .وخت کې منسجمې کړاى شي

 : مسايل مشترک
د ملي تګالرې ټول  چې په دغو مسايلو کې .شپږ حياتي مسلې دي چې د افغانستان د ملي پرمختيا د تګالرې څخه مالتړ کوي

ګه د افغانستان د ملي ډه توګدغه مسايل د يوبل سره اړيکې لري او په . اقدامات وکړي ارکان او سکتورنه بايد په همغږي ډول
 .پرمختيايي موخو د پلي کيدو په الر کې خنډ او ننګونې رامينځ ته کوي افغانستان د پنځلس کلنو تګالرې او د پرمختيا د

  .دولت د نړيوالې ټولنې په مرسته د دغو ننګونو د له مينځه وړلو په کارکى ژمن دى

  : د نشه يي توکو سره مبارزه
د مخدره توکو د صنعت له مينځه وړل دي چې هيواد، سيمې او نورو زياتو  تيا د تګالرې يوه موخهد افغانستان د ملي پرمخ

کاله )  ميالدي١٣/٢٠١٢ (١٣٩١ ځمکې د د کښتد کوکنارو  دولت ژمن دى چې .سيمو ته يې جدي ګواښ متوجه کړى دى
 هجري لمريز ١٣٨٧ت پالن لري چې په دول .په پرتله نيمې اندازې ته راکمې کړي)  ميالدي کال٨/٢٠٠٧ (١٣٨٦پورې د 

  . هکټاره ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه کړي٥٠٠٠٠کال کې له   ميالدي٩/٢٠٠٨(

کسبولو او په  هر هغه څوک چې د نشه يي توکو صنعت مخکې وړي د دولت د هرې الس ته راوړنې او د مشروعيت د
د مخدره توکو په  . د زياتيدو سبب کيږيد فساديتونه تمويلوي او تروريستي فعال .ټيکاو راوستلو سره مخالف دي هيواد که د

بل پورې  دغه تګالره اته يو د .اړوند د افغانستان د ملي پرمختيا تګالره د نشه يي توکو د مخنيوي او کنترول غبرګون دى



  د افغانستان د ملي پرمختيا د ستراتيژۍ عمومي لنډيز-ضميمه ر  
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) ١: ( رسيدګي کويدغه ارکان الندې مسايلو ته :اړوند رکنونه لري، چې د نشه يي توکو قاچاق او مصرف رهبري کوي
جنايي عدالت  )٥( په اړوند د قوانينو پلي کول ود نشه يي توک) ٤(معلوماتي کمپاين ) ٣(د بنسټونو جوړونه ) ٢(بديل معيشت 

د مخدره توکو د کنټرول د تګالرې په  )٨(نشه يي توکو ته د تقاضا کمول او د روږدو کسانو درملنه  )٧(له مينځه وړل ) ٦(
 له ايزه همکاري به د هغه مودې په اوږدو کې چې د افغانستان د ملي پرمختيا د تګالرې له لوري ټاکپلي کولو کې سيم

  .بيا کتل او غني کيږي بيا شويده

 .د مخدره توکو د کنټرول په تګالره کې يو مهم عنصر د هيواد د واليتونو په کچه د نشه يي توکو پر ضد د مبارزې پيل دى
د سيمه ايزو ارګانونو اداره، د کليو د  .زرات به په دغه پروسه کې رهبري کوونکى رول لوبوياو د نشه يي توکو په ضد و

په زياتيدونکي ډول د نشه يې توکو سره د مبارزې په پالن  پراختيا وزارت، واليتي پراختيايي شوراګانې او واليان به هم
دى چې هغه واليان چې د نشه يي   شتون لري، داکوم مهم ټکې چې په دې برخه کې. جوړونه او پلي کولو کې ونډه اخلي

 تشويقي امتيازات به ورته ورکول کيږي او دغه کار به د هغوى د برياليتوبونو د ،توکو په ضد مبارزه کې فعاله ونډه اخلي
  .ارزولو په کچه کې شميرل کيږي

 نو د اغيزمنتيا د زياتولو لپاره ګامونهد بديل معيشت د پروګرامو :د مخدره توکو پرضد مبارزه کې نور لومړيتوبونه دادي
وجهي صندوق کې اصالحات  همدغه راز د مخدره توکو سره د مبارزې په اوچتول د تمويل او پلي کوونکو له الرې

  . او په اداره کې يې د افغانانو نقش زياتول، او د دغه وجهي صندوق د اغيزمنتيا زياتول،راوستل

  : د اداري فساد سره مبارزه
د افغانستان د دولت موخه د فساد په ضد تګالره کې  .ڼل کيږيګ فساد د ښى حکومت دارۍ په وړاندې يو مهم خنډ اداري

مناسب   مطابق،قوانينوورکونې سره د  او حساب  چې په پاک نفسۍکړيسالمه عامه ادارې رامينځ ته   يوه ښه،دادى چې
سرچينې ښې اداره کړي  ياسي پريکړو کې خپل ناپييلتوب وساتي،په س. پراختيايي، اقتصادي او ټولنيزې زمينې برابرې کړي

  . باندې باوري وي ډونګاو د خدمتونو په اغيزمن ډول رسولو کې د مدنې ټولنې او خصوصي سکتور په 

 په دولتي اداراتو او قضايي سيستم کې د پام وړ اصالحاتو ،د دولت تګالره د نشه يي توکو سره د مبارزې په برخه کې
په مشخص  .متمرکزه ده  توکو د له مينځه وړلو په اړوند د پلي کيدونکو اقداماتو باندېد مخدره راز لو باندې، همدغهراوست

قوانينو او  د اداري فساد د مخنيوي پورې د اړوندو )١: (ډول حکومت غواړي چې په الندې اقداماتو باندې تمرکز وکړي
د ) ٣(ي جوړښتونو اصالح چې همدغه پيچلتيا يې اداري فساد ته الره هواروي د مغلقو ادار) ٢(طرزالعملونو تعديل او تنفيذ 

د په فساد ککړو کارکوونکو ګوښه کول او د لياقت پر بنسټ د خلکو د ګمارلو  )٤(ساده کول او آسانول  اداري طرزالعملونو
 د طرز العملونو اصالح او تقويه راکړې ورکړې د تفتيش او کنټرول د مالي او اداري مسايلو او د )٥(طبيقول  تد پروسې

  .د دولتي کارمندانو لپاره د کافي معاش او امتيازاتو په نظر کې نيول )٦(و ، اکول

د فساد پر ضد انډوليزه او منظمه طريقه خپلول او د مختلفو وسايلو څخه کار اخيستل، او  دولت په دې موضوع خبر دى چى
 کشف او عدلي ،مخنيوى . ضد د مبارزې له الزمي توکو څخه شميرل کيږي د اغيزمنتيا ارزول د اداري فساد پرد هغوى

دولت به ډاډمنتيا  . د پوهاوي د کچې لوړول د فساد په ضد د مبارزي د تګالرې مهم توکي ديد خلکو او ،قضايي تعقيب
ې د فساد د راټوکيدو داسې توګه عمل وکړي چ ټول ارګانونه، سيستمونه، او د خدمتونو د رسولو پروسې په ترالسه کړي چې

لپاره به هم د  ملي شورا، رسنۍ، او مدني ټولنو  لکه،د حکومت پورې اړوندو غير حکومتي ادارو .مسئله پکې ډيره لږه وي
  .شفافيت او حساب ورکونې د زياتولو په خاطر اقدامات وشي

  : د وړتياوو لوړونه
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څخه دي چې د افغانستان د ملي پرمختيا د تګالرې د پلي کيدو په د انساني او بنسټيزو وړتياو کموالې د هغو خنډونو له جملې 
 د اقداماتو دنه اغيزمنتيا، او د پايلو په الس ته ،د وړتياوو کموالى د سرچينو څخه د الزمې ګټې نه اخيستنې .الر کې پراته دي

و په خاطر الزم بنسټيز حکومت به په عامه سکتور کې د ظرفيتونو د لوړول .راوړلو کې د نه برياليتوب سبب کيږي
د دې به د خصوصي سکتور په مالتړ کې هم اقدامات وکړي ترڅو  خو په مناسبو وختونو کې .رامينځ ته کړي ميکانيزمونه

  . ټه واخليګد تعليماتو د مسلکي بورډ څخه : ميکانيزمونو لکه

وې واحدې مرجع په توګه به هم دولت او چې د ي .د بين الوزارتي کميسيون مهم مسووليت او دنده به د وړتياوو لوړول وي
تګالره چې د اداري  د وړتياوو د لوړولو لپاره يوه همغږې بين الوزارتي کميسيون به .ورکويراپور  هم تمويل کوونکو ته
د تکراري پروسو څخه به مخنيوى وکړي او ډاډ .  او مالي جريانونه به په ښه ډول کنټرول کړيد مرستوپلوه اغيزمنه وي او 

  .لوړتيا رامينځ ته شوې ده د ظرفيتونو د لوړولو په برخه کې په زياتيدونکى او دوامداره توګه ه حاصل کړي چېب

د . کې يو جامع پروګرام د الس الندې لري حکومت د عامه سکتور د ظرفيتونو د لوړولو او د اداري اصالحاتو په برخه
د ملکي مامورينو د مهارتونو د  :دادي  په برخه کېوياوو د لوړولافغانستان د ملي پرمختيا د تګالرې لومړيتوبونه د وړت
د نړيوالو فني مرستو  ملکي خدمتونو د روزنيز مرکز تاسيسول، د لوړولو لپاره د يوې جامع روزنيزې طرحې جوړول،

 الرې په لنډ د مديريتي ظرفيتونو د پروګرامونو د اداره کول ترڅو نورو ته د مهارتونو او تجربو ليږد چټک کړاى شي،
  . مهالي توګه د وړتياو اوچتول

  )جندر(د ټولنيز جنسيت برابري 
د . په افغاني ټولنه کې د ښځو تاريخي محروميت له مينځه وړل دي د افغانستان د پرمختيايي موخو د برياليتوب يو شرط

د امنيت، او مساوي حقونو او د   چيرته چې ښځې او نارينه،حکومت لرليد دا دى چې يو سوله دوست او پرمختللى ملت ولري
 لپاره د ښځو  چې،حکومت ژمن دى ترڅو خپل مکلفيتونه .ژوندانه په ټولو چارو کې د برابر کاري فرصت څخه برخمن وي

 د افغانستان د پنځلس کلنو موخو، د افغانستان تړون ليک او نورو نړيوالو ميثاقونو کې ،په اساسي قانون لکه څنګه چې
ټولو سکتورنو لپاره د اسې يو چوکاټ  د افغانستان د ملي پرمختيا تګالرې .کړي تيايي پروګرامونه برابرپرمخ .راغلي دي

 - وضعيت، ټولنيزد ښځوترڅو په ټولنه کې . حل شوې ده جندر مسئله په هر اړخيز ډول برابر کړې چې په هغې که د
د تګالرې پلي  دټولنيز جنسيت د برابرۍ .مين شيتض اقتصادي شرايطو او پر مختيايي فرصتونو ته پکې د هغوى السرسى

 په برخه کې يو همغږى ،د ښځو د پرمختګ د ښځو چارو وزارت .کول د ټولو دولتي ادارو په ملي او واليتي کچه ده
  .  څارنيز او الرښودونکى نقش لري،کوونکى

  : د ژوندانه چاپيريال
د حکومت موخه د ژوندانه  . او اقتصادي پرمختيا څخه مالتړ کويمشترکه موضوع ده چې د ټولنيزې د ژوندانه چاپيريال يوه

د چاپيريال په اړوند دا ده چې د افغانانو لپاره د ژوندانه د چاپيريال د ساتنې، خونديتوب او ښه والي له الرې د ښه کيفيت 
 .ټه اخيستالى شيګمختيا څخه او همداشان ډاډ رامينځ ته شي چې راتلونکي نسلونه د اوسنۍ پاييدونکې پر .ژوند برابر کړي

خپله انتظامي، همغږې کوونکې او  دولت د ژوندانه د چاپيريال ساتنې ادارې وړتيا لوړوي ترڅو د يو لومړيتوب په بڼه
بل لنډ . د پروګرامونو د طرح کولو جوګه شي وزارتخانو سره په مشوره څارنيز دندې ترسره کړي او په ضمن کې د اړوندو

 ادارې او د د مليډ ډول د ژوندانه د چاپيريال ساتنې ګپه  ادى ترڅو د ژوندانه د چاپيريال ساتنې سيستممهالى لومړيتوب د
  .  وارزول شي،زارتونو له لوري چې د ژوندانه د چاپيريال او د پرمختيايي پروژو څخه څارنه کويواړوندو 

  : سيمه ايزه همکاري
د چين  او همدغه راز يې .د دى، چې مرکزي او جنوبي آسيا سره نښلويافغانستان په يو ستراتيژيک موقعيت کې پروت هيوا

اوس مهال افغانستان د امنيتي ګواښ سره  .او ليري ختيځ او مينځني ختيځ او اروپا لپاره سوداګريزه الره جوړه کړې ده



  د افغانستان د ملي پرمختيا د ستراتيژۍ عمومي لنډيز-ضميمه ر  
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ې په دغه ريو له الراو کوالى شي چې يوازې د سيمه ايزو همکا. يې مهم اغيز شيندلى دى مخامخ دى چې په سيمه باندې
  .ستونزه باندې بريالى شي

 د يو پل په بڼه چې مرکزي او جنوبي آسيا، او مينځنې ختيځ ،د فرصتونو او زمينو برابولو د دغه ستراتيژيک موقعيت څخه
او همدغه راز د . او د سيمې په ثبات او نيکمرغۍ کې مرسته کوي .ټه اخيستل کيږيګ نښلوي او ليرې پروت ختيځ سره

دوه اړخيزو او سيمه ايزو نوښتونه  )١: (په دغه برخه کې د دولت لومړيتوبونه دادي .وداګرۍ او پانګونې کچه هم زياتويس
 تقويه  ونډه او رهبري پکېد افغانستان نو کيږي ترسره برخه کې او تړونونه چې د ترانزيت، ترانسپورت، او پانګوونې په

د کډوالو د بيرته راستنيدو ) ٣(ټې اخيستلو په منظور ګد   د اوبو د برښنا څخهد جامع تصميمونو نيول د هيواد )٢. (کيږي
د وسلې او نشه : په سرحدي ادارو کې د سيمه ايزې همکارۍ زياتيدل د سرحدي جرمونو لکه )٤(لپاره د آسانتياوو برابريدل 

و په ځانګړي ډول د پاکستان د د سيمې د هيوادون دولت په دې خبره پوه شوى دى چې .يې توکو قاچاق، مخنيوى کوي
  .خپله موخه چې د امنيت راوستل دي نه شي پوره کوالى همکارۍ پرته

  : د ستر اقتصاد چوکاټ: و
په دې  .ڼل کيږيګاو پاييدونکى اقتصادي پرمختګ د بيوزلۍ د له مينځه وړلو او د کار موندنې لپاره يو مهم ځواک  با کيفيته

او مالي سياست د ښه والي او پرمختګ د هڅو او د اسعارو او د بدلون د نرخ د ثابت ساتلو وروستيو کې د دولت لخوا د پولي 
اقتصادي پرمختګ تر اوسه په اغيزمن ډول د  سره له دې چې د افغانستان .له الرې د اقتصادي پرمختګ مالتړ کيږي

 پيمانه د بهرنيو مرستو له خوايې مالتړ بيوزلۍ د کمښت او د کار موندنې په برخه کې دومره اغيزه نه ده کړې او په لويه
  .شوى دى

چې  . پرمختيا تګالره د بيوزلۍ د له مينځه وړلو، او د پرمختيايي پايلو د الس ته راوړلو لپاره جوړه شوې دهد مليد هيواد 
 په خصوصي دغه موضوع ډيرۍ د ستر اقتصاد د ټيکاو د ساتلو او د پرمختيايي سرچينو د رامينځ ته کولو په ځانګړي ډول

اهميت يې د ډيروز بيوزلو  د افغانستان د ملي پرمختيا تګالره به د مالي ثبات په برخه کې چې. سکتور باندې متکي ده
د  .سره مرسته وکړي هيوادونو سره د مرستندويه پورونو د بشپړيدو په برخه کې شتون لري اوهم به د کورني عايد دزياتيدو

 دولت په مينځ مهالي مالي چوکاټ باندې، چې د افغانستان لپاره د ،برياليتوب د مالتړ رېافغانستان د ملي پرمختيا د تګال
لپاره چې د مالي پړسوب کچه ډيره ټيټه وساتي او موجوده د د دې د افغانستان بانک  . والړ دى،ثابت مالي مسير ټاکل دي

  .  کړي خپلو هڅو ته ادامه ورکويګپيسو د تبادلې ثبات ټين

چې په خصوصي  اقتصادي بازار د رامينځ ته کولو لپاره ژمن دى چې د يو ځواکمن  د شتون سره، دولتوحدويتوند اوسنيو م
او دا په دې مانا ده چې اوس هم په لنډمهالي ډول د دولت او تمويل کوونکو مراجعو لخوا د  .سکتور والړ وي کار وکړي

ه کې تمه کيږي چې خصوصي پانګونې به د اقتصاد پر پرمختګ پانګونې ښه وخت دى او په مينځ مهالې او اوږد مهالې مود
 او په دغه ډول به اقتصادي زياتيدونکى پرمختګ د عوايدو د زياتيدلو سبب شي چې بيا به بيوزلي او يد پام وړ اغيزه وکړ

 سکتور او دولت به په دې قادر کړي چې ټولنيز خدمتونه زيات کړي او په خصوصي ټه واخليګهغې څخه  غريب خلک د
  .کې به خلکو ته د کار کولو زمينې برابرې شي

 په پام کې ساتلو سره، دې موخې ته رسيدل، وخت ته اړتيا لري، ځکه دولت خپل ځان د ټولنيز خونديتوب د عموضود دې 
 شريک -په دوامداره ډول-خلکو سره چې ډير د خطر سره مخامخ دي پروګرامونو په پلي کولو کې هغه هم د ټولنې هغو

  .ڼيګ

 هغه هم په رقابتي ډول او د توليداتو په کچه کې د پام وړ ،دولت تصميم لري چې د خصوصي سکتور د پرمختګ سره
د سيمه ايزو معيارونو له نظره، اوس مهال، د افغانستان صادرات چې د وچې ميوې  .زياتوالي په صورت کې مرسته وکړي



  ستراتيژۍ عمومي لنډيز د افغانستان د ملي پرمختيا د-ضميمه ر  
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خو په وروستيو کلونو کې يو لړ نويو توليدي صنايع  . کچه کې قرار لرياو قالينو د صادراتو پورې تړلي دي، په ډيره ټيټه
 لکه، د لبنياتو محصوالت، ګبين، سمنټ، د. ځانه صادراتي وړتيا هم ښودلې ده ځينو خو يې ال د. هم راښکاره شوي دي

تو تخنيکي مرستو غوښتونکى  دولت به د ال زيا.لي توليدات، شيشه، جغندر يا لبلبو، د بادامو غوړي او کشميري شالونهګلمر
 صنايعو په توليد کې د اغيزمن رقابت له الرې په صادراتي باالقوه د نوروصنايعو او يا د دې شي، ترڅو د شرکتونو وړتيا 

  . بازارونو کې زيات کړي

چې د  .د پام وړ صادراتي پرمختګ کې مرسته وکړي ازو، پطرولو او نورو ارزښتناکو پراخ انکشاف بهګد مسو، طبيعې 
بايد وويل شي .  په سلو کې پورې پرمختګ و ښيي١٧ څخه تر ١٦افغانستان د ملي پرمختيا د تګالرې په هر کال کې به د 

همدغه راز دولت ژمن دى ترڅو د . چې د خصوصي سکتور پرمختګ به هم د صادراتو په پراختيا کې زياتوالى راولي
د  .يو سوداګريز آزاد سياست د ځواکمنتيا په لورې ګام اوچت کړي او داو د ارزښتناکه صادراتو . صادراتو حجم زيات کړي

دولت يو مهم لومړيتوب شميرل کيږي، او هم د سيالۍ او هم د صادراتي  سوداګريز سکتور لپاره د ښو زمينو برابرول، د
ټې ګو د استخراج او صادراتو پرمختګ، د سرچين د کانونو د سکتور پراخيدنه، او د. پراختيا په برخه کې مرسته وکړي

 د کرنيزو فعاليتونو په څنګ کې د اوچت ،څخه تمه کيږي چې د اقتصادي پرمختګ د يوې مهمې منبع په توګه اخيستنې
  . ارزښت درلودونکى دى چې دغه دواړه به د کارموندنې په برخه کې مرستندويه واقع شي

د مالي ثبات . ټيکاو ساتونکو وسايلو څخه شميرل کيږي  دمالي دقيق سياستونه، د ستر اقتصاد او د عامه منابعو داختصاص
د عادي بودجې انډول  .موخه دا ده چې د عادي بودجې لګښتونه د داخلي عوايدو څخه پوره کړي لپاره د دولت مينځ مهاله

 ١٣٨٦ فيصده نا خالصه داخلي توليداتو د کسر څخه په ٤٠داسې وړانديز کيږي چې د  )پرته د بالعوضه مرستو څخه(
 .په يوې انډوليزه بودجې بدله شي  کال پورې) ميالدي١٣/٢٠١٢ (١٣٩١به تر  کال کې يې شتون درلود،) ميالدي٨/٢٠٠٧(

افغانستان  .ڼل کيږيګپورونو د دقيق مديريت په لور د مالي پروسې يوه الزمي برخه   خوزښت د مالي ثبات او دد افغانستان
  .ټه واخليګ او پروګرامونو په پلي کولو کې به د محدودو پورونو څخه د مشخصو پروژو

تشويق او د زياتو توليدوونکو  خصوصي تشبثاتو د  او د،د عامه لګښتونو لومړيتوب د ملي امنيت په لنډ او مينځ مهال کې
رې د سره له دې چې امنيتي سکتور د افغانستان د ملي پرمختيا د تګال. بنسټونو د رامينځ ته کولو په برخه کې پانګونه ده

خو داسې تمه کيږي چې د دغه تګالرې د پلي کيدلو د مهال په وخت کې به امنيتي سکتور د . لومړيتوبونو څخه شميرل کيږي
د عامه لګښتونو پورې اړوند سياستونه به د خصوصي سکتور پرمختګ آسانه کړي او د . بهرنيو مرستو له الرې تمويل شي

د دولت پالن دادى چې د خپلې . ر به په خپل نوبت د بيوزلۍ د کمښت سبب شيچې دغه کا. توليد وړتيا به پکې ډيره کړي
  .اختصاص شوې بودجې د لګښت وړتياوې په ټولو برخو کې زياتې کړي

د بهرنيو مرستو څه نا څه يو پر   په سلو کې ناخالصه توليد تشکيلوه،٦٠ کلونو کې، بهرنيو مرستو د هيواد په وروستيو پنځو
د تمويل  .او باقي پاتې يې د دولت له بودجې څخه بهر لګول شوې ده. ي بودجې له الرې لګول شوې دهدريمه برخه د اصل

کوونکو مراجعو د لګښتونو او د افغانستان د ملي پرمختيا د تګالرې د لومړيتوبونو په يوه کرښه کې راوستل يا تطابق 
د بې ثباتۍ په اړوند بالقوه منفي   مرستود بهرنيوش د دولت يو لوى تشوي. د ډيرو لويو ننګونو څخه شميرل کيږي ورکول

او په مينځ مهالې موده کې د مالي انعطاف پذيرۍ د سياست پورې اړوند . اغيزه ده، دولت د مرکزي بانک زيرمې ساتلې دي
  . اقدامات په کار اچوي

د مالي ثبات او د مرستو  اخوالى له الرېد عوايدو زياتوالې د عوايدو د ادارې د ښه والي، د عملي اقداماتو او د مالياتو پر
د عادي بودجې ټول  کال پورې)  ميالدي٢٠١٢ (١٣٩١دولت ژمن دى ترڅو د  .الزمې برخې جوړوي پورې د نه تړاو

رامينځ ته شوي  د داخلي عوايدو څخه د کار اخيستنې په برخه کې پرمختګونه. لګښتونه د د اخلي عوايدو څخه ترالسه کړي
 ميليارده ٢٨،٨کال کې )  ميالدي٥/٢٠٠٤ (١٣٨٣ مليارده ډالرو څخه په ١٢،٨ټه اخيستنه له ګي عوايدو څخه دي، او د داخل

ناخالصه داخلي توليداتو نسبت  او تمه کيږي چې د عوايدو او .لوړه شوې ده کې کال ) ميالدي٧/٢٠٠٦ (١٣٨٥ډالرو ته په 
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. کال پورې لوړ کړاى شي)  ميالدي١٣/٢٠١٢(هجري لمريز  ١٣٩١ په سلو کې د ناخالصه داخلي توليد تر ١١ تر ١٠ به
عملي هڅو تقويه کول او  د د عوايدو د توليد لپاره بيړنى لومړيتوب .خو له دې سره به هم د ا په نړۍ کې ټيته ترينه کچه وي

نوي قوانين   او يامالياتو قانون کې د حکومت لخوا وړانديز شوي تعديالت ومني د ملي شورا تشويق دى ترڅو پر عايداتو د
لوړولو او ښه کولو د   ادارو د وړتياو ديد دولت مهم سياست دا وي چې د ماليات خو د لنډ مهال لپاره به .تصوېب کړي

مالياتو وضع کول د عوايدو په  د مينځ مهالې مودې لپاره به په لګښتونو د .پاليسۍ له الرې په عوايدو کې زياتوالى راولي
  .  ولوبويزياتوالي کې مهم نقش

  
  
  :  د افغانستان د ملي پرمختيا د تګالرې د تمويلولو لپاره مشارکت-ز

يوه سقفي  سکتورنو د  د ملي پرمختيا د تګالرېد افغانستاند افغانستان د اسالمي جمهوريت کابينې د مالي لومړيتوبونو او 
د دغه سکتوري سقفي بودجه د پرمختيايي  .لومړى شميره جدول کې ښودل شوې ده تصويب کړه بودجه په الندې ډول چې په

  . اړتياوو، د تيرو کلونو د مالي منابعو د معلوماتو او د داخلي عوايدو د وړاندوينې پر بنسټ جوړه شوې ده

او  .د سکتوري سقفي بودجې د لومړيتوبونو پلي کيدل، د مينځ مهالي چوکاټ په رامينځ ته کولو کې مهم رولو لوبولى دى
مينځ   کال په پيل کيدو سره) ميالدي٩/٢٠٠٨( هجري لمريز ١٣٨٧د  .ره په مستقيم ډول اړيکې لريدعمومې بودجې س
او د . يې تګالره کې ذکر شوي ووړي چې د افغانستان د ملي پرمختيااحتوا ک به هغه لومړيتوبونه مهالي مالي چوکاټ

  . له الرې زمينه برابره کړيافغانستان د ملي پرمختيا د تګالرې د پلي کيدلو لپاره به د ملي بودجې

د افغانستان د ملي پرمختيا د  .د لګښت له نظره به امنيت داسې يو سکتور شي چې د ډير لوړ لومړيتوب درلودونکى به وي
ډالره لګښت  ميليارده امريکايي ١٤،٢تګالرې په موده کې به په ټوليز ډول د وړاندوينې پر بنست د امنيت په برخه کې 

دولت وړاندوينه کوي چې په راتلونکو  .ابتدايي ډول د نړيوالو لګښتونو د الرې ترسه کيږي ور تمويل پهسکتد دې  .راشي
د بې ثباتۍ په نظر کې  د افغانستان .اړتيا کمه شي کلونو کې به د امنيتي خطرونو د کميدولو په صورت کې امنيتي مرستو ته

  . کتور په بودجه کې به په راتلونکې کې بدلونونه راوليپه باالقوه توګه کوالى شي د امنيتي س نيولو سره دولت

 د کليوه او هڼونو په برخه کې د پانګه اچوونو، کرد بنسټ ،په لنډمهالې موده کې دولت د خپلو عامه لګښتونو په پروګرامونو
 رمندانو داو د کا  د خصوصي سکتور د پرمختګ،،لوى اهميت پوهيدلو سره پراختيا په برخه کې، د دې سکتورونو په

د افغانستان د ملي پرمختيا د تګالرې د پلي کيدو په موده کې به دولت ډيرې سرچېنې  .ګمارلو په بهبود باندې تمرکز وکړي
دولت ژمن  .په زياتيدونکي ډول پر ښوونې او روزنې، ښې حکومتدارۍ، روغتيا او ټولنيز خونديتوب باندې متمرکزې کړي

ه وکړي چې د اقتصادي واکمنتيا او د خصوصي سکتور د پراخيدولو لپاره د چاپيريال په دى ترڅو پر هغه لومړيتوبونو توج
  . برابرولو کې تري کار اخيستل کيږي

  : د افغانستان د ملي پرمختيا د تګالرې قيمت ټاکنه او د سکتورنو د لومړيتوبونو په نښه کول
د دغه تګالرې د جوړولو په وخت کې دا  . ده بشپړه شوېد افغانستان د ملي پرمختيا د تګالري قيمت ټاکنه ال تراوسه نه

او همداراز د پانګې اچوونې د جزئياتو په اړوند معلومات وجود نه  لګښتونو د خبره څرګنده شوه چې په ډيرۍ سکتورنو کې
 پايلو پر د مهمو لومړيتوبونو د پيژندنې او تشخيص څخه د مخه برسيره پردې بشپړه قيمت ټاکنه د سکتوري موخو د .لري
وړتياوو  نسبتًا بنسټيز لوړو هغه درې سکتورونه چې د نو تصميم پر دې شو، چې په لومړي پړاو کې به. ممکنه نه وه بنسټ

روغتيايي سکتور، ښوونه او روزنه او د ترانسپورت له فرعي سکتور څخه  .قيمت ټاکنه به يې وشي څخه برخمن دي
او د اړوند وزارتونو  د دې پروسې رهبري په غاړه واخيستله، د ماليې وزرات. ولد آزمايښتې ټاکنې لپاره انتخاب ش سړکونه

د لومړيتوبونو د  .کوي سره په دې برخه او په ضمن کې په واليتي کچه د قيمت ټاکنې په پروسه کې د شاملولو همکاري
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باندې د قيمت ټاکنې کار ال د  تې برخودرلودونکو سکتورنو يعنې امنيت، ټولنيز خونديتوب او د بنسټيزو سکتورونو په باقي پا
 هجري لمريز کال د دوبي ١٣٨٧د  تمه کيږي چې د دغو سکتورنو د قيمت ټاکنې پروسه به. پخوا څخه پيل شوى دى

  .شي  پورې بشپړه) ميالدي٢٠٠٨(

  :د ملي پرمختيا د تګالرې د پلي کولو لپاره متوقعه مرستې  د افغانستان-ح
له دې  چې.  ميليارد ډالره تخمين شوى دى٥٠،١ ښت په پنځه کلنه دوره کېګا د تګالرې ټوليز لد افغانستان د ملي پرمختي

الرې  يې د بهرنيو مرستو له  ميليارده به٤٣،٢ مليارده ډالره برابر کړي او پانې ٦،٨ جملې څخه د افغانستان حکومت
ڼل ګ کې د اصلي بودجې له الرې ډير زياتوالى  ميليارده ډالره تخمين، د بهرنيو مرستو په لګښت٥٠،١ .برابرې کړاى شي

خو که چيرې بهرنۍ مرستې د دولت د بودجې څخه پرته ولګول شي، نو بيابه ټوليز مخارج پکې زيات شي او په دې  .کيږي
ځه کلونو راتلونکو پن د پلي کيدو لپاره مرستو ته ټوليزه اړتيا زياته شي، او په  د ملي پرمختيا د تګالرېد افغانستان توګه به
  . پام وړ زياتوالى راشي په دغه لګښتونو کې د کې به

د دولت موخه په مينځ مهاله موده کې  موده کې به هيواد په بهرنيو مرستو متکي وي، د افغانستان د ملي پرمختيا د تګالرې په
ب سره دولت داسې پاليسۍ د الس په دې ترتي .دوامداره زياتوالى دى په بهرنيو مرستو د اتکا کموالې او په داخلي عوايدو کې

په . او دعوايدو راټولولو د ښه والي سبب شي  په افغانستان کې د اقتصادي چارو د ځواکمنتيا سبب شي، چېالندې نيولي دي
ضمن کې حکومت هڅه کوي چې خپل نړيوال همکاران تشويق کړي چې د افغانستان د ملي پرمختيا د تګالرې د موخو د 

 سره د لګښتونو په د حکومتدغه چاره به  .خپلو همکاريو او ژمنو ته د څو کالو لپاره ادامه ورکړي رهالس ته راوړلو لپا
وړاندوينو کې، مرسته  په او د مينځ مهالې مودې لپاره د مرستو مورد کې د ښې پالن جوړونې، د لومړيتوبونو ښې ادارې

  وکړي

  :د مرستو اغيزمنتيا. ح
ونه شي کوالى ترڅو هغو اهدافو  نو افغانستان به پام وړ پرمختګ نه رامينځ ته کيږي، کې دکه چيرې د مرستو په اغيزمنتيا 

آن که د بهرنيو مرستو په کچه کې زياتوالى هم . ته چې د افغانستان د ملي پرمختيا په تګالره کې يې ټاکلي دي ورسيږي
د افغانستان د ملي پرمختيا  ټه واخلي،ګه دولت ژمن دى ترڅو د نړيوالو پرمختيايي مرستو څخه په اعظمي توګ. راشي
دولت د مرستو د . سره، د مرستو د اغيزمنتيا لپاره يو بنسټ ايښى دى  عملي چوکاټ، څارنې او ارزونېد خپل هتګالر

  . اغيزمنتيا تګالره د پاريس د پريکړه ليک او د افغانستان سره د نړيوالې ټولنې د ژمنو پر اساس جوړه کړې ده

غيزمنتيا په تګالره کې مهم لومړيتوب دادى چې تمويل کوونکې مراجع تشويق شي چې د خپلو مرستو زياته د مرستو د ا
هغه مرستې چې د دولت د  داسې نښې نښانې موجودې دي چې .برخه د افغانستان اصلي بودجې ته انتقال او مصرف کړي

، ادارهعامه مالې  په مقابل کې دولت ژمن دى چې .ملي بودجې له الرې ترسره شوي دي نو ډيرې ښې پايلې يې درلودلي دي
 .جذب او د مالي څارنې په برخه کې تقويه کړي تدارکات او نور عامه سکتورنه د ظرفيتونو د

  :د اصولو اوپاليسو پر بنسټ جوړه شوې ده الندې لومړيتوبونو درلودونکې د مرستو د اغيزمنتيا ستراتيژي 

 دولت هغه لومړيتوبونه تشريح کوي، کوم ، پرمختيا د تګالرې د جوړيدو له الرېد افغانستان د ملي: افغاني مالکيت 
 .دي چې د افغانستان د پرمختيايي موخو لپاره الزم

 :د نړيوالو مرستو تطابق د هغه لومړيتوبونو سره چې د افغانستان د ملي پرمختيا په تګالره کې بيان شوي 
مرستو د اغيزمنتيا د ښه والي لپاره د سکتوري نهايي ټاکل شوي حد د افغانستان نړيوال همکاران کوالى شي چې د 

الرې چې په چټک  او د لومړيتوب لرونکو پروګرامو د دسپلين له الرې او په عين وخت کې د همغږۍ د بهبود له
ي ادارو د تمويل کوونکو مراجعواو دولت(ډول د معلوماتو دشريکولو او دپاليسې په اړوند د خبرو اترو په افقي ډول 

  .  مرسته وکړي)ټيمونو او د سيمه ايزو ادارو ترمينځ ې دنرغو  بيايواليت د( او په عمودي ډول )ترمينځ
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د مرستو دجرياناتو په اړوند معلومات او وړاندوينې، د انتقال د لګښتونو او د موازي مالي وجوهو د : همغږي 
ځواکمنتيا  ځ ته کول، او د تخنيکي مرستو د ادارېميکانيزمونو کمول، د دولتې دوايرو ترمينځ د همغږۍ را مين

 . کوالى شي د مرستو په اغيزمنتيا کې مرسته وکړي
دولت ژمن دى ترڅو داسې پاليسۍ جوړې کړي، چې موخه يې د شفافيت، د وړتياوو لوړول، د  :پايلو ته السرسى 

ه وړل، د پايښت رامينځ ته کول او په  د عامه مالي ادارو ښه والې، د ادارې فساد له مينځ،دولتي مرستو راجذبول
  .فعاليتونو کې د حفظ او مراقبت د لګښتونو تداوم وي

د پاريس د پريکړه ليک  ډو موخواو لرليدونو ته د رسيدلو لپاره به دولتګ :حساب ورکونه او دوه اړخيزه همکاري 
 خواوو باندې حساب دواړوپه يوې داسې وسيلې په توګه چې  د مالي ادارې د چارو ارزول د، دسروې د څارنې 

 .ډون وکړيګ ،ورکونه الزمي کړي او د مرستو د اغيزمنتيا په برخه کې

  : پلي کيدونکى چوکاټ. ط

او په دې ترتيب، ټول اړوند . ڼل کيږيګملي بودجه د افغانستان د ملي پرمختيا د تګالرې د پلي کيدلو يوه مهمه وسيله 
. په مطابق طرح او تنظيموي ملي پرمختيا دتګالرې د سکتوري ستراتيژيود  وزارتونه، خپل پروګرامونه او پروژې

ترڅو د مينځ  سکتوري پروګرامونه او پروژې، د قيمت ټاکنې څخه وروسته، يو وار بيا تنظيم او لومړيتوبونه يې ټاکل کيږي،
د ملي بودجې يو واحد او  اټد افغانستان د ملي پرمختيا د تګالرې پلي کيدونکې چوک. مهالې سقفي بودجې سره برابر شي

له امله نړيوالې ټولنې ته الزمه ده چې خپلې د دې نو  .تقنيني پلې کوونکى چوکاټ دى او د پروژو همغږى طرزالعمل
  اصل پر بنسټ، دد دغه. همکارۍ د افغانستان د ملي پرمختيا د تګالرې د لومړيتوبونو سره مطابق عياره او ترتيب کړي

عامه پانګونې پروګرام به جوړ شي ترڅو د افغانستان د ملي پرمختيا د تګالرې يوځاى  ،ختيا د تګالرېافغانستان د ملي پرم
  . برابر کړاى شي کيدل د مالي چوکاټ د بودجې او وخت تر مينځ

د کنترول او تفتيش په دفتر کې د  د وزارتونو د لګښتونو د کنترول او تفتيش دفتر به ځواکمن کړاى شي، مګر او سمهال
ظرفيتونو کموالى محسوسيږي نو د لنډې مودې لپاره به دغه مسووليت د ماليې وزارت په غاړه واخلي، کابينه به د افغانستان 

ټولې پلې کيدونکې پروسې څخه څارنه وکړي او ټول فعاليتونه به  د ملي پرمختيا د تګالرې د څارنيزې کميټې له الرې
د ماليې وزارت  .پلي کيدنه په غاړه لري ولتي ارګانونه به د دغې تګالرېمګر اړونده وزارتونه او نور د .همغږي کړي

پروګرامونه، د مينځ مهالي مالي چوکات، او ملي  مسوول دى ترڅو ځان ډادمن کړي چې د اړوندو وزارتونو پروژې او
پرمختيا د تګالرې د او ډ بورډ د افغانستان د ملي ګد څارنې او همغږۍ  .قيمت ګذاري شوې بودجه تنظيم او توحيد شوي دي

د دولت  پيژندل کيږي، ې ټولنې د لوړترينه مسوول ميکانيزم په توګهد نړيوالاو  د افغانستان د دولت د افغانستان د تړون ليک
مداوم ډول د يوې ټولنې په حيث د مرستو د  ډ بنسټونه لکه مشورتي او کاري ګروپونه به پهګاو تمويل کوونکو مراجعو 

او د افغانستان د ملي پرمختيا د  ښه والي، د پاليسيو په اړوند د ديالوګ، او د پروګرامونو د پلي کولو،همغږې کولو د 
  . تګالرې سره د تموي ل کوونکو مراجعو د پروګرامونو د همغږي کولو لپاره کار کوي

  : څارنه، ارزونه او راپور ورکول .ي

يادې شوى  .ه به د پلي کيدونکي چوکاټ يوه بشپړوونکې برخه ويد افغانستان د ملي پرمختيا د تګالرې څارنه او ارزون
مګر د .  الس ته راوړنې او اغيزشيندونکي شاخصونه طرح کړي دي،موخې، نظريات، پايلې تګالرې په ښکاره ډول،

رامينځ د معلوماتو اساس ال تر اوسه نه دى  احصايي د کمزورې پروسې، د يو لړ مهمو پرمختياوو او د بيوزلۍ د شاخصونو
افغانستان د ملي پرمختيا د  نظريات او پايلې يا د: قايل شو ته شوى، نو الزمه ده، چې د څارنې او بررسې تر مينځ توپير ته

څارنيزه (دولتي بنسټونو د څارنې  د تګالرې د پلي کيدونکي پروګرام څارنه، او د الس ته راړونو د پايلو او د لوړې کچې
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ډ بورډ، د ډاډ د ترالسه کولو په موخه، چې د افغانستان ستراتيژيک لومړيتوبونه په ګږۍ او څارنې او د همغ) کميټه او کابينه
  . يو استقامت کې قرار لري

د همغږۍ د ګډ بورد داراالنشا، څيړنو، د پاليسيو ارزونو، او ستراتيژي ګانو او په ضمن کې د افغانستان د ملي پرمختيا د 
د افغانستان د ملي پرمختيا . څارنيز او همغږي کوونکې بورد ټه راپور تقديموي ډګليک څخه تګالرې او د افغانستان د تړون 

د  د نړيوال بانک او نړيوال وجهي صندوق بورډونو ته دپاى ټکي ته درسيدو لپاره د تګالرې د پرمختګ کلنى راپور به بيا
 او د هرې دوه کلنې ارزونې څخه وروسته به د د هرکار د راپور الرې تسليميږي، ډيرو پوروړو هيوادونو د پروګرام له

د تګالرې يو نوى سند د نوموړي بورډ په هراړخيزه همکارۍ جوړ او د   د کمښتد بيوزلۍ/افغانستان د ملي پرمختيا
 نوي جوړ شوي اسناد به په عام ډول خپاره شي او دولت لپاره .پروګرامونو او معيارونو اغيزې به د اروزنې الندې ونيسي

وارزول   به همهدولتي لګښتون. له الرې خپلو د نظر وړ پايلو ته ورسيږي تنظيم دغه فرصت مهيا کړي ترڅو د پاليسيو دبه 
  . سکتوري راپور ورکونه په ربع وار ډول ترسره شي بودجي د دوران سره سم به څارنه او او د شي،

دغه  .ارنيز او همغږي کوونکي بورډ لخوا طرح شيډ څګد څارنې او راپور ورکونې مرکزي سيستم به د اقتصاد وزرات، د 
مرکزي احصائيه به  . به د منظمو معلوماتو په راټولولو او څارنيز سيستم کې کار وکړيادارهسيستم او د احصائيې مرکزي 

ر دغه راټول شوي معلومات به بيا د څارنې او راپو. معلوماتو د مختلفو الرو، لکه د سروې ګانو له الرې راټول کړي
وروکونې سيستم پروسس کړي، د وزارتونو بودجوي څارنه او راپور ورکونه به په غاړه واخلي، مختلفې څارنيزې پروسې 

مرکزي احصائيه به د مهمو ملي احصائيو د راټولونکي، . او بااالخره به دغه معلومات خپاروه او نشر کړي. به آسانې کړي
لپاره چې مرکزي د دې  .نې د سيستم لپاره به د يوې سرچينې بڼه غوره کړيلومړني او ثانوي، او د څارنې او راپور ورکو

 اغيزې په ټيټه کچه باندې د هغوىاو  احصائيه وکوالى شي تر څوپه لوړه کچه د شاخصونو په اړوند شميرو او معلوماتو
خطر  ايلو څخه يوه يې هم دد مرکزي احصائيې د وس .رامينځ ته کړي نو د بشري ظرفيتونو له پلوه بايد ځواکمنه کړاى شي

د خطر او خطر . چې دهغې په واسطه د بيوزلۍ کچه محاسبه کيدالى شي. او خطر ته مخامختيا ارزول په کورنيو کچو دي
 پرمختيا د تګالرې اغيزمنتيا د ملي ته د مخامختيا د اروزلو د سيستم نقش ته بايد ډيره پراختيا ورکړل شي ترڅو د افغانستان

  .ه انعکاس ورکړيته په ښه توګ

 ترڅو د افغانستان د ملي پرمختيا د تګالرې سکتوري معلوماتو راټولول دي ادامه ورکړي ته چې د وزارتونه به خپل کار
وزارتونه به خپلې واليتي نماينده ګۍ تقويت کړي ترڅو د شاخصونو د ډولونو په  .پايلې او الس ته راوړنې پرې وڅارل شي

د افغانستان د بودجې د څارنې سيستم،  . د پرمختګ د کچې د ارزولو لپاره معلومات راټول کړيتفکيک سره په واليتونو کې
او د افغانستان د مالي ادارې د معلوماتو سيستم، چې د ماليې وزرات له لوري اداره کيږي، به د داخلي او خارجي لګښتونو په 

  .  کړياړوند د مالي مينځ مهالي موازي چوکاټ له الرې معلومات برابر

رسنۍ به د افغانستان د  خپلواکه څارنه هم د څارنې او راپور ورکونې يوه مهمه برخه ده، مدنې ټولنه، نا دولتي موسسات، او
انو، ګتګالرې پلي کيدل، او ارزول به د همکارانو، واليتي نماينده د دې  . پرمختيا د تګالرې خارجي څارنه ترسره کوييمل

  . شي ترسره مشوره کېاو نړيوالو استازو سره په 

نقش د الندې موضوعاتو لپاره د ارزښت   د نړيوالې ټولنې او د ملګرو ملتونو د سازمانونو،د مالي نړيوالو بنسټونو
د ) ٣(د مهمو معلوماتو د پوښښ او زماني ميعادونو لپاره ) ٢(د څيړنو او ارزونو د مخ ته وړلو لپاره ) ١. (درلودنکى دى

او په مينځ مهاله موده  د اوسنيو بهرنيو مرستو د کچې په اړند د معلوماتو برابرول) ٤(ند سازۍ لپاره موجوده سر چينو د مست
  .کې د مرستې د کچې وړاندوينه

  :پايله. ک
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د پام وړ الس ته راوړنې مينځ ته راغلي دي، خو افغانستان او نړيوالې ټولنې، د ورانيو کچې   ګرچه په تيرو شپږو کلونو کې
هيلو په   دد خلکو سترګه وکتل او الزم وخت او لګښتونه يې په پام کې ونه نيول، پرمختګونه تل د ستونزاو ته په کمه

  . ننګونو سره مخامخ وو د زياتيدلو سره

ولسواکۍ اړتيا وه ترڅو يو نيکمرغه افغانستان چې اقتصادي پرمختګ او د بيوزلۍ کمښت  کې د نوې راټوکيدلې په افغانستان
په شتون کې، چې   دولتي سکتور د منابعواوپه دغه برخه کې برياليتوب د پرمختګ کوونکي خصوصي  .ته شيپکې رامينځ 

په  .جوړ کړي، اړه لري بنسټونه د اقتصادي پرمختګ د مساوي تقسيم  قانوني، او په ټولو وګړو باندې،د فزيکي، سوداګريزو
ټول هيواد او واليتونو کې د  ولې او امنيت راوستلو او پهاقتصادي پرمختګ، د بيوزلۍ له مينځه وړل، د س عين وخت کې

  . شوني نه دي ثبات د ټينګښت او د دولتي ارګانونو د بنسټيزو وړتياوو د لوړلو پرته

هغه موخې چې د افغانستان په تړون ليک او د  په کلکه ژمن دى ترڅو د افغانستان د ملي پرمختيا د تګالرې له الرې، دولت
MDGملي ثبات ) ١: (او دغه ژمنتيا په الندې ټکو پور اړه لري . ورڅخه يادونه شوې ده ترالسه کړي په موخو کې

او د دولت د حساب  د عامه خدمتونو) ٣(د ولسواکۍ او د بشري حقونو ټينګ مالتړ،  د قانون د واکمنۍ،) ٢(راوستل، 
کې کمښت روالي او د پاييدونکي پرمختګ ښه والې، او په دغه موضوع کې هغه هڅې هم شاملې دي، چې بيوزلۍ  ورکونې

د انساني پرمختيا له شاخصونو  چې د خصوصي سکتور له الرې رهبري کيږي ا وهمدغه راز چې د اقتصادي پرمختيا کوم
 کرهڼه، ، انکشافي ډګرونو د چټکتيا په موخه په ټولو مهمو سکټورنو لکهد ټولو، برسيره پر دې. څخه بشپړ ډاډ حاصلول دي

  .ڼل کيږيګوبه لګول او د ښوونې او روزنې په سکتورونو کې پانګوونې ته اړتيا ضروري انرژي، ا

د ملي  ډون درلود، د افغانستانګد پراخو مشورو څخه وروسته چې په هغو کې په زرګونو افغانانو او نړيوالو همکارانو 
د هغو ننګونو چې هيواد ورسره  پراختياپرمختيا تګالره جوړه شوه، ترڅو ډاډ حاصل شي چې د پيژندل شويو لومړيتوبونو 

په دې الره کې برياليتوب هله رامينځ ته کيداى شي، چې په همغږي، او پاييدونکي دول د نړيوالو  .متناسبه ده مخامخ دې
تر څو د افغانستان د ملي  .ڼل کيږيګپه دې برخه کې د مرستو اغيزمنتيا ډيره مهمه . همکارانو لخوا مو ښه مالتړ وشي

د افغانستان د ملي پرمختيا د تګالرې د لومړيتوبونو او د  تيا د تګالرې اجنډا، خپله د افغانانو لخوا، په ځانګړي ډولپرمخ
  . دولت د اصلي بودجې له الرې په اغيزمنه توګه پلې شي

لمې واکمنۍ په د ثبات، نيکمرغۍ او د سولې د سا د افغانستان د ملي پرمختيا تګالره د يوې ملي تګالرې د سر ليک الندې
لکه څنګه چې موږ د افغانستان د تړون ليک  .ډه الره غوره کړې دهګيو  لپاره اړوند يوه واحده او په برياليتوب د ترسره کيدو

تګالرې د دې د په برياليتوب د ترسره کيدو او د افغانستان د وګړو په ژوندانه کې د مثبت بدلون په لورې خوزښت کوو، نو 
 ده چې موږ تر ټولو مهمه خو ال دا .اړتيا لرو د نړيوالې ټولنې، ټينګې او پاييدونکې مالي او سياسي ژمنتيا ته د پلي کيدو لپاره

 خصوصي سکتور، مدنې ټولنې، نړيوالې ټولنې او ټولو افغانانو مشارکت او همکارۍ ته ،ډې هڅې لپاره د دولتګد دې 
  .اړتيا لرو

  .حقيقت بدل کړو ترڅو د افغانستان د خلکو لپاره خپل لرليد پهد يو بل سره په همکارۍ به موږ وکړاى شو 
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ډون کوونکي ګکې ) د افغانستان د ملي پرمختيا د تګالرې په کنفرانس(د افغانستان د مالتړ په نړيوال کنفرانس 
  هيوادونه او موسسې

  : ډونکوونکي هيوادونهګ

  ترکمنستان  جاپان  )ډ مشرتوبګ(افغانستان 
  تحده عربي اماراتم  اردن  البانيا

  انګلستان  قزاقستان  استراليا
   متحده آياالتاد امريک  د کوريا جمهوريت  اطريش
  ازبکستان  کويټ  بحرين

    قرغزستان  بنګله ديش
  ډون کوونکې موسسېګ  ليتويا  بلجيم

  د آغا خان بنياد  ليبيا  برازيل
  آسيايي پراختيايي بانک  ليتوانيا  بروني
  اروپايي کميسيون  لوکزامبورګ  بلغاريا

  )ناټو(د شمالي اتالنتيک تړون   ماليزيا  ناداکا
  اسالمي پراختيايي بانک  مالتا  چيلي
  )سکرترجنرال(د اروپايي اتحاديي استازې   هالنډ  چين

  نړيوال وجهي صندوق  نوې زيالند  کرواشيا
  )ګډ مشرتوب(ملګري ملتونه   ناروى  قبرس

  ل بانکنړيوا  عمان  د چک جمهوريت
  د اسالمي کنفرانس سازمان   پاکستان  ډنمارک
    پولنډ  مصر

  کتونکي   پرتګال  ايستونيا
د افغانستان لپاره د مرستو د   قطر  فينلنډ

  د اقتصادي همکاريو موسسه   رومانيا  )ګډ مشرتوب(فرانسه 
  د سره صليب نړيواله کميټه  روسيه  مقدونيا
  تصادي همکاريو او پرمختګ موسسهد اق  سعودي عربستان  جرمني
  د سيمه ايزو همکاريو لپاره د جنوبي آسيا ټولنه  سينګاپور  يونان

  اروپايي پارلمان  سلواکيا  هنګري
  په اروپا کې د امنيت او همکاري سازمان  سلوانيا  آيسلند

    هسپانيه  هندوستان
    سويډن  اندونيزيا
    سويس  ايران
    تاجکستان  آيرلند
      ايټاليا

 http:// www.embassyofafghanistan.org/document/resume_ANDS.pdf متن په انګريزيلنډيز د دې 

   کې موندلى شئدغه ويبپاڼه اوټوله تګالره په

http://www.embassyofafghanistan.org/documents/Afghanistan_National_Development_Strategy
_eng.pdf  
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  ضميمه ز
  ستندويانو لستد افغانستان د نړيوالې ټولنې د مر

  )مليونونو ډالروپه (

  ټولې ژمنه شوې) ٢٠١١ ترمارچ ٢٠٠٢جنوري ( ١٣٨٩ څخه تر ١٣٨٠د    د پلي کولو لپاره د ژمنه شويو پيسو اندازهد افغانستان د ملي پرمختيا ستراتيژي  مرسته کوونکي

    ټولې  زړې  نوې  

  ٢٢٠٠  ١٣٠٠  ٨٠٠  ٥٠٠  آسيايي پراختيايي بانک 

  ٢٠٠  ١٠٠    ١٠٠  آغا خان
  ٤٤٠،٢٣  ٢٣٢٫٣٦    ٢٣٢٫٣٦  استراليا
  ١٤  ٠    ٠  اطريش
  ٨٦،٨٠  ٤٦،٨٠    ٤٦٫٨٠  بلجيم 
  ١  ١    ١  برازيل
  ١٤٧٩،٠٥  ٦٠٠    ٦٠٠  کانادا
  ١٩٦،٥٠  ٧،٥٠    ٧،٥٠  چين

  ٢٨،١٠  ٢٨،١٠    ٢٨،١٠  کرواشيا
  ٢٢  ٢٢    ٢٢  د چک جمهوريت

  ٦٨٣،٠٤  ٤٣٠  ٠  ٤٣٠  ډنمارک
  ١٧٦٨،٦٥  ٧٨٠  ٧٨٠    اروپايي کميسيون

  ٢٦٨،٢٠  ٠  ٠  ٠   او،، سي، اچاي
  ٢  ٢    ٢  مصر
  ٠،٣٠  ٠      ايستونيا
  ١٥٢  ٧٥  ٤٥  ٣٠  فينلڼډ
  ٢٠٦  ١٦٥،٥٠  ٣٨،٧٠  ١٢٦،٨٠  فرانسه
  ١١٠٨،٣٢  ٦٥٥،٢٠  ٣٧٤،٤٠  ٢٨٠،٨٠  جرمني
  ١١،٤٨  ٠      ګلوبل فنډ
  ١٢،٧٠  ٣،١٠    ٣،١٠  يونان

  ٣  ٣    ٣  هنګري
  ١٢٠٠  ٤٥٠    ٤٥٠  هندوستان
  ١١٦٤  ٣٥٠    ٣٥٠  ايران
  ٣٣،٤٠  ١٣،٥٠    ١٣،٥٠  دآيرلن

  ٧٠  ٠      اسالمي پراختيايي بانک
  ٦٣٧،٣٦  ٢٣٤    ٢٣٤  ايټاليا
  ١٩٠٠  ٥٥٠    ٥٥٠  جاپان
  ٤  ٠    ٠  قزاقستان

  ٨٦،٢٠  ٣٠    ٣٠  د کوريا جمهوريت
  ٧٥  ٣٠    ٣٠  کويت

  ٧،٢٠  ٠    ٠  لوکزامبورک
  ٠،٣٠  ٠٫٣٠    ٠،٣٠  مالتا
  ١٦٩٧  ١٢٠٩    ١٢٠٩  هالنډ

  ٣٠،٨٥  ١٥    ١٥  نوې زيالند
  ٩٧٧  ٦٧٥  ٦  ٦٦٩  روېنا

  ٩  ٣    ٣  عمان
  ١٥  ٠    ٠  د اسالمي کنفرانس موسسه

  ٣٠٥  ٢٠    ٢٠  پاکستان
  ٦،٣٣  ١،٣٠    ١،٣٠  پولند
  ١،٢٠  ٠    ٠  پرتګال
  ٢٤  ٤    ٤  فطر

  ١٤١  ٠  ٠  ٠  فدراتيفه روسيه
  ٥٣٣  ٠  ٠  ٠  سعودي عربستا

  ١  ١    ١  سلواکيا
  ٤٨٦،٤٧  ٢٣٤    ٢٣٤  هسپانيه
  ٢٨٨،٦٠  ٠    ٠  سويډن
  ١٣٤  ٠      سويس
  ٢٨،٦٠  ٠    ٠  تايوان
  ١٩٠  ١٠٠    ١٠٠  ترکيه

  ٣٢٣،٧٠  ٢٥٠    ٢٥٠  متحده عربي امارات
  ٢٨٩٧  ١٢٠٠    ١٢٠٠  انګلستان

  ٢٥٢،٤٠  ٠  ٠  ٠  ملګري ملتونه
  ٣١٨٥١،٨٦  ١٠٢٠٠  ٣١٠٤،٦٠  ٧٠٩٥،٤٠  متحده آياالت
  ٠،٠١  ٠،٠١    ٠،٠١  ويتنام

  ٢٨٠٣  ١١٠٠  ٦٦٧  ٤٣٣  نړيوال بانک
  ٩٢،٧٧  ٠  ٠  ٠  نور مرسته کوونکي

  ٥٧،١٤٩٦٢  ٢١١٢١،٦٧  ٥٨١٥،٧٠  ١٥٣٠٥،٩٧  ټولې
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  ونهماخذ

   پورې١ څخه د فبروري تر ٣١د جنوري د   د افغانستان په اړوند د لندن کنفرانس، تړون ليک د افغانستان

   افغانستان٢٠٠٥ خطراتو ارزونه د ملي ،د افغانستان د کليو د پراختيا وزارت او د مرکزي احصائيې اداره

په پورته ذکر شوي   کال٢٠٠٨ جون ١٢  د افغانستان د مالتړ لپاره نړيوال کنفرانس،نستان د ملي پرمختيا تګالرهد افغا
  .سايټ کې يې موندالى شئ

 ، ميليارده ډالره مرسته د افغانستان لپاره٢١نړيوالې ټولنې نور ) د جون ديارلسمه او دوه زره اتم کال(اندرسون، جان وارډ 
  ويبپاڼې څخه ټن پوست لهګواشن

 http://wwww.washingtonpost.com/wp-dyn/content/2008/06/12/AR008061200269_pf.html  

  د افغانستان د مطالعاتو دګروپ راپور) ٢٠٠٨. ٣٠جنوري (د جمهوري رياست لپاره د مطالعاتو مرکز

 افغانستان له -تابد سي آى اې، نړيوال معلوماتي ک) ٢٠٠٨ديرشم د جنوري (د استخباراتو مرکزي اداره 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/af.html  له ويبپاڼې څخه پر

   کال٢٠٠٨ د اکتوبر د ٧

  :  کال له٢٠٠٨ د جون ١٢ د افغانستان څخه د مالتړ د نړيوال کنفرانس اعالميه

http://unama-afg.org/_latestnews/2008/Paris-con-Declaration-june12.pdf ويبپاڼې څخه  

د بشري حقونو په اړوند  ) کال٢٠٠٨، ١١د مارچ (د کورنيو چارو وزارت، دډموکراسۍ بيرو، بشري حقونه، او کار، 
  ويبپاڼې څخه http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2007/100611.htm له ٢٠٠٧-هيوادنى راپور 

د ځينو پرمختګونو سره، د امنيتې وضعې خرابيدل او ) ال د جوالى مياشت ک٢٠٠٥د (د حکومت د حساب ورکونې دفتر، 
  ټن ډي سي، متحده آياالتګواشن) GAO-05-742(واښ پيښوي ګنور خنډونه د متحده آياالتو اهدافو ته 

-GAO(په افغانستان کې د امنيت تامينول، او بيا رغونه يې )  کال دمى مياشت٢٠٠٧د (د حکومت د حساب ورکونې دفتر، 
07-801SP (ټن ډي سي، متحده آياالتګواشن  

د دفاع وزارت په اړوند : د ترويزم په ضد جګړه) ١٣ کال د جون دمياشتې ٢٠٠٨د (د حکومت د حساب ورکونې دفتر 
  ټن ډي سي، متحده آياالتګواشن) GAO-08-853R( راپور ورکړل شوي مکلفيتونه

ولسمشريزې او پارلماني ټولټاکنې  :افغانستان) کال د اپريل مياشت ٢٠٠٥د (کاتزمن، کينت، د کانګرس د څيړنو خدمتونه 
)CRS RS21922 (متحده آياالت د کانګرس کتابتون،واشنګټن ډي سي   

دجګړې څخه وروسته، حکومت  :افغانستان) ٦ د جون دمياشتې ٢٠٠٨د (کاتزمن، کينت، د کانګرس د څيړنو خدمتونه 
  متحده آياالت د کانګرس کتابتون،واشنګټن ډي سي) CRS RL 30588 (داري، امنيت او د متحده آياالتو پاليسي
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د افغانستان د ستراتيژيک مشارکت په اړوند ) ٢٥ کال دسپتمبر د مياشتې ٢٠٠٨د (نيګروپونتې، جان او سپنتا، رنګين دادفر 
 http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2008/sept/110323.htmډه بيانيه له ګد افغانستان او متحده آياالتو 

  ويبپاڼې څخه 

  )١٢٣٠(راپور  د افغانستان د ثبات او امنيت په لور د پرمختګ) ٢٠٠٨(د دفاع د وزارت دفتر 

  له دې   سويلي آسيا د افغانستان اسالمي جمهوريت-د اسيا پراختيايي لرليد) :n.d(سروري محمد اسحق 
http://www.adb.org/Documents/Books/ADO/2008/AFG.asp بپاڼې څخهوي  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


