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   جوړښتونهحكومتپه افغانستان كې د والياتو د 

  څخه د سمون په لورله ګډوډيا 

  

  سريزه
 په نظر  سمون، د حكومت د ليډ1و ادارېد سيمه ييزه حكومت دارۍ او همدارنګه د واليت

 د .كې نيولو سره چې د افغانستان د ملى انكشاف موقته سټراټيژى كې راغلى، بحرانى ده
واليتى ادارى په ګډون د سيمه ييزه حكومت د سمون بهير د دولت د هغه ليد د عمل كولو 

. ا نغارول شوى دىد پاره بحرانى دى چې د افغانستان د پرمختيا په ملى سټراټيژى كې ر
چې د نړيوالى ټولنى او دولت نده برخى ودغه سټراټيزى او د افغانستان د موافقه ليك اړ

دوه اړخيزى ژمنى پكى جوتى دى د دولت هغه نظر وړاندى كوى چې د ولسواكى، 
پراختيا، د خلكو استازيتوب او د حكومت د ټولو پوړيو مسؤليت او اغيزمن توب پكى 

 حال كې چې، د دغه د اجرا كولو دواړه مفصل پالنونه او عمومى كارى  په داسى.شامل دى
  .ته اړتيا لرىمشر تابه چوكاټ ال تر اوسه څرګند ندى او زياتى پاملرنى او قوى سياسى 

 كال د سپټمبر په مياشت 2005د . كړى دىپه تير كال كې سيمه ييزه حكومت ډير فعاليتونه 
د واليانو به دفترونو كې د سمون د لومړى توبونو او  . شورا ګانى وټاكل شوىىكې واليات

تشكيالتو د نوى كولو د پرواګارم د عملى كولو په ګډون په والياتو كې د عامه ادارى د 
جوړښتونو او ادارى اړيكو د ټينګولو او ياسمولو او به ځانګړى توګه په واليايتونو كې د 

ت اداره د واليانو د دفترونو او يا د والي. ښتونه تر سره شوى وىپالن جوړونى لپاره نو
واليتى پرمختيايې كميټو له الرى په واليتونو كې د پالن جوړونى د سمون چارى پرمخ 

په داسى حال . بيايز او ټاكل شوى واليتى شوراګانى بايد د دغه بهير لپاره درامد تياكړى
  .كې هغه واسطى چې دغه كار پرى وشى ال څرګنده نه دى

اوس  اړونده مسؤوليتونو، منابعو او اړيكو او يا پيشنهاد شويو جوړښتونود دغو نويو 
په . همغه سى دوام لرى د دندو په عملى كولو كې ى د هغو اوچې په قوى توګه  ابهامهم

  رښتيا سره، د والياتو د جوړښتونو له پاره كوم اساسى كارى چوګاټ نشته چې د 

 
تان د څيړنى او ارځونى په اداره كې د حكومت دارۍ او د سياسى اقتصاد لوړ رتبه څيړونكۍ او هيمش سارا ليستر د افغانس .د ليكونكو په هكله

نيكسن د همدغه ادارى د سيمه ييزه ادارى څيړونكي غواړى چۍ له ډوګالس ګروب، سټيفان مسينګ، ايريك ريچارډسن او د خپلى د ادارى له 
له د ويناوو او د بين المللى انكشاف برتانيوى ډيپارټمنت څخه د دغى څيړنى د تمويلولو له پاره كاركوونكو څخه  د دغى پانې د لمړنى مسودى په هك

  . مننه وكړى
                                                 

سره د (موسسو او پروسو ته چې د هغه له الرى  پريكړى په ښاريونو باندى) رسمى او غير رسمى( اصطالح “سيمه ييزه حكومت دارۍ” دغه ځاى كې د په 1
 د دولت رسمى جوړښت  او “د والياتو حكومت”. چې د ملى كچې څخه په ټيټه كيږى ، اغيزى ته، وايې) منابعو او د خدماتو د رسولو د تخصيصاتو

 د واليانو دفترونه، د اړونده وزارتونو او نورو دولتى ادارو او كميسيونونو د والياتو رياستونو ته “سيمه ييزه اداره”. رسمى ټاكل شويو ادارو ته وايې
  . لكه د ادارى سمون او مدنى ټولنى د خدماتو ناپايېلى كميسيون. وايې
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د افغانستان د ملى انكشاف موقته سټراټيژى له خوا جوړ شوى  كې چې ليدحكومت په 
  .دى سم شى

  :الندنۍ پوښتنې په خاصه توګه، د پام وړ دى

، منابع، او مسؤليتونه د پرمخ تللى كېولتى سطحو د بيال بيلو دولتى موسسو او د د •
 د افغانستان د ملى انكشاف موقته سټراټيژى له خوا  چېموخىسيمه ييزه حكومت دارۍ 

  د اړه لرى بلكهټاكل شوى دې څه دى؟ دغه به نه يوازى په اداره او پالن جوړولو پورى
 . خدماتو په رسولو پورى هم تړلى وه

 په انكشافى پالن جوړونه كې څه ده؟ دغه بايد د والياتو د پالن د والياتو د كچو برخه •
 منل شوى تعريف او د بودجى له پروسى سره د هغو د اړيكو موخىجوړونى، د هغو د 

 . ولرى

د راز راز سيمه ييزه ادارو تر منځ اړيكى څه شان دى؟ دلته د والياتو د ټاكل شويو  •
ميټو تر  د شوراګانو او د والياتو د انكشافى كىتشوراګانو او د والياتو د ادارى او د والي

 .منځ اړيكى بايد څرګنده شى

.  په دوو ساحو كې ليدل كيږىنشتوالىد دغو پوښتنو د ځوابونو له پاره د عامه پوهاوى 
لمړى، څرګنده نه ده چې د والياتو راز راز جوړښتونه د انكشافى فعاليتونو په پالن 

 شوراګانو ته داسى ى والياتو انكشافى كميټو او د والياتد. جوړونه كې څنګه برخه واخلى
ټاكل شوى ده چې په پالن جوړونه كې مرسته وكړى، خو ادارى او مالى جوړښتونه چې 
كوالى شى د والياتو پالنونه د حكومت د لګښتونو د څرګندولو په اړه هدفمند كړى، 

غو ترتيبونو په اغيزمنتوب او تر څو چې دغه مساله حليږى، په اوږد مهال كې به د د. نشته
   . فوراً عملى كړىخصوصاً د مشروعيت پر ضد وى

 نشتوالىدوهم، د والياتو د راز راز جوړښتونو د رول د لوبولو په هكله د نظريو د موافقى 
د سيمه ييزه ادارى سمون .  باندى اغيزه كوىهڅوهغو د روزلو او د اصالحاتو په چې د 
 جوړول او سمبالول ښايې چې د دولت اغيزمنتوب او اعتماد  او د واليتى شوراګانوهڅى

  . څه دى هڅو موڅه دغو دڅرګنده نده چې دا ال تر اوسه  كړى، رامنځ ته

 دى ډولد دغه شان كارى چوكاټ د انكشاف سره د مرستى له پاره خاصى سپارښتنى په 
  :دى

كومت او ادارى اړونده دولت بايد د وزارتونو تر منځ د لوړى كچې دفتر چې د سيمه ييزه ح •
دغه دفتر يا اداره بايد .  جوړ كړىاو څرګنده الرښود تيار  يو اوپه اصلى ټكو باندىمسألو 

روان بهير سره په هم غږى كې په آزاده توګه د  ستراتيژى د پرمختياد ملى د افغانستان 
  .پوښتنو راپورته كولو د پاره سياسى ملى ماتړ ولرى

تر څو د افغانستان د ملى  ايد يوه مشورتى ډله جوړه شېد حكومت دارۍ له پاره ب •
 اجراتو او كنټرول باندى تړون د او د افغانستان  كېايهپانكشاف د موقته سټراټيژى په 

 شرايط ود دغو ادارو د رج. دغه به د والياتو او سيمه ييزه كارى ډله ولرى.  نظر وركړىبايد
اد شوى سمون د الرى بايد ډاډه شى چې بايد چې څرګند وې او د مشورتى ډلى د پيشنه

 . دغه يوه فعاله او كارى ډله ده

د والياتو په پالن جوړونه او 
حكومت دارۍ كې د والياتود 
 جوړښتونو اغيزمنتوب

غو د برخو او د ممانعت د ه
مسؤليتونو د څرګندوالى او 

 نشتوالىنظرونو د موافقى د 
  .څخه كيږى
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هد والياتو د حكومت دارۍ له پاره د كارى چوكاټ موندن .1
 كال د مارچ په مياشت كې د افغانستان د څيړنى 2005د 

او ارځونى ادارى يوې معلوماتى پاڼې اساسى موضوع 
ول  كې بايد په نظر كې ونيحكومتګانى چې په محلى 
په  پكىڅلور اصلى مسألى چې  2.شى، معرفى كړى

  : دىګوته شوې

دا ، نشتوالى ليد د يو ټوليزه حكومتد سيمه ييزه  •
به د افغانستان له مسأله چې ايا غير مركړى كول 
 پاره كومه معنا ولرى كه نه؛

، منابع، او تش قوتد سيمه ييزه ټاكل شويو ادارو  •
 ؛و نا څرګندوالىاړيك

پيشنهاد شوى انسجام او د والياتو د رښتنى او يا  •
 د پالن جوړونى د جوړښتونو دوه ګونى كول؛ او

 . ستونځىپه سيمه ييزه كچه د عامه ادارى د سمون  •

دغه ټولى مسألى په افغانستان كې د سيمه ييزه ادارى 
د انكشاف له پاره اساس پاتى كيږى، او دغه پاڼه د تير 

خوا كې بهرنى كال د پرمختګ او داچې د هغو په شاه و 
، ادراك، او پوهاوى بدلون موندلۍ، او سيمه الملونه

 ته د نوى پام لرنى په شرايطو كې اساسى حكومتييزه 
  3.مسألى معرفى كوى

د افغانستان د ملى انكشاف موقته سټراټيژى او د 
اله  محافغانستان موافقت ليك د عامه ادارى اوس
صوصاً كمزورى په ښكاره توګه په رسميت پيژنى او خ

په سيمه ييزه كچه، او د سياسى او انكشافى اهدافو په 
.  اهميت څرګندوىحكومتبشپړولو كې د سيمه ييزه 

هغوى د والياتو په كچه د انكشافى پالن جوړونى، 
انسجام او نماينده ګۍ د جوړښتونو د جوړولو او 

  . پرمختګ له پاره خاص نسبت وركوى

 فقه شوى دهپيچلى پروسى چې پرى موادغه اسناد او 
 دى چې حكومت د دغو مسألو شوىدا كوښښ 

مسؤليت په غاړه ولرى او د بسپڼه وركوونكو پام يې 
د طالبانو د سقوط څخه . اړوىودغې ستونځې ته را 

وروسته دا اول ځل دى چې د حكومت او د بسپڼه 

                                                 
انستان كې د  افغكال، د ابهام په قلمرو كې په 2005سارا ليستر،  2

 جوړښتونه، كابل، د افغانستان د څيړنى او ارځونى حكومتساحوى 
  . اداره

دغه تهليل د دغو مسألو په شاه او خوا كې په څيړنه او پاليسې كې  3
 له پاره مناسب حكومتد ليكونكۍ د تير كال د كار، سره د سيمه ييزه 

شوراګانو، او قانونى كارى چوكاټ پر بنسټ او د والياتو د انكشافى 
  . او د دغو شوراګانو د رول د مشورى پر بنسټ والړ دى

ى داسى يو نظر شته چې د زوركوونكو تر منځ نه يوا
 جدى برخوردبايد  له مسألى سره حكومتسيمه ييزه 

  . بلكه اعالن شوى چې ژمنى سرته ورسيږىوشى، 

څنګه چې په وروستې مخ كې لمړى چوګاټ ښيې چې، د 
افغانستان د ملى انكشاف د موقته سټراټيژى او د 

د  ليد حكومتافغانستان د موافقت ليك د سيمه ييزه 
، او دغه بايد بى له دې چې د ټوليزه طرحى نه بهر دى

 سرمايې ترتيب يا ميكانيزمونو په نظر هغوى منشا، د
  . مالتړ وې دپارهكې ونيول شې، د راتلونكو كوښښونو

د سيمه ييزه حكومت دارۍ مسألې ته وروستنۍ خاصه 
پاملرنه د حكومت د بى سارى مركزى او عمودى 

بودجي په مركز . جوړښتونو د پردى شاه ته تر سره كيږى
كيږى، او بيا كې او په سكتورى ډول په كابل كې ټاكل 

ښكته د وزارتونو له الرى ويشل كيږې، په داسى حال 
كې چې ګومارنې او راپور وركول حد اقل په رسمى 
توګه له همدغو الرو لوړو مقامونو ته د تصويب له پاره 

دا چې د مالى وزارت څخه د څومره سرمايې . ځې
غوښتنه وشې، څومره يې والياتو ته اختصاص وركړ 

 د بيالبيلو واليتونو تر منځ د شې، او همدارنګه
سرمايې د ويشنې پريكړه په كابل كې د وزارتونو 

 د هاوس يو څه اختيارى سرماي. كاركوونكې كوې
والياتو د مقامونو له پاره او حتى د ولسواليو د 

   4.موجوده ده، ه سرمايهمقامونو له پاره ال يو څه كم

ت وصاحد افغانستان د ملى انكشاف موقته سټراټيژى 
 سره “حد څخه زيات مركزى توب”چې د وركوى 
كه څه هم له مركز څخه سيمو ته د خاصو ” هستونځه د

د ”چې . “دندو د ويشنى بحث په لمړنى مرحله كې دى
وخت په تيريدو سره ښايې چې د ځنى پاليسى جوړونى 
او د بودجى مسؤليتونو د ويشنيې  او يا له تمركز څخه 

غيزمنتوب او د سيمه ييزه ايستنه په يوه ا ندازه، د ا
. مسؤليتونو د زياتوالى له پاره په نظر كې ونيول شې

دغه د مركزيت د ويشنې . “)مخ158، 59لمړى ټوك، (

                                                 
 كال، په افغانستان 2004، .  ايوانس، منينګ او داسى نور كسان 4

د افغانستان د څيړنى او ارځونى :  يو الرښود، كابلحكومتكې د 
 كال، 2004، .نړيوال بانك؛ ايوانس او مننګ او داسى نو كسان/اداره

سيمه ييزه اداره، د عمل له پاره براورد او په افغانستان كې 
نړيوال /د افغانستان د څيړنى او ارځونى اداره: سپارښتنى، كابل

 كال، د پرمختګ 2005بانك؛ او ايوانسانډ او ياسين عثمانى، 
د : د افغانستان د سيمه ييزه ادارى په باب نوى راپور، كابل: ارځونه

  وال بانكنړي/افغانستان د څيړنى او ارځونى اداره
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  حكومته موافقت ليك كې سيمه ييزه پ سټراټيژى او د افغانستان موقتهه پد ملى انكشاف . لمړى چوګاټ

 له پاره د يو حكومتې د سيمه ييزه م كال ك1400 په ليد سټراټيژۍ سياسى موقتهد افغانستان له پاره د همدغه هيواد د ملى انكشاف د 
  : الندنى عناصر  په بر كې لرىليداوږدمهاله 

داسى يو هيواد چې موسسى يې د غريبو خلكو په مخه زياتى باورى او مسؤلى وې، او د هغوى د جنسيت او اجتماعى حالت په  •
 . غوى برخه اخيستنه قوى كړىنظركې نيولو څخه پرته  په سياسى پروسوكې او محلى يا سيمه ييزه پريكړو كې د ه

 .  په ملى كچه ډاډه كړىزداسى يوه ملى شورا چې د والياتواو ولسواليو د ټولو اړتياوو او ګټو وړاندي •
 .  ملى، د والياتو، ولسواليو او كليو په كچه ټاكل شوى شوراګانيىسره سم) مى مادى پورى140-138(د اساسى قانون  •

 اورى او شفافه اداره سره د يو ناويشلى سيسټمد دولت په ټولو كچو د اغيزمنه، ب •
 د والياتو او ولسواليو اداري چې د ملى انكشاف ړومبى توب انسجام د ښې راتلونكي هيله عملى كړى •

 وړ كړىجښځى به په قانونى توګه د افغانستان په ټولنه او سياست كې زيات اغيزمن ږغ  •
ه ټولو والياتو او ولسواليو كې د ښاريونو له حقوقو څخه په پوره توګه پ يو فعاله فزيكې او سازمانې عدالتى كارى چوكاټ چې •

 . )مخ16-15 سټراتيژى ، لمړى ټوك، موقتهد افغانستان د ملى انكشاف (ساتنه وكړى 

دفونه  او د قانون ځواكمنى په لنډ مهال كې الندنى هحكومت سټراټيژى ښه موقته په مرسته، د افغانستان د ملى انكشاف د ليدد دغه 
  :لرى

تر څو د اوسنى ولسمشرى او ملى شورا د دورى په پاى كې د بشر د ال ښه پرمختګ له پاره په ملى، د والياتو، ولسواليو او د ” •
 15 سټراټيژى، لمړى ټوك، موقتهد افغانستان د ملى انكشاف ( “.كليو په كچه اساسى ادارى او ډيموكراتيكه شيوې جوړى كړى

 )مخ16 –

افغانستان په موافقت ليك كې حمايه شوى دې چې افغانستان او بين المللى ملګرو ته يې الندنى مسؤليتونه ور په غاړه دغه هدفونه د 
  :كوې

 سره د مدنى اداره، پوليس، بندى خانې، او عدلى ادارى فعاله دې، هغو ته د انسجام د جوړونى –په هر واليت كې چې ادارى  •
 ړومبى توب وركړى؛

 اكنو له پاره د مالى او ادارى لهاظ څخه ټينګه اداره جوړه كړى؛د راتلونكې ټول ټ •

د ټولو لوړ رتبه ګمارنو، او همدارنګه د والياتو د واليانو، د پوليسو مشر، ولسواالنو او د والياتو د امنيتى ادارو د مشرانو د ” •
  كړى؛ ميشاتو به اوږدو كې جوړ24 د ګمارنى روڼ او څرګنده ميكانيزم د “ګمارنى له پاره

 شميره او د هغو كارى محدوديت نو د مالى ټينګښت سره د مرستې په موخه د ادارى واحدو” كال په وروستيو كې، 2006د  •
 )مخ6-3قفت ليك، اد افغانستان مو (“وڅارى

لمړنۍ حساسه وضعه به د څارونكو له پاره زياته 
خوښونكې ښكاره شې، خو ال تر اوسه د حكومت له خوا 

  .په عامه توګه څرګنده شوى نه ده

 دواړو اسنادو كې د سيمه ييزه سره له دى چې، په
 په اړوند يو شمير غوره معيارونه ذكر شوى حكومت

وو، خو د افغانستان د ملى انكشاف سټراټيژى او د 
افغانستان موافقت ليك چې څنګه بيال بيل جوړښتونه 

مضمون نه وړاندى كوى،  ، مشخصهماهنګ شىسره 
 او نه هغوى د دى له پاره چې څنګه كيداى شې دغه شان

په بدل يې، . تياروىنه  يو بنسټ شې پراخكارى چوكاټ 
هغوى يوازى داسى ليكې چې دولت به د مركزى، د 

لمړى (وڅارى ى والياتو او د ولسوالى ادارى د دند
د  د كارى چوكاټ حكومتد سيمه ييزه ). مخ71ټوك، 

تر څو چې د .څيړنى او توضيع څرنګوالى معلوم نه دى

ى آزاده بحث پيل كيږې، د مركزيت او د مركزيت د ويشن
  . دغه شان كارى چوكاټ اساسى عنصرونه به غايب وى

   يو كارى چوكاټ ته اړتيا حكومتد والياتو د 
د ځنو كارى ډلو او نورو پروسو چې په تير كال كې 

ې، د بيلګي په توګه د وپيښى شوى، زياتره بې ګټې 
والياتو د انكشافى كميټو د جوړونى په هكله مشورى، 

 چې بيال بيلو وزارتونو طريقىهمدا رنګه متناقضه او 
 كارى چوكاټ د روښانهاو فعالينو اتخاذ كړى دې، د يو 

 نوښتونه او لومړيتوب  له كبله چې بيالبيلنشتوالى
چې د هغه له الريسره يو ځاى او يو پر بل پورى وتړل 
شى، په دى اړه له يو روښانه الرښود پرته به بيالبيل 

وزارتونه به څپله خوښه پالن جوړونه پروګرامونه او 
 خو بيا هم، كله چې هغوى كوښښ كوى چې .پرمخ بيايى

نور كسان په پالن جوړونه كې نامزد كړى هغوى له 
 سره مخامخ كيږې، او په زياتو مواردو كې مقاومت
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دغه نښه . سستي او يا د كار د نه بشپړيدو سبب كيږى
  . په بيال بيلو شرايطو كې ليدل شوى ده

سم دالسه څرګنده نده چې داسى يو كارى چوكاټ چيرى 
رامنځته شې، ځكه چې د حكومت په چوكاټ كې د دغه 

د كورنيو چارو . شان فعاليتونو له پاره ټاكلي ځاي نشته
وزارت، د اقتصاد وزارت، د مدنى خدماتو كميسيون، 
 او هد مالى وزارت او همدارنګه نور اړونده وزارتون

 كې برخه لرى او حكومتمه ييزه حكومتى ادارى په سي
اوس داسى فعاله ميكانيزمونه نشته چې دغه مباحثه 

  . په يوه ځاى كې او په آزاده توګه، راغونډه كړي

ا، د يو سټراټيژيك كارى له خود بسپڼه وركوونكو 
 څخه منظور دا دى چې د انسجام نشتوالىچوكاټ 

په ځنو حاالتو . معمولى ستونځي ال ژورى شوي دي
حتى د هغو پروګرامونو تر منځ چې د يوه بسپڼه كې، 

 ته د موخىوركوونكې له خوا تمويليږى، منل شوى 
رسيدو له پاره په سمه طريقه د معلوماتو او د كار د 

 خو بيا هم، د بسپڼه 5.دهويشلو بې ميلې موجوده 
وركوونكو د انسجام د پرمختګ له پاره وروستنې 

و ملتو و او ملګرمحدوده كوښښونه چې د متحده اياالت
 پكښى شاملى دي، بايد چې تشويق شى او نماينده ګۍ

بى له زيات انسجام . نورو سازمانونو ته ور وغزول شي
او يو حكومتى ځاى څخه، بين المللى سازمانونه داسى 
هڅى كوى چې له هغو وزارتونو يا نماينده ګيو سره د 
زيات ظرفيت په موجوديت په كار كې يو ځاي شى، نه 

. چې له هغو سره چې د يو ځاى كيدو ژوره بولې لرىدا 
هغه وزارتونه چې بايد په دغه مباحثه كې مركزى برخه 

اشيه حولرى، له ديرو مباحثو او پالن جوړونو څخه په 
او اغيزه يې د وړانديزونو او پروسو . كى پاتې دې

كه يا ځ سياسى مشروعيت نلرى او كې پراخپرمختګ 
 يا په بشپړيدو كې يې خنډ د تصويب په پروسه كې او

  . راغلى دي

 له پاره د يو ټوليزه كارى چوګاټ حكومتد سيمه ييزه 
 په خاصه توګه د والياتود پالن جوړونى په نشتوالى

زياتره په پالن  دغه مباحثى. مباحثو كې څرګنده دي
جوړونه كې د سيمو تر منځ زياتيدونكى ګډون د 

فعاليتونو د ښه تيوريكى ګټو او يا په والياتى كچه د 
 په هر حال دغه .سمون د اړتيا پر شاخوا راټولى دى

ه كې پاتى تشد عمل جامه نه اغوندى او په نظريې بيا 
، بى له دى چې داسى بحث وكړى چې له دى بحث كيږى

                                                 
 كال د 2006شخصى تفاهم، دوه اړخيزه بسپڼه وركوونكي، د  5

  .فبرورى لومړۍ نيټه

 طريقىڅخه پرته چې په پالن جوړونه كې څه بيال بيلى 
به د حكومت په توليزه جوړښتونو په خاصه توګه د 

اوسنى پيشنهاد شوى پروسه كې برابرى شي كه بودجى 
حتى كه د والياتو د كچى د پالن جوړونى د . نه

 شوراګانو او ىزياتيدونكې ابتكار وړانديزونه د واليات
د والياتو د پراختيا د كميټو له الرى بشپړ شې، د 
والياتو په كچه د مقاماتو له پاره څرګنده ميكانيزم 

 سره تړلي د پرمختګ نشته چې وشى كوالى له بودجو
پياوړي پالن چې د والياتو په كچه د سكتورى 

د . ، وړاندى كړىڅرګندوىاولويتونو تر منځ توپير 
بيلګى په توګه، د والياتو يو پالن ښايې دا وشى ټاكلى 
چې د روغتون په ځاي منابع يو ښوونځى ته اختصاص 
وركړې، خو د بودجى جوړښت د والياتو په كچه دغه 

  . ى ته اجازه نه وركوىشان معامل

مالومه نده چې له كومو سرچينو څخه به د والياتو 
پالنونه تمويل شي  او يا دغه پالنونه د هر ) ولسواليو(

 شفافيت په لرلو سره څنګه كوالى شى چې د ملى ډول
پرته له . پالن جوړونى له پروسى څخه تغذيه وكړى

 د نوموړى د جوړښت سمون چې دا ډاډه كړى چې پالنونه
پريكړى كولو له پروسې څخه د بودجو په لرلو سره 
سرچينه اخيستلى شى، د والياتو د پالن جوړونى 
پيژندګلوى په ژوره توګه د وخت، پيسو او د برخه 

او .  د خوښۍ، ضايع كول ديخلكواخستونكو 
 ته د حكومت په هكله د بى خلكوهمدارنګه دغه مساله 

  . خطر هم لرى را پيداكولو مفكورى د  بدىكفايتۍ د

د پوهيدو وړ ده چې اوس د دى په هكله چې آيا د 
 كال په ملى بودجه كې ګډه 1387والياتو سرمايه به د 

خو ال مالومه نده چې دغه . شې كه نه، مباحثى روانې دي
وړانديز به په حكومت كې ستره موافقه تر السه كړى، 
خو كه چيرى دغه له اړونده سمون او د بودجى له پروسى 

ره تړلى وى ښايې چې دا به د والياتو په كچه د پالن س
خو بيا هم د والياتو د . جوړونى د پيل موقع وړاندى كړى

چې د افغانستان د ثبات د سرمايې يوه (ثبات د سرمايې 
له ناكامى څخه بايد سبق واخستل شى، چې ) برخه ده

حكومت د . زيات واك يې د واليانو په دفترونو كې وو
پالن جوړونى د جوړښتونو او د اوسنى د ټيټې كچې د 

بودجى د مركزى ميكانيزمونو ماتى اړيكى پيژندلى 
د بيلګى په توګه د افغانستان د ملى انكشاف . دي

  : موقته ستراټيژى داسى يادونه  كوى چې

سيمه ييزه بودجه او د انسجام مسؤليتونه نا متيقنه ”
ځكه چې اكثره خدمات په محل كې : پاتى كيږى

) او په اوږد مهال كې، د ولسواليو(ريږې، د والياتو براب
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 د جوړولو او اجرا كولوله ادارو سره د بودجې د 
مسؤليتونو او همدارنګه د عايداتو او لګښتونو د 
دواړو د څارنى په اړوند، د سال او مشورى اړتيا 

  ). مخ158لمړى ټوك،  (“.موجوده ده

د سيمه او اوس دا ډيره زياته مهمه ده چې د حكومت 
ييزه كچې مسؤليتونه چې د افغانستان د ملى انكشاف 
موقتى سټراټيژى كې په ګوته شوى دې ژر تر ژره او د 
بيال بيلو وزارتونو او برخه لرونكو په مرسته په غاړه 

د د غه كار له پاره، د حكومت په چوكاټ . واخستل شى
كې د وزارتونو تر منځ د يو كميسيون د جوړولو 

 توليزه حكومتمفكوره چې د سيمه ييزه پيشنهاد شوى 
 ته انكشاف وركړى، اغيزمنه ده، او د دغو مباحثو ليد

د پراخ ابتكار له پاره . له پاره به الزم ځاي برابر كړى
موقع هم د افغانستان د ملى انكشاف د بشپړه 

 كې د بهير كلونو په 07-2006سټراټيژى په هكله چې په 

تود سال او مشورى له پيښيدو په حال كې ده، د واليا
  . خوا وړاندى كيږى

او دا هم ډيره مهمه ده چې د افغانستان د موافقت ليك 
او د افغانستان د ملى انكشاف د موقته سټراټيژۍ د 
حكومت دارۍ اړونده تداركاتو د څارنى له پاره مناسب 
. ميكانيزم په چټكى رامنځته شى او په كار واچول شى

 كې اوسنى پيشنهاد چې د د انكشاف په ملى سټراټيژى
 له پاره دى يوه مشورتى ډله وي، الزمه ده چې حكومت

عملى شي، او د يوى كارى ډلى له الرى بايد د حكومت 
نظريه بايد . د بيال بيلو كچو په دندو كې قوى شي

وركړل شى چې څنګه كيداى شى چې دغه ادارې او د 
 په انفرادى ډولوزارتونو د منځ كميسيونونه، 

ونه، پارلمان، او سيمه ييزه ادارې چې د څارنى د وزارت
 شوراګانې، ىدندو مسؤليت په غاړه لرى، لكه د واليات

  . سره وتړل شى

د والياتود شوراګانو د دندو برخه .2

 په مياشت كې د افغانستان د لړم كال د 1384د 
 ټاكل شوى شورا ګانى د دى له پاره چې خپل 34والياتو

دوه ورځى . نډى شوىرا غومسؤلين وټاكى سره 
وسته هرى شورا خپل دوه غړى د مشرانو جرګې له ور

د افغانستان د لمړى سيمه ييزه موسسو  6.پاره وټاكل
 كال د بن د موافقت ليك د شرطونو يوه 2001جوړونه د 

برخه پر ځاي كوى، او د دولت د جوړولو په پروسه كې 
خو بيا هم مخكى له دى .  څرګندوىتيايوه خاصه بشپړ

 شوراګانى د راوالړ شوي ديموكراتيك ىې والياتچ
نظام يوه فعاله او قانونى برخه جوړه كړى، الزمه ده چې 

  . يو لړ مسألى حل شى

  .د والياتود شوراګانو دندې

 كال په اوږدو كې د افغانستان او بين المللى 2005د 
دولتى او نا دولتى فعالينو پراخه مشورو د والياتود 

 په پاى كې، كابينى. ام كې ونيووشوراګانو رول په پ
دغو شوراګانو ته په واليتى كچه پرمختيايې پالنونو 
په اړه د سال او مشورى او په واليتى ادارو كې د څارنى 

د سره له دى چې اساسى قانون، . دندى وسپارلى
 زمرى كال د 1384د شوراګانو قانون چې د  ىواليات

 او لويب شومه نيټه د كابينى له خوا تص24مياشت په 
                                                 

دوهم كانديد د موقته كرسى له پاره وټاكل شو چې كه چيرى د  6
ولسواليو شورا ګانې جوړى شى او د مشرانو جرګې له پاره خپل 

نماينده وټاكې نو هغه به د دغو ټاكل شويو كسانو پر ځاي ګمارل 
  .  مه ماده دغه شان غوښتنه كوې84ږى، څنګه چې د اساسى قانون كي

 د  يې دغه نتيجه چېاړونده مقررات يې په پراخه توګه
، د څرګندى او د دندو په تعريف كې موخىشوراګانو د 

دغو كوچنيو دندو د اغيزمن فعاليت تر مخى خاص 
دي؛ د كښى شامل دغه خنډونه پ. خنډونه موجود دي

شوراګانو د استازى توب له اساساتو سره ستونځي، د 
 له پاره ناڅرګنده اجراكولوتى دندو د شوراګانو د دول

ميكانيزمونه او څنګه چې مخكى هم پرى بحث وشو د 
والياتود شوراګانو له پاره د يو ټوليزه كارى چوګاټ 

  .نشتوالى

 شوى دندى په پام كې نيولنو ځكه خو د والياتوله پاره 
  :په دريو پراخو ساحو كې راځي

خه د والياتود انكشاف په پالن جوړونه كې بر •
د والياتوشوراګانې بايد چې له خلكو . اخستنه

سره مشوره وكړي، او د والياتود انكشاف د 
اهدافو په څرګندولو او د انكشافى پالنونو په 

دغه دنده كيداى شى چې د . طرحه كې برخه واخلى
شوراګانو د لومړنى رول په شان وګڼل شى، او دا 
تصور څرګندوى چې له خلكو سره سال او مشوره 

ه يوازى په طبيعى ډول خوشالوونكي ده خو د ال ن
ښه انكشافى پالن جوړونى له نتيجو سره مرسته 

 . كوى

او . د والياتوحكومتى نورو ادارو څارنه او ارځونه •
قانون ټينګول، په هغو ساحو كې چې د ” :يعنىدا 

او له شوراګانو څخه دا غوښتنه هم  “.آزادى نشته
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  د والياتو د شوراګانو قانون. دوهم چوګاټ

  دوهمه ماده

 د والياتو شوراګانى به د ټاكل شويو غونډو په شان كار كوى
او هدف يې دا دى چې  د والياتو په كچه د خلكو او مدنى 
ټولنى د ادارو له دولتى ادارى سره د ونډه اخستنى او ګډون يو 
جورښت رامنځته كړى، او د والياتو دفاترو ته په  اړونده چارو 

  . كې مشورى وركړى

  څلورمه ماده

  د والياتو شوراګانى الندنى دندى او صالحيتونه لرى

 ټولنيزه، روغتيا، ښوونى ا و روزنى او  د د اقتصادى، .1
بيا رغونى په ساحو كې او د واليت په نورو چارو كې د 
دولت د انكشافى اهدافو په څرګندونه كې برخه 

 . اخستنه
د والياتو د مالى منابعو د اغيزمنه لګولو له پاره مشوره  .2

 وركونه
د اصالحى جرګو له الرى د نژادى او محلى اختالفاتو په  .3

 رولو كې برخه اخستنهاوا
د والياتو د انكشافى پالن جوړونى او اټكل شويو  .4

پالنونوپه هكله دولت ته د وړانديز څخه مخكى مشوره 
 وركول 

: لكه(د قانون او شريعت پر خالف د دود او دستور .5
) اجبارى ودونه، په بد كې د ښځو وركول او داسى نور

 له منځه وړلو كې برخه اخستنه
 كتنه چې د ازادى له نشتوالى سره له هغو سيمو څخه .6

مخامخ دى، د سيمى د مقاماتو په اجازه، د قانون او 
حقوقو د اړولو د ادارو د كار تحليل او ارځونه او په دغه 

 هكله د والياتو ادارى سيسټم ته راپور وركول
د نشه يې توكو د استعمالولو د خطر په هكله خبرتيا او  .7

توكو پر ضد كامپاين د خلكو او ادارو، چې د نشه يې 
كې بوخت دى، د پام  د جلبولو له الرى، د نشه يې توكو 
د كرنى، د پوډرو او ترياكو او مخدراتو د توليد، او د 
هغو د اعتياد په بندولو كې په فعاله او اغيزمنه توګه 

 . برخه اخستنه
د والياتو د ادارى او اړونده دفترونو د اجراتو او د  .8

 علومات تر السه كولكارى پالن  په هكله م
د والياتو د ادارى د انكشافى پالن او د كلنى لګښتونو  .9

د پروسى ارځونه او د ټوليزه رسنيو له الرى د اړونده 
 .واليت اوسيدونكو ته د راپور تيارول

لږ تر لږه په دريو مياشتو كې يو ځل د واليت له  .10
اوسيدونكو سره په عمومى مشورتى غونډو كې سال او 

 او له والى او د اړونده رياستونو له مشوره كول،
 . مقاماتو سره د مياشتى يو ځل

 سره ليدنه وكړى، شوى ده چې د والياتوله واليانو
د ادارى سيسټم د فعاليتونو په هكله معلومات تر 

 . السه كړى، او د هغو موندنى خلكو ته ور ورسوى

تړلو شخړو د اوارولو او په دريو يو بل سره د •
فعاليتونو كې برخه اخستنه، د هغو رواجونو محو 
كول چې د قانون، شريعت او د بشر د حقوقو پر 

 نشه يې توكو د فعاليت خالف دي او د نامشروع
ى دا په دى معنى چې د قانون په وينا، واليات. كمول

  الرى دشوراګاني بايد د اصالح كوونكو جرګو له
 له پاره كار واخلي، او د خاصو د حلمناقشو 

رواجونو د له منځه وړلو سره مرسته وكړى او د 
نشه يې توكو پر ضد كوښښونو څخه حمايت 

 . وكړي

ونى كارى چوكاټ په دغو دريو عمومى  قان دخو بيا هم
ساحو كې د دندو د بشپړولو له پاره الزمه ميكانيزمونه 

  .په زياته اندازه نا څرګنده پريږدى

   انكشاف پالن جوړونه كې برخه اخيستنهپه

 پالن جوړونه كې د والياتود شوراګانو د ى انكشافپه
  :ته اړتيا لرىپام  مرستي په اړوند يو لړ مسألي دي چې

 چې، د والياتوپالن نشتوالى يو كارى چوكاټ د •
 .جوړونه او له بودجي سره د هغو اړيكى تعريفوى

څنګه چې پورته روښانه شوه، څرګنده كارى 
تو اد واليچې چوكاټ چې د هرى ادارى، په شمول 

 . موجودى نه دى روښانه كړى، ونډهد شوراګانو د 

 ده چې د شوراګانو او د ضرورىدا په خاصه توګه  •
الياتود انكشاف پيشنهاد شوى كميټى او نورى و

ادارى چې د والياتود پالن جوړونى مسؤليت په 
غاړه لرى، تر منځ اړيكى روښانه شي، چې 
د .  وروسته په دغه پاڼه كې پرى بحث شوې دي

داسى خاصو الرو له پاره اړتيا ليدل كيږى په 
كومو كې چې د ټاكل شويو شوراګانو ابتكار د 

ن جوړونى په پروسه او هغو والياتود پال
ميكانيزمونو كې چې دغه ابتكار په كار اچوى، 

كوالى . ارزيابى كوى او عامه خلكو ته يې ورپيژنى
 ىشو ووايو چې پرته له دى څخه د واليات

شوراګانى به د غړو او د راى وركوونكو په سترګو 
د .  خطر سره مخامخ كړىلهخپل مشروعيت كې د 

 او د والياتود غړو نشتوالىمشخصاتو بشپړ 
وروستنيو وړانديزونو چې هغوى بايد انكشافى 
پالن جوړونى باندى د هغوى تصويب شوي قدرت 

 –د اړيكو اساسات جوړ كړى، ترمنځ مصلحت 
ښايې د والياتود انكشاف د كميټى په هكله د 
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ټوليزى او يا د واليتى شورا يوى برخى له الرى 
 . جوړ كړى

 مشورتى جودمود والياتو د شوراګانو  •
 د قانون غوښتنه .ميكانيزمونه نا څرګنده دى

 چې شوراګانې بايد د واليتو له هداسى د
اوسيدونكو سره هر درى مياشتى يو ځل د سال او 
مشورى له پاره وګورى، خو نه قانون او نه مقررات 

د .  څرګندوىالرىد دغه كار ميكانيزمونه يا 
نكي ولسواليو او د كليو د استازى توب راتلو

اداره به په خاص ډول د دغو مشورتى 
د . ميكانيزمونو په وروستنۍ بڼه باندى والړ وي

چې د كليو د ( پروګرام ىملى سيمه ييزه د انكشاف
) بيا رغونى او پراختيا وزارت له خوا اداره كيږى

د اوسنى حالت وړانديزونه د ولسواليو له كچې 
څخه د ړومبى توبونو په يو الس كولو كې د 

 .ياتو د شوراګانو رول په نظر كې نيسىوال

او په خاصه توګه د واليت پر بنسټ د ټول . نماينده •
 د رايې وركولو سيسټم، د يوى نه ليږدونكىټاكنو 

په دى معنا چې يوه شورا به د واليت له ټولو 
 د انكشاف په پالن 7.ولسواليو څخه غړى ونلرى

 د حدودجوړونه كې د والياتو د حالت  د پوره 
عكاس د ډاډه كولو له پاره د ساتنى پر بنسټ د ان

  8. ټول ټاكنى سيسټم ښايې چې زيات د منلو وړ وي

  څارنه او ارځونه

 شوراګانو دوهمه تر ټولو لويه د كار ساحه د ىد واليات
خوبيا هم د . والياتو د ادارى څارنه او د كار ارځونه ده

ي دغه رول د اغيزمن تيارى له پاره يو څه مسالى پر ځا
  :پاتى كيږى

                                                 
د . د افغانستان په شرايطو كې د رايې ځانګړي نه اړوونكي سيسټم 7

افغانستان د څيړنى او ارځونى د ادارى دغه راپورونه وګورى؛ اي 
په : ازاده، سپيڅلي او يا نيمګړى” كال 2004رينولډز، او اي وايلډر 

؛ او اي وايلدر د “قانونى ټول ټاكنى له پاره ګواښونه،افغانستان كې د 
 كال د ټول ټاكنى 2004 د افغانستان د “څو ټوټى پارلمان؟” كال، 2005

شواهد توصيه كوى چې زياتره كانديدان د والياتو څخه هم . تحليل،؛
  . د كوچنيو ميزانونو د حمايې پر بنسټ په مخكى ځى

ى يوه بله مسأله د والياتو د د والياتو د شوراګانو د ټول ټاكن 8
دغه په اصطالح . مى مادى شتون دى15شوراګانو په قانون كې د 

 څرګندوى چې د په حق تللو كسانو پر ځاي دى هغه “وژونكي فقره”
دغه . كسان مقرر شى چې دويمى زياتى رايې تر السه كړې وي

ستونځمنه انګيزه چې نوموړې فقرى منځته كړى د پارلمان له ټول 
نى څخه ليرى شوه او د واليتو د شوراګانو په هكله هم بايد بيا پرى ټاك

  . غور وشى

د قانون او مقرراتو سره سم كارى چوكاټونه د  •
څارنى په دندو كې د والياتو د ادارى مرسته نه 

 حكم غوښتنه كوى 4116 د ولس مشر .تضمينوى
 او د “فعاليت وكړى”چې د والياتو واليان بايد 

والياتو د شوراګانو په مرسته پروګرامونه طرح، 
ه بيا د والياتو د په دى سربير.  كړىاجراه او اراد

كړنالرى قانون ا و مقررات بيا د والى او د ادارى 
سيسټم د نورو غړو او د شورا تر منځ غونډو ته 

سره له دى، بايد ووايو چې د ادارى . اجازه وركوى
سيسټم په قانون كې په دغه سيسټم، اوپه خاصه 
توګه د قانون د تعميلوونكو ادارو باندى په 

تنى او د شوراګانو غونډو كې د برخه اخس
سوالونو او معلوماتو ته د ځواب وركولو له پاره 

په نتيجه كې به دغه شان . قيد او شرط نشته
قانونى وسيلي په كار وى چې د والياتو د دندو 

د والياتو د . څارنه په سمه ټوګه په كار واچول شي
ادارى سيسټم سمون چې په الندى كې پرى بحث 

زمونو په معرفى كولو شوى دى د دغه شان ميكاني
 . كې مرسته كوالى شي

د والياتو د بودجې او د كاركوونكو تنظيم د  •
د اوسنى .  نه ديخپلواكهتو د ادارى څخه اوالي

مه ماده څرګندوى چې د والياتو د 17قانون 
شوراګانو ادارى چارى او ادارى خدمات  به د 
اړونده واليت له خوا تنظيم او تيار شى، او مرسته 

و كار كوونكې به د والياتو د واليانو له كوونك
په حقيقت كې، د والياتو . دفتر له خوا تاييديږى

شوراګانې د خپلو په ورځنيو دندو كې د والياتو د 
ادارى سيسټم چې د هغوى د څارنى او سره د 

د والياتو . ښكاره الس وهنى، تر الس الندى دى
شوراګانو د يو داسى بودجى له پاره خپله هيله 

رګنده كړى ده چې د والياتو د ادارى څخه څ
ناپايېلى وى، خو ال د داسى بودجى منبع مالومه 

 . نده

 دودونو ليرى مخالفو، د  كولد اختالفاتو حل
  كول، او د نشه يې توكو پر ضد مبارزه

د مسؤليتونو دريمه پراخه كټګورى چې دندى يې د 
شريعت ضد طبيعت لرى او پر زيات تفصيل باندى 

  : كوىتأكيد 

د قضايې، د قانون د تعميلولو، او د مرسومى  •
مناقشو د اوارولو سازمانونو د كارونو تر منځ د 

په خاصه توګه د والياتو د اړيكو څرګندونه، 
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شوراګانو د مخالفت د اوارولو الزمه رول په 
 شوراګانو او له نورو فعالينو سره ىد واليات. اړوند

د چې د د هغوى د اړيكو په پام كې نيول باي
قضايې سمون او د مناقشو په اوارولو كې، د بشر 
د حقوقو په ترقى او نورو هدفونو كې، د مرسومى 
جوړښتونو موقف، د جارى مباحثى يوه برخه جوړه 

د بيلګي په توګه كوالى شو ووايو چې . كړى
 شوراګانى ښايې چې د مرسومى ىواليات

جوړښتونو او د دولت رسمى جوړښتونو تر منځ د 
 اداري وى، او په دغه ډول به د ىكو ارزښتمنداړي

 . شوراګانو رول ال قانونى شى

عمومى مسايل چې د والياتو په شوراګانو 
  باندى اغيزه لرې

د والياتو د شوراګانو د خاصو دندو سر بيره عمومى 
  .مسألى شته چې د هغو په كار باندى اغيزه لرى
 تقريباْ كله چې. د كيفيت او كميت له لحاظه پوره منابع

په ټولو والياتو كې د شوراګانو د پرانستلو له پاره ځاي 
او منابع تر السه شوى، دغه كار د خاصى مسألى پر بنا 

 كال د جنورى په 2006د . وشو او ښايې چې دوام و نكړې
 شوراګانو د كار كولو ناكافى 34مياشت كې، ټولو 

فضا او ناكافى ماليات څخه د څپلو د سترو ستونځو په 
 كال مالى 1385د شوراګانو د . ډول يادونه وكړه

 كال 1384تخصيصونه ال څرګند ندى، خو ښايې چې د 
بايد ووايو چې حتى كه كچې په . د وروستيو څخه لږ وې

پام كې ونيول شى بيا هم دغه منابع د شوراګانو د كار له 
  9 .پوره ندىپاره 

 نوى رهنمايې غوندى دى چې. د ظرفيتونو جوړول •
 خپلو كارو سره آشنا كړې، خو بيا هم دغه غړى د

اغضا يا غړى د والياتو په كچه د ادارى 
جوړښتونو د بدلونونو د چلولو له پاره، او 

، تجديد  آماده كولهمدارنګه د پريګړو ليك
نظر، او د سپارښتنى د ليك او د كميټى د كارونو 
د مسوده كولو د زده كړى له پاره  ال زياتى روزنې 

دغه روزنه بايد افغانانو ته د . لرېته اړتيا 
افغانستان په پوره مالكيت، نورمونو او برخه 
او . اخيستنه باندى له ټينګار سره په مخ بيول شې

همدارنګه بايد په دوامداره توګه د شوراګانو د 
زياتيدونكى قانونى رول او له نورو ادارو سره د 
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  .مياشت

اړيكو او همدارنګه د خاصو ظرفيتونو د اړتياوو 
د افغانستان د . ه څرګندولو باندى والړه وىپ

 د مرستى پروګرام چې د بين حكومتسيمه ييزه 
المللى پرمختګ له پاره د متحده اياالتو د نماينده 
ګي له خوا تمويليږى، دغه مسأله درك كولي شې، 
او د حكومت اړونده وزارتونه او نماينده ګيانى 

 . بايد چې په پوره اندازى ترى مالتړ وكړې

څرګنده خبر ده چې د ټول ټاكنى په . د خپل د رول پيژندنه
اوږدو كې كانديدان او راى وركوونكى دواړه د خپلو 
رولونو څخه خبرتيا نه لرله او له اړونده ادارو څخه يې 

 د شوراګانو د ضعيفه رسمى 10تمى درلودلېراز راز 
قدرت او د خدمت، نماينده ګي او د مالتړ له پاره د 

 افرادو د اميدونو تر منځ د اختالف خطر ټولنو او د
دغه ستونځه ښايې چې په شورا كې د ځنې . موجود دې

غير رسمى شبكو د نفوذ لرونكو غړو د نورو غړو تر 
څنګ چې داسى شبكى نه لرى، د شتون له كبله زياته 

په داسى حال كې چې د شورا د غړو له خوا د . شى
نډى او د ابتكاراتو او السته راوړلو له پاره غو

ظرفيتونو جوړولو كوښښونه شوي دې، د ښوونى او 
 د افغانستان . شوى دىروزنى موازى مدنى كوښښ هم

 د مرستى پروګرام له خوا په پام حكومتد سيمه ييزه 
 سره د خلكوكې نيول شوى دي چې كيداى شې د 

 . شوراګانو د دندو د ال ښى پوهى په هكله مرسته وكړي
 د والياتو د شوراګانو په ټاكل سره له دى چې دغه كتنې

باندى څرخې، د يادونى وړ ده چې ) رولونو(شويو دندو
شوراګانو په څپله د څپل د موجوديت په لمړنيو مياشتو 
كې، د غونډى او د راز راز مالى منابعو د تنظيمولو له 
پاره د غوښتنو، زيات قدرت او منابع د يوى پريكړى له 

د (ياشت په لمړى نيټه  كال د مارچ م2006الرى چې د 
په ټوليزه توګه وشوه، ) مه نيټه10 كال د حوت په 1384

  11 كړوقاطع ثابت

                                                 
 او د كانديدانو د خبرتيا د لږوالى په هكله د د راى وركوونكو 10

 كال د اګست مياشت د 2005د (بيلګى په توګه د هيواد ورځپاڼى 
د پارلمان . خپرونه وګورى ) كال د اسد د مياشت1384د / يټىمى ن22

او د والياتو د ټول ټاكنى د كامپاين د تحليل له پاره او د راى 
وركوونكو او د كانديدانو د تصور له پاره، د انډريو وايلډر، څو 

  .  كال د ټول ټاكنو تحليل، وګوري2005د افغانستان د : ټوټى پارلمان
، د شوراغړو د وزارتونو څخه د ناپايېلى بودجى، د بيلګى په توګه 11

او د والياتو په كچه د ګمارنى او د بودجې د تصويبولو، او د والياتو د 
مقاماتو له خوا د انسجام له پاره د ال قوى ميكانيزمونو له پاره خپله 

د والياتو د شوراګانو كارى ډلى، د والياتو د : خوښه ښكاره كړى ده
مى 27 كال د فبرورى له 2006د : نفرانس راپور، كابلشوراګانو د ملى ك

مى 8 كال د حوت له 1384د . (نيټې څخه د مارچ تر لمړى نيټى پورى
  )مى نيټى پورى10نيټى څخه تر 
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دغه غوښتنى د پورته تفصيل شويو مسايلو د اوارولو . 
له پاره د روغى جوړى او انكشاف اغيزمنه اساسات 

 كارى حكومتجوړوى او بايد چې د والياتو د ټوليزى 
 .چوكاټ په پاملرنو كې اضافه شى

  د والياتو د انكشاف كميټې: له اخښلى سره ګډول .3

اف د كميټو د جوړولو د تير كال هم د والياتو د انكش
 شاهد وو، خو بيا هم ډيرى كمى د كار وړ ډيرو تجربو

د والياتو په كچه د فعاليتونو د . نتيجې تر السه شوې
پرمختللى انسجام د اړتيا له پيژندلو سره، يو شمير 

نو د انسجام د ميكانيزمونو د جوړولو مختلفو سازمانو
له پاره موازى مقدمات پيل كړل، څنګه چې د 
افغانستان د څيړنى او ارځونى د ادارى په يوه 

 پرى بحث “د ابهام په قلمرو كې”معلوماتى پاڼه كې 
راز راز ادارى په راز راز نومونو د هيواد په . شوى دى

  شوى، ځنو يې د والياتو دښكارهګوټ ګوټ كې 
انسجام په پخوانيو ادارو كې چې په افغانستان كې د 
ملګرو ملتو د مرستندويه هيأت له خوا حمايه كيدې، 
ريښى درلودلى، نورى يې د بسپڼه وركوونكو او د 
والياتو د بيا رغونى د ډلو له خوا پيل شوى، او ځنى يې 

  . د واليانو د اولويت له مخى پيل شوى

نو ورته والى مالوم كله چې د فعاليتونو او جوړښتو
شو، نو بيا په كابل كې يوه كارى ډله جوړه شوه، دغه 
كارى ډله لمړى د كورنيو چارو، د ماليې او د كليو د 
پراختيا او بيا رغونى د وزارتونو په استازى توب جوړه 
شوه او وروسته د ادارى چارو د سمون او د مدنى 
 يو خدماتو د ناپايېلى كميسيون، د اقتصاد وزارت او
يو ځه . شمير بسپڼه وركوونكو په ګډون سره پراخه شوه

لنډ او د ټولو د موافقى معلومات چې له دغه ډلى څخه 
خو بيا هم د . را پورته شول كابينى ته وړاندى شول

 اقتصاد له وزارت څخه غوښتل شوى وو چې نوى لنډ
او يو وروستنى لنډ . تيار او اجرا كړى معلومات
 12.ى له خوا تيار او تصويب شولبيا د كابين معلومات

څومره پوهاوى چې له دغو لنډو معلوماتو څخه تر السه 
الندى ډول كيږى، د والياتو د انكشافى كميتو دندى په 

  : دى

انسجام، د دولتى څانګو، د ملى او د والياتو د  •
كچو، او د دولت، د نادولتى سازمانونو، بين 

 د ډلو تر المللى سازمانونو او د كليو د بيا رغونى
 . منځ انسجام

                                                 
د اقتصاد وزارت، د والياتو د انكشاف د كميټى د جوړولو له پاره  12

ور  كال د اكټوبر په مياشت كې خپ2005وړانديز، بى نيټى سند چې د 
  . شو

د عامه ادارو، د والياتو د شوراګانو او د خلكو تر  •
 منځ ارتباط

د والياتو د پالن جوړونى مسؤليتونه د بودجې د  •
 پروسى په شمول

 د والياتو د سټراټيژيو تصويبول •

د خصوصى او عامه پانګى اچونى په هكله  •
 مشورې

 د نشه يې توكو پر ضد د مبارزى څارنه •

د يو لړ داليلو په اساس نوموړى اسناد قانع خوبيا هم 
  :كوونكى نه دى، لكه

دغه اسناد د والياتو د انكشافى كميټو له پاره د  •
قدرت غوښتنه كوى، لكه د سكتورى پروژو او د 
نشه يې توكو پر ضد د كارونو څارنه، چې بايد د 
انسجام كوونكى ادارى سره نه بلكه د مربوطه 

 . وزارت په الس كې وى

الياتو د انكشاف كميټو ته د والياتو د د و •
انكشافى بودجى د مسوده كولو مسؤليت وركوى 
 .په داسى حال كې چې دغه شان بودجه هيڅ نشته

او داسى غوښتنه كوى چې د انكشافى كميټو  •
داراالنشا او مركزى دفتر دى د اقتصاد په وزارت 
كې وى، چې دغه كار به ګران، نه پايېدونكى او 

شنهاد شوى بودجه د انكشافى پي. غبرګ وى
كميټى د جوړولو له پاره د دريو ميليونو ډالرو د 

 2،7اړتيا غوښتنه كوې، او د فعاليتونو له پاره د 
 . ميليونه ډالرو كلنى بودجى ته به اړتيا وى

د والياتو د انكشافى كميټو او د اقتصاد د  •
 د پيشنهاد شوى تخصيص ى اووزارت تر منځ دند

 . مالوم ندى

دندو د باالقوه غبرګونوالى سره سره، د والياتو د  •
د شوراګانو سره د مسؤليتونو او د اړيكو د 

 . ويشنى كوم تفصيل ندى وركړ شوى

. د والياتو د انكشافى كميټو غړيتوب مالوم ندى •
څرګنده نده چې د بسپڼه وركوونكو، د والياتو د 
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بيارغونى د ډلو، د نورو بين المللى سازمانونو، 
ى سازمانونو، خصوصى سكتورونو او د نا دولت

مدنى ټولنى نماينده ګان ټول د رياستونو له 
مشرانو سره په يو مساوى مقام غړى دى كه دا چې 
هغوى بايد د سكتورى كارى ډلو سره مرسته 

 . وكړى

نه دغه جوړښتونه مالوم دى او نه هم په ټوليزه  •
 . توګه د دغه اسناد پوهاوى اسانه كار دى

ل كې چې كابينى څرګنده هم كړه چې په داسى حا
انكشافى كميټى بايد د كاركوونكو د شمير د زياتولو 
او د جال بودجى د منځته راوړلو څخه پرته جوړې شي، 
او دا چې د والياتو د اقتصاد رياستونه د داراالنشا او د 
نوموړو كميتو د فعاله كولو مسؤليت د ميشته 

كاركوونكو او د اوسنى جوړښت په 
  13.فاده، په غاړه لرىاست

داسى ښكارى چې د افغانستان له 
پاره د ملګرو ملتو د مرستندويه 
هيأت وړانديز چې د اقتصاد وزارت 
بايد نورو وزارتونو او بسپڼه 
وركوونكو ته د انكشافى كميټو د 
بشپړولو له پاره د خپله شيوه وړاندى 

د څو . او تعريف كړى، له بده مرغه هيڅ ګټه نده كړى
و په اوږدو كې د والياتو د انكشاف د كميټو د مياشت

جوړولو له پاره هيڅ كار ندى شوى، او د وزارت لوړ 
رتبه مقاماتو وييل چې هغو تمه لرله چې وزارت به د 
كابينى په نوى كيدو سره له منځه والړ شى نو ځكه 

 بايد ووايو 14.هغوى دغى پروسى ته ادامه نه وركوله
له تصويب څخه وروسته چې فعاليتونو چې د كابينى 
په هر حال، د غړى توب، د . راوالړيږى د كتلو وړ دى

دندو، او د اړيكو د مغشوشوالى سره سره، د كليو د 
پراختيا او بيا رغونى وزارت د ملى سيمه ييزه 
انكشافى پروګرام له الرى د كليو د انكشافى شوراګانو 

په دغه مرحله كې دغه روزنه د . روزل په مخكى بيايې
مربيانو د روزلو په اصطالح د عمومى مهارتونو په نامه 
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  . 30مه نيټه، شميره 7نومبر د مياشت 
د بين المللى پرمختګ له پاره د متحده اياالتو د سازمان له  14

  . كال د فبرورى مياشت2006كاركوونكو سره شخصى ارتباط، د 

سره له دى هم د دغو سترو سوالونو روښانول  15.ياديږى
  . فورى دى تر څو دغى روزنى څخه ښه استفاده وشى

په عين حال كې، د والياتو د پرمختللى انسجام له پاره 
 په حال كې، نشتوالىد يوى ځانګړى فعاله پروسى د 

تونه د ودى په حال كې دى، او ال زيات ډول ډول اولوي
د بيلګى په توګه په . مغشوش والى رامنځته كوى

جنوب ختيځ كې، د پكتيا، پكتيكا، لغمان او خوست 
واليانو د بين المللى پرمختګ له پاره د متحده اياالتو 
د سازمان له خوا د يو تمويل شوى ټيكه دار د 

مختګ سهولتونو په استفادى سره د والياتو د پر
سټراټيژى را منځته كړى دى، د پاليسى سټراټيژيكې 
ډلى او مسؤلى كارى ډلى جوړوى، په داسى يو موډل 
 په 16.كې چې د هغوى په وينا به ټول هيواد ته پراخى شى

بلخ كې د مدنى ټولنى كميټى او د والياتو پاتى ادارى د 
والياتو د انسجام اداره، د والياتو د 

اف شورا ته پالن جوړونى او د انكش
هغوى د دغى ادارى د دندو . واړوله

او اړيكو له پاره الرښود رامنځته 
كړو او يو ګټور منوال يې توليد كړو 
چې د هغوى په فكر به په ټول هيواد 

خو همداچې . كې د استفادى وړ وى
هغوى پوه شول چې دغه كار د 
اقتصاد د وزارت له شيوى سره سم ندى، هغوى خپل 

كړل او منوال يې بيرته واخستو، خو دا اولويتونه بند 
حقيقت چې هيڅ پرمختګ روان ندى د هغوى زړه ور 

 په بل ځاي كې، خاص ترتيبونه د كاركولو په 17.ماتوى
، چې ځنى يې اوس ، د دغو ادارو د )كه نه(حال كې دى 

د مسؤليت په منځته راوړلو له پاره د مركزى حكومت 
نظر كې نيولو سره، د والياتو د انكشاف د كميټو په 

خو بيا هم د افغانستان د څيړنى او ارځونى . نامه ياديږى
د ادارى څيړنه چې اوس روانه ده، ښكاروى چې د 
حكومت له خوا پيل شوى ميشته انسجام د واليانو په 

  . خوښه او غوښتنو پورى تړلي دي

                                                 
ورينو سره شخصى او بيا رغونى وزارت له مامد كليو د پراختيا  ١٥

  مه نيټه4 كال د مى 2006ارتباط ، د 
د والياتو د انكشاف سټراټيژى وګورى، بى نيټى نامعلومه سند  ١٦
 كال د مارچ په مياشت كې خپور شو، همدارنګه د والياتو د 2006چې د

انكشاف سټراټيژى، د الحاج محمد ګالب منګل د لغمان واليت د 
 2006، ستاره ميلمستون، كابل، د والى وړانديز، د اكبر آزاده جلسه

  . مه نيټه29كال د مارچ 
 كال د اپريل 2006 ټيكه دار، بلخ، د حكومتشخصى ارتباط، د  17
  . مه نيټه23

 ه كوىښكاره د نوموړو كميټو تجرب
چې د سياسى مالكيت او د دغو 

، نشتوالىسترو سوالونو د ځوابونو 
پرمختګ خو د  هغو نه يوازى د

والياتو په كچه د ادارى سيسټم د 
ستر سمون، د پرمختګ مخنيوى هم 

  .كوى
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ور شريكان چې د والياتو د ځنى بسپڼه وركوونكى او ن
انكشافى كميټو په اوږده او ستومانه كوونكى پالن 
جوړونه كې بوخت دى اوس په پټه سره وايې، پروا 
نكوى چې په هر واليات كې يو رنګ جوړښتونه ايجاد 
شى، او وايې چې حتى كه دغه ميكانيزمونه له قبول 
شوې موډل سره سمون كوى كه نه خو غوره دا ده چې د 

په دغه دليل، . سجام كارى ميكانيزمونه موجود دىان
هغوى د خاصو ترتيبونو، چې په ځنو والياتو كې 
رامنځته شوى دى، او ځنى يې د نويو ميكانيزمونو چې 

په ښكاره سره الزمه ده . اوس راپورته كيږى، مالتړ كوى
 كې فعاله انسجام موجود دى، څنګه لاهچې په لنډ م

ګار زياتيږى، دا هم مهمه ده چې د والياتو په كچه ټين
كوالى شوو . چې يو څه اندازه برابرى هم موجوده وى

ووايو چې دغه به د قانون په مطابق د والياتو د فعالينو 
له خوا مناسب دست آورد )  شوراګانوىلكه د واليات(

ډاډه كړى، او د دندو او مسؤليتونو په څرګندلو كې به 
 چې د ه وىموخ ىښايې چې دا په د. مرسته وكړى

افغانستان د ملى انكشاف سټراټيژى د والياتو د 
انكشاف د كميټو د جوړولو والړى پروسى ته د 

 توان وركړى، او بسپڼه وركوونكې بايد له ښتخوځ
دغه فرصت څخه چې د نوموړى ستر فعاليت له خوا 
رامنځته شوى ده استفاده وكړى، تر څو د شوراګانو 

  . جوړول تشويق شى

 انكشافى شوراګانو اړونده فعاليتونه، د يو د والياتو د
داسى وړانديز د جوړولو كوښښونه چې يو شمير 

مختلف وزارتونه، او د يو اغيزمنه حل الرى د جوړولو 
ناكامى د لوړې كچې سوالونو څو اړخونو چې په دغه 

ځنى ستونځى . پاڼه كې پرى ټينګار شوى دى څرګندوى
جادولو په پروسه چې د والياتو د انكشافى كميټو د اي

كې را څرګنده شوى، كيداى شى چې د بيال بيلو 
فعالينو په دندو او مسؤليتونو باندى د موافقت، د 

 له پاره د يو ټوليزه كارى چوكاټ د حكومتسيمه ييزه 
د بيلګى په توګه له واليتى .  له كبله وىنشتوالى
 سره د دغو كميټو د مرستى د څرنګوالى په حكومت

ى نظريې، او همدارنګه د هغو د دندو، هكله بيالبيل
غړيتوب او اړيكو په اړوند بيال بيلى الر ښوونى 

 د حكومتبرسيره پر دى، د واليتى . موجودى وى
 د ځاى/كورمسايلو له پاره د يو عمومى دولتى 

 څخه مطلب دا دى چې، تر څو چې ولس مشر نشتوالى
يز پريكړه نه وه كړى، څرګنده نه وه چې څوك به د وړاند
او . د جوړولو او بيا د بشپړولو مسؤليت په غاړه ولرى

همدارنګه د وزارتونو تر منځ پر دغه مسأله باندى پوره 
د نوموړو كميټو اړونده . اندازه مخالفت موجود وو

تجربى ښكاروى چې د څرګنده سياسى مالكيت او د 
، نه يوازى د نشتوالىدغو سترو سوالونو ته د ځوابونو 

 په جوړولو كې خو د والياتو په كچه د انكشافى كميټو
هم ادارى سيسټم د ستر سمونو، د پرمختګ مخنيوى 

. كوى

د عامه سيمه ييزه ادارى سمون .4

 حكومتد اساسى پروسو څخه يوه بله چې د والياتو په 
باندى اغيزه كوى د عامه ادارى يعنى د وزارتونو د 
د .  والياتو څانكى او د واليانو د دفترونو سمون دى

افغانستان موافقت نامه دولت ته الندنى مسؤليتونه ور 
  : په غاړه كوى

په هر هغه واليت كې چې فعاله موسسى موجودى دى ”
په هغو كې منظم تأسيسونى ته ړومبى توب وركړى، د 
مدنى ادارى، پوليس، زندانونو او قضايې سيسټم سره 

به مناسب قانونى كارى ) ادارى(دغه موسسى . سره
 د ګمارنى كړنالرى؛ روزل شوى چوكاټ او

كاركوونكې؛ او پوره تنخا؛ زيربنا او د څارنى ظرفيت 
  ).  3 (“ولرى

د عامه ادارى د مسؤليت د سرته رسولو له پاره د دولت 
شيوه دا ده چې د عامه ادارى د سمون د سټراټيژى له 
الرى يې تر سره كړى، چې دغه سټراټيژى څلور پايې 

ول دى سيمه ييزه ادارى ادارى سمون، په شم: لرى
سمون؛ تنخاوى او بخشش؛ د عامه خدماتو اداره؛ د وړ 

د سيمه . والى سره سم ګمارنه؛ او د ظرفيتونو لوړوالى
  :ييزه ادارى سمون برخه درى نورى اساسى برخى لرى

 د واليانو د دفترونو تقويه كول •

د والياتو په كچه د ادارى سمون او مدنى؛  •
 ون ظرفيت جوړول؛او خدماتو ناپايېلى كميسي

د اساسى وزارتونو په سيمه ييزه واحدونو كې د  •
 . اصالحاتو ژورول

، او د استخدامولو د نوى كولد رياستونو د تشكيالتو 
 بدلون په لمړى سر كې د اولويتونو د سمون او د طريقو

د . تر پروګرام الندى پيل شو نوى كولوتشكيالتو د 
 يوه نوى كولو د هدفونو او د دندو، او د تشكيالتو
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 سره سم استخدامول د څرګندولو په تيااندازه، او د وړ
د تشكيالتو د نوى بدل كې، د اولويتونو سمون او 

 پروسى برخه اخستونكو وزارتونو او رياستونو ته كولو
اجازه وركړه چې په ټاكل شويو بستونوكې اليقو 

كه څه هم د . كاركوونكو ته لوړى تنخاوى وركړى
 پروګرام د تشكيالتو د نوى كولو سمون او واليتونو د

په ځنو ساحو كې كاميابى تر السه كړى، خو نوموړى 
پروګرام په ملى كچه د سازمانونو د تشكيالتو د 
رښتنى تجديد د محدوده حالت په هكله د انديښنو په 
راپورته كيدو، هغه حد چې نامستحقه كاركوونكى د 

 په وزارتونو كې لوړو تنخاوو بستونو ته انتقال شول او
د نابرابرى مشكالتو په راوالړيدو سره  جنجالى ثابت 

 پروګرام اوس بيا پراخ د عامه ادارى سمون ستر 18.شو
كتل شوى او سم شوى دى او فعاليتونو چې مخكې د 

 د پروګرام د تشكيالتو د نوى كولواولويتو د سمون او 
الندى شوى وو د عامه ادارى سمون د پروګرام په 

و برخو كې د تنخاوو او درجو په زيات جامع مختلف
   19.سمون سره، ځاي پر ځاي شول

تر دغه محاله پورى په سيمه ييزه كچه د سمون او د 
ظرفيتونو د لوړوالى د پروسى د 
تأسيسولو له پاره يو څه فعاليت شوى 
بى . دى، خو نتيجې يې سره اخښلى دى

له شكه په ځنو ساحو كې پرمختګ 
توګه، كوالى شو په خاصه . شوى دى

ووايو چې، څارنه چې د افغانستان د 
څيړنى او ارځونى د ادارى له خوا له 

 ميالدى كاله 2005 كال څخه تر 2004
پورى بشپړه شوه داسى نتيجه تر السه 

شوه چې د والياتو په كچه د مالياتو په اداره كې د پام 
سر بيره پر دى، د اولويتونو د . وړ پرمختګ شوى دى

 آزمايشى د پروګام نوى كولود تشكيالتو د سمون او 
ونكي نښى  كوواليت بلخ كې، د رښتنى سمون تشويق

موجودى وى، د بيلګى په توګه، د سمون پروسى په 
 فيصده بدلون رامنځته كړى دى، او د 60تشكيل كې 

 ته زيات 21 څخه 2والى په دفتر كې د فارغينو شمير له 

                                                 
د دغو سترو ستونځو اغيزمه كتنه د افغانستان به اسالمى  18

جمهړريت او د ادارى سمون او مدنى خدماتو ناپايېلى كميسيون كې 
 د تشكيالتو د نوى كولود اولويتونو سمون او ”) 2005(د ليدو وړ دى 

  .“ړومبى توب وګورى
د افغانستان د حكومت د عامه ادارى د سمون سټراټيژى او  19

  . 9-1385پروګرام، 

ځنى اړخونه ) تواصالحا( خو بيا هم د سمون 20.شوى دى
ډير سخت ثابت شوى دى او پرمختګ هم پكښى سوكه 

داسى ښكارى چې په عمومى توګه د رياستونو . وو
تجديد، د استخدامولو د شيوو بدلون او د روزلو 
د . پايېدونكې پروګرامونه ال زيات سخت وو

 د حكومتافغانستان د ثبات ناكامه پروګرام چې د 
دنى ادارى د ظرفيتونو د تقويه كولو او د سيمه ييزه م

ترقى له پاره طرح شوى وو، په زياته كچه له داسى 
د نومړى پروګرام د زيربنا . ستونځو سره مخامخ شو

برخى يوازنى برخى وى چې په فعاله ټوګه يې ادامه 
د تشكيالتو نوى لرله، په داسى حال كې چې سمون او 

  .  ډير زيات سخت ثابت شوكول

 د واليانو دفترونو ته ور د عامه ادارى سمون اوس
په بلخ كې چې كوم پر مختتلي رهبرى ده . غړول كيږى

او . اوس نورو شمالى والياتو او ولسواليو ته وړل كيږى
همدارنګه دغه پروسه به په لويديځو والياتو كې هم 

دغه د سمون پروګرام د والياتو په نورو څانګو . پيل شى
يا او بيا رغونى كې محدود وو، پرته د والياتو د پراخت

او د عامه روغتيا وزارت څخه چې خاص سمون پكښې 
د والياتو په اكثره څانګو كې . راغى

د دغى پروسى په نتيجه كې يوازى 
اساسى بستونه د تنخا نوى ميزان ته 
وخوځول شول او د څانګو په 
جوړښت او دندو كې خاص سمون 

او هدارنګه يې په ځنو . ندى راغلي
نيو مدنى مواردو كې د پخوا

خدمتګارانو تر منځ مقاومت 
رامنځته كړى دى، د مثال په توګه د 

  .رغتونونو د اداره كوونكو تر منځ

كه څه هم د والياتو په كچه د عامه ادارى سمون يو څه 
معلومات موجود نوى دى او د ارځونى له پاره محدوده 

 نوى كولو، خو د اولويتونو سمون او د تشكيالتو د دى
 چې دغه پروګرام د يلمړنى تجربه ښد پروګرام 

جوړښتونو او د دندو د سمون څخه پرته د تنخاوو په 
سربيره پر دى، د ادارى او . بدلون باندى هڅه كوله

 د تعريف په اړوند يو څه مخالفت  ادارى ټاكنوسياسى
كوالى شو ووايو چې، لږ تر لږه د يوه . را پورته شوى وو

 د كاركوونكو د واليت والى داسى نظر درلودلو چې
په . مشرتابه برخه دى د هغه خاص حق په تو ګه باتى شى

 جلسه غوښتونكو ټولو پاى كې، د والياتو اكثره او يا

                                                 
 د والى عطا پيشكش، د كورنيو چارو وزارت 20

ادارى سمون دوه ډلو د عامه 
له كابل : ستونځه سره مخامخ دى

څخه د ليرى اوسيدو او د محلى 
حمايت د سيسټم اختالف او ګډ وډ 

 د حكومتد سيمه ييزه طبيعت، او 
سمون د سياسى ارتكاب له پاره د 

   .نشتوالى ليدټوليزه 
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 پرته له كوم بنيادى مرستى څخه د سمون د درلودله چې
تقاضاوو په نظر كې نيولو سره، د اړتياوو د پوره كولو 

 داسى ښكارى چې دغه ستونځه د. ستونځى درلودلى
جوړښتونو او د دندو مناسب سمون په تعريف باندى 
څرخيږى، چې دغه موضوع د والياتو د نامعلومه كارى 
چوكاټ په ماحول كې چې په دغه پاڼه كې پرى بحث 

  . شوى دى د پيژندلو وړ ده

ځكه خو داسى ښكارى چې د عامه ادارى سمون 
پروګرام به په والياتو كې له دوه ډلو ستونځو سره 

لمړى ډله هغه ستونځى دى چې په عمومى . مخامخ شى
توګه ور سره مخامخ كيږى، خو له كابل څخه د ليرى 
اوسيدلو، د محلى حمايت د مختلط سيسټم او د 
مختلفه شرايطو، او د ظرفيت د زيات ټيټ والى له كبله 

او د ستونځو دوهمه . دغه ستونځى ډيرى اوچتى دى
رتكاب له  د سمون د سياسى احكومتډله د سيمه ييزه 

مطلب دا .  پورى تړلى دهنشتوالى په ليدپاره د ټوليزه 
 يو بل د تشكيالتو نوى كولچې د اولويتونو سمون او 

پروګرام دى چې د سمون له تړلى پروسى سره د اړيكو 
څنګه چې د افغانستان د . څخه پرته بايد بشپړ شى

  : څيړنى او ارځونى وروستنى څيړنى زياته كړه چې

 د تشكيالتو د نوى كولوو سمون او د اولويتون”
پروګرام كه د ال زيات متحد او منظم ماهيت ته د و 
الياتو د ادارى سيسټم د بدلون په لور استعمال 

خو كه په . شى كيداى شى چې مثبته وسيله وى
ساده توګه د ميشته جوړښتونو سره كښيښودل 
شى، د يو ټوټه ټوټه ډول چې د اوسنى قدرت 

وى كيداى شى چې دغه عمودى كرښى ښكار
    21“.شىپروګرام زيانمن 

دوه اساسى ټول اړخيزه ادارى چې د عامه ادارى سمون 
پروګرام حمايه كوى، نړيوال بانك او د اسيا د 
پرمختګ بانك، هم والياتو ته د سمون د پروګرام 
ورغړولو په هكله انديښنى څرګندوى، په خاصه توګه د 

 سټراټيژى كې د  د سمون په پراخهحكومتسيمه ييزه 
د آسيا د انكشافى .  په اړوندنشتوالى د هم اهنګى

د تشكيالتو د بانك له پاره د اولويتونو د سمون او 
  :  وروستنى څارنه داسى يادونه كوىنوى كولو

د والياتو او مركزى دولت تر منځ د موعود ”
 په نشتوالىسياسى، ادارى او مالى ترتيبونو د 

 په كچه كې د سمون متحكوحال كې، د والياتو د 
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د پروګرام ځاي پر ځاي كيدو باندى زور اچول لوى 
خطر دى، والياتو ته د سمون د پروګرام رغړول 
بايد چې داسى ارزيابى شى چې د والياتو د 

 په هكله د حكومت د رسمى پاليسيو حكومت
څخه پرته د نوموړى پروګرام اغيزمنتوب څرګند 

   22.“....كړى

 پروسى له پراخهادارى سمون د دغه انديښنى د عامه 
پاره چې اوس پر مخ بيول كيږى په مساوى توګه سره 

  . تړلى دى

بله بحرانى او سره تړلى ساحه د والياتو په كچه د 
په داسى حال . ظرفيتونو د جوړولو او د روزلو مسأله ده

كې چې په دغه ساحه كې زيات فعاليتونه كيدل، خو 
شوى دى نا منظم او هغه كوښښونه چې تر اوسه پورى 

راز راز بين المللى سازمانونه او نا دولتى . وټوټه ټوټه و
ادارو له مختلفو دولتى ادارو سره، په شمول دى ادارى 
سمون او مدنى خدماتو ناپايېلى كميسيون، د روزلو د 

 د برابرولو له پاره كار كړى دى، چې د نوښتونومتنوع 
تحاديه او د اروپا د اروپا اافغانستان د ثبات پروګرام، 

  روزنىد ظرفيتونو د جوړولو ډله ييزه كميسيون
پروګرام او د افغانستان له پاره د ملګرو ملتو د 
مرستندويه هيأت او د ملګرو ملتو د پرمختګ پروګرام 
خو . له خوا يو شمير تمويل شوى پروګرامونو په شمول

بيا هم، په سيمه ييزه كچه د روزلو د اړتياوو وروستنى 
  : رنه داسى قضاوت كوى چېڅا

كه څه هم ځنو والياتو او ولسواليو له محدوده ”
تعليم څخه چې د دولتى او غير دولتى سازمانونو 

د ډيرو له خوا برابر شوى وو ګټه اخيستى ده، خو 
تعليم يا روزنه ... عواملو له كبله دا سطح ټيټه وه

چې برابره شوى وه د شرايطو له لحاظه خاصه وه او 
. رسولو له لحاظه نا منظمه وه د خدماتو ن اود پال

 خدماتو كې د روزلو او يا د ملكىحاضره په 
  23“. انسانى منابعو د پرمختګ كلتور نشته

                                                 
رى سمون او مدنى د افغانستان اسالمى جمهوريت او د ادا 22

د د اولويتونو د سمون او ”  كال،2005خدماتو ناپايېلى كميسيون، 
او . م مخ وګورى10م او 5 د څبرونى “ پيلوونكېتشكيالتو د نوى كولو

افغانستان، عامه ادارى ” كال، 2005همدارنګه د نړيوال بانك د 
 خپرونه وګورى، ناخپور شوى “سمون، د بحث وړ اساسى مسألى

  .مه نيټه9 كال د مى 2005سند، د 
د افغانستان اسالمى جمهوريت، د ادارى سمون او مدنى خدماتو  23

په سيمه ” ناپايېلى كميسيون او د ملګرو ملتو د پرمختګ پروګرام،
 كال د اكټوبر 2005 د “ييزه كچه د تعليم د اړتياوو د ارځونى راپور

  . مياشت
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په داسى حال كې چې، په افغانستان كې د ظرفيتونو د 
 په اړه يو شمير څرګنده مسألى ستونځوپرمختګ د 

 متحكوموجودى دى، د يادونى وړ ده چې د سيمه ييزه 
د .  زياتى كړى دىستونځىپه لور د نامنظمه شيوى هم 

 څرګند  نوښتونه په برياليتوب دظرفيتونو د جوړولو
ډول د عامه ادارى سمون پروسى له ټوليزه برى سره 

تر څو مدنى خدمت كوونكې په سمو نږدى تړاو لرى 

سازمانى جوړښتو كې د خپلو نويو مسؤليتونو له پاره 
ى چې ټوله روزنه دى د دغه شان مطلب دا ند. وروزل شى

 شى خو مهمه ده چې د ظرفيتونو ځنډولسمون له پاره و
جوړونه دى د سيمه ييزه ادارى سمون په جوړه شوى 

چې دغه د سيمه ييزه ادارى سمون .  كې بشپړه شىطريقه
 له پاره د ټوليزه كارى چوكات سره حكومتد سيمه ييزه 
  . تړلى دى

 ه حال كې ده؟ په څاوس حكومتسيمه ييزه  .5

دغى پاڼى داسى استدالل كړى دى چې په افغانستان 
 له پاره د يو ټوليزه كارى حكومتكې د والياتو د 

، او سره له دى چې د بيال بيلو كچو، نشتوالىچوكاټ 
فعالينو او ادارو اړيكى له يو بل سره څه شان دى، د 

عيفوى او د والياتو په ضسمون پروسه په زياته كچه 
سؤله، مؤثر او باورى حكومت د پرمخټګ مخ كچه د م
  . نيوى كوى

 سره سره، د سيمه نشتوالىد مفصل كارى چوكات د 
 د تفصيل د افغانستان ليد له پاره د ټوليزه حكومتييزه 

د ملى 
انكشاف د 
موقتى 
سټراټيژى 
او د 
افغانستان 
په موافقت 
ليك كې، 
او په دغو 
اساسى 

له حد څخه زيات مسايلو كې د پيژندنى له مخى لكه 
په داسى حال كې . مركزيت، يوه موقع وړاندى شوى ده

 د ، اوستونځىچې د دغو پروسو الزمى پيچلى توب، 
 اوږدمهاله طبيعت په شمول د دى چې د بودجې پروسو

اوږدمهاله او پيچلى مسألو سره په موافقت ورسيږى، د 
دغو مسايلو د حلولو او د پرمختللى سيمه ييزه 

 مرستى له پاره خاص فعاليتونه شته چې  سره دحكومت
حكومت او بين المللى ټولنه كوالى شى هغه له مخكى 

سربيره پردى چې د يو پراخه سياسى مالكيت . ونيسى
 او تكامل به وخت منځ ته كوللرونكي كارى چوكات را 

نيسى، غوره ده چې پروسى پيل شى او جوړښتونو ته 
او مشورتى توګه انكشاف وركړل شى چې دا به په آزاده 

  .  ته وده وركړىليددغه شان 

 كلونو په اوږدو كې د اوسنى د 2007 او 2006د 
افغانستان د ملى د انكشاف موقتى سټراټيژى څخه 
پرته د افغانستان د انكشاف د ملى سټراټيژى 

 حكومتبايد دا وى چې د سيمه ييزه موخه پرمختګ 
هدف د  د حكومتمسايلو ته نوى پاملرنى د سيمه ييزه 

سرته رسولو له پاره د روښانه او څرګنده سټراټيژيو په 
او روښانه ده چې د الندنيو سوالونو . شمول، بشپړ كړى

  .  الزم دىشفافيت له پاره

، چې د موخى د حكومتد پرمختللى سيمه ييزه  •
افغانستان د ملى انكشاف په موقته سټراټيژى 
كې وضع شوى، د بيال بيلو موسسو او دولتى 

 خاصو برخو، منابعو، او مسؤليتونه سرهكچو 
  څه دى؟ اړيكى

په انكشافى پالن جوړونه كې د والياتو رول څه  •
دى؟ په دغه كې بايد د انكشافى پالن جوړونى 
موعود تعريف، هدف او د ملى پالن جوړونى په 
كارى چوكاټ كې د بودجې د پروسى سره اړيكى 

 . شاملى وى

 منځ اړيكى څه دى؟ د بيال بيلو سيمه ييزه ادارو تر •
 شوراګانو او د ى ټاكل شويو كې به والياتىپه د
 ى د ادارى اړيكى د هغوى د مشورتى دندوواليات

 شوراګانو او د والياتو د ىپه ارتباط او د واليت
انكشافى كميټو اړيكى خصوصاْ د پالن جوړونى 

 . ىدپه ارتباط، شاملى 

ه ميكانيزمونه او پروسى چې دغى پروسى سره مرست
 په لور هدايت حكومتكوى او د والياتو پرمختللى 

  :كوى

دولت بايد د لوړى كچې اداره په وزارتونو كې  •
 د ټولو حكومتجوړه كړى چې د سيمه ييزه 

مسايلو په اړه مركزى ټكى او روښانه رهبريت 
 .برابر كړى

 پردى چې د يو پراخه سربيره
سياسى مالكيت لرونكي كارى 
چوكات را والړيدل او تكامل به 
وخت نيسى، غوره ده چې پروسى 
پيل شى او جوړښتونو ته انكشاف 
وركړل شى چې دا به په آزاده او 

 ته وده ليدمشورتى توګه دغه شان 
 .وركړى
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 په هكله بايد چې يوه مشورتى ډله جوړه حكومتد  •
شاف په موقته شى تر څود افغانستان د ملى انك

سټراټيژى او د افغانستان په موافقت ليك كې 
 او څارنى په هكله پر بنسټ د اجراتو حكومت چى

يو خاص كارى ډله چې سيمه ييزه . مشورى وركړى
مسؤليتونه، برخى، او كارى چوګاټ چې د 
افغانستان د ملى انكشاف د سټراټيژى د فعاله 

كار مسؤليتونو د څارنى له الرى د مشورتى ډلى 
دغو ډلو ته د رجعت شرايط بايد . حمايت كړى

هره هڅه بايد دا ډاډ را منځته كړى ښكاره وى، او 
چې د مشورتى ډلى د پيشنهاد شوى سمون له 

  .الرى دا فعاله او كارى ګروپ دى

 د ال منظم حمايت له پاره بايد حكومتد سيمه ييزه  •
 تشويق او نور هم نوښتونهد بسپڼه وركوونكو 

 طريقىد ظرفيتونو د جوړولو د . ومومىپراختيا 
او پروګرامونو په پرمختګ كې، بسپڼه 
وركوونكى بايد محتاط وى چې موازى او دوه 

 نه جوړيدل ډاډه كړى، بلكه دا ،ګونى جوړښتونو
چې د هغوى وړانديزونه د حكومت له موعود 

 حكومتد والياتو د . هم غږى وىجوړښتونو سره 
او د څرګند كارى رفيتونو لوړول ظله پاره د 

چوكاټ رامنځته كول بايد الس په الس والړ شى 
د څه كار د ”تر څو دغه سوال ته ځواب وركړى، 
 “كولو له پاره ظرفيت په كار دى؟

، كارى چوكاټ او سټراټيژى د سوالونو هاخوا، ليدد 
همدارنګه دغى پاڼى د والياتو د نويو جوړښتونو سره د 

ون په هكله يو څه مخامخ كيدلو او يا د هغو د سم
مسايل را پورته كړى دى، د هغو دندو د سرته رسولو له 
پاره چې وختى د قانون له خوا يا په وړانديزونو كې چې 
اوس د افغانستان له حكومت سره دى هغو ته ورپه غاړه 

د والياتو د شوراګانو په اړه اساسى . شوى دى
  : سپارښتنى دا دى

 نماينده ګې او د د والياتو د شوراګانو له پاره د •
دا به داسى . مشورى د اساساتو تفصيل جوړول

وى چې، له خلكو سره د سال او مشوره كولو له 
پاره د ميكانيزمونو اړول، چې ښايې د سيمه ييزه 
نماينده ګې د نورو كچو په شكل باندى به اغيزه 

 ىاو همدارنګه به په دى كې د واليت. وكړى
 دغه شان د شوراګانو د ټاكلود قاعدى او په

ولسواليو او كليو د راتلونكو ټاكل شويو ادارو 
 . بياكتل، شامل وى

د غړى توب له مخى او يا كه نه د والياتو د  •
انكشافى كميټو او يا نورو پالن جوړوونكو ادارو 

 شوراګانو اړيكى، د كوښښونو په ىسره د واليات
شرايطو كې چې د والياتو د پالن جوړونى او له 

 هغه د اړيكې د تعريف له پاره كيږى، بودجو سره د
 . روښانه كړى

د والياتو په ادارى سيسټم او نورو ادارو باندى  •
حاكم قوانين بايد چې داسى ميكانيزمونه په بر 

 شوراګانو په څارنه كې د ىكې ولرى چې د واليات
 . ى مرسته ډاډه كړىدو

 شوراګانى د وكه غواړو ډاډه كړو چې د واليات •
تر څخه په ناپايېلى توګه پوره منابع، واليانو له دف

او د شورا د رول په اړوند د پراخه مدنى ښوونى او 
روزنى په امكان سره د ظرفيتونو لوړوالى ترالسه 

 . كوى، الزمه ده چې اندازه يې معلومه كړو

د رسمى او غير رسمى عدلى سكتور فعاليت په  •
راتلونكې مباحثو كې بايد د والياتو د شوراګانو 

 .  په نظر كې ونيول شىرول

په دى ډول، د والياتو د كميټو د جوړولو له پاره اوسنى 
والړ كوښښونه ښايې د الندنيو سپارښتنو څخه ګټه 

  :واخلى

د افغانستان د ملى انكشاف د سټراټيژى د  •
پرمختګ په شاوخوا كې د سيمه ييزه مشورو له 
خوا وړاندى شوى فرصت كيداى شى چې په هر 

ياتو د انكشافى كميټو د جوړولو واليت كې د وال
په هر . د پروسى د بيا پيلولو له پاره استعمال شى

واليت كې د يو ټينګ جوړښت رامنځته كول مهمه 
ده، حتى كه څرګند تفصيل او اړيكى بايد په هغه 

 .  ظاهر شوى وىليدوخت كې تاييدشى چې پراخه 

اصالح شوى لنډ معلومات بايد تيار شى چې د  •
انكشافى كميتو مسؤليتونه او اړيكى والياتو د 
 . ښكاره كړى

په پاى كې، د والياتو په كچه د عامه ادارى سمون د 
كوښښونو تدريجې پيژندنه بايد الندنې مسألى په نظر 

  : كې ولرى

 باندى د ال د تشكيالتو نوى كولود سمون او  •
 زيات تمركز اړتيا، نه يوازى د تخاوو زياتول
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نورو فعالينو ارتكاب ته د بسپنه وركوونكو او د  •
په سيمه ييزه كچه د ظرفيتونو د لوړوالى له پاره د 
بشپړوونكې شيوى اړتيا، سره له دى چې د ادارى 
سمون او مدنى خدماتو ناپايېلى كميسيون پر 
تقويت باندى د عامه ادارى سمون د اجنډا د 

 . بشپړونكى په توګه، تمركز وشى

ترتيبونو سمون يو  د حكومتد افغانستان د سيمه ييزه 
نوى او بحرانى مرحلى ته رسيدلى دى، چې د بن څخه د 
وروسته وخت د الرښوونكى اسنادو د پام، د 
افغانستان د ملى انكشاف موقته سټراټيژى او د 
افغانستان موافقت ليك، له خوا د بيلګى په توګه 

د مركزى حكومت يو كم شمير اساسى . واضع شوي ده
ى ثبات او تأسيس كې ړومبى فعاله موسسو په پخوان
سره له دى چې دغه مسايل مهمه . توب ترالسه كړى دى

دى، والياتو او له هغه څخه وړاندى د سمون او د دولت 
خلكو ته د . جوړونى څپرول اوس په مركزى دريځ كى دى

نژدى، د نماينده، انكشاف او سالم حكومت داري د 
اښونه راوستلو كوښښونه به اصالح كوونكو ته نوى ګو

 باندى نوى تمركز حكومتپه سيمه ييزه . رامنځته كړى
د بدلون له پاره يوه موقع برابروى، خو قوى سياسى 
رهبريت، سټراټيژيكې تفكر، د مرستو او انسجام نويو 
كچو، ازادى، داسى تمايل چې له مسايلو سره به د ټوك 
ټوك پرځاى په ډله ييزه ډول كار كولو، ته اړتيا ولرى
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 فرصتونه برا بروي يمل او زده كړې وړ څيړنې تر سره كوي  او هم د څيړن يوه مستقله اداره ده چې د ع(AREU) دافغانستان د څيړنې او ارځونې اداره
همدارنگه نوموړى مركز په فعا له توگه د څيړنواو زده كړي رواج ته وده وركوي تر څو د . چې په نتيجه كې به په پا ليسي جوړولو كې مرسته كوي

د دې .  هم د تجزيي او تحليل،  فكر كولو او منا قشې فرصتونه برابر شيتجزيي او تحلييل كولو ظرفيتونه په افغا نستا ن كې پياوړى شي او
 . اداري بنيا دي لرليد دادى چې د نوموړي مركز د كار په نتيجه كې با يد د ا فغا نا نو ژوند بهبو د ومومي

،  تمويلوونكو (UN) يي له ملگرو ملتونو نوموړي اداره په ا فغا نستا ن كې د مرسته كونكې ټولنې په مرسته منځ ته را غلى ده چې مديره هيت
 .  ادارو،  ملي او بين ا لمللي ادارو څخه نما ينده گۍ كوي

 عالى كميشنرىمهاجرينو   ملگروملتونود (EC)ن  اروپا كميسو د،(UNAMA) هيأتد نوموړي ادارې اوسني بودجه د ملگرو ملتونو د مرستندويه 
(UNHCR) ، د هالنډ د مهاجرينو موسسه (Stichting Vluchteling)  ،بانك نړيوال (WB) ، د برييتا نيا د بين ا لمللي انكشا ف د ادارې (DFID) او د كانا 

  . دا،  سويدن،  سويتزرلند،  دنمارك هيوادونو له خوا وركول كيږي
  

  . د السته راوړلو لپاره په دې پته تما س ونيسىد خپرونو زيا تو معلوماتو او يا  الد
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