
 

 

 

 

 

 

 ې مياشت د غوي1386  كسنيمش نيه

  

  نړيوالې مرستې په افغانستان كې دولت ته مرسته؟
  )تناقض(  توپيرونهنېو او د دولت جوړ

 لنډيز

 په  پرېكړودبن  كال كې د 2001 چې په بهيرډمهالې ادارې نافغانستان د لد
د يوې اوږدې مودې پراختيايي چوكاټ په لور چې د و ويبنسټ تعيين شو

د  د ستراتيژى ليك او د افغانستان د ملي پراختياتړونغانستان په اف
 كې دغه وختپه . پراختيايي په بهير كې په ډاګه شوى و، ګام ږدي

 كچه له  مليپه ترياك او ،ريو له سختو ګواښونوافغانستان د ناكرا
ډمهالو ګامونو ته ن ل د دغو ګواښونو د مقابلې لپاره. ىه مخ د سروناخوښي
او  ږدمهالې الرې د پراخو اصالحاتو د حل او، پداسې حال كې چې.هاړتيا د

په هر حال، د نړيوالو مرستو او . د يوه ځواكمن دولت د جوړولو لپاره دي
 ګامونه او همدا هډمهالننې تر منڅ اړيكې پېچلي دي ځكه چې لودولت جوړ

شان ډېرو بهرنيو مرستو باندې ډډه كول د دولت جوړونې د اوږدمهالو 
د مرستو او د اوږدمهالو . ډ المل كېداى شينيرونو د پرمختګ د خبه

ډمهال نګامونو تر منځ اوسني اړيكې له يوې خوا او په مرستو ډډه كول او ل
  .  المل كېږي“ د تناقضدولت جوړونه كې”ګامونه له بلې خوا په 

 په سرچينو باندې د دولت وبرابروونك دپه مرستو باندې ډډه، د لګښتونو
 د اوږدمهالې ،بهرني او كورنيرنه او د بودجوي مرستو دواړه ډولونه لږه څا

حكومتي پروګرامونه چي د دولت د . دولت جوړونې د برخو ښودونكي دي
وړتيا د ښه والي او ځواكمن كېدو په لټه كې دي د امنيت، د عامه ادارې 

 او د سيمه ييز حكومت په برخو كې يې زيانمنې پايلې را منځته كړي سمون
دي او د په زړه پورو پايلو د الس ته راوړلو لپاره پاتې والى تر يوې اندازې د 

ډمهالو پروګرامونو او د دولت جوړونې د اوږدمهالو بهيرونو تر نسياسي ل
 .     منځ د اوسنيو توپيرونو څخه سرچينه اخلي

  اداره او ارزونې  ېڅيړند افغانستان د 
ړۍ لېد توضيح پانو د خپرون

 محتوا

 حكومت كول او اوسنۍ كړكېچ .1

 د دولت جوړونې تناقض .2

د   راوړل؟هد ښه والي لپاره تغييرون .3
تېژۍ راافغانستان د ملي پراختيا د ست
 او پرېكړه ليك د چوكاټ ارزونه

 هغه الرې چارې چې په مخ كې دي .4

 د افغانستان د څېړنې او نيكسن شميه
 حكومتي ځېړونكى  كې(AREU) اداره ارزونې
  دغى ادارى د روانې د توضيح پاڼهدغه. دى

 لخوا  د موسسېويل هېنريچ ب او د څېړنې 
 شوى او هبرابر پر بنسټ تمويل شوى يوى پاڼى

: الندې ځانګړتياوو تر السه كېداى شيپه 
، نړيوالې مرستې او حكومت په نيكسنمش يه

/ ل موسسه كابليافغانستان كې، د هېنريچ بو
ته  www.boell-afghanistan.orgد . 2007 برلين

 دغى  ليكوونكى دى څپرونىد دغ. مخه وكړئ
له همكارانو او ناپېژندل شوو ى څيړنيزه ادار

ى د ګټورو وړانديزونو لپاره نيوونكو څخه ددو
په برابرولو كې لومړنۍ مسودى  د ى پاڼىد دغ

  . مننه كوي
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  ليك چوكاټ دتړوند افغانستان د ملي پراختيا ستراتېژى د 
 په افغانستان كې د حكومت لپاره د يوه پراخ پراختيا او امنيت،

دغه . .بنسټه  او ستراتېژيك پروګرام د وړاندې په لور ګام ايښئ دي
چوكاټ د افغانستان دولت اړ باسي چې د ډېرو توضېحاتو په 
وړاندې كولو سره خپل مالكيت له دغه پراختيايي بهير څخه زيات 

لتي سيستمونو نكي كوالى شي له بودجې او دوومرسته كو. كړي
څخه په مالتړ او د مرستو د ال زيات همغږي او يوالي لپاره خپله 

 اصلي بودجې د ونډه په دغه بهير كې ال ښه كړي، كه څه هم چې د
 مالتړ په لوري د تګالرې بشپړ تغيير نه شونۍ  او نه هم د 

  .  دهسپارښتنې وړ

  :ټول سكتورونه په ځانګړي توكه بايد

ت جوړونې له يوه عيني او اوږدمهال خپلې ستراتېژي د دول •
 مالي دوام او د  سره په كوم كې چې ډيره پاملرنهپروګرام

 ته كېږي تنظيم ونولنډمهالو او اوږدمهالو ګامونو تر منځ ټكر
 . كړي

ډوليزې په ند كورنيو او بهرنيو بودجوي سرچينو د تناسب او ا •
 .  وكړياړه د سرتاسري توكو په تامينولو او چوپړ باندې ټينګار

اړونده  لېږد  د تشخيص، منځته راوړو او د انساني ظرفيتونود •
 ښه والى وركړي و تهفعاليتون

 . ټولنيز ځواب وركونې ته ښه والى وكړي •

بايد په الندې موضوع ګانو ] اقدامات[د افغانستان د دولت ګامونه 
  :كې شامل وي

 چې د پراختيا بايد  په حيث،  د يوه مالتړ په دغه بهير كې •
په كارولو سره د افغانستان د ملي و وركوني د ستراتېژي

  باندې په لومړيتوب وركونېته (ANDS) ستراتېژى پراختيا
 . ټينګار وكړي

 بايد ورو ورو روښانه او جزئيات يې ت ستراتېژي اكمي حمليد  •
 .كړيور او پراختيا

بايد هم د دولت په دننه او هم د دولت او د  د اړيكو ستراتېژى •
 .  منځ پياوړي كړيخلګو تر

 بايد په دې الندې )اقدامات ( ګامونه سازمانونود مرسته كوونكو
  :موضوع ګانو كې شامل وي

د كورنى بودجې مالتړ بايد زيات شي او د دولت د  ظرفيت په  •
لوړولو كې ونډه واخلي او د افغانستان د بيا جوړونې د وجهي 

 .  متغيير رول ته پام وكړي(ARTF)صندوق 

 تشخيصولو چي د كومو مكانيزمونو همغږي او د دې په •
يووالى ال ډېر اغېزمن او ساده وي، د ښه ريپوټ وركولو په 

 .  بودجې د مالتړ كچه لوړه كړيۍوسيله د بهرن

د خپلو كړنالرو د ارزونې په وسيله او هم د څو اړخيزو شبكو  •
كارول لكه د افغانستان د بيا جوړونې وجهي صندوق، چې د 

 .  د ژمنو د زياتوالي الرې چارې ومومياوږدو كلونو

 اوسنى كړكيچ كول اوحكومت.  1

 په بن كې د افغانستان لپاره د انتقالي ( كال په لومړيوكې2007د 
 هېواد په يوې )سياسي چوكاټ له مقررېدو څخه پنځه كاله وروسته

يو او ر كال كې موږ د دولت په ضد د ناكرا2006دوې الرې كې دى، په 
لي او د پراخې كچې االي، د ترياكو د كركېلې د زياتوتاوتريخو

ناخوښيوڅخه چې په واقعي او مشهود ډول د افغانانو د ژوندانه په 
ښه والي كې د دولت پاتې راتلل، له فساد او ناكاميو څخه راپورته 

دغه درې ګواښونه چې له ناكراريو، ترياك او له  .شوي و، شاهدان و
ه شوي د پرمختګ د بهير د لړزولو او ټوليزو ناخوښيو څخه راپورت
  .  د زياتوالي لپاره دي د كچېپه افغانستان كې د ناامنى

  

مهاله ستراتېژى او د لنډپدې منځ كې د افغانستان د ملي پراختيا 
ډه كې په الره نم كال د لندن په غو2006ليك چې په ټړونافغانستان 

ستان دولت  نوې ستراتېژى چوكاټ يې د افغانېاچول شوي و، د يو
دغه چوكاټ . د  ګډو فعاليتونو لپاره وړاندې كړاو نړيوالې ټولنې ته 

د عدالت، بهيرونه او دموكراتيكو سازمانونو او همدا شان د 
بېوزلي د كچې د راټيټولو او د عادالنه او پراخې اقتصادي ودې د 

، 1 لپاره وپېژندل شوتياثبات پياوړو سمسورتيا له الرې د سولې ا

                                                 
 كال جنوري، اجرايي لنډيز، د افغانستان د ملي 2006د افغانستان اسالمي جمهوريت د  1

  .پراختيا لنډمهاله ستراتېژي
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دټوليزو پرېكړو كولو سيستم ته ويل كېږي، چې په يو لړ عامه او نيمه عامه موضوع ګانو لكه امنيت، ښوونه او : حكومت
د په معمولي توګه دولت په ملي كچه د ټوليزو پرېكړو .  شاملېږي كېروزنه، اقتصاد او بنسټيز ارزښتونه لكه عدالت او تابعيت

. نيولو او پلي كولو شرايط برابروي چې لږ تر لږه امنيت، څارنه او حكومتي كنټرول او د ټوليزو آرمانونو د بيانولو الرې چارې دي
د مرستو د پراختيا لپاره د حكومت سيستم شامل د دولت، نړيوال مرستندويان، د بيا جوړونې واليتي په افغانستان كې 

 او حتا نارسمي موسسې چې ټول د لږ شانته ځواك او د ګډو NGOsسسې، نادولتي سازمانونه ټيمونه، نادولتي سوداګريزې مو
  . بېالبېلو اړيكو درلودونكي دي، شاملېږي

د سمون، جوړولو او د دولتي ادارو د مالتړ او د ياد شوو عمومي توكو د توليد د ال اغېزمنتوب د موخو لپاره : دولت جوړونه
  .    شان د ځواك د زياتوالي او د مرستو د پراختيا د كنټرول او تمركز په برخه كې د دولت هڅې ديدولت جوړونه همدا. هڅې دي

ې سره سره دغه ګام چې د يوه پراخ توسعوي چوكاټ لور ته خو له د
تګ دى ال ډاډمنه نده او د هغه د بشپړېدو لپاره اوږده الره په مخ كې 

  . ده

د يوه تل پاتې، مشروع او اغېزمن دولت جوړول، هم يوه اوږدمهال 
لرليد ته د رسېدو لپاره چې د افغانستان د ملي پراختيا د ستراتېژى 

ليك كې وړاندې شوي او هم په اوسني تړونان په او د افغانست
 سختې . لپاره اصلي المل دىراوړلوكړكېچ باندې د بريا د السه  

ناكرارى نه دا چې دولت يې د كورني امنيت په تامينولو او د پولو په 
څارنه كې بې وسه كړئ بلكه د نه بيا جوړونې او پراختيا سره هم 

كچه كې ناڅاپه وروستى زياتوالى، اړيكې لري د ترياكو د توليد په  
د حكومتي د  عملونو د څارنې او د عامه مالونو د تامينولو همغږي 

 او د كرنيزو مالتړلكه د اعتبار وړ سرچيني او ډاډمنې او تلپاتې 
د حكومت ضعف، ، بلكې سر بېره پر دې 2محصوالتو انډول دي

 كې پخپل فساد او د شفافيت نه شتون د عامه چوپړ په وړاندې كولو
  وار د ټوليزې ناخوښى په منځته راوړلو كې ډېره اغېزه لري

                                                 
، د William Byr [2004[او ويليام بېرد ] Christopher Ward[وارد كريستوفر  2

 Davidاو ديويد منسفيلد : افغانستان د ترياكو اقتصاد، نړيوال بانك واشنګتن دي سي

Mansfield او آدم پين Adam Pain 2005 د څيړنې او  شعار؟ د افغانستانحقيقت يا 
  .كابل  اداره،ارزونې

د بېوزلي په كمولو كې حكومت د پراختيايي مرستو په اغېزمنتوب 
له دې امله مهمه دا ده چې د بيا جوړونې او ؛ كې يو مهم المل دى

پراختيا په اړوند فعاليتونه د حكومت د ټوليز ښه والي په چوكاټ 
دولت جوړونه همدا شان د سمونې د بهير او د  3.كې ترتيب شي

دولتي موسسو څخه د مالتړ په حيث پر هغو ګواښونو باندې چې د 
  . افغانستان په وړاندې پراته دي يو مهم المل دى

                                                 
 DFID ، بېوزلو ته د كار لپاره د دولت اړ ايستلDFID ، 2001 د نړيوالې برخې پراختيا 3

 ،افغانستان، دولت جوړونه، دوامداره وده او رغونه، او د 2004لندن نړيوال بانك، 
  بېوزلي كمول، واشنګتن دي سي
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)تناقض(د دولت جوړونې توپيرونه .  2

  د دولت جوړونې بهير جګړه ځپلو سيمو ته د نړيوالو مرستو د نورو 
 كې نيولو سره په ځانګړې توګه د بيا جوړونې په ډولونو په پام

 پداسې حال كې چې د بيا جوړونې نور . كې توپير لريل پېفاصلهبال
فعاليتونه د ځانګړو اړتياوو د حل لپاره د سرچينو په تخصيص كې 

د دولت جوړونې بهير د ټوليزو موخو په اړونده پرېكړو . شاملېږي
ېزمن او ګټور وي بايد پخپله كې رانغښتي دي او د دې لپاره چې اغ

په ] چېرته چې د دولت جوړونې بهير پكې تر سره كېږي[د ټولنې 
 څخه د لپېد اضطراري مرستو له . الس يې الرښوونه وشي
 په يوه ضعيفه دولت كې د فعاليت   تګ،دوامدارې پراختيا په لوري

 په كاركولوكولو نه د يوه ځواكمن دولت سره يا دننه په دولت كې د 
  . مانا ده

. په مرستو باندې بې حده ډډه كول د دولت جوړونې بهېر لړزولئ شي
 ناكراري، ترياك  لكه ګواښونو په وړاندېد داسېپه افغانستان كې 

او ټوليزه ناخوښۍ، چې موخه يې د افغانستان په ټولنه كې د ټوليز 
، مالكيت د جوړولو مخنيوى دى سخت او لنډمهال غبرګون ته اړتيا

د . خنډ ګرځيد پرمختګ د اوږدمهالې دولت جوړونې ه توګه په غالب
مرستو او اوږدمهالو ګامونو تر منځ اړيكې له يوې خوا او په مرستو 
ډډه كول او لنډمهال ګامونه له بلې خوا په دولت جوړونه كې د يوه 

  .د جوړېدو المل كېږي] تناقض[توپير 

ړيوالو مرستو پدې برخه كې، په افغانستان كې د دولت جوړونې او ن
  . تر منځ اړيكې له دريو خواوو تر بحث الندې نيول كېږي

 . د دولت جوړونې په اړوند د مرستو د اندازې اغېزې •

 ې او زد دولت جوړونې په اړوند د مرستو د وړاندې كولو اغې •

د دولت جوړونې د پروګرامونو په جوړولو كې د مرستو  •
  .اغېزمنتوب

  جوړونهې او دولت د مرستو انداز.   1
د فغانستان د پراختيا لپاره د وړاندې شوو مرستو په كچه كې د يوه 

د مرسته كوونكو په لومړۍ غونډه . قطعي رقم تعيينول نا شونى دى
په م كال 2002 وروسته په څخهكې چې د طالبانو له رانسكورېدو 

توكيو كې جوړه شوه، د بېړنيو او لومړنيو  اړتياوو د تامين د زېرمو 

 د زياتو امريكايي ډالرو وړاندينه څخه 4 ميلياردو14 چې له پر خالف
 ميليارډه امريكايي ډالرو ژمنې، افغانستان ته د 5،2شوې وه، د 

د برلين غونډه چې د  پنځه كلن غير پوځي مرستو په لړ كې وشوې
 ډالرو د و مليارډ27,5] امريكايي[ په اپرېل كې جوړه شوه د 2004

تر ] د افغانستان د راتلونكې تامين[ې اووه كلنې طرحې پر خالف چ
نامه الندې د مرستو د راټولولو په اړوند په يوه مهم دولتي سند كې 

په . امريكايي ډالرو ژمنه شوهميليارډو  8،2بيان شوى و، پايله يې د 
پايله كې هغه ژمنې چې شوي دي له مخكې سنجول شوو اړتياوې 

يا [ پيسې ، هغهېپه هر حال، دغه ژمن. .ىكړا ىانشوبشپړيې 
نه چې په حقيقت كې الس ته راغلي يا لګېدلي دي ] مرستې

  5.منعكسوي

 ميليارډه 3،3كلونو تر منځ يواځې ] 2005-2002 [1383 او 1381د 
 او د هغه وخت په اوږدو وډالره په مرستندويه پروژو باندې ولګېد

دغې . ه لږه كچه بشپړه شوهڅخكې د پروژو تر يو ميليارډ ډالرو 
كله چې افغانستان تر . كې ښه والى وموند] 2005 [1384ې په وضع

د لندن په غونډه كې . 6. ميليارډو ډالرو زياتې پيسې تر السه كړې2،2
 م كال په جنوري كې جوړه شوه، مرسته كوونكو ژمنه 2006چې د 

 ميليارډه امريكايي ډالره هغه پنځه كلن پروګرام ته 10،4وكړه چې 
 پراختيا د لنډمهالې ستراتنېژۍ او د چې د افغانستان د ملي

داسې ښكاري .  وركړي، ليك كې بيان شوي وتړونافغانستان په 
چې د مرستو كچه لوړه شي او ښايي چې د كلنيو مرستو كچه په هر 

                                                 
، په روبيت بارنيټ كې ]Database [زيرمهد تمويل كوونكو د مرستې معلوماتي  4

چشم اندازهاى ثبات : [، وروسته له هغه2005بي ستودارد شرح، همايون حامدزاده او ا
 د ټولو رقمونو يوونه 60-5د همند د نړيوالو اړيكو انستيتيوت د هاګ ښار ] بهبود يافته

  امريكايي ډالر دي
 خال كيداى شى چې څرنګه چې لوى مرسته كوونكې لكه د امريكې متحده ايالت هدغ 5

بر سيره پر دى، زمنى په دى مانا دى چې . ى وركوىد څو كلونو پر ځاي كال په كال غوښتن
  دغه مسايل نه بايد چې په سخته او متراكم دول ورسره چلند وشى

ند څارنيز د پراختيايي او اقتصادي همكارۍ سازمان، د پاريس د اعالميې اړو 6
د ډېرو لږو مرستو اټكل شوى و پدې . كې ليكل شويمه نيټه 6توبر ك د ا2006فعاليتونه، د 

چې يو شمير مرسته كوونكو سروې ګانو ته له ځواب وركولو او د معلوماتو له وړاندې 
كولو څخه پداسې حال كې چې كه لګښتونه د كال په اوږدو كې وروسته  زياتوالى ومومي 

 3كلونو تر منځ د مرستو كچه يې ] 1383 [2005 او 2004ځينو سرچينو د . ډډه وكړه
  .ړئ وامريكايي ډالرو ته نږدې اټكل ك
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دغه رقم په .  امريكايي ډالرو كې تثبيت شي ميليارډو3كال كې د 
نده ارقامو د بودجې له اړو]  2008-2006 [1386-1385پراخه كچه د 

 . او كورنيو عوايدو سره سمون خوري

 ، دادى چېو يېه اړه بېالبېل تعبيرونه شته چې يد دغو ارقامو پ
افغانستان ډېرې لږې مرستې تر السه كړي دي دغه مسئله د ژمنه 
شوو يا وركړل شوو مرستو د سنجول شوو اړتياوو يا لګښتي 

د . و كې اړه لريمرستو له پرتلې سره په نورو جګړه ځپلو هېوادون
څو ځله ورباندې ټينګار شوى دى،   چې څويوې مطالعې پر بنسټ
 57و كلونو په ترڅ كې د هر وګړي په سر يافغانستان د دوو لومړ

ډالره تر السه كړي دي پداسې حال كې چې دغه رقم په بوسنيا كې 
 امريكايي ډالره 73 او په هايټي كې 233 ډالره، ختيځ تېمور 679
 په حل كې ډېر لږ  د شتون مخې د مرستو كچه د لويو ننګونو له دي7.و

دي چې پخپل وار د سولې د تامين او د دولت په وړاندې د اوسني 
د . كړكېچ د مخنيوي لپاره، د دولت په پاتې والي كې اغېزمن دي

 و لپارهد افغانستان د دولت ژمند مسئلې خوښوونكي، ] ډېرې لږې[
  دونو د زريزې اوږدمهالو موخود مرستو شتون ته د ملګرو ملت

ي لر تياهغوى پلي كول زياتو مرستو ته اړچې د په اړوندپراختيا 
   .ګوته نيسي

دغه مسئله د ډېرې زياتې اندازې مرسته، د دولت جوړونې بهير ته 
هېواد ته له دباندې څخه د پيسو راتلل د بيرته . دزيان المل بولي

 نړيوالو ،كې] 2005-2004[ 1383په كال . حساب وركولو په مانا ده
 څخه زياته برخه ٪40مرستو د افغانستان د كورني ناخالص توليد له 

جوړوله، پداسې حال كې چې د دولت كورني عوايد د نا خالص 
 8 په نړيوالې كچې ډېر ټيټ تناسب-برخه جوړوله ٪5 توليد يواځې

-2006 [1385د كورنيو عوايدو له زياتوالي سره سره په كال  .دي
 كوم تغيير كېنسبت   په كچې درستېته د مټوليز لګښت  ،كې] 2007
 په بله مانا هغه سرچينې چې د افغانستان دولت كېږي،منځته  رانه

يې د نړيوالو مرسته رسوونكو له الرې الس ته راوړي له هغو 

                                                 
 Keith، كيت كران Seth G Jones جي جونز ت سيJames Dobbinsجمز دابينز  7

Craneراتمل يو، اندر Andrew Rathmell برت ستيل ، Brett Steele ريچارد ، 
 په دولت Anga Timilsina 2005 او آنګا تيميل سينا Richard Telschikتليسچك 

سنتا مونيكا :  همكاريRandعراق ته، د له كانګو نه : جوړونه كې د ملګرو ملتونو رول
Santa Monikaآى، دې مسئلې ته بايد په غور سره وكتل شي، پدې چې د ،، سي 

سرچينو او له جګړې نه وروسته د دولت جوړونې د برياليتوب تر منځ هېڅ ډول ارتباطي 
  . ليكه نشته

 څار، نړيوال بانك په پراختيايي عامه شتو باندې: ، افغانستان2005نړيوال بانك،  . - 8
   viiiواشنګتن دي سي 

 برابره زياتې دي كوم چې له خپل اقتصاد څخه يې 9سرچينو څخه 
 ډډه كول، ښايي چې د هاسې سختمرستو باندې د. الس ته راوړي

دولت حاكميت زيانمن كړي او د خلكو په وړاندې د دولت د 
  9.مشروعيت لړزول د دولت جوړونې پر بهير منفي اغېز كوي

مرستو د مسئلې ځينې مينه وال ادعا كوي چې ] ډېرو زياتو[د 
مرستو باندې ډېره ډډه كول همدا شان د نا دولتي ځواكمنو عاملينو 

عامله كې د دولت د وړتيا د ضعف المل كېږي او دغه سره په م
 مشروعيت ال نور لړزوي ځكه چې مرستندويه تموضوع د دول

د افغانستان د ترياك د اقتصاد په . راتلونكي بهيرونه قطعي ندي
برخه كې، دغه ستونزه چې د عوايدو يوه سرچينه او دغو عاملينو ته 

  . ختويځواك برابروي ال نوره س] بديل[ځاى ناست 

په پاى كې نړيوالې مرستې كوالى شي د دولت جوړونې په بهير 
له يوې خوا ښايي . باندې ناوړه او متناقضې اغېزې وكړي

افغانستان ته د مرسته شوې لګښتي بودجې نسبتا لږه اندازه د 
خلګو د اړتياوو ځواب ونشي ويالى چې د دولت مشروعيت تر 

فغانستان دولت او د هغه له بلې خوا، د ا. پوښتنې الندې راولي
نړيوال دوستان د دولت جوړونې په بهير باندې په مرستو سخت ډډه 

  . كولو ناوړه اغېزې او ځواب وركولو ته يې پام وكړي

  هد مرستو وېش او دولت جوړون  . 2
د دولت جوړونې تناقض د مرستو د وېش او سازمان وركولو د 

ويش ځينې تګالري، د مرستو د . تګالرې پر بنسټ هم جوړېداى شي
  . د وړ او مشروع دولت د بنسټيزې پراختيا بهير باندې اغېزه كوي

د مرستو  د غوښتنو پر بنسټ مرستو ته استقامت وركړل شوى دى
كچه او د هغوى د كارولو الرښود په پراخ ډول له افغانستان څخه 
بهر تعيين شوي دي چې د هېواد وړتيا د لومړيتوبونو په جوته كولو 

مرسته كوونكي د مرستو وړاندې كولو ته چمتو . حدودويكې م
نكي وكېږي خو د مرستې د لګولو لپاره د مرستې د ترالسه كو

داسې شرايط كوالى . انګېزه د هغه د تامين د كچې په قياس لږ وي
شي د دولت هڅې د عامه سازمانونو د سمون په الر كې ګډوډ كړي 

په  10.كې د دولت مخه نيسياو د نامشروع ځواكمنو په له منځه وړلو 

                                                 
په افغانستان كې دولت : ، كله چې ډېر هم لږ ويAstri Suhrke ، 2006 ېاستري سورك 9

 Foundation Par alas relaciones internacionalies y elجوړونې ته مرسته 

Dialogo Exterior  مادريد، د ماليې وزارت ارقام www.mof.gov.af اكتوبر . 
  ، سوجاى شيوا كمارKlark Gibson ، كالرك ګبسون Elinor Ostrumالينور استروم  10

Sujia Shivakumar او كريستر اندرسون Crister Andarson . 2001 مرسته، انګېزې ،
ودهند جوناتون ګ: 4،  ستاكهلم SIDAاو دوام، د پراختيايي همكارۍ د سازمان تحليل 
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افغانستان كې موږ له دې واقعيت سره مخ يو چې پداسې حال كې 
چې د بن د غونډې ډېرى مهم معيارونه پلي شول، نور مهم تغييرونه 

و ايستل يا د مهمو يد فاسدو لوړ پوړو چارواكله دولت څخه لكه 
  . وزارتونو ريښتينې سمون ونشو

د مرستو ويش د ه  څارندولت محدوده  دپه سرچينو باندې
 2004په . افغانستان د دولت له كنټرول او څارنې ځخه پرته شوي دي

 بودجې د ريپورټ وركولو ېكال كې د افغانستان دولت د خپل
 سيستم د هغو بودجو ييو كورنى بودجو. سيستم له نوي جوړ كړ

لپاره چې د افغانستان د دولت د خزانو له الرې استقامت وركول 
د افغانستان د دولت له چوكاټ څخه بهر په پام كې نيول كېږي او 

] پراختيايي[او ] معمولي[كورني بودجه له . شوى دى وړاندې كېږي
معمولي بودجه له تكراري هزينو څخه لكه . بودجې څخه جوړېږي

تر پوښښ ] او څو نور استثنايي حالتونه[معاش، كړنې او ساتنه 
يايي بودجه د نوو پانګه الندې راوړي، پداسې حال كې چې پراخت

هغه كې ] 2005-2004 [1383په كال . اچوونو لپاره ځانګړي كېږي
 2،5 او يا ٪75بودجې چې د دولت په كنټرول كې نه دي كابو 

كه څه هم له جګړې وروسته په . ميليارډه د مرستو ټوليزه جوړوله
لومړيوشرايطو كې د يو شمېر زياتو نا منظمو بودجو شتون، يو 

                                                                                   
Jonathon Goodhand  او مارك سدراMark Sedra  ،2006 پر سولې پرېكړه ليكونه؟ ،

د : مرسته، حاالت او په افغانستان كې بيا جوړونه، د هالند د نړيوالو اړيكو انستيتيوت 
 . ښارهاګ

ار و خو دغه موضوع لكه څرنګه چې په هكله يي خبرې معمول ك
  11 .وشوې د دولت جوړونې پر بهير ناوړه اغېزې كوي

-2007 [1386او ] 2007-2006 [1385پورتني جدول ته په كتنې سره 
كلونه، په ملي بودجو كې زياتوالۍ، د كورنيو بودجو ژمنې ] 2008

 امريكايي ه مليارډ2،5 او و مليارډه امريكايي ډالر2،2معادل دي په 
كې بهرنۍ ] 2007-2006 [1385په كال . ډالره د كلونو په ترتيب ښيي

 مليارډ امريكايي 1،1ه څخ مليارډه امريكايي ډالرو 1،4بودجه له 
په همدې ترتيب، د هغه څه پر بنسټ چې ورقې . ډالرو ته راټيټه شوه

د د افغانستان د حكومت د خزانې له الرې او اسنادونه يې ښيي، 
 ٪70، يادښت شوو بودجو ته كابو ه راغلو مرستو ټوليز تناسبالس ت
له دې سره سره، د كورنۍ بودجې د نا بشپړه مصرف لپاره  زياتېږي

ي ارقام تر يوې نتاو د بهرنۍ بودجې په برخه كې د ستونزو شتون پور
د مقطعي بودجو د پروګرامونو په .  دي كونكووكياندازې تحريف

ونكو له خوا نابشپړ او بې وخته ريپورټ اړوند، د مرسته كو
.  ريپورټ وركونې المل كېږي وركول، د خارجي بودجو د ډېر لږ

همدا ستونزه د بهرنۍ بودجې د مرستندويه پيسو د مصرف په برخه 
  كې د څارنې او همغږۍ ګډ هيئت2006په كال . كې مخته كېږي

(JCMB) مرسته كوونكو7 له رسمي غوښتنو سره سره، يوازې  
 جوړول، د خپلو ٪23موسسو چې د هغوى مرستو د ژمنه شوو پيسو 

                                                 
 www.mof.gov,afد مالى وزارت د بودجى احكام، زيات كلونه، 11

  لمريز كال اصلى او بهرنۍ بودجه86 او 1385د . لومړى جدول

  لمريز كال1386  لمريز كار1385
 

 فيصدى و په كچهد ميليون ډالر فيصدى د ميليون ډالرو په كچه

 69,88 2550 60,73 2205 اصلى بودجه

 29,38 1072 24,35 884 عادى بودجه

 40,50 1478 36,38 1321 انكشافى بودجه

 30,12 1099 39,27 1426 بهرنۍ بودجه

 100 3649 100 3631 ډوله

 19,62 716 14,93 542 كورنى عايد

 66,79  61,31  له عايد څخه د ترالسه شوى عادى بودجه فيصدى

 . د مالى وزارت د بوجى فرمان: منبع
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  ) كال1384(د اړونده وزارت لخوا د انكشافى بودجى بشپړونه : لومړى شكل 
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لګښتونو ريپورټ يې په ټاكلي وخت د افغانستان د ماليې وزارت 

 12.ته وسپاره

  مليونو716  چې كورني عوايدږېتمه كې] 2008-2007 [1386په كال 
د معمولي بودجې كابو  ته ورسېږي او دغه مبلغ امريكايې ډالرو

نيولو ته الندې ډېرى دولتي معاشونو تر پوښښ  او  جوړوي 67٪
ځينې معاشونه بيا هم ښايي د بهرني او پراختيايي . [پوره برېښي

  ]. بودجو له الرې وركړل شي

د دغو رقمونو په پام كې نيولو سره موږ پرېكړه نشو كوالى چې د 
 څارنه مخ په تمالي سرچينو پر ټولو ډولونو باندې د حكومت او دول

ده يا د عمومي سرچينو په برخه كې د كورنيو عوايدو زياتېدو 
مرستې د ودې په حال كې دي خو هغه څه چې موږ كوالى شو دلته 

انو له زمرستې د دولت د خډېرى نتيجه ترې واخلو هغه دا ده چې 
الرې الس ته راڅي او د افغانستان د دولت د اقتصاد مساعدت له 

                                                 
وا د مرستو د اغېزمنتوب په هكله د پرمختګ ريپورټ د افغانستان د ماليې وزارت لخ 12

او د بهرنۍ بودجې لګښتونه، د افغانستان د ماليې ] ماټريكس[ارزونې /د څارنې
 كابل، افغانستان، د JCMB م كال، د څارنې او همغږۍ ګډ هيئت 2007وزارت، 

بسپنه افغانستان د ماليې وزارت كار د منظم ريپورټ وركولو د جوړښت په برخه كې د 
له خوا غوښتل شوي دي، په ] څارنې او همغږۍ ګډ هيئت[وركونكو ادارو په وسيله چې د 

برياليتوب پر مخ ځي، خو ځينې بسپنه وركوونكې ادارې خپلې اندېښنې د اضافي هڅو 
 . په اړوند چې د ريپورټونو د منځپانګو لپاره وړانديز شوي و بيانوي

دواړه د . ېدو په حال كې ده سره د زيات(Core Budget) كورني بودجې
 . مثبتې ودې خوا ته درومي

پدې وروستيو كې، درې ډوله اختالفونه په تكرار د زياتو پيسو د 
  . جذب او مالتړ په برخه كې، د كورنۍ بودجې له الرې وړاندې كېږي

د هغو بودجو تخصيصول چې د كورنۍ بودجې له سيستم  
ېدل چې څخه دباندې مصرفېږي ستونزمنه ده، پدې پوه

. څومره پيسې او د كومو موخو لپاره مصرفېږي ستونزمنه ده
ريپورټ ] پالنونه[حتا كله چې بودجې او پروګرامونه 

د . كېږي، د لګښت څرنګوالۍ ښايي ريپورټ نشي
معلوماتو د نه شتون له امله، د پروګرامونو همغږي كول 

 . ښايي ډېره ستونزمنه وي

 د پيسو مصرف، د د كورنۍ بودجې د جوړښت څخه دباندې 
بودجې سمون د دولت په ادارو كې د لومړيتوبونو اجندا 

 . ستونزمنه كوي

د كورنۍ بودجې له الرې د ډېرو پيسو جذبول د مالي  
تخصيصونو د مديريت په برخه كې د دولت په وړتيا كې 

 . زياتوالۍ راوړي

 د بودجې له (ARTF) دوقن د افغانستان د بيا جوړونې وجهي ص
 مرستو د وېش او جذب لپاره يو له ډېرو مهمو مكانيزمونو الرې، د
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  : پېژندنه]تنګنا [د يوې مرستندويه تراډې: جزئي مطالعه

دغه پروګرام د كليو د بيا جوړونې او . ، چې د سيمه ييزو ټولنو له خوا پر مخ بيول كېږيى، يو پراختيايي ملي پروګرام د(NSP) د ملي پيوستون پروګرام
 له خوا (ARTF) ارت له خوا پيل شوى دى چې بودجه يې د بېال بېلو دوه اړخيزه او څو اړخيزه مرستندويانو له خوا او په ځانګړې توګه دپراختيا وز
 . تامينېږي

آسان او له د ملي پيوستون پروګرام د څو نا دولتي سازمانونو له خوا تمويلېږي چې دغه ارګانونه د سيمه ييزې پراختيا د شوراګانو د ټاكلو بهير 
نو په وسيله او په دريو مدغه پروژې د دوامدارو بس. سيمه ييز پراختيايي پروژو سره پېژندګلوى تر السه كړي-شوراګانو سره مرسته كوي چې له ټولنيز

 هغه وخت كې هغه څيړنه په. كې د دوامدارو بسپنو د وركولو په بهير كې ستونزې رامنځته شوې] 2006-2005 [1384په كال . قسطونو كې تمويل شوي دي
 واليتونو كې تر سره شوه، دغه مسئله يې چې دغو 5 او د پراختيايي شورا ګانو له خوا د افغانستان په ادارىچې په ګډه د افغانستان د څېړنې او ارزيابي 

 توګه د نوموړې بسمنې دويمه برخه چې د په ځانګړې. شورا ګانو ته د پيسو وركول په ډېرى واليتونو كې كابو شپږ مياشتې ځنډېدلي و، روښانه كړه
پدې چې ټولنې سترګې په الره وې چې د اړتيا وړ مالي تخصيصونه تر السه .  يې جوړوله، له ډېره ځنډه وروسته وركړل شوي و٪40] قيمت[ټوليزې بيعې 

ګمان د  دغو سراسري پروګرامونو د بسمنې د وركړې كړي، د ځينو پروژو كار چې په نسبې توكه روان و، د فعاليت كچه يې ولوېدله او د هغوى شك او 
نا دولتي سازمانونه يې د پيسو په غال تورن كړل، ځينې نور خوابدي شوي و او خپل اعتماد يې د ] سيمه ييز خلك[د هغوى ځينې . په نسبت زيات شو

له هغه ځايه چې په نړيوالو مرستو . نو په نسبت له السه وركړئ وكليو د پراختيا او بيا جوړونې او د ملي پيوستون په پروګرام باندې څارګرو مرستندويا
 شول اړ شريك سازمانونه حكومتىاړه همدا المل و چې ځينې و. كېدلهګوته نيول ي سازمانونو ناوړه كړنو ته باندې ډاډ ضعيف شوى و، تل د پراختياي

  . چې خپل ماموريتونه وځنډوي

مرسته كوونكو د خپلو ژمنو په پلي  افغانستان د بيارغونى وجهى صندوق د.  د وركړې په ځنډ كې اغېزمن ود دغو بيال بيلو الملونو تركيب د مرستو
د ملي پيوستون د .  چې د ماليې وزارت له خوا پلي كېدل پڅ روان وونه مرستو د وېش او د لېږد بهير دكولو كې ناغېړي وكړله او دغو پروګرامونو ته

تر ټولو مهمه دا چې كه څه هم مرسته . و په هكله معلومات، د مرسته كوونكو د نقدي سپماوو طرحې يې ستونزمنې كړېپروګرام د روانو نقدي اړتياو
 مرستو ته لومړيتوب تعيين كړي خو د بودجې د تامين له  افغانستان د بيارغونى د وجهى صندوقكوونكي كوالى شي د ملي پيوستون په پروګرام كې د

له دې امله، د ملي پيوستون پروګرام ته په پام كې نيول شوې پيسې . بايد د دولت بېرته راستنېدونكي تخصيصونه وركړل شيمقرراتو سره سم، لومړى 
د . په راستنېدونكو تخصيصونو كې د شتو خالوو په ډكولو شول او نورو پروژو ته تخصيص شوې پيسې هم ونشواى كړاى چې دغه هزينه جبران كړي

ل، ځينو شورا ګانو ته د بسمنې د دويم قسط وركړه وځنډېده چې دوى وكړاى شي د ملي پيوستون پروګرام په نورو ټولنو كې هم بودجې د كموالي په دلي
  . دغه كار د زړونو د سړښت او ناخوښيو المل شو چې ټولنې، نا دولتي سازمانونه، دولت او مرسته  كوونكي تر خپلې اغېزې الندې راولي. پكار واچوي

 

  . هدولتي سازمانونو سره مرست م كال په اوږدو كې نا 2006 مركې له پراختيايي شورا كانو او د  افغانستان د څيړنى او ارزونى د ادارى ماليې وزارت، دد: سرچينه

 نړيوال دد افغانستان د بيا جوړونې وجهي صندوق په ګډه . څخه دى
  د آسيايي پراختيا بانك(IDB) بانك، د اسالمي پراختيا بانك

(ADB) او د ملګرو ملتونو پرمختيايي پروګرام (UNDP) اداره څخه 
 مليونو امريكايي ډالرو 403كې د ] 2007-2006 [1385په كال . ېږيك

د كورنۍ بودجې د مساعدت له ] وجه[صيص خپه معادل مالي ت
 د يوه  د افغانستان د بيارغونى وجهى صندوق.الرې كارول شوي و

دولتي ابزار تر نامه الندې د بېرته راګرځېدونكو تخصيصونو د 
برابرولو لپاره جوړ شوى، چې په ورته وخت كې د داخلي بودجې 

مكانيزم چې له نړيوالو امانتي معيارونو ] حمايتي[اړوند مالتړ 
دغه . سره يې سمون الره د مرسته كوونكو په الس وركړل شول

 تخصيص كوونكو ته اختيار وركوي چې د پراختيايي صندوق د

پروګرامونو لومړيتوبونه روښانه كړي، خو د دولتي بېرته 
په . دي] مقدم [راګرځېدونكو عوايدو تخصيصونه تر هغوى لوړ

همدې توګه چې د زيات شوو مرستو خوا ته، له كورنۍ بودجې څخه 

 مصرفي انډول له  دغه صندوقحاصل شوى تغيير منځته راځي د
معمولي بودجې څخه د پراختيايي بودجې په لور تغيير د استقامت 

  . كوي

كې د ] 2006-2005 [1384په كال  ټيټ او نا منظم دولتي لګښتونه
 برخه لګيدلې وه، دا په داسې حال كې ده ٪62دجې يواځې داخلي بو

چې معمولي بودجه نسبتا په اغېزمنه توګه لګېدلې وه او ويالى شو 
چې د ړومبنيو كلونو په پرتله چې پكې د معاشونو د اجرا كولو بهير 

داسې نتيجه  13.پڅ يا ناقص و، د پام وړ ښه والۍ پكې راغلئ دئ
جې د مصرف د كچې ټيټوالۍ د اخيستالى شو چې د كورنۍ بود

د بودجه شوو . پراختيايي بودجې له ټيټ مصرف څخه راپورته كېږي

                                                 
نز اوي، آن انوى راپور باب په ادارىكې د سيمه ييز په افغانستان : د پرمختګونو ارزونه 13

 1-3 كابل – نړيوال بانك -د څيړنې او ارونې ادارهاو ياسين عثماني، د افغانستان 
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 1384پيسو ريښتينې كچه د نوې پانګې اچونې لپاره په كال 
انګېرل كېږي چې دغه رقم به په .  ده٪44كې يواځې ] 2005-2006[

څرنګه چې په .  لوړ شي٪60-55كابو تر ] 2007-2006 [1385كال 
 شكل كې ليدالى شئ، په وزارتونو كې د پراختيايي بودجې لومړي

  .مصرف په پراخه اندازه يو له بل څخه توپير لري

د بودجې د ټيټ مصرف ځيني الملونه په ټولو سكتورونو كې لكه، 
ستونزې، د افغانستان په كړكېچن وضعيت كې د پراختيايي 

. ته ديپروګرامونو په تطبيق او جوړولو كې اوسني ستونزو ته ور
پراختيايي بودجه له داسې ستونزو سره لكه، له اندازې څخه ډېر 

موخو، بېالبېل ] بلند پروازانه[اټكل، سره مخ ده چې له  لوړو خيالي 
مالې كلونه، د څو اړخيزه بسپنه وركونكو ادارو په وسيله د دوه 
نوبتي ريپورټونو وړاندې كول او د پروسږكال د نه لګښت شوو مالي 

 ځينې نور 14. لېږد وروستي كال ته راپورته كېږيتخصيصونو
ځانګړې او پېچلې ستونزې شته چې د څو بېالبېلو الملونو له 

په ]  متن ولولئد منځ چوګاټد . [تركيب څخه راپورته كېږي
وزارتونو كې د بېال بېلو مصرفي كچو په پام كې نيولو سره، د 

د . نګړنه دهبودجو د پلي كولو ځينې ستونزې د يوه خاص سكتور ځا
پروګرام جوړولو او د لومړيتوبونو د ترتيب له پلوه د وزارتونو 
وړتيا، د ماليې د وزارت لخوا د غوښتنليكونو د برابرولو سندونه، 
د تداركاتو مديريت او د پروژو څارنه او پلي كول يو له بل څخه ډېر 

  ...15.توپير لري

پراختيايي له دې مخې، پداسې حال كې چې ډېر ګتور بحثونه د 
بودجو د الس ته راوړلو لپاره د افغانستان د حكومت د كورنۍ 
بودجې له الرې كېږي خو، تر اوسه ال له دې واقعيت سره مخ يو جې 

د ټوليزو . ښايي شوه زياته اندازه اهدا شوې مرستې نه وي لګېدلي
ناخوښيو په پام كې نيولو سره د بيا جوړونې او پراختيا د يوه عيني 

د . نه شتون په اړوند، دغې موضوع باندې بحث ډېر اړين دىبهير د 
بودجې د اجرا كولو كې ځينې خنډونه همدا اوس ياد شوي او په 

د مثال په توګه، د بودجې د تخصيص . نسبي ډول نومول شوي دي
 مياشتو ته اوږده شوې ده او د پروژو د برابرولو 9 څخه 3موده له 

 شوى دى چې د بودجې د ترتيبولو لپاره وزارتونو ته ډېر وخت وركړل
  . لپاره ډېرې هڅې وشي

 دغه پرمختګونه او همدا شان د افغانستان د ملي پراختيا
 د بهير په چوكاټ كې د سكتوري ستراتېژۍ (ANDS) ستراتېژى

                                                 
 مسوده، د OECDد ليكونكي مركې او د افغانستان د ماليې وزارت سندونه، د  14

  .  كالم2006 مه نيټه  6اكتوبر 
  .  كال د اكټوبر مياشت2006يانو سره مركې، د د مالى وزارت اسناد، له مرستندو 15

 بودجې په پلي كولو كې، په ستونزو باندې د بريا مهم  دپراختيا
  . سياستونه دي

د كورنۍ ې او مضرې مرستې د بهرنۍ بودجې ناچڼ، بې اغېز
بودجې په مصرف كې د جدي ستونزو شتون پدې مانا نده چې د 

هغه پراختيايي . بهرنۍ بودجې په مصرف كې منځته نه راځي
لګښتونه چې د دولتي موسسو له الرې كېږي، د مسلكي او د 

نكو كاركوونكو په ساتنه او د اصالحاتو په پلي كولو روشرايطو د ل
دغه لګښتونه كه چېرې په هغو   16.وړتيا ضعيفويكې  كې د دولت 

 ډګر كې ګډ او پلي شي برخو كې چې ښايي د دولت د مسئوليت په
بلند [ معاشونو د سازماني لوړو خيالونو )متورم( لوړو كوالى شي د
دغه كار اوږدمهال مالي . د جوړېدوالمل شيپرګرامونو ] پروازانه

    .دوام ګواښوي

پراختيايي پروژې ښايي چې د پنځو د بهرنۍ بودجې له الرې 
دغه راز پروژې د انګېزو په . قراردادي مرحلو درلودونكي وي

كمولو سره، لوړو ارګانونو ته د سهي معلوماتو د لېږد او مرسته 
غالبا، همګټو ته د . كوونكو ته د ځواب وركولو بهير ضعيفوي

په بنايي پروژو بېخځواب وركونې نزولي بهير، په ځانګړې توګه د 
پام كې نيولو سره چې په پراخه كچه د رسنيو له الرې خپرېږي يوه 

د پروګرام برابرول ښايي چې د بهرنيو . لويه مسئله شمېرل كېږي
عاملينو په وسيله په چټكي تر سره شي خو غالبا او د ملګرو ملتونو 
د ځينو دفترونو له خوا داسې نه وي او كه چېرې پروګرامونه په 

د مثال په : شي د هغوى تخصيصونه ډېر زيات ويچټكي سره برابر 
اجاره داران كوالى شي ځينې سرچينې او د لوړ  (USAID) توګه، د

خو د هغوى . كيفيت لرونكي وسايل په چټكي سره راټول كړي
 له 17.تخصيصونه د نورو اجرائيوي سازمانونو په پرتله ډېر زيات وي

سفام كانونه لكه ابلې خوا دغه قضيه، ځينې نړيوال نا دولتي سازم
 په وسيله د حقيقي غړيتوبد خپل  ښاييشبكې په توګه  د يا پاملرنه

مرستو د وړاندې كولو په بهير كې، چې د پراختيا بهير ته په مرستو 
كې د نادولتي سازمانونو له رول څخه د پرله پسې نيوكو په پام كې 

  18. ګډون يې كړئ وي- نيولو سره

                                                 
 د دولت جوړونې تګالره،  بهرنۍ پراختيايي انستيتيوت، -د ځواك د نه شتون ختمول 16

  م2005اشرف غني، كلير لوك هارت او مايكل كارنهان كال 
له يوه باصالحيته وزير سره د خبرو اترو پر مهال، داكټر اشرف غني اټكل كړئ و چې د  17

USAID  امريكايي ډالرو 5د قْرارداديو له الرې د يوه امريكايي ډالر وركړه معادل ده له 
ثبات، دولت جوړونه او .  له الرې په هراړخيزه توګه وركول كېږيARTFسره چې د 

، ډاكټر اشرف غني، 7-6د ملي امنيت په اړه د پرينستون پروژه، . پراختيايي مرستې
  م2006ال مايكل كارناهان او كلير كوك هارټ ك

د افغانستان نادولتى سازمانونه ته د مرستو د ؟ پيسې چېرته ځي، 2006 نيك پاوندز، - 18
  .م مخ16وسسه ، كابل،  د اكبر ممطالعهبهير په هكله يوه 



  ادارهڅيړنې او ارزونې د افغانستان د 

10 

جوته كېږي چې كوم ډول بهرنۍ بودجه د  دا  سرهد ډېرو شننو په كولو
اغېزمنتوب ټيته كچه لري او كه چېرې د كورنۍ بودجې كارول تر 
ټولو زياته ننګونه رامنځته كوي، د دغو بودجو كوم ډول كاروالى 
شو؟ په خواشينۍ سره، د هغو شرايطو د پراخوالي كچه چې د هغوى 

 اړتيا لري د اجرا د بهرنۍ بودجې له الرې د ډېرو پيسو لګولو ته
تداركات، . مرسته كوونكو هېوادونو په پالزمېينو كې وضع كېږي

د موخو پلي كول، ملي امنيت او چڼتوب د دغو شرايطو د اجرا لپاره 
  . اړين دي، نه دا چې د مرستو اغېزمنتوب او د دولت جوړونې بهير

تر هغو پورې چې تغيير نه منونكي خنډونه چې د كورنۍ بودجې د 
د .  كار كې خنډونه منځته راوړي، پر خپل ځاى پاتې شيمالتړ په

دولت جوړونې پر بهير باندې د منفي اغېزو كچه چې د بهرنۍ 
 د  چېكېداى شيهم بودجې له لګولو څخه راپورته كېږي، 

ياتې شوې څو كلنې ژمنې او د پرمختللې ريپورټ وركولو ، ز
   .  شيهم كمښت موندالىله الرې  پراختيا  دوستراتېژسكتوري 

د دولت جوړونې په بهير كې د وړاندې شوو مرستو . 3
  شننه 

 م كال څخه راپدېخوا، افغانستان د بېالبېلو پروژوي او 2001له 
مرستندويه فعاليتونو شاهد و چې د دولتي سازمانونو د سمون او د 

 توګه، د دولت جوړونې دغه ټوليزهپه . ظرفيت د لوړولو لپاره شوې و
څانګړې توګه كه چېرې د پراختيايي مرستو په پروګرامونه، په 

كنترول كې د دولت مخ په زياتېدونكي تمركز او ځواك په پام كې 
د وړ پايلو نشتوالۍ تر يوې . ونيسو، چندان وړ پايلې يې نلرلې

اندازې د څلورو ځانګړتياوو له هڅو څخه راپورته كېږي چې تر 
  . اوسه د دولت جوړونې بهير ته شوي دي

 باندې له وخت څخه مخكې  پر سمون اركاندي سكتور د امنيت
 د بيا جوړونې اړوندو هڅو په پيل كې، بېال بېلو ډډه كول

مرستندويه هېوادونو ته دا مسئوليت ورسپارل شوى و چې بېال بېل 
د جرمني حكومت د پوليسو په برخه كې، د . سكتورونه اصالح كړي

د ملي پوځ د سمون امريكې د متحدو اياالتو حكومت د افغانستان 
او رفورم په برخه كې، د انګلستان هېواد د مخدره توكو اړوند د 
سكتورونو د سمون په برخه كې او د ايټاليې هېواد د افغانستان د 

دغه كړنالره تر يوې اندازې د . قضايي او عدلي سيستم په برخه كې
په علت پڅ و او د سكتورونو نږدېوالۍ فرعي موضوع ګانو د شتون 

  19. دغه بهير تر زياتې كچې په ټپه والړ ده اوساو

                                                 
د افغانستان پر نړيوالې مهادې يوه كتنه، مارك : د بن د پرېكړه ليك څخه هاخوا 19

  م2005ساندارا او پيتر ميدل بروك، كال 

د عامه ادارې د سمون په . د عامه ادارې په سمون كې پڅ پرمختګ
نشتوالي كې، د تخصيص د يوې خاصې ستراتېژۍ پر بنسټ، جذب 
شوې بودجه د افغانستان د حكومت له الرې نده وركړل شوې يا په 

نونو سره سره د د تر سره شوو سمو. اغېزمنه توګه ويشل شوې نده
دولت مشروعيت نده زيات شوى او اوس هم ال د افغانستان دولت ته 

 په سترګه  دولتد يوه فاسد، ناكاره او د ډله ييزو سياليو د مالتړ
  لپارههغه هڅې چې د وزارتونو او ادارو د بيا تنظيم. ورته كتل كېږي

  و  نهباندې والړ] يتونوفپه پېرودل شوو ظر[شوې دي، تر ډېره حده  
و د ټوليزې كچې يو پر تد مرس. باندې] جوړ شوو ظرفيتونو[په 

و په تكې د نړيوالو مرس] 2006-2005 [1385څلورمه برخه په كال 
تخنيكي او مسلكي برخو باندې ولګېدې پداسې حال كې چې 

 د همهغه كال مرستې بېال بېلو دولتي سكتورونو ته ٪11يوازې 
په ټولو سكتورونو كې له مرستو كار پايله   چې د دې20همغږي شول

  .21.څخه ناوړه ګټې اخيستنې شوه

له معاش څخه پرته د معمولي بودجې . سيمه ييز ناكافي لګښتونه
ډېره لږه اندازه له كابل څخه دباندې پكارول شوې ده پدې مانا چې 

 د واليتونو او ولسواليو په كچه په ډېرو برخو و تهدولتي مامورين
اجرا لپاره حتا د بخاريو او د خپلو موټرونو د كې د خپلو كارونو د 

دغه كار د .  22سوند موادو د تامين لپاره پوره بودجه نده وركړل شوې 
دې المل شو چې د دولتي كاركوونكو او د كليوالي سيمو 
سر . اوسېدونكي تر منځ د حكومت د مالي كچې مالتړ كښته شي

 واليتي پراختيايي  بودجو تمركز ، دوپه كابل كې د ډېربېره پر دې 
پروګرامونو اړونده هڅې د ټاكل شوو شورا ګانو او واليتي 

د واليتي موسسو او د . پېچلې كېږيالرې پراختيايي كوميټو له 
بودجې د بهير تر منځ هېڅ ډول پياوړې اړيكه نشته، پدې چې د 
دولتي سكتورونو د لومړيتوب د ترتيب انعكاس د هېواد د 

په واليتونو كې د . 23يب په بهير كې اړين نديمركزونو د بودجې د ترت

                                                 
د پراختيا او اقتصادي همكاريو سازمان، د پاريس د اعالميې په اړوند څارګر  20

  .م كې ليكل شوي دي2006فعاليتونه مصوبه يې د اكتوبر په شپږمه كال 
د څيړنې او مخ په وړاندې حركت ؟ په افغانستان كې د عامه ادارو سمون، د افغانستان  21

  بر م كال سپتم2006سارا ليسټر، د . ارزونې اداره
. د شپږو واليتونو له دولتي، واليتي او سيمه ييزو كاركوونكو سره د ليكونكي مركې 22

 كې يواځې 1383 كال تر اكتوبر پورې، په كال 2006 كال د جوالى مياشتې څخه د 2005د 
. د كابل لپاره په كې نيول شوي دي] پرته له معاشونو څخه[ معمولي لګښتونه 30٪

ره د عامه مالي مديريت، لومړى فصل، د افغانستان د څيړنيز او د پراختيا لپا: افغانستان
له دې سره سره، پورتني وړاندې شوي ارقام ځينې لګښتونه . ارزونې له خوا خپور شوى

  .چې د مركز له الرې واليتونو ته خپاره شوي ډېر واقعيت نه ښيي
فكره، د په افغانستان كې د واليتي حكومتونو جوړښتونه، له ګډوډي تر ژوره  23

  .2006كسن، كال يمش ني، كابل، سارا ليسټر، او هاداره او اروزنې ېافغانستان د ځيړن
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اجرا په حال كې آزمايښتي بودجوي پروژې له دې موضوع څخه خبر 
دي، خو ښايي ال هم پدې ونتوانېږي چې د واليتي پروګرامونو د 
اجرا لپاره يوه رڼه تګالره برابره كړي چې له هغې ستراتېژۍ سره چې 

د بهير له الرې پراختيا د افغانستان د ملي پراختيا د ستراتېژۍ 
دا په داسې حال كې ده چې د بودجو په نه تمركز كې . مومي ورګډ شي

ټاكل شوي واليتي موسسې چې د . حتياط كول منطقي برېښي
سرچينو په اړوند زېرمې يا صالحيت نلري دوى هېڅ ډول مسئوليت 

  . پرته له دې چې تمه وكړي په غاړه نه اخلي

امونه او د دولت جوړونې رورګرمتناقضې لنډمهاله سياسي پ
زموږ په هېواد كې تل د دولت .  متناقض پروګرامونهاوږدمهال

 تر منځ د اړتياوووخو او د سياسي لنډمهالو جوړونې اوږدمهالو م
يو   تر منځ په وړاندې د مبارزې ترخګري او ناكراريو،مخدره توكو
 نا وخت مليشو او دولت پلوه واليتي حكمرانانو ته وخت .بېلتون وي
 د واليتونو او پالزمينې تر منځ د ځواب وركولو ه وركړد پيسو

معيشت د جوړولو بديل  او بزګرانو ته د 24انډول يې ضعيف كړئ دئ
څخه مخكې د ترياكو د كرنيزو ځمكو اړولو د دولت په وړاندې د 

همدا . ه دې كړهناخوښيو كچه يې په واليتونو او ولسواليو كې زيات
د مدادي ځواكونو ته د پيسو د وركولو له الرې  او سيمه ييزشان،

كوالى شي د يوه با  وړاندې كولد مسئلې اضطراري امنيتي اړتياوو 
 ناوړهدوامه دولتي امنيتي سكتور د جوړولو اوږدمهاله موخه په 

   .توګه تر اغېزې الندې راولي
داسې اقدامات، دغه شان مفاهيموته شدت وركوي چې وايي، 

 خلګو ته د چولړ  چېه يوه حمايوي ماشين څخهحكومت عبارت دى ل
د وړاندې كولو او د فساد د پاكولو پر ځاى لېوال دى چې نامشروع 

يوه امنيتي . ځواكمنانو ته د دولت په جوړښت كې ځاى وركړي
ستراتېژۍ چې په اصل كې په لنډمهال مالتړ او تاوانونو باندې ډډه 

تنې الندې وړي  مشروعيت تر پوښتدا چې د دوليواځې كوي نه 
، په علتنو د نه تر اختيار الندې لرلو  د مشروع كورنيو سرچيېبلك

   25.په پاى كې به د امنيتي اړتياوو په حل كې پاتې راشي

                                                 
د (د بشرى حقونو د خپلواك كميسيون له مقام سره د دغه څبرونى د ليكونكى مركه  24

  ).  كال د جون مياشت2006
و څخه دوه د څو كلونو په ترڅ كې له ترياكو څخه تر السه شړي عوايد، له نړيوالو مرست 25

:  ميليارډه ډالرو ته ورسيد7 م كې دغه رقم 2006برابره زيات اټكل شوي دي او په كال 
، UNODC؛ 62 او له هغه وروسته، 2006روبين، حميدزاده او استودارد، افغانستان، 

د مخدره توكو په وړاندې د / UNODCاجرايى لنډيز، : ، په افغانستان ترياكو سروې2006
  ابلك: مبارزې وزارت
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 د تړون د افغانستان د ملي پراختيا ستراتېژۍ د ښه والي لپاره تغييرات؟. 3
 زونهرليك د كارى چوكاټ ا

د افغانستان د ملي دن په غونډه كې  د لن ې مياشت د جنوري د كال2006د 
 ليك د پلي كولو تړون ستراتېژۍ او د افغانستان د ې لنډمهال دپراختيا
 تړونم په دسمبر كې د بن په 2001 اوږدمهال حكومت ته يې چې د ،پيل

د افغانستان د ملي . ليك كې مقرر شوئ و د پاى ټكۍ كښېښود
 پراختيا لپاره ېوږدمهالپراختيا لنډمهاله ستراتېژۍ، د افغانستان د ا

 ليك د تړون پنځه كلنه ستراتېژۍ ده او د افغانستان  توګه يوه ټوليزهپه
افغانستان د حكومت او نړيوالې ټولنې تر منځ د دغې ستراتېژۍ د پلي 

د لومړنيو هڅو په اړوند ځينې . كولو او تمويلولو تر منځ يوه ژمنه ده
د اجرا لپاره او همدا شان د عناصر د يوې ټوليزې پراختيايي ستراتېژۍ 

  . ملي پراختيا پروګرام په دغه نوي پروګرام كې ځاى كړاى شوي دي

 ليك تړونكه څه هم د ملي انكشاف نړيواله ستراتېژۍ او د افغانستان 
د ملي پراختيا . يو له بله سره نښتي دي خو په اصل كې سره توپير لري

د بېوزلي د له [ي كې كال په دويمه نيماي2005لنډمهاله ستراتېژۍ د 
دغه . په نامه تصويب شو] منځه وړلو د لنډمهالې ستراتېژۍ سند

ستراتېژۍ يوه وسيله ده چې نړيوال بانك بېوزلو او ډېر پوروړي 
 2008هېوادونو ته د مرستې د وړاندې كولو لپاره هغه ته اړتيا لري او د 
تيايي بهير تر نيمايي پورې د افغانستان د پراختيايي ستراتېژۍ د پراخ

له . له الرې د بېوزلي د له منځه وړلو يوې پوره ستراتېژۍ ته به واوړي
 ليك د مرسته كوونكو هېوادونو له تړونبلې خوا، د افغانستان 

نوښتونو څخه او د افغانستان د حكومت ژمنې د زريزې د پراختيا د 
 كال كې د ملګرو ملتونو د زريزې په 2002موخو له بهير څخه چې په 

 ليك هر معيار د افغانستان تړوند . ونډه كې مقرره شوه سرچينه اخليغ
د ملي پراختيا د لنډمهالې ستراتېژۍ د يوې ستراتېژيكې موخې په 

  . نامه منعكس كېږي

 كې د همغږي چوكاټ، جوړونهوس، دغه دوه سندونه په سياست ا
سازماني او بودجوي همغږي جوړوي او د يوه شراكتي چوكاټ په نامه 

ې د بهرنيو مرستو د عملي كولو په پام كې نيولو سره د بېوزلي د له چ

منځه وړلو او د اقتصادي ودې لپاره چې دولت له سازمانونو سره 
 هغه پراخ اصول چې د هغوى پر بنسټ دغه چوكاټ 26.نښلوي پاتې كېږي
د دولت د ځواك او مالكيت زياتونه، د مرسته : عمل كوي دا دي

كړنالرو همغږي كول، د پراختيايي الس ته راوړنو كوونكو او د دولت د 
ښه والۍ او د ظرفيت جوړلو له الرې د چوپړ وړاندې كول، د پوهاوي 

  .  وركولو او د همغږي د كچې لوړول او ګډ ځواب وركونه

ليك لنډمهال او اوږدمهال معيارونه تعيين كړي دي  تړوند افغانستان
معيارونو ته د افغانستان د چې د افغانستان دولت او شريكان يې دغو 

ملي پراختيا په لنډمهالې ستراتېژۍ كې ځاى كړاى شوو موخو په 
هغه معيارونه چې مرسته كوونكو ته تعيين . مطابق الس برى ولري
د هغو پيسو د اندازې زياتوالۍ چې د كورنۍ : شوي دي هغه دا دي

جې د تې شوې څو كلنې ژمنې، د بهرنۍ بودابودجې له الرې جذبېږي، زي
لګولو په برخه كې پرمختللي معلومات او دوامداره موسسو سره 

د كورني : د افغانستان د دولت ژمنې په دغو برخو كې شاملېږي. مرستې
عايداتو زياتېدل، له فساد سره د مبارزې په اړوند د اقداماتو رواجول 
او د سياست جوړونې معيارونو ته الس برۍ په ځانګړې برخه كې ځاى 

ي او هم د افغانستان د ملي پراختيا په لنډمهاله ستراتېژۍ او كړاى شو
  . بشپړه ستراتېژۍ كې د هغوى ځاى ناستي

د افغانستان د ملي پراختيا د لنډمهالې ستراتېژۍ پرمختګ د يوې 
 كال تر نيمايي پورې د 2008بشپړې ملي پراختيايي ستراتېژۍ په لور د 

تخصصي كاري ډلو په مشورتي ډلو د يوه سيستم او د مرستندويه 
 ليك پلي كول او د تړوند افغانستان د . وسيله پر مخ بيول كېږي

افغانستان د ملي پراختيا د بشپړې ستراتېژۍ اغېزمن پرمخ بيول د يوه 
دغه هيئت يوه . ول كېږييګډ څارنيز او همغږۍ هيئت له خوا پرمخ ب

رو له نړيواله موسسه ده چې د افغانستان د حكومت د بېال بېلو ادا
كه څه هم دغه كار د پلي كولو . لوړپوړو كاركوونكو څخه جوړ شوى دى

د دريم فصل ] ګډ همغږى او څارنيز هيئت[په لومړنيو پړاوونو كې دى د 
 په نومبر كې جوړه شوې وه پدې ټكې پوه شول چې دغه 2006ناسته چې د 

خه مه بر11 ليك د لنډمهالو معيارونو په تړونپرمختګونه يواځې د دغه 
كې د قناعت وړ وو خو په دغې ناسته كې برابر شوي ريپورټ د امنيتي 

                                                 
لومړى توك ] د ملي پراختيا لنډمهاله ستراتېژۍ[ د افغانستان اسالمې جمهموريت، 26 26

د ] د افغانستان پرېكړه ليك او د ملي پراختيا د لنډ مهالې ستراتېژۍ سند. 179مخ 
  .كېداى شي لوستونكو ته تر السه www.ands.gov.afانترنت په وېب پاڼه كې 

سازماني او د حكومت پراختيا، د افغانستان د ملي 
  .ډمهالې ستراتيژۍ د بنسټ ډبرهپراختيا د لن

 ړيواله موسسهد پيسو ن



  نې په بهير كي توپيرونهواو د دولت جوړنړيوالې مرستې  دولت ته مرسته؟
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 ۍ جوړښتد ملي پراختيا د ستراتيژ: دويم شكل

 ړي ركنلوم

 امنيت

 م ركنيدو

د دولت عامل ، د قانون 
  بشر حقوقت او ديحاكم

 
 دريم ركن

 اقتصادى او ټولنيزه پراختيا 

  سكتورلومړى 

  امنيت

 

 سكتورم يدو

ت، قانون يدحكومت ، حاكم
 او د بشر د حقوقو سكتور

 سكتوردريم 

عى سرچينو يربنااو د طبيز
 سكتور

  سكتورڅلورم  

د ښوونې او روزنې 
 سكتور

  سكتورمځپن

  د روغتيا
 سكتور

 سكتورم ږشپ

د د كرنې او د كليو 
 پراختياسكتور

 سكتوراووم 

 ټولنيز مالتړ

  سكتوراتم 

د حكومت اقتصاد او د 
 خصوصى سكتور پراختيا

  )سيخه لومړى مساله(  تى برابرىيجنس

  )سيخه دويمه مساله( مبارزه نشه يې توكو پر ضدله 

  )ريمه سيخه مسالهد(سيمه ييزه همكارى 

  )څلورمه سيخه مساله(فساد پر ضد مبارزه د 

 )پنځمه سيخه مساله(ندانه چاپېريال د ژو

مسئلو، دولت جوړونې او حكومت په برخو كې په پڅ پرمختګ باندې 
  . يې ټينګار كړئ دئ

 ليك او د افغانستان د ملي پراختيا لنډمهاله ستراتېژۍ او همدا تړون
اختيايي بهير شان د افغانستان د ملي پراختيا بشپړې ستراتېژۍ ته پر

د بشر . )3حكومت . )2امنيت . )1: د دريو ركنونو پر بنسټ جوړېږي
دغه درې . حقوق او د قانون حاكميت، اقتصاد او ټولنيزه پراختيا

 سكتورونو ويشل كېږي او د دغو ركنونو پر منځ پنځه 8ركنونه په 
  :)دويم شكل ته وګورئ(. ګډې مسئلې پرتې دي

يا د ستراتيژۍ بهير د وزارتي ستراتېژيو په اوس وخت كې د ملي پراخت
په پراختيا باندې بوخت دي چې بايد د سكتوري ستراتېژيو او 
لنډمهالو ستراتېژيو سره ګډ شي او د ملي پراختيا د ستراتېژۍ له 

له دې سره سره په ورته وخت كې د واليتونو . جوړښت سره سمون ولري
 د واليتي پراختيايي په كچه يو لړ مشورې روانې دي چې پايله به يې

يوه مهمه موضوع به دا وي چې دغه واليتي . ستراتېژۍ جوړول وي
  ستراتېژۍ له سكتوري ستراتېژيو سره څرنګه يو څاى شي؟ 

  په نوي چوكاټ كې كوم نقصونه شته؟ 
  

 ليك د تيوري تړونله ستراتېژۍ او د افغانستان اد ملي پراختيا لنډ مه
ض د ادارې او څارنې لپاره چې پورته  د تناقجوړونېله نظره د دولت 

بحث پرې وشو ارزښتمند ګامونه شمېرل كېږي، خو داسې ښكاري چې 
ى د افغانستان د خلګو ړاپه ځينو برخو كې دغه نوى چوكاټ به ونشي ك

او د نړيوالې ټولنې تمه برابره كړي يا نورو توضېحاتو يا اقداماتو ته 
  . اړتيا ولري

د مرستو  الس ته راوړنكي  .د دولت كنترول او مالكيت ډېر لږ ده
هېواد د كنترول يا مالكيت اصل چې د افغانستان د ملي پراختيا د 
ستراتېژۍ په چوكاټ كې ځاى كړاى شوي دي داسې نه ښكاري چې په 

مالكيت دې ته وايي چې د مرستو . بشپړه توګه تثبيت يا وپېژاندل شي
د د كړنالرو په پلي كولو او جوړولو كې ګډون السه راوړونكۍ هېوا

پوهو مشورتي او مسلكي كاري [تر اوسه دغه ګډون يوازې د . ولري
حتا په دغه بهير كې نړيواله ټولنه . د ټاكلو په بهير كې محدودېږي] ډلو

د ټولنو او د افغانستان د خلګو ګډون هم د . هم بنسټيز رول لري
 چې د لږو پرېكړه نيولو صالحيت وركشاپونو له الرې او هغه ناستې

ډېره زياته مشوره وركول او اخيستل ښايي د دولت پر . لري محدودېږي
خلك يوازې دا نه غواړي چې له دوى . مشروعيت ناوړه اغېزه وكړي

څخه وپوښتل شي چې دوى څه غواړي بلكه دوى غواړي چې د دوى 
بهير كې خبرې دولت واوري او په عملي توګه يې د پرېكړه كولو په 

منځنۍ ستراتېژي ګانې د يوې اړينې كړنالرې په توګه د . كډون وركړي
  . خلګو په منځ كې د خال د ډكولو په مقصد وكارول شي

د افغانستان د ملى  .مرستې د غوښتنو پر بنسټ وړاندې كېږي
نشي كوالى چې هغه ننګونې چې د پراختيا د سټراټيژى تړونليك 

يې خپلو مرستو د رسېدو لپاره ورسره مرستو تر السه كوونكى هېواد 
څارګره او د همغږۍ جوړولو ګډ هيئت د . مخ ده بريا پرې تر السه كړي



  ادارهڅيړنې او ارزونې د افغانستان د 
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 د نومبر د مياشتې په ريپورټ كې تصديق كړ چې د هغو معيارونو 2006
پداسې . برابر كړي] پروګرام[لپاره چې پلي شوي دي نوى مهال ويش 

كو په منځ كې همغږي حال كې چې دغه چوكاټ ښايي د مرسته كوون
رامنځته كړي خو نشي كوالى چۍ تضمين وكړي چې د افغانستان 

 هرو مرو خپلې موخې تر السه كړي يا به په عملي توګه ېحكومت د
دغه ستونزې په خاصه توګه د وزارت خانو، له فساد . پرمختګ وشي

سره مبارزه او مخدره توكو د قاچاق د سمون په برخه كې ښكاره شوي 
زلې د له ود بې[هغې نظريې له مخې چې د نړيوال بانك له خوا د د . دي

په اړه تر سره شوى ښيي چې دغه پروګرام ] منڅه وړلو د ستراتېژۍ سند
په هغو هېوادونو كې چې ضعيف سكتوري ظرفيتونه لري، يا هغه 
هېوادونه چې له مرسته كوونكو څخه چې مرستې تر السه كوي تر ټولو 

بله مانا، هر څومره چې دولت د خپلو ستراتيژيكو په . 27لږه اغېزه لري
لومړيتوبونو د په ګوته كولو په برخه كې پياوړتيا ولري، هومره د 
همهغه هېواد د ملي پراختيا ستراتېژي د حكومت د مكلفيتونوسره په 

  . مرستو كې د اړيكو د جوړلو په برخه كې فعال رول لوبولى شي

 او د معلوماتو د درلوونكو  پر بنسټ معلوماتوڅار د وركړل شوو
 تړوند ملي پراختيا د ستراتېژۍ چوكاټ او  په كچه تر سره كېږي

ليك د مناسبو او عملي كړنالرو د پېژندنې په برخه كې د پرمختګونو د 
اندازه كولو لپاره له ړومبنيو هڅو څخه لږ وړاندې ځي، خو دغه اندازه 

ي د درجې په ګوته كول اخيستنې اوس هم ال د خلګو د ژوندانه د ښه وال
د كورنۍ بودجې د لګښت [د مرستو  وېش او د ودې له شرايطو سره لكه 

د ال همغږۍ يا د اداري واحدونو د شمېر په زياتوالي كې په منطقي 
لكه څرنګه چې د بېوزلۍ د كمولو د انتقادي . تنظيمېږي] كچه

ستراتېژۍ سند ښيي د ستراتېژۍ په جوړولو كې د ترالسه كوونكي 
هېواد له ګډون سره سره د هغوى څار ال هم حكومت او نړيوالې ټولنې ته 

لكه څرنګه چې وخت تېرېږي . د يوه مسئوليت په توګه پاتې كېږي
دوامدارې اړتياوې د بهيرونو د ارزونې لپاره د بنسټيزو خبرو اترو له 

مدني ټولنه كوالى . الرې او ګډ سياستونه شته نه په تكراري مشورو كې
د كړنالرې لرونكې مدني . يو مهم رول ادا كړيه دې برخه كې پشي، 

ټولنې د يوه ناپېيلي ناظر په توګه د موخو د تحقق او د پراختيا د 
د ځواب وركونې حس منځ . محدوديتونو په لېرې كولو كې مرسته كوي

ته راځي او له دولت سره همكارۍ، د خدمتونو د وړاندې كولو او ټولنيز 
  . يمالتړ ته پيل كو

نوى چوكاټ  .زياتو ګروېګنو ته اړتيا لري ۍستراتيژسيمه ييزه 
سمه ييزې كچې ته ال زيات پام اړوي، خو د واليانو او نورو اوږدمهال 
 د .رول د دولت د اداري او مالي په جوړښت كې روښانه او ريڼ نه وي

 يوه ټوليز  يوې بشپړې او روښانه ستراتېژۍ په لور او پلي كولو ته يې
د ته اړ يو چې سازماني موخې او عيني پروګرامونه په كې لرلي

                                                 
 كې د نړيوال بانك د 2003 د بېوزلۍ د له منځه وړلو د ستراتېژۍ نوښت، په كال 27 27

 ميالدي 2004مرستو ناپېيله ارزونه د نړيوال بانك د ماموريت د ارزونې ديپارتمنت، 
  كال، نړيوال بانك

ه ښار كې پد افغانستان د دولت له حده زيات تمركز د كابل . راونغاړي
ښايي د عامه ناخوښيو د منځته راوړلو المل وي او ځينې نا متجانس 
فعاليتونه چې د دولت له خوا په واليتونو كې تر سره كېږي ښايي 

په . نشتوالي وړوكۍ شكل منځته راوړيوكوالى شي د تمركز د 
پارلمان او واليتي شورا ګانو كې نوې سياسي انګېزې د دغې اجندا د 

  ګامونو د اخيستلود دغو. ېر كنترول ته اړتيا لريډدوام المل كېږي او 
. يد نه ويا د عوايدو او د بودجې د تمركز د له منځه وړلو څخه بموخه

لكه په سيمه . مركز د له منځه وړل ويبلكې، د ځينو ناوړه كړنالرو د ت
كه چېرې . ييزو واحدونو كې د زياتو شوو غير معاشي تخصيصونه

داسې وي چې سيمه ييزې نمايندګۍ د مشهودو اړيكو له لرلو څخه 
پرته يا نور دولتي بهيرونه جوړ شي، موسسې به د دولت مشروعيت تر 

  . پوښتنې الندې راولي
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په مخكې الرې .  5  

 كې د ثبات د جوړولو، بيا جوړونې او د حكومت 2001ستان په افغان
 ناوړه او په سرچينود له هغه وخته تر اوسه . د ښه والي شرايط لرل

نو له كنترول د دولت او د هغه د شريكا غالبه توګه نامنظمه كارونه
 اوسنى كړكېچ يې د نوموړو فرصتونو حاالتو كې،څخه د باندې 

مخته كېدو د مخنيوي را د همو ګواښونومد دريو .  كړ ناستىځاى
 د ترياك د  ناكراريالزم شرايط چې اوس اوس هېواد ورسره مخ ده،

 لنډمهال كې د مشهود په.. اقتصاد كړكيچ او ټوليزه ناخوښۍ
 ورته وخت كې يواځې د يوه ښه حكومت له پرمختګ جوړول دي، په
مت د يوه ښه حكو. ل الره ميندالى شوحالرې دغو مسئلو ته د 

چې د . تيا لريجوړول پخپله د دولت جوړونې د موخو پلي كولو ته اړ 
ځينې وختونه، دولت . مقطعي حل الرو په وسيله و نه لړزول شي

پدې نو . جوړونې ته ډېرې زياتې هڅې ښايي معكوسې پايلې ولري
 دولتي موسسو د ه او دوامدارود ځواكمناصلي هڅې الره كې 

   .  د كچې كموالۍ ديايلوپد ناوړو جوړولو په وخت كې 

   :ولو عاملينو ته سپارښتنېټ
سياسي ستراتېژۍ بايد اوږدمهاله ريښتينې ستراتېژۍ . 1

ير د بيا جوړونې او د افغانستان د پراختيا په به. سره سمون ولري
د يا ، ي مديريت او همغږپهد مرستو بايدكې ټول ښكېل عاملونه 

 په .وپېژنيزي رول برابرولو كې د دولت مركعامه مالونو په 
نبايد دولت د افغانستان كې د دولت جوړونى يوه رښتنى ستراټيژى 

ټولو خدمتونو برابرونكې ونه ګڼې، بلكه د عامه مالونو د برابرولو 
د . لپاره بايد د بهرنيو عاملينو او د مدنې ټولنې نقش هم وپيژنې
 داسې ستراتېژۍ تمركز كول بايد د ناملموسو پرمختياوو له مخې

 دولتي يا نامشروع عاملين د هغوى په منځته راوړلو كې  ناوي چې 
لكه امنيت، د قانون حاكميت، عدالت، دوديز او ديني . بې وسه دي

  . هويت ته درناوى او له حقوقو څخه مالتړ

د سكتوري . ئبحث وكړپه آزاده توګه د مالي دوام په هكله  •
سرچينو شتون ستراتېژيو په اجرا او پراختيا كې د اوږدمهالو 

پروګرامونو ته له هغوى سره سم  او ئشته اهميت وركړ
د خدمتونو   او نا دولتىد دولتد دى لپاره . ئلومړيتوب وركړ

په اوسني حال .  پرېكړه كول اړين دي په هكلهګډوند تداركات 
. كې ښوونه او روزنه د بهرنۍ بودجې تر ټولو لوى سكتور دى

د مرسته كوونكو له الرې د او اوږدمهال مالي نظام ته پاملرنه 
د ډېرو بالقوه كورنۍ او بهرنۍ بودجې د مالتړ په اړوند 

بلند [د لوړ خيال  د ټاكنو. ديمعلوماتو الس ته راوړل 
 دغه پروګرام پروګرام له مالي پلوه دوامداره نده او د] پروازانه
په نظر كې   د خپلواكه كميټې سپارښتنى ټاكنولپاره دى د
افغانستان ژمنې هم د زريزې د موخو د پراختيا د . ونيول شى

په اړوند ريښتيني ندي او په رڼه توګه بايد پرې بحث وشي او 
 . حل شي

د دولت جوړونې د لنډمهالو اقداماتو په هكله فكر  •
 توكو پر ضد د مبارزې سياست د مشروع ود مخدر. وكړئ

عايد منظور او له فساد څخه د حاصل شوي موسسو د مالتړ په 
د دولت جوړونې له نظره د كوكنارو له . موالي وړاندې شيك

منځه وړل د بديل معيشت څخه پرته زيان را منځته كوي ځكه 
چې د اداري فساد د پراختيا او د بيو د لوړوالي المل كېږي او 

  د كمواليپه ورته وخت كې له دولت څخه د بزګرانو د مالتړ
كونو په كاراچول ، د مرستندويه ځواهمدارنګه. المل هم كېږي

 ناكراريو د ځپلو لپاره و د لنډمهالګمارل،د مشروع ځواكونو 
دولت د داسې اقداماتو په تر . لنډمهاله ګټې بايد مراعات شي

وركړې بندې د پيسو سره كولو لكه حكمرانانو ته د كله نا كله 
 د جوړو شوو  تامين د سيمه ييزې بودجې په عوض كېكړي او

ځكه چې د دولت جوړونې په كار كې . ړېشبكو له الرې زيات ك
 .بايد موسسو ته پام وشي نه اشخاصو ته

انډول او ورته بودجو د يوه متناسب  د كورنيو او بهرنيو. 2
يات كنترول مرحلې په سر چينو باندى د ز. ئسرچينو ته پام وكړ

ته د دولت وتل د يوې اوږدمهاله دولت جوړونې لپاره يو اړين كار 
اړونده اقدامات بايد د ښې شوې بودجې په پلي دى له دې مخې 

 په الره واچول و په نيتكولو سره انډوله او د چوپړ د وړاندې كول
په اوسنيو شرايطو كې د افغانستان د حكومت له الرې د مالي . شي

په ورته وخت كې د مرستو . سرچينو جذب او مصرف شونۍ ندى
ي د دولت د لېرې زياته برخه چې د حكومت له څار او كنټرول څخه

  . جوړونې بهير لړزوي

 چې د كورنۍ بودجې له الرې لګېږي و ته سرچينوهغ •
هغه مالي تخصيصونه چې د كورنۍ . لومړيتوب وركړئ

ېږي بايد د عايداتي لګښتونو ګبودجې له الرې جذب او ل
لومړيتوبونو ته چې د پراختيايي ترتيب شوو لګښتونو په 

رته راګرځېدونكې لګښتونه بې. ړئوسيله تعقيبېږي دوام ورك
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له ډېرو مهمو لګښتونو څخه دي چې د دولت لخوا بايد اداره 
شي او ښايي په نسبي توګه د كورنيو د ودې په حال كې د 

 افغانستان د بيارغونى وجهى د. عوايدو په وسيله رفع شي
د اغېېزمنتوب د ساتنې په منظور د  (ARTF) صندوق د پروګرام

ونو په تامين كې بايد د تغيير په معاشونو د اصلي تخصيص
حال كې خپل نقش د پروګرامونو د تخصيصونو د تامين په 

 .ئ كړت يازرمنظو

له  .بهرنۍ بودجې لپاره پروګرامونه جوړ كړئد دوامداره  •
و سره مخ ګواښونهغه ځايه چې مرسته كوونكي د ملي رسمي 

ې  بودجو د الس ته راوړلو لپاره به دوامدارې هڅبهرنيودي، د 
وشي او د كورنۍ بودجې د بهرنيو مرستو اجرا كوونكي به 

د فعاليتونو د تعيين، جوړولو . پدې بهير كې ډېر رول ولوبوي
د سرچينو د . او لېږد اړوند فعاليتونو ته ښه والۍ وركړئ

 . مديريت په برخه كې د حكومت ضعف ته ښه والۍ وركړئ

 اليتونو ته اړوند فعونو ظرفيت لېږدوا جوړولو تعيين، د.  3
 چې د سرچينو په برخه كې د دولت وړتيا ښه .وركړئښه والۍ 
  .والۍ ومومي

د حكومت د ستراتېژيك پروګرام جوړولو ظرفيت ته ښه  •
د دولت په دواړو اجرايي او قانون جوړولو په . والۍ وركړئ
 كې د رښتنې ظرفيت جوړولو څخه مالتړ وكړئ او د دفترونو

رولو كچه او د سياست جوړونې بې دوامه تخنيكي مرستو د كا
په اوسني وخت كې د . د مديريت د واحدونو جوړول لږه كړئ

ظرفيت جوړونې د په كوته كولو ځينې نور ابعاد لكه د قوانينو 
 . شوى دىمصوبه په واضېحه توګه په ګوته 

. د نا دولتي برخې د زيات شوي ظرفيت لېږد مراعات كړئ •
 نا دولتي ، لكهدى باناوس اوس، نادولتي عاملينو رول

سازمانونه، د ظرفيت په جوړولو كې او د يوه عامه سرچينې په 
د مثال په توګه، د ملي .  د هغوى په رول اغماض كيږىتوګه

نكي، شريكان، د ټولنيزو وونپيوستون د پروګرام تامي
سازمانونو په زرګونو تنه ځوانان يې له انګېزې او انډوليز 

وزل شوي كسان په راتلونكې جنسيت سره روزلي دي او دغه ر
كې د دولتي كاركوونكو ډله شمېرل كېږي او دا په داسې حال 
د . ىكې ده چې ډېرى وزارتونه د ډېر عمر كاركوونكي يې لر

 خپلواك سمون او ملكى خدمتونوافغانستان د اداري 
كميسيون بايد د اړونده پالنونو په اجرا كې د معاشونو د 

دي كې له نادولتي برخې څخه د وركړې په اصالح او رتبه بن
 . اوږدمهاله ظرفيت په پام كې ونيسي

مسئوليت منل او ټولنيز ځواب وركولو ته ښه والۍ . 4
د افغانستان د ملي پراختيا د ستراتېژۍ پراختيايي بهير د . وركړئ

 اغېزو په پوهېدو سره د وعامو وګړو په ژوندانه كې د راوړل شو
  . رابرې كړيپرمختګ د ارزونې الرې چارې ب

د دولت پر اوسنيو  .د اغېزو ارزونې ته پراختيا وركړئ •
ى په  ارزون دمننىملي زيان او پروګرامونو لكه د ګواښونو

او د الس ته راوړنو د   نتايجو چې دتر څوكار وكړى، ، پروګرام
 . سنجولو ابزار برابر كړئ

د مدني ټولنو موسسې په  .له مدني ټولنو څخه مالتړ وكړئ •
ې د موجودو خال ګانو په رفع كولو كې او د مرسته دولت ك

كوونكو تر څار الندې جوړښتونه كوالى شي د پراختيايي بهير 
د مدني ټولنې محدود څارګر . پرمختګ ته مرسته وكړي

نوښتونه چې د هغوى تمركز پر بودجو يا سكتورونو باندې 
مشخص دي، د جګو خيالونو د هڅو په قياس سره چې د 

 ملي پراختيا د ستراتېژۍ د ټوليز څار لپاره كېږي افغانستان د
 .28 د زياتې سمونې د جوړېدو شونتيا غواړي

د پارلمان او واليتي شورا ګانو له څارګر رول څخه مالتړ  
د مرستندويه جريانونو په باره كې د استازي شوو  .وكړئ

ارګانونو جوړښتونو او موخو سهي معلومات حاصل كړئ چې 
 سالم مشاركت د مرستو د اغېزمنتوب د وكوالى شئ د هغوى
 . كچې ارزونې رواج كړئ

  :د افغانستان دولت ته سپارښتنې
د افغانستان د ملي پراختيا د ستراتېژۍ په پراختيا كې . 1

لومړيتوب وركول بايد د  .په لومړيتوب وركولو ټينكار وكړئ
پروګرامونو د اجرا د اصلي چارې په نامه د اړتياوو د سنجولو ځاى 

د سكتوري ستراتېژۍ ګانو پراختيا د افغانستان د ملي . ناستي شي
و سرچينو او لومړيتوب يپراختيا د ستراتېژۍ له الرې د ريښتن

وركولو د پوښښ د وركولو د په ګوته كولو لپاره يو مهم ګام شمېرل 
، له وت دىننګ چې په دې الره كې پر/ګواښهغه ځانګړې . كېږي

اخيستل او د هغه په ځاى  درامد  دسيمه ييزې مشورتي بهير څخه
 . كول په سكتوري او منځالرې ستراتېژۍ كې ده

د  .د سيمه ييز حكومت ستراتېژۍ ته پراختيا وركړئ. 2
افغانستان د ملي پراختيا لنډمهاله ستراتېژۍ د واليتونو، 

                                                 
ې چ د مدني ټولنې يو نوښتي مثال ده“ د اقتصادي سواد او بودجې د تحليل ډله ”-  2828

 د ډېرو معلوماتو لپاره: اوس د اجرا په حال كې ده
www.actionaid.org/main.aspxPageID=263ته مخه وكړئ .  
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ولسواليو او ښاروالۍ د اوږدمهال رول لپاره كوم پروګرام نه 
 داى شي د ټوليزو فعاليتونو له الرې دغه كار كېد. وړاندې كوي

 كې څنستان د ملي پراختيا د ستراتېژۍ د بشپړې پراختيا پر تراافغ
 . وشي

په لنډ مهال كې د حاضرو جوړښتونو سيمه ييزو  •
د معاشونو په اجرا كې  .لګښتونو ته ښه والۍ وركړئ

بايد سيمه ييز . سمونې د ال ښه سيمه ييز لېږد شونتيا ښيي
 لپاره زيات شي او په واليتي  ساتنېكړنو اوتخصيصونه د 

 چې له كو ځايه. كچه د لګښتي پرېكړو د نيولو واك وركړل شي
وو يوه زياتيدونكې برخه تر  عوايد د تنخواې يا داخلېد كورن

د افغانستان د بيا جوړونې وجهي  نو ،پوښښ الندى نيسى
كولى شى چې خپل تمركز په سيمه ييزه لګښتونو صندوق 

 . واړوى، لكه روزنيزه برنامې، اوزار او د هغو ساتنهباندى 

 د سكتوري او جغرافيايي پروګرام ،په منځ مهال كې •
سال د سيمه ييزو . جوړونې بهيرونه يو له بل سره ګډ كړئ

  او شفافمشورو او سكتوري ستراتېژيو تر منځ بايد تلپاتې
 . پيوند جوړ شي

سئوليتونو ، سرچينو او مۍ د نمايندګ،په اوږد مهال كې •
د سيمه ييزې  .شي تر منځ اړيكې تر ارزونې الندې ونيول

 ،نمايندګۍ موسسې او د پروګرامونو پراختيا د واليتونو
 بايد په داسې كچهاو يا د كليو په   ښارواليو،ولسواليو

چوكاټ كې وشي چې په هغه كې دغه ټكۍ مراعات شي چې د 
اره كومې دغو موسسو او پروګرامونو د مشروعيت وركولو لپ

دغه چوكاټ ښايي چې د مالي . سرچينې او مسئوليتونه شته
 د مسئلې په هكله په يوه خالص بحث كې ويشنېتمركز د 
او د دې منظور لپاره بايد اوسني آزمايښتي . شامل وي

پروګرامونه د واليتي بودجو د ترتيبولو په اړوند په ځير 
يم اوږدمهاله همدا شان د واليتي د بيا جوونې د  ټ. وارزول شي

 . رول له پامه ونه غورځول شي

دولت بايد  .ى شېپياوړ دى ارتباطي ستراتېژۍد حكومت . 3
، او ټولنې ونډه د فرعى د يوه همغږي كوونكې او تامينوونكې

همدا شان دولت بايد رسنۍ او . ، وپيژنېالندېتر نامه  ترتيبوونكې
ه بهير كې مدني ټولنې د مشروع شريك په نامه د ملي پراختيا پ

او ملي ارزښتونه چې د لومړيتوبونو د بنسټ په نامه . حمايت كړي
د اړيكو شتون نه يوازې د دولت او وګړو تر . كارول كېږي بيان كړي

  . دولتي بيال بېلو سطحو كې اړين ديپه خپله منځ بلكې 

  مرسته كوونكو ته سپارښتنې
ته د كورنۍ بودجې د سيستم له الرې، زياته بودجه الس . 1

او د زياتو شوو سرچينو د كنترول په منظور د  راوړئ
 د مرستو د اندازې .لوړولو له بهير څخه مالتړ وكړئد ظرفيت 
 كورنۍ بودجې ته تخصيصېږي د انفرادي بودجوي  چېزياتوالۍ

واحدونو د ظرفيت په جوړولو كې به مرسته وكړي او په پراختيايي 
جوړونې له نظره د بودجې د دولت . بهير كې د دولت مالكيت زياتوي

په اجرا كې د لويو پرمختګونو جوړولو هر هغه هڅه چې د هر ډول 
مرستې د ترالسه كولو لپاره د كورنۍ بودجې له الرې كېږي ناوړه 

  . پايلې منځ ته راوړي

ارزښت  (ARTF) جهى صندوقود افغانستان د بيا رغونى  •
 سره  لكه څرنګه چې د وخت په تېرېدو.او نرمښت زيات كړئ

 بودجه هم له معاشونو (ARTF)د  د دولت مالي جوړښت وده كوي
و تغيير لڅخه د كړنو او تخصيصونو خوا ته د ظرفيت په لوړېد

 كاري تمركز تغيير كوي، (ARTF) چې دځايه له كومه . كوي
 د كچې اغېزمنتوب كنترول او (ARTF) مرسته كوونكي بايد د

تامين لپاره د پورونو وارزوي او له هغه څخه د الزم تخصيص د 
 څخه پورته كېږي كار ود وركړې لپاره چې له بهرنيو لګښتون

 . واخلي

بايد د داسې نوښتونو رواجولو او . فني مرستې همغږې كړئ •
نې  ليك د څارتړونپراختيا ته الس واچوئ چې د افغانستان د 

 د ظرفيتونو د خنډونو د ير الندې او وزارتونو ته د مرستې بهتر
مشورتي مرسته كوونكي بايد د .  لپاره شوي ويپېژندنې
بودجې په تخصيصولو، د زدكړې د كارونو وېش، د بهيرونو 

 تر سره پهدولت ته د اجرا او اجازه وركولو پر بهيرونود څار 
څخه و  فعاليتونه، د فني مرستو د اغېزمنتوب اړوندكولو

   .يمالتړ وكړ

مومي خدمتونو د ځينو ع. ۍد بهرنۍ بودجې د مالتړ ښه وال. 2
 ال زيات ښه  د هغه اوستل راو او اوساينې امنيت دوړاندې كول لكه

.  جوړښتونو له الرې تر سره شي او نا دولتىد دولتيبايد  ،والۍ
 اړتياوې بايد د دغو فعاليتونو د دولت جوړونې  هممرسته كوونكي
  . مراعات وكړي

د بهرنيو بودجوې . د بهرنۍ بودجې مكانيزمونه وارزوئ •
رستو تر ټولو اغېزمن ډولونه په ګوته كړئ او سرچينې د م

د بهرنيو بودجوي مرستو د غير . هغوى خوا ته هدايت كړئ
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علني او بې اغېزو مالتړ كچه چې لږه ځواب وركوونكې ده ټيټه 
 .كړئ

د  :ته ښه والۍ وركړئبهير وركولو راپورد بهرنيو بودجو  •
ور له څو اړخيزو ڼ ويش په منظور و ددند وركولو اړونده راپور

پراختيايي نمايندګيو يا نړيوالو مالي موسسو سره همكاري 
 له كونېپور وراد ر. وكړئ چې له قلم څخه  پاتې يا تكرار نشي

 وركړل شوو فرصتونو څخه مالتړ وكړئ او مركزونه مطابقت 
پور وركولو او حساب داري په اوهڅوئ چې دغه شرايط د ر

 .اوږدمهالو سيسټمونو ځاى كړي

مرسته كوونكي بايد د داسې . د څو كلنو ژمنو كچه لوړه كړئ. 3
 د دوى تر مالتړ الندې  چې څو كلنې ژمنې،فرصتونو په لټه كې وي

ته څو اړخيزو موسسو هغو موسسو د اوږدمهال سمون له الرې او 
 لري د ال زيات مالتړ وړاندې وړتياچې د داسې ژمنو د تر سره كولو 

 امانتي بودجوي مالتړ د څو كلنو ژمنو د پراخ. كول منځته راوړي
  .جوړولو لپاره د يوه ابزار په نامه په لنډ مهال كې په پام كې ونيسي

 شوي دي او دا په ېه تېرو څو كلونو كې زياتپ د افغانستان ستونزې 
له . كېداى شي المل ښهلنډمهالو اقداماتو باندې د ال زيات تمركز 

او كړكېچ په اصل كې له حكومت چې اوسنى و دې سره سره ويالى ش
ې وښتنپې  په اړوند اوږدمهالود دولتي موسسو د رول او وړتياو

و ته پام وكړي او د زد افغانستان خلك بايد په ځير دغو ستون. دي
 نړيوال او د افغانستان ،الرې په اغېزمنه توګه بيان كړيبالقوه حل 

باندې  كولوپليشريكان ريښتېني موخې په ګوته كړي او د هغوى په 
په افغانستان كې د ژمنو او اوس د دې وخت دى چې . پرېكړه وكړي

ې په نا كولو په اغېزمنه توګه عمل وكړو نه دا چپلي خبرو په 
 .سنجولې توګه

يا او د اجرائيوي فعاليتونو د  يوه خپلواكه څېړنيزه موسسه ده چې د پاليسي جوړونې بهير ته آسانتادارهد افغانستان څېونيز او د ارزونې 
چې سربېره پر دې د افغانستان څېړنيزه او د ارزونې مركز په ځغرده هوډ كړئ دئ . ړنې تر سره كوييكارولو لپاره د كارولو وړ مطالعې او څ

د خبرو او اترو فضا ته ه، تحليلي ظرفيتونه رامنځته د معلوماتو د تحليل او شننې فرصتونه برابر او دوله دې الرې د څېړنې فرهنګ ته 
و  ك تر ټولو اړينه موخه دا ده چې د خپلو فعاليتونو په بهير كې د افغانستان د خلادارىد افغانستان د څېړنې او ارزونې د . پراختيا وركړي

  . ژوند په بهير كې ښه والۍ راوليد

سسو استازي، د ملګرو ملتونو سازمان، نادولتي دغه مركز د مرسته كوونكو ټولنو له خوا منځته راغلئ دئ او د مرسته كوونكو مو
همدا اوس، دغه موسسه د ملګرو ملتونو د مرستيال هيئت، . موسسې او  نورې بېال بېلې موسسې د رئيسه هيئت په توګه پكې ګډون لري

سويتزرلند، بريتانيا او د يوناما دفتر، د اروپا كميسيون، د ملګرو ملتون عالي كميشنرۍ، نړيوال بانك، د كانادا،دنمارك،ناروې، 
  .سويدن د حكومتونو پوسيله تمويلېږي

  :نو د تر السه كولو لپاره له دې موسسې سره اړيكه ونيسئډېرو معلوماتو او د خپرد 
  نوى ښار، كابل) د دوهمى كوڅى ګوښه (، د گلفروشى كوڅه ادارهد افغانستان څېړني او د ارزونې 
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