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د افغانستان د څیړنې او ارزونې د ادارې په هکله
د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره په کابل کې میشته یو نا پییلې څیړنیزه موسسه ده .ددې ادارې دنده
د لوړڅرنګوالې درلودونکو او پالیسۍ پورې اړوندو څیړنو له الرې پرپالیسۍ او چارومثبتې اغیزې دي،
او همدا راز نوموړې اداره په افغانستان کې د څیړنې او زده کړې د کلتور د ودې په موخه د څیړنې پایلې
په چټکه توګه خپروي .دې موخې ته د رسیدو لپاره نوموړې اداره د خپلو څیړنو او کتابتون څخه د ګټه
اخیستنې دترویج په موخه د پالیسي جوړونکو ،مدني ټولنې ،څیړونکو او زده کونکو سره ددوی د څیړنېزې
وړتیا د پیاوړې کولو په موخه ښکیل ده څو په دې توګه وکړای شي شننو ،غبرګونونواو خبرو اترو ته الره
هواره کړي.
د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره د پراخو موضوعګانو په اړه څیړنې په الره اچوي او هر کال یو
لړ څیړنیزې خپرونې لکه پر پالیسۍ له متمرکز و توضیحي پاڼو نه نیولې تر بشپړ وضوعي او ترکیبي
رپوټونو پورې خپروي .چې ګڼ شمیر یې په پښتو او دري ژبو ژباړل کیږي .نوموړې اداره د الف څخه
تر یا د افغانستان کلنۍ مرستندویه الرښود او د څیړنو درې میاشتنۍ خبر پاڼه خپروي او دیوې ویب پاڼې
درلودونکې هم ده ( .)www.areu.org.afهمدار راز دغه اداره د څیړنې څخه د ګټه اخیستنې د آسانتیا او
د پالیسي جوړونکو او نورو ښکیلو کسانو تر مینځ د خبرو اترو د هڅولو په موخه په منظمه توګه ورکشاپونه
او کنفرانسونه جوړوي.
دغې ادارې په ۱۳۸۱لمریز کال په افغانستان کې د بوختو مرستندویه ټولنو په مرسته یې په کار پیل وکړ
اود یو مدیره پالوې درلودونکې ده چې د مرستندویه ټولنو له خوا لکه ملګرې ملتونه او نورو څو اړخیزو
ادارو ،اونا دولتي سازمانونوله خوا یې استازیتوب کیږي .نوموړې اداره اوس مهال خپله اصلي بودیجه د
فنلنډ ،ناروی ،سویډن ،سویزرلنډ او د انګلستان دحکومتونو څخه تر السه کوي .ددې ادارې ځانګړې پروژې
د افغانستان د پرانیستې ټولنې د انستیتیوت ( ،)FOSIAایشیا فونډیشن( ،)TAFاروپايې کمیسیون( ،) ECد کډوالو
لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ ( ،)UNHCRد ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق(،)UNICEF
د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو پراختیايي صندوق ( )UNIFEMاو نړیوال بانک له خوا یې مالی مالتړ کیږي

یادونه
کیدای شي د ژباړې پرمهال د پروګرامونو نومونه ،ځینې علمي او مسلکي اصطالحات ،د مؤسسو او
سازمانونو نومونه په سمه توګه نه وي ژباړل شوې ،نو له درنو لوستونکو څخه د بښنې په غوښتنې سره په
خورا درناوی هیله کوم چې که ددې الرښود د لوستلو پر مهال له داډول ستونزو او نیمګړتیاوو سره مخامخ
کیږي نو د پورتنۍ برښنا پتې له الرې مونږ سره اړیکه ونیسي څو په راتلونکې کې له دا ډول تیروتنو څخه
ډډه وشي( .ژباړونکې).
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د افغانستان لپاره د الف څخه تر یا مرستندوی الرښود په هکله
د افغانستان لپاره د الف څخه تر یا مرستندوی الرښود هر کال نوی کیږي ،د نوموړې الرښود موخه په
هیواد کې د بیا رغونې او مرستو پورې اړوندو فعالینو ،جوړښتونو او حکومتي بهیر په اړه د پوهاوي لوړول
دي .دغه الرښود د مرستندویه اصطالحاتو یوه پراخه لړۍ ،د افغانستان د حکومتي سیسټم یوه ځغلنده کتنه،
لومړني مهم اسناد ،او د پتو او اړیکو یو پراخ الرښود چې په کې دولتي سازمانونه ،غیردولتي وسسې
او نړیوال فعالین شامل دي وړاندې کوي .نوموړۍ الرښودسر بیره په پښتو په انګریزي او دري ژبوهم
خپریږي.
کله چې د الف څخه تر یا الرښود لومړۍ ګڼه په  ۱۳۸۱لمریز کال کې خپره شوه ،موخه یې لکه څرنګه
چې اوس ده “ د افغانستان مرستې او بیا رغونې هڅو کې ښکیلو مهمو همغږې کوونکو ته د مرستې لپاره
د اصطالحاتو ،جوړښتونو ،میکانیزمونو په اړه د معلوماتو وړاندې کول وو څو په دې توګه وکړای شي
دیوې ګډې لغتنامې او ګډ پوهاوي څخه ډاډ تر السه کړي ”.د کلونو په تیریدو سره نوموړې الرښود نورهم
پراختیا وموندله  ،خو د تل په شان یوه بریالی بیلګه پاتې شوه.
د  ۱۳۸۹-۱۳۸۸لمریز کال ګڼه الندې مطالب رانغاړي :د اصطالحاتو یوه پراخه برخه ،د افغانستان د
ټاکنیزسیسټم په اړه مفصلې څرګندونې همدا راز د  ۱۳۸۹/۱۳۸۸کلونو د ټاکنیز بهیر بیاکتنه او شننه ،او
ډول ډول نوې نخشې چې د لومړي ځل لپاره د افغا نستان د جیودیزۍ او کارټوګرافۍ د مرکزې ادارې له
خوا برابرې شوې دي.
هغه معلومات چې په نوموړې الرښود کې وړاندې شوې دي د سازمانونو او موسسو دپه خپله خوښه
همکارۍ پر بنسټ والړ دي نوموړې معلومات د افغانستان د چټک بدلون په حال کې حاالتو ته په پام سره
کیدای شي بدلون ومومي .ددې الرښود کارونکو څخه هیله کیږي څو په دغه الرښود کې د نوو ،رغنده او
غوره وړاندیزونو لپاره الندې پتې ته بریښنا لیک واستويpublications@areu.org.af :

د افغانستان د څیړنې او ارزونې د ادارې کتابتون
د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارې کتابتون په  ۱۳۸۲کال کې جوړ شو .دغه کتابتون د افغانستان
د څیړنې او ارزونې د ادارې د څیړنیزو فعالیتونو سره مرسته کوي او د افغانستان په هکله د څه د پاسه
 ۱۱۰۰۰ټوکه کتابونو په درلودلو سره عامه الس رسۍ ته الره هواروي .دغه کتابتون د ټولو مینه والو پر
مخ پرانیستۍ دی .نوموړۍ کتابتون دهغو معاصرو موادو په راغونډولو چې دننه په افغانستان کې تولید شوي
او په افغاني ژبو دي او همدا راز د اوږد مهاله څیړنو پرارزښت خورا زیات تمرکز کوي.
دغه کتابتون په پام کې لري چې هغه څیړنې چې د هیواد او سیمې په اړه په بهر کې تولیدیږي په دې کتابتون
کې د الس رسۍ وړ وي .بیالبیل مواد لکه ( کتابونه ،ورځپاڼې ،مجلې ،نخشې ،پوسټرونه ،سی ډي ګانې،
پ
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ډی ويډي ګانې ،د معلوماتو زیرمه یاډیټابیس او دا سې نور) په کتابتون کې دننه د کارولو لپاره موجود دي (
نوموړې مواد په پور نه ورکول کیږي) .د فوټو کاپۍ اسانتیا موجوده ده او د ټولګې بشپړ لیست د افغانستان
د څیړنې او ارزونې د ادارې د ویب پاڼې د کتابتون په پاڼه کې د الس رسۍ وړ دی (.)www.areu.org.af
د غه کتابتون د افغانستان په هکله له  GB 50څخه زیات د راغونډ شوو خپرونو کمپيوټري نسخې لري چې
ټولې یې د کتابتون د معلوماتو په زیرمه یا ډیټابیس کې لیست شوې دي او د څیړنیزو موخو لپاره د الس
رسۍ وړ دي (په هغه صورت کې چې دچاپ حق یې مجاز وګڼي).
د  ۱۳۸۳لمریز کال راهیسې ،د افغانستان د څیړنې او ارزونې د ادارې د کتابتون کارکونکې د افغانستان
د څیړنې خبرپاڼه چې د هرکال په مرغومې(جنوري) ،وري (اپریل) ،چنګاښ (جوالی) او تلې (اکتوبر)
په میاشتو کې خپریږي هم چمتو کوي ،چې د افغانستان څخه او د افغانستان په هکله نوو موادو ته د الس
رسۍ د پراخولو او ودې لپاره هڅه او هاند کوي .ددې خپرونې ټولې ګڼې د افغانستان د څیړنې او ارزونې
د ادارې په ویب پاڼه کې د الس رسۍ وړ دي او هغه نوې مواد چې په دغه خبر پاڼه کې لیست شوې دي د
کتابتون په معلوماتی زیرمه کې راغونډشوې دي.
څیړونکو ته د کتابتون څخه د لیدنې لپاره هرکلۍ کوو او یا هم کوالی شي د اړتیا په صورت کې دغې
بریښنا پتې ته بریښنا لیک واستوي .library@areu.org.af:د کتابتون کارکوونکې د کابل له ګڼ شمیر نورو
کتابتونو نوسره په ګډه همکارۍ کې کار کوي او کوالی شي چې د هغو موادو د سرچینو په هکله چې په دغه
اداره کې موجودې نه وي نظر ورکړي.
د کتابتون ځای او کاري ساعتونه:
د افغانستان د څیړنې او ارزونې د ادارې دفتر

()AREU

د ګل پلورلو کوڅه ( ددوهمې کوڅې کنج)
دغه کتابتون له یکشنبې څخه تر پنجشنبې پورې د سهار له  ۹بجو څخه د غرمې تر  ۱۲:۳۰بجو او د
ماسپښین له  ۱بجې (یوې بجې) نه د مازیګر تر ۴بجو ( او د روژې په مبارکه میاشت کې د سهار له  ۸بجو
څخه د ماسپښین تر ۲بجو) د مینه والو پر مخ پرانیستۍ دی (د جمعې ،شنبې او عمومي رخصتیو په ورځو
تړلۍ وي)

ت
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د افغانستان د څیړنې او ارزونې د ادارې د  ۱۳۸۸کال خپرونې
د نوموړې ادارې دغه او نورې ټولې خپرونې ددې ادارې په ویب پاڼه کې  www.areu.org.afد راښکته
کولو لپاره موجودې دي او خپرې شوې نسخې یې په کابل کې ددې ادارې له دفتر څخه تر السه کوالی
شی(هغه خپرونې چې دغه نښه لري په پښتو او دري ژبو هم د الس رسۍ وړ دي*).
•د افغانستان لپاره یو هر اړخیز قضايي سیسټم ،د دیبرا .ج .سميټ او جې لمې لیکنه.
•په ننګرهار والیت کې د خلکو تر مینځ د شخړو د حل بهیر  ،د دیبرا .ج .سمیټ لیکنه.
•د بامیان په والیت کې د خلکو تر مینځ د شخړو د حل بهیر ،د دیبرا .ج .سمیټ او شیلي منالن لیکنه.
•د مشروعیت له السه ورکول؟ حکومت ،نړیواله ټولنه او د  ۱۳۸۸کال ټولټاکنې د ځینو افغانانوله نظره،
د نوح کاوبرن لیکنه *
•په ګډه رایه ورکول  -ولی د  ۱۳۸۸کال ټولټاکنې یو ناورین ؤ ،د نوح کاوبرن او انا الرسن لیکنه*
•د افغانستان د څیړنې خبر پاڼه  ۲۳ګڼه*
•د شیعه د شخصیه احوالو د قانون تر شا دپالیسۍ او قانون جوړونې بهیر ته یوه کره کتنه ،د لورین
اوتس لیکنه*
•د یوې افغان ډموکراسۍ پر لور :په افغانستان کې د ډموکراټیک کولو د مفهوم سپړنه ،د انا الرسن
لیکنه*
•مالتړ ،چال چلند ،دندې ،وګړ پيژندنه :ولې افغانانو په  ۱۳۸۸کال کې رایې ورکړې ،د نوح کاوبرن
او انا الرسن لیکنه*
•د خپل هیواد په لټه کې  :د پولو تر مینځ ستونزې  -له پاکستان او ایران څخه کورته د راستنو شوو
ځوانو افغانانو تجربې ،د ممیکو سایټو لیکنه
•د الس رسۍ څخه تر اغیزې  :په افغانستان کې کوچني پورونه او کلیوالي معیشتونه ،د پاوال کانټور لیکنه
•د افغانستان د څیړنې خبر پاڼه  ۲۲ګڼه*
•له بیوزلۍ هاخوا -د افغانستان په کلیوالو او ښاري سیمو کې د ماشومانو د کار په اړه د پریکړو اغیزمن
کوونکې الملونه ،د پامیال هنټ لیکنه
•د اوبو مدیریت ،څاروي او د تر یاکو اقتصاد :د بیوزلو په ګټه د کرهنیزې ودې فرصتونه ،د لورن
فلمینګ لیکنه
•پالیسي نامه :د مرستو د اغیزمنتوب لپاره د دوه اړخیزې حساب ورکونې وده ،د ربکا رابرتس لیکنه
•په افغانستان کې د ماشومانو د کار په وړاندې مخالفت کول ،د امندا سیم لیکنه*
•د کرهنې او کلیو د پراختیا په برخه کې پالیسي جوړونه ،د آدم پین لیکنه*
ج
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•د کوکناروڅخه خالص والیتونه :یوحد یا یوه نښه؟ د ډیوید منسفیلد لیکنه
•د څارویو د ښو محصوالتو لپاره څیړنه او پراختیا ،د ایوان ټامسن لیکنه
•د انضباط او واک تر مینځ :د لوړ پوړو سیمه ایزو ټاکنو په اړه پالیسي ګانې ،د مارټین وان بجلیرت
لیکنه*
•اوبو مدیریت  ،څاروي او د تریاکو اقتصاد :د قانوني کرهنیز معیشت د پیاوړې کولو په وړاندې
فرصتونه او ننګونې ،د الن روی لیکنه
•د اوبو لګولو د نا برابرۍ پلټنه :د هرات د انجیل په ولسوالۍ کې د کانا ل د اوبو لګولو سیسټمونه ،د
سرینیواز چوکاکیوال لیکنه
•اوبه ،تریاک او څاروي :د کروندو او کورنۍ د څارنې د لومړي کال موندنې ،د الن روی لیکنه
•د افغانستان د څیړنې خبرپاڼه  ۲۱مه ګڼه*
•د اوبو کړنالره سیمه ایزو واقعیتونو ته ځواب وايي ،د کای ویګریچ لیکنه*
•په افغانستان کې د ځمکو شخړې :د زیانمنې د په نښه کولو لپاره د وړتیا لوړول ،د کولین دیسچامپس
او الن روی لیکنه*
• په افغانستان کې د پاریس د اعالمیې او د مرستو د اغیزمنتوب په اړه غبرګونونه ،د ربکا رابرتس
لیکنه*
•په افغانستان کې د کرهنې او کلیو دپراختیا په برخه کې پالیسي جوړونه ،د آدم پین او سید محمد شاه لیکنه
•په افغانستان کې دوه اړخیزه حساب ورکونه :په پراختیايي مرستوکې د همکارۍ وده ؟ ،د ماریک
دینیسن لیکنه
•د میرآب د سیسټم یو تاریخي لرلید :د بغالن د جنغروک د کانال د قضیې څیړنه ،د وینسنټ ټوماس او
مجیب احمد لیکنه
•د افغانستان نوې سیاسي ګوندونه :د ډموکراټیک کولو یوه وسیله؟ د انا الرسن لیکنه*
•پریکړې ،غوښتنې او تنوع :په افغانستان کې د واده دود ،د دیبرا.ج .سمیټ لیکنه*
•د افغانستان دملي پراختیايي ستراتیژۍ ( )ANDSد جوړولو بهیر :اغیزمن کوونکې الملونه او ننګونې
 ،د سید محمد شاه لیکنه
•د افغانستان د څیړنې خبر پاڼه  ۲۰مه ګڼه*
•د الف څخه تر یا د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود( اوومه ګڼه) *
•د بیوزلۍ د راټیټولو پر لور :د بیوزلو په ګټه پایلو باندې د افغانستان د ملي پراختیایي ستراتیژی د
پلې کولو تمرکز ،د پاوال کانټور ،آدم پین او نورو لیکنه*
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د الف څخه تر یا :منځ پانګه
د الف څخه تر یا :منځ پانګه1...........................................................................................................
افغان ملي پوځ (4............................................................................................................)ANA
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افغان -پاک (8............................................................................................................)Af-Pak
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د افغانستان د مدني ټولنې دمجتمعې اداره (21............................................................................)ACSFO
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د افغانستان ملي پراختیايي ستراتیژي(29...................................................................................)ANDS
د افغانستان د ملي پراختیايي ستراتیژۍ جوړښت33..................................................................................
د افغانستان د نوې پیل پروګرام (34......................................................................................)ANBP
د افغانستان د نا دولتي مؤسسو د ساتنې دفتر(35...........................................................................)ANSO
د افغانستان د پارلماني چارو مرستندویه پروژه (36.......................................................................)APAP
د افغانستان د بیا رغونې وجهي صندوق (37...............................................................................)ARTF
د افغانستان د کلیوالي صنایعود پراختیا پروګرام (39.....................................................................)AREDP
د افغانانو لپاره د مرستو د همغږۍ اداره (40.............................................................................)ACBAR
د افغانستان لپاره د کوچنیو پورونو د پانګه اچونې د مالتړ اداره (42....................................................)MISFA
د افغانستان لپاره د ماين پاکولو پروګرام (42..............................................................................)MAPA
د افغانستان لپاره د نظم او قانون وجهي صندوق (44....................................................................)LOTFA
د افغانستان د آزادو اوعادالنه ټاکنو بنسټ (45.............................................................................)FEFA
د افغانستان په اړه د هاګ کنفرانس 45.................................................................................................
د افغانستان د امنیت د اوښتون ګډه قومانداني (46.......................................................................)CSTC-A
د امنيتي سکټور سمون (46...................................................................................................)SSR
د برلين غونډه او اعالميه 47............................................................................................................
د بشري مرستو د همغږۍ اداره (48........................................................................................)CHA
د بشردوستانه کړنو پالن (49...............................................................................................)HAP
د بشري پراختيا ملي رپوټ (51...........................................................................................)NHDR
د بُن تړون51.............................................................................................................................
د بېوزلۍ د راټیټولودستراتيژۍ سند (52...................................................................................)PRSP
د پاریس کنفرانس او “د پاریس کنفرانس ولټوی”53..................................................................................
د پاليسۍ د عمل ډله (53.....................................................................................................)PAG
د پراختیايي مرستو د معلوماتو زیرمه یا ډیټابیس (54.....................................................................)DAD
د توکیوغونډې55.........................................................................................................................
د ټولټاکنو خپلواک کميسيون (55.............................................................................................)IEC
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د زريزې پراختيايي موخې (61.............................................................................................)MDG
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د زیانمننې او ګواښ ملی ارزونه (62......................................................................................)NRVA
د سبا لپاره د حقوقي او ټاکنیز ظرفيت لوړول (63.......................................................................)ELECT
د سهيلي او لويديځ افغانستان او بلوچستان د همغږۍ ټولنه (64........................................................)SWABAC
د سيمه ايزو ارګانونو خپلواک ریاست (65.................................................................................)IDLG
دعدلي سکټور سمون (67....................................................................................................)JSR
د عدالت او د قانون د حاکمیت په اړه د روم کنفرانس70.............................................................................
د معیشتونو بدیل (70............................................................................................................... )AL
د مرکزي احصائيې اداره (71...............................................................................................)CSO
د ملي پيوستون پروګرام (73.................................................................................................)NSP
دملګرو ملتونو د پراختیايي مرستو کاري چوکاټ (74..................................................................)UNDAF
د ملکي خدمتونو کمیسیون76............................................................................................................
د لندن کنفرانسونه76.....................................................................................................................
د نشه يي توکو پر وړاندې مبارزه (77.......................................................................................)CN
د نشه يي توکو پر وړاندې د مبارزې وجهي صندوق (80...............................................................)CNTF
د ناقانونه وسله والو ډلو له مینځه وړل (81 ...............................................................................)DIAG
د نادولتي مؤسسو قانون او کړنالره81.................................................................................................
د واليتي بيارغونې ډله (82..................................................................................................)PRT
سالکاره ډله (84...............................................................................................................)CG
عامه اداري سمون (85.......................................................................................................)PAR
ګډرزمي ځواکونه (85..................................................................................................)CJTF101
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ملي بودیجه87............................................................................................................................
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واليتي پراختيايي پالن (90..................................................................................................)PDP
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افغان ملي پوځ

()ANA

www.mod.gov.af

د افغان ملي پوځ ( )ANAپه  ۱۳۸۱کال کې د ولسمشر حامد کرزي له لورې د یوه فرمان پر بنسټ رامینځ
ته شو .د افغان ملي پوځ د ملي دفاع وزارت تر مشرۍ الندې د افغان د ملي امنیتي ځواکونو( )ANSFیوه
برخه جوړوي چې ددې ځواکونو بله برخه د افغان ملي پولیس دي ( .)ANPافغان ملي پوځ د افغانانو د ټولو
ټولنیزو او توکمیزو ډلو څخه جوړ یو د خپلې خوښې ځواک بلل کیږي .په پام کې وه چې افغان ملي پوځ
په بنسټیزه توګه  ۷۰۰۰۰وسله والو ځواکونو ته ورسیږي .د افغانستان ملي پوځ په  ۱۳۸۲کال کې د بُن د
تړون پر بنسټ د رامینځ ته کیدو وروسته د افغان حکومت د امنیتي سکټور د سمون د ستراتیژۍ د پنځو ستنو
څخه یوه وبلل شوه ( )SSRد افغان د ملي پوځ دندې )۱ :د پولو ساتنه او د بهرنيو ګواښونو څخه مخنیوی؛
 )۲ترهګرو ځواکونوته ماته ورکول؛  )۳د نا قانونه وسله والو ډلو له مینځه وړل ،بیا پیوستون یا نیول؛ )۴
د افغان ملي پولیسو سره په همکارۍ کې د کورنیو امنیتي ګواښونو او بیړنیو حاالتو اداره کول.
د  ۱۳۸۸کال د مرغومې په میاشت کې د څارنې او همغږۍ ګډ پالوې ( )JCMBد پوځیانو په شمیر کې یې
زیاتوالۍ تایید کړ چې په دې توګه له  (۱۳۴۰۰۰چې له  ۱۲۲۰۰۰فعاله ځواکونو او  ۱۲۰۰۰تر روزنې
الندې عسکرو څخه جوړ دی) د  ۱۳۹۰کال د تلې تر میاشتې پورې به  ۱۷۱۰۰۰تنو ته به ورسیږي .د افغان
ملي پوځ د  ۱۳۸۸کال د مرغومې د میاشتې چارټ د عسکرو شمیر  ۱۰۰۰۰۰ښیي چې له هغې ډلې نه کابو
دوه پر دریمه برخه یې جګړه ایز ځواکونه او دریمه سلنه یې هوايي ځواک دی  .د مخکیني پالن پر بنسټ
چې د څارنې او همغږۍ د ګډې ډلې له خوا د  ۱۳۸۷کال په وږې کې د ځواکونو شمیره ۱۳۴۰۰۰تایید شوې
وه ،د افغان ملي پوځ به له  ۲۱غونډونو څخه جوړوي چې ۱۸( :پیاده نظام ،یوه ځغرواله ،یو د قوماندانیو
د امنیت د ټینګښت ،او یوه کومانډو) ،د کابل د امنیت مرکزي قومنداني د پالزمینې فرقه د پالزمینې او
حکومتي ځایونو ،او هوايي ځواکونه د هوا له الرې د بنسټیزو توکو د رسولو له الرې د افغان ملي پوځ
د غونډونو سره د مرستې دنده پر غاړه لري .د بیا کتل شوې پالن پر بنسټ د غونډونو په شمیر کې به
زیاتوالۍ راشي .د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو او د امریکې د ځواکونو د عمومي قوماندان جنرال ستینلی
مک کریستال له خوا په وړاندې شوې طرح کې د  ۱۳۸۸کال تر پایه د افغان ملي پوځ شمیره د ۱۷۰۰۰۰
څخه به آن تر ۲۴۰۰۰۰تنو پورې لوړه شي .د افغان د ملي پوځ جوړول د افغانستان په هکله د امریکې د
متحدو ایاالتو د ستراتیژۍ یوه مهمه برخه جوړوي.
د  ۱۳۸۷کال د زمري په میاشت کې د افغان ملي پوځ د افغان ملي پولیسو سره په ګډه یې د نړیوالو سوله
ساتو ځواکونو( )ISAFڅخه د کابل د امنیت د ساتنې واګې ترالسه کړل.
د افغان ملي پوځ د دودیز جوړښت درلودونکۍ او د سپکې وسلې لرونکې پیاده نظام پر بنسټ والړ ځواک
دی .د پوځ د رامینځ ته کیدو موخه په لومړي سر کې د بلواګرو په وړاندې مبارزه ده ،خو د افغانستان د ملي
خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا په ساتلو کې ددوی د ټولیزې وړتیاد نشتوالې له کبله د ځمکني مانور پنځه ګونې
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ځواکونه په سیمه ایزو قومندانیو :کابل ،ګردیز ،کندهار ،هرات او مزارشریف وویشل شول .د افغان ملي پوځ
کنډکونه د ۶۵۰سرتیرو ،خورد ضابطانو او افسرانو څخه جوړ دی .د افغان هوايي ځواک چې د شوروي
اتحاد په بیا رغول شوو الوتکو سمبال دی ،د یولړ دندو لکه د ولسمشر لیږد ،د مړو او ټپيانو د لیږد ،دکشفي
الوتنو او هوايي او کنټرولي قوماندو او سپکو هوايي بریدونو د تر سره کولو په موخه روزنه تر السه کوي.
د جغرافیايي او توکمیزې تنوع څخه د ډاډ د تر السه کولو په موخه د افغان ملي پوځ د افغانستان په ۳۴
والیتونو کې د جلب وجذب مرکزونه لري .هره میاشت څه د پاسه  ۲۵۰۰نوې کسان د ملي پوځ لیکو
کې جذبیږي .چې نوې جذب شوې کسان د کابل په پوځي روزنیز مرکز ( )KMTCکې  ۱۲اوونیز روزنیز
پروګرام بشپړوي .ددې مرکز ټول روزونکې افغانان دي چې د امریکې دمتحدو ایالتونو ،انګلستان ،فرانسې
او نورو هیوادونو د پوځي روزونکوله خوا ورسره مرسته کیږي .د پوځي روزنیز مرکز څخه تر فراغت
وروسته د افغان ملي پوځ سرتیرې اړوندو ځواکونو کې ترګمارلو وړاندې په وسلو د سمبالیدو په موخه یوه
شپږ اوونیزه روزنه تر السه کوي ( چې په کې د اړونده برخې له افسرانو او درجه دارو افسرانو سره یوځای
کیږي) .سر بیره پردې ،په  ۱۳۸۸کال کې د افغان ملي پوځ د افسرانو لومړۍ دوره د افغانستان د پوځي
اکاډمۍ څخه چې په  ۱۳۸۳کال کې جوړه شوې وه د فراغت سند تر السه کړ .د افغان ملي پوځ کارکونکې
یودرې کلن تړون امضا کوي چې کیداې شي په خپله خوښه بیا نوی شي .په ملي پوځ کې د خدمت کولو
اعظمي موده  ۲۵کاله ده.
د امریکې د متحدو ایالتونو روزنیزې ډلې د افغان ملي پوځ په زیاترو واحدونو له کنډک نه نیولې تر قطعې
پورې ښکیل دي .د نړیوالو سوله ساتو ځواکونوروزونکې هم د افغان ملي پوځ په ټاکلو واحدونو کې د
عملیاتي روزنو او د اړیکو د پروګرام له الرې ښکیل دي.
د امریکې متحد ایالتونه دملی پوځ د روزنې او سمبالونې په برخه کې یو مهم ملګرۍ شمیرل کیږي چې ملی
پوځ ته الزمې تخنیکي او مالي مرستې برابروي .دغه هیواد ژمنه کړې چې د  ۱۳۸۷نه تر  ۱۳۹۲کاله
پورې  ۱۷میلیارده ډالره به د پوځ د روزنې او سمبالونې په برخه کې ولګوي.

افغان ملي پولیس

()ANP

www.moi.gov.af

افغان ملي پوليس د افغان دولت د پولیسو ترټولو ستر بنسټ دی چې د کورنيو چارو د وزارت ( )MoIتر
مشرۍ الندې خپلې چارې پرمخ بیايي .د افغان ملي پوليسو دندې د امنيتي چارو يوه پراخه لړۍ ده چې د
قانون پلی کول ،د نظم ساتل ،جنايي څیړنې ،د پولو د امنیت ټينګول ،د نشه يي توکو پروړاندې مبارزه او
د ترهګرو پروړاندې مبارزه په کې شامله ده .په افغان ملي پوليسو کې الندې پوليسي ځواکونه برخه لري:
•ملي پولیس یا افغان یونیفورم لرونکې پوليس ( :)AUPد پوليسو د زياترو ورځینيو دندو مسئوليت په
غاړه لري او د واليتونو ،ولسواليو او سيمه ايزو قوموماندانيو د پولیسو دپوستو لپاره ګمارل شوې دي؛
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د افغان ملي پوليسو تر پوښښ الندې ټول شپږ زونونه د کورنیو چارو مرستيال وزير ته رپوټ ورکوي؛
د دغو پوليسو شمېره  82000کسه ده.
•د افغانستان د عامه نظم ملي پوليس ( : )ANCOPد لوړو روزنولرونکې ،د چټک غبرګون او په ځانګړې
ډول سمبال ځواک دی چې موخه یې د “مهمو پوليسي وضعيتونو” په وړاندې لکه دعامه بې نظمۍ،
لوټ ،برمته کولو ،بلواګرۍ او داسې نورو په وړاندې غبرګون دی د دې پولیسو شمیر 5442کسه دی
(چې  20کنډکه لري).
•د افغانستان سرحدي پوليس ( :)ABPدا پوليس په نړيوالو سرحدونو او هېواد په نورو دروازو کې د
قانون د پلې کولو دنده لري؛ ټول ځواک يې 18000کسه دی چې په پنځو زونونو کې تنظيم شوې دي.
• د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې پوليس ( :)CNPAدا پوليس د قانون د پلې کیدو مخکښه اداره ده چې
په افغانستان کې د نشه يي توکو د تولید او ویش د راټیټولو دنده لري .ټول ځواک يې  2958کسه دی.
•د جنايي پلټنوفرقه ( :)CIDچې د افغانستان د قانون پر بنسټ د جنايي سرغړونو په اړه د پلټنې دنده لري
او د ځواک شمیر يې  4148کسه دی.
•د افغان د ګمرکونو پولیس ( :)ACPپه افغانستان کې د ګمرکونو مقررات پلې کوي؛ ددې پولیسو کړنې د
مالیې د وزارت تر مشرۍ الندې ترسره کیږي.
•د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې پولیس ( -)CTPد قانون پلې کوونکې او د تر هګرو او بلواګرو پر
وړاندې د مبارزې مخکښه پولیس دي؛ چې د ځواک شمیر یې ۴۰۶تنو ته رسیږي.
•د افغانستان د اور وژنې ملي ریاست :دغه ریاست د اور څخه دمخنیوي ،اور وژنې او ژغورنې دنده په
غاړه لري؛ د ارو وژنې ریاست په ټول هیواد کې فعاله دی او  ۸۸۲تنه ځواک لري.
•د افغان ملي مرستندویه پولیس ( ،)ANAPچې په  ۱۳۸۵کال کې د یو موقت ټولنیز ځواک په توګه د افغان
ملي پولیسو د پیاوړې کولو په موخه را مینځ ته شوې وو چې تر دې وروسته د پولیسو د ځواک په
توګه به رسمیت نه لري او په  ۱۳۸۷کال کې له مینځه یووړل شو .سره له دې ،په دې وروستیوکې (
د  ۱۳۸۷کال سلواغه) د افغان د عامه ساتنې پروګرام ( )AP3د کورنیو چارو د وزارت ترمشرۍ الندې
رامینځ ته شو چې له ډیرو اړخونو نه د افغان ملي پولیسو سره ورته دی .
د افغانستان د  ۱۳۸۵کال تړون د یوې موخې په توګه تر  )۲۰۱۰( ۱۳۸۹کال پوری د بشپړ تشکیل شوې،
مسلکي ،ګټور او د قوميت له پلوه د یوه انډول او تر 62000کسانو څخه جوړ د ملي پوليسود ځواک جوړښت
منلۍ ؤ .د  ۱۳۸۶کال د وري په مياشت کې د څارنې او همغږۍ ګډ پالوی ( )JCMBد افغانستان په سهيل
کې د مخ په زیاتېدونکې بلوا پر وړاندی د غبرګون په موخه دغه شمېره  82000تنو ته لوړه کړه .چې
په دې توګه د افغان ملي پولیسو د ځواک شمیره د  ۱۳۸۸کال د ټول ټاکنو په درشل کې  ۹۶۸۰۰ته لوړه
شوه هغه اختالالت چې وړاندې یې یادونه وشوه دهمدې پربنسټ دي .سره له دې د  ۱۳۸۸کال د مرغومې
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په میاشت کې د څارنې او همغږۍ ګډ پالوې د  ۱۳۸۹کال د تلې د میاشتې تر پایه د پولیسو په شمیر کې
 ۱۰۹۰۰۰او د  ۱۳۹۰کال د تلې د میاشتې تر پایه  ۱۳۴۰۰۰تنو پورې نور زیاتوالۍ یې منظور کړ .ځينو
بسپنه ورکوونکو د افغان ملي پوليسو د زياتېدونکي شمېر د مالي ثبات په اړه یې انديښنې څرګندې کړې؛
ځينې نور بيا دا اندېښنه لري چې د پولیسو د سمون پام د ملکي پوليسو ځواک د جوړښت څخه د ملیشه يا
د بلواوو پر وړاندې د مبارزې ځواک دجوړښت پر لوراوښتۍ دی .د  ۱۳۸۸کال د لیندۍ تر مياشتې پوری
د افغان ملي پوليسو د ځواکونو شمېره کابو ۹۳۸۰0تنو پورې رسیږي.
د افغان حکومت د امنیتي سکټور د سمون د ستراتیژۍ له پنځو اساسي ستنو څخه یوه یې د پولیسو د سکټور
سمون دی چې په لومړي سرکې د پولیسو په روزنه او الرښوونه ،د وسايلو او بنسټونو پر برابرولو،
همدارنګه په جوړښت کې د بدلون لکه د معاشونو او رتبو پر سمون ،تمرکز کوي .د افغانستان لپاره د قانون
او نظم وجهي صندوق ( )LOTFAاصلي دنده د افغانستان د ملي پوليسو د معاشونو لپاره د بسپنه ورکوونکو
د مرستو همغږي ده .د افغانستان د پوليسو له سکټور څخه  25مرستندويه هېوادونه مالتړکوي چې د آلمان
هیواد تر  ۱۳۸۶کاله پورې د مهمو ملګرو د همغږۍ دنده یې په غاړه درلودله .د  ۱۳۸۳کال راهيسې د
امریکې متحدو ايالتونو د  ۱۳۸۸کال د کب تر میاشتې پورې د  ۶.۲ميليارد ډالرو په مرستې سره د بشري
قوا او مالي سرچینو ترټولو لوی مرسته ورکوونکۍ بلل کیږي .د  ۱۳۸۴کال راهيسې د افغانستان د امنيت
د اوښتون ګډه قومانداني ( )CSTC-Aد د امریکې د متحدو ایالتونو په واسطه د افغان ملي پولیسو د روزنې او
پراختیا لپاره یې د پولیسو د سمون د هڅو الرښوونه کړې ده .نوموړې قوماندانۍ د افغانستان د ملي پوليسو
د ماموريت لپاره یې کابو  2500کارکونکې او تړون کوونکې ځانګړې کړې دي.
د  ۱۳۸۲او  ۱۳۸۶کلونو ترمینځ د اروپايي ټولنې د غړو هېوادونو له ډلې آلمان د افغانستان ملي پوليسو
ته د مرستو همغږي کړې ده .په همدې موده کې د جرمني د پوليسو د پروژې دادارې له الرې ( )GPPOد
افغانستان له ملي پوليسو سره  80ميليون ډالره مرسته شوې ده .د دغې دورې په یوه برخه کې د ادارو ترمنځ
د پوليسو د همغږۍ کاري ډلې ( )IPCAGپه افغانستان کې د نړيوالې ټولنې لخوا د پوليسو د اصلي همغږې
کوونکې ډلې په توګه دنده ترسره کړې .د  ۱۳۸۶کال په غبرګولې کې په افغانستان کې د اروپايي ټولنې د
پوليسو پالوې  ،EUPOLد اروپايي ټولنې د غړو هېوادونو ترمینځ د بیال بیلوکړنالرو د يو ځای کولو په موخه
د پوليسو په سمون کې د آلمان اصلي ونډې ته یې په خپل پروګرام کې ځای ورکړ .دغه پالوی د  ۱۳۸۹کال
تر غبرګولې پورې دنده لري.
د بسپنه ورکوونکو ترمینځ د پوليسود سمون تګالرې په پراخه توګه سره توپيرلري او ددغو تګالرو د يوځای
کولولپاره هڅې هم سوکه دي .د ۱۳۸۶کال په لومړیو کې بسپنه ورکونکو او افغان حکومت د افغانستان
دپوليسود سمون لپاره د نړيوالې ټولنې د هڅو د يوالې او همدارنګه له دې سمون څخه د افغانانود برخمنتيا
د لوړولو په موخه یې د پوليسو د همغږۍ نړيوال پالوی ( )IPCBجوړ کړ .د  ۱۳۸۶کال تر وروستیو پورې
ددې پالوې داراالانشأ فعاله وه او غړو یې په منظمه توګه سره غونډې کولې او د افغانستان د امنیت د
اوښتون دګډې قومندانۍ ،په افغانستان کې د اروپايي ټولنې د پولیسوله پالوې او د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو
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سره ښکیل وو .د  ۱۳۸۸کال په غبرګولې کې د افغانستان لپاره د ناټو د روزنې پالوی ( )NTM-Aد افغان
ملي پولیسو د روزنې په موخه رامنیځ ته شو .چې دې پالوې د افغانستان د امنیت د اوښتون د ګډې قومندانۍ
سره په واحده قومندانۍ کې په همکارۍ پیل وکړ.
د افغانستان پر ملي پوليسو اصلي اغیزمن قوانین ،د  ۱۳۸۴کال د پوليسو قانون او د  ۱۳۸۳کال د موقتو
جزايي اصولوقانون دی .دغه قوانین د اساسي قانون د  )3( 75 ،56او  134مادې پر بنسټ والړ دي .په
 ۱۳۸۵کال کې د کورنيو چارو وزارت د پوليسو د قانون د  4مادې د لغو کولو او د پوليسو د قوماندې په
کړۍ کې د غور حکم صادر کړ .نوې کړۍ پدې ډول ده )1 :د کورنيو چارو وزير؛  )2په امنيتي چارو کې
مرستيال وزير؛  )3سيمه ايز قوماندانان؛  )4د واليتونو امنيه قوماندانان؛ او  )5د ولسواليو امنيه قوماندانان.
اوسمهال د افغانستان د ملي پوليسو تر پوښښ الندې شپږ سيمې دي :د کابل واليت ،شمال ،ختيځ ،سهیل،
لويديځ او مرکزي برخې.
داصولو سره سم د افغانستان د ملي پوليسو يو رتبه لرونکۍ افسر څارن) بايد له  12ټولګي څخه فارغ او
د کابل د پوليسو په اکاډمۍ ( )KPAکې درې کلنه روزنه بشپړه کړي .يو رتبه نه لرونکۍ افسر(ساتنمن) بايد
د ښوونځي له  9ټولګي څخه فارغ او همدارنګه د کابل د پوليسو په اکاډمۍ کې نهه مياشتنی روزنیزه دوره
بشپړه کړي .ساتونکۍ( ګزمه) بايد په کابل يا هم په سيمه ايزو روزنيزو مرکزونو کې چې په باميانو ،ګرديز،
هرات ،جالل آباد ،کندهار ،کندز او مزار شريف کې موجود دي ،روزنيزه دوره بشپړه کړي.
د پوليسو د سمون په برخه کې د کورنيو چارو د وزارت يو مهم نوښت د ولسواليودمتمرکزې پراختیا
نوښت دی چې د  ۱۳۸۶کال د لیندۍ په مياشت کې پيل شو .دغه پروګرام د افغانستان د کتحدالشکلو پوليسو
د روزنې لپاره د غوره کړنالرې په توګه دنده تر سره کوي چې د افغان ملي پوليسو زياته برخه تر پوښښ
الندې نيسي .د ولسواليو متمرکزه پراختیا د ولسوالیو په کچه د پولیس د وړتیا د لوړولو او د قانون د حاکميت
په موخه په ټاکل شوو ولسوالیو کې د پوليسو د ارزونې ،روزنې ،الرښوونې ،بیاتنظیم ،بيا سمبالولو او
څارنې لپاره یوه تګالره چې شپږ پړاوه لري ،کاروي .د کابل متحدالشکل پوليس د “ ”jump-startد روزنيز
پروګرام لپاره ځانګړې شوې دي .په سرحدونو متمرکز پراختیايي پروګرام د افغان سرحدي پوليس ځواکونو
د روزنې دنده لري.

()FDD

افغان -پاک

()Af-Pak

دا د افغانستان  -پاکستان لپاره یو لنډیز دی چې د اوباما د ادارې له خوا د افغانستان په اړه ستراتیژیک قاموس
کې د پاکستان د شاملولو په موخه په کاریږي .دغه اصطالح په سیمه کې پردوو همغږو شوو کړنالرو چې
په اصل کې د هریوه هیواد سیاسي او پوځي وضعیت یو له بله سره اړیکه لري چې یوله بله پرته نشي په
نښه کیدای ،د ټینګار په اړه د امریکې د متحدو ایالتونو په بهرنۍ پالیسۍ کې د بدلون څرګندونه کوي.
ښاغلې اوباما خپله د افغان -پاک تګالره یې د  ۱۳۸۸کال د کب په میاشت کې څرګنده کړه .چې د هغې په
8
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ترڅ کې نوموړې د افغانستان لپاره د  ۱۷۰۰۰نورو سرتیرو او د افغان امنیتي ځواکونو(ملی پوځ او ملی
پولیس) د روزنې لپاره یې د  ۴۰۰۰نورو روزونکو او همدا راز د پاکستان لپاره د پام وړ مرستو ژمنه وکړه.
او په دې کې د پاکستان له حکومت سره پر ډیپلوماټیکو اړیکو د پخوا په پرتله خورا ژور ټینګارشوی او
همدا راز د امریکې او نړیوالې ټولنې په اقتصادی او پوځي مرستو کې د پام وړ زیاتوالۍ څرګندوي.
د  ۱۳۸۸کال د تلې په میاشت کې ښاغلې او باما د پاکستان سره د همکارۍ الیحه (چې په عمومي توګه
دکیري -لوګر دالیحه (( ))Kerry-lugar Billپه نامه یادیږي) امضا کړه چې له مخې یې په راتلونکو پنځو
کلونو کې د پاکستان سره په مرستو کې درې برابره زیاتوالۍ راځي ( تر  ۷.۵ملیارده ډالره پورې) .د مرستو
د رسولو لپاره د هغو شرایطو په اړه چې په دې الیحه کې وضع شوې وو د پاکستان له ځینو مخالفو خلکو
سر لیدنې کتنې وشوې .په همدې میاشت کې د بهرنیو چارو وزیرې میرمن هیلیري کلنټن په داسې حال کې
چې حکومت د بلواګرۍ پر وړاندې د مبارزې لپاره دمرستو له امله تر فشارالندې وو د امریکې د متحدو
ایالتونو د ژمنې د بیا تاييد په موخه هغه هیواد ته سفروکړ.
د  ۱۳۸۸کال دلیندۍ په میاشت کې ښاغلې اوباما د افغانستان لپاره یې د  ۳۰۰۰۰نورو ځواکونو اعالم وکړ،
چې له دې سره به په افغانستان کې د امریکې د ځواکونو شمیر له  ۱۰۰۰۰۰څخه واوړي .همدا راز اوباما
څرګنده کړه چې په  ۱۳۹۰کال کې د امریکې متحده ایالتونه د افغانستان حکومت ته د امنیتي چارو د سپارلو
په موخه به په تدریجي توګه د خپلو ځواکونو په ایستلو پیل وکړي .د  ۱۳۸۸کال د لیندۍ د میاشتې په پای
کې  ۲۵نورو هیوادونو په  ۱۳۸۹کال کې په ټولیزه ډول د  ۷۰۰۰نور ځواکونو د لیږلوخبر ورکړ.
په افغانستان کې د امریکې د متحدو ایالتونو د ځواکونو کچه له ۱۳۸۹-۱۳۸۱
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ائتالفي ځواکونه

()CF

www.cstc-a.com,www.cjtf101.com
ائتالفي ځواکونه هغه اصطالح ده چې د  1380کال راهيسې په افغانستان کې د امريکې تر مشرۍ الندې د
پوځي سازمانونو لپاره کارول کېږي .ائتالفي ځواکونو د شمالي ټلوالې د ځواکونو په همکارۍ د  ۱۳۸۱کال
د لړم په مياشت کې د طالبانو رژيم راوپرځاوه .دغه سرتيري د تلپاتې خپلواکۍ د عملياتو ( )OEFد ماموريت
پربنسټ په افغانستان کې د طالبانو او القاعده د غړو د موندلواود افغان دفاعي ځواکونو د بیا رغولو هڅه
کوي ،او په پای کې د وی د یو تلپاتې امنیت د راوستلو دنده پرغاړه لري .ائتالفي ځواکونه د افغانستان د
حکومت دامنيتي سکټور د سمون د پلې کولو په برخه کې یو مهم ملګرۍ دی .
ائتالفي ځواکونه د  ۱۳۸۷کال د تلی په مياشت کې په افغانستان کې د امريکې د ځواکونو ( )USFOR-Aپه
نوم ونومول شول او د نړيوالو سوله ساتو ځواکونو څخه چې په افغانستان کې په عملیاتو بوخت دي بېل ګڼل
کېږي .په افغانستان کې امريکايي ځواکونه د متحده اياالتو د مرکزي قوماندانۍ ( )CENTCOMتر مشرۍ او
څارنې الندې دي ،پداسې حال کې چې آيساف د ناټو تر مشرۍ الندې ځواک دی .که څه هم چې د ۱۳۸۷
کال د تلې له  ۱۷نیټې راهيسې دغه دواړه ځواکونه تر يوې قوماندانۍ الندې راغلل او پر همهغه نیټه جنرال
ډيويډ دي مک کيرنن د متحده ايالتونوتر ټولو لوړپوړۍ پوځي افسر په افغانستان کې وروسته له هغو انګیرنو
نه چې د  ۱۳۸۷کال په غبرګولې کې به د آیساف د ځواکونو قومانده پرغاړه واخلي د امريکې د ځواکونو د
قوماندان پر دنده ونومول شو.چې وروسته بیا د  ۱۳۸۸کال د وري په میاشت کې دده پر ځای جنرال ستنلي
ای.مک کریستال وټاکل شو.
په افغانستان کې د امريکې ځواکونه د آيساف د ځواکونو د ماموريت څخه دامریکې دمالتړ دهمغږۍ او
اغیزمنتوب د پياوړتيا په موخه رامینځ ته شول .د دې ځواکونو نیت په افغانستان کې د ټولو امریکايي
ځواکونو د کنټرول او قوماندې د تنظیمولو او اغیزمن کولو له الرې د آیساف او د امریکې تر مشرۍ الندې
دهڅو یو والۍ دی .د ۱۳۸۸کال د مرغومې د میاشتې راهیسې په افغانستان کې کابو  ۱۳۵۰۰امریکایي
سرتیرې پر دندو ګمارل شوې دي.
په افغانستان کې د امريکې ځواکونه دوه تر الس الندې قوماندانۍ لري:
 101ګډ رزمي ځواکونه  ،)CJTF101(۱۰۱د بګرام په هوايي هډه کې ميشت او د ترهګرۍ په وړاندې د
مبارزې او بيارغونې دندې لري
د افغانستان د امنيت د اوښتون ګډه قومانداني ( )CSTC-Aپه کابل کې د ايګيرس په کمپ کې ميشته ده ،او د
افغانستان په امنيتي سکټور کې د ائتالف د ځواکونو پر ونډې او همدارنګه د افغان امنيتي ځواکونوپر روزلو
څارنه کوي .له ۱۰۰۰څخه زیات دغه ځواکونه د امریکې دمتحدو ایالتونو د مرکزي قوماندانۍ ()CENTCOM
ترکنټرول الندې دي .د فوینکس رزمي ډله د  ۶۰۰۰څخه زیاتو ځواکونو په درلودلو سره د افغانستان د
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امنیت د اوښتون دګډې قوماندانۍ تر کنټرول الندې ده چې د افغان ملي پوځ اوافغان ملي پولیسود روزنې،
الرښوونې او سال مشورو ورکولو دنده په غاړه لري.
د افغانستان د امنیت د اوښتون ګډه قومانداني د ائتالف د سازمانو یو ګډ ځواک دی چې پوځي کارکونکې یې
د امریکې د متحدو ایالتونو ،انګلستان ،کاناډا ،پولند ،البانیا ،جرمني ،فرانسې او رومانیې له هیوادونوڅخه دي
او همدا راز ملکي سالکاران ،څارونکې او الرښوونکې هم دیوتړون پر بنسټ ګماري.

بودیجه
په 87مخ کې ملي بودیجه وګورﺉ

بی وسلې کول ،ملکي کول او بیا پیوستون

()DDR

د افغانستان د نوې پیل پروګرام په 34مخ کې وګورﺉ.

بېړنۍ لويه جرګه

()ELJ

د بُن د تړون سره سم یوه بېړنۍ لويه جرګه ( )ELJد  ۱۳۸۱کال د غبرګولي د مياشتې له  ۲۱څخه تر ۲۹نېټې
پدې موخه جوړه شوه چې ٫٫په افغانستان کې د آزادو او منصفانه ټاکنو له الرې د یو ټاکل شوې حکومت
تر رامینځ ته کیدو پورې د پراخ بنسټه انتقالي حکومت له الرې د افغانستان چارې پرمخ بوځي ،ټاکنې بايد
د بېړنۍ لويې جرګې د جوړېدو څخه وروسته د دوو کلونو موده کې ترسره شي “.بېړنۍ لويه جرګه په خپلو
دندو کې د ولسمشر په توګه د حامد کرزي (چې مخکې د افغانستان د لنډمهالې ادارې مشر ؤ) په ټاکلو او هغه
ته په لوړه ورکولو او همدارنګه د هغه د کابينې په تصويب او پدې توګه د انتقالي حکومت په جوړولوکې
پراخ برياليتوب ترالسه کړ.
يو ځانګړۍ خپلواک کميسيون (د لويې جرګې کميسيون) د بېړنۍ لويې جرګې لپاره یې اصول او کړنالرې
وټاکلې ،چې بايد د  ۱۵۰۱استازو لپاره څوکۍ ولري چې په هغوی کې  ۱۶۰تنه ښځې وې .په پای کې ۱۶۵۰
تنو استازو ګډون وکړ چې په هغوی کې تر 200زياتو ښځو برخه درلوده .د بېړنۍ لويې جرګې د بهیر او
پايلو په اړه اندېښنې په الندې برخو کې موجودې وې :د استازو د ټاکلولپاره معيارونه ،د حکومت د جوړښت
او د کابينې د غړو د ټاکلو لپاره په منصفانه رایه ورکونې کې پاتې راتګ ،د استازو ګواښول ،او په بهیرکې
دپام وړ روڼوالې نشتوالۍ .په عمومي توګه فکر کېده چې په بیړنۍ لویه جرګه کې د اساسي قانون د لويې
جرګې (20م مخ) په پرتله چی د  ۱۳۸۲کال په وروستیو کې جوړه شوه د استازو په کړنوکې یوپرمختګ
ؤ ،ځکه د ګواښونو او ځورولو رپوټونه لږ وو.
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په افغانستان کې د اروپايي پولیسو پالوی

()EUPOL

www.eupol-afg.eu

په افغانستان کې د اروپايي پولیسو پالوی دافغان حکومت سره د پولیس د داسې یو ځواک په جوړونه کې
چې بشري حقونو ته درناوی ولري اوهمدا راز د کورنیو چارو او عدلیې له وزارتونو سره د اصالحاتو په
برخه کې د مرستې لپاره یې په کار پیل وکړ .ددې پولیسو دنده “د یو تلپاتې اواغیزمن ملکي پولیسو د جوړولو
سره مرسته ده چې د افغانانو تر واک الندې د پراخ جنايي عدلي سیستم سره غوره اړیکې به تضمین کړي”
دغه پولیس دوزارتونو ،سیمو ،والیتونو او ولسوالیو په کچه افغان چارواکو ته په شپږو مهمو برخو کې
روزنه او سال مشورې ورکوي :د استخباراتي پولیسو؛ دپولیسود قوماندې ځنځیر؛ کنټرول او اړیکې ؛ جنايي
پلټنې؛ د فساد ضد ستراتیژي؛ د پولیسو د څارنوال اړیکې؛ او د افغان ملی پولیسو( 4مخ) په مینځ کې د
بشري حقونو او جنسیت پراختیا .د کابل څخه بهر ددې پولیسو کارکونکې د والیتي بیارغونې ډلو ( 82مخ)
ته ځانګړې شوې دي.
دې پالوې په اصل کې یوه جرمني آزمایښتي پروژه یې د  ۱۳۸۶کال د غبرګولې په میاشت کې د اروپايي
ټولنې د شورا په واسطه او د عامه امنیت او دفاع د پالیسۍ ( )CSDPله الرې په الره اچولې وه ،چې له
مخې یې د اروپا ټولنې هیوادونه یې ددې وړ ګرځول څو په شریکه د ملکې او پوځي کړکیچونو د ادارې په
برخه کې کار وکړي.
ددې پولیسو ماموریت چې د درېو کلونو لپاره ؤ د  ۱۳۸۹کال د غبرګولې په میاشتې کې به پای ته ورسیږي
خو ښايي چې وبه غځیږي .ددې پالوې اوسني کارکونکې کابو ۲۴۵نړیوالو او  ۱۶۹ځايي کارکونکو ته
رسیږي .د  ۱۳۸۸کال تر لړم پورې ددې پالوې بودیجه  ۶۴میلیون ایورو ( کابو  ۱۰۰میلیونه ډالر) وه چې
د  ۱۹اروپايي دولتونو(چې د جرمني هیواد یې د سترو مرسته ورکونکو څخه دی) لکه :کاناډا ،کوریشیا،
ناروې او نوې زیالند له خوا مرسته شوی وه.
د  ۱۳۸۸کال د تلې په میاشت کې کای ویټرپ دډنمارکو د پولیسو کمیشنر د جرمني جنرال جورجین سکولز
پر ځای ددې پالوې د مشر په توګه وټاکل شو .له  ۱۳۸۷څخه تر  ۱۳۸۸په دې پالوې کې جوړښتي بدلونونه
را مینځ ته شول څو ددې ادارې د هر یوه کورني او بهرني کارکونکې دندې او مسوولیتونه په تفصیل سره
څرګندې کړي.

په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی

unama.unmissions.org

پالوی()UNAMA

په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پالوی د امنيت د شورا د  1381کال د وري د میاشتې په ۸مه
نیټه د  1401شمېرې پرېکړې پر بنسټ دبُن د  ۱۳۸۰کال د لیندۍ د میاشتې له تړون څخه وروسته مینځ
12
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ته راغی .يوناما په افغانستان کې د بُن د تړون (51م مخ) سره سم د ملګرو ملتونو د ژمنو د پوره کولو او
همدارنګه له افغان دولت سره په همغږۍ کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ،بيارغنيزو مرستو د تنظیم
مسووليت هم لري.
يوناما د ملګروملتونو دوه مخکینۍ ادارې په ځان کې رانغاړي :د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونوځانګړی
ماموریت ،چې يو سياسي ماموریت ؤ او د  ۱۳۷۵کال د چنګاښ په مياشت ( د  1996جوالي) کې پيل شوی
ؤ؛ او د افغانستان لپاره د بشري مرستو د همغږۍ دفتر( )UNOCHAچې د مرستو او بيارغونې يو پالوی ؤ
او د  ۱۳۷۱کال د مرغومې (د  1993د جنوري) په مياشت کې یې په کار پيل کړی ؤ .د افغانستان لپاره د
بشري مرستو د همغږۍ له دفتر څخه مخکې د افغانستان لپاره دملګرو ملتونو د بشري او اقتصادي مرستو
د پروګرامونو د همغږۍ دفتر په افغانستان کې یې د بيارغونې د همغږۍ دنده درلوده .الندینۍ جدول په
افغانستان کې د ملګرو ملتونو د همغږۍ تدریجي تکامل څرګندوي.
دیونامادنده د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له خوا شپږ ځله د ۱۳۸۱ :د کب د مياشتې د  ۱۴۷۱پرېکړې ،د
 ۱۳۸۲کال د کب د مياشتې د  ۱۵۳۶پرېکړې ،د  ۱۳۸۳کال د کب د مياشتې د  ۱۵۸۹پرېکړې ،د ۱۳۸۴
کال د کب د مياشتې د  ،۱۶۶۲د  ۱۳۸۶کال د کب د میاشتې د ،۱۸۰۶او د  ۱۳۸۷کال د کب د میاشتې
د ۱۸۶۸پریکړو پر بنسټ وغځیده .د امنیت د شورا  ۱۸۶۸پریکړې د یوناما ماموریت یې د  ۱۳۸۸کال د
کب تر مياشتې پورې وغځولو او په افغانستان کې او د  ۱۳۸۹کال د ټاکنو سره په مرسته کې د نړیوالې
ټولنې د هڅو د همغږۍ په برخه کې د ملګرو ملتونو ونډه یې په ډاګه کړې ده .همدا راز يوناما ته الرښوونه
کوي چې :د سولې د بهیر لپاره سياسي او ستراتېژيکې سال مشورې برابرې کړي؛ ښه دفترونه جوړ کړي؛ د
افغانستان د تړون په پلې کولو کې د افغان حکومت سره مرسته وکړي؛ بشري حقونو ته وده ورکړي؛ تخنيکي
مرستې چمتو کړي؛ او د افغان دولت سره په همغږۍ کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ،بيارغنيزو مرستو
او پراختيايي چارو ته سمون ورکړي .د امنیت د شورا  ۱۸۶۸پریکړه همدا راز عمومي سرمنشي ته دا دنده
ورکوي چې په هرو دریو میاشتو کې شورا ته د پرمختګ په هکله رپوټ ورکړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پالوی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشپړ سیستم لپاره د
اړیکو اصلي ټکۍ دی .دغه پالوی یواځنۍ اداره ده چې په هیواد کې د سیاسي نا امنیو په اړه د ملګرو ملتونو
په استازیتوب د خبرو کولو واک لري ،چې مشري یې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي له خوا
کېږي .د  ۱۳۸۶کال د کب په میاشت کې ،کای ایدي دغې دندې ته وټاکل شو ،او د  ۱۳۸۹کال په پسرلي
کې د کای ایدې پر ځای سویډنۍ ستیفن دایمیستورا پر نوموړې دندې وګمارل شو .د ځانګړي استازې دفتر
د پاليسۍ د الرښوونې او د لوړې کچې پرېکړو د کولو دنده لري او دغه راز له حکومت ،ائتالفي ځواکونو
(10م مخ) او نړيوالو سوله ساتو ځواکونو (89م مخ) سره اړیکې لري .د سرمنشي ځانګړۍ استازۍ د بشري
حقونو ،جنسيت ،نشه يي توکو ،د قانون د حاکميت ،پوليسو ،پوځ ،ملکي کولو او حقوقي مسألو په برخو کې
ځانګړې سالکاران لري ،او همدارنګه يو وياند لري چې د ستراتیژیکواړيکو او د ویاندانو د برخې چلونکۍ
دی.
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د سرمنشي د ځانګړې استازې دوه مرستياالن د يوناما د عملیاتو د دوو برخو مشري کوي )1:سياسي چارې،
او  )2مرستې ،او بيارغونه .د يوناما د کارکوونکو مشر د يوناما دماموریت د دواړو ستندردونود بشپړولو
او په کابل ،بلخ ،کندز ،غور ،هرات ،ننګرهار ،باميانو ،پکتيا ،خوست ،نيمروز ،بادغيس ،فارياب ،بدخشان،
دايکندي ،کندهار ،سر پل او زابل کې  ۲۳سيمه ايزو دفترونو او همدا راز په تهران او اسالم آباد کې
ارتباطي دفترونو ته د مرستې برابرولو دنده لري.
په وروستیو کلونو کې د يوناما فعاليتونو پر :د څارنې او همغږۍ ګډ پالوې ( 58 ،JCMBمخ) ،د پاليسۍ د
عمل دډلې (53م مخ) او نړيوالو سوله ساتو ځواکونو له الرې د بسپنه ورکوونکواو دولت تر منځ همغږۍ
ته په وده ورکولو؛ په واليتي کچه د شخړو دحل؛ د ملکي وګړو د وژنې د مسئلې راپورته کول او د مړينو
د تصدیق د پروسې وده؛ د معاش او رتبې د سمون د برخې په توګه د افغان ملي پوليسو په دننه کې د لوړ
پوړو افسرانو د جنايي او بشري حقونو د سرغړونو په اړه پلټنه؛ او د کورنيو چارو د وزارت دسمون
څخه مالتړ او د افغانستان د ملي پراختیايي ستراتیژۍ د پلې کیدو پر ودې یې تمرکز درلود .په  ۱۳۸۸کال
کې د څلورو پرله پسې کلونو لپاره ،یوناما د سولې د نړیوالې ورځې او همدا راز د ځوانانو د ملي ورځې
د لمانځنې د فعالیتونو مشري یې پر غاړه درلوده .دغې ادارې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سره د ټاکنو د
بهیر لپاره د مرستې د برابرولو په موخه یې نږدې همکاري درلودله .همدا راز د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون
چې د شکایتونو د اوریدلو اوپر هغو د قضاوت دنده لري درې نړیوال کمیشنران لري چې د ملګرو ملتونو د
سرمنشي د ځانګړې استازې له لورې ټاکل شوې دي.

په افغانستان کې د ملګرو ملتونو همغږي۱۳۸۹-۱۳۷۷،
 1367غويي د  1369کب

 1369کب  ۱۳۷۶ -ليندۍ

 1373ليندۍ 1375 -چنګاښ

 1369کب  ۱۳۷۶ -ليندۍ

OSGAP

OSGA

UNSMA

UNGOMAP
په افغانستان او پاکستان
کې د ملګرو ملتونو
د ښو دفترونو اداره

په افغانستان او پاکستان کې
د عمومي سرمنشي دفتر
کارکونکې

کارکونکې
د عمومي سر منشي

د عمومي سر منشي
ځانګړی استازی

ځانګړی استازی

ځانګړی استازی،
وروسته شخصي استازي،
وروسته د عمومي سر
منشي ځانګړی استازی

د  1367دلومړيو څخه د  1372تر مرغومي پورې

د  1372مرغومي څخه د  1380تر کب پورې

UNOCA

)UNOCHA)UNCO

له افغانستان سره د بشري او

د افغانستان لپاره دملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ
اداره (د ملګرو ملتونو د ناظم د دفتر په نوم یادیږي)

اقتصادي مرستو د همغږۍ لپاره
د ملګرو ملتونو دفتر
د افغانستان اړوند د بشري او اقتصادي
مرستو د پروګرامونو ناظم
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په افغانستان کې
د عمومي سرمنشي
دفتر

د افغانستان لپاره د ملګرو
ملتونو ځانګړی ماموریت

د افغانستان لپاره د بېړنيو بشري مرستو
د پروګرامونو همغږۍ کوونکۍ

 138۰کب -
 ۱۳۸۸کب

UNAMA
په افغانستان کې
د ملګرو ملتونو
مرستندوی پالوی
سياسي چارې
مرسته او
بيارغونه)
د عمومي سر
منشي ځانګړی
استازی
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په افغانستان کې په کاریدونکې کلیزې
په افغانستان کې درې ډوله کلیزې کارول کیږي:
هجري لمریزه (اسالمي لمریزه) کلیزه ،د افغانستان د رسمي کلیزې په توګه په اساسي قانون کې منل شوې،
او د  ۱۳۳۶کال راهیسې په رسمي توګه ترې ګټه اخیستل کېږي (د میاشتو نومونه یې له ایراني او فارسی
نومونو څخه توپیر لري) .په  ۲۰۱۰کال کې په افغانستان کې نوی کال د  ۱۳۸۹کال د وري په لومړۍ نېټه
پیلیږي (چې د  ۲۰۱۰کال د مارچ د ۲۱مې نیټې سره سمون لري).
هجري سپوږمیزه( اسالمي سپوږمیزه) کلیزه ،چې د مذهبی پیښو او رخصتیو لپاره کارول کیږي.
زیږدیزه یا میالدي کلیزه (عیسوي کلیزه) ،په نړیوالو اړیکو کې ترې ګټه اخیستل کیږی.
•د  www.nongnu.org/afghancalenderویب پاڼې له الرې د افغانستان د رسمي کلیزو نسخې د
السرسۍوړ دي .د سپوږمیز او زېږدیز کلونو د بدلولو لپاره ( او یا په فارسي نېټو کې د ایراني نومونو
د کارونې لپاره) الندینۍ ویب پاڼې وګورئ:
•www.fourmilab.ch/documents/calendar
•www.iranchamber.com/calendar/iranian_calender_converter.php

په افغانستان کې قوانین
په افغانستان کې د رسمي قوانینو سرچینې دادي )۱( :اسالمي قانون )۲( ،د  ۱۳۸۳کال اساسي قانون)۳( ،
قانون نامې ،فرمانونه او قوانین )۴( ،نړیوالې لوز نامې او تړونونه او ( )۵او بیال بیل حکمونه او مقررات
د اساسي قانون د  ۳مادې سره سم هیڅ یو قانون نه شي کوالی چې د اسالمي عقیدو او ارشاداتو سره په
مخالفت کې و اوسي ،او د هیواد یو زیات شمیر قانون نامې او مقررات د اسالمي قوانینو اصول څرګندوي.
په افغانستان کې یو شمیر قوانین شته ()۱۳۰۲،۱۳۱۰،۱۳۴۳،۱۳۵۶،۱۳۵۹،۱۳۶۶،۱۳۶۹،۱۳۷۱،۱۳۸۳
لکه په نورو ځایونو کې افغان قوانین باید د اساسي قانون سره په تضاد کې نه وي .نوې قوانین او په قوانینو
کې تعدیالت باید د ملي شورا له خوا تصویب او د ولسمشر له خوا توشیح شي چې تر هغې وروسته کیدای
شي چې د عدلیې وزارت له خوا په پښتو او دری ژبو په رسمي جریده کې خپاره شي .په رسمي جریده کې
د ټاکلو مقررو خپریدل اړین دي په داسې حال کې چې هغه قوانین او مقررې چې یواځې نړیوالې چارې او
یا یو ځانګړۍ وزارت اغیزمن کوي ملي شورا ته د تصویب لپاره او یا په رسمي جریده کې د خپریدو لپاره
عدلیې وزارت ته یې د لیږلو اړتیا نه شته .د  ۱۳۴۲کال د لړم د میاشتې راهیسې رسمي جریده په پرله پسې
توګه خپریږي .تر دې وړاندې هر یو قانون د یوې بیلې رسالې په توګه خپریدو چې په دې توګه د څرک
معلومول یې ستونزمن کار ؤ .د رسمي جریدې  ۱۳۷۸کال  ۷۸۷مه ګڼه د قانوني اسنادو د تصویب او
خپرولو د اړینو الرو چارو په اړه څرګندونې لري .اوسمهال د قوانینو هيڅ یو رسمي او یوشان فهرست او
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نه هم د محکمو د قضیوو او پریکړو په اړه د رپوټ ورکونې کوم کارنده سیسټم شتون نه لري (آن د سترې
محکمې) .د امریکې دمتحدو ایالتونو د پراختیايي ادارې د افغانستان د قانون د حاکمیت پروژې ( )AROLPد
رسمي جریدې یوه بشپړه ټولګه یې سکن کړې او د عدلیې د وزارت په ویب پاڼه کې د  PDFپه بڼه یواځې
په پښتو او دري ژبو د السرسۍ وړده (.)www.moj.gov.af
همدا راز په همدې ویب پاڼه کې د رسمي جریدې د قوانینو د لټون وړ یو بشپړ متن یواځې په پښتو او
دري ژبوهم شتون لري .قوانین ،مقررې ،منشورونه او فرمانونه یو ګڼ شمیر مهمې حقوقي برخې رانغاړي
خو په بشپړ ډول نه دي راغونډ شوې او نه هم تدوین شوي (که څه هم چې ګڼ شمیر یې په رسمي جریده
کې خپاره شوې دي) .ګڼ شمیر نړیوال سازمانونه د پخوانیو او نوو قوانینو ژباړې ته اړتیا لري .چې د
ځینو قوانینو دا ډول ژباړه اوس مهال په  www.afghanistantranslation.comکې شتون لري .او ځینو
وزارتونو خپل اړوند قوانین یې د  PDFپه بڼه په خپلو ویب پاڼو کې ساتلې دي( د بیلګې په توګه ،د مالیې
قوانین د مالیې د وزارت په ویب پاڼه کې –  .)www.mof.gov.afد افغان قوانینو لپاره کومه خپره شوې
مستنده سرچینه شتون نه لري .د یو قانون د بشپړې پیژندنې په موخه ښه به دا وي چې د رسمي جریدې
شمیره او همدا راز نیټې ته یې مراجعه وشي(په دواړو ځايي او نړیوالې نیټې) د بیلګې په توګه د تدارکاتو
قانون(رسمي جریده  ۸۶۵ګڼه د  ۱۳۸۴کال د لړم د میاشتې  ۳مه نیټه چې د  ۲۰۰۵کال د اکټوبر له  ۲۵مې
نیټې سره سمون لري).

په کابل پوهنتون کې د افغانستان دمعلوماتو د سرچینې

www.ackuaf.org

مرکز()ACKU

د کابل په پوهنتون کې د افغانستان د معلوماتو د سرچینې مرکز یو غیر انتفاعي سازمان دی چې د افغان ټولنې
د د تیر ،اوسني او راتلونکې ټولنیز ،اقتصادي ،سیاسي او فرهنګي بدلونونو په اړه دپوهاوي سره د مرستې
لپاره سرچینې راغونډوي او د الس رسۍ وړ یې ګرځوي او همدا راز هغو څیړنو ته چې د افغانستان د بیا
رغونې اړوند ننګونې په نښه کوي الره هواروي .د  ۱۹۰۰۰څخه زیاتوفهرست شوو توکو (او په ټولیزه
توګه د ۴۸۰۰۰ټوکه کتابونو) په درلودولو سره په سیمه کې افغانستان پورې اړوندو موادو تر ټولو پراخه
ټولګه برابروي .وړاندې تر دې د  ۱۳۸۴کال د وږې په میاشت کې د افغانستان لپاره د مرستو د همغږۍ د
ادارې ( )ACBARد سرچینو او معلوماتو مرکزپه خپلواکه توګه د کابل په پوهنتون کې جوړ شوی ؤ.
دغه ټولګه په پښتو ،دري ،انګریزې او نورو ژبو د افغان حکومت ،ملګرو ملتونو ،غیر دولتی سازمانونو،
نړیوالو پوهانو او څارونکو له خوا رامینځ ته شوې ده .دغه ټولګه د روغتیايي او کرهنیزو دودونو په
اړه د عملي کارونو ،سیاسي شننو ،د ښځو د حقونو لپاره د مبارزې څرګندونکې بی سارې کورني اسناد،
وروستي قوانین ،د مجاهدینو کمیابه خپرونې ،د فرهنګي میراثونو موضوعات ،او ګڼ شمیر افغان ادبي آثار
و درلودونکې ده .په کابل پوهنتون کې د افغانستان د معلوماتو د سرچینو مرکز د هغو څیړنو اصلي متنونو
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درلودونکۍ دی چې د جګړو څخه وړاندې دورې پورې اړه لري :د اولسي موزیک  ۲۵سي ډي ګانې
چې وګړ پیژندونکې لویس دوپرې په کال ۱۳۴۸،۱۳۴۹او ۱۳۵۴کلونو کې یې راغونډې کړې دي او۷۰۰
د وییز (شفاعي) فولکلور او تاریخ سي ډي ګانې چې مارګریت میلس په  ۱۹۷۰مه لسیزه کې یې د اریزونا
د پوهنتون په همکارۍ او د بشر لپاره د ملي بښنې یا ورکړې په مالي مرسته راغونډې کړې دي ،نوموړې
مرکز ،په دې مرکز کې دټولو شتو سرچنیو انالین دیجیټلي فهرست ( )online digital catalogueد جوړولو
په موخه یې یوه نوې پروژه پیل کړې ده.
دغه مرکز زده کونکو ،استادانو او پالیسي جوړونکو ته د مطالعې خونه چمتو کړې ده چې په کمپیوټر او
انټرنټ چې ددې مرکز له معلوماتي زیرمې( ډیټا بیس) سره هم تړلۍ دی سمباله ده .سمعي او بصري برخه
چې د غیر دولتی سازمانونو د پروګرامونو په هکله وروستي خبرونه،رپوټونه او بیالبیلې ویډیو ګانې ،د
افغانستان د راوروسته تاریخي پیښو په اړه ویډیو ګانې ،او د خلکو د فرهنګ او ژوندانه په هکله فیلمونه
لري .ددې مرکز د کتابونو المارۍ او د مطالعې خونه د کابل پوهنتون په مرکزي کتابتون کې موقعیت لري.
ددې مرکز نوې ودانۍ د افغان حکومت د دوه میلیونه ډالرو په مالي مرسته د کابل پوهنتون په انګړ کې د
جوړیدو په حال کې ده په پام کې ده چې د  ۱۳۸۹کال په نیمايي کې به ګټه اخیستنې ته چمتوشي.
دکابل پوهنتون د سرچینو مرکزهمدا راز د ښه ژوند او ښوونې ټولنه
 )(ABLEپه الره اچولې او په دې موخه چې د والیتي ټولنو ،لیسو او شورا ګانو لپاره کتابتونونه چمتو کړي
طرح شوې ده ،چې د ځايي ټولنو د مسوولینو ( لکه ښوونکې ،د غیر دولتي سازمانونو کارکونکې ،هټیوالو
اومالیانو) له خوا اداره کیږي .دغه خوځنده کتابتونونه (وړې ،تاخچه شوې او ارابه لرونکې محفظې) چې د
بیالبیلو کتابونو له تاریخی کتابونو نه نیولې آن تر چاپیریال ،د کور تنظیم ،د ښې روغتیا دودونه  ،د کمپیوټر
کارونې او ډیکشینرۍ د يوې پراخې لړۍ درلودونکې دي .نوموړې خوځنده کتابتونونه چې د  ۳۴والیتونو
له ډلې نه ۳۲والیتونو کې شتون لري په خپله هم د هغه کسانو لپاره چې نوی یې لیک لوست زده کړی د
بیالبیلو موضوع ګانو لکه د مور او ماشوم پاملرنه ،کرهنه ،د څارویو روغتیا ،او اسالم په هکله د اسانه
لوستلو کتابو نه خپروي .چې دې کتابتونونو تر اوسه پورې یې له  ۱۷۱څخه زیات سرلیکونه په پښتواو
دري ژبو خپاره کړې دي او د  ۱۸۴ښوونځیو ،د ټولنو مرکزونو او د والیتي شوراګانو کتابتونونو ته یې
 ۱۲۳۷۵۰ټوکه کتابونه برابر کړې دي.

()ACKU Box Library Extension

ټولنیزې پراختیايي شورا ګانې

()CDC

په  73مخ کې د ملي پیوستون پروګرام وګورﺉ.
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د اداري سمون او ملکي خدمتونو خپلواک کميسيون

()IARCSC

www.iarcsc.gov.ag

دغه کميسيون د بُن د تړون سره سم د  ۱۳۸۱کال د غويي په مياشت کې پدې موخه جوړ شو څو د افغان
دولت د عامه اداري سمون ( 85 ،PARمخ) بهیر پر مخ بوځي .د دغه کميسيون دندې وروسته بیا د۱۳۸۲
کال د غبرګولې په میاشت کې دولسمشرد دوو فرمانونو له الرې تعدیل او پراخې شوې او د کميسيون نوم
د اداري سمون او ملکي خدمتونو کمیسیون ته واړول شو.
د کميسيون د کارموخه په افغانستان کې د يوې عملي ،ګټورې ،رڼې ،حساب ورکوونکې ،مسئولې ،غير
سياسي او ناپیېلې عامه ادارې رامنځته کول دي .د دغه کميسيون ستراتیژيکې موخې دادي:
•د پاليسيو تسوید او د اداري سمون لپاره د قانوني بنسټ رامنځته کول او د رتبو پر بنسټ د معاشونو
په سيسټم کې بدلونونه
•د سازماني جوړښت پیاوړې کول
•په ملکي خدمتونو کې د رتبو تعديل ،د دندو تشخیص او تصنیف
•د وړتيا پر بنسټ پر دندو ګمارل او ټاکل
•د سازماني پراختيا لپاره د بشري سرچينو د مديريت ښه کول ،پالن جوړول او ارزونه ،د وړتیا لوړول
•د سمون د اوسنیو او مخکينيو بهیرونود پلې کولو د پرمختګ ارزونه او د پراختیا او بدلون د راتلونکې
پړاو پېل.
دغه کميسيون له الندې برخو څخه جوړدی :د ملکي خدمتونو اومديريت څانګه ،د ملکي خدمتونو داراالنشاء،
دګمارلو یا ټاکلو خپلواک پالوی ،د غوښتنو خپلواک پالوی ،او د ملکی خدمتونو یوانسټیټیوټ .د ملکي
خدمتونو او مدیریت څانګه د بشري سرچينو پورې اړونده پاليسيو د تسويد او پلې کېدو د څارنې او همدا
راز د روزنې او پراختیا د نده لري .د ملکي خدمتونو داراالنشأ نوموړې کمیسیون ته اجرائیوي ،ارتباطي
اوعملي مرستې برابروي او د پروګرامونو دپلې کیدو د ارزونې دنده پر غاړه لري .د ملکي خدمتونو او
مدیریت په څانګه کې د پروژې د طرحې او پراختیا څانګه د کورنیو او نړیوالو متخصصینو د ګمارلو له
الرې وزارتونو او حکومتي ادارو ته د سال مشورو له الرې د عامه اداري سمون بهیر سره مرسته ده .د
ملکي خدمتونو انسټیټیوټ په کال  ۱۳۸۶کې د افغانستان په کچه د ټولو ملکي مامورینو لپاره د روزنې د
سرچینې په توګه را مینځ ته شو چې د مدیریت ،معلوماتي تکنالوژۍ او د انګلیسي ژبو کورسونه په ملی او
والیتي کچه وړاندې کوي.د ټاکنې پالوی د ملکي خدمتونو د لوړپوړو چارواکو د ګمارلو او د منځنۍ کچې
د چارواکو پر ګمارلو د څارنې دنده لري .د غوښتنو یا تقاضا پالوی داسې یوه ټولنه ده چې له هغې الرې
ملکي کارکونکې کوالی شي خپل شکایتونه وړاندې کړي لکه د ګمارلو د پریکړو په اړه شکایتونه .دواړه
پالوې که څه هم چې د اداري سمون او ملکي خدمتونو د کميسيون تر نظر الندې کار کوي خو په خپلواکه
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توګه عمل کوي .دغه کمیسیون اوس مهال  ۷سیمه ایز دفترونه ۳۴ ،والیتي دفترونه او  ۲۷روزنیز مرکزونه
لري  .اوس مهال د دغه کميسيون مالي لګښت د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام ،د آسيا پراختيايي بانک،
نړيوال بانک ،اروپايي ټولنې ،د متحده ايالتونو د پراختيايي ادارې او د برتانيا ،سهیلي کوريا ،استراليا،
ناروې ،سويس او جرمني هېوادونو او د افغانستان د بيارغونې د وجهي صندوق له خوا برابریږي.

د اداري چارو او دوزیرانو د شورا د داراالانشأ ریاست

()OAA/CMS

www.president.gov.af/troot_eng.aspx?id=171

د اداري چارو او د وزیرانو د شورا د دارالانشأ ریاست ،په اجرائيوي کچه د همغږۍ ،مشورې او مرستې يوه
اداره ده چې د افغانستان له ولسمشر سره د حکومت د مشر ،د دولت د مشر او د وزيرانو شورا د رئيس په
توګه مرسته کوي .په اصل کې د اداري چارو دفتر په  ۱۹۵۰لسیزه کې د ظاهر شاه د واکمنۍ پرمهال رامینځ
ته شو ،په  ۱۳۸۱کال کې ددې ادارې په جوړښت کې بدلون را مینځ ته شو؛ د وزیرانو د شورا دارالانشأ او د
څارنې او ارزونې څانګه په ۱۳۸۲کال کې د دوو( )۲بیلو ریاستونو په توګه جوړ شوه څو د وزیرانو د شورا
غونډو ته سیسټماتیک مالتړ تضمین کړي .د اداري چارو د دفتر د حکومتي ادارو د مرکز په توګه د دولت د
درې اساسي ستنو (اجرائیه قوه ،مقننه قوه اوعدلیې قوې) تر مینځ د پالیسۍ د همغږې کوونکې دنده لري .ددې
ادارې نورې دندې لکه د ولمشرۍ د فرمانونو او د وزیرانو د شورا د پریکړو پر پلې کیدو څارنه ده .همدا
راز دغه اداره د ولسمشر ،د ولسمشر معاونینو ،او د ولسمشر د سال کارانو دفترونو ته اداري ،لوژستیکي
او مالي مرستې برابروي .همداراز دغه اداره د اساسي قانون د  ۷۵مادې د  ۶بند په رڼا کې د هر مالي کال
په پای کې د موخې د پوره کولو لپاره د حکومت د الس ته راوړنوپه هکله ملي شورا ته رپوټ برابروي.
ددې ادارې بله دنده دټولو هغه وړاندیزونو چې د وزیرانو شورا ته وړاندې کیږي بیا غور او شننه ده .ددې
ادارې له دندو څخه ځینې دندې لکه ،د کابینې د غونډو د اجندا او یاداښتونو چمتوکول او د اړتیا سره سم په
دندو کې له دغې شورا سره مرسته ده .همدا راز دغه اداره د وزیرانو د شورا منظمو او بیړنیو غونډو او
همدا راز د اقتصادي ،ټولنیزو فرهنګي او حقوقي فرعي کمیټو ته اسانتیا برابروي .
که څه هم چې دغه اداره د یوبی طرفه اجرائيوي اورګان په توګه طرح شوې .دغه اداره پاليسي نه جوړوي
بلکه د پاليسۍ د همغږۍ په برخه کې مرسته کوي .د اداري چارو دفتر او داراالانشأ د وزارتونو له خوا
تسوید شوو پالیسو باندې غور کوي ترڅو دا تضمین کړي چې دغه مسودې د افغانستان د لنډمهالې ملي
پراختيايي ستراتیژۍ سره سمون لري ،مهمې مسئلې څرګندوي او يوه روښانه او کره بودیجه لري .کله چې د
پالیسۍ مسوده يوځل د دغه ادارې له خوا تصویب شي دغه مسوده بیا ولسمشراو کابينې ته د وروستۍ کتنې
او احتمالي تصويب په موخه لېږل کېږي .کله چې يوه پاليسي تصويب شي ،د اداري چارو دفتر د هغه د پلې
کېدو پر بهير څارنه او د هغې ارزونه کوي.
په کال  ۷۱۳۸کې دې ادارې دنورو حکومتي ادارو په مرسته ،یو شمېر مراسم ،غونډې او کنفرانسونه په
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الره واچول ،چې په هغو کې د افغانستان او پاکستان د سولې ګډه جرګه او ملت ته د افغانستان د حکومت
د حساب ورکونې د بهیرغونډې شاملې وې .په  ۱۳۸۸کال کې دې ادارې د پالیسۍ او طرحو په هکله سال
مشورې او څارونکې کار پوهان یې چمتو کړل ،د  ۱۳۸۷کال د حساب ورکونې بهیر یې په الره واچولو ،او
په بیال بیلو برخو کې د حکومت د الس ته راوړنو په هکله له  ۶۰څخه زیاتې خپرونې یې خپرې کړې دي.

د اساسي قانون لويه جرګه

()CLJ

د اساسي قانون متن د دغه کتاب د  120څخه تر 154مخونو کې موجود دی.
د اساسي قانون د لويې جرګې جوړېدل د نوې اساسي قانون پر سر د موافقې د بهیر پایله وه .د اساسي قانون
لويه جرګه د  ۱۳۸۲ل کال د لیندۍ په ۲۳مه نیټه پرانيستل شوه او د  22ورځو لپاره يې دوام درلود .د 500
استازو څخه  450تنه یې د سيمه ايزو ټاکنو له الرې وټاکل شول ،او 50تنه یې د حامد کرزي له لورې وټاکل
شول .د څوکیو یو پر پنځمې برخې څخه زیاتې یې د ځانګړې ډلې استازو ته ځانګړې شوې وې ،چی ښځې،
په پاکستان او ايران کې کډوال ،کورني بېځايه شوې خلک ،کوچيان ،هندوان او سکانو په کې برخه درلوده.
د اساسي قانون پر مسوده د اساسي قانون د تسويد د کميسيون او د اساسي قانون د بياکتنې د کميسيون له
خوا مباحثې وشوې .د  ۱۳۸۲کال په نیمایي کې ،د مدنې زده کړو د یو میاشتني فعالیتونو څخه وروسته ،د
اساسی قانون یوه مسوده د عامه نظریاتو او سال مشورو د راغونډولو لپاره په افغانستان ،ایران او پاکستان
کې د کډوالو ټولنو په مینځ کې هیوادوالو ته وړاندې شوه .دافغانستان لپاره دملګرو ملتونو دمرستندوی پالوې
( )UNAMAد اټکل پر بنسټ پدې بهیر کې ۱۷۸۰۰۰تنو ګډون درلود چې د هغوي له ډلې څخه  ۱۹سلنه یې
میرمنې وې .د اساسي قانون وروستنۍ مسوده د اساسی قانون د بياکتنې دکميسيون له خوا د  ۱۳۸۲ل کال
د لړم د مياشتې په ۱۲مه نېټه خپره شوه.
د اساسي قانون په لويه جرګه کې استازې د اساسي قانون د مسودې پر متن د بحث لپاره په کاري ډلو وېشل
شوې وو .د روغې جوړې يوې کميټې په مسوده کې د کاري ډلو د وړانديزونو د ځاي پر ځاي کولو په موخه
د مسودې متن تصحيح کړ .په بحثونو کې جذباتي خبرې اترې ،د اړیکو شلول یا تحریمونه ،او تاوده بحثونه
رامینځ ته شول .دټولو النجمنو مادو پر سر لکه د حکومت پر بڼه ،د اسالم پر ونډې ،ملي ژبو ،ملي سروداو
د وزيرانو ددوه ګونو تابیعتونو په اړه د یوې رای اخیستنې ګومان کېده که څه هم چې رای اخیستنه تر سره
نه شوه ،د  ۱۳۸۲ل کال د مرغومې د مياشتې په  ۱۴مه نېټه د لويې جرګې د پاي ته رسېدو مراسم جوړ شول
چې هلته استازې په پښو ودریدل او د اساسي قانون دوروستني متن دتصويب اعالن یې وکړ.
اساسي قانون په رسمي توګه د  ۱۳۸۲کال د سلواغې د مياشتې په ۶مه نېټه د ولسمشر حامد کرزي له خوا
السليک شو .دغه قانون ټاکل شوې ولسمشر ته ددوه مرستياالنو ،د وزيرانو دیوې کابينې او د دوو جرګه
ګیو څخه جوړ یو پارلمان (ولسي جرګه او مشرانو جرګه) د درلودلو لپاره الره هواره کړه .دغه قانون افغان
نارينه او ښځو ته مساوي حقونه ورکوي ،او افغانستان د بشر د حقونو د نړيوالو مکلفیتونو څخه مالتړته ژمن
20

الف څخه تر يا

کوي .دغه قانون څرګندوي چې افغانستان يو اسالمي جمهوري دولت دی او دلته هیڅ یو قانون به د اسالم
سره مخالف نه وي.

د افغانستان د مدني ټولنې دمجتمعې اداره

()ACSFO

www.acsf.org

د افغان مدني ټولنې مجتمع ( ACSFOپه رسمي توګه  )ACFSدافغان مدني ټولنې د ډلو او فعالینو یوه شبکه
ده،چې د خبرو اترو لپاره کړنالره برابروي او موخه یې په سیاسي پریکړو کې د مدني ټولنې د ونډې
پراختیا ده .نوموړې اداره د  ۱۳۸۰کال په وروستیو کې د افغان مدني ټولنې په کنفرانس کې چې د بُن له
کنفرانس( 51مخ) سره جوغت په الره اچول شوی وو را مینځ ته شوه .په پيل کې دنوموړې ادارې سره د
سویس د سولې د بنسټ له خوا مرسته کیده خو د  ۱۳۸۴کال د مرغومې له میاشتې راهیسې په بشپړه توګه
خپلواکه ده .دغه اداره د  ۸۵سازمانونو او ۵۲خلکو په ګډون  ۱۳۷غړې لري .همدا راز دغه اداره د وړتیا
د لوړولو ،مدني زده کړو ،مدافعې ،څیړنې او رسنیو لپاره  ۳۱۵ملګرې لري .ددې ادارې مدیره پالوی له
اوو( )۷افغان او دوه نړیوالو استازو څخه جوړ دی چې ددې ادارې د غړو په کلنۍ عمومي غونډه کې ددوه
کلنۍ مودې لپاره ټاکل شوی دی.
ددې ادارې د تعریف پر بنسټ “مدني ټولنه” هغه کسان دي چې د عامه ښیګڼو لپاره په مدني چارو کې د
ګډون لپاره په سوله ایزه توګه د شخصي او سیاسي ګټو د په پام کې نیولو پرته په خپله خوښه سره یوځای
راغونډیږي .ددې ادارې اساسي موخه د الندې الرو نه د مدنې ټولنې پراختیا ده:
• په افغانستان او بهرکې د مدني ټولنې د شبکو همغږي ،پراختیا او وده
•د افغان نارینه او ښځو تر مینځ د اغیزمن تبعه (د یوه هیواد خلک) د احساس وده
•دخلکو او مدنی ټولنې د غړو د بنسټیز ې وړتیا لوړول
•د افغانستان دسیاسي ،ټولنیزې او اقتصادي پراختیا په بهیر کې دمدنی ټولنې د نظریاتو او اندیښنو
راغونډول ،شننه او شاملول.
له  ۱۳۸۵-۱۳۸۱راهیسې دمدني ټولنې مجتمع د بُن د تړون له پلې کولو سره یې مرسته کړې ،د اساسي
قانون د جوړونې بهیر په اړه یې روزنیز ،رسنییز او مدافعوي فعالیتونه په الره اچولې دي ،اوهمدا راز
د  ۱۳۸۳کال په ولسمشریزه ټول ټاکنو او د  ۱۳۸۴کال په پارلماني ټاکنو کې د مدني زده کړې او د نوم
لیکنې کمپاینونه یې په الره اچولې دي .د ټولټاکنو وروسته د مدني ټولنې مجتمع خپله تګالره بدله کړه او د
عامه پوهاوي څخه یې الس واخیست او د سازمانی پیاوړتیا سره د مرستې پر لورې یې را ودانګل .د
دې ادارې ستراتیژي پر پنځو برخو تمرکز کوي :همغږي او د شبکې جوړول یا د اړیکو جوړول ،د ظرفیت
لوړول ،مالتړ ،مدني زده کړې او څیړنه .چې په  ۱۳۸۹کال کې به ښه حکومت داري ،د قانون حاکمیت،
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روڼوالۍاو حساب ورکونه ،مشارکت او پراختیا به هم ددوی د تمرکز برخه وګرځي.
له  ۱۳۸۴کال راهیسې ،نوموړې اداره د افغان مدني ټولنې د ودې لپاره د نوښتونو د پلې کوونکې ادارې په
توګه پاتې شوې ده ،چې موخه یې د جنسیت پر برابرۍ له ټینګارسره د یوې اغیزمنې مدني ټولنې وده او
پراختیا ده .په  ۱۳۸۵کال کې ،نوموړې ادارې د مدنی ټولنې د فعالینو ،د پارلمان او نورو ذینفع ډلود کار
د پیاوړتیا په موخه یې د مالتړ ستراتیژې رامینځ ته کړې ده .دغه کار تر ننه پورې ادامه لري او د مالتړ
پنځه مهمې برخې لري :ښځې ،چاپیریال ،د معلولیت موضوع ،روڼوالۍ او حساب ورکونه ،او ځوانان.
د  ۱۳۸۶کال په نیمايي کې ،د کابل د مرکزي دفتر سربیره یې سیمه ایزې څانګې په جالل آباد ،مزارشریف،
بامیان او ګردیز کې پرانیستلې .اوس مهال دغه اداره د سولې ،ظرفیت د لوړولو او مدني زده کړو ورکشاپونه
په هره یوه یاده شوې سیمه کې افغان حکومت ،خصوصي سکټور او خپلو ملګرو ته یې وړاندې کوي.
د  ۱۳۸۷کال د غبرګولې په میاشت کې نوموړې ادارې دپاریس په کنفرانس کې د افغان مدني تولنې
استازیتوب وکړ( 53.مخ) .
دغه اداره د مدني زده کړو د سرچینو مرکز لري چې په  ۱۳۸۵کال کې یې په کار پيل کړی دی .د غه وړیا
عامه اسانتیا د یو کتابتون (چې له  ۲۵۰۰ټوکو څخه زیات کتابونه لري) ،د انټرنټ دیو مرکز او یو آرشیف
درلودونکۍ دی .د  ۱۳۸۸کال د لړم تر میاشتې پورې د زده کونکو ،ښوونکو ،د غیر دولتی سازمانونو ،د
مدني ټولنې د غړو ،او حکومتي کارکونکو په ګډون له  ۷۰۰څخه زیات غړې یې درلودل .دغه اداره په
پام کې لري چې په  ۱۳۸۹کال کې په خپلو سیمه ایزو څانګو کې د سرچینو مرکزونه پرانیزي .دغه اداره
همدا راز د جامعه ای مدنی تر سرلیک الندې یوه مجله په پښتو او دری ژبو او یوه میاشتنۍ خبر پاڼه (په
پښتو ،دري او انګریزي ژبو) خپروي .دغه اداره خپله مالي مرسته د یو زیات شمیر غیر دولتي موسسو،
سازمانون او مرستندویه حکومتونو څخه تر السه کوي.

د افغانستان پراختیايي ټولنه

()ADA

www.ada.org.af

د افغان پراختیايي ټولنه ( )ADAیوه غیر دولتي او غیر انتفاعي اداره ده چې موخه یې له ټول افغانستان
څخه د بیوزلۍ د جرړو ایستل دي .دغه ټولنه لومړۍ ځل په پاکستان کې د افغان کډوالو له پنډغالو سره د
مرستې لپاره رامینځ ته شوه  .په کابل کې ددغې ادارې له اوسني مرکزي دفتر سربیره ددې ادارې ۶۷۱
کارکوونکې په  ۱۰والیتونو کې لکه :بغالن ،تخار ،او فاریاب په شمال کې ،ننګرهار په ختيځ ،فراه ،زابل،
ارزګان او قندهار په لویدیځ او غزني او لوګر په مرکزي افغانستان کې .دغه اداره په پام کې لري چې په
نږدې راتلونکې کې شپږو نورو والیتونو ته وغځیږي.
د افغان پراختیايي ټولنې دګوښې پاتو ډلو لکه هیواد ته راستنو شوو کډوالو ،کورني بیځایه شوو وګړو(،)IDPs
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ښځو ،بیوزلو او وزګارو خلکو ته یې اړینې مرستې برابرې کړې دي .د کرهنې برخې او هغو کلیوالي
فعالیتونو ته چې د یو اغیزمن او باثباته معیشت سره په بنسټیزه توګه مرسته کوالی شي ځانګړې پاملرنه یې
اړولې ده .دغه اداره دخپلې پروژې د پالن جوړونې اوپلې کولود یوې برخې په توګه په ټولنه کې پرګډون
یا مشارکت ټینګارکوي .نوموړې ټولنې اوس مهال خپل پنځه کلن ستراتیژیک پالن (۱۳۸۹/۱۳۸۸-۱۳۸۵
) چې په پنځو څانګو کې ترتیب شوی لکه :پالن جوړونه ،د ظرفیت لوړول ،ښوونه او روزنه ،یو ټوټه
کلیوالي پراختیا ( )IRDاو مالي برخو کې په الره اچولۍ دی .دهرې څانګې مشري د یوه رئیس له خوا کیږي
چې د کارکونکو ،سرچینو او وسایلو په واسطه یې مالتړ کیږي .یوه بیړنۍ تسهیل کوونکې ډله ددې لومړنۍ
وضعیت او روزنیز پړاو په غاړه لري او په بیړني حالت پورې اړوند مسایل به همغږې کړي لکه :د ټولنې
له ذینفعو ډلو ،ځايي ادارو ،او په کابل کې میشت دولتي اونړیوال سازمانونو سره په غبرګون او مدیریت کې
د ناورین د ګواښ را ټیټول.

د افغانستان د جیوډیزۍ او کارټوګرافۍ مرکزي اداره

()AGCHO

www.agcho.org

د افغانستان د جیوډیزۍ او کارټوکرافۍ مرکزی اداره یوه حکومتی اداره ده چې په افغانستان کې د رسمي
نخشو جوړولو او نورو اړوندو دندو مسوولیت لري .دغه اداره د فزیکي ،جغرافیايي ،سیاسي ،موضوعي،
کادسټري ،او د طبیعي سرچینو نخشو؛ د ځمکې ُ
دکرې د سنجولو چارې ؛ او ملي اطلس پر تولید ،خپرولو
او ویشلو تمرکز کوي .نوموړې اداره چې په مستقیمه توګه ولسمشر ته رپوټ ورکوي ،څه د پاسه ۷۰۰
کارکونکې او په  ۱۶والیتونو کې سیمه ایزې څانګې لري .دغه اداره په پنځو څانګو ویشل شوې ده:
دمعلوماتو او مراجعینو د خدمتونو ،کارټوګرافي او جغرافیايي معلوماتي سیسټم ( ،)GISکادسټر ،د هوا څخه
د عکاسۍ له الرې او له له لیرې واټن څخه نخشه اخیستنه ،او جیودیزي .د یوې خپلواکې ادارې په توګه
ددې ادارې له مینځ ته راتګ څخه وړاندې په ۱۳۳۷کال کې ټولې نخشې د پوځ له خوا برابریدلې.
تر  ۱۳۵۸کال یعنې د شوروي اتحاد تر تیري پورې د افغانستان د جیودیزۍ او کارټوګرافۍ مرکزې
ادارې تر  ٪۲۶د افغانستان دځمکې په مثلثونو ویشل ،او  ٪۳۰کادسټري سروې ګانې چې د هیواد لپاره د
ارزښت وړ وې بشپړې کړې دي .په دغه موده کې او وروسته ترهغې د نخشې اخیستنې او چاپولو وسایل له
سویزرلنډ ،جرمني او هالنډ له هیوادونو څخه ودرول شول .چې په دې کې ستره لیکا کمره او د وه د آفسیټ
د چاپ رنګه ماشینونه ،او زیات شمیر د نخشو دتولید وسایل چې ال تر اوسه د استفادې وړ دي ،شامل وو.
له  ۱۳۸۰څخه را هیسې ددې ادارې د عصري کولو په موخه نوې هڅې روانې دي ،د افغان جیوډیزۍ او
کارټوګرافۍ ادارې یو شمیر موضوعي نخشې یې د دولت څانګو او غیر دولتي ادارو ته برابرې کړې دي
او اوس مهال د جغرافیايي معلوماتي سیسټم په اړه روزنیز پروګرامونه وړاندې کوي .دې ادارې د کابل په
پوهنتون او د کابل د پولیتحنیک په پوهنتون کې د جیوګرافۍ او جغرافیايي معلوماتي سیسټم څانګې یې هم
پرانیستې دي .دغه اداره په )۲۰۱۰(۱۳۸۹کال کې په پام کې لري څو د ۱۳۵۸کال راهيسې د افغانستان
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یو بشپړ اطلس خپور کړي .د افغان د جیوډیزۍ او کارټوګرافۍ مرکزي اداره وزارتونو او نړیوالو ټولنو ته،
چې په ځینو حاالتو کې د ځانګړو مرستندویه اسنادو غوښتونکې دي،خدمتونه وړاندې کوي .ټولې هغه نخشې
چې په افغانستان کې خپریږي باید په قانوني توګه د دې ادارې له تاييد څخه برخه مندې وي.

د افغانستان لنډ مهاله اداره

()AIA

د افغان انتقالي اداره ( )ATAپه (25مخ ).کې وګورﺉ

د افغان ملي امنیتي ځواکونه

()ANSF

د افغان ملي امنیتي ځواکونه د افغان ملي پوځ (4مخ) او افغان ملي پولیسو ( 5مخ) څخه جوړ دی.

د افغان غیردولتي سازمانونو د همغږۍ اداره

()ANCB

www.ancb.org

د افغان غیر دولتی سازمانونود همغږۍ اداره ( )ANCBپه  ۱۳۷۰کال کې د افغان غیردولتي سازمانونو،
ملګرو ملتونو ،نړیوالو سازمانونو او مرستندویه ادارو او حکومت ترمینځ د فعالیتونو دهمغږۍ په موخه
جوړه شوه .دغه ادره هڅه اوهاند کوي څو ډموکراسي پیاوړې کړي اود ورکشاپونو ،سیمینارونو او همکارۍ
له الرې د خپلو د غړو وړتیا لوړه کړي.
ددې ادارې غړیتوب یواځې په غیر دولتي سازمانو پورې محدود دی .دا اداره څه د پاسه  ۲۰۰غړې لري
چې ځینې یې د افغانانو لپاره د مرستو د همغږۍ د ادارې ( )ACBARغړیتوب هم لري .ددې ادارې د غړیتوب
لپاره غوښتنه د مدیره پالوې لخوا ارزول کیږي او وروسته بیا په عمومي غونډه پرې رایې اخیستل کیږي
( د غړو سازمانونو درې میاشتنۍ غونډه) .ددې ادارې مدیره پالوی  ۱۱غړې لري چې د یوه کال لپاره د
عمومي غونډې له خوا ټاکل شوی دی .دنوموړې ادارې مرکزي دفتر په کابل کې او اړوندې څانګې یې په
جالل آباد او پیښور کې موقعیت لري.
د افغان غیر دولتي سازمانونو د همغږۍ اداره خپلې غونډې چې پر بیالبیلو موضوعاتو لکه روغتیا ،ښوونه
او روزنه ،کرهنه ،روغتیا ساتنه ،بیا رغونه او حکومتی پالیسو راڅرخي په میاشت کې یو ځل جوړوي.
همدا راز دا اداره د خپلو غیر دولتي غړوسازمانونو د وړتیا د لوړولو په موخه د ارزونې  ،مدیریت ،مالي،
اداري پراختیا ،رپوټ او وړاندیز لیکنې ،او کمپیوټري وړتیاوو په برخه کې سیمینارونه او کورسونه چې
په ټولو کې د جنسیت انډول په پام کې نیول کیږي په الره اچوي .دغه اداره د خپلو غړو لپاره د افغان غیر
دولتی سازمانونو په اداره کې د انټرنټ اسانتیاوې برابروي او یوه اوونیزه خپرپاڼه ،او درې میاشتنۍ مجله
د پیوستون په نامه او د خپلو ټولو غړو یوالرښود کتاب خپروي .د افغان د غیر دولتی سازمانونو د همغږۍ
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اداره د خپلې خوښې سازمانونو د نړیوالې شورا ،د نړۍ د مدني ټولنې د مجتمع او دملي ټولنو د پیوستون
ډلې غړېتوب لري .دغه اداره د افغان مدنی ټولنې د مجتمع ( )ACSFOیو فعال غړۍ دی .ددې ادارې مالي
مرستې د حق العضویت یا د غړیتوب له الس ته راغلو پیسو ،د وړو پروژو سره دمالی مرسته ورکونکو
او د ډموکراسۍ لپاره دملي بښنې یا ورکړې ( )NEDله خوا برابریږي.

د افغانستان انتقالي اداره

()ATA

د افغانستان انتقالي اداره ( )ATAیوه حاکمه اداره وه چې د  ۱۳۸۱کال د غبرګولې په میاشت کې د بیړنۍ
لویې جرګې ( )ELJله الرې رامینځ ته شوه .دغه اداره د افغان لنډمهالې ادارې ( )AIAڅخه وروسته چې یوه
موقته اداره وه او د بُن په کنفرانس کې مینځ ته راغلې وه رامینځ ته شوه .د انتقالي ادارې مشري ولسمشر
کرزي په غاړه درلودله چې وړاندې تر دې د لنډمهالې ادارې رئیس ؤچې د بیړنۍ لویې جرګې د غړو له
خوا د سري رایو په پایله کې ټاکل شوی ؤ.
د انتقالي ادارې تر مشرۍ الندې د  ۱۳۸۲کال د مرغومې په میاشت کې د اساسي قانون لویې جرګې د
افغانستان د نوې اسالمي جمهوریت د اساسي قانون په اړه پریکړه وکړه .د  ۱۳۸۲کال د اساسي قانون پر
بنسټ انتقالي اداره ترهغه پورې به د واک واګې په الس کې ولري تر څوچې یوبشپړانتخابي حکومت د
خلکو د آزادو او بی پرې رایو پربنسټ نه وي رامینځ ته شوی .د  ۱۳۸۳کال د تلې په میاشت کې حامد کرزۍ
د ولسمشر په توګه وټاکل شو؛ د  ۱۳۸۳کال په لیندۍ کې دده د لوړې په مراسمو کې انتقالي اداره د افغانستان
په اسالمي جمهوریت بدله شوه سره له دې د ملي شورا ټاکنې د  ۱۳۸۴کال د وږې میاشتې پورې وځنډیدلې.

د افغان ښځو شبکه

()AWN

www.afghanwomensnetwork.org
د افغان ښځو شبکه ( )AWNد غیر دولتي سازمانونواو وګړو یوه شبکه ده چې دافغان ښځو د حقونو ،هغوې ته
د واک ورکولو او په ټولنه کې د انډول ګډون دودې لپاره کار کوي .ددې شبکې مرکزي دفترپه کابل کې او
سیمه ایز دفترونه یې په پیښور ،هرات او جالل آباد کې میشت دي .اوس مهال  ۶۸غیر دولتي سازمانونه او
تر ۳۲۵۰څخه زیات وګړې ددې شبکې غړیتوب لري .نوموړې شبکه د وړتیا دلوړولو ،د هغو غیر دولتی
سازمانونو په مینځ کې چې د ښځو په اړه کار کوي د همغږۍ د را منیځ ته کولو او د ښځو او ماشومانو
څخه مالتړ.
د افغان ښځو د شبکې نظریه لومړۍ ځل په  ۱۳۷۴کال کې د ملګرو ملتونو د ښځو په نړیوال کنفرانس
کې رامینځ ته شوه چیرې چې په افغانستان کې د ښځو تر مینځ د همکارۍ اړتیا په ډاګه شوه .ددې شبکې
رسمي جوړښت په  ۱۳۷۵کال کې رامینځ ته شو چې د هغو غیر دولتی سازمانونو څخه جوړ دی چې:
بشر خوښوونکې مرستې؛ او د کډوالو ښځو لپاره د لیک لوست زده کړې ،ښوونې او روزنې او د کډوالو
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ښځو لپاره کمپیوټري او مسلکي وړتیاو ې؛ او د واټونو پرسرماشومانو لپاره مرستې برابروي .د طالبانو له
راپرځیدو وروسته ،د افغان ښځو شبکې پر خپلو دندو له سره غور وکړ او پر درېو لومړیتوبونو یې تمرکز
وکړ )۱ :د وړتیا لوړول )۲ ،شبکه جوړول یا د اړیکو جوړول ،او )۳مالتړ.
په  ۱۳۸۶-۱۳۸۵کلونو کې دغه شبکه د افغانستان ملی پراختیایي ستراتیژۍ په بهیر کې د جنسیت د مساواتو
په وده کې ښکیل وه .له هغه مودې راهيسې ،دې شبکې په بیال بیلو والیتونو کې د جنسیتي تاوتریخوالې
د راټیټولو په موخه د پوهاوي کمپاینونه په الره اچولي او ددې ډلو تاوتریخوالو قربانیانو ته یې حقوقي
سالمشورې برابرې کړې دي .په  ۱۳۸۷کال کې ل خپلو پلې کوونکو ملګرو سره په ګډه د افغان غیردولتي
سازمانولپاره یې د مشرتابه او مدیریت ورکشاپونه ،مسلکي او حقوقي روزنې ،او د مدني زده کړو کورسونه
په الره اچولې دي .په  ۱۳۸۸کال کې د افغان ښځو شبکه د شیعه د شخصیه احوالو دقانون پر مسودې د
بیاکتنې په بلنه کې یې ګډون وکړ او په اساسي قانون کې د ښځو او ماشومانو د حقونو پر ارزښت یې
ټینګار وکړ او د جنسیتي حساسو بدلونونوڅخه یې مالتړ وکړ .دې شبکې همدار از د پنځه میلیونه ښځو
کمپاین ( )5MWCپه الره واچولو چې موخه یې د  ۱۳۸۸کال په ولسمشریزه ټولټاکنو کې د پنځو میلیونو
ښځو دګډون هڅونه وه.
ددې شبکې عمومي غونډه چې د افغان ښځو د شبکې له غړو څخه جوړه ده په میاشت کې یو ځل جوړیږي.
ددې شبکې غړې په کال کې یو ځل یوه اجرائیوي کمیټه ټاکي څو په بسټیزو پریکړو کې د افغان ښځو
دشبکې لپاره د یو پالوې په توګه دنده تر سره کړي .دغه شبکه یوه سالکاره کمیټه لري چې د شبکې سره په
ستراتیژیک پالن جوړونه ،له نړیوالو غیردولتي سازمانونو سره د همغږۍ ،د مالي مرستو د جلبولولپاره د
هڅو مالتړ ،او اجرائیوي کمیټې ته د سال مشورو په برخه کې مرسته کوي .د افغان ښځو شبکه د (ارتقا) او
د (ځوانانو) میاشتنۍ مجلې خپروي .دغه اداره یو کتابتون او د انټرنټ اسانتیا د ښځینه غیر دولتي سازمانونو
د ګټه اخیستنې لپاره لري ددې شبکې ویب پاڼه غړو سازمانونو ته دا فرصت برابروي څو دخپلو فعالیتونو
په اړه رپوټونه له همدې الرې وړاندې کړي او همدا راز روزنیزو پروګرامونو او نورو سرچینو ته ددوی
الس رسي تامینوي.

د افغانستان تړون
د تړون بشپړ متن په 120مخ کې وګورﺉ.
د افغانستان تړون د  ۱۳۸۴کال د مرغومې په میاشت کې د لندن په کنفرانس کې د افغانستان د لنډ مهالې
ملي پراختیايي ستراتیژۍ سره په ګډه پیل شو( .)ANDSچې د ا د افغان حکومت ،ملګرو ملتونو ،مرستندویه
ټولنو ترمینځ د همکارۍ یو پنځه کلن کاري چوکاټ دی چې ددې فعالینو تر مینځ د سال مشورې له الرې
جوړ شو .نوموړی تړون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د  ۱۶۵۹،۱۶۶۲او  ۱۷۴۶اعالمیو له الرې تاييد
او دقانون د حاکمیت تر سیورې الندې د یو غوره حکومت او د بشري حقونوڅخه د مالتړسره د یو باثباته
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او آباد افغانستان پر لور د افغانستان او نړیوالې ټولنې د ژمنو بیا پخلۍ کوي .تړون څرګندوي:
په دې توګه د افغانستان حکومت  ،د افغانستان د راتلونکې لپاره د د غه ګډلیدلورې د پوره کولو لپاره
ځان ژمن بولي؛ او همدا راز نړیواله ټولنه هم په خپل وار سره ددې لید لورې د پوره کیدو لپاره
دسرچینو او مرستو په برابرولو کې خپل ځان ژمن ګڼي.
دغه تړون د افغان او نړیوالې ټولنې دپراختیايي او بیا رغوونکو هڅو د همغږۍ او د بُن تړون ته د پاملرنې
سره دپارلمانی او والیتي شورا ګانو د ټاکنو د تر سره کولو سره د  ۱۳۸۴کال په وږې کې په رسمي توګه
پای ته ورسید ،یو میکانیزم رامینځ ته کړ .د افغانستان د ملي پراختیادلنډ مهالې ستراتیژۍ او د هغه موخو
سره سم چې د افغان حکومت له خوا د خپل زریزې پراختیايي موخو د ۱۳۸۴کال په ملکي (هیواد پورې
اړوند) رپوټ کې ( د  ۱۳۹۹کال تصور) څرګندې شوې دي د افغان تړون لیک د فعالیتونو او یا رکنونو درې
مهمې او یو له بله سره تړلې برخې څرګندوي )۱ :امنیت؛ )۲حکومت داري ،د قانون حاکمیت او بشري
حقونه؛ او  )۳اقتصادي او ټولنیزه پراختیا .د نشه يي توکو د کارخانو د جرړو ایستل د یوې بلې د پام وړ او
مهمې موضوع په توګه چې باید پرې کار وشي په تړون کې را څرګنده شوې ده.
د تړون لومړۍ ضمیمه مفصلې پایلې ،معیارونه ،او د کار د تر سره کولو لپاره مهال ویش په ګوته کوي چې د
افغانستان د ملي پراختیا د لنډمهالې ستراتیژۍ د لوړو موخو سر سمون لري .دوهمه ضمیمه د افغان حکومت
او نړیوالې ټولنې هغه ژمنې څرګندوي چې د حساب ورکونې او نړیوالو مرستو د اغیزمنتوب په اړه ترسره
شوې دي .همدا راز دغو فعالینو د څارنې ،د تړون او د افغانستان د ملي پراختیايی ستراتيژی د اجرااتو په
اړه ،په منظمه توګه د عمومي رپوټ د برابرولو په موخه یې د څارنې اوهمغږې ګډ پالوی ( )JCMBجوړ کړ.

د افغانستان دهیوادد ثبات

gis.nc3a.nato.int/acsp

انځور()ACSP

د افغانستان د هیواد د ثبات انځور( )ACSPد بیارغونې او پراختیايی پروژو په ځانګړې ډول د څو مرستندوییزو
او څو سازمانیزو فعالیتونو په اړه د معلوماتو د برابر ولو یوه وسیله ده  .د افغانستان د هیواد دثبات انځور
د یو پراخ ډیټابیس پر بنسټ والړ دی او کیدای شي په انځوریز ډول لکه د نخشو ،ګراف او جدول په بڼه
څرګند شي چې دنړیوالو سوله ساتو ځواکونو یو نوښت دی .دغه ديټابیس د ۱۴۰سرچینو څخه لکه د افغان
حکومت ،بسپنه ورکوونکو ،د والیتي بیارغونې ډلو( ،)PRTاو نړیوالوسازمانونود  ۱۰۹۰۰۰څخه زیاتو
پروژو په هکله دنویو معلوماتو درلودونکۍ دی.
د افغانستان دهیواد د ثبات انځور د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو په ویب پاڼه کې خپریږي او وارپه وارد ډي
.وي .ډي ګانو له الرې نړیوالو پوځیانو ،وزارتونو او غیر دولتي سازمانونو ته ویشل کیږي ،چې ددې لړۍ
 ۱۸مه ګڼه د  ۱۳۸۸کال په وروستیو کې خپره شوه.
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د افغانستان د هیواد دثبات د انځور د بډاینې او کره توب لپاره هڅې روانې دي .دافغانستان د هیواد دثبات د
انځور راتلونکې پالنونه د افغانستان د ملي پراختیايي ستراتیژۍ د برخې په توګه د اقتصاد وزارت د مرکزي
څارنې او رپوټ ورکونې په سیسټم ( )CMRSکې ځای ولري.

د افغانستان د پراختیا ټولنه

()ADF

www.adf.gov.af

د افغانستان د پراختیا ټوله ( )ADFد افغان حکومت د بیارغونې او پراختیايي پالنونو او سرچینو دبرابرولو د
بحثونو لپاره یو میکانیزم دی .دغه ټولنه د افغانستان حکومت ،دوه اړخیزو او څو اړخیز بسپنه ورکونکو،
د ملګرو ملتونو ادارو ،غیر دولتي سازمانونو او خصوصي سکټوراستازې سره یوځای را غونډوي .د
افغانستان د پراختیا ټولنه د بُن د تړون له الس لیک کیدو راهيسې په  ۱۳۸۲،۱۳۸۳،۱۳۸۴او  ۱۳۸۶کلونو
کې یې څلور غونډې کړې دي.
ترټولو وروستۍ غونډه یې د  ۱۳۸۶کال د غويي په  ۱۰-۹تر سره شوه .افغان حکومت د روغتیا ،انرژۍاو
ښوونې او روزنې په اړه یې خپلې تګالرې وړاندې کړې همدا راز د مرستو د اغیزمنتوب ،والیتي پراختیايي
پالنونه او د ظرفیت د لوړولو په هکله اسناد وړاندې شول .ددې غونډې برخه والو ته په یوه وینا کې ولسمشر
حامد کرزي د افغانستان نړیوالو ملګرو نه د مننې په څرګندولو سره یې د روغتیا ،ښوونې او رزونې ،د
ظرفیت دلوړولو،د مرستو د همغږۍ ،د فساد پر ضد ،د نشه يي توکو پر وړاندې د مبارزې ،انرژۍ ،امنیت،
او سیمه ایزې همکارۍ په برخه کې د پرمختګ او د لومړیتوبونو په اړه یې اندیښنې په ډاګه کړې .د ۱۳۸۶
کال د غونډې څخه الس ته راغلې وړاندیزونه د افغانستان په ملي پراختیايي ستراتیژۍ کې د کارونې په
موخه ځانګړې شول.

د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون

()AIHRC

www.aihrc.org.af

د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون ( )AIHRCد بُن د تړون د یوې برخې په توګه رامینځ ته شو
او د  ۱۳۸۳کال داساسي قانون په رڼا کې په یوې دایمي ملي ادارې بدل شو .د نوموړې کمیسیون د ونډې د
ټاکلو په برخه کې اساسي قانون څرګندوي:
د ولت به په افغانستان کې د بشري حقونو د څارنې او په پام کې نیولواو دهغې د ودې او ساتنې په
موخه د افغانستان د بشر دحقونو خپلواک کمیسیون جوړ کړي .او هر څوک کوالی شي چې د هغه پر
بشري حقونو د تیري په صورت کې نوموړې کمیسیون ته خبرورکړي او یا هغه ته شکایت وکړي.
کمیسیون کوالی شي چې د بشري حقونو څخه د سر غړونې پیښې قضايي چارواکو ته ولیږدوي او
ددوی د حقونو په ساتنه کې مرسته وکړي .ددې کمیسیون جوړښت او دندې به د قانون له الرې تنظیم
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شي .د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د بشري حقونو د مشورتي ډلې ( )CGپه کاري ډله
کې د مشرتابه دنده په غاړه لري او د افغانستان په ملي پراختیايي ستراتیژۍ ( )ANDSکې د شاملولو
په موخه د بشري حقونو په اړه یې وړاندیزونه او نظریې وړاندې کړې دي .ددې کمیسیون د استازو
د خدمت دوره پنځه کاله ده چې د افغانستان د ولسمشر له لورې ټاکل کیږي .په وروستیو کلونو کې د
افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د انتقالي عدالت د څارنې او پلټنې یوه سمباله ډله را مینځ
ته کړې ده .همدا راز دغه کمیسیون د هیواد په کچه د لومړي تولګي نه تر شپږمو ټولګیو ،او له اووم
څخه تر دووولسمو ټولګیو لپاره د بشري حقونو د تعلیمي نصاب په پلې کولو کې ښکیل دی .دې
کمیسیون د بشري حقونو په اړه د معلوماتو د خپرولو په موخه په شپږو والیتونو کې یې رادیويي
نندارې په الره اچولې دي او په همدې توګه د بشري حقونو په اړه د عامه پوهاوي د لوړولو لپاره یې
دګردي میزونو کوربه توب په غاړه اخیستۍ دی .د افغان بندیانوحقونه د کمیسیون په روانوفعالیتونو
کې په پام کې نیول شوې دي.
د غه کمیسیون د بشری حقونو میاشتنۍ خپرونه په وړیا توګه وړاندې کوي او په کابل کې یودسرچینو مرکز
لري چې د خلکو پرمخ پرانیستۍ دی.

د افغانستان ملي پراختیايي

www.ands.gov.af

ستراتیژي()ANDS

د افغانستان ملي پراختیايي ستراتيژي ( )ANDSد افغانستان د پراختیاد مهم کاری چوکاټ په توګه د بیوزلو
په ګټه د ودې ،په افغانستان کې د ډموکراټیکو بهیرونو او موسسو د جوړیدو څخه د مالتړ ،او د بیوزلۍ او
زیانمننې د را ټیټولو په موخه را مینځ ته شوې ده .دغه ستراتیژي په پام کې لري چې د افغانستان د حکومت
ټولو پراختیايي لید لورو ته د رسیدو لپاره ټول ستراتیژیک لومړیتوبونه او میکانیزومونه طرح او د هیواد
بیوزلۍ د راټیټولو د سندپه توګه چې د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال وجهی صندوق له خوا د پور څخه د
خالصون لپاره د یوه هیواد شرایطو د ارزولو لپاره د یو مهم سندپه توګه کارول کیږي ،کار وکړي (.)PRSP
ددې ستراتیژۍ د رامینځ ته کیدو وړاندیز لومړۍ ځل په  ۱۳۸۴کال کې د افغانستان په پراختیايي مجتمعې
( )ADFکې وشو .په پای کې د افغانستان پراختیايي ستراتيژي د  ۱۳۸۷کال د غويي د میاشتې په دوهمه نیټه
د ولسمشرکرزي له خوا تصویب شوه او وروسته بیا د همدې کال د غبرګولې په میاشت کې دغه ستراتیژي
د پلې کولو لپاره د نړیوالې ټولنې دمالتړ د تر السه کولو په موخه د پاریس کنفرانس ته وړاندې شوه.
حکومت په پام کې لري چې ددې ستراتیژۍ د پلې کولو لپاره د پالیسۍ کاري چوکاټ اویو الرښود څرګند
کړي او ستراتیژیک لومړیتوبونه یې په اغیزمنو پروګرامونو بدل کړي څو افغانانو ته سمدستي او تل پاتې
پایلې ولري .د افغانستان له تړون سره یوځای د افغانستان دبشپړ ې پراختیايي ستراتیژۍ موخه داده څو د
 ۱۳۹۹کال تر پایه د افغانستان د زریزې پراختیايي موخو( )MDGsته د رسیدو لپاره الره هواره کړي.
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د افغانستان د وروستنۍ ملي پراختیايي ستراتیژۍ څخه وړاندې د افغانستان ملي لنډمهاله پراختیايي ستراتيژي
وه چې د ۱۳۸۴کال د لیندۍ په میاشت کې تصویب او د افغانستان له تړون سره یوځای د همدې کال د
مرغومې په میاشت کې د لندن کنفرانس ته وړاندې شوه .په  ۱۳۸۵کال کې د افغانستان حکومت او د هغه
نړیوالو ملګرو د لنډ مهالې ستراتیژۍ په پلې کولو پیل وکړ او هڅه یې وکړه څو داپه یوې بشپړې ستراتیژۍ
بدله کړي څو وکړای شي د بیوزلۍ د راټیټولو د ستراتیژۍ د سند غوښتنې پوره کاندي .د افغانستان ملي
لنډمهالې پراختیا یي ستراتیژۍ د  ۱۳۸۹-۱۳۸۵موده یې تر پوښښ الندې وه او په اصل کې د افغانستان د
تړون د پلې کولو سره یې اړیکه درولودله؛ په لنډمهاله ستراتیژۍ کې د تړون هر یو معیار د یوې پنځه کلنې
موخې په توګه څرګند شوې ؤ.
د افغانستان له تړون سره سم ،دافغانستان وروستۍ پراختیايي ستراتیژي لومړیتوبونه او ننګونې په
درې رکنونو کې ترتیب شوې دي )۱ :امنیت؛  )۲حکومتداري ،د قانون حاکمیت او بشري حقونه؛
او )۳اقتصادي او ټولنیزه پراختیا .په وروستۍ پراختیايی ستراتیژۍ کې د  ۱۷سکټورونولپاره
ستراتیژۍ ځای لري چې  ۸فرعي رکنونه لري:
 )۱امنیت؛  )۲ښه حکومت داري؛  )۳بنسټ او طبیعي سرچینې؛  )۴ښوونه او روزنه اوفرهنګ؛ )۵
روغتیا او تغذي؛  )۶کرهنه او د کلیو پراختیا؛  )۷ټولنیز خوندیتوب؛ او  )۸د حکومتي او خصوصي
اقتصادي سکټورپراختیا.
همدا راز په دې کې د شپږو نورو موضوعګانو لپاره ستراتیژي هم ځای لري :د ظرفیت لوړول ،د
جنسیت مساوات ،د نشه یي توکو سره مباره ،سیمه ایزه همکاري ،د فساد پرضد او چاپیریال.
د سکټور ستراتیژي د  )۱۳-۲۰۱۲-۰۸-۲۰۰۷(۱۳۹۱-۱۳۸۷موده ترخپل پوښښ الندې نیسي .چې
له دې ویب پاڼې څخه را ښکته کیدای شي www.ands.gov.af/ands/ands_docs/index.asp:او
د دې پراختیايي ستراتیژۍ جوړښت په  33مخ کې وګورﺉ.
د افغانستان دبشپړې ملي پراختیايي ستراتيژۍ همغږي د دې ستراتیژۍ داراالانشأ له خوا او څارنه یې د
افغانستان دملی پراختیايی ستراتیژۍ د څارنې د کمیټې ( )OSCله خوا چې د کابینې اووه تنه وزیران هم
په کې برخه لري تر سره شوه .د همغږۍ او څارنې ګډ پالوی او د افغان لوړ پوړی حکومتي پالوی د
افغانستان د تړون د پلې کیدو څارنه کوي او همداراز د افغانستان د ملي پراختیايي ستراتیژۍ د جوړولو لپاره
الرښوونې کوي.
د سکټور ستراتيژي چې د سکټور د ستراتیژۍ د پراختیا د ډلې ( )SSDGsله خوا چې د سکـټـوري وزارتونو،
د مالیې وزارت ( )MOFله استازو څخه جوړه وه او پراخ موضوعات په کې شامل دي تسوید شوې وه د
 ۱۳۸۶کال په وروستیو کې بشپړه شوه.
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د افغانستان د ملی پراخیتايي ستراتیژۍ د جوړیدو لومړنۍ ګام د دې ستراتيژۍ د داراالنشأ له خوا د وړاندې
شوې بیلګې د په پام کې نیولو سره د حکومت د ټولو وزارتونو او ادارو د  ۴۳انفرادي ستراتیژیو جوړول
وو .د  ۱۳۸۶کال په نیمايي کې ددې ستراتيژیو له بشپړیدو روسته د سال کارې ډلې ،د بسپنه ورکونکو د
خبرو اترو او غونډو ،او د ګواښ او زیانمننې د ملی ارزونې ( )NRVAپربنسټ د بیوزلۍ د شننې ،له الرې
ددې وزارتونو او ادارو پر ستراتیژیو وړاندې تر دې چې د سکټور د ستراتیژۍ په مسوده کې له یوبل سره
یوځای شي غور وشو او پیاوړې شوې .په  ۳۴والیتونو کې د سال مشورې یو سیمه ایز بهیر جوړ شوچې
د والیتي پراختیايي پالن د رامینځ ته کیدو المل شو ( )PDPچې موخه یې په افغاني ټولنه کې د افغانستان
وروستۍ پراختیايي ستراتيژۍ د پراختیايي لومړیتوبونو په اړه د نظرونو دیو پراخ یوالې د څرګندولوڅخه
د ډاډ ټر السه کول ؤ.

د افغانستان په ملي پراختیايي ستراتیژۍ کې مهمې نیټې
۱۳۸۴

د افغانستان د تړون لپاره دمعیارونو تسوید

 ۱۳۸۴کال لیندۍ
ملي

د افغانستان تړون او د افغانستان لنډ مهاله ملي
پراختیايي ستراتیژي لندن کنفرانس ته وړاندې شوه

 ۱۳۸۶کال کب

د وزارتونو د ستراتیژیو پر جوړولو کار پیل شو

ورۍ

د افغانستان پراختیايي غونډه؛ والیتي پراختیايي پالنونه د افغانستان د ملي
پراختیايي ستراتیژۍ برخه شوه

غویی

د وزارتونو دستراتیژیو بشپړیدل دهغوی د نظریاتود اخیستنې لپاره ولیږل شوه

غبرګولۍ

د افغانستان د ملي پراختیايي ستراتیژۍ د سال مشورو بهیر پیل شو

زمرۍ

د سکټور د ستراتیژیو د جوړولو کار پیل شو

تله

د سکټور ستراتيژي بسپنه ورکونکوته

لیندۍ

د سکټور دستراتیژیو بشپړیدل

 ۱۳۸۷کال کب

د افغانستان د ملي پراختیايي ستراتیژۍ په وروستۍ مسوده دنظر ورکولو لپاره
بسپنه ورکوونکې وبلل شول

ورۍ

د افغانستان وروستۍ ملي پراختیايي ستراتيژي د ولسمشر له خوا تصویب شوه

غبرګولۍ د افغانستان ملي پراختیايي ستراتيژي د پاریس په کنفرانس کې پیل شوه
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د سکټوري ستراتيژیو له بشپړولو وروسته د څارنې کمیټې د تصویب شوو معیارونوڅخه په ګټه اخیستنې
دوی ته یې د پنځو راتلونکوکلونو لپاره د اجرايي موجودو سرچینوپه ګډون لومړیتوبونه په نښه کړل (لکه
چې د افغانستان د ملي پراختیايي ستراتیژۍ د لوی اقتصاد د کاري چوکاټ له الرې څرګند شو) .د افغانستان
د ملي پراختيايي ستراتیژۍ داراالنشأ د اړونده وزارتونو په همکارۍ سکټوري ستراتیژۍ یې د افغانستان
په ملي پراختيايي ستراتیژۍ کې شاملې کړې .د افغانستان د ملي پراختيايي ستراتیژۍپر وروستۍ مسوده د
سالکارې ډلې له خوا بیاکتنه وشوه او د تصویب لپاره د افغانستان د ملي پراختيايي ستراتیژۍ د څارنې کميټې
ته ولېږل شوه ترڅو تضمين کړي چې دغه ستراتیژي په بشپړ ډول د حکومت د لومړيتوبونو او د افغانستان
د تړون له معيارونو سره سمون لري.
حکومت د افغانستان د ملي پراختيايي ستراتېژۍ د سند د بشپړولو سره د سکټوري ستراتیژيو پر پلی کولو
او څارلو هم تمرکزلري .د افغانستان د ملي پراختيايي ستراتیژۍ د څارنې کميټې دحکومت د همغږۍ کميټې
( )GCCته یې بدلون وموند چې دغه کميټه د افغانستان د ملي پراختيايي ستراتیژۍ د بهیر دلوړې کچې د
همغږۍ او همدارنګه د هغې د څارنې او پلی کولو د څرنګوالې په اړه د رپوټ ورکولو دنده لري .د دولت
د همغږۍ په کميټه کې اته وزيران ،د ملي امنيت په چارو کې د ولسمشر سالکار ،په اقتصادي چاروکې د
ولسمشر لوړپوړی سالکار ،د محلي ارګانونو د خپلواک رياست عمومي رئيس او د ماليې وزارت مرستيال
برخه لري ددې کمیټې سره به یوه داراالانشأ مرسته وکړي ،پداسې حال کې چې اړوند وزارتونه د افغانستان
د ملي پراختيايي ستراتېژۍ د پلې کولواصلي دنده لري ،د ماليې او اقتصاد وزيران د دغه بهیر د مديريت او
څارنې دنده په غاړه لري .ددې کار د تر سره کیدو په موخه د افغانستان د ملي پراختیايي ستراتيژۍ د پلې
کولو او پراختیا د همغږۍ اداره د مالیې په وزارت کې ،او همدا راز د څارنې او ارزونې اداره د اقتصاد
په وزارت کې جوړې شوې.
د افغانستان حکومت هم دوزارتونو تر مینځ د ۱۷سکټوري کمیټو په جوړولو یې الس پورې کړ( )IMCsچې
هره یوه به د سکټوري ستراتيژیو د همغږۍ او پلې کولو دنده پر غاړه ولري .د غه کميټې چې داړوندو
وزارتونو څخه جوړې دي ددې کمیټې ریاست به د مالیې د وزارت په غاړه وي او د حکومت دهمغږۍ د
کمیټې له الرې به ولسمشر او کابینې ته رپوټ ورکوي .د څارنې او همغږۍ د ګډ پالوې جوړښت هم د دغه
ستراتیژۍ د پلی کولو په برخه کې د شته ننګونو د ښه په نښه کولو په موخه یې بدلون وموند.
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امنیت

امنیت

.1

امنیت

دیني چارې

حکومتداری،
د ملکي ادارو
سمون ،بشري
حقونه

عدالت او د
قانون واکمني

غوره حکومتداري
او د قانون واکمني

.2

حکومتداري

فرهنګ  ،رسنۍ
او ځوانان

د کانونو استخراج

ښاري پراختیا

د اړیکو او معلوماتو
ټکنا لوژي

روغتیا او تغذي

عمومي موضوعګانې
اداري سمون او د وړتیا لوړول
د جنسیت برابري
د نشه يي توکو پروړاندې مبارزه
سیمه ایزې همکارۍ
د فساد پر وړاندې مبارزه
چاپیریال

ترانسپورټ

انرژی

د اوبو د سرچینو
مدیریت

روغیتا او تغذي

سکټورونه

پوهنه او کلتور

پوهنه

بنسټونه او
طبیعي سرچینې

.3

.4

.5

کرهنه او د
کلیو پراختیا

ټولنیز خوندیتوب

کډوال ،راستانه
شوې او کورني
بیځایه شوې وګړې

ټولنیز خوندیتوب

کرهنه او د
کلیو پراختیا

6

.7

ټولنیزه او اقتصادي پراختیا

د خصوصي
سکټور پراختیا
او سوداګري

.8

اقتصادی
حکومتداري
او د خصوصي
سکټور پراختیا

د افغانستان د ملي پراختیايي ستراتیژۍ جوړښت ( سرچینه :د افغانستان حکومت)
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د افغانستان د نوې پیل پروګرام

()ANBP

www.undpanbp.org

د افغانستان د نوې پېل پروګرام ( )ANBPد ملګرو ملتونو د پراختيايي ادارې له خوا تمويلېدونکې پروژه ده
چې د  ۱۳۸۲کال د وري په مياشت کې د حکومت د بې وسلې کولو،ملکي کولواو بیا پیوستون ( )DDRد
موخې د پلې کولوپه نیت جوړه شوه .دغه پروګرام د په تدریجي توګه له رامینځ ته کیدو راهیسې یې ناقانونه
وسله والې ډلې منحلې ( )DIAGاو د پرسونل ضد ماینونو او مهماتو زیرمې ( )APMASDیې ویجاړ ې کړې
دي.
افغان حکومت د لومړي ځل لپاره د بی وسلې کولواو ملکي کولو د خپلی خوښې د بهیرد اوږدولو لپاره
یې خپل نیت د  ۱۳۸۱کال د سلواغې په مياشت کې د ټوکيو په غونډه کې دخپل امنيتي سکټور د سمون د
ستراتېژۍ ( )SSRد يوې برخې په توګه اعالن کړ .په پام کې وه چې د بی وسلې کولو او ملکي کولو له الرې،
د افغانستان پوځي ځواکونه ( )AMFچې په کې شمالي ټلوالې ،د جګړه مارو قومندانانومليشواو د طالبانو د
دورې وسله والې ډلې شاملې وې خپلې وسلې وسپاري او ملکې ژوندانه ته راوګرځي .هغو وسله والو ته
چې خپلې وسلې يې د بی وسلې کولو ،ملکي کولو او بیا پیوستون د بهیر له الرې سپاري ،يو مډال او يو
تصدیق لیک به تر السه کړي،او د بیا پیوستون يو لړ نورې ګټې لکه مسلکي ،کرهنیزې زده کړې او د
کوچنۍ سوداګرۍ فرصتونه به هم دوی ته برابر شي.
د افغانستان د نوې پېل پروګرام د بې وسلې کولو ،ملکي کولواو بیاپيوستون د بهیر د بی وسلې کولو او ملکي
کولو برخې د  ۱۳۸۴کال د غبرګولې تر مياشتې بشپړې کړې ،او د بیا پیوستون چارو يې د  ۱۳۸۵کال د
غبرګولې تر مياشتې پورې دوام درلود .د افغانستان د نوې پېل پروګرام موخه دا وه څو د دريو کلونو په ترڅ
کې  100000وسله وال بی وسلې او ټولنې ته یې بياراستانه کړي .کله چې د بې وسلې کولو ،ملکي کولو
او بیاپیوستون بهیر په رسمي ډول د  ۱۳۸۵کال په غبرګولې کې پای ته ورسید ،د افغانستان د پخواني پوځ
 63380افسران او سرتيرې بې وسلې شول او د افغانستان د پوځ  259واحدونه لغوشول .د دغو جنګياليو
يو زيات شمېر ( )55804د بياپیوستون یوه الره غوره کړه چې  53415کسو له هغه څخه برخمن شول او
پاتې  2759نور يې له دغه بهیر څخه ووتل .یواځې  2.3سلنه پخواني جنګيالي د افغانستان له ملي پوځ سره
د يو ځای کېدو پرېکړه وکړه.
په  ۱۳۸۴کال کې د بی وسلې کولو ،ملکي کولو او بیا پیوستون د پروګرام په بشپړېدو سره د افغانستان د
نوې پيل پروګرام دا ځل خپله پاملرنه یې د حکومت د پرسونل ضد ماینونو او مهماتو د زیرمو د ویجاړولو
او د ناقانونه وسله والوډلو د بې وسلې کولو نوښتونو ته چې د ملي دفاع د وزارت له خوا پلې شول واړوله.
د پرسونل ضد ماینونو او مهماتو د زیرمو ویجاړولودحکومت سره یې د پرسونل ضد ماینونود کارونې،
زیرمه کولو ،تولید او لیږدولو د مخنیوي دکنوانسیون (چې د اوټاوا د کنیوانسیون په نامه يادیږي) د شرایطو
د پوره کولو په برخه کې مرسته وکړه .کله چې دغه پروژه د  ۱۳۸۷کال د مرغومې په میاشت کې بشپړه
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شوه ،شوې سروې وښودله چې په ټولیزه توګه نږدې  ۳۷۰۰۰متریکه ټنه مهمات وو چې له هغې جملې
نه کابو ۲۰۰۰۰متریکه ټنه یې ویجاړ شوې وو .سر بیره پر دې له  ۵۰۰۰۰۰څخه زیات د پرسونل ضد
ماینونه ویجاړشوې دي.
ټاکل شوې ده چې د ناقانونه وسله والو ډلو د منحلولو بهیر چې د اټکل له مخې د  ۱۰۰۰۰۰هغو وسله والو
ملیشه ډلود منحلولو په موخه جوړشوی ؤ چې د افغان پخواني ملي پوځ له جوړښت څخه بهر فعالیت کوي،
د  ۱۳۹۰کال په کب کې به پای ته ورسیږي .پداسې حال کې چې بې وسلې کول ،ملکي کول او بياپیوستون
يو د خپلې خوښې بهیر ؤ ،مګر د ناقانونه وسله والو ډلو منحلول يوه جبري پروسه ده چې د ولسمشر د فرمان
او همدارنګه د ملي قوانینو له خوا یې مالتړ کیږي .لکه څرنګه چې دغه نوښت د ناقانونه وسله والوډلو سره
ښکیل دی ،د بياپیوستون د امتيازاتو لړۍ چې د بې وسلې کولو ،ملکي کولو او بيا پیوستون د پروګرام له
الرې وړاندې کېده ،د دوی په پروګرام کې ځای نلري .دغه نوښت قوماندانانو يا وسله والو ډلو ته د هڅونکو
د برابرولو پر ځای ،د يوه خوندي چاپېريال او د ټولنې لپاره د ګټورو پروژو پر پلې کولو تمرکزکوي.
د ناقانونه وسله والو د منحلولو نوښت چې د افغانستان د نوې پېل د پروګرام له خوا یې مالتړ کیږي ،د بې
وسلې کولو او د بيا پیوستون د کميسيون تر واک الندې يوه دولتي پروژه ده .د ناقانونه وسله والو ډلو د
منحلولو دستراتیژۍ پراختیا او کړنې د بې وسلې کولو او بیا پیوستون د کميسيون په مشرۍ او د ناقانونه
وسله والو ډلو د بې وسلې کولو د ګډې داراالنشأ په مرسته پرمخ بېول کېږي .په دغه داراالنشأکې د ملي
امنيت د رياست ،د ملي دفاع د وزارت او د کورنيو چارو د وزارت ،يوناما او د نړيوالو سوله ساتو ځواکونو
استازې برخه لري .د افغانستان د نوې پېل پروګرام د ډایاګ د پلې کولو لپاره کارکوونکو ،پالیسي ،تخنیکي
او لوجستیکي مرستو د چمتو کولو سربېره د ګډې داراالنشأ سره هم مرسته او مالتړ کوي ۱۳۸۷ .کال د لړم
په میاشت کې د ډایاګ یویونټ د کورنیو چارو د وزارت په چوکاټ کې د حکومت د ظرفیت د لوړولو په
موخه جوړ شو څو په خپله ددې نوښت د پلې کولو جوګه شي.
د  ۱۳۸۸کال د غبرګولې په پای کې ډایاګ کابو ۴۵۰۰۰وسلې راټولې کړې؛ له  ۱۰۵تر پوښښ الندې
ولسوالیوڅخه  ۷۳ولسوالیوکې دې بهیر ته غاړه ایښودلې ده ،او  ۵۹۹ناقانونه وسله والو ډلو د ډایاګ اعالمیه
یې منلې او د خپلو وسله والو ډلود منحلولو او د خپلو د وسلو د سپارلواعالم یې کړی.

د افغانستان د نا دولتي مؤسسو د ساتنې

www.afgnso.org

دفتر()ANSO

په افغانستان کې د نادولتي مؤسسو د ساتنې دفتر په  1382کال کې جوړ شوچې په ځانګړې توګه په
افغانستان کې د نادولتي مؤسسو ټولنې ته اړینې امنيتي سال مشورې وړاندې کوي .ددې دفتر مالي مرسته
د اروپا د کميسيون د بشر دوستانه مرستو د دفتر( ،)ECHOد سويس د پراختیا او همکارۍ د ادارې (،)SDC
او د ناروې د بهرنیو چارو د وزارت له خوا برابریږي .دغه دفتر د  1385کال د چنګاښ په مياشت کې
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(()Welthunggerhilfeچې پخواد جرمن اګرو اکشن په نامه یادیده) ترادارې الندې راغئ؛ وړاندې تردې
دغه دفتر د ژغورنې کمیټې تر نظر الندې یې خپلې چارې پرمخ بیولې.
د دغه ادارې مرکزي دفترپه کابل کې دی او سيمه ايز دفترونه يې په کابل ،مزار شريف ،هرات ،جالل
آباد او کندهار کې میشت دي .د ددې ادارې ټول ملی او نړیوال کارکونکې د امنیت او ساتنې پورې اړوندو
موضوعاتو یې تجربه کړې دي .ټول نادولتي سازمانونه چې د دغه دفتر سره ثبت دي ،الندینیومنظمو
خدمتونو ته السرسي لري:
•ورځیني ګواښوونکې خبرتیاوې او امنیتي خبرداریو ،د پیښو اوونيز برابر شوی لیست ،او همدارنګه
دوه اوونیز او درې میاشتني رپوټونه چې د امنیتي وضعیت شننه کوي او امنیتي تګالرې طرح کوي
•اوونیزې سیمه ایزې امنیتي غونډې
•د نادولتي سازمانونو د کارکوونکو لپاره میاشتنۍ الرښوونې
•د ملي او نړيوالو امنيتي ادارو سره په اړیکه کې د نادولتي مؤسسو استازيتوب
•د ساتونکو او راډیو چلوونکو( )operatorلپاره روزنې
په افغانستان کې د نادولتي مؤسسو د ساتنې دفتر د غوښتنې پر بنسټ او د دوی د موجوده ظرفیت سره سم،
ښایي الندیني خدمتونه هم وړاندې کړي:
•د نادولتي سازمانونو د تګ او راتګ لپاره د هیواد په کچه امنیتي معلومات
•سازمانونو پورې اړوندې امنیتي سال مشورې
•د نادولتي سازمانونو دامنیتي پالنونو او د ځای پر امنیت بیا غور
•د امنیت اړوند د احصائیوي معلوماتو (ډاټا) چمتو کول او د هغوی شننه
•د کړکیچ پروړاندې د غبرګون خدمتونه

د افغانستان د پارلماني چارو مرستندویه پروژه

()APAP

www.sunyaf.org

د افغانستان د پارلماني چارو مرستندویه پروژه ( )APAPچې د متحدوايالتونو د نړيوالې پراختيا يي ادارې
( )USAIDله خوا تمويلېږي په  ۱۳۸۲کال کې يې پدې موخه په کار پيل وکړ څو د یوې داسې ملي شورا په
را مینځ ته کولو کې مرسته وکړي چې دیوې پیاوړې،مشورتي ،خپلواکې او ګټورې ډلې په توګه خپلې چارې
پرمخ بوځي .د دغې پروژې اصلي موخې دادي:
•د پورته يادوشویو ځانګړتياوو درلودونکې پارلمان د جوړېدو او پراختيا لپاره د يو پروګرام پلې کول
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•د پارلمان دیوې پياوړې کوونکې ستراتیژۍ طرح
•د ملي شورا د کميټو لپاره د تخنیکي مرستو برابرول
•د ملي شورا د استازیتوب ،قانون جوړولو او د څارنې د ظرفيت پياوړتيا
•د پارلماني چارو د بودجوي دفتر او د پارلماني ښوونيزانسټيټيوټ جوړول او مالتړ.
د افغانستان د پارلماني انسټیټیوټ له الرې دافغانستان د پارلماني چارو مرستندویه پروژه د ملي شورا د
داراالنشاء د سازماني ظرفيت دلوړولو په هڅه کې ده څو په دې توګه د قانون جوړولو په برخه کې دپارلمان
له غړو سره په ګټوره توګه مرسته وکړي .د افغانستان د پارلماني چارو مرستندویه پروژه هڅه کوي چې د
ملي شورا د غړو ظرفیت هم پیاوړۍکړي څو په سمه توګه د خپلې د قانون جوړونې ،استازیتوب او څارنې
د دندو د تر سره کولو جوګه شي .دغه پروژه د ملي شورا سره مرسته کوي څو له موکلینو سره ښکیل پاتې
شي او همدا راز د ملي شورا او دحکومت د اجرائیوي څانګې ،مدني ټولنې ،نا دولتي سازمانونو او رسنیو
تر مینځ اړیکې رامینځ ته کوي .دغه پروژه د ملي شورا سره د کار کولو له الرې هڅه کوي څو د قانون
جوړولو په بهیر کې د عامه ونډې او ډاډ کچه لوړه کړي.
د غه پروژه ګڼ شمېر سرچينې لکه يوه تقنيني خبرپاڼه چې پکې د ملی شورا د فعاليتونو په اړه تر ټولو نوې
رپوټونه خپرېږي ،د نړيوالې ټولنې په واک کې ورکوي.
د افغانستان د پارلماني چارو مرستندویه پروژه د نيويارک د ايالتي پوهنتون د نړيوالې پرمختيا د مرکز
( )SUNY-CIDله لورې اداره کېږي .سر بیره پر دې یو لړ نورې هڅې هم د ملي شورا سره دمرستې په موخه
کېږي لکه :د افغانستان د قانون ګذارې ډلې د جوړېدو د مالتړ پروژه ( ،)SEALد ښځو لپاره د ملګرو ملتونو
د پراختیايي صندوق ( )UNIFEMنوښتونه،ملي ډيموکراټيک انسټیټیوټ ،او د جمهوري غوښتونکو نړيواله
موسسه.

د افغانستان د بیا رغونې وجهي صندوق

()ARTF

www.worldbank.org/artf

دافغانستان د بيارغونې وجهي صندوق د  ۱۳۸۱کال د وري په مياشت کې د افغان حکومت د متناوبو
لګښتونو سره د بسپنه ورکوونکو د مالي مرستو د همغږۍ په موخه جوړ شو .دا صندوق اوس مهال د
افغانستان د حکومت اصلي بودیجې ( په 87مخ کې ملي بودیجه وګورﺉ) ته د مرستو د لېږد لپاره نه يواځې
د معاشونو او لګښتونو په برخه کې بلکه د لومړيتوب لرونکو پروګرامونو لپاره چې موخه یې د هیواد د په
پام کې نیولوشوو ملي پراختيايي موخو ته رسیدل دي ،تر ټولو ارزښتناک ميکانيزم دی.
د  ۱۳۸۹کال د لړم د مياشتې راهيسې د  30مرستندويه هېوادونو لخوا له دې صندوق سره تر ۳.۶ميليارډ
ډالرو دمرستې ژمنې شوې دي .د افغانستان د بيارغونې وجهي صندوق د مديره کميټې غړې دا دي :نړيوال
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بانک (اداره کوونکۍ)؛ اسالمي پراختيايي بانک ( ،)IDBد آسيا پراختيايي بانک ( ،)ADBد افغانستان لپاره
دملګرو ملتونو مرستندویه پالوی ( )UNAMAاود ملګرو ملتونو پراختيايي پروګرام ( .)UNDPد 138۷
( )2008-2007کال په اوږدو کې وجهي صندوق  6۲۶ميليون ډالره یې له مرستندويانو څخه ترالسه کړل.
او په  138۸کال ( )۲۰ 09-2008کې دغه ژمنې  6۵۴ميليون ډالرو ته ورسېدې.
دغه صندوق دحکومت عادی بودیجې ته لومړيتوب ورکوي .په داسې حال کې چې په تیرو اتو کلونو کې د
حکومت ګټو یا عایداتوپه رښتینې توګه زیاتوالۍ موندلۍ ،د حکومت په ځانګړې توګه د امنیتي سکټورد پر
مخ بیولو لګښتونه هم پراخ شوې دي.همدا شان دغه صندوق په اصلي پراختیايي بودیجه کې ملي پراختیايي
مهمو پروګرامونو ته پيسې برابروي .دغه وجهي صندوق د کار له پېل راهيسې ( د  ۱۳۸۸کال تر تلې
پورې) افغان حکومت ته د متناوبو لګښتونو د پوره کولو لپاره ۱.۸ميليارد ډالره ځانګړې کړي او ۹۵0
ميليون ډالره د پانګونو پروژو ته ځانګړې شوې دي.
حکومت مرستندويان هڅوي څود افغانستان د بيارغونې د وجهي صندوق له الرې خپلې مالي مرستې سمبالې
کړي نه د نادولتي مؤسسو او نورو فعالینو له الرې،ځکه چې دغه صندوق د بيارغونې په بهيرکې د افغانانو
واک د زياتولو ،د مرستو د همغږۍ او د څرک د معلومولو او د روڼوالې د زیاتولو يوه ښه وسيله ګڼي.
مرستندويان له صندوق سره د مرستې پرمهال کوالی شي د حکومت ځانګړې پروژه یا پروګرام غوره کړي؛
دغه غوره توب د یوې ادارې د کلنۍ مرستې تر 50سلنۍ پورې محدودیږي .د افغانستان دبيارغونې وجهي
صندوق د ګڼ شمیر ملي پراختيايي پروګرامونو لکه د ملي پيوستون پروګرام ( ،)NSPد بېړنۍ کارموندنې
ملي پروګرام ( ،)NEEPد ښوونيز کیفیت د ودې پروژه ( ،)EQUIPد مخابراتو بېړنۍ پروژه ،د افغانستان
لپاره د کوچنیو پورونود پانګه اچونې د مالتړ اداره ( )MISFAاو د کليو او ښارونو د اوبو رسولو او د روغتیا
ساتنې له پروژو سره یې مالي مرسته کړې ده .پدې وروستيو کې د افغانستان د بيارغونې وجهي صندوق د
مالي مرستو لورهغو پروژو ته چې د عدلي سکټور د ستراتیژۍ ( )JSRبرخه جوړوي او د ملکي خدمتونو د
مدیریت د وړتیا د لوړولو پروګرام ته او همدارنګه په وزاتونو کې د وړتیا لرونکو افغانانو د ګمارولو هڅو
ته اړولۍ دی.د افغانستان د بيارغونې وجهي صندوق دوه خپلواکې بهرنۍ بیا کتنې چې د یو لړ بدلونونوالمل
شوې ګاللې دي .د  ۱۳۸۴کال د پراخې ارزونې وروسته د صندوق اداري جوړښت بدلون وموند څو د مدیره
کمیټې په میاشتنیو غونډو کې د ماليې وزارت ته د څارونکې په توګه برخه ورکړي .د کړنو د ارزونې بهير
هم د صندوق د پيسو د لګولو په اړه د دوه اړخیزې حساب ورکونې د پیاوړې تګالرې د وړاندې کولواو د
مرستندویه ټولنې د ونډې د پیاوړتیا په موخه یې په کار پېل وکړ .دوهمه بهرنۍ ارزونه د  ۱۳۸۷کال د زمري
په میاشت کې ترسره شوه چې په پای کې د ډیرو پروګرامي او د سکټور پر محور والړ مالي ميکانيزم ته د
صندوق د بڼې د بدلون المل شوڅو په دې توګه د افغانستان د ملي پراختيايي ستراتیژۍ د لومړيتوبونو دپلې
کېدو د هڅولو المل شي .سر بیره پردې د  ۱۳۸۷کال راهیسې حکومت او مرستندویه ټولنې د افغانستان د بیا
رغونې د وجهي صندوق د پام وړ نفوذ څخه د حکومت د مهمو اقتصادي اصالحاتو لکه د ګټو یا عایداتو د
رامینځ ته کیدو په برخه کې ګټه پورته کړه .د دغه بهیر مشري د حکومت او بسپنه ورکوونکو د ګډې کاري
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ډلې له خوا کیده او د نړیوال بانک له خوا یې مالتړ کیده او د سمون موخې د پریو کلني بنسټ والړې بودیجې
سره نښلوي .د دغه صندوق لوی مرستندويان انګلستان ،د امریکې او کاناډا هیوادونه دي .نورمرستندويان
يې 15اروپايي هېوادونو په ګډون ،داروپا کميسيون ،هند ،ايران ،ترکيه ،استراليا او د خليج هېوادونه دي.

د افغانستان د کلیوالي صنایعود پراختیا پروګرام

()AREDP

www.mrrd.gov.af/aredp

د افغانستان د کلیوالي صنایعود پراختیا پروګرام یوه پنځه کلنه ملي پروژه ده چې موخه یې د افغانستان په
کلیو کې دخصوصي سکټور دودې پیل دی .د اټکل له مخې ۸۷میلیون ډالرو په ارزښت دکلیوالي صنایعود
پراختیا پروګرامونه د افغانستان د حکومت په واسطه د کلیو د بیارغونې او پراختیا په وزارت کې د افغانستان
د کلیوالي صنایعو د پراختیا د پروګرام د مدیریت د دفتر له الرې د نړیوال بانک ،د افغانستان د بیا رغونې
د وجهي صندوق او نورو دو اړخیزه بسپنه ورکوونکوپه مالتړ اداره کیږي .تمه کیږي چې د افغانستان
د کلیوالي صنایعو د پراختیا پروګرام د  ۱۳۸۸کال د سلواغې په میاشت کې په کار پیل وکړي او د پنځو
والیتونو په څه د پاسه  ۴۳۰۰سیموکې به پلې شي.
د افغانستان د کلیوالي صنایعو د پراختیا پروګرام هڅه کوي څو موجودې کوچنۍ پروژې او همدا راز سیمه
ایزې ډلې او ټولنې سره یوځای کړي او په سترو او خوراګټورو پروژو یې بدلې کړي .چې دوی به بیا
وکوالی شي چې کليوالي اقتصاد له سيمه ايزو بازارونو سره ونښلوي .د دغه پروګرام اصلي په پام کې نیول
شوې عناصر دادي :د ټولنې په کچه د ډلو جوړول او پراختيا؛ د مشغوالد مالتړد خدمتونو برابرول لکه
د واليت په کچه د مشغوال د پراختیاد مرکزونو لخوا د تخنیکي مرستو وړاندې کول؛ د خصوصي -دولتي
شرکتونو جوړول؛ او دکوچنیو پورونو د موسسو او تجارتي بانکونوسره د اړیکو له الرې مالي خدمتونو ته
د الس رسي څخه مالتړ.
دغه پروژه له درې مهمو عناصرو څخه جوړه ده:
د ټولنیزو صنایعو پراختیا :دغه عنصر په پام کې لري څو د سپما ډلې ،د مشغوال ډلې ،او د کلیو د سپما
او پورونو ټولنې را مینځ ته کړي .له دې موسسو سره ددوی د وړتیاوو د لوړولو ،د معاملو د ارزښت د
لوړولو ،د بازارد پیژندل شووفرصتونوله الرې د تولیداتو دهمغږۍ تضمین ،او پورونو ته د الس رسۍ د
را مینځ ته کولو په برخه کې به مرسته وشي او روزنه به ورکړل شي .پروژې ته به د ننوتو الر د ملی
پیوستون د پروګرام  ،د ټولنې د پراختیايي شوراګانو د ښځینه او نارینه وو د ټاکل شوو کمیټو او د امکان
په صورت کې د موجودو ډلو او موسساتو اونورو ،د خپل ځاني مرستندویه ډلو ،د ګډو ګټو ډلې ،همکارې
او نورو پر بنسټ به وي .نوموړۍ عنصر به د کار رامینځ ته کوونکو اقتصادي ځواک به بازار ته د الس
رسۍ په موخه لوړ کړي ،د تخنیکي پوهې د رسولو ،د اساسي مشغوالیا کسب وړتیاوې به لوړې کړي او
د دوی د خرڅالو د ارزښت د لوړلو په موخه به د اقتصادي نفوذ له بیالبیلو درجوڅخه کار واخیستل شي.
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د کوچنیو او منځنیو صنایعو پراختیا :دغه عنصر په پام کې لري څو د کوچنیو اومنځنیو مشغوالوو د سکټور
د را مینځ ته کیدو څخه د کلیوالي اقتصاد سره د غوره سوداګریزو اړیکو او مالي خدمتونو ته د بسیا الس
رسۍ له الرې مرسته وکړي .دغه پروژه به د مهمو ارزښتونو لړۍ او د وړتیاوو تشې په هر یو والیت
کې په ډاګه کړي او کوچنۍ او منځنۍمشغوالبه په دې وتوانیږي چې د بازار د پراخیتا لپاره اړین تخنیکي
مالتړ ته الس رسۍ ومومي .چې دا پیسو ته دالس رسۍ سره به د درې اړخیزې ستراتیژۍ له الرې مرسته
وکړي )۱ :د یو نیمګړې تضمین په توګه د ګواښ د شریکولو یومیکانیزم به د کلیوالي کوچنیو او مینځنیو
پروژو لپاره به د پورد برابرولو سره اړوند ګواښونه په نښه کړي؛  )۱ملګرو بانکونو ته د د وړتیا دولوړولو
او د نویو تولیداتو د را مینځ ته کولو په موخه د مرستې برابرول د سازماني وړتیا او د مناسبو تولیداتواو
خدمتونو کمښت به په نښه کړي؛  )۳مالتړ شوې کوچنۍ او مینځنۍ مشغوالوې به وکړای شي چې خپلې مالي
غوښتنې د ملګرو بانکونو له اړتیاوو سره یوځای وټاکي او وړاندې یې کړي .
د کوچنیو او مینځینو صنایعو د مالتړدټاکنې معیارونه به د هغو کسبونو  ،یا سکټورونو له لورې وشي چې
په قوي احتمال د سیمه ایزو تولید شوو توکو لپاره د غوښتنو د رامینځ ته کیدو قضاوت کوي او مستقیمې او
یاغیر مستقیمې ګمارنې او دندې به رامینځ ته کړي.
د پروژې د پلې کیدو مالتړ :نوموړۍ عنصر به د کلیو دبیا رغونې او پراختیا دوزارت دپروژې د مدیریت،
څارنې او ارزونې ؛ د ادارې او حساب ورکونې د کاري پالن د جوړولو؛ د جنسیت د کاري پالن د جوړونې
او پلې کونې ،او د درې اړخیزې پلټنې سره به مرسته وکړي.

د افغانانو لپاره د مرستو د همغږۍ اداره

()ACBAR

www.acbar.org
د افغانانو لپاره د مرستو د همغږۍ اداره ( )ACBARداسې يوه اداره ده چې په افغانستان کې د نادولتي
سازمانونو په مینځ کې روڼوالې ،حساب ورکونې او همغږۍ لپاره اسانتیا برابروي .دغه اداره په 13۶۶
لمريز کال کې د هغه نادولتي مؤسسو له خوا چې په پاکستان کې يې د افغان کډوالو لپاره کار کاوه جوړه شوه
چې د ملګرو ملتونو ،نادولتي سازمانونو ،بسپنه ورکوونکو هېوادونو او افغان دولت ترمینځ د معلوماتو د
لېږد د وسيلې په توګه کار کوي .د دې ادارې د بسپنه ورکونکو په ډله کې د همکارۍ او پرمختګ لپاره د
سويس اداره ( ،)SDCد ناروې او ډنمارک حکومتونه ،او د اروپا کمیسیون برخه لري.
اوس مهال  ۱۰۶ملي او نړيوالې نادولتي مؤسسې ددې ادارې غړيتوب لري .ددې ادارې غړیتوب ټولې هغه
نا دولتي مؤسسې او غیر انتفاعي سازمانونه چې وکړای شي الزم شرایط پوره کړي تر السه کوالی شي
 .ټول غړې بايد د افغانستان د نادولتي مؤسسو قانون او کړنالره چې د  1384کال د غویې په مياشت کې
تصویب شوه ،السليک کړي .د اکبر په عمومي اسامبله کې چې په کال کې دوه ځله غونډه کوي ټول غړې
سره راغونډیږي ،او د مشرتابه کمیټه چې له  ۱۶غړو څخه جوړه ده (چې له دې ډلې څخه  ۱۲یې اصلي او
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 ۴یې علی البدل غړې دي) په مياشت کې يو ځل په کابل کې غونډه کوي .د مشرتابه د کميټې رئيس تل افغان
وي ،په داسې حال کې چې نور غړي یې د نړيوالو او افغاني نادولتي مؤسسو استازې دي .په کابل کې د اکبر
د مرکزي دفتر سربېره دغه مؤسسه په هرات ،جالل آباد ،او مزار شريف کې سیمه ایزې څانګې هم لري.
اکبرخپل کارونه په دوه بنسټيزو برخو کې تنظيموي :د معلوماتو د همغږۍ ډله د معلوماتو د خپرلو ،د غونډو
د تنظيم ،د اوونيزې خبرپاڼې د خپرولو او د نادولتي مؤسسو د الرښود د جوړولو ،او د نورو ارتباطي
نوښتونو دنده لري؛ د پاليسۍ اومدافعې ډله د نادولتي مؤسسو ترمینځ د نظریو اومعلوماتو را کړې ورکړې
ته الره هواروي ترڅو له هغوی سره مرسته وکړي چې“د مهمو موضوع ګانو په اړه ګډنظرهمغږي ولري”.
اکبر په منظمه توګه په کابل ،مزار شريف ،فاریاب ،سمنګان ،جوزجان،سرپُل،کندز،تخار ،بامیان،کندهار،
پروان ،هرات ،لغمان او جالل آباد کې د نادولتي موسسو د قانون او کړنالرې د تشريح په موخه وزارتونو،
حکومتي ریاستونواو نا دولتي سازمانونو ته ورکشاپونه په الره اچوي .د دغه ادارې د فعاليتونوموخه د مدني
ټولنې د سازمانونو او د نادولتي سازمانونو د ظرفيت لوړول دي ،ترڅو اړوندو خواوو ته د مالي مرستې
ورکونې د بېلګو او د قانون جوړونېد اړتياوو په اړه معلومات ورکړي .همدارنګه اکبر د دولت له خوا د
سازمان مينځي همغږۍ د ميکانيزمونواو د نادولتي موسسو د استازو د ټاکنې په برخه کې مرسته کوي سر
بیره پردې دغه اداره د مدني ټولنې او پوځي فعالینو تر مینځ د همغږۍ رول لوبوي.
اکبر د  1384 ،1383او  1386کلونو په بهیر کې د افغانستان د پراختیا په ټولنه کې یې د نادولتي موسسو د
ټولنې استازيتوب کولو .اکبر همداراز د  ۱۳۸۷کال دپاریس په کنفرانس او د  ۱۳۸۸کال د هاګ په کنفرانس
کې یې د نا دولتي سازمانونو او مدني ټولنې استازیتوب وکړ .دې ادارې د افغانستان د ملي پراختیايي
ستراتیژۍ په بهیرکې د افغانستان د مدني ټولنې د استازیتوب په موخه یې د یوې داراالنشأ کوربه توب وکړ.
دغه اداره په دوامداره توګه د افغانستان د ملي پراختیايي ستراتیژۍ د پلې کولو په اړه د پارلمان د غړو د
پوهاوي کچه لوړوي.
اکبرپه  1386کال کې د مدني ټولنې او د آسيا د پراختيايي بانک سره په همکارۍ یې د افغانستان د بېوزلۍ
ګډه ازمایښتي ارزونه ( )APPPAپه الره واچوله ،ددې ارزونې موخه دا وه چې د بېوزلۍ په اړه د بېوزلو
لرلیدونه راغونډ ،مستند ،خپاره او پلوي یې وکړي؛ او په پام کې وه چې پایلې به یې د افغانستان په ملي
پراختیايي ستراتیژۍ کې ځای په ځای شي .ګڼ شمیراسناد چې د افغانستان د بېوزلۍ د ګډې ازمایښتي ارزونې
پایلې یې ارزولې دي د  ۱۳۸۷کال په پای کې د بیال بیلو موضوعګانو لکه :د مرستو اغیزمنتوب ،کرهنه،
ښوونه او روزنه ،روغتیا ،تولنیزخوندیتوب ،او اوبو په اړه وو خپاره شوې دي .په  ۱۳۸۷کال کې دې ادارې
په افغانستان کې د نا دولتي سازمانو په اړه د ناوړه تعبیر په وړاندې د مبارزې په موخه د راډیويي معلوماتي
ډرامو دخپرولو لړۍ بشپړه کړه.
دې ادارې په  ۱۳۸۸کال کې د خپل د ویب پاڼې له الرې یې چې په کې د دندو په هکله د اعالنونو د خپرولو
پیژندل شوې پاڼه هم راځي ،د مهمو معلوماتو د راغونډولو او خپرولو کار ته همداسې ادامه ورکړه .نوموړې
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ادارې همدا راز ګڼ شمیر ناد ولتي سازمانونو ته یې د مالیې د قانون او د کار د قانون د پلې کولو په اړه
سالمشورې ورکړې دي او د افغانستان په دننه او بهر کې یې په ګڼ شمېر غونډوکې برخه اخیستې ده.

د افغانستان لپاره د کوچنیو پورونو د پانګه اچونې د مالتړ اداره ()MISFA

www.misfa.org.af

د افغانستان لپاره د کوچنیو پورونو دپانګه اچونې د مالتړ اداره د افغان حکومت او بسپنه ورکوونکو د
ټولنې له خوا په ګډه په  ۱۳۸۲کال کې جوړه شوه .دغه اداره د کوچنيو پورونو د پانګو نې هغه ادارو ته
پيسې برابروي چې بېوزلو او زیانمنوکو افغانانو ته کوچني پورونه او نور مالي خدمتونه وړاندې کوي .دغه
اداره د ډیرو بېوزلو خلکو لپاره چې د باوروړ پورآسانتیاوو له الرې اقتصادي فرصتونو ته الس رسي نه
لري ،د ګټو د توليدوونکو چارو د هڅونې او مالتړ په برخه کې کار کوي .د غه اداره د  ۱۳۸۴کال د کب
په مياشت کې د یوې خپلواکې او غیر انتفاعي ادارې په توګه ثبت شوه او د دولت او خصوصي سکټور له
استازو او همدارنګه د کوچنيو پورونو د پانګونې د نړيوالو متخصصينو څخه جوړ د يوخپلواک مدیره پالوې
درلودونکې ده .دغه اداره په افغانستان کې د مایکرو فینانس لومړنۍ اداره ده ،چې د بسپنه ورکوونکو د
ډول ډول مالي مرستو ميکانيزمونه د کوچنیو پانګو اچونکو ادارو مالتړ ته په یو ساده او موثر او انعطاف
منونکې ډول ،سره یو ځای کوي .دغه اداره د بسپنه ورکونکو ،نړیوالو پراختیايي ادارو ،او د افغانستان د
حکومت په مرسته د افغانستان د بیا رغونې د وجهي صندوق له الرې خپلې چارې پر مخ بیايي.
د  ۱۳۸۸کال د وږې په میاشت کې نوموړې ادارې خپلو  ۱۶پلې کوونکو ملګرو ته چې له  ۱۴مایکرو
فینانس ادارو ،یو بانک ،او د پورله یوې ټولنې څخه جوړ دی له  ۶۸۸میلیونو ډالرو څخه زیات پورونه برابر
کړې دي .نوموړو پلې کوونکو ملګرو د مایکرو فینانس یو لړ خدمتونه یې وړاندې کړي لکه :ډله ایز او
انفرادي پورونه  ،د کلیو بانکداري ،او د پورونو ټولنې .په ټولیزه توګه ټولو  ۴۳۲۰۰۰افغانانو ته چې ۶۱
سلنه یې میرمنې دي په  ۲۷والیتونو کې خدمتونه وړاندې کړې دي .د مایکرو فینانس د پوروړو د پورونو
ټولیزه اندازه  ۳۵۴ډالره او د قسط اندازه  ۹۴سلنې ته رسیږي .نوموړې سکټور ۴۰۰۰افغانان چې  ۳۷سلنه
یې میرمنې جوړوي په کار ګمارلې دي.
دغه اداره د ودې او د کیفیت د ټولګې د انډولتیا په موخه د کوچنیو پورونو د سکټور په کچه د سمون د
پلې کولو په بهیر کې دی.

د افغانستان لپاره د ماين پاکولو پروګرام

()MAPA

www.macca.org.af

د افغانستان لپاره د ماين پاکولوپروګرام ( ،)MAPAپه نړۍ کې د ماين پاکۍ تر ټولو لوی پروګرام دی چې په
 ۱۳۶۸کال کې د ماینونو او د جګړوڅخه د نوروچاودیدونکو توکو د پاتې شونوڅخه د افغانستان د خوندي
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ساتنې په موخه جوړ شو.
اوس مهال د افغانستان لپاره د ماين پاکولو د پروګرام څارنه او همغږي دبدلون په حال کې ده .په داسې
حال کې چې پخواتردې د غه مسوولیت د افغانستان لپاره دملګرو ملتونو په مالتړ د ماین پاکولو د همغږۍ د
مرکز( )MACCAپرغاړه ؤ .د دغه پروګرام کنټرول په تدریجي توګه ملي واک ته لیږدول کیږي .د افغانستان
لپاره د ملګرو ملتونو دماین پاکولو مرکز او د افغانستان د ماین پاکولو څانګه چې د افغانستان د ملي پراختیايي
ستراتیژۍ د بهیر د امنیتي رکن ترالرښوونو الندې د افغانستان د ماین پاکولو د پروګرام د ستراتيژۍ د
پراختیا او پلې کولواو د فعالیتونو او موخو د څارنې لپاره کار کوي .که څه هم چې په اصل کې دغه پروګرام
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې له خوا ( )UNOCHAرا مینځ ته شوی د افغانستان لپاره
د ملګرو ملتونو دماین پاکولو اداره او د افغانستان لپاره د ماین پاکولود پروګرامونو یو شمیر پلې کونکې
همکاران اوس مهال د ملګرو ملتونو د ماین پاکولو د خدمتونو ( )UNMASله خوا تمویلیږي.
د افغانستان د حکومت د ماین پاکولو څانګه او د ملګروملتونو د ماین پاکولو مرکز د افغانستان لپاره د ماین
پاکولو د یوملي پروګرام فعالیتونه د ماین پاکولو د  ۷مرکزونو له الرې په کابل ،هرات ،کندهار ،مزار
شريف ،کندز ،ګرديز او جالل آباد کې همغږې کوي .ددغه سيمه ايزو مرکزونو کارکونکې ټول افغانان دي،
چې په سيمه ايزه کچه د ماين پاکولو د فعاليتونو د همغږۍ او څارنې دنده لري  .د افغانستان لپاره د ماين
پاکولود پروګرام زیاتره پلې کوونکې ملګرې ملي او نړیوال غیر دولتي سازمانونه دي چې د ماین پاکولو ،
او سروې ،د ماینونو د ګواښ د کمولو ،دماینونو له قربانیانو سره مرسته ،د وړتیا د لوړولو ،مدافعې ،څارنې
او روزنې چارې پرمخ بیايي .سر بیره پر دې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماین پاکولو مرکز (مکا)
د کار ،ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو ،او د عامې روغیتا له وزارتونو سره د ماین د هغه قربانيانو په
استازیتوب چې یو معلولیت لري د مدافعې او مالتړ په موخه په ګډه کار کوي لکه د ځمکنیو ماینونو ژغورل
شوې کسان.
د افغانستان کابو ۶۶۰کیلو متره مربع ځمکه د پرسونل او ټانک ضد ماينونواو دجګړې څخه پاتې چاودیدونکو
توکو په وسیله پوښل شوېده؛ چی ددې  ۷۵سلنه برخه یې د افغانستان له  ۳۴والیتونو څخه یواځې په ۱۲
والیتوونو کې ځای په ځای شوې دي .د  ۱۳۸۷کال دمرغومې نه د  ۱۳۸۸کال د وږۍ تر میاشتی پورې
 ۴۰۰۳۴د پرسونل ضد ماینونه ۴۹۵ ،د ټانک ضد ماینونه ،او  ۹۰۴۹۱۴د جګړې پاتې چاودیدونکې توکې
ویجاړ شوې دي .د پوهنې د وزارت په الرښوونه ،د ماین د ګواښونو روزنیز پروګرامونه د هیواد په کچه
دوام لري؛ چی ددې نوښت په پایله کې د  ۱۳۸۷کال د مرغومې له میاشتې نه د  ۱۳۸۸کال تر وږې پورې
د  ۸۳۲۷۲۸کسانو ته معلومات وړاندې شول.
د افغانستان لپاره د ماین پاکولو پروګرام د ماین پاکولو د هغه موخو د تر سره کولو لپاره چې د افغانستان
په تړون لیک کې ځای پر ځای شوې دي کوم چې د  ۱۳۸۹کال دکب ترمیاشتې پورې یې د ماینونو څخه د
ککړو سیمو د  ۷۰سلنې د پاکولو وړاندیز کوي ،او همدا راز د اوټاوا پر ماینونو د بندیز په تړون کې راغلې
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دي چې تر  ۱۳۹۲کاله پورې دماینونو د بشپړې پاکونې غوښتنه کوي ،کار کوي .د اوسني اټکل له مخې دغه
موخې به پوره نه شي مګر که د راتلونکو څو کلونو لپاره د پروګرام په بودیجه کې د پام وړ زیاتوالۍ راشي.

د افغانستان لپاره د نظم او قانون وجهي صندوق

()LOTFA

د افغانستان د قانون او نظم وجهي صندوق د بسپنه وركولو ديو ميكانيزم په توګه چې د نړيوالو بسپنه
وركوونكو له خوا په افغانستان کې د امنیت د سکټور او په ځانګړې توګه د افغان ملي پوليسو دمعاشونو چې
ددې صندوق یوه ستره برخه جوړوي د سمون سره دمرستې په موخه کارول کیږي په  ۱۳۸۱کال کې
رامینځ ته شو .د کورنیو چارو وزارت ددې د پلې کولو مسوولیت په غاړه لري  ،او د هغو پروژو د تر سره
کولو په کار کې چې د حکومت اوسنۍ میکانیزم یې د تر سره کولو وړتیا نه لري د وزارت سره دمرستې
لپاره د مدیریت د مالتړ یو واحد جوړ شو.
ددې وجهي صندوق  ۵پړاو چې د  ۱۳۸۷کال د وږې د میاشتې په  ۱۱مه نیټه د کابو ۵۴۰میلیون ډالرو
له ټولیزې بودیجې سره پیل شو د نظم او قانون د وجهي صندوق د پالن جوړونې او پریکړه کولو د بهیرونو
سره د ښکیلتیا د لوړولو له الرې د کورنیو چارو د وزارت پراداري پراختیا تمرکزکوي .سربیره پردې دغه
پروژه په پام کې لري څود ثبات ،نظم او قانون د ساتلو په موخه پرافغان ملی پولیسوعامه باور پیاوړۍ
کړي .ددې صندوق لګښتونو ته په الندې ډول لومړیتوب ورکړل شوی دی:
•د پولیسو د ځواک سره مرسته څو خپل دندې په غوره او اغیزمنه توګه تر سره کړي
•د کورنیو چارو په وزارت کې د مالي او پروژو د مدیریت وړتیا لوړیږي
•د پولیسو ځواک د خپلو فعالیتونو او دندو دپه ښه توګه ترسره کولو په موخه د اړینو تجهیزاتو سره
سمبالیږي( د بیلګې په توګه نقلیه وسیلې او د راډیوتجهیزات)
•د هغو پولیسو د کار او ژوندانه د وضعیت ښه کول چې په ښه روحیه او اغیزمنه توګه دنده تر سره کوي
•د جنسیت د انډول د په پام کې نیولو سره د پولیسو د ځواک د ظرفیت لوړول
•د مرکزي جیل د ریاست د متحدالشکله کارکونکو سره د دندو په اغیزمنه او غوره توګه تر سره کولو
کې مرسته کوي
داروپا کمیسیون ددې صندوق د پیل راهيسې تر ټولو ستر بسپنه ورکونکۍ دی ؛ او س مهال د جاپان او
د امریکې هیوادونه تر ټولو ستر بسپنه ورکونکې دي .ددغه صندوق مشري د یوې کمیټې له خوا چې په
کې د مالیې اوعدلیې وزارتونو ،یوناما ،د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام استازې برخه لري کیږي.
لکه څرنګه چې د دې صندوق د پایلو او سرچینو په کاري چوکاټ او کلني پالن کې په نښه شوي د ملګرو
ملتونو پراختیايي پروګرام د پایلو د پرمختګ پر لور د کیفیت ،کمیت او د مهال ویش څارنه په منظمه توګه
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تر سره کوي .ددې صندوق پنځم پړاو به په ۱۳۸۹کال کې بشپړ شي.

د افغانستان د آزادو اوعادالنه ټاکنو بنسټ

()FEFA

www.fefa.org.af

دافغانستان د ازادو اوعادالنه ټاکنو بنسټ یوه خپلواکه اداره ده چې په کال  ۱۳۸۳کې د مدني ټولنو دډلو له
خوا جوړه شوه چې دنده یې:
•دټاکنو د آزادۍ او بی پریتوب د تضمین په موخه د ټاکنو څخه څارنه
•په هیواد کې دډموکراسۍ وده
•په ټاکنیزو چارو کې د عامه ګډون پراختیا
•پر ډموکراسۍ او ټاکنو د خلکو د باور او ویسا پیاوړې کول
نوموړۍ بنسټ دافغانستان د پرله پسې ټاکنو یواځینۍ څارونکې ډله ده .ددې بنسټ لومړنۍ څارنیزه آزموینه
د  ۱۳۸۳کال د تلې د  ۱۸نیټې په ولسمشریزو ټاکنو کې د افغانستان او پاکستان په  ۱۰۰سیمو کې د
ټاکنوڅخه څارنه وه .دوهمه آزموینه یې د  ۱۳۸۴کال د پارلماني او والیتي شوراګانو د ټاکنو څخه څارنه
وه چې د هغې په ترڅ کې ددې بنسټ له خوا  ۲۱۷سیمې چې په کې د رایه ورکونې  ٪۶۵مرکزونه راتلل
وڅارل شول.
دغه بنسټ د هغو لږ شمیر سازمانو له ډلې څخه ؤ چې د ټاکنو ددوو پړاونو تر مینځ لنډ مهاله موده کې
( ۱۳۸۴-۱۳۸۳او  )۱۳۸۹-۱۳۸۸د ټاکنو په برخه کې یې فعالیت درلود .او د نوماندو د ارزونې او د
سیاسي شتمنۍ د روڼوالې په اړه یې ګن شمیر خپرونې خپرې کړې دي .د  ۱۳۸۸کال دولسمشریزو او
والیتي شوراګانو له ټاکنو څخه وړاندې دغه بنسټ په دې وتوانیدلو چې د رایه ورکونکو د نوم لیکنې له
بهیر(د  ۱۳۸۷کال له تلې -تر سلواغې) څخه هر اړخیزه څارنه وکړي او له دې بهیر سره اړوندو ګڼ شمیر
ستونزو په اړه رپوټ ورکړي .د ټاکنو په ورځ دې بنسټ په ټول هیواد کې یې څارنه په الره واچوله او په
خپل ویب پاڼه کې د رایو د بیا شمیرلو او فساد په هکله یې څرګندونې کړې وې.

د افغانستان په اړه د هاګ کنفرانس
د  ۱۳۸۸کال د وري د میاشتې په  ۱۱مه د هالند هیواد د هاګ په نړیواله غونډه کې د افغانستان په اړه د یو
نړیوال کنفرانس کوربه ؤ :چې موضوع یې “په سیمه ایزو شرایطو کې یوه هر اړخیزه ستراتیژي” وه .دې
کنفرانس د  ۷۲هیوادونو څخه یې لوړ پوړې کسان سره یوځای کړل او د افغانستان په اړه یې ددوی د ژمنو
بیا تأیید وکړ .برخه والو په وروستۍ اعالمیه کې د سترو همکاریو ،ښې حکومتدارۍ ،اقتصادي پراختیا
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او په افغانستان کې د پیاوړې امنیت په اړتیا یې ټینګار وکړ.

د افغانستان د امنیت د اوښتون ګډه قومانداني

()CSTC-A

په10مخ کې ائتالفي ځواکونه وګورﺉ.

د امنيتي سکټور سمون

()SSR

په افغانستان کې کمزورۍ امنيت د بيارغونې او پراختيا د پروګرامونود په وخت پرمختګ په وړاندې يو
ستر خنډبلل کیږي .د امنيتي سکټور د سمون لپاره د حکومت د کاري چوکاټ موخه د همدې ستونزې په نښه
کول دي .دامنیتي سکټور سمون په افغانستان کې د سولې د ټينګښت په اړه د  1381کال د سلواغې د مياشتې
د ټوکيو په غونډه کې اعالن شو ،د امنيتي سکټور سمون پنځه برخې لري:
•د افغان ملي پوځ ( 8م مخ) جوړونه
•د افغان ملي پوليسو ( 5م مخ) جوړونه
•د عدلي سکټور سمون ( 47م مخ)
•بې وسلې کول ،ملکي کول او بیا پیوستون ( 11م مخ)
•د نشه يي توکو پروړاندې مبارزه ( 77م مخ).
د  1384کال د غبرګولې په مياشت کې د بې وسلې کولو اوملکي ژوندانه ته د راګرځولو د پروګرام په
بشپړېدو سره د ناقانونه وسله والو ډلو د انحالل پروګرام پيل شو .د ناقانونه وسله والو ډلو د انحالل پروګرام
ددې لپاره طرح شو ترڅو هغه ناقانونه وسله والې ډلې بې وسلې او منحل کړي چې د مرکزي حکومت د
ولکې څخه بهر کار کوي.
د بې وسلې کولو ،ملکي کولو او بیا پیوستون د پروګرام پرته دغه برخې د حکومت د وزارتونو  -لکه د
دفاع وزارت ،د کورنيو چارو وزارت ،د عدليې وزارت او د نشه يي توکو پروړاندې د مبارزې وزارت د
سمون او جوړیدوسره په څرګنده توګه سمون لري .د بن ( 51م مخ) او ټوکيو( 55م مخ) په غونډو کې ،پنځه
بسپنه ورکوونکوهیوادونو موافقه وکړه چې هر يو د امنيتي سکټور د سمون يوه برخه په غاړه واخلي :متحده
ايالتونو د ملي پوځ؛ آلمان د ملي پوليسو(چې نوموړې دنده وروسته بیا په افغانستان کې د اروپايي ټولنې د
پولیسو پالوې په غاړه وخیسته)؛ ايټاليې د عدلي سکټور؛ جاپان د بې وسلې کولو ،ملکي کولو او دبیا پیوستون
؛ او برتانیې د نشه يي توکو پروړاندې د مبارزې برخې په غاړه واخيستلې .په اصل کې دغه مخ کښه بسپنه
ورکونکې یا مهم همکاران د خپلو ځانګړو سکټورونو د څارنې دنده یې هم درلوده ،که څه هم چې دوی په
قطعي توګه اړ نه وو چې د مالي مرستې ډېره برخه تمویل کړي؛ د “مخ کښه بسپنه ورکوونکو” یا “د مهمو
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همکارانو” اصطالح نور نه کارول کېږي .نور بسپنه ورکوونکې په بېالبېلو برخو کې په مختلفو کچو برخه
لري ،او متحده ايالتونه تر یو حده په ټولو سکټورونو کې برخه اخلي.
د  1383کال راهيسې د ملي امنيت شورا ( )NSCاو د ملي امنيت د شورا دفتر د امنيتي سکټور د سمون
د چارود عمومي همغږۍ دنده په غاړه لري او د همغږۍ دوه کميټې يې جوړې کړې چې په دواړو کې يې
نړيوال استازې برخه لري :د امنيتي سکټور د سمون د همغږۍ کميټه او د امنيت د همغږۍ ټولنه .دافغانستان
په ملي پراختیايي ستراتیژۍ کې دامنیتي سکټور دسمون نوې ستراتیژۍ ته اشاره شوې وه او د  ۱۳۸۷کال د
وري په میاشت کې د ولسمشر کرزي له خوا تصویب شوه .د افغانستان د ملي پراختیايي ستراتیژۍ برعکس
د ملي امنیت پالیسي او د امنیتي سکټور د سمون ستراتیژي په عامه کچه د الس رسۍ وړ نه دي .که څه
هم چې په  ۱۳۸۸کال کې د یو پیاوړې دولتي امنیتي ځواک تر رامینځ ته کیدو پورې دیوې لنډ مهالې حل
الرې په توګه یو غیر دولتي امنیتي ځواک رامینځ ته شو .دافغان عامه ساتنې پروګرام ( )APPP/P3یو افغان
مشریزه نوښت دی چې له مخې یې په نا امنو سیمو کې ځايي خلک ګماري او هغوی ته روزنه ورکوي څو
د ټولنې د ساتونکې ځواک په توګه دنده تر سره کړي .همدا راز نیت لري چې د ټولنې د څار او د پولیسو
د رغونې د بیړنۍ ودې د پروګرام په توګه پولیس پیاوړې کړي .نوموړۍ پروګرام اوس د وردکو په والیت
کې د یو آزمایښتي پروګرام په بڼه د کورنیو چارو دوزارت تر مشرۍ الندې کار کوي او په پام کې ده چې
په  ۱۳۸۹کال کې پراخ شي .په دې هکله چې ښايي نوموړې هڅې د بی وسلې کولو په برخه کې د دولت
واکمني او پرمختګ کمزورۍ کړي ،ځینې اندیښنې شتون لري.
د  ۱۳۸۸کال د تلې په میاشت کې د امریکې متحدو ایالتونو د  ۱۳۸۹مالي کال لپاره د افغان عامه ساتنې
پروګرام ته د ملي دفاع تر صالحیت الندې اجازه ورکړه او د پروګرام لپاره به د اوږد مهالو پالنونو په هکله
رپوټ ورکونې ته اړتیا وي .دې سره سم ،د امنیتي ستراتیژۍ د یوې برخې په توګه د پولیسو یو شمیر نورې
ادارې هم رامینځ ته شوې لکه د افغان متحدالشکله پولیس او د عامه نظم پولیس.

د برلين غونډه او اعالميه
د  1383کال د وري د مياشتې له12نېټې څخه تر 13نېټې پورې د افغانستان سترو بسپنه ورکوونکو هېوادونو
او پراختيايي ملګرو د برلين په غونډه ګې ګډون وکړچې په هغه کې د افغانستان حکومت د افغانستان د
راتلونکې خونديتوب تر سرليک الندې د يوې سترې مالي مرستې د ترالسه کولو لپاره یې اسناد وړاندې
کړل .له نوموړو اسنادو څخه دا څرګندیږي چې افغانستان په راتلونکو اوو کلونو کې په خپل ځان بسسیا او
باثباته دولت د بیارغولو لپاره کابو  27.4ميليارد ډالرو ته اړتيا لري .داپداسې حال کې ده چې د  1380کال
د مرغومې په مياشت کې د ټوکيو په غونډه کې د وزيرانو د غونډې پرمهال د راتلونکو لسو کلونو لپاره د
 15ميلياردو ډالرو څخه زیاته غوښتنه شوې وه .د برلين په غونډه کې بسپنه ورکوونکو هېوادونو په راتلونکو
دريو کلونو کې د  8.2ميليارد ډالرو د ورکړې ژمنه وکړه او د  1383مالي کال لپاره یې دحکومت د 4.2
ميليارډ ډالرو سمالسي اړتیا یې پوره کړه.
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د افغانستان د راتلونکې خونديتوب پراسنادو سر بیره د برلين په غونډه کې د افغانستان حکومت ته ددې
فرصت ورکړل شو څو د بُن د تړون د پلي کېدو په اړه د پرمختګ رپوټ او خپل اوسنۍ پالن وړاندې کړي.
“وروسته بیا :د افغان حکومت کاري پالن” د بې وسلې کولو ،ملکي کولو او بیا پیوستون  ،دټول ټاکنو اړوند
فعاليتونو ،د عامه ادارو لپاره د نوښتونو ،مالي مديريت ،ټولنيزې او اقتصادي پراختیا ،جنسيت ،د نشه يي
توکو پروړاندې د مبارزې ،د قانون د حاکميت او د بشري حقونو لپاره یې يوه پياوړې اجنډا ترتيب کړه.
په غونډه کې ګډون کوونکو د برلين اعالميه السليک کړه ،په کومه کې چې نړيوالې ټولنې د دولت سره د بُن
د تړون په پلې کولو ،د امنيتي وضعیت د ښه کیدو او د پراختيايي اجنډا سره وړاندې تګ کې د مرستو ژمنه
کړې ده .يو بل تړون ليک د نشه يي توکو پروړاندې د مبارزې په اړه د برلين اعالمیه وه چې د افغانستان،
چين ،ايران ،پاکستان ،ازبکستان ،ترکمنستان ،او تاجکستان لخوا السليک شوه .پدې اعالميه کې افغانستان
او د هغه ګاونډيانو موافقه وکړه چې د ناقانونه نشه يي توکو د کرکیلې ،توليد او قاچاق د له منځه وړلو په
برخوکې خپلې هڅې همغږې کړي.

د بشري مرستو د همغږۍ اداره

()CHA

www.cha-net.org

د بشر دوستانه مرستو د همغږۍ اداره یوه غیرانتفاعي بشردوستانه اداره ده چې په کال  ۱۳۶۶کې جوړه
شوه .ددې ادارې اصلي دنده د جګړې قربانیانو ته د کلیوالي او ښاري ژوندانه د بیا رغولو سره د مرستې
او په افغانستان کې د تلپاتې پراختیا لپاره د ټولنو سره دکار کولو په موخه د بیړنیو مرستو برابرول دي.
نوموړې ادارې په لومړي سر کې یې خپل فعالیتونه د فراه والیت په دوو ولسوالیو کې پیل کړه خو ډير ژر
یې د فعالیتونو لړۍ اتو( )۸نورو والیتونو لکه کابل،کندهار ،بلخ ،هرات ،غور  ،فاریاب ،پروان او کاپیسا
ته هم پراخه شوه .دغه اداره دکابو  ۲۰۰۰کارکوونکو په درلودلو سره په افغانستان کې د سترو نادولتي
سازمانونو په ډله کې راځي .دغه اداره او س مهال څلور څانګې لري :ښوونه او روزنه ،کرهنه ،روغتیا
او د ظرفیت د لوړولو څانګه .دغه اداره د بشري سرچینو د پراختیا د ادارې ( )OHRDاو د سبا د رسنیو له
ادارې سره په ګډه د( په پراختیا کې ملګرې) په نامه دیوې شبکې برخه جوړوي (چې د  ۱۳۸۸کال د لیندۍ
تر میاشتې او آن ال تر اوسه یې رسمي ثبت ناڅرګنده پاتې دی) دغه اداره د افغانانو لپاره د مرستو د همغږۍ
د ادارې (اکبر) ،د ګواښ د راټیټولو د ډلې ( )DRRCد بشري حقونو د څیړنې او مدافعې د ډلې ( )HRRACاو
د ناورین د راټيټولواو غبرګون د آسیايي شبکې ()ADRRNغړیتوب هم لري.
دبشر دوستانه مرستو د همغږۍ ادارې په کال  ۱۳۸۵کې د معیشتونو د یو ټوټه پراختیا لپاره د ښه ظرفیت
( )ICIDLپروژه پیل کړه چې د فراه ،هرات ،پروان اوغور په والیتونو کې ددې ادارې درې بنسټيز سکټورونه
لکه (روغتیا ،ښوونه او روزنه ،او کرهنه) سره یوځای کوي .د ټولنې د پوهاوي او پراختیا دهڅونې له
الرې نوموړې پروژه په پام کې لري څو په هغو سیمو کې چې ملي پروګرامونه ورته رسیدالی نه شي د
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بنسټيزو روغتیايي خدمتونو ټولګه ( )BPHSپلې کړي .په  ۱۳۸۶کال کې دغه اداره د ښوونکو لپاره د ښوونې
او روزنې د مالتړ د سیسټمونو د جوړونې له ډلې ( )BESSTسره چې د ښوونې او روزنې له وزارت سره
د کندهار او هرات د والیتونو په لومړنیو او منځنیو ښوونځیو کې د ښوونکو د ښوونیز کیفیت د ودې په
موخه په نیغه کار کوي یوځای شوه  .په  ۱۳۸۷او  ۱۳۸۸کلونو کې د ښوونې او روزنې په برخه کې یې
د ښوونې او روزنې د څارنې د رامینځ ته کیدو ،د ښوونې او روزنې د عمومي کمپاین د په الره اچولو او
د کابل او پروان په والیتونو کې د ښوونکو لپاره د ښوونیز کیفیت د پروګرام د پلې کولو له الرې یې خپل
کار ته ادامه ورکړه .په  ۱۳۸۹کال کې به دغه اداره په خپلو دریوو( )۳سکټورونو کې خپل پراختیايي او
مدافعوي کار ته ادامه او پراختیا ورکړي .د معیشتونو د یو ټوټه پراختیا لپاره د ښه ظرفیت ( )ICIDLپروژه
به د بلخ په والیت کې پیل کړي .او د ښوونې او روزنې د څارنې څخه په پيروی سره به په افغانستان کې
د ټولنیزو خدمتونو د څارنې په کار پیل وکړي .د سبا د رسنیو د ادارې سره په ګډه د ناامنو کلیوالوسیمو
لپاره د لیرې نه د ښوونې او روزنې د پروګرام چې د نجونو لپاره پر منځنیو زده کړو تمرکز لري د پیل
لپاره خبرې اترې روانې دي.
ددې ادارې بسپنه ورکونکې دا دي :آکسفام  -نویب ،د امریکې د متحدو ایالتونو پراختیايي اداره ( ،)USAIDد
اروپا ټولنه ،د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري ( ،)UNHCRد ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو
وجهي صندوق ( ،)UNICEFد ښځو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق ( ،)UNIFEMد ملګرو ملتونو د بشر
دوستانه چارو د همغږۍ اداره ( ،)UNOCHAد کاناډا نړیواله پراختیايي اداره ( ،)CIDAاکتید ،جایکا،د جاپان
سفارت ،د ناروی د کلیسا مرستې ( ،)NCAد اروپا د کمیسیون د بشر دوستانه مرستو اداره ( ،)ECHOد کار،
اوبو او برښنا ،او کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارتونه.

د بشردوستانه کړنو

پالن ()HAP

د بشر دوستانه کړنو پالن په افغانستان کې د بشري ټولنو پالنونه او ګډې ستراتیژۍ څرګندوي .دغه پالن نیت
نه لري چې یواځې یو بودیجوي سند وي بلکې غواړي مرستو ته د اړو زیانمنونکو وګړو د په نښه کولواو
پیژندلوکې د یو مهمې وسیلې په توګه دنده تر سره کړي .د ملګرو ملتونو د بشردوستانه چارو د همغږۍ اداره
( )UNOCHAد ملګرو ملتونو د ادارو ،نا دولتي سازمانونو او افغان حکومت له خوا د نظریاتو په وړاندې
کولو سره یې ددې پالن له بهیر سره یې مرسته وکړه.
لومړنۍ پالن د  ۱۳۸۷کال د مرغومې په میاشت کې د افغان حکومت سره په مشوره کې د  ۴۷سازمانونو
له خوا( ۳۷نا دولتی سازمانونه او د ملګرو ملتونو ادارې) ترسره شو .دې په ډاګه کړه چې د  ۱۳۸۱کال
راهیسې دا اول ځل دی چې بشر دوستو فعالینو د افغانانو د اوږدې مودې اړتیاوو د په نښه کولولپاره د
یو منسجم پالن د رامینځ ته کولو په موخه یې غونډه کړې .دې پالن  ۱۱۲د پروژو وړاندیز شوې طرحې
په ټولیزه توګه د  ۶۰۴میلیونو ډالرو له غوښتنې سره یې وړاندې کړې .نوموړې پروژې پر اتو برخو ویشل
شوې وې :ښوونه او روزنه ،بیړنۍ سرپناه ،بیړني مخابرات ،د خوړو خوندیتوب او کرهنه ،روغتیا ،تغذي،
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ساتنه ،او اوبه او روغتیا ساتنه.
د  ۱۳۸۸کال په نیمايي کې د  ۳۹نا دولتي سازمانونو او ملګرو ملتونو د اتو ادارو له خوا د  ۱۴۶پروژو
لپاره یې د نږدې  ۶۶۶میلیونه ډالرو د وړاندیز په موخه پر نوموړې پالن بیا غور وشو .د  ۱۳۸۸کال د تلې
په میاشت کې د نړیوالو بسپنه ورکونکو ټولنې ددې پالن له پروژو سره یې  ۴۴۲میلیونه ډالره مرسته وکړه
(یا د بیا پرې غور شوو وړاندیزونو کابو ۶۶سلنه) .ددې مرستو کابو۱۹میلیونه یې نادولتي سازمانونو ته
ورکړل شوې په داسې حال کې چې  ۴۳۷میلیونه یې د ملګرو ملتونو ادارو ته ورکړل شوې .د وړاندیز شوو
مرستو څخه د خوړو د خوندیتوب برخې ته  ۹۴سلنه پیسې ځانګړې شوې په داسې حال کې چې د روغتیا
او تغذي برخو ته  ۴سلنه پیسې ورکړل شوې .د  ۱۳۸۹کال پالن به د نا دولتي سازمانونو سره د مرستې
د هڅونې له الرې او همدا راز د هغو بسپنه ورکونکوچې له اوږدې مودې راهيسې په افغانستان کې په
پراختیايي چارو بوخت دي ،او همدا راز د هغو بسپنه ورکونکوچې د لنډې مودې راهیسې په افغانستان
کې کار کوي د ښکیلولو له الرې دغه مالي ننګونې په نښه کوي څو ددې پالن په ټولو برخو کې د پیسو
انډول په پام کې ونیول شي .په دې کال کې  ۴۹بشر دوستو ادارو په ټولیزه توګه  ۸۷۰میلیونه ډالره یې له
دې پالن سره مرسته وکړه .په عمومي ډول د  ۱۳۸۹کال دبشر دوستانه مرستو پالن خپل لورۍ یې د بشر
دوستو پراختیايي اړیکو څخه هغې زیانمنې لورته چې المل یې د ژورې بیوزلۍ ،مخ په زیاتیدونکې نا امنۍ،
طبیعې ناورینونو ،او کمزورې ادارې یو ترکیب دی را اړوي .په  ۱۳۸۹کال کې د دې پالن ستراتیژیکې
موخې دا دي:
•د شخړو او ګواښونوسره د غبرګون لپاره تیارۍ
•د اغیزمن شوو وګړو د ساتنې لپاره د شخړو او ګواښ د اغیزو کمول
•د زیانمنونکو وګړو لپاره او د هغوې له الرې د السرسۍ وده او د په پام کې نیول شوې تضمین برابرول
•د ملکي خلکو د ساتنې او د نړیوالو قوانینو او بشري حقونو د په پام کې نیولو لپاره مالتړ
• ددې تضمین چې بشر دوستانه پروګرام جوړونې د تشو د ډکولو له الرې د په وخت ژغورنې او
پراختیايي مرستو اړیکې یې بشپړې او پیاوړې کړې دي
•د معلوماتو را غونډول او شننه
نوموړۍ پالن د  ۸.۷میلیون خلکو لپاره چې د خوړو لوړو بیو او وچکالۍ ځپلې دي د خوراکي مرستو په
ګډون؛ د  ۲۹۰۰۰۰زیانمنونکو بزګرو کورنیو ته کرهنیزې مرستې؛ او همدا راز په دې سیمو کې د روغتیا،
اوبو ،روغتیاساتنې ،د روغتیا ساتنې پوهه او ښوونه او روزنه برابره کړي .همدا راز د طبیعې ناورینونو
پر وړاندې انعطاف پذیري پیاوړې کوي او او د ځمکنیو ماینونو ګواښ را کموي.
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د بشري پراختيا ملي رپوټ

()NHDR

www.cphd.af/nhdr.html

د ملي بشري پراختيا رپوټونه د بشري پراختيا پر عمومي مفهوم والړ دي ،چې د انساني اړتياوو پرتوپیر
لکه ګټې ،پوهې ته الس رسي ،تغذي او روغتيا ،امنيت ،سياسي او کلتوري خپلواکي او په ټولنه کې پرګډون
ټينګار کوي .د  1371کال راهيسې تر 500زيات د بشري پراختيا ملي رپوټونه په اصل کې د مخ پر ودې
هېوادونو لخوا د ملګرو ملتونو د پراختيايي ادارې په مرسته جوړ شوې دي .د افغانستان د بشري پراختيا
لمړۍ ملي رپوټ د  ۱۳۸۳کال د سلواغې په مياشت کې“ ،د بشر لپاره امنیت ” تر سر لیک الندې دغه رپوټ
د امنيت او پراختيا پراړيکو یې تمرکز درلود چی د کابل پوهنتون او ملګرو ملتونو د پراختيايي ادارې له
خوا د افغان دولت په استازيتوب د يو لړ سکټوري او موضوعي اسنادو پر بنسټ چې د ملي څېړونکو له
خوا مجاز ګڼل شوی ؤ ،خپور شو .د افغانستان د بشري پراختيا دوهم ملي رپوټ د  1386کال په وروستیو
کې ،د“ دود او دستور او عصريتوب د راوستلو” تر سرلیک الندې چې د ملګرو ملتونو د پراختيايي ادارې
د پاليسۍ او بشري پراختيا د مرکز ( )CPHDپه مرسته د کابل په پوهنتون کې جوړشوی ؤ خپور شو .دغه
رپوټ د قانون د حاکمیت او د بشري پراختیا پر اړیکو تمرکز کوي ،نوموړۍ رپوټ په افغانستان کې د قانون
د حاکميت د پراخوالې په وړاندې مهمې ننګونې په ګوته کوي ،او د ټولنیز عدالت په لټه کې د عصری کیدلو
او دود دستور تر مینځ د اړیکو درامینځ ته کیدو د کړنالرو وړاندیز کوي.
د بشري پراختیا دریم ملي رپوټ د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې د پالیسۍ او بشري پراختیا د مرکز او د
کابل پوهنتون په مرسته چمتو کېږي .په پام کې ده چې دغه رپوټ په ۱۳۸۹کال کې خپور شي .ددې رپوټ
احتمالي سر لیک به“ په یوه باثباته ټولنه کې د اوبو خوندیتوب او بشري پراختیا وي” په دغه رپوټ کې د
اوبو مسأله د پراختیايي بحث مهمه برخه جوړوي او د زیامنونکو ډلو او د روغتیايي پلوه له ډيرو بیوزلو
سیمولکه په شاړو او نیمه شاړو سیمو کې د للمي ځمکو لرونکو ټولنو په هکله قضیوي څيړنې په ګوته کوي.

د ُبن تړون
د بن تړون په افغانستان کې د تلپاتو حکومتي ادارو د بياجوړولو لپاره يو مهال وېش ترتيب کړ ،او د دایمي
ادارو تر رامنځته کېدو پوری یې د لنډمهالو پروګرامونو د جوړولو لپاره یې هم د یو الرښود په څیر هڅې
کړې دي .دغه تړون د  1380کال د ليندۍ د مياشتې په  14نېټه د افغانانو د بېالبېلو ډلو د استازو لخوا
(پرته له طالبانو) د ملګرو ملتونو په مرسته په بُن کې د افغانستان په هکله د جوړ شوې کنفرانس په پای
کې السليک شو.
د بُن په تړون کې بېالبېلې پروسې ترتيب شوې ،لکه بېړنۍ لويه جرګه او د اساسي قانون لويه جرګه چې
د هغې له الرې به د چارو واګې په الس کې ونیول شي او د وخت په تېرېدو سره به د آزادو او بی پرې
ټولټاکنو په پايله کې ،به واک يو ټاکل شوې حکومت ته ولیږدول شي .د افغانستان د حاکميت لپاره دا زمينه
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برابره شوه چې لومړۍ لنډمهاله اداره ،وروسته انتقالي حکومت او په پای کې يو ټاکلۍ حکومت ولري.
که څه هم چې امنيتي حاالتو مهال وېش یې اغیزمن کړی ؤ خو بیا هم د بُن له تړون څخه په پراخه توګه
مالتړ کیده .افغان حکومت او ملګرو ملتونو زياتره هغه لنډمهاله پروګرامونه چې غوښتنه یې شوې وه په
بري سره پلې کړل (پرته له کابل او نورو ښارونواو یا له هغو سیمو څخه چې د ملګرو ملتونو ځواکونه په
کې میشت وو د پوځي ځواکونو راایستل) .د بن د تړون وروستي مهم پړاوونه د ولسمشرۍ او ولسي جرګې
ټولټاکنې وې چې د  1383کال د تلې او د  1384کال د وږي په مياشت کې ترسره شوې .د  ۱۳۸۴کال د
مرغومی په میاشت کې د بُن د تړون ځای د افغانستان تړون لیک ونېو.

د بېوزلۍ د راټیټولودستراتيژۍ سند

()PRSP

د بېوزلۍ د راټیټولو د ستراتیژۍ سند ددې لپاره طرحه شوی چې د بسپنه ورکوونکو هېوادونو او د بېوزلو
هېوادونو د حکومتونو لپاره د عمل يو کاري چوکاټ رامنځته کړي .د کمو عوایدولرونکې هیوادونه د پورونو
څخه د خالصون او نورو امتیازاتو لپاره د وړتیا د ترالسه کولو په موخه باید چې ځینو بسپنه ورکوونکو
لپاره د بېوزلۍ د راټیټولو دستراتیژۍ سند چمتو کړي .که څه هم چې د دغه سند فورمې انعطاف منونکې
دي خو پر يو شمېر اصولو والړې دي .د بېوزلۍ د راټیټولو ستراتيژي بايد:
•د مدني ټولنې او خصوصي سکټور د نظریو په مرسته او د هېواد د لومړیتوبونو پر بنسټ جوړه وي
او حکومت یې واک ولري
•د بیوزلو په ګټه پایلې ولري
•د بېوزلۍ د څو اړخيز طبيعت په پېژندلو کې بشپړه او هر اړخیزه وي
•د همکارۍ پراصولو والړه وي (د دوه اړخيزه ،څو اړخيزه او نادولتي موسساتو په همکارۍ سره جوړه
شوې وي)
•د بېوزلۍ د راټیټولو لپاره داوږدمهال لرلیدپر بنسټ والړه وي
د بېوزلۍ د راټیټولو د ستراتیژۍ لنډمهاله سندد هغه شمېر هېوادونو له خوا چې ال تر اوسه د بیوزلۍ د
راټیټولو د ستراتیژۍ د یو بشپړ سند جوړولو ته چمتو نه دي ،جوړیږي .د  ۱۳۸۰کال د برلين په غونډه
( 47م مخ) کې افغانستان دا ومنله چې د بېوزلۍ د راټیټولو د ستراتیژۍ سند او ورسره د بېوزلۍ د راټیټولو
د ستراتیژۍ لنډمهال سند به په یو مناسب وخت کې د  ۱۳۸۴کال د غبرګولې په میاشت کې برابرکړي .د
افغانستان د پراختیا په غونډه کې چې د  ۱۳۸۴کال د وري په میاشت کې تر سره شوه داسې پریکړه وشوه
چې دافغانستان د ملي پراختیايي ستراتیژۍ رامنځته کول به د بیوزلۍ د راټیټولو د ستراتيژۍ سند د بهیر
معیارونه پوره کړي .د افغانستان لنډ مهاله ملي پراختیايي ستراتیژي چې د  ۹میاشتو تیاریو څخه وروسته د
 ۱۳۸۴کال د مرغومې په میاشت کې پیل شوه هیواد ته یې د بېوزلۍ د راټیټولو د ستراتیژۍ د بشپړ سند د تر
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السه کولو لپاره الره هواره کړه .د  ۱۳۸۷کال د وري په میاشت کې د افغانستان د ملي پراختیا ستراتیژي
بشپړه شوه  ،او نړیوال بانک او د پیسو نړیوال وجهې صندوق ته د افغانستان د بیوزلۍ د کمولو د ستراتيژي
دسند په توګه وسپارل شو.

د پاریس کنفرانس او“د پاریس کنفرانس ولټوی”

www.diplomatie.gouv.fr

د افغانستان لپاره د مرستې نړیوال کنفرانس چې د پاریس د کنفرانس په نامه یادیږي ،د فرانسې د ولسمشر
نیکوالس سرکوزې ،د افغانستان ولسمشر حامد کرزي او د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کي مون په ګډ
مشرتابه د  ۱۳۸۷کال د غبرګولې د میاشتې په ۲۳مه نېټه پرانیستل شو .پدې سترې نړیوالې غونډه کې د
افغانستان ملي پراختیايي ستراتیژي پیل شوه .لکه څرنګه چې په وروستۍ اعالمیه کې څرګنده شوه  .ددې
کنفرانس نیت دا ؤ څو ددې ستراتیژۍ سره د مالتړ لپاره د افغان مشرتابه ترسیورې الندې د افغانستان د
حکومت او نړیوالې ټولنې ګډه همکاري جلب کړي .په دغه کنفرانس کې د افغانستان د ملي پراختیايي
ستراتیژۍ د پلی کولو او همدارنګه د  ۱۳۸۸کال د ټولټاکنو لپاره د تیارۍ په موخه د  ۲۰میلیاردو ډالرو
ژمنه وشوه
د دغه کنفرانس اعالمیې بیا تایید کړه چې د افغانستان تړونلیک به د دغه هیواد د پرمختګ لپاره د یوبنسټ
په توګه پاتی شي؛ همدارنګه دغه اعالمیې د سازمانونو او اقتصادي وړتیا د پیاوړې کولو لپاره په تیره بیا
د کرنې او بریښنا په برخه کې لومړیتوبونه څرګند کړل .همدارنګه دغه کنفرانس په اعالمیه کې د مرستو
د څرنګوالې او اغیزمنتوب د پیاوړې کولو په هکله دیوګډ مسوولیت په توګه یادونه وکړه .په داسې حال
کې چې افغان حکومت د اقتصادي او سیاسی اصالحاتو ژمنې وکړې نړیوالې ټولنې هوکړه وکړه چې په
دوامداره توګه او له ښې همغږۍ سره به ال زیاتې سرچینې برابرې کړي.

د پاليسۍ د عمل ډله

()PAG

د پاليسۍ د عمل ډله يوه لوړ پوړي کاري او د کړکیچ د مدیریت ډله ده ،چې د  ۱۳۸۵کال د غبرګولې په
مياشت کې د ولسمشر حامدکرزي او د نړيوالوسوله ساتو ځواکونو د هغه مهال قوماندان ډيويډ ريچاردز له
خوا د افغانستان په سهيلي والیتونو کې د مخ په زياتېدونکو بلواوو د ګواښ د په نښه کولو په موخه را مینځ
ته شوه.
د دغه ډلې موخه داده چې د کړکیچ د مدیریت په موخه د افغانستان د لوړ ې کچې وړتیا ته وده ورکړي ،تر
څو د افغان دولت او نړیوالې ټولنې ترمینځ د امنیتي عملياتو او په امنیت پوری اړوندو نورو مسایلو همغږي
زیاته کړي .د پاليسۍ د عمل ډله په میاشت کې يو ځل غونډه کوي ،چې په دغه غونډه کې د ملي امنیت
سالکار (د مشر په توګه)؛ د دفاع ،کورنیو چارو ،د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ،د مخابراتو او معلوماتي
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ټکنالوژۍ ،د نشه یې توکو پر وړاندې د مبارزې او د ښوونې او اروزنې وزیران ،د سیمه ایزوارګانونو
دخپلواک ریاست رئیس؛ په افغانستان کې د یوناما لوړ پوړې استازې ،نړیوال سوله ساتۍ ځواک ،او د
افغانستان لپاره د امریکی د امنیت ګډه قومانداني او د اروپا د کمیسیون د ځانګړې استازې سربیره د برتانیې،
د امریکې د متحدو ایاالتو ،آسترالیا ،کاناډا ،ډنمارک ،او هالند سفیران ګډون کوي.
د همغږۍ او څارنې له ګډ پالوې څخه وروسته ،یو لوړپوړۍ اداره کونکۍ پالوۍپه  ۱۳۸۷کال کې بیا جوړ
شو ،د پالیسۍ د عمل ډلې د همدې کال د تلې په میاشت کې په دې جوړه وکړه چې په داسې حال کې چې د
پالیسۍ د عمل ډله د عملیاتي موضوعګانو په هکله د بحث لپاره به وکارول شي د همغږۍ او څارنې د ګډ
پالوې کمیټه به د امنیت او پالیسۍ د بحثونو لپاره به وکاروي .همدارنګه هوکړه وشوه چې د پالیسۍ د عمل
د ډلې په دنده کې به د هیواد په کچه امنیتي مسایل هم شامل وي.
د دغه ډلې په اساسي بریالیتوبونو کې :د افغانستان سهیلی سیمو ته د بیارغونې د زیاتومرستو لیږل؛ د
افغانستان د ملي امنیت د ځواکونو او د نړیوالو پوځیانو ترمینځ د رای ورکوونکو د نوم لیکنې د بهیر لپاره
د یو ګډ امنیتي پالن رامنځته کول؛ او د اړیکو د همغږۍ د ملي مرکز پرانیستل شامل دي ،چې د دولت او
د هغه نړیوالو همکارانو ترمینځ د معلوماتو د لېږد رالېږد بنسټ یې جوړ کړ .او له هغه وخت را هیسې د
دولت د رسنیو او معلوماتو نوې مرکز ،دغه دنده په غاړه اخیستی ده.

د پراختیايي مرستو د معلوماتو زیرمه یا ډیټابیس

()DAD

dadafghanistan.gov.af

افغان دولت د ملګرو ملتونو د پراختيايي ادارې په مرسته د  1381کال د غبرګولي په مياشت کې یې د
پراختیايي مرستو د معلوماتو زیرمه (ډیټابیس) جوړه کړه .دغه د ویب پاڼې دمعلوماتي زیرمې موخه د
افغانستان د ملي پراختیايي بودجې ( 29م مخ) له الرې د ټولو پلي کېدونکو پروژو او نورو پروژو په اړه
چې په بودجه کې شاملې نه دي ،دوروستنيو معلوماتو چمتو کول دي .د معلوماتودغه زېرمه د پراختیايي
پروژو د موقعيت ،د مالي مرسته کوونکو او د پلې کوونکو سازمانونو په اړه تفصيلي معلومات ساتي.
دمعلوماتو دغه زیرمه پرهغو معلوماتو چې د پراختیايي پروژو د تمویلونکو او پلې کونکو لکه حکومتي
ادارې ،پراختیايي ملګرې ،او د ملګرو ملتونو ادارو له لورې برابریږي تکیه کوي .دغه زیرمه په دری او
انګریزي ژبو د الس رسۍ وړده.
د بسپنه ورکوونکو د معلوماتو زېرمه په اصل کې پدې موخه طرح شوې وه چې په هېواد کې د مرستو د
بهیر څرک معلوم کړي او د پراختيايي او بشردوستانه پروژو بهير ثبت کړي .که څه هم چې دغه پروژه
ال تراوسه په همدې موخه خدمت کوي ،خو له کومه ځايه چې د افغانستان حکومت هڅه کوي خپله بودیجه
پياوړې کړي ،نود پراختیايي مرستو د معلوماتو زېرمه هم د بودیجې د جوړولو د معلوماتو د زیرمې په توګه
کارول کېږي .له دې کبله اوسنۍ ملي پراختيايي بودیجه ددولت د بودیجې د پالن جوړونې د سیسټم ()SBPS
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له الرې په پراخه کچه پرهمدغه پروګرام والړه ده .دا ښايي په راتلونکو کلونو کې بدلون ومومي .که څه هم،
چې ملي پراختیايي بودیجې د هغو لومړيتوبونو په یوځای کولو پېل کړی چې د افغانستان په ملي پراختیايي
ستراتیژۍ (۳۶م مخ) کې په ګوته شوې دي.

د توکیوغونډې

www.mofa.go.jp/region/middle_e/afghanistan/min0201
د توکیو د وزیرانو غونډه -چې په رسمي توګه د افغانستان د بیا رغونې سره د مرستې په اړه د نړیوال
کنفرانس په نامه یادیږي ،د افغانستان د بیارغونې د ډلې یوه غونډه وه چې د طالبانو له راپرځیدو وروسته د
افغانستان د بیارغونې په اړه د بسپنه ورکونکو ژمنې یې سمبالې کړې دي .دغه غونډه چې د  ۱۳۸۰کال د
سلواغې د میاشتې  ۲-۱نیټې تر سره شوه ،د جاپان ،امریکې ،د اروپا د ټولنې او د سعودي عربستان له خوا
یې مشري کیده .د  ۶۱هیوادونو او ۲۱نړیوالو سازمانونو وزیرانو او استازو په کې ګډون درلود .نا دولتی
سازمانونو یوه ورته غونډه یې په بیله توګه تر سره کړه او پایلې یې د وزیرانو د غونډې عمومي مجلس ته
وړاندې کړې.
بحثونو په اوږد مهال کې د بیارغونې پر یو هراړخیز کاری چوکاټ تمرکز درلود او د افغانستان د بیارغونې
لګښت یې د راتلونکو لسو کلونو لپاره  ۱۵ملیارده ډالره وښودلو .چې دغه شمیره بیا د افغانستان د راتلونکې
خوندیتوب په رپوټ کې چې د برلین د غونډې پایله وه او د  ۱۳۸۲کال د کب په میاشت کې تر سره شوې
وه  ۲۷.۴ملیارد ډالرو ته زیاته شوه.
د  ۱۳۸۱کال د سلواغې په میاشت کې په توکیو کې یوه بله غونډه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په
اړه د توکیو د کنفرانس ترسرلیک الندې ترسره شوه .دغه غونډه په افغانستان کې د امنیتي سمون په اړه د
بحث لپاره تر سره شوه او پایله یې د امنیتي سکټور د سمون ستراتیژي وه چې پنځه برخې یې درلودلې.

د ټولټاکنو خپلواک

www.iec.org.af

کميسيون ()IEC

د ټاکنو خپواک کميسيون ( )IECپه افغانستان کې د ټاکنو او د ولس د رایو د پوښتلو د تیاري ،تنظيم ،جوړولو،
ترسره کولو او څارلو لپاره ترټولو لوړه واکمنه اداره ده .د ټاکنو د خپلواک کميسيون غړيتوب ،ادارې،
مسئوليتونه ،او دندې د اساسي قانون او د ټاکنو د قانون له الرې وټاکل شوې .د ټاکنو خپلواک کميسيون د
دولت د نورو څانګو او اداري ارګانونو څخه خپلواک دی .د دې کمیسیون دندې دا دي :د تنظیمونکو کاري
چوکاټونو جوړول ،د ټاکنو د تنظیم او ترسره کولو په کارکې د داراالنشأ څارنه ،د نوماندو نوم لیکنه ،د
شکايتونو او بحثونو راجع کول او حلول ،د ټاکنو د بهير د څارنې لپاره دکورنیو او بهرنيو څارونکو رابلل،
او د منصفانه او آزادو ټاکنو د سرته رسولو لپاره د سالمشورو ورکول .د ټاکنو خپلواک کميسيون همدارنګه
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دنده لري چې د ټاکنو پايلې تصديق او اعالن کړي او د قدرت لېږد ته الره هواره کړي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون یوعمومي رئيس ،د رئيس مرستيال ،او پنځه غړي (کمیشنران) لري؛ چې دغه
دندې د ولسمشر له لورې ټاکل کیږي .د کمیسیون داراالنشأ مشري چې ددې کمیسیون پلی کونکۍ مټ دی،
د ټاکنو د لوړ پوړې مدیر او دوو مرستیاالنو له خوا کېږي .د ټاکنو لوړ پوړۍ مدیر دمالي آمر دنده هم په
غاړه لري او د کمیسیون د ورځنيو چارو د ګټور مدیریت د تامین دنده هم لري.
ولسمشرکرزي د  ۱۳۸۳کال د تلې په مياشت کې د ټاکل کېدو څخه وروسته د ټاکنو د خپلواک کميسيون غړې
یې د درې کلنۍ دورې لپاره وټاکل .د ټاکنو خپلواک کميسيون په خپل لومړني کال له خپلې مخکينۍ کاري
ادارې (د ټاکنو د تنظيم ګډ دفتر چې د کارقانوني موده يې د  ۱۳۸۴کال د وږې په مياشت کې د پارلماني
ټاکنو سره پاي ته ورسيد) سره په ګډه کار کاوه .د ټاکنود تنظيم ګډ دفتر د  1382کال د چنګاښ په مياشت
کې جوړ او افغان او بهرني غړې یې درلودل .دغه دفتر د  ۱۳۸۳کال د ولسمشرۍ او په  ۱۳۸۴کال د ولسي
جرګې د ټاکنو د تیاري ،تنظيم ،دايرولو او څارلو دنده درلوده ،د دغو ټاکنو څخه وروسته دغه دفتر منحل
او ټولې دندې يې د ټاکنو خپلواک کميسيون ته ولیږدول شوې.
د  ۱۳۸۸کال د زمری د میاشتې ټولټاکنې په لومړي سرکې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون له خوا د نړیوالې
ټولنې په تخنیکي مرسته په الره واچول شوې .له ټاکنو څخه وړاندې د رایه ورکونکو دنوم لیکنې نوی پړاو
د  ۱۳۸۷کال د لړم له میاشتې څخه د  ۱۳۸۸کال د چنګاښ تر میاشتې پورې تر سره شو .په دې بهیر کې
دې کمیسیون خپل مالي او اداري وړتیا پراخه کړه :زیاترو والیتونو ته یې خپل دفترونه پراخ کړل؛ د عامه
سرچینو مرکز پرانیستل شو؛ او دې کمیسیون د پالیسۍ او کړنالرو د جوړولو لپاره یې زیاته وړتیا تر السه
کړه ،روزنیز پروګرامونه یې طرح او پلې کړل ،او قانوني شکایتونه یې تفسیر کړل.همدا راز دې کمیسیون
د ټاکنو پر مهال یې دعامه پراختیا ملي او هر اړخیز کمپاینونه طرح او پلې کړل ،او د رایو د شمیرلو ملي
مرکز یې جوړ ،یو عملیاتي مرکز یې را مینځ ته کړ او د ټاکنو د رسنیو کمیسیون یې وټاکلو .د پام وړ ستونزو
پرته یې د رایه ورکونکو نوم لیکنې او د  ۱۳۸۸کال ټاکنو د ټاکنوخپلواک کمیسیون یې دیوې داسې ادارې
په توګه معرفي کړ چې د لوړې کچې لوژستیکي چارو د سمبالولو وړتیا لري .د ټاکنو د خپلواک کمیسیون
پر وړاندې بله مهمه دنده دپارلماني او والیتي شورا ګانو ټاکنې دي چې د  ۱۳۸۹کال لپاره په پام کې نیول
شوې دي.

دټولټاکنو د شکایتونو کمیسسیون

()ECC

www.ecc.org.af

د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون یوه خپلواکه ډله ده چې د ټاکنو اړوندو شکایتونو لکه د نوماندو د نوم لیکنې په
هکله ننګونې او ټاکنیزو کمپاینونو او رایې ورکونې او رایو شمیرلوپه اړه دشکایتونو د اوریدلو او د هغو
په هکله د قضاوت کولو دنده پرغاړه لري .نوموړۍ کمیسیون د د  ۱۳۸۴کال د ټاکنیز قانون د  ۵۲مادې
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له الرې را مینځ ته شو .د غه کمیسیون د ټاکنو د خپلواک کمیسیون (55مخ) څخه جال او خپلوا ک دی.
د ټاکنو د قانون له مخې د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون له دوو کورنیو او دریو نړیوالو کمیشنرانو څخه جوړ
دی .یو افغان کمیشنر د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون له خوا او بل یې د افغانستان د سترې
محکمې له خوا ټاکل شوی دی .او درې نړیوال کمیشنران د ملګرو ملتونو د عمومي سر منشي د ځانګړې
استازې له لورې ټاکل شوې دي .سر بیره پردې له دغه کمیسیون سره په دندو کې هغه کارکوونکې مرسته
کوي چې په کې حقوقي سالکاران او پلټونکې برخه لري.
ددې کمیسیون مرکزي دفتر په کابل کې میشت دی او د  ۳۴والیتونو په مرکزونو کې څانګې لري چې د
ټاکنو د شکایتونو د والیتي کمیسیون ( )PCCsپه نامه یاديږي .د ټاکنو د شکایتونو والیتي کمیسیون له دریو
کمیشنرانو او یو مرستندوی آمر څخه جوړ دی.اته والیتي دفترونه یې اضافي حقوقي او دپلټنې وړتیا لري
چې د اړتیا په صورت کې به له دې کمیسیون سره مرسته وکړي.
که یوکس ادعا وکړي چې په یوځای کې د ټاکنو له قانون څخه سرغړونه کیږي نو دا کس کوالی شي چې
د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون او یا د هغه والیتي څانګو کې خپل شکایت ولیکي .چې په دې کې د را یه
ورکونې وړکسان او نوماندې شامل دي .دغه کمیسیون د یوې خپلواکې ډلې په توګه معلومات د مدعي ،
خلکو او یا نورو ادارو په واک کې نشي ایښودالی.د  ۱۳۸۴کال د غويي په میاشت کې دې کمیسیون د ۱۳۸۳
کال د ټاکنو اړوند کابو  ۷۰۰۰شکایتونو په هکله قضاوت کړی دی .په  ۱۳۸۸کال کې دې کمیسیون د
زمري دمیاشتې د ولسمشریزو ټاکنو د درغلیو په هکله د ادعاوو په پلټنه کې مهمه ونډه لوبولې ده  .د ۲۶۰۰
شکایتونو د رارسیدو وروسته  ۷۰۰شکایتونه د لوړ لومړیتوب په توګه په پام کې ونیول شول .دټاکنو د
شکایتونو کمیسیون ټاکنو د ټولیزې رایو څخه نږدې دریمه برخه یې باطلې اعالم کړې او ددې موندنې یې
د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته وړاندې کړې چې له مخې یې دې کمیسیون دټاکنو د بل پړاو د په الره اچولو
اعالم وکړ.
د  ۱۳۸۸کال د ټولتاکنو په هکله د ال زیاتو معلوماتو لپاره  106مخ وګورﺉ .

د حکومت د معلوماتو او رسنیو

www.gmic.gov.af

مرکز()GMIC

د حکومت د معلوماتو او رسنیو مرکز په  ۱۳۸۶کال کې د ولسمشریز فرمان له الرې د یوې افغاني ډلې په
توګه د افغانانو ،رسنیواو نورو کورنیو او بهرنیو ښکیلو اړخونو ته د ضروري معلوماتو په اړه دغبرګون
په موخه رامینځ ته شو .ددغه مرکزموخه د افغانانو او نور ښکیلو اړخونو په مینځ کې د په وخت او کره
معلوماتو د برابرولو ،د پرله پسې او باوري معلوماتو خپرول ،د افغان حکومت او خپلواکو رسنیو ترمینځ د
همغږۍ او معلوماتو د شریکولو لپاره د الرې هوارل او همداراز د حکومت د معلوماتو او اړیکو د وړتیا د
لوړولو د یو ور په توګه دنده تر سره کوي.
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دغه مرکز له دوو مهمو ستنو څخه جوړ دی :پروګرامونه او اداره .د پروګرامونو په برخه کې درې څانګې
ددې ادارې موخو ته د رسیدو لپاره کار کوي .د وړتیا د لوړولو څانګه د افغان حکومت د اړیکو او مفاهمو
په ادارو کې د روزنیزو فعالیتونو د رامینځ ته کولو او تر سره کولو له الرې د وړتیا په لوړولوکې ونډه اخلي.
د رسنیو د اړیکو څانګه د افغانانو او نورو ښکیلو اړخونو څخه او هغوی ته ،د معلوماتو دبهیرد پیاوړې کولو
په موخه د میکانیزمونو رامینځ ته کولو او پلې کولو په برخه کې کارکوي .د عامه پراختیا څانګه د پوهاوي
دلوړولو څانګه ده چې د هیواد په کچه د معلوماتو د راغونډولو او خپرولو دشبکې له الرې افغانانو ته د
حکومت د فعالیتونو د بهیر په اړه خبرتیا ورکوي .د ادارې برخه د مالي ،تهیه او تدارکاتو ،بشري سرچینو
او امنیتت واحد له الرې د پروګرام سره مرسته کوي.

د څارنې او همغږۍ ګډ پالوی

()JCMB

www.ands.gov.af/ands/jcmb

د همغږۍ او څارنې ګډ پالوی د حکومتدارۍ یوه لوړ پوړی اداره ده چې په  ۱۳۸۵کال کې پرانیستل شوه،
څو د افغانستان د تړون لیک د ټولیز ستراتیژیک میکانیزم پلې کولو ته الره هواره کړي .دغه پالوی د
افغانستان د حکومت او نړیوالې ټولنې له خوا د تړون لیک او د افغانستان د ملي پراختیا د لنډمهالې ستراتیژۍ
د السلیک کېدو څخه وروسته د  ۱۳۸۵کال د مرغومې په میاشت کې جوړ شو .د دغه پالوې موخه د
افغانستان د حکومت او د نړیوالی ټولنې د هڅو الزیاته همغږي ده څو په تړون لیک او د  ۱۳۸۷کال د
غبرګولې د ۲۳مې نیټې د پاریس د اعالمیې موخې تر السه کړي  .د دغه پالوې اصلي مسؤلیتونه په الندې
ډول دي:
•د افغانستان د تړون لیک د سیاسي ژمنو د پلی کېدو له بهیر څخه په لوړه کچه څارنه
• په تړون لیک کې د راغلو معیارونو او موخو د همغږۍ ،پلې کولو او مالي مرستې او مهال ویش او
همدا راز د هر ډول خنډ او یا ستونزو په اړه چې د حکومت او یا نړیوالی ټولنې له خوا په ګوته شوي
مهمو موضوعګانو د په نښه کولو لپاره الرښونې برابرې کړي
•پدی توګه ولسمشر ،ملي شورا ،د ملګرو ملتونو سرمنشي ،بسپنه ورکوونکو او عامو خلکو ته د تړون
لیک د پلې کېدو په اړه رپوټ ورکړي
د همغږۍ او څارنې ګډ پالوی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړې استازې او د افغانستان
د حکومت د کابینې د همغږۍ د کمیټې د رئیس له خوا یې سر پرستي کېږي ،چې د څارنې او همغږۍ دګډ
پالوې د څارنې او د افغانستان د ملي پراختیايي ستراتیژۍ د پلې کولو مسؤلیت لري .ددې کمیتې له ۱۲
استازو سره سره نوموړۍ پالوی د نړیوالې ټولنې له ۲۳استازو څخه جوړ دی چې دداسې معیار پر بنسټ
ټاکل شوې دي چې د پراختیايي مرستو او نظامي سرتېرو او همدارنګه د سیمه ایز استازیتوب په برخه کې
تر ټولو زیاته مرسته یې کړې ده .په دغو استازو کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پالوی یا یوناما ،ناټو ،د
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افغانستان لپاره د امریکې د امنیت د اوښتون ګډه قومانداني ،نړیوال بانک ،د آسیا پراختیايي بانک ،بسپنه
ورکوونکې حکومتونه ،د اروپا ټولنه او د ګاونډیو هیوادونو حکومتونه برخه لري .دغه پالوی په کال کې
څلور ځله غونډه کوي چې ډیرۍ غونډې یې په کابل کې او کله نا کله له افغانستان څخه بهر ترسره کېږي.
د همغږۍ او څارنې د ګډ پالوې دنده اوسمهال د دریو فعالو کمیټو له خوا تسهیلیږي چې امنیت؛ حکومتداري،
بشري حقونه اود قانون حاکمیت؛ اواقتصادي او ټولنیز پرمختګ په کې راځي .دغه موضوعي برخې د
افغانستان د ملي پراختیايي ستراتیژۍ له ارکانو سره سمون لري .د خپلې ارزونې په تر سره کولو کې دغه
پالوی د فعالو کمیټو څخه چې په کې د افغان حکومت استازې او د اړوندو نړیوالو ملګرو استازې او د اړتیا
په وخت کې د متخصصینو کاري ډله برخه لري چې د کمیټې له خوا دځانګړو تخنیکي موضوعګانو د په
نښه کولو په موخه رامینځ ته کیږي .د امنیت ،بیارغونې او پراختیا په څیر ډیر نور د همغږۍ میکانیزمونه
لکه د پالیسۍ د عمل ډله کله نا کله خپل رپوټ د څارنې او همغږۍ ګډپالوې ته وړاندې کوي .د خپل اصلي
موخو په رڼا کې دغه پالوی په کال کې دوه ځلې خپل رپوټ جوړولو؛ چې وروسته بیا د  ۱۳۸۷کال راهيسې
دا په یوه کلني رپوټ بدل شو همدا راز دغه پالوی ځینې نور رپوټونه چې د عامو خلکو د السرسۍ وړ دي،
خپروي .دې پالوې د خپل کار له پیل راهیسې یې د افغانستان د ملي پراختیايي ستراتیژۍ د پراختیا لپاره
الرښوونې برابرې کړې دي.
د افغانستان د تړون لیک سره سم دغه پالوی د یوی پنځه کلنې مودې لپاره (د  ۱۳۸۵کال د وري له میاشتې
څخه د  ۱۳۸۹کال د کب تر میاشتې) جوړ شوی دی.

د څارنې ملي سيسټم

()NSS

www.mrrd.gov.af/nss-vau
د بېوزلۍ ،زيان مننې او خوړو د خوندیتوب د څارنې ملي سيسټم ،يا په ساده وينا د څارنې ملي سيسټم ()NSS

پروژه د دې لپاره طرح شوې څو د خوړو د خوندیتوب  ،بېوزلۍ او زيان مننې په اړه د معلوماتو راغونډول
تر یوه چتر الندې راولي .دغه پروګرام د کلیو د پراختیا او بیا رغونې د وزارت د زیانمننې د ارزونې د
ادارې له خوا او همدا راز د مرکزي احصائیې د څارنې د ملي سیسټم د ادارې له لورې پلې کیږي.
دغه پروګرام چارې د  1382کال د وږې په میاشت کې د زیانمننې د ارزونې د ادارې په مشرۍ دنړۍ د
خوړو د پروګرام ،د روغتیا وزارت ،یونیسف ،د کرهنې اوبو لګولو او مالدارۍ د وزارت سره په نږدې
همکارۍ کې پيل شوې .په  ۱۳۸۴کال کې د ګواښ او زیانمننې د ملی ارزونې د معلوماتو د راغونډولو د
دندې د په غاړه اخیستلو په موخه دغه ادارې د مرکزي احصائیې سره په ملګرتیایې په مرکزي احصائیه
کې د څارنې د ملي سیسټم یوه اداره را مینځ ته کړه.
د دغه پروګرام موخې د هغه معلوماتو راغونډول دي چې د پاليسۍ په پراختیا او د پروګرام جوړولو په
برخه کې مرسته کوي ،او له دې څخه د ډاډ ترالسه کړي چې اړونده دولتي ادارې په راتلونکې کې د دې
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وړتیا لري چې څارنې د ملي سیسټم چارې سرته ورسوي .د ملي څارنې سيسټم څلور لويې برخې لري:
•د ملي ګواښونو او زيان مننې په اړه شپږمياشتنۍ سروې او ارزونه
•د بېړنيو اړتياوو ارزونه
•د مخکينۍ خبر تیا او معلوماتو سيسټم
•څېړنیزې او ځانګړې مطالعې
د څارنې ملی سيسټم هڅه کوي ترڅو هغه کړنالرې را مینځ ته کړي چې په شدیدو کړکیچنو حاالتو لکه
زلزله او د شديدو سيالبونو پرمهال د دولت د اړتيا وړ معلومات چمتو کړي .او مخکې له مخکې د خبر تیاوو
سيسټمونه او د بېړنيو ارزونو خدمتونه را مینځ ته کړي.

د روغتيايي خدمتونو بنسټيزه ټولګه

()BPHS

د روغتيايي خدمتونو بنسټيزه ټولګه ( )BPHSپه کال  ۱۳۸۱کې دعامې روغتيا د وزارت لخوا د لويو بسپنه
ورکوونکو په همکارۍ را مینځ ته شوه .دا ټولګه دوې موخې لري )1:د روغتيايي خدمتونو دیوې معياري
ټولګې برابرول دي چې د لومړنيو روغتيايي پاملرنو په کلينیکونو کې د روغتيايي خدمتونو د وړاندې کولو
بنسټ جوړوي ،او )2د وګړو د شمېر پر بنسټ روغتيايي خدمتونو ته د برابرې السرسۍ دودې له الرې د
روغتيايي خدمتونو بيا ویشل.
د روغتيايي خدمتونو بنسټيزه ټولګه په ټيټه بيه روغتيايي خدمتونو وړاندې کولو ته ځانګړې شوې ده او پر
ناروغیو د اخته کیدو او د مړينې اصلي الملونه په ګوته کوي .دغه پروګرام پر هغه حاالتو چې ښځې او
ماشومان اغېزمنوي ژورتمرکز لري .د افغانستان د زريزې د پراختيايي موخوسره سم د روغتيايي خدمتونو
بنسټيزه ټولګه په پام کې لري چې ټولو افغانانو ته په ځانګړي توګه هغو کسانو ته چې بېوزله دي او په ليرې
پرتو کليوالو سيمو کې ژوند کوي روغتيايي خدمتونه وړاندې کړي.
د  ۱۳۸۸کال د لیندۍ په میاشت کې دغه پروګرام دخپلو سترو بسپنه ورکوونکو -په لومړي سر کې نړيوال
بانک ،د امريکې د متحدو ايالتونو پراختیايي پروګرام او د اروپا کميسيون ،سره د موافقې پربنسټ د عامې
روغتيا وزرات د نادولتي موسسو سره تړون وکړ چې له مخې به یې د  ۳۴والیتونو له ډلې څخه به ۳۱
والیتونو ته د روغتیايي خدمتونو بنسټیزه ټولګه ورسوي ،او په درې والیتونو کې د خپل د والیتي روغتیا د
ریاست له الرې د ټولګې د رسولو په اړه یې تړون وکړ .که څه هم چې په لومړي سرکې زياتره خلکو دغه
عامه-خصوصي همکارۍ ته یې د شک په سترګو کتل ،خو نوموړې ټولګې د خپلو ډېرو ښوو السته راوړنو
له الرې دعامه روغتيا سکټور يې دافغانستان د یو له خورا مهمو سکټورونو په قطار کې راووست .یاده
شوې ټولګه د پنځواسانتیاوو له الرې وړاندې کېږي )1:روغتيايي پستونه )2،ثانوي روغتيايي مرکزونه)3،
بنسټيز روغتيايي مرکزونه ،او  4بشپړ روغتیايي مرکزونه )۵ ،د ولسواليو روغتونونه،او همدا راز په خورا
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لیرې پرتو سیمو کې د خوځنده ډلو له خوا .د روغتيايي خدمتونو بنسټيزه ټولګه همدارنګه د کارکوونکو د
ګمارلو او ددغه اسانتیاوو د بنسټیزې بیارغونې لپاره معیارونه ټاکي.د روغیتا وزارت د  ۱۳۸۷کال د لیندۍ
د میاشتې د یوې څرګندونې پر بنسټ د روغیتايي خدمتونوبنسټیزې ټولګې د افغانستان په کلیو کې د ٪۸۰
څخه زیاتو میشتو خلکو ته لومړنۍ روغتیايي پاملرنې برابروي .پر دغه ټولګه بیا کتنه شوې او دغه بیا کتنه د
عامې روغتیا د وزارت له خوا په رسمي توګه تاييدشوې ده .په بیا کتل شوې ټولګه کې د ټاکل شوو روغتیايی
مرکزونو لپاره فیزیوټراپیستان او روان -ټولنیز سالکاران زیات شوي او همدا راز د سترګو لومړنۍ پاملرنې
ددې ټولګې په لیست کې ور زیاتې شوې دي او د الس رسۍ وړدي.

د زريزې پراختيايي موخې

()MDG

www.un.org/millenniumgoals

په  1383کال کې د افغانستان انتقالي حکومت د زريزې پراختيايي موخو ته ( )MDGsچې د ملګرو ملتونو
د زریزې د  ۱۳۷۹کال په سر مشریزه کې رامینځ ته شوې د رسیدو لپاره خپل نیت اعالم کړ .د زريزې
پراختيايي موخې په پام کې لري چې په ټوله نړۍ کې د ملي پراختيايي پاليسيو او د بيارغونې د لومړيتوبونو
لپاره د کاري چوکاټ په توګه د  ۱۳۹۴او  ۱۳۹۹کلونو لپاره له ټاکل شویو موخو سره کار وکړي .د زريزې
پراختيايي موخې د افغانستان په ملي پراختیايي ستراتیژۍ (29م مخ) ،او د افغانستان په تړون ليک کې
منظور شوې دي .د زریزې اته پراختیايي موخې دادي:
•د بی سارې لوږې او بېوزلۍ له مینځه وړل
•د لومړنیو عمومي زده کړو تر السه کول
•د جنسیت د برابرۍ وده او د ښځو پياوړتیا
•د ماشومانو د مړينې د کچې کمول
•د میندو د روغتيا ښه کول
•د ايچ آي وي /ايډز ،مالريا او نورو ناروغیو په وړاندې مبارزه
•د چاپیریال د ثبات تضمین
•د پراختیا لپاره د هر اړخیز ګډون رامینځ ته کول
د  1384کال د غبرګولي په مياشت کې افغان دولت د زريزې د پراختيايي موخو د پوره کولو او د هغه د
پرمختګ په اړه د بحث لپاره يو کنفرانس په کابل کې جوړ کړ .د غونډې پايله د ” په  ۱۳۹۹کال کې د
افغانستان لرلید “ رپوټ ؤ چې د هغه په ترڅ کې د  ۱۳۹۴کال زیاتره موخو ته چی په  ۱۳۹۹کال کی به تر
سره شي بیا کتنه وشوه ،دهېواد د پراختیا لپاره د ظرفيت پر وړاندې د شتو خنډونو او د هیواد د پرمختګ
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په الره امنیتي ستونزې په نښه شوې.

د زیانمننې او ګواښ ملی ارزونه

()NRVA

www.nrva.cso.gov.af

د زیانمننې او ګواښ ملي ارزونه یوه لمړنۍ وسیله ده چې دهغې له الرې دمرکزې احصائيې د دفتر د څارنې
د ملي سیسیټم څانګه د افغانانو د بېوزلۍ ،د خوړو د خوندیتوب او زیانمننې په هکله معلومات سره یوځای
کوي او شننه یې تر سره کوي .دغه اداره په پام کې لري چې د ټولنیز خوندیتوب د پروګرامونو ،پالیسیو
او ستراتیژیو لکه د افغانستان د ملي پراختیايي ستراتيژۍ په طرح او پلې کولو کې حکومت  ،او مرستندویه
فعالینو ته د کارونې وړ په وخت او باور ي معلومات برابر کړي .دا په افغانستان کې د کورنۍیواځینۍ هر
اړخیزه ،ملي او د څو موخو درلودونکې سروې ده.
ددې ادارې لومړنۍ سروې په  ۱۳۸۲کال کې په  ۳۲والیتونو کې د نړۍ د خوراکي پروګرام ( )WFPاو د
کلیو د بیا رغونې او پراختیا د وزارت د زیانمننې د شننې د ادارې ( )VAUپه مرسته تر سره شوه .او لومړنۍ
سروې د مرکزي احصائیې او د زیانمنې د شننې د ادارې له خوا په ګډه په  ۱۳۸۴کال کې په  ۳۴والیتونو
کې په دغو برخو کې د پام وړ پرمختیاوو سره تر سره شوه ( )۱د پوښتنلیک پراختیا چې په کې تأدیات،
بیا تولید او د ماشوم روغتیا او ( )۲د ښځو ،کوچیانو او سترو ښاري مرکزونو تر پوښښ الندې راوستل.
د مرکزي احصائیې ادارې او د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت د اروپا د کمیسیون په مرسته ددې
ادارې د  ۱۳۸۷/۱۳۸۶کلونو د سروې موندنې یې د  ۱۳۸۸کال د تلې په میاشت کې خپرې کړې .د مخکینۍ
سروې په پرتله وروستۍ سروې د معلوماتو د لنډ مهالې راغونډونې څخه په ټول کال کې په یوه ستراتیژۍ
بدله شوه .عملی کار د  ۱۳۸۶کال د زمري له میاشتې څخه د  ۱۳۸۷کال د زمري تر میاشتې پورې تر سره
شو چې موخه یې د راغونډ شوو معلوماتو د کیفیت د ښه کولو لپاره د فصلي لګښت تر السه کول ،او په
سیمه کې په خورا دقت سره د مرکه کوونکو د یوې کوچنۍ ډلې ځای پرځای کول وو .دغې ارزونې د دغو
موضوعګانو په اړه یې معلومات راغونډ کړل :د نفوسو جوړښت او بدلون ،د کار د قوې ځانګړتیاوې،
کرهنه ،بیوزلي او برابري ،ښوونه او روزنه ،روغتیا ،کور جوړونه ،د ښځو دریځ ،د کورنیو رواني فشارونه
او د ټولنې غوره توب.
د معلوماتو پایلې او د دې ادارې د فعالیتونو رپوټونه د مرکزې احصائیې دارې په ویب پاڼه کې د الس رسۍ
وړدي  www.cso.gov.afپه  ۱۳۹۰کال کې دغه اداره په پام کې لري چې خپل نوم “د کورنۍ د ګټو او
لګښت سروې” او یا “د ژوند او ستندرد سروې” ته واړوي.
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د سبا لپاره د حقوقي او ټاکنیز ظرفيت لوړول

()ELECT

www.afghanelections.org

د راتلونکي لپاره د حقوقي او ټاکنیز ظرفيت د لوړتیا پروژه چې د ملګرو ملتونو د پراختيايي ادارې له خوا
په  ۱۳۸۵کال کې د  ۱۳۸۳او  ۱۳۸۴کلونو د ټاکنو څخه د السته راغلو وړاندیزونو پربنسټ یې په کار پيل
وکړ .دا د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د  ۱۸۰۶اعالمیې ( د  ۱۳۸۶کال د سلواغې دمیاشتې  ۲۹مه) پایله
وه چې د هغې له مخې به د یونامااو د افغانستان لپاره د مګرو ملتونو دسر منشي د ځانګړې استازې له خوا
د افغانستان د ټاکنو لپاره نړیوالې مرستې همغږې کړي .اعالمیه دا ده :
•د ټاکنیز بهیر سره دمرستې لپاره ( په ځانګړې توګه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون له الرې) لکه د تخنیکي
مرستوبرابرول ؛ د نړیوالو بسپنه ورکونکو ،سازمانونو او ادارو د هڅو همغږي؛ او د بهیر سره د
مرستې لپاره د ځانګړو شوو مالي مرستو تنظیمولو په برخه کې د افغان چارواکو د غوښتنې مشخصول.
•د راتلونکو ټولټاکنو( )۱۳۸۹/۱۳۸۸د ادارې په برخه کې هغه الرښوونکې ونډه چې د افغان ادارې به
یې ولوبوي د یادونې وړ دي؛ دنړیوالې ټولنې د مرستو له الرې افغان حکومت به وهڅول شي څو
خپله تیاري او پالن جوړونه چټکه کړي؛ او د افغانستان له تړون سره سم د ملکي رایه ورکونکو د
دایمي ثبت په اړتیا باندې ټینګار.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پالوی يوه پراخه څارنيزه دنده لري ،د
سبا لپاره د حقوقي او ټاکنیز ظرفيت د لوړولو پروژه چې د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې له خوا د یوې
همغږې همکارۍ او مدیریت په چوکاټ کې پیل شوې د ملګرو ملتونو د دندو پلی کوونکۍ مټ دی او د
پروژې او پروګرام د طرحی او ادارې ،د مرستندويانو د پانګې اچونې د سمبالولو ،د فعالیتونو د همغږۍ ،د
ټاکنو د مالتړ لپاره د مالي مرستو د کنټرول ،او رپوټ ورکوونې چاری پرمخ بیايي.
د سبا لپاره د ټاکنیزظرفیت د پیاوړتیا پروژه په  ۱۳۸۵کال کې د خپل پیل راهيسې د ټاکنو د خپلواک
کمیسیون د ظرفیت پرلوړولو تمرکز لري .په  ۱۳۸۶کال کې د ملکي خلکو د نوم لیکنې د ملي پروګرام د
بشپړولوله الرې چې په کابل،بامیان او ننګرهار کې په الره اچول شو ی ؤخپلې اصلي موخې ته ورسیدلو.
وروسته بیا دې پروژې د رایه ورکونکو د نوې نوم لیکنې په کارکې چې د  ۱۳۸۷کال د تلې په میاشت کې
پیل او د  ۱۳۸۸کال د غبرګولې په میاشت کې یې مهم فعالیتونه بشپړ شول د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته یې
تخنیکي مالتړ او مرستې برابرې کړې.
په  ۱۳۸۸کال کې دې پروژې په پراخه توګه د ولسمشریزو او والیتي شوراګانو د ټاکنو پر مالتړیې تمرکز
درلود .چې دا د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ظرفیت د النورې پیاوړتیا ،د ټاکنو مهمو ادارو ته د تخنیکي
مرستو او د وړتیا د برابرولو (لکه د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون [56مخ]) او دټاکنو د ذینفع پراخو ډلو
لکه مدني ټولنې ،رسنیو ،د ټاکنو کورني څارونکې او امنیتي فعالینو د فعالیتونوڅخه د مالتړله الرې سرته
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ورسید .ددې پروژې دندې د ټاکنو څخه د مهمومالتړ کوونکو سازمانونو او بسپنه ورکوونکو لپاره د همغږۍ
د یو اصلي ټکې برابرول دي .دې پروژې له  ۴۰۰څخه زیاتوملي او نړیوالو غړو ته چې په ټول هیواد
کې د ټاکنو د سیمه ایزو او والیتي چارواکو سره له نږدې نه په فعالیت بوخت دي ،بلنه ورکړه.
د ولسي جرګې (106مخ) لپاره په راتلونکو ټاکنو کې چې ټاکل شوې ده په  ۱۳۸۹کال کې به تر سره شي
او د همدې کال په تله کې به پای ته ورسیږي دغه پروژه په پام کې لري څو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون
او د شکایتونو کمیسیون ته تخنیکي مرستې برابرې کړي او همدا راز په ټاکنو کې د نورو ذینفع ډلولپاره
چې وړاندې یې یادونه وشوه مرستې برابرې کړي .په  ۱۳۸۸کال کې دې پروژې د  ۲۰څخه زیاتو بسپنه
ورکونکو له خوايې مالي مرستې تر السه کړې دي.

د سهيلي او لويديځ افغانستان او بلوچستان د همغږۍ ټولنه

()SWABAC

دغه ټولنه د افغانستان په سهيل کې د افغان او نړيوالو نادولتي موسسو د همغږۍ په موخه جوړه شوېده.
د دغې ټولنې مرکزي دفتر په کندهارکې دی او اوس مهال په کابل کې د نوموړې ټولنې د یوې څانګې د
پرانیستلو په موخه هڅې روانې دي.
دغه ټولنه د  1367کال د وږي په مياشت کې د هغه  12نادولتي موسسو له خوا چې په بلوچستان او افغانستان
کې دننه د افغان کډوالو سره د مرستې او بیا رغونې په چاروکې بوختې وې را مینځ ته شوه .د دغې ټولنې
غړيتوب هغه نا دولتي موسسې چې د افغانستان په سهیلي سیمو کې کار کوي او د حکومت سره ثبت دي او
همغږۍ ته لېوالتيا ولري او همدارنګه د بسپنه ورکونکو د بودیجې اسناد ولري ،سازماني تاریخچه ولري او
د پنځو نورو نادولتي موسسو له خوا تصديق شوې وي ،تر السه کوالی شي .د  138۸کال د لړم تر میاشتې
پورې دغې ټولنې  3۵غړې درلودل .دغه ټولنه د غړيتوب منظمې غونډې ،میاشتنۍ عمومي غونډې او د
مشورتي کميټې لپاره په هرو دوو اوونيو کې ګردۍ مېز جوړوي ،سر بیره پردې د اړتيا په وخت کې هم
غونډې په الره اچوي.
د سهيلي او لويديځ افغانستان او بلوچستان د همغږۍ د ټولنې فعاليتونه په دريو برخو وېشل کېږي:
همغږي ،مالتړ او د وړتیا لوړول .دغه ټولنه خپل غړو ته یو جرګه ځای برابروي څو د مرسته رسولو لپاره
د پالیسۍ د الرښوونو ،د سرچینود مدیریت او نورو عملیاتي مسئلو او په سهیلي افغانستان کې د مرستندویه
ټولنو په مینځ کې د همغږۍ د پیاوړتیا د وروستنۍ موخې په اړه خپلې اندیښنې څرګندې کړي .دغه ټولنه
د نادولتي مؤسسو د قانون (176م مخ) په تسويد کې د افغاني نادولتي مؤسسو د همغږۍ د ادارې ( ۴۰م
مخ) ،د افغانستان لپاره د مرستو د همغږۍ د ادارې او د افغان مېرمنو له شبکې سره په همکارۍ کې یې
برخه درلوده.د خپلو غړو نادولتي مؤسسو په استازیتوب او د سهیلي زون د استازې په توګه ،دغې ټولنې
د افغانستان د ملي پراختیايي ستراتیژۍ د کرهنې او د کلیو د پراختیا د سکټورونو په وده کې اغېزمنه ونډه
درلودله.
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دغه ټولنه همدارنګه د افغان مدني ټولنې د مجتمع (21 ،ACSFOم مخ) غړېتوب لري او د کندهار د والیتي
پراختیايي کمیټې د ځايي همکارۍ او همغږۍ د سکټور لپاره د الرښوونکې ادارې په توګه کار کوي .ددې
ټولنې مالي سرچینې لکه :دغړیتوب د حق د تر السه کولو له الس ته راغلو پیسو؛ او ددې ټولنې د څارنې
او ارزونې پروژې د ملګروملتونو له خوا تمویلیږي.
په راتلونکې کې دغه ټولنه په پام کې لري څو تر ډېره حده د ورکشاپونو ،روزنې او د سرچینو د یو مرکز
د پرانیستلو له الرې د مدني ټولنې د وړتیاوو په لوړولو باندې تمرکز وکړي .همدا راز نوموړې ټولنه د خپلې
خوښې د سازمانونو د نړیوالې شورا د غړیتوب د تر السه کولو په بهیر کې ده.

د سيمه ايزو ارګانونو خپلواک ریاست

()IDLG

دغه ریاست د  ۱۳۸۶کال د وږي په ۸مه نېټه د ولسمشرۍ د یو فرمان پر بنسټ پرانیستل شو ،ددې ادارې
دنده ده څو په سیمه ایزه کچه په حکومتدارۍ کې ښه والۍ او ثبات رامنځته کړي .همدارنګه دغه اداره د
والیانو او ولسواالنو ،والیتي شوراګانو او ښاروالیو (پرته له کابل) د څارنې دنده په غاړه لري .د  ۱۳۸۷کال
د غويې د میاشتې له دوهم فرمان څخه وروسته ،دغه ریاست ته د افغانستان لپاره د سیمه ایزې حکومتدارۍ
د یوې پالیسۍ د رامنځته کولو د بهیر د الرښوونې دنده ورکړل شوه چې په دې کې  ۲۳وزارتونه او حکومتي
ادارې شاملې وې.
د دغه ریاست دنده “په سیمه ایزه کچه د سولې او ثبات پیاوړې کول  ،د عادالنه ،ډموکراټیکو بهیرونو له
الرې د خدمتونو رسول او په سیمه ایزه کچه د ښې حکومتدارۍ د رامینځ ته کیدو له الرې یوې پراخې او
انډولې اقتصادي ودې ته دالس رسۍ تامین او په دې توګه د افغانانو د ژوندانه د کیفیت یا څرنګوالې لوړول”.
دي .دغه ریاست د ګڼ شمیر دندو مسوولیت لري چې ددې دندو په سر کې د سیمه ایزې حکومتدارۍ لپاره
د یوې اساسي او منسجمې پالیسۍ د جوړولو او څارنې او د یو قانوني کاري چوکاټ یا پالن الرښوونه ځای
لري .ددې ریاست لومړیتوبونه ،ستراتیژۍ او دندې ددې ادارې په کاري چوکاټ ،پنځه کلن ستراتیژیک
کاري پالن (چې د  ۱۳۸۶څخه تر ۱۳۹۱کلونه تر پوښښ الندی راولي) او د سیمه ایزې حکومتدارۍ د
پالیسۍ په مسوده کې (چې د  ۱۳۸۷کال په وروستیو کې تسویدشوې ده) .که څه هم چې د  ۱۳۸۸کال ترلیندۍ
میاشتې پورې دغه پالیسي نه وه بشړه شوې او یا دکابینې له خوا نه وه تصویب شوې داسې ښکاري چې د
راتلونکې کابینې له لورې نور وضاحت ته به اړتیا ولري.
ددغه ریاست موخې په الندې ډول دي:
1 .1ددې تضمین چې د ښې حکومتدارۍ لپاره د افغانستان کاري چوکاټ د سیمه ایزې حکومتدارۍ له اصولو
څخه لکه :د آزادې ،رڼې ،مسؤلې ،ګډې ،اغېزمنې ،همغاړې حکومتدارۍ چې په سیمه ایزه کچه د قانون
دحاکمیت او عامه توافق پربنسټ والړه وي ،مالتړ کوي
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2 .2په حکومتدارۍ کې د خلکو د ګډون د تضمین ،او د خدمتونو په رسولو کې د پام وړ ښه والې او د حقونو
خوندي ساتنې ته د رسیدو يه موخه په سیمه ایزه کچه د حکومتي ادارو جوړول او پیاوړې کول
3 .3په سیمه ایزه حکومتدارۍ کې د ګډون په موخه د هیواد وګړو او نورو ښکیلو خواوو ته د فرصتونو
برابرول او له دې فرصتونو څخه مالتړ
4 .4د دې تضمین چې د سیمه ایزې حکومتدارۍ ادارې دهغه ملي فعالیتونو او پروګرامونو د اسانتیا په برخه
کې چې موخه یې د افغانانو سوکالي ده فعاله ونډه لري.
همدا راز ددې ادارې په موخو کې د هغې ژمنې تضمین هم شامل دی چې ښځې د ښوونې او روزنې ،سیاسي
ګډون اوعدالت څخه په انډوله توګه ګټه پورته کړي.
د دغه ریاست د دوهم کلني رپوټ پربنسټ ( ۱۳۸۷کال د زمري میاشت) الس ته راوړنې دا دي:
•د سیمه ایزې حکومت دارۍ د پالیسۍ لومړنۍ مسوده د پالیسۍ د تسوید کمیټې ته چې د کابینې له غړو
او د ریاستونو او کمیسیونونو له رئیسانو څخه جوړه وه وړاندې شوه .دغه پالیسي به د سیمه ایزې
حکومتدارۍ د اوسني سیسټم نیمګړتیاوې په نښه کړي او هیله لري چې د والیتونو او ولسوالیو په کچه
د بیال بیلو فعالینو ونډې ،مسوولیتونه او اړیکې پیاوړې کړي.
•دوالیتونو او ولسوالیو په کچه عامه اداري سمون په ګڼ شمیردفترونو کې پیل شوی دی ددې بهیر موخه
په نوې بڼه او په مسلکي ډول تنظیم شوو اداروته د عامه ادارو بدلون دی.
• د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې او د امریکې متحدو ایالتونو د پراختیايي ادارې سره په همکارۍ
کې د کړنو پر بنسټ د والیانو د وجهي صندوق د پروګرام ( )PBGFاسناد جوړ شوې دي ددې پروژې
بودیجه  ۸۳.۶میلیونو ډالرو ته رسیږي.
• د سیمه ایزې پراختیا لپاره د ښې حکومتدارۍ پروګرام ( )GOFORGOLDپه لسو والیتونو کې په
آزمایښتي توګه په الره اچول شوی دی .ددې پروګرام موخه د کړنو اندازه کول او د رپوټ ورکولو هغه
سیسټم دی چې په  ۷برخو کې شاخصونه په کاروي :استازیتوب ،ګډون ،حساب ورکونه ،برابري،
روڼوالۍ ،اغیزمنتوب او امنیت.
•د  ۱۳۸۸کال د لیندۍ په میاشت کې د افغانستان د ثبات پروګرام ( )ASPدولسوالیو ۸۱دفترونه ،د والیتونو
 ۶دفترونه ۲۴ ،ښوونځي او لس بیال بیل بنسټونه یې بشپړ کړې دي .د افغانستان د ثبات پروګرام چې
په  ۱۳۸۳کال کې جوړ شوی د افغانستان د حکومت د ملي لومړیتوبونو څخه د ی( په  88مخ کې ملي
پراختیايي کاري چوکاټ وګورﺉ) ،دغه پروګرام نیت لري څو د اساسي بنسټونو د بیارغولو او دملکي
ادارې د وړتیا د لوړولو له الرې په سیمه ایزه کچه حکومتداري پیاوړې کړي .دغه پروګرام په پام کې
لري څو د ۲۰۱۴کال تر پایه د سیمه ایزو ارګانونو د اړتیا وړ ټول بنسټونه ورغوي.
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•د ښاروالیو دادارو د مالتړ پروګرام د  ۱۸۰میلیونو ډالرو بودیجې لپاره یې د پروګرام اسناد بشپړکړې
دي.
•د والیانو په مشرۍ د بیا پخالینې پروګرام د بیا پخالینې د بهیر په الرښوونه کې د والیانو د پیاوړتیا په
موخه په الره اچول شوی دی.
•د والیتي بیا رغونې د همغږۍ کاري ډله او د والیتي بیارغونې د اجرائیوي الرښوونې کمیټه د والیتي
بیارغونې ډلو او د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو مرکزي دفترته د حکومت د پالیسۍ د الرښوونو د
برابرولو په موخه جوړه شوه.
• ۳۶۴ولسواالنو ته د افغانستان د ملي پراختیايي ستراتیژۍ او د سیمه ایزوارګانونو د ستراتیژیک کاري
پالن د موضوعګانو په اړه  ۷کنفرانسونه په الره واچول شول.
•په ۱۵والیتونو کې نوې والیان وټاکل شول.
• د افغانستان د فساد ضد ملي ستراتیژۍ پر بنسټ یوه د فساد ضد ستراتیژي جوړه شوه.
په  ۱۳۸۹کال کې دغه ریاست په پام کې لري څو :د وزارتونو تر مینځ د کمیټو د جوړولو له الرې د نوو
قوانینو د تسوید او د اوسنیو قوانینو دتعدیل ،د وړتیا د لوړولو د فرصتونو او اندازې زیاتول ،د والیتونو له
الرې د عامه اداري سمون دوام او پراختیا ،په ټولو اداري واحدونو کې د معاشونو او رتبو د نوې سیسټم
د پیل ،د څارنې او ارزونې لپاره د خپل د سیسټم د پیاوړې کولو ،او د کړنو پر بنسټ د والیانو د وجهي
صندوق آزمایښتي پیل له الرې د سیمه ایزې حکومت دارۍ په سیسټم کې بنسټیز بدلونونه را مینځ ته کړي.
د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواک ریاست مهم بسپنه ورکونکې دا دي :د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې د
افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو پروګرام ( ،)ASGPایشیا فونډیشن ،او د امریکې د پراختیايي ادارې د وړتیا
د لوړولو پروګرام.

دعدلي سکټورسمون

()JSR

د عدلي سکټور سمون د افغانستان د حکومت د امنیتي سکټورد سمون د ستراتیژۍ له پنځو ستنو څخه
یوه ستنه ده .پدغه سکټور کې د پروژو یوه پراخه لړۍ شامله ده چې ګڼ شمېر فعالین یې په مساوي توګه
مسوولیت په غاړه لري .د افغانستان دحکومت په دننه کې دایمي سازمانونه چې د دې سکټور په نوښتونو
کې ښکیل او پخپله د سمون سره مخامخ دي ستره محکمه ،دعدلیې وزارت ،او لویه څارنوالي ده .د عدلي
سکټور د سمون ستر بسپنه ورکوونکې ،د ایټالیا ،امریکې ،کاناډا ،ناروې ،جرمنی او د برتانیې هیوادونه دي.
د ملګرو ملتونو یو لړ سازمانونه هم ددې سکټور سره مرسته کوي ،لکه د ملګرو ملتونو مرستندویه پالوی
یا یوناما ،د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام ،د نشه يي توکو او جرمونو پروړاندی د ملګرو ملتونو اداره،
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف ،د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق .په
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دغه سکټورکې له پورته نه ښکته سازماني پرمختګ او له ښکته نه پورته د عامه السرسۍ نوښتونه شامل
دي ،لکه:
•د عدلي سازمانونو د بنسټونو رغونه او بیارغونه او د عدلې سکټور د کارکوونکو روزل او د وړتیاوو
لوړول
•په ځینو پوهنتونونو کې د مدافع وکيالنو روزنه اوکورسونه
•د قانون تسوید
•د حقوقي مرستو او د عامه حقوقي پوهاوي د کمپاینونو پراختیا.
•د دودیزه عدلي میکانیزمونو سره کار کول څو (په لومړي سر کې ځايي جرګې او شوراګانې) ډاډ تر
السه شي چې هغوی د ملي حقوقي نظام او د بشري حقونو د نړیوالو معیارونو سره سمون لري
•د حکومت له نورو لومړیتوبونو سره همغږي ،لکه د نشه یي توکو پروړاندې مبارزه ،د فساد پر ضد
مبارزه او د ځمکو اصالحات.
د  ۱۳۸۰کال را هیسې دعدلي سکټور د سمون الس ته راوړنې دادي؛ د مهمو قوانینو تصویب ،د قاضیانو ،د
قضايي پولیسو ،د څارنواالنو او مدافع وکيالنوروزنه؛ او د یو شمېر محکمو ،څارنوالیو ،زندانونو او د عدلي
سکټور نورو ادارو رغونه .د ایټالیا د هیواد تر مشرۍ الندې د والیتي عدلي لومړیتوب په نامه پروګرام
چې په  ۱۳۸۳کال کې پیل شو ،افغان ښوونکې یې وروزل او په ټول هیواد کې یې په سیمه ایزه کچه د
حقوقي وړتیا د لوړولو په موخه یې په دندو وګمارل .د حقوقي روزنو ملي خپلواک مرکز په  ۱۳۸۶کال کې
د کابل په پوهنتون کې پرانیستل شو .د دغه مرکز فارغینو ،حقوقي مسلکي کسانو او د افغانستان د عدلي
سکټور کارکوونکو ته حقوقي روزنې برابروي؛ په  ۱۳۸۷کال کې یې د افغانستان د حقوقو لومړی بشپړ
کتابتون پرانیستلو.
د  ۱۳۸۴ - ۱۳۸۰کلونو په اوږدو کې ،فکر کېده چې ،د عدلې سکټور د سمون پروګرام د نورو سکټورونو
په پرتله وروسته پاتې دی .په داسې حال کې چې په  ۱۳۸۶کال کې ،عدلي سکټور په افغانستان کې د سکټور
په سمون کې د مشرتابه مقام ته رسیدلی ؤ .د  ۱۳۸۵کال د تلې په میاشت کې د عدلي سکټور د سمون ژمنې
د عدلي سمون د نړیوالې همغږۍ د ډلې په رامینځ ته کیدو ،په دوبۍ کې د  ۱۳۸۵کال د لیندۍ د میاشتې د
قانون د حاکمیت کنفرانس،او په افغانستان کې د عدالت او د قانون د حاکمیت په هکله د  ۱۳۸۶کال د چنګاښ
د میاشتې د روم کنفرانس سره سم بیا پیل شوې.
د روم په کنفرانس کې ګډون کوونکو -د افغانان حکومت استازو ،بسپنه ورکوونکو او نړیوالې ټولنې  -په
یو لړ ګډو نیتونو ،اساسي اصولو اومهمو فعالیتونو باندې یې سره جوړه وکړه .د اساسي فعالیتونو پلې کول
له کنفرانس څخه وروسته پیل شول چې په هغو کې؛ د ملي عدلي پروګرام ،د ملي عدلي سکټورد ستراتیژۍ
پیل او د پروګرام د بسپنه ورکوونکو ګډه پانګه اچونه ،هم تائیدشوه چې لنډ مهالو پروژو ته بېړنۍ مالتړ
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برابروي او اوږدمهالو پروژو ته د پانګې اچونې په موخه مرسته کوي ،همدا راز د روم کنفرانس برخه
والو د افغانستان د ملي پراختیايي ستراتیژۍ د داراالنشأ او د څارنې او همغږۍ دګډ پالوې په چوکاټ کې د
افغانانو په مشرۍ د عدلي سکټور لپاره د څارنې او ارزونې سیسټم په رامینځ ته کیدو یې سره موافقه وکړه.
د افغانستان د ملي پراختیايي ستراتیژۍ د بهیر د یوې برخې په توګه ،د افغانستان د عدليې هر ه اداره ،لکه؛
ستره محکمه ،د عدليې وزارت او لویه څارنوالي ،د سمون لپاره یوه پنځه کلنه ستراتیژي جوړه کړه .دغه
ستراتیژي بیا د ملګرو ملتونو د مرستندویه هیأت د قانون د حاکمیت د دفتر د الرښود او تخنیکي مرستې
سره د  ۱۳۸۶کال د لړم په میاشت کې د عدلي سکټور په یوه ستراتیژۍ کې ور ګډه شوه ،د عدلي سکټور
ستراتیژي د افغانستان د ملي پراختیا د سکټور په ستراتیژیو کې ترټولو زیاته پرمختللې ستراتیژي ده .د
عدليې ملي پروګرام او د سکټور ستراتیژي دواړه د  ۱۳۸۶کال د کب په میاشت کې بشپړ شول .ددې اسنادو
پر بنسټ د پروژې د څارنې کمیټه ( چې دغه کمیټه د افغان حکومت د لوړ پوړو چارواکو څخه جوړه او
د بسپنه ورکونکو د یو نړیوال مدیره پالوې له لورې سال مشوره ورکول کیږي) او د پروګرام څخه د مالتړ
یو واحد د  ۱۳۸۷کال د چنګاښ په میاشت کې جوړ شول؛ دواړه نیت لري چې د مشورتي ډلې د فعالیتونو
ځای ونیسي کوم چې د عدلي سکټور سره ښکیل ده او د افغانستان د ملي پراختیايي ستراتیژۍ د بهیر له
بشپړیدو څخه وروسته له منځه والړه.
اوسمهال د افغانستان د عدلي سکټور د سمون پروژه ( )AJSPRد نړیوال بانک ترالرښوونو الندې پرمخ
ځي او د افغانستان د بیارغونې د وجهي صندوق له خوا تمویلیږي؛ دغه پروژه به د عدلي سکټور لومړنۍ
پروژه وي چې د دغه وجهي صندوق له خوا تمویلیږي .دغه پروژه د حقوقي خدمتونو په وړاندې کولو کې
د افغانستان د عدلي ادارو د وړتیا د لوړولو په موخه طرح شوې ده .نوموړې پروژه د بشري سرچینو او
فزیکي بنسټونو پر مدیریت ،د معلوماتو او اړیکو پر تکنالوژۍ؛ حقوقي مرستو او حقوقي پوهاوي او د پروژو
د څارنې کمیټې ( )POCاو همدارنګه د پروګرام د مالتړ واحد ( )PSUسره د مرستو په ښه والې تمرکزلري.
په دغه سکټور کې د  ۱۳۸۸کال نور پرمختګونه په الندې ډول دي:
•د  ۱۳۸۸کال د وري د میاشتې په  ۱۹نیټه په حکومت کې د فساد د قانوني تعقیب په موخه د فساد پر
وړاندې د مبارزې دیوې څانګې پرانیستل
•د جنايي پیښو د څرک د معلومولو په موخه دجنايي پیښو د مدیریت د سیسټم پرانیستل .د  ۱۳۸۸کال د
تلې په  ۲۵مه نیټه د اوو عدلي ادارو سترې محکمې ،د عدلیې وزارت ،لویه څارنوالي ،د کورنیو چارو
وزارت ،د څارنې د لویې ادارې ،د ملي امنیت ریاست ،او د ملي دفاع د وزارت له خوا په ملي کچه
ددې سیسټم د پراختیا په موخه د تفاهم یو یادداشت السلیک شو
•د عدلیې وزارت خپلې حقوقي څانګې یې۱۲والیتونو ته غځولي او په پام کې لري څو په نږدې راتلونکې
کې یې څلورو نورو والیتونو ته هم وغځوي.
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د عدالت او د قانون د حاکمیت په اړه د روم کنفرانس
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په  67مخ کې د عدلي سکټور سمون وګورﺉ.

د معیشتونو بدیل

()AL

د معیشت بدیل هغه اصطالح ده چې یو شمېر کليوالي پراختیايي فعاليتونو ته چې موخه یې بزګرانو او نورو
کليوالي کارکوونکو ته د ترياکو د کښت لپاره د بدیل د پیداکولو په برخه کې مرسته کوي ،په کارول کیږي.
د معيشت بدیل د افغان حکومت د نشه يي توکو پروړاندې د مبارزې د ستراتیژۍد اتو مهمو رکنونو څخه یو
رکن دی .ددغه شان فعالیتونو د څرګندولو لپاره یو لړ نور اصطالحات هم په کارول کیږي لکه :د بدیل یا د
نورو الرو پراختیا چې د امریکې د متحدو ایالتونو د پراختیايي ادارې له خوا کارول کیږي ،چې په کولمبیا
کې د دوی له تجربو څخه اخیستل شوې ده .دنشه يي توکو پر وړاندې د مبارزې وزرات ،د معیشت بدیل ته
یوه ځانګړې شوې څانګه لري ،کومه چې د  1384کال د چنګاښ په مياشت کې د ولسمشر حامد کرزي له
خوا د معیشت د بدیل د پلې کولو د تصویب شوې پالن څارنه کوي .دغه څانګه همداراز دمعیشت د بدیل په
پروګرام کې د بسپنه ورکونکو په ښه توګه ښکیلتیا ،له بسپنه ورکوونکو څخه د معیشت د بدیل د پروګرام
لپاره د اړوندمالي او تخنيکي مالتړ د رسولو په برخه کې مرسته کوي.
د معیشت د بدیل پروګرامونه په لنډ مهال کې هڅه کوي ترڅو هغه کسانو سره چې خپل معیشت یې د
کرنې څخه د خپل ځان ساتنې په وسیله له السه ورکړی وي یا محصوالت یې په زور سره له مینځه وړل
شوې وي مرسته وکړي .دا پروګرامونه د کار پر وړاندې د پيسو پروژې لري کومې چې کليوالي بنسټونه
بيارغوي ،ګټې زياتوي او زیانمنونکو کورنيو ته د وړتیا د ولوړولو فعالیتونوته الره هواروي .په اوږدمهال
کې د معيشت دبدیل پروګرامونه د هر اړخیز کليوالي پراختیايي نوښتونه یوه وسیله به وي ،چې موخه یې
د ترياکو کروندګرو او کارکوونکو ته د کرکیلې نور بديلونه ،د پور ميکانيزمونه ،د کسب او مشغوال څخه
مالتړ ،بازارونو ته السرسي او د ټولنيزې ساتنې پروګرامونه وړاندې کوي .د معیشت د بدیل د پروګرام
اصلي کارونه د مهمو وزارتونو لکه د نشه يي توکو پر وړاندې د مبارزې ،د کرنې ،اوبو لګولو او مالدارۍ،
د کليو د بيارغونې او پراختيا ،د ټول ګټو ،او د اوبو او بریښنا وزارتونو سره په شريکه هغه تړون کوونکو
په غاړه اخيستي چې د امريکې د متحده ايالتونو ،اروپايي کمیسیون او برتانيې د هېوادونو له خوا تمويلېږي.
په اصل کې د دوی کاردتریاکوپرمهمو تولیدونکو واليتونو تمرکز لري لکه ننګرهار ،لغمان ،کندهار ،هلمند،
بدخشان ،ارزګان ،غوراو بلخ .خولکه څنګه چې د کوکنارو د کر کیلی کچه د بدلون په حال کې ده ،له دی
کبله ،پراختیايي مرستې هغو سیمو ته ځانګړې شوي چېرې چې د کوکنارو کرکیلې باندې زیات تمرکز
کیږي ،په ځانګړې توګه د هیواد په سهیل کې .د هغو والیتونو په هکله چې دملګرو ملتونو د نشه یي توکو
او جرمونو په وړاندې د مبارزې ددفتر له خوا دکوکناروڅخه د خالصووالیتونو په توګه یادشوې دي د
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پراختیايي مرستو د برابرولو د اندازې ،ماهیت او میکانیزم په اړه خبرې اترې روانې دي.
ګڼ شمیر کلیوالي پراختیايي پروګرامونه سره له دې چې موخه یې په افغانستان کې په ځانګړې توګه د
کوکنارو د کر کیلی کمول ندي ،خو بیاهم د کوکنارو دکر کیلې د کمښت لپاره الره هواروي؛ لکه دملی
پیوستون ځینې پروګرامونه .نور پروګرامونه لکه د باغدارۍ ،او مالدارۍ ،او د کلیود السرسۍ ملي پروګرام
دی او ددی لپاره طرح شوي چې د نشه يي توکو پروړاندی د مبارزې د پایلو اغېزه زیاته کړي .سره له دې،
چې دغه پروګرامونه د معیشت د بدیل دځانګړې پروګرامونو په ډله کې نه دي ؛ دا هم څرګنده نه ده چې
آیا دا د حکومت او د دوه اړخیزو او څو اړخیزو سازمانونو له خوا هغو اعالم شولګښتونو کې شاملیږي.

د مرکزي احصائيې اداره

()CSO

www.cso.gov.af

د مرکزي احصائيې اداره د رسمي احصائیو د راغونډولو او خپرولو مرکزي حکومتي اداره ده .دغه اداره له
نورو دولتي چارواکو څخه د ملي حسابونو ،د بيو ،بهرنۍ سوداګرۍ ،او نفوسو په اړه معلومات او شمیرې
راغونډوي او د اقتصادي ،مالي ،جوړښتي پاليسيو او نورو فعالیتونو لپاره د ګټه اخیستلو په موخه یې شننه
کوي.
د مرکزي احصائیې اداره چې په 1352لمريز کال کې جوړه شوی وه د  1384کال د کب په مياشت کې د
ولسمشر د فرمان پر بنسټ ديوې خپلواکې ادارې په توګه اعالم شوه .د دغه ادارې له  ۸00تنه کارکوونکو
له ډلې نه  ۵۰۰تنه یې د کابل په مرکزي دفترکې په کاربوخت دي؛ او پاتې برخه یې په هر واليت کې په
فرعي دفترونو کې وېشل شوې دي .د مرکزي احصائيې اداره په نیغه ولسمشر ته رپوټ ورکوي او د ملي
احصائيې د کميټې او د ملي سرشمېرنې د کمیټې (د ملي سرشمېرنې د پلې کولو په موخه د لنډمهال لپاره
جوړه شوې ده) لخوا ورته سال مشورې ورکول کېږي .په دغه دواړو کمیټو کې د ګڼ شمېر وزارتونو او
خصوصي سکټور استازي برخه لري .د مرکزي احصائيې د ادارې چارې په لسو ( )۱۰سترو څانګو
وېشل شوې دي :اقتصادي احصائيه ،د نفوسو او ټولنيزه احصائيه ،د ملي حسابونو ،د عملیاتو؛ د خپرونو او
خپرولو ،د ستراتیژیک پالن جوړونې او د بسپنه ورکوونکو سره د اړیکو ،د ادارې ،د داخلي ارزونې او
پلټنې ،د کارکونکو روزنیز مرکز او یوه داراالنشأ .د کرهنیزو احصائیو او د معلوماتي ټکنالوجۍ د څانګو
د پرانیستلو لپاره پالنونه تر الس الندې دي.
د مرکزي احصائيې اداره د افغانستان کلنۍ احصائيوي کتاب ،د کورنیو له خوا د توکو او خدمتونو د لګښت
د بیې د مینځني اټکل ( )CPIکلنۍ کتاب ،د افغانستان د سوداګرۍ کلنۍ احصائيوي کتاب (هغه کتاب چې پر
بهرنۍ سوداګرۍ تمرکز لري) ،او د افغانستان د نفوسو اټکل (په والیتي او سیمه ایزه کچه د جندر او ښاري
کلیوالي استوګنوو په اړه معلومات خپروي) .دغه اداره د بهرنیو سوداګریزو احصائیو ،او په کابل کې د
کورنیو له خوا د توکواو خدمتونو د لګښت دمیاشتنۍ بیې مینځنۍ اټکل ( )CPIاو دکورنیو د ورځني لګښت
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په اړه تازه معلومات په خپله درې میاشتینۍ ګڼه کې خپروي .په کال  ۱۳۸۷کې ،د احصائيې مرکزي دفتر
خپله درې میاشتنۍ احصائيوي مجله (چې پخوا د  ۱۳۵۴کال څخه تر  ۱۳۷۵کال پوری خپرېده) په پښتو او
دري ژبو پېل کړه ،او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق ( )UNICEFپه مرسته یې د افغان
معلوماتو( )AfghanInfoنوې کلنۍ (د افغانستان د ټولنیز اقتصادي ډاټا بیس په نامه هم یادیږي) چې په خپل
متن کې ټول ټولنیز اقتصادي او د نفوسو په اړه معلومات رانغاړي خپروي .په کال  ۱۳۸۶کې د افغانستان
د مرکزې احصائيې ادارې د معلولو وګړولپاره د اسانتیاوو د معلومولو په اړه یې په کابل کې یوه سروې په
الره واچوله.
په  138۳کال کې د مرکزي احصائيې ادارې د نړیوال بانک ،د آسیا پراختیايي بانک ،د پیسو نړیوال
صندوق ،او د نړیوالې پراختیا لپاره د انګلستان د ادارې ( )DFIDپه مرسته د احصائيې یو ماسټر پالن جوړ
کړچې په  ۱۳۸۴کال کې تصویب شو ،او حکومت ته د پروګرام جوړولو لپاره د اړینو ملي معلوماتو د
راغونډولو په کارکې د مرکزي احصائيې په اداره کې د وړتیا د لوړولو په موخه یې یو پروګرام طرح کړ.
په  ۱۳۸۴کال کې دمرکزي احصائيې ادارې د ملي سروې دسیسټم سره ملګرۍ شوڅو په دې اداره کې یو
واحد چې د سروې د ملي سیسټم او د ګواښ او زیانمننې دملي ارزونې لپاره د معلوماتو د راغونډولو دنده
په غاړه ولري پرانیزي .په  ۱۳۸۵کال کې د مرکزي احصائيې ادارې د چارو د روښانولو ،انعطاف مننې د
زیاتولو او د حساب ورکونې او روڼوالې د تضمین په موخه د احصائيې نوی قانون تصویب شو.
د مرکزي احصائيې اداره به په  ۱۳۸۹کال کې د افغانستان د کار د ځواک په اړه یوه سروې په الره
واچوي .او په کال  ۱۳۹۰کې د بُن د تړون له مخې به د وګړو ملي سر شمیرنه په الره واچوي .وروستۍ
سرشمېرنه په  ۱۳۵۷کال کې پېل شوې وه ،خوهیڅ کله بشپړه نه شوه .د غه اداره د  ۱۳۸۲کال راهیسې د
سرشمېرنې په وړاندینیو چارو کې بوخته ده؛ د ټولو ۳۴والیتونو لپاره د کورنیو د لیسټونو لومړنۍ پاڼې په
 ۱۳۸۵کال کې خپرې شوې .د  ۱۳۹۰کال سر شمیرنې ته د تیاري لپاره دغه اداره د کورنیو پر ورستنیو
لیسټونو کارکوي چې د  ۱۳۸۸کال د تلې په میاشت کې ددې  ۲۰-۱۵سلنه کار یې بشپړ شو .عامه سرشمېرنه
به کابو 2۱ورځې وخت ونیسي او کابو  ۳۷۰۰۰کارکوونکو ته اړتيا لري .د  1386کال په نیمايي کې دې
ادارې يوه آزمايښتي سرشمېرنه پيل کړه ترڅو هغه خنډونه چې دوی به په  1387کال کې ورسره مخامخ
شي ،په ګوته کړي په اصل کې دا کال د ملي سرشمیرنې د سر ته رسونې لپاره غوره شوی ؤ.په پام کې ده
چې د سرشمېرنې یوه نوې آزمایښتي پروژه به په کال  ۱۳۸۹کې په الره واچول شي .ددې کار ټولیز لګښت
 ۶۷میلیونه ډالره اټکل شوی :دوه ( )۲میلیونه یې د کورنیو د لیسټ لیکنې ،پنځه میلیونه یې د آزمایښتي سر
شمیرنې لپاره ،او ۶۰میلیونه یې دملي سرشمیرنې لپاره.
ټول هغه سازمانونه چې په پام کې لري څو په افغانستان کې احصائيوي څېړنې په الره واچوي ،د قانون له
مخې اړ دي چې خپل فعالیتونه د ددې ادارې سره همغږې کړي.
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د ملي پيوستون پروګرام

()NSP

www.nspafghanistan.org

د ملي پيوستون پروګرام ( )NSPد ملي پراختیاپه کاری چوکاټ کې تعريف شوی دی او التراوسه دملي
لومړيتوبونو د پروګرامونو له ډلې څخه یو لومړنۍ او فعال پروګرام دی.د ملي پيوستون پروګرام په پام کې
لري څو د کلیوالو ټولنو الس رسي ټولنیزو او اغیزمنو بنسټونو او خدمتونو ته وده ورکړي او د ښې حکومت
دارۍ لپاره له الندو الرو څخه یو بنسټ را منیځ ته کړي:
•د کليو په کچه مشورتي پرېکړو ته د يوه کاري چوکاټ جوړول او له یوې خوا د ټولنو ترمینځ او له
بلې خوا د حکومت او مرستندویه ټولنو تر مینځ د سیمه ایز مشرتابه د استازیتوب لپاره یو بنسټ را
مینځ ته کړي.
•په سيمه ايزه کچه د بيارغونې ،پراختيا او د وړتیاد لوړولووده.
د ملي پيوستون پروګرام هڅه کوي چې دغه موخو ته دپروګرام دڅلورو برخو له الرې ورسېږي )1:د
ټولنيزو پراختيايي شوراګانود را مینځ ته کیدو سره مرسته (ټولنیزې پراختیايي شورا ګانې د پرېکړه کوونکې
پالوې استازیتوب چې د پټو او منصفانه ټاکنو له الرې چی ښځې او نارینه دواړه په کې برخه لري ټاکل
شوې دي)؛ )2د ټولنيزو پراختيايي شوراګانو سره د ټولنې د پراختيايي پالن په جوړولو کې مرسته ،کوم
چې پراختيايي لومړيتوبونه روښانه کوي او د بيارغونې د پروژو وړانديز کوي؛ )3د ټولنې د پراختیایې
پالن لومړیتوبونوته دبی قید وشرطه مالی مرستې برابرول؛ او )4له دولتي ارګانونو ،نادولتي سازمانونو او
بسپنه ورکوونکو سره د ټولنې د پراختيايي شوراګانو تړل ترڅو خدمتونو او سرچينو ته الس رسي ته وده
ورکړي .دغه پروګرام د خپله ټولنو له خوا دملي پيوستون د مرسته کوونکوملګرو ،د ملګرو ملتونود ادارو،
یو شخصي شرکت ،او ۲۶ځايي /نړیوالو غیردولتي سازمانونو په مرسته پلې کیږي (د  ۱۳۸۸کال د لړم
تر میاشتې پورې) د  ۱۳۸۸کال د مرغومې تر مياشتې پورې د ملي پيوستون پروګرام د  ۲۲۲۰۰ټولنيزو
پراختيايي شوراګانو د ټاکنو لپاره الره هواره کړې ده او د افغانستان له  ۳۹۴ولسوالیو څخه یې په ۳۵۹
ولسواليواو والیتونو په مرکزونو کې يې د  ۲۲۰۰۰ټولنيزو پراختيايي پالنونو د الرښوونې چارې سرته
رسولې دي .د پروګرام له پيل راهيسې له  ۶۷۸ميليونو ډالرو څخه زياتې پيسې پر کلیوالي ټولنو لګول شوي،
نږدې  ۳۶۰۰۰پروژې بشپړې شوې او  ۱۳۵۰۰نورې تصويب شوې دي .زياتره پروژې یې د ترانسپورټ
په برخه کې () ٪۲۵د اوبو رسولو او په علمي توګه د ناروغیو د خپرویدو مخنیوی ( )Sanitationپه برخه
کې ( ،)٪۲۴د اوبو لګولو( )٪۱۷بریښنا رسولو( ،)٪۱۳د ښوونې او روزنې( ،)٪۱۲معیشت( )٪۵او نورو
برخو کې ( )٪۳په غاړه اخیستې دي .د بشري پانګې د پراختیا حساب  ٪۱۵د پروژو او  ٪۳د بښلو لپاره په
نظر کې نیولې دي .د ملی پیوستون پروګرام د هیواد په زیات شمیر لرو پرتو سیمو کې ددولت یواځنۍ فعال
پراختیایي پروګرام دی .د ملي پیوستون د پروګرام د ادارې او څارنې دنده د کليو د بيارغونې او پراختيا د
وزارت په غاړه ده؛اداري مشاورين د ملی پیوستون له ځانګړو څانګو سره لکه مالي او د معلوماتو د مدیریت
73

الف څخه تر يا :د افغانسان لپاره مرستندوی الرښود

له سیسټم سره پدې کار کې مرسته کوي .سربیره پر دې د نړیوال بانک یوه کاري ډله د څارنې دنده لري؛ د
بسپنه ورکونکو یوه کاری ډله په منظمه توګه د ملی پیوستون د پروګرام له ادارې سره اړیکې لري .د ملي
پيوستون له لومړني پروګرام وروسته دوهم پړاو د  ۱۳۸۶کال په وري کې پيل شوچې د ( )NSP IIپه نامه
یادیږي دغه پروګرام به د ملي پيوستون پروګرام هغه ټولنو ته چې دملي پیوستون په لومړي پړاو کې تر
پوښښ الندې نه وې راغلې پراخ کړي ،او د  ۱۳۹۰کال په وږې کې به وتړل شي .دوهم پړاو په پام کې
لري څو په ملي کچه ددې پروګرام پراختیا بشپړه کړي.
افغان حکومت ،د ملی پیوستون د پروګرام بسپنه ورکونکې ،مرسته کوونکې ملګرې ،د ټولنې غړې او د
پروګرام نور ذینفع وګړې د پروګرام ددریم پړاو لپاره تیارۍ نیسي .داسې تمه کیږي چی دریم پړاو به ټولنیزو
پراختیايي شوراګانو ته بیا پرته له قید او شرطه پیسې برابرې کړي او د نوموړو شورا ګانو د سازمانې
څرنګوالې د ساتلو سره به مرسته وکړي.
د ملي پيوستون د پروګرام لپاره بودجه د نړيوال بانک ،د افغانستان د بيارغونې وجهي صندوق (۲۵م مخ) او
د دوه اړخیزه بسپنه ورکونکو له خوا برابریږي .ددې پروګرام مرستندویه هیوادونه آسترالیا ،کاناډا ،ډنمارک،
د اروپا کمیسیون ،فنلند ،فرانسه ،جرمني ،ایټالیا ،جاپان ،نوی زیالند ،سویډن ،سويزرلنډ ،هالنډ ،انګلستان او
د امریکې متحده ایالتونه دي.

دملګرو ملتونو د پراختیايي مرستو کاري چوکاټ

()UNDAF

د ملګروملتونو د پراختیايي مرستو کاري چوکاټ د ملګرو ملتونو د ټولو ادارو لپاره چې په افغانستان کې کار
کوي د پروګرام د پالن جوړونې یو کاري چوکاټ دی .د يادونې وړ ده چې دغه کاري چوکاټ د هیواد په
کچه د ملګرو ملتونو دسیسټم په وړاندې ګډ غبرګون څرګندوي او د ا د هیڅ یوې ادارې پروګرام په انفرادي
ډول نه بدلوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي مرستو لومړنۍکاري چوکاټ ( )۱۳۸۷-۱۳۸۵د مرستې او
همکارۍپرڅلورومهموبرخوڅرخیدلو )۱:حکومتداري ،دقانون حاکمیتاو بشري حقونه )۲،باثباته معیشتونه)۳،
روغتیا او ښوونه او روزنه ،او )۴طبیعي سرچینې او چاپیریال.
د ملګرو ملتونو د پراختیايي مرستو دوهم کاري چوکاټ چې موده یې له  ۱۳۹۲-۱۳۸۹پورې ده ،د ۱۳۸۸
کال د تلې په میاشت کې یې په کار پیل وکړ .د ملګرو ملتونو د ملکي ډلې( دهیواد په کچه)  ۳۳غړې په ګډه
او په هر اړخیزه توګه دملي او نړیوالو ملګرو سره دسال مشوروله الرې یې د افغانستان د ملي پراختیايي
ستراتیژۍ سره د مرستې لپاره کاري چوکاټ برابر کړی دی .په نوموړې چوکاټ کې درې دوه اړخیز
پیاوړې کونکې لومړیتوبونه برخه لري )۱ :حکومت داري او ثبات )۲ ،باثباته معیشتونه :کرهنه ،د خوړو
خوندیتوب او د عایداتو یا ګټو فرصتونه ،او  )۳ټولنیز بنسټیز خدمتونه  :روغتیا ،ښوونه او روزنه ،او به او
د روغتیاساتنې خدمتونه.
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د لومړیتوب لومړنۍ برخه“ ،ښه حکومتداري ،سوله اوثبات” د دولت په وړاندې به د ولس د ویساپر پیاوړې
کولو ،د فساد څخه پر مخنیوی ،له جزا څخه د معافیت په وړاندې مبارزه ،بشري حقونو ته د درناوي پر
زیاتولو ،د ګټورواواغیزمنو اداروپر جوړولو ،او عدالت ته د الس رسۍ پر زیاتولو به تمرکزوکړي.
دنوموړو لومړیتوبونو په برخه کې ملګرې ملتونه به ملي وړتیا پیاوړې کړي او د ماین پاکولو ،د پولو د
ښه مدیریت ،د امنیتي سکټور د سمون ،د قانون د حاکمیت ،او د نشه يي توکو د سودا ګرۍ څخه د مخنیوي
د هڅو د پیاوړې کولو په برخه کې به په دومداره توګه ښکیل وي.
د لومړیتوب په دوهمه برخه کې “،دمعیشتونو ثبات” ملګرې ملتونه به هڅه وکړي څو د کورنۍ په کچه
خواړه ښه اومتنوع کړي،د اوبولګولو شبکو ته پراختیا ورکړي او د ښه کیفیت درولودونکې تخمونه برابر
کړي ،او د خوړو د خوندیتوب پروګرامونه به پلې کړي .همدا رازد ملګرو ملتونو ادارې به د طبیعي
ناورینونو او د طبیعي سرچینو د مدیریت په برخه کې په داسې توګه چې بیوزلي راټیټه او شخړې حل کړي
د ملي وړتیا د لوړولو سره به مرسته وکړي.
د “ټولنیز و بنسټیز وخدمتونو” برخه به د لیک لوست او حرفوي روزنو ،د لومړنیو او منځنیو ښوونځیو ،او
د لوړو زدکړو په برخه کې دحکومت د هڅو بشپړونکې وي .د ملګرو ملتونو ملکي ډله (د هیواد په کچه) به
د روغتیايي سیسټمونو او خدمتونو د ودې ،د څښاک د پاکو او روغتیايي اوبو ،روغتیا ساتنې ،او روغ ژوند
د برابرولو په برخه کې به هم مرسته وکړي.
د اټکل له مخې د ۴ملیاردو ډالرو د ټولیزې بودیجې سره د ملګرو ملتونو ادارې به ځانګړې هڅې وکړي
څو په یوشمیرهغو والیتونو کې چې په کې د خدمتونو کچه او کیفیت ټیټ دی خپل کارپوهان او وړتیاوې
دواړه وکاروي .د ملګرو ملتونو یو ګډ صندوق د سرچینو د سمبالولو ،د مرستو د عادالنه ویش ،او د ګډ کار
لپاره د ادارو د هڅونې په موخه به رامینځ ته شي.
د ملګرو ملتونو د نوې کاري چوکاټ  ۲۶السلیک کونکې دا دي:
•په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پالوی
•د ملګرو ملتونو د خوړو او کرهنې اداره

()FAO

•د ملګرو ملتونو د بشر د استوګنې پروګرام
•د کار نړیوال سازمان

()UNAMA

()UN-HABITAT

()ILO

•د کډوالو لپاره نړیواله اداره
•د پیسو نړیوال صندوق

()IOM

()IMF

•د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ
•د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام

اداره ()UNOCH

()UNDP
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•د ملګرو ملتونو د چاپیریال پروګرام

()UNEP

•د ملګرو ملتونو تعلیمي ،علمي او فرهنګي اداره
•د ملګرو ملتونو د نفوسووجهي صندوق

()UNESCO

()UNFPA

•د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ اداره
•د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونووجهي صندق (
•د ملګرو ملتونو د صنایعو د پراختیا اداره

)UNICEF

()UNIDO

•د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو پراختیايي صندوق

()UNIFEM

•د ملګرو ملتونو د سیمه ایزو معلوماتو یو ټوټه شبکه
•د افغانستان د ماین پاکولو د همغږۍ مرکز

()UNHCR

()UNIRIN

()MACCA

•د ملګرو ملتونو د نشه يي توکو او جرمونو سره د مبارزې
•د بشري حقونو لپاره د عالي کمیشنر دفتر

()UNOHCHR

•د پروژو د خدمتونو لپاره د ملګرو ملتونو اداره
•د نړۍ د خوړو پروګرام

()WFP

•د روغتیا نړیوال سازمان

()WHO

•نړیوال بانک

دفتر()UNODC

()UNOPS

()WB

•د آسیا پراختیا يي بانک

()ADB

•د سوداګرۍ او پراختیا په هکله د ملګرو ملتونو کنفرانس

()UNCTAD

•د اچ  .آي  .وي /ایډس په هکله د ملګرو ملتونو ګډ پروګرام

()UNAIDS

د ملکي خدمتونو کمیسیون
د اداري سمون او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون ( )IARCSCپه  17مخ کې وګورﺉ.

د لندن کنفرانسونه

)Afghanistan.hmg.gov.uk/en/conference (2010
د  1384کال د سلواغې په  11او 12مه نېټه د بریتانيې حکومت د لندن په ښار کې د افغانستان په اړه د لندن
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د لمړني کنفرانس چې مشري يې د افغان دولت او ملګرو ملتونو د لوړ پوړو چارواکو له خوا کېده ،کوربه ؤ.
دغه کنفرانس درې موخې یې درلودې :د افغانستان د تړون ليک (26م مخ) په رسمي توګه پيلول ،نړيوالې
ټولنې ته د افغان حکومت له خوا د افغانستان د ملی پراختیا د لنډ مهالې ستراتیژۍ (29م مخ) وړاندې کول
او د دې تضمین چې د افغانستان حکومت د خپلو کورنیو موخو او نړیوالو ژمنو د پوره کولو لپاره بسیا
سرچینې لري.
د لندن په کنفرانس کې د بُن د بهیر د بشپړیدو او د طالبانو له نسکورېدو را وروسته د افغانستان د پراختيا
د لمړني پړاو څخه چې په کې د سياسي ادارو بيارغول او په ډموکراټيک ډول د یو ملي حکومت ټاکل
شامل وو یادونه وشوه .همدا راز په دې کنفرانس کې د نړيوالې ټولنې غړو ته دا فرصت برابر شو څو د
افغانستان د بيارغونې په اړه دخپلې سياسي او مالي ژمنو یوځل بیا پخلۍ وکړي.
د افغانستان په اړه د لندن دوهم کنفرانس چې مشري یې د ولسمشر حامد کرزي ،د انګلستان د صدراعظم
ګوردن براون او د مګرو ملتونو د عمومی سرمنشي بانکي مون له خوا کیده د  ۱۳۸۸کال د سلواغې د
میاشتې په  ۸مه نیټه جوړ شو .ددې کنفرانس موخه دد لومړیتوبونو د ټاکلو له الرې د یو سیاسي عزم سره
په افغانستان کې د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو زیاتول ؤ.

د نشه يي توکو پر وړاندې مبارزه

()CN

www.mcn.gov.af

لکه څرنګه چې د تریاکو د اقتصاد سره اړوندې بی ثباتۍ او ناامنۍ د پرمختګ پر لور ستر خنډ بلل کیږي ،د
نشه يي توکو پر وړاندې دمبارزې هڅې هم په افغانستان کې د بیا رغونې او پراختيا د نوښتونو نه بیلېدونکې
برخه ګڼل کیږي .په کال  ۱۳۸۵کې ولسمشر کرزي دافغانستان د نشه يي توکو د کنټرول نوې ملي ستراتیژۍ
ته په خپله سریزه کې داسې وویل“ ،زمونږ د هیواد او سیمې د راتلونکې پر وړاندې دهغه زیات شمیر
ګواښونو په اړه خبرې به خورا ستونزمنې وي .دا به د اوږد مهال امنیت ،پراختیا ،او د افغانستان لپاره د
یوې اغیزمنې ادارې پروړاندې یوه ستره ننګونه وي” .د نشه يي توکو پروړاندې مبارزه د حکومت د امنيتي
سکټور د سمون د کړنالرې د پنځو ستنو څخه يوه ستنه ګڼل کېږي چې د افغانستان په تړون او د افغانستان
په ملی پراختیايي ستراتیژۍکې د يوې ارزښتناکې او هراړخیزې موضوع په توګه راغلې ده .په ۱۳۸۰کال
کې د طالبانو له را پرځیدو وروسته افغان حکومت د نشه يي درملو پر کر کیله ،توليد ،ناوړه کارونې او
قاچاق بندیز ولګولو .د  1383کال د ليندۍ په مياشت کې د نشه يي توکو پر وړاندې د مبارزې په لومړني
ملي کنفرانس کې نوې ټاکل شوي ولسمشر حامد کرزي د نشه يي توکو پروړاندې مبارزه یې د خپل حکومت
د يوه لومړيتوب په توګه اعالن کړه.
د نشه يي توکو پروړاندې د مبارزې وزارت پر کړنالرې او ستراتيژۍ څارنه کوي او د نشه يي توکو
پروړاندې د مبارزې ټول فعالیتونه همغږې کوي او د ګڼ شمیر وزارتونو لکه د کورنیو چارو ،کرهنې،
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د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ،د عامې روغتیا وزارت او د ملګرو ملتونو دنشه يي توکو او جرمونو پر
وړاندې د مبارزې دفتر( .)UNODCد نشه يي توکو پر وړاندې د مبارزې دنوښتونو الرښوونه د نشه يي توکو
دکنټرول د ملي ستراتیژۍ ( )NDCSله لورې کیږي .د نشه يي توکو د کنټرول ملي ستراتیژي د نشه يي توکو
پروړاندې د مبارزې په برخه کې د دولت د هڅو لپاره د ستراتیژيکې اجنډا په توګه څلور غوره لومړيتوبونه
وړاندې کوي:
•د قاچاقچيانو او د هغوي د مالتړ کوونکو په نښه کولو سره د درملو د سوداګرۍ او د سوداګریزو بنسټونو
له مینځه وړل
•د کليوالي مشروع معيشتونو پياوړي کول او متنوع کول
•د ناقانونه درملو د غوښتنې کمول او په نشه يي توکو د روږدو کسانو درملنه
•په مرکز او واليتونو کې د دولتي مؤسسو پياوړې کول.
•د دغه لومړيتوبونو سربیره ،د نشه يي توکو د کنټرول ملي ستراتیژي د فعاليتونو اته ستنې په نښه کوي:
عامه پوهاوی ،نړيواله او سيمه ايزه همکاري ،د معیشتونو بدیل ،د نشه يي توکو د غوښتنې راټیټول ،د
قانون پلې کول ،جنايي عدالت ،د جرړو ایستل ،اود بنسټونو رغونه.
د نشه يي توکو د کنټرول د ملي ستراتیژۍ مالتړ د نشه يي توکو پروړاندې د مبارزې د قانون په وسیله چې
د  1384کال د ليندۍ په مياشت کې د ولسمشرۍ د فرمان او د  ۱۳۸۳کال د اساسي قانون د 7مې مادې په
پر بنسټ تصویب شو ،کېږي .دا قانون څرګندوي چې “دولت د هر ډول ترهګريزو فعالیتونو ،د نشه يي توکو
د کرکیلې او قاچاق ،او د نشه راوړونکو موادو د توليد او مصرف د مخنيوي دنده لري ”.لکه څرنګه چې د
نشه يي توکو په قانون کې په تفصیل سره راغلې دي د عدليې وزارت د نشه يي توکو سره د مبارزې د يوه
اغيزمن کاري چوکاټ د جوړولو په لړ کې د  1383کال د سلواغې په مياشت کې د نشه يي توکو پر وړاندې
د مبارزې په موخه د جنايي عدالت یوه ډله جوړه کړه څو د نشه يي توکو سره د مبارزې په پیښوکې ښکیل
وي او د نشه يي توکو سره د مبارزې د کړنالرو په برخه کې قاضيان ،څارنواالن ،او پلټونکې وروزي.
د معیشتونود بدیل پروګرامونوته زياته پاملرنه شوې ،ددې پروګرامونو موخه دکوکنارو کروندګرو او
کارګرو ته د محصول د فرصتونو ،د پور ميکانيزمونو ،د کسب او مشغوال دمالتړ ،بازارونو ته السرسي او
د کار د فرصتونوبرابرول دي.
تر ۱۳۸۷پورې د نشه يي توکو پر وړاندې د مبارزې هڅې په افغانستان کې د نشه يي توکو د جرړو د ایستلو
يعني د محصول د فزيکي ویجاړونې په برخه کې کومه مهمه السته راوړنه نه لري .د کوکنارو د کښت
ویجاړونه چې په الره اچول شوې وه د نشه يي توکو پروړاندې د مبارزې په وزارت کې د کوکنارو د کښت
د له مینځه وړلو د پالن جوړونې او څارنې د مرکزي څانګې لخوا طرحه شوې او د کوکنارو د له مینځه
وړنې د مرکزي ځواک له خوا د نړیوالې ټولنې په مرسته تر سره شوه .د ویجاړونې ځينې نور پروګرامونه
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د واليانو له خوا د والیانو په مشرۍ د ویجاړونې د پروګرام ( )GLEله الرې او د افغان ملي پوليسو (5م مخ)
او افغان ملي پوځ(4مخ) په مرسته تر سره شوې دي.
په  ۱۳۸۸کال کې د کوکنارو د له مینځه وړنې ځواک منحل شو او د  ۱۳۸۹کال لپاره پاملرنه د والیانو په
مشرۍ د کوکنارو د له مینځه وړنې پر وګرام ته واوښته .د کوکنارو د له مینځه وړنې د کاري ډلې اوونیزه
غونډه د نشه يي توکو پروړاندې د مبارزې د وزارت له خوا د حکومت د استازو ،د انګلستان ،د امریکې د
متحدو ایالتونو او د ملګرو ملتونو د استازو په ګډون تر سره کیږي.
د نشه يي توکو سره دمبارزې د قانون د پلې کولو لپاره دوه ادارې شته ،چې دواړه يې د نشه يي توکو پر
وړاندې د مبارزې په برخه کې د کورنيو چارو د مرستيال وزير تر مشرۍ الندې کار کوي .تمه کېږي چې په
څو راتلونکو کلونو کې د افغانستان د نشه يي توکو پر وړاندې د مبارزې پوليس ( )CNPAبه له  2000څخه
زیاتو افسرانو څخه جوړ په یوه ځانګړې ځواک بدل شي ،چې دا هغه لومړنۍ اداره ده چې د نشه یي توکو
پر وړاندې د مبارزې د قانون پلې کول ،دنشه يي توکو د قاچاق اړوندو جرايمو کشف او پلټنه همغږې کوي.
د نشه يي توکو سره دمبارزې ځانګړۍ ځواک چې په ټول افغانستان کې د نشه يي توکو د مخنيوي دعملياتو
دنده لري ،د نشه يي توکو پر وړاندې د مبارزې لپاره د افغانستان د نشه يي توکو پروړاندې د مبارزې له
پوليسو سره په نږدې همکارۍ کې کار کوي .افغان ملي پوليسو او سرحدي پولیسو ته د نشه يي توکو پر
وړاندې د مبارزې روزنه هم ورکول کېږي .د نشه يي توکو پر وړاندې د مبارزې د نوښتونو لپاره بودیجه
له یو شمېر سرچينو څخه تر السه کېږي ،چې پخوا ځينې به يې د نشه يي توکو پر وړاندې د مبارزې د
وجهي صندوق ( ۶۵م مخ) له الرې ورکول کېدې چې په  1384کال کې جوړ او په  ۱۳۸۷کال کې پای
ته ورسید .د بودیجه ورکونې نوی میکانیزم اوس مهال تر څیړنې الندې دی .یوه اوسنۍ طرح د کرهنې
او کلیو د پراختیا بشپړه اسانتیا ( )CARD-Fده چې د خپل د پیل پړاوونه وهي.
د کرهنې او کلیو د پراختیا دبشپړې اسانتیا ( )CARD-Fموخه د کلیوالي باثباته اقتصاد پراختیا ،د دندود رامینځ
ته کولو او د قانوني ګټو د ودې په کار کې د افغان چاروکو د وړتیا لوړل دي .چې دا به د کلیوالي پراختیا
لپاره یو یو ټوټه پروګرام وړاندې کړي چې له مخې به یې شته نوښتونه بشپړ شي او همدا راز د ولسوالیو
په کچه به نوې پروژې پیل شي څو د خلکو الس رسي هغه مهمو مرستو ته چې اقتصادی پراختیا ته وده
ورکوي تضمین کړي .نوموړې اسانتیا به په ولسوالیو کې د میشتو ډلو له الرې له نورو پراخیتايي ملګرو،
ځايي ټولنو او حکومتي ډلو سره په نږدې همکارۍ کې د پراختیايي فرصتونو تشې په ګوته کړي.
د لوړې کچې پراخې پایلې دا دي:
• په ټولو لومړیتوب لرونکو ولسوالیو کې د کرهنې او کلیو د اغیزمنو بازارونو له الرې د دندو او ګټو
د فرصتونو لوړول
• کرهنې او دکلیو پراختیا ته د حکومت او بسپنه ورکونکو د مالتړ د ښې همغږۍ له الرې د ولسوالیو په
کچه د شتو پروګرامونو(ملي او سیمه ایز) څخه سترې اغیزې تر السه کول
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• د بریالیو پروګرامونو او پروژو او نورو اقداماتو لپاره د ستراتیژیکو اقداماتو لکه د نورو سرچینو او
تشو د ډکولو له الرې د هدف لرونکو معیشتونو په وړاندې د شتو خنډونو په نښه کول
• د والیتونو او ولسوالیو په کچه د هغه پروګرامونو او پروژو چې د اقتصادي پراختیا سره په نیغه مرسته
کوي د په الره اچولو په موخه د حکومت د سازماني او عملیاتي وړتیا پیاوړې کول
هغه مهمې موضوعګانې چې د نشه يي توکو پر وړاندې د مبارزې د سکټور فعالین ور سره مخامخ دي دا
دي :د نشه يي توکو پر وړاندې د مبارزې د فعاليتونو ګډول او لومړيتوب ټاکل؛ د ترياکو د اقتصاد او ناامنۍ
ترمینځ پراخې اړيکې ؛ څه ډول د نشه يي توکو پر وړاندې د مبازرې فعاليتونه د نورو پراختيايي فعاليتونو
سره یوځای شي؛ او د ترياکو د له منځه وړلو او پراختيايي مرستو ترمینځ نظم راوستل.
بله مهمه پوښتنه داده چې څه ډول کېداي شي چې لنډ مهالې سیاسي موخې تر السه شي لکه دکرکیلې راټیټول،
په داسې حال کې چې د يوه سوکاله او باثباته افغانستان د جوړولو او ږد مهالې موخې کمزورې نه کړي،چې
په پای کې به د کوکنارو د اقتصاد د تلپاتې کمښت المل شي.
د نشه يي توکو پر وړاندې د مبارزې لپاره د کابينې يوه فرعي کميټه چې د اړوندو وزارتونو ،سفارتونو او
د بسپنه ورکونکو له استازو څخه جوړه شوې همدا راز د نشه يي توکو پر وړاندې د مبارزې د وزارت
تر مشرۍ الندې د نشه يي توکو د کنټرول د ملي ستراتیژۍ د ځانګړو موضوعګانو لپاره کاري ډلې شتون
لري او همدا راز د نشه يي توکو پر وړاندې مبارزه د پالیسۍ د لوړې کچې د عمل دډلې( 80مخ) د اجنډا
په سر کې راځي.
همدارنګه د نشه يي توکو پر وړاندې د مبارزې لپاره سالکاره ډله د افغانستان په ملي پراختیايي ستراتیژۍ
کې ځای لري 88( .م مخ)

د نشه يي توکو پر وړاندې د مبارزې وجهي صندوق

()CNTF

د نشه يي توکو پروړاندې د مبارزې وجهي صندوق د  1384کال د تلې په مياشت کې د څو بسپنه ورکونکو
د مالي مرستو له الرې د نشه يي توکو د کنټرول د ملي ستراتیژۍ ( )NDCSد موخو د تر سره کولو سره
د مرستې لپاره جوړ شو .د دې ادارې لويې موخې دادي :د افغان حکومت د نشه يي توکو پر وړاندې د
مبارزې د هڅو لپاره د زياتو سرچينو برابرول ،ددې سرچینو د ځانګړې کولو په کار کې د روڼوالې او
حساب ورکونې څخه ډاډ ،د نشه يي توکو پروړاندې د مبارزې د ستراتیژۍ په پلې کولو کې د دولت د
واک پیاوړې کول ،او د نشه يي توکو پروړاندې د مبارزې فعاليتونو ته د بسپنه ورکونې په برخه کې د ښه
همغاړيتوب رامنځته کول.
په داسې حال کې چې دغه صندوق د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام ( )UNDPله خوا اداره کېږي ،د
افغانستان حکومت د خپل ټاکل شویو ادارو ،د مالیې او د نشه يي توکو پروړاندې دمبارزې د وزارتونو له
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الرې د نشه يي توکو پروړاندې د وجهي صندوق بشپړ مسؤلیت په غاړه لري .د کلیو د پراختیا او بیارغونې،
کرهنې او د عامې روغتیا د وزارتونو په ګډون ،لسو نورو وزارتونو د پلی کوونکو ملګرو په توګه د هغو
پروژو سره مرسته کړې چې د نشه يي توکو پروړاندې د وجهي صندوق له خوا تمویل شوې دي .دنشه يي
توکو پروړاندې د مبارزې د وجهي صندوق بوديجه د ۱۷بسپنه ورکونکو او مدیره پالوې له خوا چې په
کې د حکومت ،یوناما(12مخ) ،د آسیا د پراختیايي بانک ،د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې ،د اروپا د
کمیسیون استازې برخه لري برابریږي او په دې کې د انګلستان د هیواد او نړیوال بانک استازې د څارونکو
په توګه برخه لري.
دغه صندوق اوس مهال پر هغو پروژو چې بشپړې شوې نه دي کار کوي لکه د ښو کړنو نوښتونه (.)GPI
چې په  ۱۳۸۶کال کې پیل شو .د ښو کړنو نوښتونه د افغانستان د حکومت یو نوښت دی چې نیت یې د
کوکنارو څخه په خالصو والیتونو کې او یا هغو والیتونو کې چې د کوکنارو په کر کیلې کې د پام وړ
کمښت راغلی ،او یا د نشه يي توکو پر وړاندې دمبارزې نورې ګټورې الس ته راوړنې لري ،د لوړې
اغیزو لرونکو پراختیايي مرستو برابرول دي .ددې نوښتونو موخه د کوکنارو د له مینځه وړلو له د وامداره
پرمختګ او د کوکنارو څخه په خالصو والیتونو کې د لومړنیو پراختیا يي پروژو لپاره د مالي مرستو د
برابرو لو له الرې د کوکنارو څخه دد ې والیتونو دخالص پاتې کیدلو سره مرسته ده .ددې نوښتونو مهم
مرسته کوونکې د امریکې او انګلستان هیوادونه دي .د  ۱۳۸۹کال د لړم په میاشت کې د امریکې متحدو
ایالتونو د یو نوې تړون د الس لیک په پایله کې ۲۷هغه والیتونو ته چې کوکنارو څخه خالص او یا د
کوکنارو په کرکیله کې د پام وړ کمښت راغلی وو د  ۳۸.۷میلیون ډالرو مرسته وکړه خو دا مرسته د نشه
يي توکو پر وړاندې د مبارزې د وجهي صندوق له الرې نه دي شوې.
د نشه يي توکو پر وړاندې د مبارزې وجهی صندوق ښايي د کرهنې او کلیو د پراختیا د بشپړې اسانتیا
( )CARD-Fله الرې بریالیتوب ته ورسیږي ( 77 CNمخ)

د ناقانونه وسله والو ډلو له مینځه وړل

()DIAG

www.diag.gov.af

د افغانستان د نوې پیل پروګرام په 34مخ کې وګورﺉ.

د نادولتي مؤسسو قانون او کړنالره
د نادولتی سازمانونو د قانون او کړنالرې په هکله د بشپړو معلوماتو لپاره  176مخ وګورﺉ.
د  1381ل کال راهيسې دوه ستر نوښتونه په دې موخه چې دا روښانه کړي چې کوم سازمانونه غير
انتفاعي نادولتي سازمانونه دي او کوم یې نه دي ،او په افغانستان کې د نادولتي مؤسسو په فعاليتونو کې
روڼوالی او حساب ورکونه پیاوړې کړي را مینځ ته شوې دي .لومړۍ نوښت هغه قانون ؤ چې د هغې له
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مخې دا څرګندیږي چې یوه نادولتي مؤسسه څه ده او د هغوی مجاز فعاليتونه څه دي ،د نادولتي مؤسسو
د جوړولو او داخلي ادارې لپاره يو شمېر معيارونه برابروي ،د نادولتي مؤسسو لپاره د رپوټ ورکوونې
شرایط څرګندوي ،او هغه ډله انتفاعي مؤسسې پیاوړې کوي چې اوس مهال د نادولتي مؤسسو په بڼه ثبت
شوې دي ترڅو ځان په سوداګريزه بڼه سمبال کړي ،او د نادولتي مؤسسو په چارو کې روڼوالې او حساب
ورکونې ته وده ورکوي .دوهم نوښت د نادولتي مؤسسو قانون او کړنالره وه چې د هغو نادولتي مؤسسو د
ټولنې له خوا چې په افغانستان کې په فعالیت بوخت دي د یو خودمختاره میکانیزم په څیر طرح شو ترڅو د
روڼوالي ،حساب ورکونې او مسلکي معیارونو په اړه د ټولو السلیک کوونکو هوډ تضمین کړي.
د نادولتي مؤسسو سره په سال او د نادولتي مؤسسو لپاره دغیر انتفاعي قانون د نړيوال مرکز په تخنيکي
مرسته د نادولتي مؤسسو د قانون لومړۍ مسوده په  1382ل کال کې عدليې وزارت ته وړاندې شوه.
د  1383او  1384کال د وري په مياشتو کې د افغانستان د پراختیا په غونډو کې د نادولتي مؤسسوڅخه په
وخت د قانون جوړونې غوښتنه وشوه ،او په پای کې د نادولتي مؤسسو قانون د  1384کال د غبرګولې په
مياشت کې تصویب شو .دغه قانون یوه داسې وسیله برابروي ،چې له مخې یې غیر انتفاعي نادولتي موسسو
او هغو تړون کوونکو ترمینځ چې د نا دولتي سازمانونو په توګه ثبت شوې دي توپیر را مینځ ته کوي (د
 1380او  1383کلونو ترمینځ د ثبت لپاره د رسمي معیاراتو د نه شتون سره سره شاوخوا  2400ادارې
د نادولتي مؤسسو په توګه د حکومت سره ثبت شوې دي).
کله چې د  1382کال د چنګاښ په مياشت کې د نادولتي مؤسسو د قانون لومړۍ مسوده حکومت ته وړاندې
شوه ،نو 120نادولتي مؤسسو د نادولتي مؤسسو د قانون او کړنالرې په مینځ پانګې د بحث لپاره په یو
ورکشاپ کې ګډون وکړ .دغه قانون په افغانستان کې د نادولتي مؤسسو د  4سترو تنظيموونکو ادارو :اکبر
( 40م مخ) ،د افغاني نادولتي مؤسسو د همغږۍ اداره ( 24م مخ) ،د سهیلې او لویدیځ افغانستان او بلوچستان
د همغږۍ اداره ( ۵۲م مخ) له خوا تسویدشوی ؤ .د دغه قانون داراالنشاء د اکبر ترڅارنې الندې جوړه شوه
ترڅوهغه مسوده چې د  ۱۳۸۳کال د غويي په میاشت کې بشپړه شوه تنظيم او وروستۍ یې کړي .په پای
کې د نادولتي مؤسسو قانون د  1384ل کال د غبرګولي د مياشتې په 9مه نېټه په عمومي ډول د نادولتي
مؤسسو له خوا رامینځ ته شو.
د دې لپاره چې ټول نوموړۍ قانون السلیک کړي ،نو د نادولتی موسسو څخه وغوښتل شول څو یو شمیر
اسناد چې ددوی د نا دولتی سازمان حالت ،لکه قانوني ثبت،د همغږۍ د ادارو غړيتوب ،مالي ريکارډ ،او
اړونده وزارت ته د رپوټ ورکولو شواهد څرګندوي وړاندې یې کړي .د نادولتي مؤسسو قانون  100افغاني
او نړيوال السلیک کوونکې لري.
د نادولتي مؤسسو د قانون او کړنالرې د بشپړ متن لپاره د دغه الرښود کتاب  ۱76مخ وګورﺉ..
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د واليتي بيارغونې ډله

()PRT

www.nato.int/isaf/topics/prt
د واليتي بيارغونې ډلې هغه کوچنۍ ډلې دي چې هم پوځي او هم ملکي کارکوونکې لري چې په پوځي هډو
کې میشت دي؛ د والیتي بیا رغونې ډلې په واليتي کچه د مرستندویه هڅو لپاره د امنيت د ټينګښت او د
بيارغونې سره دمرستې دنده په غاړه لري .ددغه پروګرام په هکله وړاندیز د لومړي ځل لپاره د ائتالفي
ځواکونو او د متحده ايالتونو د سفارت له خوا د  ۱۳۸۱کال په لومړيو کې د تلپاتې خپلواکۍ د دریم پړاو څخه
(د جګړې له پړاو) څلورم پړاو (د بيارغونې پړاو) ته د اړولو په بحثونو کې وشو .د واليتي بيارغونې د
ډلو را مینځ ته کیدل په رسمي توګه د  ۱۳۸۱کال د لړم په مياشت کې د ولسمشر کرزي له خوا اعالن شو.
د والیتي بیارغونې ډلې په اصل کې د ائتالفي ځواکونو له خوا پیل شوې .په داسې حال کې چې د ملګرو
ملتونو د امنیت د شورا د  ۱۳۸۲کال د تلې د میاشتې د اعالمیې څخه وروسته چې له مخې یې دنړیوالو سوله
ساتو ځواکونو ماموریت د کابل څخه بهر پراخ شو ،نونړیوالو سوله ساتو ځواکونو د دغو ډلو مشري یې په
غاړه واخیسته او په  ۱۳۸۳کال یې د افغانستان په شمال او لویدیځ کې د والیتي بیا رغونې نوې ډلې جوړې
کړې .په  ۱۳۸۵کال کې په ختیځ او سهیلي سیمو کې د والیتي بیارغونې د ډلو قومانده آیساف ته ور وسپارل
شوه ،او په دې توګه په ټول افغانستان کې د والیتی بیارغونې د ټولو ډلو مشري آیساف ته وسپارل شوه.
د واليتي بيارغونې د ډلو موخه لکه څرنګه چې د واليتي بيارغونې د اجرائیوي کمېټې له خوا ټاکل شوې
ده ،داده:
دافغانستان اسالمي جمهوریت سره مرسته څو دعملیاتو په ټاکل شوو سیمو کې د یو باثباته او خوندي
چاپیریال د رامینځ ته کولوپه موخه خپله واکمني پراخه ،او د امنيتي سکټور د سمون او بيارغونې
هڅې پياوړې کړي.
ددغه پراخ ماموریت له اعالمیې څخه د کوم تفصيلي فرمان له الرې مالتړ نه دی شوی ،او همدارنګه د
واليتي بيارغونې د ډلې کومه واحده بېلګه هم نشته .په داسې حال کې چې د واليتي بيارغونې د ډلو مشري
د ځانګړو هیوادونو له خوا کېږي ،خو د دغو ډلو پوځي برخه د آیساف د قومندانانو تر قوماندې الندې ده .د
دغو ډلو جوړښت اوعمليات په ځانګړو والياتونو کې د حاالتو او همدارنګه د سرتېرو ورکوونکو هېوادونو
د نظریو او الرښوونو تر اغیزې الندې دي.
د واليتي بيارغونې ډلې په مینځنۍ توګه د  ۲۰۰ -۱۰۰کارکوونکو څخه جوړې شوې دي .پوځي کارکونکې
يې د ملکي کسانو امنيت ساتي په کوم کې چې د بهرنيو چارو استازې ،پراختيايي مامورين او بسپنه
ورکوونکې شامل دي .د واليتي بيارغونې ځينې ډلې د کرنې او ويترنرۍ سالکاران ،د ملکي پوليسو
روزونکې ،حکومتي سالکاران ،پرمختیایي سالکاران ،او همدارنګه د نشه یي توکو پروړاندی د مبارزې
کارپوهان هم لري .د واليتي بيارغونې د ډلو د بیارغونې او پرمختیایي فعالیتونو همغږي د دغه ډلو د ملکي
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کارکوونکو په غاړه ده.
د واليتي بيارغونې ډلې د دندو څارنه او الرښوونه د دغه ډلو د اجرائيوي کميټې له خوا چې مشري يې په
ګډه د کورنيو چارو د وزیراو د ائتالف او آيساف د قوماندانانو په غاړه ده کیږي .په دغه کميټه کې د ماليې د
وزارت ،د کليو د بيارغونې او پراختيا د وزارت ،دائتالفي ځواکونو ،آيساف ،يوناما او د سرتېرو ورکوونکو
هېوادونو استازي برخه لري .د واليتي بيارغونې د ډلې يوه کاري ډله د نوموړې کميټې سره د هغوی په
کارونو کې مرسته کوي.
ځینې نادولتي موسسې پدې اړه انديښمن دي چې په بشري مرستو کې د واليتي بيارغونې د ډلو ورګډېدل د
پوځي او مرستندويه سکټورونو ترمینځ توپير له مینځه وړي .ددې کار مالتړ کوونکو دا استدالل وکړ چې د
والیتي بیارغونې ډلې کوالی شي چې مرستندویه پروژې د ګواښ څخه په ډکو سیمو کې چې د مرستندويه
سازمانونو لپاره د السرسۍ وړ نه دي پلې کړي.
د  ۱۳۸۸کال د مرغومې تر میاشتې پورې په هیواد کې د والیتي بیارغونې  ۲۶ډلې فعالې وې چې له دې ډلې
څخه  ۱۲یې د امریکې د متحدو ایالتونو ۲ ،د جرمني ،او یوه یوه د نوې زیالند ،ترکیې ،کاناډا ،انګلستان،
هالند ،ایټالیا ،هسپانیې ،لیتوانیا ،ناروې ،هنګري ،سویډن او چک د جمهوریت له خوا جوړې شوې دي.

سالکاره ډله

()CG

مشورتي ډله د حکومت په مشرۍ د سکټورونو ځانګړې ادارې دي ،چې د افغانستان د تړون د موخو د پلې
کیدو د څارنې او د افغانستان د ملي پراخیتايي ستراتيژۍ د بیاکتنې په موخه حکومت ،بسپنه ورکوونکې ،او
مدني ټولنه سره يوځای کوي .دغه ادارې همدارنګه د سکټور ځانګړو مسألو او ننګونو د حل په برخه کې
خدمت کوي ،او په افغانستان کې پراختیايي هڅې همغږې کوي .کله چې د افغانستان ملي پراختیايي ستراتیژي
د  ۱۳۸۷کال په نیمايي کې بشپړه شوه نو سال کارو ډلو شتون هم پای ته ورسید .د دولت او نړيوالې ټولنې
ترمینځ د همغږۍ دنده چې مشورتي ډلې د هغې يوه برخه وې د اوس دپاليسۍ په اړه د بحثونو په برخه
کې د څارنې او همغږۍ ګډ هیأت او د هغه کميټو ته او په اجرايي برخه کې د وزارتونو تر مینځ کميټو ته
ولېږدول شوه.
سالکارې ډلې د لومړي ځل لپاره د  ۱۳۸۱کال په وروستیو کې د  16پراختيايي پروګرامونو په اړه چې
په ملي پراختیايي کاري چوکاټ ( )NDFکې په نښه شوې وو د حکومت ،بسپنه ورکونکو ،د ملګرو ملتونو
د ادارو او نادولتي سازمانونو تر منځ د د اړیکو او خبرو اترو د آسانولو په موخه رامینځ ته شوې دي .په
 ۱۳۸۵کال کې د سالکارو ډلو ميکانيزم د افغانستان د تړون او ملي پراختيايي ستراتېژۍ سره د سمون لپاره
تعديل شو .اته سالکارې ډلې چې د ملي پراختيايي ستراتېژۍ له اته سکټورونو سره یې سمون درلود موجودې
وې .د سالکارو ډلو میکانیزم په خپلو دندو کې د افغانستان د ملي پراختیايي ستراتیژۍ د څارنې له کمیټې
سره د همغږۍ او څارنې د ګډ پالوې د غړې په توګه چې د افغانستان د تړون د موخو د پلې کولو د څارنې
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دنده لري مرسته کوي.

عامه اداري سمون

()PAR

د افغان حکومت د عامه ادارو د سمون کاري چوکاټ هڅه کوي چې په افغانستان کې ګټور ،اغېزمن او راڼه
ملکي خدمتونه رامنځته کړي .دغه بهیر د اداري سمون او ملکي خدمتونو د خپلواک کميسيون او د سیمه
ایزو ارګانونو د خپلواک ریاست له خوا څارل کېږي ،عامه اداري سمون د افغانستان په تړون ليک او د
افغانستان په ملي پراختیايي ستراتیژۍ کې طرح شوی يو لومړېتوب دی.
د دې سمون موخه د بیال بیلوستونزو په نښه کول دي لکه :ټوټه ټوټه شوې دولتي جوړښتونه ،په یوه وخت
کې د ګڼ شمیر دندو تر سره کول او د ادارو ترمینځ د همغږۍ نشتوالۍ؛ د مرکز (کابل) او والیاتو ترمینځ
کمزورې اړیکې د حساب ورکونې د پیاوړتیا ناڅرګنده او کمزورې ميکانيزمونه؛ د د الزمو وړتیا
وودرلودونکو مسلکي او تجربه لرونکو کارکوونکو نشتوالۍ؛ د وړتيا پر بنسټ د ګمارلو او ټاکلولپاره د
پیاوړو کړنالرو نشتوالۍ ،کوم چې د واسطې پر بنسټ ګمارلو ته الره هواروي؛ د معاشو او رتبو داسې
جوړښت ته اړتيا چې د ملکي کارکوونکو د جذب ،ساتنې او هڅولو المل شي؛ کمزورې فزيکي بنسټونه؛ او
بیرته پاتې او پخواني اداري سيسټمونه.
د عامه اداري سمون يو مرکزي عنصر د سمون د لومړیتوب او د جوړښتونو د تجدید نوښت دی (،)PRR
چې موخه يې په وزارتونو کې د اداري ظرفيت جوړښت او په معاشونو کې په پام کې نیول شوی زياتوالۍ
دی .دغه پروګرام پدې موخه هم طرحه شوی دی چې د هغه وزارتونو ترمینځ د همغږۍ څخه ډاډ ترالسه
شي چې د بیالبیلو بسپنه ورکوونکو په مرسته سمون مومي.
په  ۱۳۸۴کال کې د عامه اداري سمون پروګرام له سره طرحه او د  ۱۳۸۹-۱۳۸۵کلونو لپاره یې يو کاري
چوکاټ جوړ کړ ،چې له مخې یې تمرکز له تدریجي نوښتونو څخه د هراړخیز سمون لور ته واوښت ،چې
په هغه کې ټول وزارتونه او نور خپلواک سازمانونه شامل دي چې خپل مالي تخصیص د مالیې وزارت
څخه په مستقیمه توګه تر السه کوي (چې د لومړنیو بودیجوي ادارو په نامه هم یادیږي)؛ او همدارنګه په
پام کې لري چې سمون له مرکز څخه واليتونواو ولسواليو ته هم وغځوي .د عامه اداري سمون دغه نوی
پړاو په پنځو برخو کې له سره جوړ شوی دی  )۱:اداري اصالحات؛  )۲معاشونه او هڅوونکې؛  )۳د ملکي
خدمتونو اداره؛  )۴د وړتيا پر بنسټ د ګمارنې تضمین او پراختیا؛  )۵د وړتیا لوړوالۍ.
د افغانستان د عامه سکټور په اړه د الزیاتو معلوماتو لپاره  101مخ وګورﺉ.

ګډرزمي ځواکونه

()CJTF101

په10مخ کې ائتالفي ځواکونه وګورﺉ.
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ملی سیمه ایز پراختیایي پروګرام

()NABDP

www.mrrd.gov.af/nabdp

دا د ملګرو ملتونو د پراختيايي ادارې له خوا تمويلېدونکی پروګرام دی چې د کليو د بيارغونې او پراختیا د
وزارت له خوا پلي کېږي .نوموړۍ پروګرام په  ۱۳۸۱کال کې د افغان دولت د ملی لومړیتوب دپروګرامونوپه
توګه د افغانستان د ملي پراختیاپه کاری چوکاټ (۷۷م مخ) کې تعریف شوی ؤ پیل شو.
دنوموړې پروګرام موخې په ټول هیواد کې د دولت د وړتیا د لوړولو او د پراختیا لپاره د ګډې همغږۍ د را
مینځ ته کولو له الرې په ټاکل شویوسیمو کې دکلیو د پراختیا د لومړیتوبونو په برخه کې د چټکو بیارغونواو
اوږد مهاله پراختیا وده ده .د دې پروګرام د لومړي پړاو د بشپړېدو څخه وروسته ( ۱۳۸۱تر)۱۳۸۴-۱۳۸۳
د پروګرام دوهم پړاو د  ۱۳۸۴کال د سلواغې په میاشت کې پیل شو چې موخه یې د دولت او د ملګرو ملتونو
په مالتړ د کلیو د پراختیا د پروګرامونو لپاره د همغږۍ د یو غوره او ګټور میکانیزم په توګه خدمت ؤ.
اوسنۍ پړاو پربنسټیزه پراختیا ،د ظرفیت پر لوړولو ،او په سیمه ایزه او والیتي کچه د سکټور ونو ترمینځ
پر همغږۍ ،او همداشان د سیمه ایز او محلي اقتصاد دبیارغونې د فعالیتونو پر ودې تمرکز کوي.
دریم او اوسنۍ پړاو چې د  ۱۳۸۸کال د چنګاښ په میاشت کې پیل شود افغانستان د ملي پراختیايي ستراتیژ
ۍ د دریمې ستنې یعنې ټولنیزه او اقتصادي پراختیا پر بنسټ والړ دی  .او سمهال د  ۱۳۹۳کال د غبرګولې
تر میاشتې پورې بودیجه په واک کې لري.
د ملی سیمه ایز پراختیايي پروګرام دریم پړاو درې اساسي برخې لري:
1 .1د سیمه ایزې حکومت دارۍ او د ولسوالیو د پراختیايي ټولنو رسمي کول ( :)DDAد ټولنې د پراختیايي
شوراګانو څخه په پیروۍ سره دغه پروګرام ملي پوښښ ته د رسیدو لپاره د ولسوالیو پراختیايي ټولنو د
رسمي کیدو کار ته به دوام ورکړي.
2 .2د کلیوالي بنسټیزو خدمتونو له الرې د معیشت ثبات :دغه برخه په پام کې لري چې د کرهنې د
اغیزمنتوب او د کلیوالي اقتصاد د پراختیا لپاره په فزیکي بنسټ کې شته تشې ډکې کړي .لکه د کروندو
څخه تر بازاره الرې ،د اوبولګولو کارونه ،د خوراکي توکو د زیرمې اسانتیاوې ،او سیمه ایز بازارونه.
3 .3د اقتصادي معیشت د ښه کولو له الرې ثبات :دغه پروګرام به دجګړې او د جګړې وروسته شرایطو
کې “د یوې نوښتګرې کړنالرې له الرې چې په کې یو شمیر اقتصادجوړونکې بیلګې او د هغه څه
طرح ځای لري کومې چې باید په ځايي ټولنو د ثبات اغیزې ولري” د یوهر اړخیز حل لپاره به مرسته
وکړي .همدا راز دغه برخه د هغو کروندګرو لپاره چې د کوکنارو پر کښت تکیه لري د معیشت د بدیل
فرصتونو ته به وده ورکړي.
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ملي بودیجه

www.budgetmof.gov.af
د افغانستان حکومت هر کال ملي بودیجه جوړوي .دغه بودیجه دهمغه کال د خدمتونو د وړاندې کولو د
لګښت یو اټکل دی او دغه خدمتونو ته د پیسې د ورکړې څرنګوالۍ مشخصوي .د  ۱۳۸۸مالي کال لپاره
ملي بودیجه کابو  ۷.۷۵ملیارد ډالرو سره برابره ده چې په یو لړ پراخو خدمتونو لکه قانون او نظم  ،ښوونه
او روزنه ،روغتیا او هوساینې د برابرولو ،او د کلیو او ښارونو پراختیاپه برخه کې به ولګیږي .ددې برخو
لګښت به د راغونډې شوې مالیې ،او د وړاندې شوو خدمتونو د الس ته راغلو پیسو ،او د هغو پیسو چې د
نړیوالې ټولنې له خوا افغانستان ته د پراختیايی مرستو و د پور په بڼه ورکړل شوې دي له الرې به پوره شي.
لګښتونه د هغوی د موخو له مخې تصنیف شوې دي .عادي لګښت هغه پیسې دی چې د حکومت د
ورځنیولګښتونو لپاره لکه د ملکي مامورینو  ،ښوونکو او پولیس د معاشونو؛ د دفترونو او نورو بنسټونو د
لګښتونو؛د تجهیزاتو او ماشینونو لکه کمپیوټرونو او موټرونو د پیرودنې لپاره لګیږي .ددې لګښتونو زیاتره
برخه پیسې د مالیو او نورو کورنیو سرچینو څخه تر السه کیږي .د  ۱۳۸۸کال لپاره دغه بودیجه ۱.۸۱
ملیارد ډالره ده.
د عادي بودیجې ترڅنګ د هیواد پراختیايي بودیجه ده .هغه پیسې دي چې د افغانانو لپاره د خدمتونو د
برابرولو پر پراختیا او ودې لګیږي .ددې لګښت زیاتره برخه د پراختیايي پروژو په بڼه ده لکه د نوو ښونځیو
جوړول ،د نوو سړکونو او الرو جوړول ،د اوبو رسولو او روغتیا ساتنې د نوو پروګرامونو د په الره
اچولو،او د بشري سرچینو د وړتیا د لوړولو او نور و .نوموړې بودیجه د نړیوالو مرستندویه ټولنو له خوا
چې افغانستان سره د کورني امنیت د ودې  ،د عامه خدمتونو د معیارونو او د پوښښ د لوړولو ،د اقتصاد د
خصوصي سکټورد ودې دهڅولو لپاره یې د پیسو ژمنه کړې ده برابریږي.
پراختیايي بودیجه په دوو برخو ویشل کیږي :اصلي پراختیايي بودیجه د هغو پراختیايي پیسو څخه جوړه ده
چې د مالیې د وزارت له خوا د حکومت د مالي کړنالرې له الرې اداره کیږي .د  ۱۳۸۸کال لپاره اصلي
پراختیايي بودیجه۱.۱۴ملیارد ډالره ده .بهرنۍ پراختیايي بودیجه هغه پیسې دي چې د مرستندویه ټولنې له
خوا حکومت ته نه بلکې په نیغه د خپلو تړون لرونکو همکارانو په واک کې ورکول کیږي .د  ۱۳۸۸کال
لپاره بهرنۍ پراختیايي بودیجه  ۴.۸ملیارده ډالره ده.
د کلنۍ بودیجې جوړول یو اوږد او پیچلۍ بهیر دی .د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ ددې بهیر مدیریت
مالیې وزارت ته ورکړل شوی دی .د کلنۍ بودیجې جوړول کابو یوکال وخت نیسي او د دغه بهیر د کنټرول
لپاره د مالیې وزارت له خوا مهال ویش جوړاو ددې بهیر څارنه کیږي.
د بودیجې جوړونې فعالیتونه تل د ملي پالن – د افغانستان د ملي پراختیايی ستراتیژۍ څخه پیل کیږي .دا
هغه پنځه کلن پروګرام دی چې دا په ډاګه کوي چې د افغانستان حکومت د نړیوالې ټولنې په مرسته په دې
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موده کې کومو موخو ته د رسیدو هیله لري او د مهمو لومړیتوبونو برخې ځانګړې کوي .د پالن د په الره
اچولو د لګښت او د ګټو د سرچینو او د اندازې لپاره الزمې پیسې د منځنۍ مودې د مالي او بودیجې په کاري
چوکاټ ( )MTBFکې په پام کې نیول کیږي چې د کلنۍ بودیجې د جوړونې بهیر ته د اړتیا په صورت کې
معلومات برابروي.
د مالیې وزارت اړوندو وزارتونو ته د کلنۍ بودیجې د جوړولو لپاره یو لړ قوانین د متحدالمال لیک دصادرلو
له الرې وضع کړې دي .چې دا د عادي او پراختیايي بودیجې لپاره قوانین مشخصوي .اړونده وزارتونه د
خپلې بودیجې لپاره طرح شوی وړاندیز مالیې وزارت ته وړاندې کوي .او بیا د ټولو وزارتونو اټکل شوې
بودیجه د ملی بودیجې په سند کې سره یوځای کیږي چې بیا د کابینې له خوا د تصویب وروسته پارلمان
ته وړاندې کیږي .چې پارلمان د  ۴۵ورځو لپاره پر بودیجې بحثونه کوي او په پای کې د پارلمان له خوا
تصویبیږي.
په  ۱۳۸۸کال کې د مالیې وزارت د ملي بودیجې د جوړونې د ښه والې او د غوره حکومتدارۍ سره د
مرستې لپاره یې یو لړ نوښتونه وړاندې کړل .چې ددوی په مینځ کې د پالیسۍ پر بنسټ د بودیجې جوړونه وه
چې د وزارتونو لګښتونه په مستقیمه توګه د افغانستان د ملي پراختیايي ستراتیژۍ له غوښتنو سره د پروګرام
د بودیجو په بڼه تړي .همدا راز د مالیې وزارت د اړوندو وزارتونو سره د تخنیکې مرستې د برابرولو ،د
بودیجې جوړولو د بهیر د اسانولو ،او د بودیجې جوړونې لپاره د اضافي وخت د ورکولو له الرې یې د
مرستې لپاره یو لړ ګامونه اوچت کړې دي .وروستۍ موخې اړوند وزارتونه یې ددې وړ ګرځولي څو د
افغانستان ولس ته د خدمتونو څرنګوالې او پوښښ ته وده ورکړي.

ملي پراختیايي کاري چوکاټ

()NDF

ملي پراختیايي کاري چوکاټ د افغانستان د لنډمهالې ادارې له خوا په  1381کال کې په افغانستان کې د
پراختيا او بيارغونې د پروسې د الرښود په توګه رامینځ ته شو .دغه چوکاټ  16ملي پراختيايي پروګرامونه
او تر دريو ستنو الندې شپږ هراړخیزه مسئلې څرګندوي )1 :انساني کرامت او ټولنيزخوندیتوب  )2فزيکي
بنسټونه ،او  )3د پراختيا لپاره وړ چاپېريال .ملي پراختیايي کاري چوکاټ همدا راز ۱۲د لومړيتوب لرونکې
پروګرامونه یې په نښه کړي چې دا د حکومت لپاره د پالیسۍ له تر ټولو سترو لومړیتوبونو څخه ګڼل کیږي.
د16لومړیتوب لرونکو ملي پراختیايي پروګرامونو څارنه د مشورتي ډلو (۷۵م مخ) له خوا کېده .دغه
مشورتي ډلو د یوې ټولنې په توګه یې کار کولوچې په کې په هر سکټور کې د پراختیايي او بیا رغونې پروژو
په هکله به تفصیلې طرحې او بحثونه تر سره کیدل .وروسته بیا هرې مشورتي ډلې د خپل سکټور پالنونه،
ملي پراختیايي بودیجې ته د عامه پانګه اچونې د پروګرام ( )PIPد وړاندیز کولو له الرې پلې کول .سر بیره
پردې د هریو شپږو هر اړخیزو موضوع ګانو لپاره مشورتي ډلې شتون لري.
د ماليې وزارت ترالرښوونې الندې ملي پراختیايي کاري چوکاټ د دولت او بسپنه ورکوونکو د پالن
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جوړولو لپاره د  ۱۳۸۴کال د مرغومې تر میاشتې پورې د لومړني بنسټ په توګه پاتې شو ،وروسته له دې
د دغه چوکاټ ځای د افغانستان ملي پراختیايي لنډمهالې ستراتیژۍ ونيو.

نړيوال سوله ساتې ځواکونه

()ISAF

www.isaf.nato.int

د نړیوال سوله ساتې ځواک یا آیساف دنده ده چې د افغان ملي پوځ د بشپړ مالتړ سره په افغانستان کې د یو
خوندي او امن چاپیریال په رامینځ ته کولواوساتنه کې د افغان حکومت سره مرسته وکړي .
آیساف د لومړي ځل لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د  ۱۳۸۶اعالمیې له الرې د  ۱۳۸۰کال د لیندۍ په
 ۲۰۰۱( ۲۹کال د ډسمبر د میاشتې په  ۲۰مه نېټه) څرنګه چې دبُن د تړون په لومړۍ ضمیمه کې د لنډمهالې
ادارې د رامینځ ته کولو په اړه په پام کې نیول شوی ؤ منځته راغی .آیساف د ملګرو ملتونو له خوا یو څو
ملیتیزځواک دی ،نه د ملګرو ملتونو د سوله ساتنې ځواک .د آیساف مالي لګښتونه د دغه څو ملیتیز ځواک
د بسپنه ورکوونکوهیوادونو لهخوا برابریږي ،نه د ملګرو ملتونو له خوا.
د ۱۳۸۲کال د زمري په میاشت کې ناټو د آیساف مشرتوب په غاړه واخیست ،چې بیا د دغه مشرتابه
ماموریت په کابل پورې محدودپاتې شو .او د همدغه کال د تلې په میاشت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا
له کابل څخه بهر ته د ناټو د ماموریت د پراخوالې واک ورکړ .د  ۱۳۸۵کال د سلواغې تر میاشتې پورې د
آیساف مشرتوب په دغه ځواک کې د ګډو هیوادونو تر مینځ په دوران کې ؤ؛ د آیساف د لومړیو ماموریتونو
مشري د بریتانیې ،ترکیې ،جرمني او هالند هیوادونو له خوا وشوه .د  ۱۳۸۵کال د سلواغې په میاشت کې
د آیساف د لسم ماموریت د بشپړیدو سره سم ددې پرځای چې د ماموریت دنده یو ځانګړې هیواد ته وسپارل
شي ،آیساف یو ”ګډمرکزي دفتر“ ته واوښت ،دا پدې مانا ده چې هر هیواد د خپلو بستونو ټاکل شوې برخه
په رضاکاره ډول څنګه چې خپله یې مناسبه ګڼي ،ډکه کړې .په  ۱۳۸۸کال کې امریکايي جنرال ستنلي مک
کریستل د امریکايي جنرال دیوید دی مک کیرنن پر ځای وټاکل شو .آیساف او د هغه فعالیتونه د امریکې د
متحده ایالتونو د مشرتابه الندی د ائتالفي ځواکونو څخه چې د طالبانو حکومت یې را وپرځاوه او د تلپاتې
سولې او ازادۍ د راوستولو په موخه په افغانستان کې خپلو عملیاتو ته دوام ورکوي جال دي .آیساف په
لومړي سر کې یواځې د کابل په ښار کې د امنیت ساتلو دنده درلوده ،په داسې حال کې چې ،ائتالفي ځواک
د هیواد په پاتې نورو برخو کې د امنیت د ټینګښت چارې په غاړه درلودې .د  ۱۳۸۱کال را هیسې که څه
هم چې اوږد مهاله موخه دا وه چې آیساف پراختیا ومومي او دواړه پوځي ځواکونه د یوې مرکزي قوماندې
الندې راوستل شي .له دې کبله د والیتي بیارغونې د ډلو سیمه ايزه قومانده د  ۱۳۸۵-۱۳۸۳کلونو په اوږدو
کې آیساف ته ور وسپارل شوه .د آیساف د ماموریت د جغرافیایې پراختیا په بشپړولو سره ،د هیواد وروستۍ
څلورمه ختیځه برخه د  ۱۳۸۵کال د تلې د میاشتې په ۱۳مه نېټه آیساف ته ور وسپارل شوه او په دې توګه
آیساف د والیتي بیا رغونې د ټولو  ۲۵ډلو او په ټول افغانستان کې یې د امنیت مسؤلیت په غاړه واخیست.
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همدارنګه آیساف د عملياتي الرښوونې او اړیکو د ډلې پروګرام هم پلې کوي په  ،چې د افغانستان د ملي
پوځ په ټاکل شویو کنډکونو کې الرښوونکو ته ځای ورکوي .د  ۱۳۸۷کال د زمري په میاشت کې ،آیساف
د کابل د امنیت د مشرتابه مسؤلیت د افغانستان د ملي امنیت ځواکونو ته ور وسپاره.
د آیساف عمومي جوړښت :په کابل کې میشت دوه مرکزي دفترونه؛ د هوایي دندوځواک چې د هوایي عملياتو
دنده په غاړه لري؛ د ټولو پنځو زونونو لپاره سیمه ایزه قومانده (پالزمینه ،شمال ،لویدیځ ،سهیل ،ختیځ)؛
د مرستو د لیږد هډې؛ او د والیتي بیا رغونې ډلې .د ناټو پریکړه کوونکې اداره د غیر ناټوهیوادونو د
مرستندویه ځواکونو سره په مشوره کې د آیساف ځواک ته سیاسي الرښوونې برابروي.
د  ۱۳۸۸کال د زمري په میاشت کې د ناتو غړې په دې موافقه وکړه چې د آیساف دلوړې قوماندانۍ جوړښت
ته د مسولیتونو د اندازې او پراختیا سره سمون ورکړي .د  ۱۳۸۸ګال د لړم په میاشت کې د ستراتیژیکو،
سیاسي پوځي او ورځنیو دندواوعملیاتو د بیلولو له الرې د آیساف د هڅو د اغیزمنتوب په موخه یې یوه
نوې منځنۍ مرکزي قومانداني پرانیستله .دغه نوې قومانداني ددې برخو څخه جوړه ده :یوعالي مرکزي
دفتر چې د  ۴ستورو لرونکې جنرال (جنرال مک کریستل) ترقوماندې الندې دی ،او یو ثانوي درې ستورې
لرونکۍ مرکزي قومانداني (یا منځنۍ قومنداني) ،چې د آیساف د ګډې قومندانۍ په نامه یادیږي .په داسې حال
کې چې د آیساف ګډه قومنداني غواړي چې د آیساف عملیات د افغان ادارو او نورو نړیوالو سازمانونو سره
همغږې کړي ،د آیساف ګډه قومنداني خپل تکتیکي عملیات به په الره واچوي او ددې ملیاتو مسوولیت به
د سیمه ایزې قومندانۍ او د والیتي بیا رغونې د ډلو پر غاړه وي .د آیساف د ګډو قواوو قومانده د جنرال
دیویدم .مودریګویز پرغاړه ده.
د ۱۳۸۸کال د مرغومې په میاشت کې د آیساف د ځواکونو شمیر کابو  ۸۴۱۵۰تنه ؤ ،چې له دغو سیمه ایزو
قومندانیو څخه جوړ ؤ( ۶۱۵۰ :پالزمینه)؛ (۵۷۵۰شمال)؛ (۴۴۰۰لویدیځ)؛( ۴۳۹۰۰سهیل)؛(۲۳۹۵۰ختیځ).
د  ۴۳ځواک مرسته کوونکې هیوادونه دادي :البانیا،ارمنیا،استرالیا ،اطریش ،آذربایجان ،بلجیم ،بوسنیا
هرزه ګوینیا ،بلغاریا ،کاناډا ،کوریشیا ،د چک جمهوریت ،ډنمارک ،ایستونیا ،فنلنډ ،فرانسه ،جیورجیا،
جرمني،یونان ،هنګري ،آیسلنډ ،آیرلنډ ،ایتالیا ،اردن،لیتویا ،لیوانیا ،لوکزامبورګ ،مکدونیا ،هالنډ ،نوی
زیالند ،ناروې ،پولند ،پرتګال ،رومانیا ،سینګاپور ،سلواک ،سلووینیا ،هسپانیه ،سویډن ،ترکیه ،اوکراین،
عربي متحده امارات ،انګلستان او د امریکې متحده ایالتونه دي.

واليتي پراختيايي پالن

()PDP

www.ands.gov.af/ands/ands_docs/index.asp
لکه څرنګه چې د افغانستان په ملي پراختیايي ستراتیژۍ کې په ډاګه شوی ؤ ،د هیواد د ټولو  ۳۴والیتونو
لپاره د والیتي پراختیايی پالن جوړول چې موخه یې په افغانستان کې پر پراختیايي لومړیتوبونو د ټولیز توافق
تضمین دی .نوموړې پالنونه د ځايي ټولنو سره چې په هر والیت کې د پروژو د لومړیتوبونو او وړاندیزونو
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د پیژندلو لپاره تنظیم شوې دي ،د سیمه ایزو سال مشورو پایلې دي .دغه پالنونه  ۸اساسي سکټورونه تر
پوښښ الندې نیسي :بنسټونه او طبیعي سرچینې؛ اقتصادي اداره او د خصوصي سکټور پراختیا؛ کرهنه او
کلیوالي پراختیا؛ ښوونه او روزنه؛ روغتیا؛ ټولنیزه ساتنه؛ حکومت داري؛ امنیت؛ او د قانون حاکمیت او
بشري حقونه .وروستۍ سال مشورې د والیتونو له ادارې ،مدني ټولنې او د بسپنه ورکوونکو سازمانونو له
استازو سره تر سره شوې تر څو جوته شي چې دغه پالنونه د دولت د اړوندو وزارتونو له ستراتیژیو سره
سمون لري .د محلي ارګانونو د خپلواک ریاست د وینا سره سم د والیتي پراختیایي پالن بهیر د هغو هڅو
څخه دی چې ددې پر ځای چې د والیتونو بودیجه او پالن جوړونه په کابل کې د وزارتونو له خوا جوړه
شي باید په خپله والیتونو کې ترسره شي.
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شالید
د ۱۳۸۰م لمریز کال د لړم په میاشت کې د طالبانو د رژيم له نسکوریدو څخه وروسته ،د افغان دسیاسي ډلو
مشران د بُن په غونډه کې چې د ملگرو ملتونو په مالتړ په جرمنی کې چیرې چې د بُن تړون هم ( 51م مخ)
السلیک شو ،سره راغونډ شول .دغه تړون لیک د افغانستان لپاره یې لنډ مهاله اداره ( 25م مخ) وټاکله او
افغانستان ته یې د دوه نیمو کلونو په موده کې د تلپاتې حکومتي ادارو ،او یو پراخ بنسټه ،د جنسيت په وړاندې
حساس ،څو مليتي او په بشپړه توګه د یواستازې حکومت د بيا جوړولو مهال وېش یې ترتیب کړ .د ۱۳۸۱
کال د غبرګولې د میاشتې بیړنۍ لویې جرګې (بیړنې لویه جرګه ۱۰م مخ) ،د افغانستان د لنډمهالې ادارې پر
ځای یې د افغانستان انتقالي حکومت وټاکلو اوحامد کرزۍ یې د دولت د رئیس او د افغانستان د انتقالي دولت
د پارلمان په نه شتون کې د افغانستان د موقت حکومت د مشر په توګه یې وټاکلو.
د بُن له مهال وېش سره سم ،په یوه نوې اساسي قانون باندې (د اساسي قانون بشپړ متن د دغه الرښود د
اسنادو په برخه کې موجود دی) خبرې اترې وشوې او اساسي قانون د لویې جرګې ( 120م مخ) له خوا چې
د  ۱۳۸۲کال د لیندۍ له ۲۳مې څخه د مرغومې تر۱۴مې نیټې پورې یې دوام درلود تصويب شو .اساسي
قانون ټاکل شوې ولسمشرته یې دوه ټاکل شوې مرستیاالن او یوه ملي شورا چې له دوو جرګګیو څخه جوړده
(ولسي جرګه او مشرانو جرګه) په واک کې ورکوي .په سیمه ایزه کچه،اساسي قانون د والیتي ،ولسوالیو،
کلیو او د ښاروالیو شوراګانو ټاکنې ،همدا شان د ولسمشر له خوا د والیانو او ښارواالنو د ټاکلو وړاندیز کوي.
په هغو ټولټاکنو کې چې د  ۱۳۸۳کال د تلې په ۱۸مه نېټه تر سره شوې ،حامد کرزي د  ٪۵۵رایو په ترالسه
کولو سره د خلکو د رایو له الرې دافغانستان لومړني انتخابي جمهور رئیس په توګه وټاکل شو .هغه د ۱۳۸۳
کال د لیندۍ په ۱۷مه نېټه لوړه وکړه چې له هغه سره سم انتقالي دولت په رسمي توګه د افغانستان اسالمي
جمهوري دولت ته واوښت .په پام کې وه چې د ملي شورا ،د والیتي او د ولسوالیو د شورا ګانو ټاکنې به د
جمهوري ریاست له ټولټاکنو سره سم په الره واچول شي خو ،د امنیتي او تخنیکي ستونزو له کبله وځنډول
شوې .په پای کې د ولسي جرګې او والیتي شورا ګانو ټولټاکنې د  ۱۳۸۴کال د وږې په ۲۷مه نېټه تر سره
شوې .د ولسمشرۍ او د والیتي شوراګانو د ټاکنو دوهم پړاو په  ۱۳۸۸کال کې تر سره شو چې دغه بحث
پارونکۍ بهیر د ولسمشر کرزي د دوهم ځل ټاکل کیدو سره پای ته ورسید.

په افغانستان کې حکومت
اجرائيه ځواک
د افغانستان د مرکزي حکومت اجرائیه څانګه د ولسمشر د دفتر ،دوو مرستیاالنو ،لویې څارنوالۍ۲۶،
وزیرانو او همدا شان زیاتو خپلواکو ادارو او نور دولتي سازمانونو څخه جوړه ده .ولسمشر په مستقیمه توګه
دیوې پنځه کلنې مودې لپاره ټاکل کېږي او کوالی شي په اعظمي توګه د دوو دورو لپاره خدمت وکړي .د
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ولسمشرۍ ټاکنو نوماند کوالی شي خپل دوه مرستیاالن هم په همدې وخت کې ونوموي .ولسمشر د دولت
مشر ،د کابینې رئیس ،او د وسله والو ځواکونو اعلی سر قومندان دی.
په ټولیزه توګه په خپله د ولسمشر دفتر ،د امنیت شورا ،د رسنیو دفتر ،او د اداري چارو له دفتر څخه جوړ
دی چې د اداري چارو دفتر ولسمشر ،د ولسمشر مرستیاالنو او د ولسمشر سالکارانو ته اداري ،لوژستیکي
او مالي مرستې برابروي.
ولسمشر وزیران ،لوی څارنوال ،د افغانستان بانک رئیس (مرکزي بانک) ،د سترې محکمې غړې ،د ملی
امنیت رئیس او د سرې میاشتې رئیس ټاکي .چې تر ټاکلو وروسته نوماندې ملي شورا ته داعتماد د رایو د
تر السه کولو لپاره معرفي کیږي او که چیرې د ملی شورا څخه د اعتماد رایې یې تر السه نه کړې نو په
دې دنده نه شي ګمارل کیدای .د  ۲۴نوماندو وزیرانو له ډلې څخه چې د جمهور رئیس له لورې د ۱۳۸۸
کال د لیندۍ په میاشت کې ملي شورا ته معرفي شوې وو یواځې  ۷تنو یې د ولسي جرګې له خوا د اعتماد د
رایې په تر السه کولو بریالي شول .د  ۱۳۸۸کال د مرغومې په میاشت کې د  ۱۷نوماندو وزیرانو له ډلې
نه  ۱۰تنه یې د اعتماد د رایې په تر السه کولو کې پاتې راغلل او د ولسي جرګې له خوا رد شول .د اساسي
قانون له مخې نورې ټولې اجرا ئیوي دندې د ولسمشر د مرستیاالنو په ګډون ،د کابل ښاروال ،او د بیالبیلو
کمیسیونو مشران د ولسمشر له خوا ټاکل کیږي او د ملی شورا تایید ته اړتیا نه لري.

مقننه ځواک
ملی شورا
د  ۱۳۸۲کال د اساسي قانون له مخې ،ملي شورا یا پارلمان له دوو جرګګیو( ولسي جرګه او مشرانو جرګه)
څخه جوړه ده .نوې ملی شورا د لومړي ځل لپاره د  ۱۳۸۴کال د لیندۍ په میاشت کې د همدې کال د وږې
د میاشتې له پارلماني ټاکنو څخه وروسته یې غونډه وکړه.
د ولسي جرګې غړې د والیتي ټاکنیزو حوزو له الرې د یوې پنځه کلنې دورې لپاره ټاکل کېږي .اوس مهال
په ولسي جرګه کې  ۲۴۹څوکۍ شته؛ په اساسي قانون کې په اعظمي توګه تر ۲۵۰څوکیو یادونه شوې ده.
ټولې څوکۍ د والیتونو د وګړو دشمیر سره سم وېشل کېږي ( 109م مخ کې جدول وګورئ) .په اساسي
قانون کې يادونه شوې چې په منځنۍ توګه د هر والیت دوه څوکۍ چې ټولې  ۶۸څوکۍ کیږي د ښځو لپاره
ځانګړې کیږي .که څه هم چې د  ۱۳۸۴کال د ټاکنو راهیسې د کوچیانومسأله د پارلمان د غړو په مینځ کې
په یوه تاوده بحث بدله شوې ده  ۱۰څوکۍ د کوچیانو لپاره په پام کې نیول شوي چې له دې ډلې نه درې یې
باید ښځو ته ورکړل شي.
د مشرانوجرګه  ۱۰۲غړې لري چې په ګډه توګه د ولسمشر له خوا (یو پردریمه برخه) او د ولسي جرګې،
د والیتونو او ولسوالیو د شورا ګانو(دوه پر دریمه برخه) له ټاکنو څخه وروسته دغیر ستقیمو ټاکنوله الرې
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ټاکل شوې دي .اساسي قانون څرګندوي چې د مشرانو جرګې غړی په الندې ډول ټاکل کیږي اویا هم
انتصابېږي.
•د هرې والیتي شورا د غړو څخه ،اړونده شورا یو کس د څلورو کلونو لپاره ټاکي.
•د هر والیت د ولسوالیو د شوارګانو څخه ،اړونده شوراګانې یو کس د دریو کلونو لپاره ټاکي.
ولسمشر د پاتې غړو یو پر دریمه برخه چې په کې د معلولینو دوه استازې او د کوچیانو دوه استازي دي د
یوې پنځه کلنې دورې لپاره ټاکي .چې د ولسمشر ددغو انتصاب شوو غړو ۵۰سلنه باید ښځې وي.
په داسې حال کې چې اساسي قانون د ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو په هکله صراحت لري خو ترننه پورې
دغه ټاکنې نه دي تر سره شوي .یوه لنډمهاله حل الره په الره اچول شوې ده :هره والیتي شورا د یوه
پرځای خپل دوه غړې مشرانو جرګې ته ټاکي (چې یو د څلورو کلونو او بل د دریو کلونو لپاره تر هغه چې د
ولسوالیو ټولټاکنې تر سره کېږي).په دې توګه د ټاکل شوو کسانو  ۲:۱نسبت انتصابي غړې دي .له دې مؤقتي
حل الرې څخه پنځه کاله وروسته ال هم د ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو لپاره پالنونه روښانه نه دي او دغه
ټاکنې اوس هم ځنډیدلې دي .دمشرانو جرګې د جوړښت دغه لنډ مهاله وسیله د ملي شورا تر راتلونکو ټاکنو
پورې به همداسې پر ځای پاتې وي ،او د ولسوالۍ شوراګانو تر جوړیدو پورې به خپل کار ته ادامه ورکړي.
د ملي شورا غړې باید د افغانستان استوګن واوسي .او ولسي جرګې ته د نوماندۍ پرمهال نوماند باید لږ تر
لږه  ۲۵کاله عمر ولري ،په داسی حال کې چې د مشرانو جرګې غړې باید د ټاکنې او یا د انتصاب پر مهال
لږ تر لږه  ۳۵کاله عمر ولري .په یو وخت کې د دواړو جرګو (ولسي جرګې او مشرانو جرګې) غړیتوب
تر السه کول شونی نه دی.
ملي شورا په کال کې دوه ځلې عادي غونډې کوي او د کار موده یې په کال کې  ۹میاشتې ده .غونډې ترهغه
وخته چې د ملي شورا د رئیس او یا لږ تر لږه د  ۱۰تنو غړو له خوا یې د پټوالې غوښتنه نه وي شوی او
د شورا له خوا تاييد شوې نه وي ،آزادې او د ولس پرمخ پرانیستې دي.
د اساسي قانون د  ۹۰مادې پر بنسټ ،ملي شورا دالندېنیو صالحیتونو درلودونکې ده:
•د قوانينو او تقنيني فرمانونو تصويب ،تعديل يا لغو كول
•د ټولنيزې ،کلتوري ،اقتصادي او ټكنالوژيکي پراختيا د پالنونو تصويب
•د دولتي بودیجې تصويب او د پور ونو داخيستلو يا وركولو اجازه
•د اداري واحدونو جوړښت ،تعديل او يا لغو كول
•د نړیوالو قوانیونو او تړونونو تایید یا د هغوی سره د افغانستان د غړیتوب لغو کول
•نورهغه صالحیتونه چې په اساسي قانون کې یې یاد ونه شوې ده.
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پالیسي او قانون جوړونه کېدای شي د ولسمشر د دفتر ،وزارتونو یا د ملي شورا له خوا ترسره شي ،چې بیا
د ملي شورا د دواړو جرګګیو له خوا تر تصویب او د ولسمشر له خوا تر توشیح وروسته په یوقانون بدلیږي.
د اساسي قانون۹۴مه ماده څرګندوي چې:
•قانون هغه مصوبه ده چې د ملي شورا د دواړو جرګوله خوا تصویب او د جمهور رئيس له خوا توشېح
شي ،مګردا چې په اساسي قانون كې بل ډول څرګندونه شوې وي.
•كه چیرې جمهور رئيس د ملي شوراله مصوبې سره موافقه ونه لري كوالى شي چې دنوموړې مصوبې
له وړاندې كېدو څخه د پنځلسو ورځو په موده کې د مناسبو داليلو په وړاندې کولو سره مصوبه ملي
شورا ته بیا ولیږي.
•ددغه وخت په تېریدو سره اویا که چیرې ولسي جرګه یوه ځانګړې موضوع د دوه پر دریمې برخې
د اکثریت رایو پر بنسټ بیاتصویب کړي ،نوپه دې صورت کې نوموړې مسوده توشیح شوې ګڼل کېږي
او تنفیذیږي.
ځینې ټاکلې تقنیني اسناد لکه (مقررې ،امرونه او الرښوونې) د انفرادي وزارتونو له خوا هم صادرېدای شي.
یوه الیحه یا توشیح شوی فرمان باید د سپارلو د نیټې څخه د یوې میاشتې په ترڅ کې تصویب کړای شي .په
ولسي جرګه کې  ۱۸او د مشرانو په جرګه کې  ۱۴کمیسیونونه شته.
د  ۱۳۸۱کال د بُن تړون څرګنده کړه چې د  ۱۳۴۳کال اساسي قانون او نور شته قوانین (که چیرې د بُن له
تړون او یا هم د افغانستان له نړیوالو لوزنامو سره په تناقض کې نه وي) به د نوې اساسي قانون ترتصویبه
پورې یو لنډ مهاله قانوني کاري چوکاټ رامینځ ته کړي .نوی اساسي قانون په  ۱۳۸۳کال کې تنفیذ شو او
ګڼ شمیر فرمانونه او قوانین د خپلو موادو د په پام کې نیولو سره سم تصویب شوې دي .د عدلیې وزارت د
تقنین ریاست چې د قوانینو د تسویددنده پرغاړه لري ګن شمیر قوانین یې تصویب کړي چې د پخوانیو قوانینو
ځای یې نیولۍ دی .یو شمیر متناقض قوانین چې د پخوانیو بیال بیلو رژیمونو له خوا تصویب شوې ووکه څه
هم چې پاتې دي خو د هغو د همغاړې کولو لپاره هڅې روانې دي.
د افغانستان د قوانینو په هکله د الزیاتو معلوماتو لپاره  99مخ وګورﺉ.

ملي شورا ته مالتړ
د یو شمیر نړیوالو فعالینو له خوا ملي شور ا ته تخنیکي مرستې او مالتړ برابرشوی ،لکه د ملګرو ملتونو
د پراختیايي پروګرام د  SEALپروژه (د افغانستان د پارلمان له جوړیدو سره مرسته) چې د  ۱۳۸۳کال د
سلواغې په میاشت کې پیل او د  ۱۳۸۶کال د کب په میاشت کې د څلورو نورو کلونو لپاره وغځول شوه.
نوموړې پروژه د حقوقي مرستو په ګډون دمعلوماتو او اړیکو ټکنالوجي ،د پارلماني پراختیا او پوهاوي
پروګرامونه ،د پروژو مدیریت ،او تخصصي روزنې وړاندې کوي .په دې وروستیو کې د سیال پروژه د
پارلمان په د ننه کې د سیاسي ګوندونو په هڅولو کې ښکیل ده .ددې پروژې مهم فعالین فرانسه (چې د پارلمان
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د مالتړ مشري کوي) ،د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام ،یوناما او د افغانستان حکومت دي.
نور فعالین چې د ملي شورا د پراختیا مالتړکوونکې دي لکه :د افغانستان د پارلمان مرستندویه پروژه چې
د نیویارک د ایالتي پوهنتون ( )SUNYد جمهوري غوښتونکو نړیوال انستیتیوټ( ،)IRIملي ډموکراټیک
انسټیتوت( ،)NDIد ټاکنیزسیسټم لپاره نړیوال بنسټ ( ،IFES)(FES)Friedrich-Ebert-Stiftungنړیوال
حقونه( )Global Rightsاو د ښځو لپاره د ملګر و ملتونو وجهي صندوق(.)UNIFEM

والیتي شوراګانې
ټولې  ۳۴والیتي شوراګانې د والیتونو د وګړو د شمېر له مخې له  ۹څخه تر ۲۹پورې غړې لري چې د
رایه ورکونې په یو واحد مرکز کې ټاکل کیږي .نوماندې باید د همهغه والیت اوسیدونکې وي په کوم کې چې
هغوی ځان ټاکي ،او دوی نه شي کوالی چې په یوه وخت کې هم ملي شورا او هم والیتي شورا ته ځانونه
ونوموي .د ټاکنو د قانون له مخې د والیتي شوراګانو د څوکیو یو پر څلورمه برخه باید ښځو ته ځانګړې شي.
له هرې والیتي شورا څخه دوه تنه به په مشرانو جرګه کې دنده تر سره کوي (چې دغه شمېره به د ولسوالیو
د شوراګانو له جوړیدو وروسته یوه تن ته را ټیټه شي) .د اساسي قانون د غوښتنې سره سم چې د والیتي
شورا ګانو ټاکنې باید په هرو څلورو کلونو کې یو ځل تر سره شي تر اوسه پورې د والیتي شوراګانو لپاره
دوه دورې ټاکنې یوځل په  ۱۳۸۴او یو ځل په  ۱۳۸۸کلونو کې تر سره شوې دي .او په دې توګه د والیتي
شوراګانو راتلونکې ټاکنې به په  ۱۳۹۲کال کې تر سره شي.
د  ۱۳۸۶کال د والیتي شورا ګانو قانون د دغو شوراګانو د مسئولیتونوپه هکله ناڅرګنده دی او د دوی د
کره ونډې په هکله د پام وړ مغشوشتیا موجوده ده ،په داسې حال کې چې یو حکم شته خو دا نا څرګنده دی
او دوی ته د پریکړې کولو واک نه ورکوي .تر دغه دمه د والیتي شوراګانو فعالیتونه دا دي :د والیتونو د
پراختیايي او اداري چارو په ښه والې کې ګډون او والیتي چارواکو ته د پراختیايي پالنونو په ګډون د بېالبېلو
موضوعاتو په اړه سال مشورې ورکول او پدې لړ کې مرسته کول .چې د دوی ونډه په نوموړو والیتونو کې
اکثراً د شورا او والي تر مینځ پر اړیکو والړه ده.

د ولسوالۍ شوراګانې
د اساسي قانون سره سم ،د ولسوالیو شوراګانې به د ولسوالیو د وګړو د شمیر له مخې له پنځو څخه تر
پنځلسوغړې ولري او په هرو درېو کلونو کې به یو ځل ټاکل کیږي .نوماندې باید د هم هغه ولسوالۍ
اوسیدونکي اوسي په کوم کې چې هغوی ځان ټاکي .که چیرې د ولسوالیو شوراګانې جوړی شي بیا به د
مشرانو د جرګې له دریو برخو څخه یوه برخه وټاکي.
تر ننه که څه هم چې د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې تر سره شوې نه دي .ددې کار لپاره یو لړ الملونه موجود
دي .لومړۍ ،په ځینو سیمو کې دولسوالیو پولې ثابتې نه دي نو له دې امله د ولسوالیو د وګړو شمیرل او په

98

الف څخه تر يا :د افغانسان لپاره مرستندوی الرښود

دې هکله قضاوت چې د ې ولسوالیو ته څو څوکۍ ځانګړې شي شونی نه دی .چې دغه ستونزه د هیواد د
یوې نوې سرشمیرنې د نه شتون له کبله نوره هم پیچلې کیږي .دوهم ،د ولسوالیو د پولو د نا څرګندوالې له
کبله د رایه ورکونکو نوم لیکنې د ولسوالۍ له الرې نه تر سره کیږي .نو د ولسوالیود شوراګانو د ټاکنو
لپاره د نوم لیکنې یو بل بهیر ته اړتیا ده.
د اساسي قانون د  ۱۱۰ماده څرګندوي که چیرې دیوې لویې جرګې جوړیدو ته اړتیا وي ( د بیلګې په توګه،
ددې لپاره چې اساسي قانون بدل شي او یا “د هیواد پر سترو ګټو یا مصالحو د بحث لپاره”) ،نو دغه لویه
جرګه باید د ملي شورا او د والیتی او ولسوالیو د شوراګانو له رئیسانو څخه جوړه وي .نو په دې صورت
کې د لویې جرګې د جوړولو لپاره د ولسوالیو د شوراګانو جوړول به اړین وي.
په ۱۳۸۸کال کې د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې د  ۱۳۸۹کال لپاره د ولسي جرګې له ټاکنو سره یوځای
وځنډول شوې ،او ښايي چې تر سره هم نه شي.

د کلیو او د ښاروالیو شورا ګانې
اساسي قانون د آزادو ،عمومي ،پټو او مستقیمو ټولټاکنو له الرې د کلیو د شوراګانو ،د ښاروالیو د شوراګانو
او د ښارواالنو د ټاکنو غوښتنه هم کوي .د کلیو شوراګانې به د دریو کلونو لپاره وټاکل شي .د ښاروالیو د
شوراګانو او د ښارواالنو دورې ال تر اوسه څرګندې نه دي ،او د ولسوالیو او ښاروالیو د شوراګانو احکام په
اساسي قانون یا د ټاکنو په قانون کې په تفصیل سره نه دي څرګند شوې .داسې نه ښکاري چې ددغه ارګانونو
تولټاکنې به په راتلونکو څو کلونو کې تر سره شي.

قضائیه ځواک
په افغانستان کې مهم تلپاتې عدلي ارګانونه ستره محکمه ،لویه څارنوالي او د عدلیې وزارت دی .عدلي
سکټور په کلکه په ډلو ویشل شوی ؤ او دعدلي اداروتر مینځ اړیکې خورا کمزورې وې ،خو په ورستیو
کلونو کې د عدلي سیسټم په سمون کې ( 67م مخ) چې د افغان عدلي ادارو ،افغان حکومت او د نړیوالې
مرستندویه ټولنې په همغږۍ او بشپړه همکارۍ تصویب او پلې شو ،د پام وړ پرمختګ لیدل کیږي .چې په
دې کې د عدلي سکټور د ملي ستراتیژۍ او د عدلي ملی پروګرام تصویب شامل دی چې عدلي سکټور په
بشپړه توګه رانغاړي.
د ۱۳۸۳کال اساسي قانون څرګندوي چې “ :قضائیه قوه د افغانستان د اسالمي دولت یوه خپلواکه څانګه ده.
قضائیه قوه له سترې محکمې ،عالي محکمې ،استیناف او لومړنیو محکمو څخه جوړه ده چې جوړښت او
صالحیتونه يې د قانون له مخې ټاکل کېږي ”.د  ۱۳۸۴کال په غبرګولې کې ،یو نوی قانون چې قضائیه او
محکمې تنظیموي د کابینې له خوا تصویب شو .ددغه قانون تر رامنځته کېدو پورې ،دغه سیسټم د ۱۳۶۸
کال د افغانستان د محکمو د قضايي صالحیت او الرښونو له الرې اداره کیدو (د رسمي جریدې  ۶۳مه ګڼه،
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 1369لمریز کال) .نوی قانون محکمې په دریو برخو وېشي :ستره محکمه ،د استیناف محکمې ،او لومړنۍ
محکمې .د اړتیا په وخت او په ځانګړو پېښو کې دغه قانون د ګرځنده محکمو د جوړولو یا د سفرحکم هم
کوي چې دا کار باید د ولسمشر له خوا تصویب شي.
ستره محکمه یو ستر باصالحیته ځواک دی :په دندو کې یې پرقوانینو ،فرمانونو ،نړیوالو تړونونواو د نړیوالو
لوز نامو بیاکتنه شامله ده څوډاډ تر السه شي چې د نوموړو قوانینو مواد د اساسي قانون سره سمون لري.
لویه څارنوالي یوه خپلواکه اداره ده چې د اجرائیه څانګې یوه برخه جوړوي او د څیړنو او پلټنو مسئولیت
لري.
د هیواد په کچه رسمي قضايي سیسټم ته الس رسۍ خوراتوپیر لري .په افغانستان کې د شخړو یوه ستره
برخه د رسمي قضایي سیسټم څخه بهر په ځانګړې توګه په کلیوالو سیمو کې حلېږي .دټولنې په کچه عدلي
میکانیزمونه (شوراګانې او جرګې)اکثراً ملکي او جنايي پېښې څیړي او د اسالمي،دودیزو او قومي قوانینو
پر بنسټ د حل الره ورته مومي .له دې کبله ،عدلي سیسټم له دواړو رسمي اوغیر رسمي میکانیزمونو څخه
جوړ دی چې په کې ملکي قانون ،اسالمي ،او دودیز /قومي قوانین شامل دي .ډيرې بیلګې شته چې رسمي
او غیر رسمي میکانیزمونه او فعالین یوله بله سره ښکیلوي .د ځمکې او ملکیت د موضوع ګانو پورې اړوند
د دغو سیسټمونو په مینځ کې ګډ عناصر شته خو دغه سیسټمونه کیدای شي د جرمي مسألو او د جزا د
رول او طبیعت په برخه کې په ډراماتیکه توګه توپیر ومومي .لکه څرنګه چې د بُن په تړون کې څرګنده
شوې ده ،د عدلي سمون کمیسیون د  ۱۳۸۱کال د لړم په میاشت کې په پاشل شوې عدلي سیسټم د بیا کتنې
په موخه رامینځ ته شو .دغه کمیسیون د عدلي سیسټم د جوړښتي او فزیکي بیا جوړولو دنده لري ،نوې او
اسالمي قوانین سره انډولوي ،د حقوقي ادارو ډیروالۍ په نښه کوي او د عدلي څانګې د بېالبېلو برخو د ونډو
او د رپوټ ورکولو جوړښت روښانوي .نوموړۍ کمیسیون یوه موقته اداره وه چې په ۱۳۸۴کال کې دندې
او مسولیتونه یې تلپاتې عدلي ادارو ته وسپارل شوې .د افغانستان د ملي پراختیايي ستراتیژۍ دبهیر د یوې
برخې په توګه په ملي کچه د عدلي سکټور د نوښتونو همغږي د عدلي سکټور د سال کارې ډلې پرغاړه ده .د
افغانستان دملی پراختیايي ستراتیژۍ له مخې د عدلي ملی پروګرام د پروژې د څارنې کمیټه اود پروګرام د
مالتړ واحد په پام کې لري چې دغه د همغږۍ دندې په غاړه واخلي .اساسي قانون قاضیانو ته اجازه ورکوي
چې د ملکي او یا اسالمي قوانینو پربنسټ وروزل شي .برحاله قاضیان د سیاسي ګوندونو د غړیتوب د تر
السه کولوحق نلري.

ستره محکمه
د اساسي قانون سره سم ستره محکمه  ۹غړې لري چې د ولسمشر له خوا او د ولسي جرګې دتاييد سره سم
د یوې لس کلنې دورې لپاره ټاکل کېږي .ولسمشر د  ۹غړو له مینځه یو غړۍ د قاضی القضات یا د سترې
محکمې درئیس په توګه ټاکي .ستره محکمه د ټولو ملي ،والیتي او ولسوالیود محکمو د کارکوونکو ،بودیجې
او د پالیسۍ د پریکړو مدیریت په غاړه لري.
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ستره محکمه لږ ترلږه په دوو اونیو کې یو ځل منظمې ناستې تر سره کوي او فوق العاده غونډې د غوښتنې
سره سم تر سره کېږي .د سترې محکمې د نصاب لپاره کم تر کمه د شپږو غړو حضور اړین دی او پریکړې
د رایو په اکثریت سره تر سره کېږي .ستره محکمه په څلورو دېوانونو ویشل شوې ده لکه د جزاعمومي
دیوان ،دعامه/ملي امنیت دیوان ،دمدني او عامه حقونو دیوان او سوداګریز دیوان چې دهر یوه مشري د
سترې محکمې د یوقاضي په غاړه ده.
د سترې محکمې  ۹غړو د  ۱۳۸۵کال د زمري په ۱۴مه نېټه لوړه وکړه .نوې محکمه د مخکینۍ محافظه
کارې محکمې په پرتله په منځالرو ،تکنوکراتانو او د لوړو زدکړو درلودونکوغړو باندې سمباله شوې ده.

داستیناف محکمې
د استیناف محکمې د هیواد په ټولو والیتونو کې فعالې دي (که څه هم چې په ځینو والیتونوکې د استیناف
دقضیو د اوریدو لپاره د قاضیانو شمیر بسیا نه دی) .نوموړې محکمې د رئیس ،نور قضایي غړې او د
دیوانونو له رئیسانوڅخه جوړې دي .د استیناف محکمې په ګڼ میشته والیتونو کې پنځه دیوانونه لري:
دجرمونوعمومي دیوان (چې ترافیکي پیښې هم څیړي) ،عامه امنیت ،مدني او کورنۍ دیوان ،عامه حقونه
او د سوداګرۍ دیوان .او په هغو والیتونو کې چې د وګړو شمیر یې لږ دی نوموړې محکمې څلور دیوانه
لري :لومړنۍ ښاري محکمه ،د جرمونو عمومي دیوان ،مدني دیوان او د عامه امنیت دیوان .یواځې د کابل د
استیناف محکمه د ځوانانو محکمه لري چې د ځوانانو په هکله د پیښو د اوریدلو په موخه رامینځ ته شوې ده
سره له دې په ډيریو والیتونو کې قاضیان د ځوانانو د قضیو په اړه تجربې لري او یا هم روزل شوې دي .د
استیناف محکمې په اړوندو والیتونو کې د لومړنیو محکمو د مقرراتواو پریکړو څارنه کوي او دا صالحیت
لري چې د هغوی مقررات او پریکړې سمې ،له مینځه یوسي،تعدیل ،تایید او یا دغه مقررات او پریکړې
باطلې کړي .دوی په قضایي شخړو د نفوذ او پریکړو صالحیت هم لري.

لومړنۍ محکمې
د ولسوالیو په کچه ،لومړنۍ ښاري محکمه (چې د والیت په مرکزکې لومړنۍ محکمه ده) له پنځو دیوانونو
څخه جوړه ده :د جرمونو عمومي دیوان ،مدنې دیوان ،دعامه حقونو دیوان ،د عامه امنیت دیوان او د ترافیکو
دیوان .لومړنۍ محکمې د مرکز څخه بهر په ټولو ولسوالیو کې درې دیوانونه لري :د جرمونو عمومي دیوان،
دعامه امنیت دیوان ،او مدنې او دعامه حقونو دیوان .په ګڼ شمیر ولسوالیو کې د امنیتي ستونزو له کبله اوس
مهال فعالې لومړنۍ محکمې شتون نه لري .په زیاترو قضیو کې قاضیان د لومړنۍ محکمې ناستې د والیت
په مرکز کې تر سره کوي.
د ټولو جنايي قضیو پلټنه د پلټنې د دفتر له خوا پیلیږي او دوسیې یې په لومړنیو محکمو کې ساتل کیږي؛
د مدني حقونو دوسیې د عدلیې په وزارت کې ساتل کیږي .له دې وروسته د لومړنۍ محکمې له لورې د
یوې پریکړې تر صادرولو پورې یو لړ قضايي غونډې تر سره کیږي .د دودیزې موضوع په توګه زیاتره
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قضیې چې په لومړنیو محکمو کې فیصله کیږي د استیناف غوښتنې لپاره د استیناف محکمو ته استول کیږي.
کله چې استیناف سترې محکمې ته ورسید نو اکثراً قاضیان قضیه بیرته لومړنۍ محکمې ته د نوو پلټنو په
موخه استوي.

عامه سکټور
جوړښت
د افغانستان عامه سکټور له مرکزي
حکومت،والیتونو ،ښاروالیو (د والیتونو
ښاري فرعي واحدونه) او ولسوالیو(د
والیتونو کلیوالي فرعي واحدونه) ،همدا
شان له دولتي تصدیو (چې ډیرۍ یې
په بشپړه توګه دولتي شتمنۍ دي) څخه
جوړدی .دولتي ادارې لکه د مرکزي
حکومت وزارتونه او ادارې چې دخپلو
ټاکلو بودیجو سره د لومړنیو بویجوي
واحدونو په توګه ګڼل کیږي.

په قانوني توګه د حکومت پېژندل شوې واحدونه
څلور دیرش والیتونه
کابو  ۳۸۴ولسوالۍ -د هر والیت ولسوالۍ د شمیر له
•
مخې د  ۴او  ۲۷تر مینځ سره توپیر لري.
د •والیتونو ښاروالۍ -د اصولو له مخې هر والیت یوه
ښاروالۍ لري.
د •ولسوالیو ښاروالۍ -تر ډېره حده هره ولسوالۍ یوه
کلیواله ښاروالۍ لري خو ځینې يې بیا نه لري.

په اصل کې ،افغانستان یو موټۍهیواد
دی :ټول سیاسي واک په کابل کې له حکومت سره دی .د والیتونو او ولسواليو د ادارې قدرت او مسؤلیت د
مرکزي حکومت له خوا ټاکل کیږي ( نو ځکه ګوښه کوالی یې هم شي) .خو بیا هم والیتونه او ولسوالۍ د
سیمه ایز حکومت د قانوني واحدونو په څیر پیژندل کېږي ،هغوی د خپلو پالیسیو په اړه پرېکړو کې خپلواکه
نه دي .د ځینو سیمه ایزو ځواک لرونکو د سیاسي او پوځي قدرت دپه پام کې نیولو سره ،حقیقت دا دی چې،
بی له شکه ځینې والیتونه په پرېکړو کې د پام وړ صالحیت لري.
اساسي قانون په څرګنده توګه ،دمرکزیت د نه ساتلو اصل یې د د غو څرګندونو له الرې مجاز ګڼلۍ دی“
حکومت د مرکزیت د اصولو د په پام کې نیولو سره ،د اقتصادي ،ټولینزو او فرهنګي چارو د ګړندي کولو
او ودې او د هیواد په پراختیا کې د خلکو د زیاتې ونډې په موخه د قانون سره سم ښايي ځینې صالحیتونه
ځايي ادارو ته وسپاري) ( ۱۳۷ماده) ”.دا ماده څرګندوي چې یوه والیتي شورا به په هر والیت کې له ټاکل
شوو غړو څخه جوړه شي او دا چې د ولسوالیو او کلیو شورا ګانې به هم ټاکل کیږي.
د هیواد  ۳۴والیتونه د سیمه ایزې ادارې بنسټیز واحدونه دي .والي چې د جمهور رئیس له خوا ګمارل کېږي،
د والیت په کچه د اجرائیه ځواک استازۍ دی .والیتونه جال سیاسي واحدونه نه دي او رسماً ،د خپل د اداري
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جوړښت ،د لوړرتبه کارکوونکوپه ګمارلو او د کار د ځواک د اندازې او ترکیب په اړوند په پرېکړو کې
څه نا څه ونډه لري .په حقیقت کې ،د هر والیت اداره د مرکزي حکومت د وزارتونو د څانګو یوه ټولګه
ده .د والیتي کارکوونکو د ګمارنې ډیرۍ پرېکړې په کابل کې د اړوند وزارت له خوا د اداري چارو د دفتر
په تفاهم او د اداري سمون او ملکي خدمتونو د خپلواک کمیسیون د ر رئیس تر څارنې الندې تر سره کېږي
( 18م مخ) .د  ۱۳۸۶لمریز کال له پېل سره سم به ځینې ټاکلې پوستونه د اداري سمون او ملکي خدمتونو
د ګمارنې د خپلواک پالوې تایید ته هم اړتیا لري .د سیمه ایزو ارګانونو خپلواک ریاست (65 IDLGم مخ) د
سیمه ایزې ادارې لپاره د یو حکومتي ارګان په توګه د  ۱۳۸۶کال د زمري په میاشت کې جوړ شو .د دغه
ریاست موخه په سیمه ایزه کچه د اغېزمنې حکومتدارۍ او ثبات رامنځته کول دي ،اوهمدارنګه د والیانو
ولسواالنو ،والیتي شوراګانو او ښاروالیو (د کابل له ښاروالۍ پرته) د څارنې دنده پرغاړه لري.
والیتونه په ولسوالیو او ښاروالیو وېشل کېږي .د والیت او د هغه د اړوندو ولسوالیو داداري چارو سمبالول
د والیت او د مرکزترمینځ اړیکو سره ورته دي .په کابل کې مرکزي وزارت د ولسوالیو لوړ پوړې
کارکوونکې ګماري او بودیجه يې ټاکي ،خو یواځې په رسمي توګه ،والیتي چارواکو ته په دې برخه کې
څه نا څه واک ورکوي .ښاروالۍ د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواک ریاست له خوا او په ځینو والیتونو کې
د والي له خوا چې د پام وړ نفوذ لري څارل کېږي .که څه هم چې ښاروالۍ خپله د خپلو مالیو په راټولولو
او ساتلو مکلف دي خو د سیمه ایزو ارګانونو خپلواک ریاست په هره ښاروالۍ کې د کارکوونکو شمېر او
بودیجې تصویبوي .په ځینو والیتونو لکه په هرات او کندهار کې ،کلیوالې ښارواالۍ له والیتي ښاروالیو
سره د رپوټ ورکولو اړیکه لري که څه هم چې دا کار د د حکومت د جوړښت سره په ټکر کې هم دی.
د مرکزي حکومت وزارتونه او ادارې د قانون له مخې د ځانګړې بودیجې په لرلو سره د بودیجې لومړني
واحدونه دي؛ په داسې حال کې چې د مرکزي حکومت د وزارتونو والیتي څانګې او ځینې خپلواک واحدونه
د بودیجې د دوهمې درجې واحدونه دي او خپل د بودیجې تخصیصونه دخپلو اړوندو وزارتونو او خپلواکو
ادارو په صالحیت ترالسه کوي،د بودیجو ځانګړې والیتي څانګه نشته .ولسوالۍ د بودیجې دریمه درجه
واحدونه دي؛ د دوی د بودیجو تخصیص د کابل په اړوندو وزارتونو کې د والیتي کچې ریاستونو او نورو
خپلواکو واحدونو پوری اړه لري .ټول عواید چې د والیتونو او ولسوالیو له خوا راټولېږي ملي عواید دي؛او
والیتونه یواځې د مالیود راټولولو دنده لري .په حقیقت کې ،د والیتونو او ولسوالیو د کارکوونکو او د بودیجې
کچه په پخوانیو اصولو والړه ده نه پر یوه منطقي پالن .دغه سیسټم کابل ته د والیتونو د لګښت د پالیسۍ د
کنټرول په برخه کې ډېر سیاسي صالحیت ورکوي که څه هم چې په حقیقت کې والیان او ولسواالن له یوه
ټاکلې صالحیت څخه برخمن دي.
دولتي تصدۍ په خپل اړونده سکټور کې خپل وزارت یا ریاست ته رپوټ ورکوي .د مثال په توګه ،د ډبرو
د سکرو د کان رئیس د کانونو والیتي ریاست او همدا شان په کابل کې د کانونو وزارت ته رپوټ ورکوي.
هیڅ داسې تصدي چې په والیت پورې اړه ولري شتون نه لري.
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محلې شوراګانې یا جرګې که څه هم چې رسمي ځواک نه لري کوالی شي چې په سیمه ایزه کچه نفوذ
لرونکې فعالین واوسي .شوراګانې د افغان سیاسي ټولنې یوه پخوانۍ ځانګړتیا ده .دغه شورا ګانې تلپاتې
ارګانونه نه دي هغوی په ځانګړې توګه د یوې مهمې موضوع په هکله سره راټولېږي .د والیت په کچه
اکثراًد علماوو شوراګانې او د مشرانو او سپین ږيرو شورا ګانې شتون لري ،که څه هم چې کله کله سیمه
اېزې او د ولسوالیو سیالې شورا ګانې هم شته چې ځینې يې د ځینو زبرځواکو له خوا چې ټاکل شوې هم نه
دي په مخ بیول کېږي .لکه څرنګه چې د ولسوالیو شوراګانې ال نه دي ټاکل شوې ،یو شمیر زیات ولسواالن
پخپلو فعالیتونو کې له شوراګانو څخه کار اخلي .ډېرۍ ولسوالۍ په کلیو ویشل شوې دي چې له ګډو سرچینو
څخه ګټه اخلي.
د والیتي او د ولسوالیو د اداري جوړښتونو سر بیره په افغانستان کې له تاریخي نظره د سیمو یا زونونو
[حوزو] یو تعریف په تېره بیا د پوځي موخو لپاره هم شتون لري .دغه حوزې د اداري واحدونو په توګه
کوم قانوني پایښت نه لري ،او د والیتونو ،ولسوالیو او دښاروالیو برعکس د  ۱۳۴۳کال په اساسي قانون یا
د  ۱۳۸۲کال په نوې اساسي قانون کې ترې یادونه نه ده شوې .که څه هم چې په همهغه وخت کې کله نا
کله د اداري آسانتیاوو په موخه کارول شوې دي .په رسمي توګه ،دغه د زونونو جوړښت نور شتون نه لري
خو په والیتونو کې دننه ځینې همغږۍ او سکټوري فعالیتونه د زونونو پربنسټ دوام لري.
ولسمشر د افغانستان د ملي پوځ اعلی سر قوماندان دی (د افغانستان ملي پوځ  4م مخ) .د افغانستان ملي پوځ
د ملي دفاع وزارت او د افغانستان ملي پولیس( 5مخ) د کورنیو چارو وزارت تر الرښوونې الندې کار کوي.

معاشونه او رتبې
هرحکومتي کارکوونکۍ په کابل ،والیتونواو د ولسوالیو په کچه یوه رتبه لري .دولتي تشکیل په ټول افغانستان
کې په دوو برخو ویشل کېږي ،یو یې دایمي ملکي مامورین (کارکوونکۍیاکارمند) او بل یې قراردادي یا
اجیران دي .کارکونکۍ منظم او دایمي دولتي کارکوونکې دي ،پداسې حال کې چې اجیران په رسمي توګه د
قرارداد له مخې د یوې ټاکلې مودې لپاره پر دنده ګمارل کېږي .په عمل کې ډېرۍ اجیر کارکوونکې د ډېرو
کلونو لپاره په حکومت کې پاتې کېږي او په یوه څانګه کې یوه مامور ته ورته دنده تر سره کوي .همدارنګه
د هغوی تنخا هم څه نا څه یو شان وي.
د یوه اجیر او رسمي کارکونکې مهم توپیرونه دا دي:
•اجیر کارکوونکې د ټیټې کچې د وړتیاوو او د السي کارونو لپاره ګمارل کېږی( ،لکه موټر چلوونکې،
پخونکې ،رنګماالن او داسې نور).
•د زیاتو اجیر بستونو د رتبې او تنخاوو ارتقا تر یو خاص حد پوری وي (د بیلګې په توګه ،موټر
چلوونکې له  ۱رتبې څخه پورته ارتقا نشي کوالی) خو ،د لوړې وړتیاوو اجیران تر لوړې رتبې (مافوق
رتبه) پورې پرمختګ کوالي شي.
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• اجیر کارکوونکې د تنخاوو سربیره نور مسلکي امتیازات نه ترالسه کوي.
په افغانستان کې ټولو دولتي کارکوونکو ته د تنخاووپالیسي په مرکز کې جوړیږي .د تنخا د ورکړې سیسټم د
کارکوونکو په رتبو باندې ټینګارکوي (که چیرې کارکوونکې په عین دنده کې پاتې هم شي بیاهم ترفیع کوي)
نه د بستونو د اصل د په پام کې نیولو سره(چې په دې صورت کې ترفیع د نوې دندې د تر السه کولو سره تر
السه کیږي) .ځکه  ،د کلونو چوپړ او منظمو ترفیعاتو (په دریو کلونو کې یوه ترفیع) له الرې د ټیټې کچې
کارکوونکې یوې لوړې درجې ته رسیږي او تر خپلو مدیرانو لوړې تنخاوې ترالسه کوي .بېالبېل مسلکي
مامورین شته چې د ترفیع لپاره یو حد لري او له هغې پورته هیڅکله هم ترفیع نشي کوالی.
د تنخاوو اوسنۍ کچه د  ۱۳۴۹کال د دولتي کارکوونکو د قانون له مخې جوړه ،او په کال ۱۳۵۶د ۱۴۳
شمیرې فرمان له مخې تعدیل شوه ،چې د بست پر بنسټ دتنخاوو د ورکړې لپاره یوه معقوله الره وړاندې
کوي .د دولتي کارکوونکو د ریښتینې تنخا کچه ټیته ده ،ماکوالت (چې ټولو دولتي کارکوونکو ته په مساوي
توګه ورکول کېږي) د ټولې تنخا  ٪۹۰برخه جوړوي.
له کال  ۱۳۸۳راهیسې ،د اداري سمون او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون (۱8م مخ) د حکومت د تنخا
او رتبو پر نوې جوړښت کار کوي ،د وړتیا لرونکوکارکوونکو جذب او ساتل او په ملکي خدمتونو کې د
فساد لپاره د هڅوونکو(انګیزو) دکچې راتیټول د دولت له مهمو هڅو څخه شمیرل کیږي .په  ۱۳۸۴کال کې
د ملکي خدمت یو نوی قانون تصویب شو او په  ۱۳۸۶کې یو د اتو رتبو لرونکۍ جوړښت د تنخاوو دنوې
سیسټم سره طرح شو (چې ټیټه تنخا یې ۱۰۰امریکایی ډالره او لوړه يې ۶۵۰امریکایی ډالره ده) .د دغه
سمون تر سره کول به لومړۍ له لوړو دولتي پوستونو (رتبه  ۱او  )۲څخه پېل او بیا د وزارتونو په کچه د
ټیټو رتبو کارکونکو په برخه کې به هم پلی شي.
د تنخاوو او بستونو سمون د عامه سمون او ملکی خدمتونو د خپلواک ریاست د عامه اداري سمون د کاري
چوکاټ یو عنصر دی (عامه اداري سمون  85مخ) چې هڅه کوي ملکی خدمتونه او د ادارو جوړښت د وړتیا
پر بنسټ بیا جوړ او ګمارنې د وړتیا پربنسټ تر سره شي نه د اړیکو پربنسټ .په ځینو حکومتي ریاستونو
او سازمانونو کې د سمون او د جوړښت دتجدید د لومړیتوب د بهیر( )PRRله الرې تر سره شو ،چې د مهمو
ریاستونو جوړښت او چارې ګټورې او اغیزمنې کوي اود لګښتونو کچه راټیټوي.
د تنخاوو او رتبو د سمون اغیزمنتوب ښایي چې په اصطالح ( د دوهم ملکي خدمت) په واسطه به اغیزمن
شي چې په دې کې د مرستندویه تړون کوونکو او نړیوالو سازمانونو چارواکې ،سالکاران او کارکونکې
برخه لري او ډیرۍ یې لوړې تنخاوی ترالسه کوي.
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Science Academy

ﺩ ﻋﻠﻮﻣﻮ ﺍﮐﺎډﻣﻲ

Source: OAA

•

•

•

ﻧﻮﺭې ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﺍﺩﺍﺭې
د بدني روزنې اوسپورت
عمومي ریاست

•
ﺩ ښځﻮ ﺩﭼﺎﺭﻭ

ﺗﺮﺍﻧﺴﭙﻮﺭﺕ ﺍﻭ ﻣﻠﮑﻲ ﻫﻮﺍﻧﻮﺭﺩۍ

•
•
•

•
•
•

ﻭﺯﺍﺭﺗﻮﻧﻪ
پوهنه
لوړې زده کړې
د کار ،ټولنیزو چارو،
شهیدانو او معلولینو
د عامې روغتیا
د کډوالو او راستنیدونکو
د کلیو د بیا رغونې او
پراختیا

ﺩﺟﻤﻬﻮﺭ ﺭﻳﺲ ﺩﻭﻫﻢ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎﻝ

خپلواکې ادارې او ریاستونه
• د ملکي خدمتونو او اداري
سمون خبلواک کمیسیون
• د افغانستان د بشري حقونو
خپلواک کمیسیون
• د بی وسلې کولو او ملکی
کولو کمیسیون
• د سولې  ،ملي بخالینې او
ثبات د ټینګښت کمیسیون
• د افغان -پاکستان د سولې د
ګډې جرګې کمیسیون
• د ټاکنو خپلواک کمیسیون
ﻣﺸﺮچارو دفتر
جرګې د
• دﺩ ولسي
ﮐﺎﺭﮐﻮﻧﮑﻮ

•

•

•

•
•

د ملی امنیت ریاست
د کوچیانو د چارو د هم
غږۍ خپلواک لوی ریاست
د جنایي جرمونو د کشف
اداره
د افغانستان بانک

ﻭﺯﺍﺭﺗﻮﻧﻪ
• د سرحدونو او قومونو
دچارو
• د سودراګرۍ او صنایعو
• ددفاع
• د مالیې
• د بهرنیو چارو
• د حچ او اوقافود چارو
• د اطالعاتو او فرهنګ
• د کورنیو چارو
• د عدلیې
• ﺩ ﻧﺸﻪ ﻳﯽ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﺮﻭړﺍﻧﺪې ﺩ
ﻣﺒﺎﺭﺯې
نورحکومتي ریاستونه
• Counter Narcotics

ﺩ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺭﻳﺲ ﻟﻮﻣړۍ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎﻝ

ﻭﺯﺍﺭﺗﻮﻧﻪ
• ﺩ ﮐﺮﻫﻨﯥ ،ﺍﻭﺑﻮ ﻟګﻮﻟﻮ ﺍﻭ
ﻣﺎﻟﺪﺍﺭۍ
• ﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
• ﺩ ﺍﻭﺑﻮ ﺍﻭ ﺑﺮﻳښﻨﺎ
• ﺩ ﮐﺎﻧﻮ
ﺩ ﻓﻮﺍﻳﺪ ﻋﺎﻣﯥ
•
ﺩ ښﺎﺭﻱ ﭘﺮﺍﺧﺘﻴﺎ ﺍﻭ ﮐﻮﺭ
•
ﺟﻮړﻭﻧﯥ
• ﺩ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﻧﻮ ﺍﻭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ
ﺗﮑﻨﺎﻟﻮﺟۍ
ﻧﻮﺭې ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﺍﺩﺍﺭې
• د جیودیزۍ او کارتو
ګرافۍ
• Communications
and
چمتو
ناوړه پیښو ته د
• د
Information
Technology
والې ریاست
• د ستندردونو خپلواک
ریاست
د طبیعي چابیریال ساتنې
•
خپلواک ریاست

د جمهور ریس سالکاران

د جمهور ریس دفتر

ﭘﻪ ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﺍﻧﯽ
ﭼﺎﺭﻭ ﮐﯥ
ﺩﺩﻭﻟﺖ ﺩ ﻭﺯﻳﺮ
ﺩﻓﺘﺮ

د اداري چارو او د وزیرانو د شورا
داراالنشأ

خپلواکې ادارې او ریاستونه
• دملي امنیت شورا
• د سرې میاشتې ټولنه
• د فساد ضد ستراتیژۍ د
څارنې او پلې کولو لویه اداره

د سیمه ایزو
ارګانونو
خپلواک ریاست

ﻗﺎﺿﻲ
ﺍﻟﻘﻀﺎ
ﺕ

لویه
څارنوالي

د افغانستان مرکزي حکومت د  ۱۳۸۸کال د مرغومې میاشت

106

الف څخه تر يا :د افغانسان لپاره مرستندوی الرښود

په افغانستان کې ټولټاکنې
ټاکنیزسیسټم
هر افغان چې  ۱۸او یا له هغه څخه پورته عمر ولري ،ښځه او نارینه دواړه ،د رایې ورکولو حق لري.
اساسي قانون دټاکنو په هکله دغه شان څرګندونې لري:
•یو جمهور رئیس له دوو تنو مرستاالنو سره
•یوه ملي شورا یا پارلمان چې له ولسي جرګې او مشرانو جرګې څخه جوړه ده
•والیتي شوراګانې
•د ولسوالیو شوراګانې
•د کلیو شوراګانې
•د ښاروالیو شوراګانې او ښارواالن
التراوسه یواځې د دریو لومړنیو کټګوریو لپراه ټاکنې ترسره شوې دي.
ولسمشر د اکثریت رایو پربنسټ ټاکل کیږي؛ که چیرې هيڅ یوه نوماند د ټولیزو رایو  ۵۰سلنه رایې یې تر
السه نه کړې نو د ټاکنو بل پړاو د دوو نوماندو تر مینځ چې تر ټولو لوړې رایې لري تر سره کیږي( که څه
هم چې په  ۱۳۸۸کال کې د ټاکنو څخه د یوه نوماند د الس اخیستلو له کبله د ټاکنو دوهم پړاو تر سره نه
شو) .راتلونکې ولسمشریزې ټاکنې به په  ۱۳۹۳کال کې تر سره شي.
د  ۱۳۸۳کال د ټاکنو د قانون بیا کتل شوې نسخه د  ۱۳۸۵کال د غويي د میاشتې په  ۹مه نیټه د ولسمشر له
خوا د یوفرمان له الرې تصویب شوه او هغو اوږدو بحثونو ته یې د پای ټکۍ کیښود چې د ولسي جرګې د
استازو د ټاکلوپه هکله روان وو .غوره شوی سیسټم د واحدې نه لیږدیدونکې رایې ( )SNTVیو غیر معمول
سیسټم ؤ چې یو افغان رایه ورکوونکۍ یواځې په یوه حوزه کې د یو نوماند لپاره رایه ورکوالی شي .د دغه
سیستم اساسي ګټې دادي چې په هکله يې رایه ورکوونکو ته د معلوماتو ورکول آسانه او شمېرل يې اسانه
دي .همداشان په داسې یوه هیوا کې چې سیاسي ډلو ته د شک په سترګه کتل کیږي د ارزښت وړ وي او د
خپلواکه نوماندونو استاریتوب تضمینوي.
له بل پلوه ،دغه سیسټم فردي سیاستونه هڅوي او د سیاسي ګوندونو رول او د ټاکنیزو حوزو دریځ او
کړنالرې کمزورې کوي .ځکه چې ټولې رایې انفرادي نوماندو ته ځي ،نو په یوه والیت کې د یوه ګوند
نوماند ښایی چې د رايو اکثریت وګټي خو بیا هم یواځې لږه برخه څوکۍ تر السه کوي .دغه سیسټم همداشان
نوماندې به وهڅوي څو ددې پر ځای چې یوه ملي اجنډا جوړه کړي او د قومونو او سیمه ایزو ډلوترمینځ د
ائتالفونو او همکاریو رامینځ ته کیدل وهڅوي ځايي ،قومي او قبیلوي موضوعګانو ته به لمن ووهي.
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د ټاکنو کارپوهان په دې موضوع بحث کوي چې که چېرې د افغانستان لپاره د ټاکنو یوه بله بیلګه جوړه
شي نو دا به خورا مناسبه وي .د دغه سیسټم ځینې کره کتونکې استدالل کوي چې د نسبتي استازیتوب آزاد
لیست به د څوکیو پر بنسټ د رایو د راڼه تفسیر او په ملي کچه د څو توکمیزو ګوندونو د هڅونې لپاره به
یو غوره سیسټم وي .یو بل وړاندیز چې په  ۱۳۸۷کال کې د افغانستان د ملي شورا ځینو غړو وړاندې کړد
ګوندونو او د واحدې نه لیږدونکې رایې د سیسټم یو تر کیب ؤ ،چې له دې الرې د سیاسي ګوندونو ونډه په
رسمي توګه تاييدیږي .چې دغه وړاندیز په لومړي ګام کې په عمومی غونډه کې رد شو او ښايي چې بیا هم
مطرح شي.
د اساسي قانون سره سم د ټاکنو قانون د ټاکنو د یوه کال په موده کې هغه وخت چې پلې کیږي نه شي
بدلیدالی .په  ۱۳۸۷او  ۱۳۸۸کلونو کې ولسي جرګې د واحدې نه لیږدیدونکې رایې پر سیسټم یې بحث وکړ
او نورې الرې یې هم وارزولې .او پریکړه وشوه چې سره له دې دغه سیسټم د  ۱۳۸۸کال په ولسمشریزې
او د والیتي شورا ګانو په ټولټاکنو کې به بیا وکارول شي .یو لږ شمیر بدلونونه د ټاکنو د قانون په بیاکتل
شوې متن کې په پام کې نیول شوې ؤ ،خو د هغه ځنډ له کبله چې په پارلمان کې د بیا کتل شوې نسخې د
تصویب په برخه کې رامینځ ته شو چې المل یې د کوچیانو لپاره د څوکیو د ځانګړې کولو پر سر بحثونه
وو ،او داسې ښکاري چې د  ۱۳۸۹کال د ولسي جرګې د ټاکنو لپاره ترټاکل شوې نیټې پورې په پام کې نیول
شوې بدلونونه به په قانون کې را نه شي .همدا شان دا به هغو کسانو ته چې ټاکنو ته تخنیکي مالتړ برابروي
اړینه به وي چې لږ تر لږه د یوې لنډې مودې لپاره له دې سیسټم سره کار وکړي.

د ټولټاکنو مهال وېش
اساسي قانون د ټولټاکنو دغه الندې مهال وېش سپارښتنه کوي:
ټولټاکنې
د جمهوري ریاست
مشرانو جرګه (انتصابي)
مشرانو جرګه (د والیتي شورا استازې)
مشرانو جرګه (د ولسوالیو د شورااستازې)
ولسي جرګه
والیتي شوراګانې
د ولسوالیو شوراګانې
د کلیو شوراګانې
د ښاروالیو شوراګانې
ښارواالن

وار
هر پنڅه کاله
هر پنځه کاله
هر څلور کاله
هر درې کاله
هر پنځه کاله
هر څلور کاله
هر درې کاله
هر درې کاله
څرګندې نه دي
څرګند نه دي

نوموړۍ مهال ویش څرګندوي چې ولسمشریزې او د والیتي شوراګانو ټاکنې به په  ۱۳۸۸کال کې او د
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ولسي جرګې ټاکنې باید په  ۱۳۸۹کال کې تر سره شي.
د ولسي جرګې ټاکنې د  ۱۳۸۸کال د مرغومې په میاشت کې د  ۱۳۸۹کال د غويي د میاشتې نه د همدې کال
د وږې میاشتې ته وځنډیدلې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ( 55م مخ) د ظرفیت د نیمګړتیاوو ،په افغانستان
کې د ټاکنو د تر سره کول ستونزې او لوړ لګښت  ،په ځینو سیمو کې نا امني او د ځینو ټاکنیزوارګانونو
ناڅرګنده احکامو ،او د  ۱۳۸۸کال د بې نظمو ټاکنو سیاسي پایلو ته په پام سره ښایې د ټولټاکنوپه مهال وېش
کې نو ربدلونونه هم را مینځ ته شي.

د څوکیو ویش
اساسي قانون کې راغلي چې د ولسي جرګې څوکۍ باید د والیتونو ترمینځ د هغوی د وګړو د شمېر پر بنسټ
وویشل شي .خو دغه شرط ستونزمن ثابت شوی دی ځکه چې د ځینو والیتونو او ولسوالیو ترمنځ د پولو د
تثبیت په هکله بحثونه روان دي ،او د وګړو د شمیر په اړه کره او باوري معلومات هم نشته .په افغانستان کې
د وګړو وروستۍ سرشمېرنه په  ۱۳۵۷لمریز کال کې پیل شوه خو هېڅکله هم بشپړه نه شوه .په پام کې ده
چې د وګړو یوه نوې سرشمېرنه به په  ۱۳۹۰کال کې تر سره شي( .په  ۱۴م مخ کې د مرکزي احصائیې
اداره وګورﺉ) .د نوې سرشمېرنې د تیارۍ په لړ کې ،د کورنیو سروې په  ۱۳۸۴ - ۱۳۸۳کلونو کې تر
سره شوه .په  ۱۳۸۴کال کې د ولسي جرګې په ټولټاکنو کې د څوکیو ویش به په منځنۍ توګه د کورنیو ددغه
وروستۍ سروې او د  ۱۳۵۷کال د سرشمېرنې د ارقامو پربنسټ وې چې د نفوسود کلنۍ ودې د  ۱.۹۲سلنې
سره یې سمون درلود.
په  ۱۳۸۴کال کې دڅوکیو ویش د وګړو د شمیر پر بنسټ
والیت
ټولګه
بدخشان
بادغیس
بغالن
بلخ
بامیان
دایکندي
فراه
فاریاب
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ټولګه

ښځې

ټولګه

ښځې

249

۶۸

420

۱۲۴

790,200

۹

2

15

4

412,400

۴

1

9

3

748,000

۸

2

15

4

1,052,500

۱۱

3

19

5

371,900

۴

1

9

3

383,600

۴

1

9

3

420,600

5

1

9

3

824,500

9

3

15

4

21,677,700
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غزني
غور
هلمند
هرات
جوزجان
کابل
کندهار
کاپیسا
خوست
کنړ
کندز
لغمان
لوګر
ننګرهار
نیمروز
نورستان
پکتیا
پکتیکا
پنجشیر
پروان
سمنګان
سرپل
تخار
ارزګان
وردک
زابل

1,020,400

11

3

19

5

574,800

6

2

15

4

767,300

8

2

15

4

1,515,400

17

5

19

5

443,300

5

1

9

3

3,013,200

33

9

29

8

971,400

11

3

15

4

367,400

4

1

9

3

478,100

5

1

9

3

374,700

4

1

9

3

817,400

9

2

15

4

371,000

4

1

9

3

326,100

4

1

9

3

1,237,800

14

4

19

5

135,900

2

1

9

3

123,300

2

1

9

3

458,500

5

1

9

3

362,100

4

1

9

3

127,900

2

1

9

3

550,200

6

2

15

4

321,500

4

1

9

3

463,700

5

1

9

3

811,700

9

2

15

4

291,500

3

1

9

3

496,700

5

2

9

3

252,700

3

1

9

3

10

۳

د اجرا
وړ ندي

د اجرا
وړ ندي

کوچیانو ته ساتل شوې

د والیتونو د وګړو شمیر د مرکزې احصائیې له دفتر څخه تر السه شوی دی.
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شکایتونه او پلټنې
د افغانستان اساسي قانون په ډاګه کوي چې د ملی شورا غړې (باید د محکمې له خوا پربشري جرمونو،
جنایت او یا هم د خپلو مدني حقونوڅخه محروم شوې نه وي) که څه هم چې هیڅ یو کس د بشری جرمونو
ً
احتماال په نږدې راتلونکې کې به دا کار وشي) د اساسي قانون دغه حکم
لپاره نه دي پلټل شوي ( او یا هم
اوس مهال د استفادې وړ نه دی.
دټاکنوقانون همدا راز څرګندوي چې د ولسي جرګې ،والیتي شورا ګانو او د ولسوالیو شورا ګانو لپاره
نوماندې باید:
•هغه موخې تعقیب نه کړي چې د اسالم د سپیڅلې دین له اصولو او د اساسي قانون د موادو او حکمونو
سره مخالفت ولري
•د زور له الرې ګواښونه او یا د زور څخه د استفادې لپاره تبلیغات
•د قومي ،ژبني ،سیمې او مذهبي ترینګلتیاوو او توپیرونوهڅول
•د وګړنیزې آزادۍ او حقونو په وړاندې د رښتینو ګواښونو را مینځ ته کول او په قصدي توګه د عامه
نظم او امن ګډوډول
•د غیر رسمي پوځي ځواک درلودل
•له بهرنیوسرچینو څخه د مالي مرستې تر السه کول
•د کورنیوغیر قانونی سرچینو څخه د مالی مرستې ترالسه کول
کله چې نوماندې د نوماندۍ پاڼې ډکوي نو دوی یو ه مقرره هم السلیکوي  ،دې سر سم نوماندې باید لوړه
وکړي چې دوی په کوم جرم یا بل کوم فعالیت چې په ټاکنو کې ددوی د ګډون مخه ونیسي ښکیل نه دي .که
چیرې وروسته دوی مجرم وپیژندل شي دا به د نوموړې مقررې څخه سرغړونه وي او دوی به د څوکۍ
پریښودلو ته اړ شي .د ټاکنو د شکایتونوله کمیسیون ( 56مخ) سره د پلټونکو د یوې کوچنۍ ډلې له خوا
مرسته کیږي چې دنده یې دټاکنو د سرغړونو او د نوماندو په وړاندې دننګونو په اړه د شکایتونو څیړل او
د هغوی په اړه قضاوت دی .که چیرې د جرمي فعالیتونو نښې نښانې ولیدل شي نو د ټاکنو د شکایتونو
کمیسیون کوالی شي چې خبر دارۍ ،جریمه او یا هم د عامه پلټنوادارې ته یې راجع کړي .او که چیرې
دوی ته ټاکنیزې سرغړونې څرګندې شوې نو دوی کوالی شي چې رایې له سره وشمیري او یا رایه ورکونه
له سره تر سره کړي.

سیاسي ګوندونه
دا په پراخه توګه منل شوې چې په یو ډموکراټیک نظام کې ،سیاسي ګوندونه د ولس د ګټو د اغیزمن
استازیتوب او د پالیسۍ د را مینځ ته کیدو د پرمختګ او ادارې څخه د مالتړ لپاره اړین دي .ډېرۍ افغانان،
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سره له دې چې د سیاسي ګوندونوپه اړه په خپلو ذهنونو کې یو منفي انځور لري ځکه چې دوی ګوندونه له
کمونستو ګوندونو او د شوروي اتحاد له یرغل سره او همدا شان د مجاهدینوله ډلو سره یې تړي کومو چې
په ۱۹۹۰لسیزه کې د خپل مینځي جګړو له کبله د بی ثباتۍ او د وینو بهیدو المل وو .نو ځکه افغانان په
ټولیزه توګه پرسیاسي ګوندونو باور نه لري ،آن تر دې چې فکر کوي چې هغوی یواځې خپلو ځانګړو
توکمیزو ،قومي او سمتي ګټې پالي ،د افغانستان د ټاکنیز سیسټم د غیرمعمولې غوره کولو په اړه یو استدالل
داد ی چې دغه سیسټم د ګوندونوپه پرتله په انفرادي نوماندو زیات ټینګار ،کوي .افغانان اکثراًسیاسي
ګوندونه له پخوانیو غیر مسوولو ملیشه وو سره یو ګڼې .پداسې حال کې ،چې په افغانستان کې ډېرو لویو
سیاسي ګوندونو یووخت له پوځي ډلو سره یې نږدې تړاو درلود (چې ځینې يې ال اوس هم لري) ،نور نوې
ګوندونه ملکي ریښې او ډموکراټیکې موخې لري .اساسي قانون او دسیاسي ګوندونو قانون سیاسي ګوندونه
د پوځي څانګو له لرلو څخه په کلکه منع کوي .په  ۱۳۸۲کال کې د عدلیې په وزارت کې د سیاسي ګوندونو
د ثبتولو څانګه په دې موخه رامینځ ته شوه څو ددې پخلۍ وکړي چې هغه ګوندونه چې په دې څانګه کې
ثبتیږي د اساسي قانون له ټاکلو معیارونو سره برابر دي .د  ۱۳۸۸کال د مرغومې د میاشتې تر پایه ۱۱۰
ګوندونه دعدلیې په وزارت کې ثبت او تایید او ددې وزارت د ویب پاڼې په لیست کې ورزیات شوې دي
چې په دري ژبه  www.moj.gov.af/?lang=da&p=label19همدا راز یو نیمګړۍ لیست یې په انګریزې
ژبه هم د الس رسۍ وړ دی ( )www.moj.gov.af/?lang=en&p=e16د  ۱۳۸۴کال ټولټاکنولپاره نوماندو
له تخنیکي پلوه یې اجازه نه درلوده چې په رای پاڼوکې د سیاسي ګوندونو سره خپل تړاو څرګند کړي ،او
(که څه هم چې ځینو په دې هکله بی پروايې هم کړې وه) .په داسې حال کې چې دغه کار رای پاڼې ساده
کړې ،خو دا کار ددې المل شوڅو رایه ورکوونکې د خپل د خوښې نوماند د ګوندي تړاو په اړه پوه نه شي.
د  ۱۳۸۸کال له ولسمشریزو ټاکنو څخه وړاندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون یوه مقرره اعالم کړه چې د هغې
له مخې په رسمي توګه ثبت شوو نوماندو اجازه درلوده چې په رای پاڼو کې له خپل ګوندي تړاو یادونه هم
وکړي .دغه مقرره کیدای شي چې د ولسي جرګې راتلونکو ټاکنو لپاره هم پرځای پاتې شي ،همدا شان کیدای
شي چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون له خوا بدله شي ځکه چې دا خو یواځې یوه مقرره ده .دغه د ګوندونو
سره تړاو ښايي د ټاکنو په بیا کتل شوې قانون کې یوځای شي ،خو دا احتمال نه لري چې د ټاکنو د راتلونکې
پړاو څخه وړاندې به د اجرا وړوي.

ټاکنې ۱۳۸۹-۱۳۸۸
سریزه
ولسمشریزې او د والیتي شوراګانو ټاکنې د  ۱۳۸۸کال د زمري په  ۲۹نيټه تر سره شوې .په رسمي توګه
 ۳۱.۴سلنه د رایه ورکولو وړ کسانو په کې ګډون درلود( چې وروسته بیا درغلې رایې ورڅخه بیلې شوې)،
چې د اټکل له مخې دغه شمیره د  ۱۳۸۳کال له ټاکنو څخه  ٪۷۰ښکته وې .نا امني او درغلۍ دواړه په ګډه
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ټاکنې یې له بحثونو او جنجالونو سره مخامخ کړې څو د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون دې ته اړ شو چې د رایو
یو بسیا شمیره بې اعتباره کړي او په دې توګه د حامد کرزي د رایو ټولیزه شمیره  ٪۵۰څخه راټیټه کړي
او د دوهم درجه نوماند ډاکټر عبداهلل عبداهلل او د حامد کرزي په ګډون د ټاکنو دوهم پړاو تر سره کړي .
سره له دې کله چې ډاکټر عبداهلل عبداهلل د ټاکنوپه دوهم پړاو کې له ګډون څخه الس واخیست نو دټاکنو دوهم
پړاو باطل شو او د ټاکنو کمیسیون حامد کرزۍ یې ګټونکې وباله .او حامد کرزي د دوهمې دورې لپاره
یې د  ۱۳۸۸کال د لړم په  ۲۸مه نیټه لوړه وکړه.
د والیتي شوراګانو د ټاکنو پایلې دلومړي ځل لپاره د  ۱۳۸۸کال د تلې د میاشتې په  ۵مه نیټه اعالم شوې،
خو له ډیره اړخه بحث پارونکې وې او د ځینو والیتونو لپاره د همدې کال د لیندۍ د میاشتې تر  ۱۸مې نیټې
پورې بشپړې نه شوې (او له دې نیټې وروسته نا رضایتي په ډیرو سیمو کې پر ځای وه) .سره له دې چې
ددغه ټاکنو ارزښت په نړیواله کچه د ولمشریزو ټاکنو په پرتله خورا ټیټ ؤ ،خو د د ځايي موضوعګانو د
په نښه کولو له کبله د والیتي شورا ګانو د ټاکنو لپاره تودې هڅې روانې وې او په زیاترو برخو کې د ولس
له خوا څارل کیدې.
د  ۱۳۸۸کال د مرغومې په میاشت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د امنیتي او مالی ستونزو له کبله د ولسي
جرګې د ټاکنو لپاره یې بل مهال ویش وټاکلو (د  ۱۳۸۹کال د غبرګولې له  ۱نیټې څخه د وږې د میاشتې تر
 ۲۷نیټې پورې) .پیسو ته الس رسي ښايي نور هم دغه مهال ویش اغیزمن کړي ،اود ټاکنو د سیسټم د
سمون لپاره د بسپنه ورکونکو د غوښتنو له کبله هم د ګواښ سره مخامخ دی ( که څه هم چې د ټاکنو خپلواک
کمیسیون یو افغان پالوی دی ،خو د  ۱۳۸۸کال د ټاکنو ټول لګښت د نړیوالې ټولنې له خوا برابر شوی ؤ).

د نوماندو ټاکل
د نوماندو د ټاکنې بهیر د  ۱۳۸۸کال د غويي له  ۵نیټې څخه د غويي تر ۱۸نیټې پورې ترسره شو .د ټاکنو
د خپلواک کمیسیون له کتنو څخه وروسته درې نوماندې بی اعتباره اعالم شول او  ۴۱نوماندې چې په کې
دوه میرمنې هم وې پاتې شول .چې د  ۱۳۸۳کال په پرتله د نوماندو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالۍ تر سترګو
کیده ،کله چې  ۱۸نوماندو د یوې میرمنې په ګډون یې سیالي کوله .د والیتي شورا ګانو د  ۴۲۰څوکیو لپاره
په ټولیزه توګه  ۳۳۲۴کسانو ،د  ۳۴۲ښځو په ګډون یې ځان وټاکلو .چې د  ۱۳۸۴کال د ټاکنو په پرتله د
ټولیزې شمیرې او د ښځو نوماندو په برخه کې لږ څه زیاتوالۍ ښیي .د ټاکنو د خپلواک کمیسیون پر بنسټ
دا د هیواد په کچه د ښځینه نوماندو په برخه کې د زیاتوالې څرګندوی دی.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د شکایتونو کمیسیون  ۴اونۍ وخت یې درلود (د غويي له  ۱۸د غبرګولې تر
 ۲۲نیټې) څو د ولسمشریزو او د والیتي شورا ګانو پر  ۳۳۶۸نوماندو غور وکړي او شکایتونو ته ځواب
ووایي .هغه نوماندې چې د وسله والو ډلو سره یې تړاو درلود ،حکومتي چارواکې چې له خپلې مخکینۍ
دندې څخه یې استعفا نه وه کړې ،او هغه نوماندې چې د نوماندو په پاڼو کې یې جعلي الس لیکونه درلودل
وارزول شول .د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغبرګولې په  ۵نیټه یې د نوماندو یو موقت لیست برابر کړچې په
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کې ننګونې ،اصالحات او غوښتنې هم شاملې وې .د غبرګولې د ۵نیټې او د غبرګولې د  ۱۸نیټې تر مینځ د
ټاکنو د شکایتونو کمیسیون د شکایتونو ارزونه یې پیل کړه او د نوماندۍ د ننګونو په اړه یې پریکړې وکړې.
د غبرګولې د میاشتې په  ۲۲مه نیټه د تاييد شونوماندو یو بشپړ لیست اعالم شو.
د ۱۳۸۴کا ل په څیر په والیتونو کې د والیتي شوراګانو لپاره د نوماندو له پراخې شمیرې له کبله رای
پاڼې د ورځپاڼو په څیر د نوماندو له انځورونو څخه ډک او له څو پاڼو څخه جوړې وې ،چې دغه کار د
پام وړ نوماند د موندلو بهیر یې ستونزمن کړی ؤ .ددې بهیر د اسانتیا په موخه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د
نوماندو انځورونه او انتخاباتي نښانونه یې بیا په رای پاڼه کې شامل کړل .سره له دې د کابل په والیت کې
په وروستۍ رای پاڼو کې د  ۵۲۴نوماندو ځای پرځای کول خورا ستونزمن کار ؤ.

مدني زده کړه
د افغانستان د نوې ډموکراټیکو بنسټونو ،د ټاکنو د بهیر ،او د رایې ورکولو د حقونو په هکله څرګندونې په
ځانګړې توګه په داسې یو هیواد کې چې محدود بنسټونه او خورا زیاتې لیرې پرتې سیمې او همدا راز د
سواد او رسمي زده کړو ټیټه کچه لري یو خورا پیچلۍ او ستونزمن کاردی.
په داسې حال کې چې د  ۱۳۸۳او  ۱۳۸۴کلونو د ټاکنو په درشل کې د بیال بیلو سازمانونو لکه د ټاکنیز
سیسټم د نړیوال بنسټ ( )IFESاو د افغانستان د مدني ټولنې د مجتمعې ( )ACSFOله خوا د مدنې پوهې د ودې
په موخه هڅې وشوې ،خوپه دې اړه د ټاکنو د پړاو تر مینځ لنډ مهال کې ډیر لږ فعالیتونه تر سره شوې
دي .که څه هم چې ځینو سازمانونو لکه یوناما او د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام د ټاکنو برخې د مدني
پوهې له پروګرامونو څخه چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون له خوا د  ۱۳۸۸کال د ټاکنو په درشل کې روان
وو مالتړیې کاوه .خو د  ۱۳۸۷کال څخه وړاندې د دغه شان فعالیتونو لپاره خورا لږ مالي مرستې موجودې
وې .دا تر یوه حده د ټاکنو ناوخته پالن جوړونې او په خپله د ټاکنو د تنظیم  ،او همدا راز د بسپنه ورکونکو
له خوا د ټاکنو د مالي لګښت د ناوخته تاييد له کبله ؤ.

د نوماندو نوم لیکنه
د  ۱۳۸۴کال د ولسمشریزوټاکنو په درشل کې د یو لوی شمیررایه ورکونکو نوم لیکنه تر سره شوه .د ۱۳۸۲
کال د لیندۍ په  ۱۰مه او د  ۱۳۸۳کال د زمري په  ۲۹مه نیټه په ټول هیواد کې په ټولیزه توګه ۱۰۵۶۷۸۳۴
د رایه ورکونې کارټونه وویشل شول .د  ۱۳۸۸کال د ټاکنو لپاره د ټولو هغه افغانانو چې د نوم لیکنې له
وروستي پړاو څخه وروسته د  ۱۸کلنۍ عمر ته رسیدلې وو،هیواد ته د بیا راستنیدو دهڅو په لړ کې ځینې
هغه افغانان چې له پاکستان ،ایران او نورهیوادونوڅخه بیرته هیواد ته راستانه شوې وو ،او یا هغه کسانو
چې نوم لیکنه یې کړې وه خو نورو والیتونو ته کډه شوې وو او یا خپل د ټاکنو کارټونه یې ورک کړې وو
د نوم لیکنې بل دور هم تر سره شو .دغه بهیر د  ۱۳۸۷کال د تلې په میاشت کې پیل او په څلور پرله پسې
پړاونو کې تر سره شو .نوموړې پړاونه په بیلو والیتونو کې د هوا او د امنیتي ستونزو د په پام کې نیولو
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سره ټاکل شوې وو .نوموړۍ بهیر د  ۱۳۸۷کال د سلواغې په میاشت کې بشپړ شو خو دومره رڼې نه وې.
د هغه رپوټ پر بنسټ چې د آزادو او عادالنه ټاکنو د څارنې د ډلې له خوا وړاندې شوی ؤ د غایب کس
درغلي ،د بیلګې په توګه د عمرڅخه الندې عمر کې د نوم لیکنې زیاتې بیلګې ولیدل
په وکالت نوم لیکنه،
ٍ
شوې .د بیلګې په توګه د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسیون د رایه ورکونکو د نوم لیکنې لومړنۍ شمیرې چې
په کې د هیواد په دودیزو سیموکې د راجستر شوو ښځو یوه لویه شمیره یې څرګندوله هم د پوښتنې وړ وې.
د ټول ټاکنو خپلواک کمیسیون په  ۱۳۸۴-۱۳۸۳ټاکنو کې د راجستر شوو کسانو سربیره یې د ۱۳۸۸-۱۳۸۷
کال په ټاکنو کې د رایه ورکونې لپاره په ټولیزه توګه د  ۴۳۶۵۲۹۲خلکو د نوم لیکنې یادونه وکړه.

د رایه ورکولو مرکزونه او د کارکوونکو ګمارل
د  ۱۳۸۸کال له ټاکنو څخه وړاندې په یو شمیر هغو سیمو کې چې په کې بشپړ امن نه ؤ په ځانګړې توګه
د هیواد په سهیل او ختيځ کې د رایه ورکولو د مرکزونو د پرانیستلو په اړه اندیښنې موجودې وې ،له دې
امله د خلکو یو د پام وړ شمیر د ټاکنو څخه بی برخې پاتې شول .سره له دې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون
په ټولیزه توګه د هیواد په کابو  ۶۸۰۰مرکزونو کې د  ۲۸۰۰۰را یه ورکونې د مرکزونو د لرلواو په دې
مرکزونو کې د څه د پاسه  ۱۶۰۰۰۰کارکونکو د ګمارلو په هکله یې څرګندونې کړې وې (د  ۱۳۸۳کال
په پرتله په  ۵۰۰۰مرکزونو کې  ۳۰۰۰۰د رایه ورکونې مرکزونه) ،د ولسمشریزې او د والیتي شوراګانو
د ټاکنو لپاره  ۳۶میلیونه رای پاڼې چاپ شوې وې ،که څه هم چې په ځینو ناامنو سیمو کې د رایه ورکونې
مرکزونه تړل شوې وو ،سر بیره پردې د را یه ورکونې په ورځ د مخې نه د پالن شوې درغلیو له ویرې
د ټاکنو دچارواکو له خوا د  ۴۴۰څخه زیاتو مرکزونو د تړلو دستور ورکړل شو .د رایه ورکونې په ورځ د
رایه ورکونکو له خوا د نورو لوژیستکي ستونزو یادونه هم وشوه :لکه د بلواګرو ډلو له خوا دګواښ (او په
ځینو حاالتو کې د یرغل) ،د رای پاڼو دکمښت ،د کارټونو د سوري کوونکو ماشینونو په کار کې کمزوري
(چې درایه ورکړل شوو کارټونو د په نښه کولو په موخه ترې کار اخیستل کیده) ،د نه پاکیدونکې رنګ پر
ځای د وینځلو وړ رنګ کارونه.
په  ۱۳۸۸کال کې د لومړي ځل لپاره رایې د رایې شمیرلو په مرکزونوکې وشمیرل شوې (ددې پر ځای چې
د والیتونو په مرکزونو کې وشمیرل شي) او لومړنۍ پایلې له همدې الرې خپرې شوې.

د ټاکنو څارنه
د مخ په زیاتیدونکې نا امنۍ له کبله ،د ټاکنو د نړیوالو څارونکو شمیر د  ۱۳۸۳کال په پرتله خورا کم
شوی ؤ .د څارونکو یوه لویه ډله د اروپا د ټولنې له خوا استول شوې وه چې د دغه پالوې په ترکیب کې
 ۶۷شنونکې کارپوهان او په ټول هیواد کې د رایه ورکونې په مرکزونو کې ۵۰لنډ مهاله څارونکو برخه
درلوده .په داسې حال کې چې په  ۱۳۸۳کال کې په اروپاکې د امنیت او همکارۍ سازمان  ۴۲څارونکې
یې سیمې ته استولې وو ،په  ۱۳۸۸کال کې نوموړې سازمان د ټاکنو یوه مرستندویه ډله چې په کې  ۲۰کار
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پوهان شامل او په کابل کې میشت وو استولې وه چې موخه یې د ټاکنو څخه وروسته د سپارښتنو په اړه
د یو رپوټ د برابرولو په برخه کې د حکومت او نړیوالو هڅو سره مالتړ ؤ .د عادالنه ټاکنو لپاره د آسیا
شبکې ( )ANFRELچې د آسیا فونډیشن له خوا یې مالتړ کیده د پالوې په ترکیب کې ۲۰اوږد مهاله او۳۰
لنډ مهاله څارونکواو د کارپوهانو یوې پنځه کسیزې ډلې برخه درلودله .سر بیره پردې په افغانستان کې د
میشتو ډیپلوماټیکو پالوو او نورو نړیوالو سازمانونو له ډلې څخه یو لږ شمیر څارونکې د رایه ورکونې په
مرکزونو کې ځای پر ځای شوې وو.
د نړیوالو څارونکو د محدودې شمیرې تر څنګ بله ستونزه د ددوی پر ګرځیدو راګرځیدو محدودیتونه هم
وو .ددوی ګڼ شمیر په پراخه کچه د والیتونو له مرکزونو څخه لیرې او ځینو یې آن له کابل څخه بهر سفر
نه شو کوالی .په بدل کې یې د افغانستان د ټاکنود څارنې سازمان یعنې د افغانستان د آزادو او عادالنه ټاکنو
بنسټ ،د ټاکنو اړوند سازمانونو په څیر د  ۱۳۸۴او  ۱۳۸۸کلونو د ټاکنو تر مینځ لنډ مهال کې فعال پاتې
شواو په ټولو والیتونو کې د رایه ورکونې د څارنې په موخه یې استازې درلودل او په دې وتوانید چې د
ټاکنو په ورځ اوپه مخکینیو میاشتو کې د رایه ورکونکو د نوم لیکنې په بهیر کې خپله دنده په هر اړخیزه
توګه ترسره کړي.

امنیت
سره له دې چې د پام وړ ګامونه د نا امنۍ د اغیزو د کمولو په موخه اخیستل شوې ؤ خوبیا هم نا امنۍ د
 ۱۳۸۸کال ټاکنې یې زیانمنې کړې .د ټاکنیزو هڅو څخه د مالتړ په موخه یو  ۲۶۰۰۰کسیز ځواک چمتو
شوی ؤ،خو د نړیوال کړکیچ دډلې د  ۱۳۸۸کال د تلې دمیاشتې یو رپوټ وښودله چې په  ۱۳۸۰کال کې د
امریکې په مشرۍ د ماموریت راهیسې د زمري د میاشتې د ټولټاکنو څخه وړاندې اونیوکې د تاوتریخوالې
کچه تر ټولو لوړه وه او همدا راز په همدې ترڅ کې د والیتي شوراګانو لږ تر لږه څلور نوماندې وژل شوې
وو ،په ټولیزه توګه شاوخواد  ۳۰۰پیښو رپوټ ورکړل شوی او  ۳۱خلک له ټاکنو څخه وړاندې او د ټاکنو
په ورځ وژل شوې دي .تر یوه حده دا کار ددې المل شو څو د  ۱۳۸۳کال په پرتله د رایه ورکونکو شمیرله
 ٪۷۰څخه  ٪۳۱ته راټیټ شي.د ټاکنو د لومړني پړاو راهيسې د افغانستان په ناامنو سیموکې د ټاکنود باالقوه
رایه ورکونکو ګوښې پاتې کیدل د امنیت د خرابیدو یوه بله اغیزه وه .او دا د رایه ورکونې څخه وړاندې
یوه اندیښنه وه او داسې ښکاري چې پرځای هم وه .ډیرۍ سیمې لکه د هیواد ختیځې او سهیلي برخې خو
آن د رایې ورکولو د مرکزونو د پرانیستلو ،او یا د ټاکنو په ورځ د رایه ورکونې د جوړ شوو مرکزونو د
پرانیستلو ،لپاره هم خورا ناکرارې انګیرل کیدې .همدا راز په ناکرارو سیمو کې د رایه ورکونې د مرکزونو
نه پرانیستلو هم د ټاکنو په ورځ یې درغلیو ته الره هواره کړه.

درغلی
د پراخو درغلیو له کبله د  ۱۳۸۸کال ټاکنې نوم بدې شوې .د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون د  ۱۳۸۸کال د
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تلې په میاشت کې د  ۲۸۰۰شکایتونو د تر السه کولو وروسته چې له هغې ډلې څخه  ۷۶۲یې له دې کبله
چې د ټاکنو پایلې به اغیزمنې کړي په بشپړه توګه جدي وانګیرېل او دې کمیسیون د۱۰سلنې رایو د بیا
شمیرنې دستور ورکړ چې نوموړې رایې به په تصادفي توګه غوره کیدلې .په عمومي توګه د ټولیزې
رایو څخه ۱۸.۸سلنه یې د ټاکنو د شکایتونو د کمیسیون له خوا باطلې اعالم شوې او په دې توګه یې دټاکنو
د خپلواک کمیسیون د لومړنیو شمیرو څخه د اعتبار وړ رایو شمیر یې د  )٪۳۸.۷( ۵۶۶۲۷۵۸څخه
 )٪۳۱.۴(۴۵۹۷۷۲۷ته را ټیټ کړ .که څه هم چې دغه سلنه د رایه ورکونکو د وروستی نوم لیکنې څخه
د الس ته راغلو شمیرو پر بنسټ وې کوم چې د افغانستان د آزادو او عادالنه ټاکنو د بنسټ د وینا له مخې
کره نه وې او د پام وړ درغلۍ په کې تر سترګو کیدې .په پای کې د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون د رایو یوه
بسیا شمیره یې باطلې اعالم کړې چې دغه کار ددې المل شو چې ولسمشریزې ټولټاکنې د دوهم پړاو لپاره
تر سره شي .د والیتي شوراګانو په ټاکنو کې هم درغلۍ موجودې وې خو د ټاکنو د شکایتونو د کمیسیون له
خوا لږه پاملرنه ورته وشوه.
د یادونې وړ ده چې د  ۱۳۸۳کال په ټاکنوکې هم د درغلۍ بیلګې موجودې وې خو د نړیوالې ټولنې او رسنیو
له خوا دومره پاملرنه ورته ونه شوه ،په حقیقت کې د نړیوالې ټولنې لپاره د  ۱۳۸۸کال درغلۍ په بشپړه
توګه جدي وې چې دا ښايي د  ۱۳۸۹کال د ولسي جرګې د ټولټاکنو لپاره د هغوی د مالي مرستو په وړاندې
یو ستر خنډ وي او یا هم د هغې د ځنډیدلو المل شي.

د  ۱۳۸۹-۱۳۸۸ټاکنو مهم فعالین
د افغانستان دټاکنو افغان مشریزه خپلواک کمیسیون د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام د سبا لپاره د
حقوقي او ټاکنیز ظرفیت د پیاوړې کولو د پروژې په مالتړد ټاکنو اصلي تنظیمونکۍ ؤ او وي به .همدا شان
د ټاکنو د شکایتونو دکمیسیون رغنده رول هم د یادونې وړ دی.

د مهمو پیښو مهال ویش :د  ۱۳۸۸کال ټاکنې
نیټه

فعالیت

د غويي ۱
د ټاکنو د کلیزې خپریدل
د وري  -۲۹دغويي  ۴د نوماندو د نوم لیکنې د بهیر پیل
دغويي ۱۸-۵
د نوماندو ټاکل
د غويي ۲۵-۱۹
د غوښتنلیکونو ارزونه
د غويي ۲۶
د نوماندۍ اړوند غوښتنلیکونوکې د هر راز نیمګړتیاوو په اړه خبرتیا
دغويي-۷غبرګولې  ۱د نوماندو په غوښتنلیکونو کې د نیمګړتیاوو اصالح
د غبرګولې ۴ -۲
د نوماندو د لومړني لیست چمتو کول
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دغبرګولې۱۱-۵
د ننګونو  ،اصالحاتو او غوښتنو په ګډون د نوماندو د لومړني لیست خپرول
دغبرګولې ۱۸-۵
د ټاکنو د شکایتونو د کمیسیون د شکایتونو د ارزولو او پریکړو پیل
د غبرګولې ۱۹
د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته یې د نوماندو اړوند
پریکړو په اړه معلومات ورکړ
دغبرګولې ۲۲-۱۹
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د نوماندو وروستۍ لیست یې چمتوکړ
د غبرګولې ۲۲
د نوماندو د وروستي لیست خپریدل
دغبرګولې -۲۵چنګاښ د رای پاڼوچاپ
۲۴
دغبرګولې -۲۶زمري د سیاسي کمپاین دور
۲۷
د چنګاښ ۱۹-۱۰
د رای ورکولو د مرکزونو او د شمیرلو د کارکونکو ګمارل
د چنګاښ۲۴
د رایې ورکولو د مرکزونو د موقعیتونو او د شمیر وروستنۍ کول
د چنګاښ۲۵
کابل ته د رای پاڼو رسیدل

د چنګاښ -۲۹زمري د رایې ورکولو د مرکزونو د موقعیتونو معلومول
۲۹
د زمری ۲۹
د زمري ۲۹
د وږې ۴

د وږې۵
د وږې۷
د وږې ۹

د وږې۱۱
د وږې۱۵

د رایې ورکولو ورځ
د رای ورکولو له مرکزونو څخه د رایو تر السه کول
د رایې ورکولو له  ٪۱۰مرکزونو څخه د پایلو د لومړۍ برخې خپرول(کرزۍ٪۴۱
عبداهلل )٪۳۹؛ او د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعالم وکړ چې د ټاکنو د پایلو د لړۍ
خپرول به په راتلونکو ورځو کې هم ادامه ولري
د ټاکنو د دوهمې برخې پایلواعالم چې  ٪۱۷د رایې ورکولو مرکزونه په کې شامل
وو( کرزۍ ٪۴۵او عبداهلل )٪۳۵
له  ٪۳۵مرکزونو څخه د ټاکنو د دریمې برخې پایلو خپرول( کرزۍ ٪۴۶.۳او
عبداهلل )٪۳۱.۴
له  ٪۴۸مرکزونو څخه د رایو د څلورمې برخې پایلو خپرول( کرزۍ ٪۴۵.۹او
عبداهلل )٪۳۳.۳
له  ٪۶۰.۳مرکزونو څخه د رایو د پنځمې برخې پایلو خپرول( کرزۍ ٪۴۷.۳او
عبداهلل )٪۳۲.۶
له  ٪۷۴.۲مرکزونو څخه د درایو د شپږمې برخې پایلو خپرول( کرزۍ ٪۴۸.۶
او عبداهلل )٪۳۱.۷
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د وږې ۱۷

له  ٪۹۱.۶مرکزونو څخه د رایو د اوومې برخې پایلوخپرول( کرزۍ  ٪۵۴.۱او
عبداهلل )٪۲۸.۳؛ د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون اعالم وکړ چې د درغلۍ نښې نښانې
څرګندې دي او د هغو مرکزونو رایې به له سره وشمیرل شي چېرې چې له ۶۰۰
څخه زیاتې رایې ورکړل شوي او هغه مرکزونو کې چې یوه نوماند ته  ٪۹۵رایې
په صندوقونو کې اچول شوې دي

د وږې ۲۱

د  ٪۹۲.۸مرکزونو څخه د رایو د اتمې برخې پایلو خپرول( کرزۍ ٪۵۴.۳او
عبداهلل )٪۲۸.۱

د وږې ۲۵

د ټاکنو خپلواک کمیسیون وروستۍ نه تاييد شوې پایلې یې اعالم کړې :کرزۍ د
 ٪۵۴.۶رایو په تر السه کولو سره ګټونکۍ وبلل شو (عبداهلل )٪۲۷.۸؛ نوموړې
پایلې تر څوچې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون له خوا تاييد شوې نه وي وروستۍ
نه دي.

د تلې ۱۹-۱۳

د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون د ٪۱۰رای پاڼو په تصادفي توګه بیا شمیرل پیل کړ

د تلې ۲۷

د ټاکنو د شکایتونو د کمیسیون د رایو د بیا شمیرلو پایله اعالم شوه :کرزۍ  ٪۴۸په
دې توګه د ټاکنو د بل پړاو تر سره کولو ته اړتیا ده

کرزي د ټاکنو د بل پړوا د تر سره کولو په اړه چې د لړم په  ۱۶به تر سره شي
د تلې ۲۸
موافقه وکړه
د ټاکنو وروستۍ پایلې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون له تاييد څخه وروسته خپرې
د تلې ۲۹
شوې( کرزۍ ٪۴۸.۷او عبداهلل )٪۳۰.۶
د ټاکنو د بل پړاو لپاره کمپاین پیل شو
د لړم ۲
عبداهلل د ټاکنو په بل پړاو کې د ګډون څخه ال س واخیست
دلړم ۱۰
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنو بل پړاو یې باطل اعالم او کرزۍ یې ګټونکې وباله
د لړم ۱۱
کرزي د دوهم ځل لپاره لوړه وکړه
د لړم۲۸
(سرچینه :د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام د ټاکنو برخه او نور) (سرچینه :د ملګرو ملتونو د پراختیايي
پروګرام د ټاکنو برخه او نور)
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د افغانستان اساسي قانون ۱۳۸۲:کال
منځ پانګه
سریزه
				
لومړی څپرکی :دولت

( ۲۱مادې)

دوهم څپرکی:

د اتباعو اساسي حقوق او وجایت

( ۳۸مادې)

دریم څپرکی:

			
جمهور رئیس

( ۱۱مادې)

				
څلورم څپرکی :حکومت

( ۱۰مادې)

پنځم څپرکی:

ملی شورا			

( ۲۹مادې)

شپږم څپرکی:

			
لویه جرګه

( ۶مادې)

اووم څپرکی:

				
قضاء

( ۲۰مادې)

		

( ۷مادې)

اتم څپرکی:

اداري ویش

نهم څپرکی:

بیړنۍ حالت

(۶مادې)

لسم څپرکی:

				
تعدیالت

(۲مادې)

یوولسم څپرکی:

			
متفرقه حکمونه

(۷مادې)

			
دوولسم څپرکی :انتقالی حکمونه

(۵مادې)

د لوی او بښونکې خداي په نامه

سریزه
د لوی او بښونکې خدای په نامه موږ د افغانستان خلک:
1 .1د لوی خدای (ج) پرسپیڅلي ذات په ټینګ ایمان ،اود حق تعالی په رحمت پر توکل او د اسالم په سپیڅلی
دین پراعتقاد،
2 .2د تیرو بی عدالتیو او ناخوالو په درک او زموږ پرهیواد تیرو بی شمیره مصیبتونو ته پاملرنه،
3 .3د افغانستان د ولس د سر ښندنو ،تاریخی مبارزو ،برحق جهاد اومقاومت او د وطن د آزادۍ د الرې
121

اسناد

شهیدانو لوړ مقام ته په درناوی سره،
4 .4په دې درک سره چې واحد او یو موټۍ افغانستان ددې خاورې په ټولو قومونو او خلکوپورې اړه لري،
5 .5د ملګرو ملتو د منشورپه رعایت او د بشر د حقونو نړیوالې اعالمیې ته په درناوي،
6 .6د ملی وحدت د ټینګښت او د هیواد د خپلواکۍ او ملي حاکمیت اوځمکنۍ بشپړتیا د ساتنی په منظور،
7 .7د خلکو پر اراده او د ډموکراسۍ پر بنسټ والړ نظام د تاسیس لپاره،
8 .8له ظلم ،ستم ،تبعیض او تاوتریخوالې څخه پاک؛ د قانون پرحاکمیت  ،ټولنیز عدالت :د انساني حقونو
او کرامت پر خوندي توب والړې مدني ټولني د جوړولو او د خلکو د اساسي حقونو او آزادیو د تأمین
په موخه،
9 .9د هیواد د سیاسي ،ټولنیز ،اقتصادي او دفاعي بنسټونو د پیاوړي کولو لپاره،
1010د دې خاورې ټولو اوسېدونکیو ته د یو هوسا ژوندانه او د ژوند د سالم چاپیریال د تأمین لپاره؛
1111او په پای کې په نړیواله ټولنه کې د افغانستان لپاره د وړځای د د بیا تر السه کولولپاره؛ د هیواد تاریخی،
فرهنګې او ټولنیزو واقعیتونو او د وخت له غوښتنو سره سم د  ۱۳۸۲لمریز کال د مرغومې د میاشتې په
 ۱۴نیټه دغه اساسي قانون مو په لویه جرګه کې د خپلو استازو له الرې د کابل په ښار کې تصویب کړ.

لومړی څپرکی :دولت
لومړۍ ماده

•افغانستان یو خپلواك ،یوموټۍ ،او نه بېلېدونكى اسالمي جمهوري دولت دى.

 ۲مه ماده

•د افغانستان د اسالمي جمهوري دولت دين ،د اسالم سپيڅلۍ دين دى.
•د نورو اديانو پيروان د خپل دين په پيروۍ او د خپلو ديني مراسمو په ترسره
کولوكې د قانون د حكمونو په حدودو كې آزاد دي.

 ۳مه ماده

•په افغانستان كې هيڅ قانون نه شي كوالى چې د اسالم د سپيڅلي دين د معتقداتو
او احكامو مخالف وي.

 ۴مه ماده

•په افغانستان كې ملي حاكميت په ملت پورې اړه لري چې په مستقيم ډول اویا د
خپلو استازو له الرې یې عملي كوي.
•د افغانستان ملت له ټولو هغو وګړو څخه جوړ دی چې د افغانستان تابعيت لري.
•د افغانستان ملت له پښتنو ،تاجك ،هزاره ،ازبك ،تركمن ،بلوچ ،پشه يي ،نورستاني،
ايماق ،عرب ،قرغېز ،قزلباش ،ګوجر ،براهوي او نورو قومي ډلو څخه جوړدى.
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•د افغان كلمه د افغانستان د ملت هر یو وګړې ته په کارول كيږي.
•د ملت هيڅ يو وګړۍ د افغانستان له خپل دتابعيت څخه نه محروميږي.
•په تابعیت او پناه ورکولو پورې اړوندې چارې د قانون له الرې تنظیمیږي.
 ۵مه ماده

•ددې اساسي قانون او نورو قوانينو د حكمونو پلې کول ،له خپلواکۍ ،ملي واكمنۍ
اوځمكنۍ بشپړتيا څخه دفاع او د هېواد د امنيت او دفاعي وړتیا تامين ،د دولت له
بنسټیزو د ندو څخه دي.

 ۶مه ماده

•دولت ،د انساني كرامت د ساتلو ،بشري حقونو د مالتړ ،د ډموكراسۍ د پلې کیدو،
او د ټولو قومونواو قبايلو ترمنځ د برابرۍ او ملی یووالې د تامین او دهېواد په ټولو
سيمو كې د انډولې پراختيا او ټولينېز عدالت ،پربنسټ د يوې هوسا او پرمختللې
ټولنې په جوړولو مكلف دى.

 ۷مه ماده

•دولت د ملګروملتونو د منشور ،د نړیوالو لوزنامو ،د نړېوالو ميثاقونو چې افغانستان
له هغو سره تړاو لري او د بشري حقونو د نړيوالې اعالميې درناوی كوي.
•دولت د هر راز ترهګریزوفعالیتونو،د نشه ای توکو د كرکیلې او قاچاق او مسكراتو
دتوليد او کارونې مخنيوى كوي.

 ۸مه ماده

•دولت د هېواد بهرنۍ سياست د خپلواكۍ ،ملي ګټو او ځمكنۍ بشپړتيا په ساتلو ،د
نوروپه چارو کې د نه مداخلې ښه ګاونډيتوب ،دوه اړخیزدرناوي اود برابرو حقونو
پرپڼسټ تنظيموي.

۹مه ماده

•كانونه او نوري ترځمكې الندې زيرمې او لرغوني آثارد دولت شتمني ده.
•د عامه شتمنیو ساتنه او اداره او له هغو څخه د سمې ګټې اخیستنې الرې چارې د
قانون له الرې تنظيميږي.

 ۱۰مه ماده

•دولت ،د قانون د حکمونو سره سم د بازارد اقتصاد پربنسټ خصوصي پانګه
اچونې او خصوصي تشبثات هڅوي ،مالتړ يې كوي او مصونيت يې تضمينوي.

۱۱مه ماده

•په كورنۍ او بهرنۍ سودا ګرۍ پورې تړلې چارې ،د هېواد له اقتصادي غوښتنو
او د خلكو له ګټو سره سمې د قانون له الرې تنظيميږي.
•د افغانستان بانك .د دولت مركزي او خپلواک بانك دى.

۱۲مه ماده
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•د پېسو خپرول ،د هېواد د پولي سياست طرح او پلې کول ،د قانون له حكمونو سره
سم د مركزي بانك له صالحيتونوڅخه دي.

اسناد

•مركزي بانك د پېسو د چاپ په برخه كې د ولسي جرګې له اقتصادي كميسيون سره
سال مشوره کوي.
•د دې بانك تشكيل او د كار ډول د قانون له الرې تنظميږي.
 ۱۳مه ماده

•دولت د صنايعو د پراختيا ،د توليد د ودې او د خلكو د ژوند د کچې د لوړتيا او د
كسبګرو د فعاليتونو د مالتړ لپاره اغېزمن پروګرامونه طرح او پلې کوي.

 ۱۴مه ماده

•دولت د كرنې او مالدارۍ د پراختيا ،د بزګرانو او مالدارانو د اقتصادي ،ټولنيزو او
د ژوند د شرايطو د ښه كولو او د كوچيانو د ميشتولو او د دوى د ژوند د ښه کولو
لپاره د دولت د مالي توان په حدودو كې اغېزمن پروګرامونه طرح او پلې کوي.
•دولت دقانون له حكمونو سره سم او د خپلومالي امكاناتو په حدودوكې مستحقو
اتباعوته د استوګنځي د برابرولو په موخه او د عامه ځمکو د وېش لپاره ،الزم
اقدامات ترالس الندې نيسي.

۱۵مه ماده

•دولت مکلف دی چې د ځنګلونو اود چاپیریال د ساتنې او ښه والې لپاره الزم
تدبیرونه په الره واچوي.

۱۶مه ماده

•د پښتو ،دري ،ازبكي ،تركمني ،بلوڅي ،پشه يي ،نورستاني ،پاميري او په هيواد
كې د نورو مروجو ژبو له ډلې څخه پښتو او دري د هیواد رسمي ژبې دي.
•په هغوسيمو كې چې د خلكو اكثريت له ازبكي ،تركمني ،بلوڅي ،پشه يي ،نورستاني
او پاميري ژبو څخه پريوې خبرې كوي له پښتو او دري سربيره هغه ژبه درېمه
رسمي ژبه ده ،د تطبيق څرنګوالۍ يي د قانون له الرې تنظيميږي.
•دولت د افغانستان د ټولو ژبو د پياوړتيا او پراختيا لپاره اغېزمن پروګرامونه طرح
او پلې کوي.
•په هېواد كې د مطبوعاتو ،راډيو او تلويزيون خپرونې د هېواد پرټولو مروجو ژبو
آزادې دي.
•په هېواد كې موجود ملي ،علمي او اداري اصطالحات ساتل كيږي.

 ۱۷مه ماده

•دولت په ټولو کچو د پوهنې د ودې او د ديني زده كړو د پراختيا ،د جوماتونو،
مدرسو او ديني مركزونو د وضعې د ښه والې او تنظيم لپاره الزم اقدامات کوي.

 ۱۸مه ماده

•دهېواد کلیزه د پيغمبر اكرم(ص) د هجرت پر بنسټ والړه ده.
•د دولتي ادارو دكار بنسټ هجري لمريزه كلیزه ده.
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•د جمعې ورځې ،د اسد  ۲۸او د ثور ۸عمومي رخصتۍ دي.
•نورې رخصتي د قانون له الرې تنظيميږي.
۱۹مه ماده

•د افغانستان بيرغ له :دريو تور ،سور او زرغون رنګه ټوټو څخه جوړ دى درې
واړه ټوټې په مساوي ډول له كيڼ نه ښي لور ته په عمودي ډول سره پرتې وي.
•او د هررنګ سورد هغه د اوږدو نيمايي سره برابر دى چې په منځ كې يې د
افغانستان ملي نښان ځاى پر ځاى شوى دى .د افغانستان د دولت ملي نښان له سپين
رنګې محراب او منبر څخه جوړ دى چې په دوو څنډو كې يې دوه بيرغونه او د
نښان د منځ په پورتنۍ برخه كې د ال اله اال اهلل محمد رسول اهلل مباركه كلمه اواهلل
اكبراو د راختونكې لمر وړانګې او په الندينۍ برخه كې يې د ۱۲۹۸هجري شمسي
نیټه او د افغانستان كلمه راغلې چې له دوو خوا وو د غنمو وږي پرې راګرځول
شوې دي.
•له بېرغ او ملي نښان څخه د استفادې څرنګوالۍ د قانون له الرې تنطيميږي.

 ۲۰مه ماده

•د افغانستان ملي سرود به په پښتو ژبه وي ،اهلل اكبر او د افغانستان د قومونو نومونه
به پكې راځي.

 ۲۱مه ماده

•د افغانستان پالزمینه د كابل ښار دى.

دو هم څپرکی :د اتباعو بنسټیز حقونه او دندې
۲۲مه ماده

تبعيض او امتياز منع دى.
•د افغانستان د اتباعو ترمنځ هر راز ِ
•د افغانستان اتباع ښځې او نارينه د قانون په وړاندې مساوي حقوق او دندې لري.

 ۲۳مه ماده

•ژوند د خداى(ج) بخښنه او د انسان طبيعي حق دى ،هيڅوك د قانون له حکم پرته
له دې حقه بې برخې كېداي نشي.

 ۲۴مه ماده

•آزادي د انسان طبيعي حق دى ،دا حق د نورو له آزادۍ او له عامه مصالحو پرته
چې د قانون له الرې تنظيميږي حدود نه لري.
•د انسان آزادي او كرامت له تيري خوندي دى.
•دولت د انساني کرامت اوآزادۍ په ساتنه او درناوي مكلف دى.

 ۲۵مه ماده

•بی ګناهي اصلي حالت دى
• یو متهم ترهغې چې د باصالحيته محكمې په قطعي حكم متهم محكوم عليه ثابت
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اسناد

نه شي ،بې ګناه ګڼل كيږي.
۲۶مه ماده

•جرم يو شخصي عمل دی.
•د متهم تعقيبول ،نيول يا توقيفول او پر هغه باندې د جزا تطبيق پربل هيچا اغیزه
نه كوي.

۲۷مه ماده

•هيڅ يوعمل جرم نه ګڼل كيږي خو دهغه قانون له مخې چې د جرم د ترسره کیدو
دمخه نافذشوى وي.
•هيڅوك د قانون له حكمونو پرته تعقيبېداى ،نيول كېداى او يا توقيفېداى نه شي.
•هيچاته سزا نشي وركول كېداى مګر ،د یوې با صالحيته محكمې په حكم او د هغه
قانون له احكامو سره سم چې د جرم له ترسره کیدومخكې نافذ شوى وي.

۲۸مه ماده

•د افغانستان هيڅ يو تبعه په جرم باندې د متهم كېدو له امله ،بهرني دولت ته
نه سپارل كيږي ،مګر د ورته معاملې او د هغو نړیوالو تړونونو له مخې چې
افغانستان ور سره تړاو لري.
•هيڅ افغان د تابعيت په سلبېدواو په افغانستان كې دننه يا بهرپه شړل كېدو نه
محكوميږي.

۲۹مه ماده

•د انسان تعذيب یا کړونه منع ده.
•هيڅوك نه شي كوالى چې آن د حقايقو د ترالسه كولو لپاره بل کس كه څه هم تر
تعقيب ،نيونې يا توقيف الندې وي او يا په جزا محكوم وي ،دهغه د تعذيب لپاره
اقدام وكړي ،یایې د تعذیب امر ورکړي.
•د انساني كرامت مخالف دجزا ټاكل منع دي.

 ۳۰مه ماده

•له متهم يا بل کس څخه په زور تر السه شوې څرګندونې ،اقرار يا شهادت اعتبار
نه لري.
•په جرم اقرار د متهم هغه اعتراف ته وايي چي په بشپړه خوښه او د عقلي روغتيا
په حالت كې يې د با صالحيته محكمې په وړاندې كړى وي.
•هرڅوك كوالى شي چې له نيول كېدو سره سم له ځانه دهغه اتهام د لرې كولو لپاره
چې پرې لګیدلۍ وي د حق د ثابتولو لپاره د قانون سره سم مدافع وكيل وټاكي.
•متهم حق لري چې له نيولو سره سم له منسوب اتهامه ځانه خبركړي اود هغې
مودې دننه چې قانون يې ټاكي ،محكمې ته حاضر شي.
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•دولت په جنايي پېښو كې د بيوزلې متهم لپاره مدافع وكيل ټاكي.
•د متهم او د هغه د وكيل ترمنځ ژبني ،لیکلې او تیلیفوني اړیکې له هر ډول تیري
څخه خوندي دي.
•دمدافع وكيالنو وظايف او واكونه د قانون له الرې تنظيميږي.
 ۳۲مه ماده

•پور دپوروړي د آزادۍ د محدوديدو او د هغه څخه د بی برخې کیدو المل نه شي
كېدای.
•د پور د بېرته اخيستلو الرې چارې او وسايل د قانون له الرې تنظيميږي.

 ۳۳مه ماده

•د افغانستان اتباع د انتخابولو او د انتخابېدلو حق لري.
•له دې حق څخه د ګټې اخيستو شرايط او الرې د قانون له الرې تنظيميږي.

 ۳۴مه ماده

•د بيان آزادي له تيري څخه خوندي ده.
•هر افغان حق لري چي خپله عقیده د وينا ،ليكنې ،انځور او يا نورو وسيلو له الرې،
په دې اساسي قانون كې د راغلو حكمونو د په پام کې نیولو سره ،څرګند كړي.
•هر افغان حق لري د قانون له حكمونو سره سم مطالب ،بې له دې چې له خپریدو
وړاندې یې له دولتي چارواکو سره شریک کړي ،خپاره او نشر كړي.
•د مطبعو ،راډيو او ټلويزيون ،د چاپي رسنیو او نورو رسنیو پورې اړوند حكمونه
د قانون له الرې تنظيميږي.

 ۳۵مه ماده

•د افغانستان اتباع حق لري چې د قانون له حكمونو سره سم د خپلو مادي او يا
معنوي غوښتنو د تأمين لپاره ،ټولنیز سازمانونه جوړ كړي.
•د افغانستان اتباع حق لري د قانون له حكمونو سره سم ،سياسي ګوندونه جوړ كړي،
په دې شرط چې:
1 .1د ګوند مرامنامه او اساسنامه د اسالم د سپيڅلي دين د احكامو او په دې اساسي
قانون كې د راغلوحکمونو او ارزښتونو سره مخالف نه وي.
2 .2د ګوند سازماني جوړښت او مالي سرچینې څرګندې وي.
3 .3نظامي او نظامي ډوله جوړښت اوموخې ونه لري.
4 .4له بهرنيو سياسي ګوندونو يا نورو بهرنيو سرچینو سره تړلې نه وي.
•د قوم ،سيمې ،ژبې او مذهبي فرقې پر بنسټ د ګوند جوړول او فعاليت كول ،جواز
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اسناد

نه لري.
•هغه ګوند چې د قانون له حكمونو سره سم جوړيږي د قانوني دالیلو او با صالحيتي
محكمې له حكمه پرته نه منحلیږي.
 ۳۶مه ماده

•د افغانستان اتباع حق لري چې د قانون سره سم د روا او سوله ييزو موخو
اوغوښتنو د تأمين لپاره بې وسلې غونډې او الریونونه وكړي.

۳۷مه ماده

•د وګړو د مخابرې او ليكونو آزادي او محرميت كه په ليكلي ډول وي يا د ټيليفون
او تلګراف يا نورو وسيلو له الرې ،له تيري څخه خوندي دي.
•دولت د وګړود مخابرواو ليكونو د پلټنې حق نه لري مګرد قانون له حكمونو سره
سم.

 ۳۸مه ماده

•د وګړواستوګنځي له تيري څخه خوندي دي.
•هېڅوك د دولت په ګډون د استوګن له اجازې يا واكمنې محكمې له حکمه پرته او
بې له هغو حاالتو او الرو چې په قانون كې ښودل شوي ،د چا كور ته د ننوتلواو
ياد کور د پلټنې حق نه لري.
•د څرګند جرم په مورد كې مسؤل مامور كوالى شي د محكمې له مخكينۍ اجازې
پرته د کس كورته ورننوځي يا هغه وپلټي.
•نوموړى مامور مكلف دى كورته له ننوتو يا پلټنې وروسته ،په هغه موده كې چې
قانون يې ټاكي د محكمې حکم تر السه كړي.

 ۳۹مه ماده

•هر افغان حق لري د هېواد هر ګوټ ته سفروكړي او استوګن شي خو له هغو سيمو
پرته چې قانون منع كړې وي.
•هر افغان حق لري د قانون له حكمونو سره سم له افغانستان څخه بهر سفر وكړي
او بېرته راستون شي.
•دولت له هېواد څخه بهرد افغانستان د اتباعو د حقونوساتنه كوي.

 ۴۰مه ماده

•ملكيت له تيري څخه خوندي دى.
•هېڅوك د ملكيت د ترالسه كولو او په هغه كې د تصرف كولو څخه نه منع كيږي،
مګر د قانون د احكامو په حدودو كې.
•د هېچا ملكيت د قانون د حكم او د باصالحيته محكمې له پرېكړې پرته نه مصادره
كيږي.
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•د یو کس د ملكيت استمالك يواځې دعامه ګټو د تأمين په موخه ،د مخكيني او
عادالنه بدل په وركولو ،د قانون له مخې مجاز دى.
•د وګړو د شتمنۍ پلټنه او په ډاګه کول يواځې د قانون په حكم كېداى شي.
 ۴۱مه ماده

•بهرني وګړې په افغانستان كې د غیرمنقولې شتمنۍ د ملكيت حق نه لري.
•د پانګې اچونې په موخه د غیر منقول ملکیت اجاره د قانون له حكمونو سره سم
جواز لري.
•د بهرنيو ملكونو پر سياسي نمايندګيو او پر هغو نړیوالو سازمانونو چې افغانستان
په كې غړيتوب لري د غیر منقول ملکیت پلورل د قانون له حكمونو سره سم جواز
لري.

 ۴۲مه ماده

•هر افغان مكلف دى د قانون له حكمونو سره سم دولت ته ماليه او محصول وركړي.
•هيڅ راز ماليه او محصول ،د قانون له حكمه پرته نه وضع كيږي.
•د ماليې او محصول اندازه اود وركړې ډول يې دټولنيز عدالت د په پام کې نیولو
او د قانون له الرې ښودل كيږي.
•دا حكم د بهرنيو وګړواو مؤسسو په برخه كې هم پلې کیږي.
•هر ډول وركړ شوې ماليه ،محصول اوعايدات به دولتي حساب ته تحويليږي.

 ۴۳مه ماده

•زده كړه د افغانستان د ټولو اتباعو حق دى چې د ليسانس تر درجې پورې وړيا د
دولت له خواتأمينږي.
•دولت مكلف دى چې په ټول افغانستان كې د انډولې پوهنې د عامولو او دمنځنيو
اجباري زده كړود تأمين لپاره اغېزمن پروګرام طرح او پلې كړي او په مورنيو
ژبو د لوست لپاره په هغو سيمو كې چې پرې خبرې كيږي الره هواره كړي.

 ۴۴مه ماده

•دولت مكلف دى د ښځود زده كړو د ودې او انډولتیا په موخه ،د كوچيانو د زده كړو
د ښه والې او په هېواد كې د بې سوادۍ د له منځه وړلو لپاره اغېزمن پروګرامونه
طرح او پلې كړي.

 ۴۵مه ماده

•دولت د اسالم د سپيڅلي دين د حكمونو او ملي فرهنګ پر بنسټ او له علمي اصولو
سره سم ،واحد تعليمي نصاب طرح او پلې کوي او د ښوونځيو د ديني مضمونونو
نصاب په افغانستان كې د شتو اسالمي مذهبونو پر بنسټ تدوينوي.

 ۴۶مه ماده

•د لوړو ،عمومي او اختصاصي زده كړو دمؤسسو جوړول او اداره كول ،د دولت
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وظيفه ده.
•د افغانستان اتباع كوالى شي د دولت په اجازه د لوړو ،عمومي ،اختصاصي اود
سواد د زده كړوموسسې جوړې كړي.
•دولت كوالى شي بهرنيو وګړو ته هم د قانون له حكمونو سره سم د لوړو ،عمومي
او اختصاصي زده كړو د مؤسسو د جوړولو اجازه وركړي.
•د لوړو زده كړو په دولتي مؤسسو كې د شاملېدو شرطونه او له هغو سره نورې
اړوندې چارې ،د قانون له الرې تنظيميږي.
 ۴۷مه ماده

•دولت د پوهې ،فرهنګ ،ادب او هنر د پرمختګ لپاره اغېزمن پروګرامونه طرح
كوي.
•دولت د لیکوال یا مؤلف ،مخترع او كاشف حقوق تضمينوي او په ټولوبرخو كې
علمي څېړنې هڅوي او مالتړ يې كوي او د هغو له پایلو څخه اغېزمنه ګټه اخيستنه
د قانون له حكمونو سره سم عاموي.
•كار ،دهرافغان حق دى.

 ۴۸مه ماده

•دكار د ساعتونو ټاكل ،او با معاشه رخصتي ،د كار او كارګر حقوق او له هغو سره
نورې اړوندې چارې د قانون له الرې تنظيميږي.
•د قانون د حكمونو په حدودو كې د كار او كسب انتخاب آزاد دى.

 ۴۹مه ماده

•د جبري كارتحميل منع ٰ
دى.
•دجګړې ،ناورینونو او نورو داسې حاالتو كې چې عامه ژوند او هوساينه له ګواښ
سره مخامخ كړي فعاله برخه اخيستنه د هرافغان ملي وجيبه ده.
•پر ماشومانو د كار تحميل جواز نه لري.

 ۵۰مه ماده

•دولت مكلف دى چې د يوې سالمې ادارې او د هېواد په اداري سيسټم كې د سمون
د رامنځ ته كېدو لپاره ،الزم تدبيرونه ونيسي.
•حکومتي ادارې خپل اجراآت په بشپړه بې طرفۍاو د قانون له حكمونو سره سم
عملي كوي.
•د افغانستان اتباع حق لري د قانون د حكمونو په حدودو كې له دولتي ادارو څخه
اطالعات ترالسه كړي ،دا حق د نورو حقونو اوعامه امنيت ته له زيان رسولو
پرته ،حدود نه لري.
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•د افغانستان اتباع د وړتیا له مخې او له هر ډول توپير څخه پرته د قانون له حكمونو
سره سم په دولتي خدمتونو کې د کار لپاره ګمارل كيږي.
 ۵۱مه ماده

•هر څوك چې له حکومت څخه بې موجبه زيانمن شي د تاوان اخيستلو مستحق دى
او كوالى شي د تاوان د تر السه كولو لپاره په محكمه كې دعوا اقامه كړي.
•له هغو حاالتو پرته چې قانون ښودلي ،دولت نه شي كوالى د باصالحيته محكمې
له حكمه پرته د خپلو حقونو د ترالسه كولو لپاره اقدام وكړي.

 ۵۲مه ماده

•دولت د قانون له حكمونو سره سم د افغانستان د ټولو اتباعو لپاره د ناروغيو د
مخنيوي اود وړيا درملنې وسيلې او روغتيايي اسانتياوې برابروي.
•دولت له قانون سره سم د خصوصي طبي خدمتونو او روغتيايي مركزونو جوړول
او پراختيا هڅوي او مالتړ يې كوي.
•دولت د سالمې بدني روزنې د پياوړتيا او د ملي او سيمه ييزو سپورتونو د ودې
لپاره الزم تدبيرونه نيسي.

 ۵۳مه ماده

•دولت د شهيدانو او بی درکو کسانو له پاتې كسانو ،د معلولينو او معيوبينو د بيا
ځواكمنۍ او په ټولنه كې د هغوى د فعالې ونډې اخيستنې په موخه د مالي مرستو او
روغتيايي خدمتونو د تنظيم لپاره د قانون له حكمونو سره سم الزم تدبيرونه نيسي.
•دولت د متقاعدينو حقوق تضمينوي او له زړو كسانو ،بې سرپرسته ښځو ،معيوبينو
او معلولينو او بې وسه يتيمانو سره د قانون له حكمونو سره سم الزمې مرستې
كوي.

 ۵۴مه ماده

•كورنۍ د ټولنې بنسټیز واحد دى او د دولت تر پاملرنې الندې ده.
•دولت د كورنۍ او په ځانګړې توګه د مور او ماشوم د جسمي او روحي روغتيا
د تأمين ،د ماشومانو د روزنې او د اسالم د سپيڅلي دين له احكامو سره دمغايرو
دودونو د له منځه وړلو لپاره الزم تدبيرونه نيسي.

 ۵۵مه ماده

•له هېواد څخه دفاع د افغانستان د ټولو وګړو دنده ده.
•د عسكري مكلفيت د دورې د تېرولوشرایط د قانون له الرې تنظيميږي.

 ۵۶مه ماده

•د اساسي قانون د حكمونو رعایت ،قوانينو ته غاړه ایښودل او د عامه نظم او امنيت
رعايت د افغانستان د ټولو خلكودنده ده.
•د قانون له حكمونو څخه بې خبري عذر نه ګنل كيږي.
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 ۵۷مه ماده

•دولت په افغانستان كې د بهرنیو اتباعو حقوق او آزادي له قانون سره سم تضمينوي.
دا كسان د نړیوالوحقونو د قواعدو په حدودو كې د افغانستان د دولت د قوانينو په
رعايت مكلف دي.

 ۵۸مه ماده

•دولت په افغانستان كې د بشر د حقونو د رعايت د څارنې ،ودې او مالتړ په موخه،
دافغانستان د بشر د حقونو خپلواك كميسيون جوړوي.
•هر څوك كوالى شي د خپلو پربشري حقونو د تیري په صورت كې دې كميسيون
ته شكايت وكړي.
•كميسيون كوالى شي د وګړو د بشري حقونوڅخه د سر غړونې موارداړوندو
قانوني څانګو ته راجع كړي او د هغوى له حقونو څخه په دفاع كې مرسته وكړي.
•ددې كميسيون جوړښت او د كار ډول د قانون له الرې تنظيميږي.

 ۵۹مه ماده

•هيڅوك نشي كوالى په دې اساسي قانون كې له راغلو آزاديو او حقونو څخه د
هېواد د خپلواكۍ ،ځمكنۍ بشپړتيا ،ملي واكمنۍ او ملي یوالې پر ضد ناوړه استفاده
وكړي.

دريم څپرکی :جمهور رئيس
 ۶۰مه ماده

•جمهور رئيس د افغانستان د اسالمي جمهوري دولت په سر كې دى چې خپل
واكونه اجرائيه ،مقننه او قضائيه برخو كې ددې اساسي قانون له حكمونو سره سم
عملي كوي.
•جمهوررئيس دوه ،لومړى او دوهم مرستياالن لري.
•د جمهوري رياست نوماند د خپلو مرستياالنو نومونه د ځان له نوماندولو سره يو
ځاى ملت ته اعالموي.
•د جمهور رئيس لومړى مرستيال د جمهور ٰرئيس د غياب ،استعفاء او يا مړينې په
حاالتو كې ددې اساسي قانون له مندرجو حكمونو سره سم كاركوي.
•د جمهور رئيس دلومړي مرستيال په غياب كې ،دوهم مرستيال د اساسي قانون له
مندرجو احكامو سره سم عمل كوي.

 ۶۱مه ماده

•جمهور رئيس د راى وركوونكو د آزادو ،عمومي ،پټو او مستقيمو رايو له الرې د
 ۵۰سلنې څخه د زياتو رايو په تر السه كولو ټاکل کيږي.
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•د جمهور رئيس دنده تر ټاکنو وروسته د پنځم كال د غبرګولې په لومړۍ نېټه پاى
ته رسيږي.
•د جمهور رئيس د كار تر پاى ته رسېدو دمخه د نوې جمهور رئيس د ټاكلو لپاره
ټولټاکنې ،له دېرشو تر شپېتو ورځو په موده كې تر سره کیږی.
•كه چيرې په لومړي پړاو كې هیڅ یونوماند هم ونه كړاى شي چې له  ۵۰سلنې
څخه زياتې رايې تر السه كړي ،ټاکنې د دوهم ځل لپاره د ټاکنو د پایلو د نېټې تر
اعالن وروسته د دوو اوونيو په اوږدو كې ترسره كيږي.
•دا ځل يواځې هغه دوه تنه نوماندې په ټاکنو كې برخه اخلي چې په لومړي پړاو كې
يې تر ټولو زياتې رايې ترالسه كړې وې.
•دټاکنو په دوهم پړاو كې هغه څوك چې د رايو اكثريت تر السه كړي ،جمهور
رئيس ګڼل كيږي.
•كه چيرې د جمهوري رياست يو نوماند د راى ګيرۍ د لومړي يا دوهم پړاو په
اوږدو او يا تر ټاکنو وروسته او يا د ټاکنو دپایلو له اعالن څخه وړاندې مړ شي،
نوې ټاکنې د قانون له حكمونو سره سم كيږي.
 ۶۲مه ماده

•د جمهوري رياست نوماند ،بايد د الندینیو وړتیاوو درلودونكۍ وي:
1 .1د افغانستان تبعه ،مسلمان ،له افغان مور او پالر څخه زېږېدلى وي او د بل
هېواد تابعيت ونلري.
2 .2د نوماندۍ په ورځ يې عمر تر څلوېښتو كلونو لږ نه وي.
3 .3د محكمې له خوا د بشري ضد جرمونو ،او جنايت په ارتكاب او يا له مدني
حقونو څخه په محرومۍ محكوم شوى نه وي.
•هيڅ څوک نه شي كوالى له دوو دورو زيات د جمهور رئيس په توګه وټاكل شي.
•په دې ماده كې راغلۍ حكم د جمهور رئيس د مرستياالنو په برخه كې هم پلې
کيږي.

 ۶۳مه ماده
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بسم اهلل ارحمن الرحيم
”د لوى خداى(ج) په نامه لوړه كوم چې د اسالم د سپيڅلې دين پيروي او ساتنه
وكړم .د اساسي قانون او نورو قوانينو رعايت او د پلې کیدو څارنه وكړم ،د
افغانستان د خپلواكۍ ،ملي واكمنۍ ،ځمكنۍ بشپړتيا ساتنه او د افغانستان د خلكو
حقوق او ګټې خوندي كړم او د لوى خداى(ج) له دربارڅخه د مرستې په غوښتلو
او د ملت په مالتړ د افغانستان د خلكو د پرمختګ او هوساينې په الره كې خپلې
هڅې جاري وساتم“.
 ۶۴مه ماده

•جمهور رئيس الندې واكونه او دندې لري:
1 .1د اساسي قانون دپلې کیدو څارل
2 .2د ملي شورا په تصويب د هېواد د سياست د اساسي كرښو ټاكل
3 .3د افغانستان د وسله والو ځواكونو اعلی سرقومندان
4 .4د ملي شورا په تائيد د جګړې او متاركې اعالنول
5 .5دځمكنۍ بشپړتيا او د خپلواكۍ د ساتنې د دفاع لپاره د الزمو پریکړو کول
6 .6د ملي شورا په تائيد له افغانستان څخه بهر ته د وسله والو ځواكونو د ټولګيو
لېږل
7 .7ددې اساسي قانون په ( )۶۹ماده كې له راغلي حالت پرته ،د لويې جرګې رابلل
8 .8د ملي شورا په تائيد د بیړني حالت اعالن او د هغه پاى ته رسول
9 .9د ملي شورا او لويې جرګې د غونډو پرانیستل
1010د جمهوري رياست د مرستياالنو د استعفا منل
1111د ولسي جرګې په تائيد د وزيرانو ،لوى څارنوال ،د مركزي بانك ،د ملي امنيت
او سرې مياشتې د رئيسانو ټاكل او د هغوى ګوښه کول او د استعفا منل
1212د ولسي جرګې په تائيد د سترې محكمې د رئيس او غړيو ټاكل
1313د قانون له حكمونو سره سم د قاضيانو ،د وسله والو ځواكونو ،پوليسو ،د ملي
امنيت د منصبدارانو او دلوړ رتبه مامورينو ټاكل ،تقاعد وركول ،د استعفا منل
او عزلول
1414په بهرنيوهېوادونو او نړيوالو مؤسسو كې د افغانستان د سياسي نمايندګيو د
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مشرانو ټاكل
1515په افغانستان كې د بهرنيو سياسي نمايندګانو د باور ليكونو منل
1616د قوانينو او تقنيني فرمانونو توشيح كول
1717دقانون له حكمونو سره سم د دولتونو ترمينځ د معاهدو دالسلیکولو لپاره د باور
ليكونو وركول
1818د قانون له حكمونو سره سم د جزاګانو تخفيف او بخښل
1919د قانون له حكمونو سره سم د مډالونو ،نښانونو او افتخاري لقبونو وركول
2020د هېواد د ادارې د سمون په منظور ،د قانون له مخې ،دكميسيونونو جوړول
2121په دې اساسي قانون كې نورراغلې واكونه او دندې.
 ۶۵مه ماده

•جمهور رئيس كوالى شي په مهموملي ،سياسي ،ټولنيزو او يا اقتصادي چارو كې
د افغانستان د ولس رایو ته مراجعه وكړي.
•ټول پوښتنې بايد ددې اساسي قانون د حكمونو سره مخالفه یاد هغه د تعديل مستلزم
نه وي.

 ۶۶مه ماده

•په داسې حال کې چې جمهور رئيس په دې اساسي قانون كې راغلې واكونه عملي
كوي د افغانستان د ولس لوړمصلحتونه په پام كې نيسي.
•جمهور رئيس نه شي كوالى چې د قانون له حكمه پرته دولتي ملكيتونه او شتمنۍ
وپلوري او يا ویې بښي.
•جمهور رئيس نه شي كوالى د خپل كار په دوران كې له خپل مقام څخه په ژبنيو،
سيمه ييزو ،قومي،مذهبي او ګوندي ملحوظاتو ګټه واخلي.

 ۶۷مه ماده

•د جمهور رئيس د استعفا ،عزل ،مړينې او يا په صعب العالجه ناروغۍ د اخته
كېدلو په صورت كې چې د دندې د اجراء مخه نيسي دجمهوررئيس لومړى
مرستيال د جمهور رئيس واكونه او دندې په غاړه اخلي.
•جمهور رئيس خپله استعفاپه خپله ملي شورا ته سپاري.
•د صعب العالجه ناروغۍ تثبيت د هغه طبي هيئت له خوا كيږي چې ستره محكه
يې ټاكي.
•په داسې حاالتو كې د نوې جمهور رئيس د ټاكلو لپاره په درې مياشتو كې دننه ددې
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اساسي قانون د ۶۱مادې له حكم سره سم ټاکنې كيږي.
•د جمهور رئيس لومړى مرستيال د لنډ مهاله جمهور رئيس په توګه ،د وظيفې د تر
سره كولو په موده كې الندې چارې نه شي تر سره كوالى:
1 .1د اساسي قانون تعديل
2 .2د وزيرانو ګوښه کول
3 .3ټولپوښتنه
•د جمهور رئيس مرستياالن ددې اساسي قانون له حكمونو سره سم كوالى شي ځان
جمهوري رياست ته ونوموي.
•د جمهور رئيس په غياب كې د لومړي مرستيال دندې د جمهور رئيس له خوا ټاکل
كيږي.
 ۶۸مه ماده

•كه چيرې د جمهور رئيس يو مرستيال استعفا وكړي او يا مړ شي د هغه پر ځاى
بل کس د جمهور رئيس په وړاندیز او د ولسي جرګې په تائيد ټاكل كيږي.
•د جمهور رئيس او د هغه د لومړي مرستيال د يو ځايي مړينې په صورت كې په
ترتيب سره دوهم مرستيال ،د مشرانو جرګې رئيس او د هغه د غیابت په صورت
کې د ولسي جرګې رئيس او د هغه د غیابت په صورت کې د بهرنيو چارو وزير
يو په بل پسې ددې اساسي قانون د ( )۶۷مادې له حكم سره سم د جمهوررئيس
دنده په غاړه اخلي.

 ۶۹مه ماده

•جمهور رئيس دملت او ولسي جرګې په وړاندې ددې مادې د احكامو مطابق مسؤل
دی.
•پر جمهور رئيس د بشري ضد جرمونو ،ملي خيانت يا جنايت د ارتكاب تور لګول
د ولسي جرګې د ټولو غړيو د دريمې برخې له خوا غوښتل كېداى شي.
•كه چيرې دا غوښتنه د ولسي جرګې د ټولو غړيو له دريو څخه د دوو برخو د رايو
له خوا تائيد شي ،ولسي جرګه د يوې مياشتې په دننه کې لويه جرګه جوړوي.كه
لويه جرګه منسوب شوى اتهام د ټولو غړيو له دريو څخه د دوو برخو د رايو په
اكثريت تصويب كړي ،جمهور رئيس له دندې څخه ګوښه او موضوع ځانګړې
محكمې ته سپارل كيږي .ځانګړې محكمه د ولسي جرګې له دريو غړيو ،دسترې
محكمې له دريو غړيو چې لويه جرګه يې ټاكي او د مشرانو جرګې له رئيس څخه
جوړيږي.
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•دعوى د هغه کس له خوا چې دلويې جرګې له خوا ټاكل كيږي ،اقامه كيږي.
•په دې حالت كې ددې اساسي قانون په ( )۶۷ماده كې راغلې حكمونه د اجرا وړدي.
 ۷۰مه ماده

•د جمهوررئيس تنخوا او لګښتونه د قانون له الرې تنظيميږي.
•جمهور رئيس دخدمت د دورې تر ختمېدو وروسته دعزل له حالته پرته د خپل
ژوند په پاتې موده كې د جمهوري رياست د دورې له مالي حقونو څخه د قانون له
حكمونو سره سم ،ګټه اخلي.

څلورم څپرکی :حكومت
 ۷۱مه ماده

•حكومت له وزيرانو څخه جوړ دى چې د جمهور رئيس تر مشرۍ الندې كاركوي.
•د وزيرانو شمېر اودندې دقانون له الرې تنظيميږي.

 ۷۲مه ماده

•څوك چې دوزير په توګه ټاكل كيږي بايد النديني شرطونه او وړتیاوې ولري:
1 .1يواځې د افغانستان د تابعيت لرونكى وي.كه چيرې د كوم وزارت نوماند د بل
هېواد تابعيت هم ولري ولسي جرګه د هغه د تائيد يا رد صالحيت لري.
2 .2لوړ تحصيالت ،كاري تجربه او ښه شهرت ولري.
3 .3عمر يې تر پنځه دېرش كلونو لږ نه وي.
4 .4دمحكمې له خوا د بشري ضد جرمونو او جنايت په ارتكاب او يا له مدني حقونو
څخه په محرومۍمحكوم شوى نه وي.

 ۷۳مه ماده

•كېداى شي وزيران د ملي شوراى له غړيو او يا له هغو د باندې وټاكل شي.
•كله چې دملي شوراى غړى د وزير په توګه وټاكل شي ،په شوراى كې خپل
غړيتوب له السه وركوي او دهغه پر ځاى بل کس د قانون له حكم سره سم ټاكل
كيږي.

 ۷۴مه ماده

•وزيران د دندې له پېله مخكې د جمهوررئيس په وړاندې ،الندينۍ لوړه كوي:
بسم اهلل الرحمن الرحيم
”د لوى خداى(ج) په نامه لوړه كوم چې د اسالم د سپيڅلې دين د حكمونومالتړ،
د اساسي قانون او دافغانستان د نورو قوانينو رعايت ،د اتباعود حقونوساتنه،
دافغانستان د خپلواكۍ ،ځمكنۍ بشپړتيا او د خلكو د ملي وحدت ساتنه وكړم او په
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خپلو ټولو اعمالو كې خداى(ج) حاضر وګڼم او خپلې راسپال شوې دندې په رښتينولۍ
سرته ورسوم“.
 ۷۵مه ماده

•حكومت الندينۍ دندې لري:
1 .1ددې اساسي قانون او نورو قوانينو د احكامو او د محكمو د وروستنیو پرېكړو
عملي كول
2 .2د خپلواكۍ ساتل ،له حمكنۍ بشپړتيا څخه دفاع او په نړيواله ټولنه كې د
افغانستان د حيثيت او ګټو ساتل
3 .3د عامه نظم او امن ټينګول او د هر راز اداري فساد له منځه وړل
4 .4د بودیجې ترتيبول ،د دولت د مالي چارو تنظيمول او د عامه شتنمۍ ساتل
5 .5د ټولنيزو ،فرهنګي ،اقتصادي او ټكنالوژۍ د پرمختيايي پروګرامونو طرح او
پلې کول
6 .6ملي شورا ته د مالي كال په پاى كې د سر ته رسېدلو چارو او د نوې مالي كال
د مهمو پروګرامونوپه باب رپوټ وركول
7 .7د هغو نورو دندو تر سره كول چې ددې اساسي قانون او نورو قوانينو له مخې
د حكومت له دندو څخه ګنل شوې دي.

 ۷۶مه ماده

•حكومت د هېواد د سياست د اساسي كرښو د تطبيق او دخپلو دندو د تنظيمولو لپاره
مقررات وضع او تصويبوي .دا مقررات بايد د هيڅ قانون له موادو او روحیې سره
مخالف نه وي.

 ۷۷مه ماده

•وزيران خپلې دندې د اداري واحدونو د آمرينو په توګه په هغو حدودو كې چې
اساسي قانون او نور قوانين يې ټاكي ،سرته رسوي.
•وزيران له خپلو ټاكلو دندو لپاره د جمهور رئيس او ولسي جرګې په وړاندې
مسؤليت لري.

 ۷۸مه ماده

•كه چيرې وزير په بشري ضد جرمونو ،ملي خيانت او يا په نورو جرمونو تورن
شي ،موضوع ددې اساسي قانون د ( )۱۳۴مادې په رعايت ځانګړې محكمې ته
راجع كيږي.

 ۷۹مه ماده

•حكومت كوالى شي د ولسي جرګې دتعطيل په حالت كې له بودیجې او مالي چارو
پرته ،د بيړنۍ اړتيا پر اساس قوانین ترتيب كړي.
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•تقنيني فرمانونه د جمهور رئيس تر توشېح وروسته د قانون حكم پېدا كوي .تقنيني
فرمانونه بايد ملي شورا د لومړۍ غونډې تر جوړېدو وروسته د دېرشو ورځو په
اوږدو كې هغې ته وړاندې شي.
•او كه د ملي شوراى له خوا رد شي ،اعتبار نه لري.
 ۸۰مه ماده

•وزيران نه شي كوالى د خپل كار په دوران كې له خپل مقام څخه په ژبنيو ،سيمه
ایزو ،قومي ،مذهبي او ګوندي ملحوظاتو ګټه واخلي.

پنځم څپرکی :ملي شورا
 ۸۱مه ماده

•د افغانستان د اسالمي جمهوري دولت ملي شورا ،د ستر تقنيني ارګان په توګه د
افغانستان د خلكو د ارادې ښكارندويه ده او د ټول ملت استازیتوب كوي.
•د شورا هرغړى د رايې ورکولو په وخت كې ،د افغانستان د خلكوعمومي مصلحتونه
او لوړې ګټې د خپل قضاوت محور ټاكي.

 ۸۲مه ماده

•ملي شورا له دوو مجلسونو :ولسي جرګې او مشرانو جرګې څخه جوړه ده.
•هيڅوك نه شي كوالى په يوه وخت كې د دواړو مجلسونو غړىتوب ولري.
•د ولسي جرګې غړي د خلكو د آزادو ،عمومي ،پټو او مستقيمو ارایو له الرې
ټاکل کيږي.
•د ولسي جرګې د كار دوره د پنځم كال د چنګاښ په لومړۍ نېټه د انتخاباتو د پایلو
د اعالن څخه وروسته پاى ته رسيږي او نوې شورا په كار پيل كوي.
•د ولسي جرګې د دورې تر ختمېدو دمخه له دېرشو څخه تر شپېتو ورځو په موده
كې د ولسي جرګې د غړيو ټاکنې تر سره كېږي.
•د ولسي جرګې د غړيو شمېر د هرې سیمې د وګړو د شمېر په تناسب تر()۲۵۰
كسانو پورې دى.
•ټاکنیزمرکزونه ،او ورسره نور اړوند مسايل د ټاکنو په قانون كې ټاكل كيږي.

 ۸3مه ماده

•د ټاکنو په قانون كې بايد داسې تدبيرونه ونيول شي چې ټاکنیز نظام د افغانستان د
ټولوخلكو لپاره عمومي او عادالنه استازیتوب تأمین او د هر والیت د وګړو د شمیر
په تناست لږ تر لږه دوه ښځینه استازې د ولسي جرګې غړیتوب ترال سه کړي.

 ۸۴مه ماده

•د مشرانو جرګې غړي په الندې ډول ټاکل کیږي اویا انتصابیږي:
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1 .1د هرې واليتي شورا له غړيو څخه يو تن د همدې شورا له خوا د څلورو كلونو
لپاره ټاکل کیږی.
2 .2د هر واليت د ولسواليو د شورا له غړيو څخه يو تن د نوموړې شورا له خوا د
دريو كلونو لپاره ټاکل کیږي.
3 .3پاتې دريمه برخه غړې د معلولينو او معيوبينو د دوو تنو او كوچيانو د دوو تنو
استازو په ګډون د هېواد له خبیرو او تجربه لرونكو كسانو څخه د پنځو كلونو
لپاره دجمهور رئيس له خوا ټاكل كيږي.
•جمهور رئيس له دې کسانو څخه په سلو كې پنځوس ښځې ټاكي.
•هغه کس چې د مشرانو جرګې د غړې په توګه ټاکل کیږي په اړونده شورا كې
خپل غړيتوب له السه وركوي او دده پر ځاى د قانون له حكمونو سره سم بل کس
ټاكل كيږي.
 ۸۵مه ماده

•هغه څوك چې د ملي شورا غړيتوب ته نومول يا ټاكل كېږي ،د ټاكونكو پر
شرطونو سربېره ،دا الندې وړتیاوې هم بايد ولري:
1 .1د افغانستان تبعه وي يا لږ تر لږه دنوماندۍ يا انتصاب تر نېټې لس كاله پخوا
يې د افغانستان د دولت تابعيت تر السه كړى وي.
2 .2دمحكمې له خوا د بشر ضد جرمونو ،او جنايت په ارتكاب او يا له مدني حقونو
څخه په محرومۍ محكوم شوى نه وي.
3 .3د ولسي جرګې غړې د نوماندۍ په ورځ پنځه ویشت کلن او د مشرانو جرګې
غړې د نوماندۍ او يا انتصاب په ورځ لږ تر لږه پنځه دېرش كلن وي.

 ۸۶مه ماده

•د ملي شورا د غړو د اسنادو بیا کتنه د ټاکنو د خپلواك كميسيون له خوا د قانون له
حكمونو سره سم تر سره كيږي.

 ۸۷مه ماده

•د ملي شورا له دواړو جرګو څخه هره يوه د كار د دورې په پيل كې له خپلو غړو
څخه يو تن د رئيس په توګه د يوې تقنيني دورې لپاره ،دوه تنه د لومړي نايب او
دويم نايب او دوه تنه د منشي او د منشي د نايب په توګه ،د يو كال لپاره ټاکي.
•دا کسان د خپلو اړوندو جرګو اداري پالوی جوړوي.
•د اداري پالوې دندې د هرې جرګې د داخلي دندو په اصولو كې ټاكل كيږي.

 ۸۸مه ماده

•د ملي شورا له دواړو جرګو څخه هره يوه د بحث وړ موضوعاتو د كتنې لپاره د
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داخلي دندو داصولو له مخې كميسيونونه جوړوي.
 ۸۹مه ماده

•ولسي جرګه واك لري د غړيو د دريمې برخې په وړاندیز ،د حكومت د کړنو د
څيړنې او كتنې لپاره ،يو ځانګړى كميسيون وټاكي.
•ددې كميسيون جوړښت او كړنالره د ولسي جرګې د داخلي دندو له اصولو سره
سم تنظيميږي.

 ۹۰مه ماده

•ملي شورا دا الندې واكونه لري:
1 .1د قوانينو او تقنيني فرمانونو تصويب ،تعديل يا لغو كول
2 .2د ټولنيزو ،فرهنګي ،اقتصادي او ټكنالوژيکي پرمختيايي پالنونو تصويب
3 .3د دولتي بودیجې تصويب او د پور اخيستو يا وركولو اجازه
4 .4د اداري واحدونو منځ ته راوړل ،تعديل او يا لغو كول
5 .5د دولتونوترمنځ د تړونونواو نړویوالو ميثاقونو تاييد اويا له هغو څخه د
افغانستان بېلول
6 .6په دې اساسي قانون كې نور مندرج واكونه.

 ۹۱مه ماده

•ولسي جرګه الندې ځانګړي واكونه لري:
•له هر يوه وزير څخه د استيضاح په برخه كې ددې اساسي قانون  ۹۲مادې له حكم
سره سم تصميم نيول
•د پرمختيايي پروګرامونو او دولتي بودجې په باب پریکړه کول
•ددې اساسي قانون له حكمونو سره سم د مقرريو تائيد يا ردول

 ۹۲مه ماده

•ولسي جرګه د ټولوغړيو د شل سلنې په وړاندیز كوالى شي ،له هر يوه وزير څخه
استيضاح وكړي.
•كه وړاندې شوې توضيح د قناعت وړ نه وي ،ولسي جرګه دنه باورد
موضوع څيړي.

راىې

•په وزير باندې د نه باور رايه بايد څرګنده ،مستقيمه او پر پخو داليلو والړه وي،
دغه رايه د ولسي جرګې د ټولو غړو د رايو په اكثريت صادريږي.
 ۹۳مه ماده
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•د ملي شورا د دواړو جرګو هر يو كميسيون كوالى شي له هر يوه وزير څخه په
ټاكلو موضوعاتو كې پوښتنې وكړي.

اسناد

•هغه څوك چې پوښتنه ترې شوې وي كوالى شي شفاهي يا ليكلۍ ځواب وركړي.
 ۹۴مه ماده

•قانون هغه مصوبه ده چې د ملي شورا د دواړو جرګوله خوا تصوب او د جمهور
رئيس له خوا توشېح شوې وي ،مګردا چې په دې اساسي قانون كې بل ډول څرګنده
شوې وي.
•كه جمهور رئيس د ملي شورا له مصوبې سره موافقه ونه لري كوالى شي چې د
وړاندې كېدو تر نېټې وروسته يې په پنځلسو ورځو كې د داليلو له ښوولو سره ملي
شوراى ته مسترده كړي ،ددې وخت په تېرېدو او يا دا چې ولسي جرګه يو ځل بيا
هغه د ټولو غړيوله دريو برخو څخه په دوو برخو رايو تصويب كړي ،مصوبه
توشېح شوې ګڼله كېږي او نافذيږي.

 ۹۵مه ماده

 ۹۶مه ماده

•د قانون د طرحې وړاندیز د حكومت يا د شورا د غړو او د قضايي چارو د تنظيم
په برخه كې د سترې محكمې له خوا د حكومت له الرې وړاندې كېداى شي.د
بودیجې او مالي چارو په برخه كې د قانون د طرحې وړاندیز يواځې د حكومت
له خوا كيږي
•كه د قانون د طرحې وړاندیز د نوې مالیو او یا ددولت دعایداتو د کمولو المل وي،
په دې شرط د كار په اجنډا كې نيول كيږي چې د وړاندیز په متن كې د یو بدیل
مدرك وړاندوینه هم شوې وي.

۹۷مه ماده

•د حكومت له خوا د قانون د طرحې وړاندیز لومړۍ ولسي جرګې ته وړاندې كيږي.
•ولسي جرګه د بودیجې او مالي چارو په ګډون د قانون د طرحې وړاندیز او د پور
اخيستو يا وركولو وړاندیز له بحث وروسته د يو كل په ټولیزه توګه تصويب يا
ردوي.
•ولسي جرګه نه شي كوالى وړاندې شوې طرح تر يوې مياشتې زيات وځنډوي.
•ولسي جرګه د وړاندیز شوې قانون مسوده تر تصويب وروسته مشرانو جرګې ته
سپاري.
•مشرانو جرګه د پنځلسو ورځو په اوږدو كې د هغه په هکله پریکړه کوي.
•ملي شورا د دولت د هغو قوانينو ،معاهدواو پرمختيايي پروګرامونو په هکله
پریکړو کولو ته لومړيتوب وركوي چې د حكومت وړانديز په بنسټ د سمدستي
غور غوښتنه كوي.
•كه چيرې د قانون د طرحې وړاندیز له دواړو جرګو څخه د لسو غړو له خوا وشي،
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وړاندیز د نوموړې جرګې د يو پر پنځمې برخې غړو تر تائيد وروسته د هماغې
جرګې د كار په اجنډا كې نيول كيږي.
 ۹۸مه ماده

•د دولت بودیجه او د حكومت پرمختيايي پروګرام د مشرانو جرګې له الرې دددې
جرګې له مشورتي نظريو سره يو ځاى ولسي جرګې ته سپارل كيږي.
•د ولسي جرګې پریکړه د جمهوررئيس تر توشيح وورسته ،مشرانو جرګې ته تر
وړاندې كېدو پرته ،نافذ ګڼل كيږي.
•كه چيرې د ځينو عواملو له مخې د مالي كال تر پيل مخكې بودیجه تصويب نه شي،
د نوې بودیجې تر تصويب پورې ،د تېر كال بودیجه د اجرا وړ ده.
•حكومت د مالي كال د څلورمې ربعې په اوږدو كې د راتلونكې كال بودیجه د روان
كال د بودیجې له اجمالي حساب سره ملي شورا ته وړاندې كوي.
•د تېر مالي كال د بودیجې قطعي حساب د راتلونكې كال د شپږو مياشتو په موده كې
د قانون له حكمونو سره سم ملي شورا ته وړاندې كيږي.
•ولسي جرګه نه شي كوالى د بودیجې تصويب له يوې مياشتې څخه زيات او د هغه
پور د اخيستو او وركولو اجازه چې په بودیجه كې شامل نه وي ،تر پنځلسو ورځو
زيات وځنډوي.
•كه چيرې ولسي جرګه په دغه موده كې د پور د اخيستو او وركولو د وړاندیز په
اړه پریکړه ونه کړي،ږړاندیز تصويب شوى ګڼل كيږي.

۹۹مه ماده

•كه چيرې د ملي شورا په غونډه كې كلنۍ بودیجه يا پرمختيايي پروګرام يا له عامه
امنيت ،د هېواد له خپلواكۍ اوځمكنۍ بشپړتيا سره اړونده موضوع تر بحث الندې
وي ،د شورا دغونډې موده د هغې تر تصويب مخكې پاى ته نه شي رسېدالى.

۱۰۰مه ماده

•كه چيرې د يوې جرګې پریکړه د بلې جرګې له خوا رد شي ،داختالف د له منځه
وړو لپاره د دواړو جرګو د غړو له خوا په برابر شمير ګډ پالوی ټاکل کیږي
•د ګډپالوې پریکړه دجمهور رئیس ترتوشیح وروسته نافذه ګڼل کېږي.
•که ګډ پالوی ونه كړاى شي د نظراختالف له منځه يوسي ،نومصوبه رد شوې
ګڼل كيږي.
•په دې حالت كې ولسي جرګه كوالى شي په خپله بله غونډه كې هغه د خپلو ټولو
غړو له دريو څخه د دوو برخو د رايو په اكثريت تصويب كړي.
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•دا تصويب يې له دې چې مشرانو جرګې ته وړاندې شي ،د جمهور رئيس تر توشېح
وروسته نافذ ګڼل كيږي.
 ۱۰۱مه ماده

•د ملي شورا هيڅ غړى د هغې رايې يا نظريې له امله چې د دندې د اجرا په وخت
كې يې څرګندوي ،تر عدلي تعقيب الندې نه نيول كيږي.

۱۰۲مه ماده

•كه د ملي شورا غړى په يوه جرم تورن شي ،مسؤل مامور له موضوع څخه هغې
جرګې ته چې تورن يې غړى دى  ،خبر وركوي او تورن ترعدلي تعقيب الندې
راتالى شي.
•د مشهود جرم په مورد كې ،مسؤل مامور كوالى شي تورن د هغې جرګې له
اجازې پرته چې دى يې غړى دى تر عدلي تعقيب الندې راولي او ويې نيسي.
•په دواړو حاالتو كې كه عدلي تعقيب د قانون له مخې د توقيف غوښتنه وكړي،
مسؤل مامور مكلف دى چې له موضوع څخه بی له ځنډه نوموړې جرګې ته خبر
وركړي او تصويب يې تر السه كړي.
•كه تور د شوراى د رخصتۍ په وخت كې رامنځ ته شي ،د نيولو او توقيف اجازه د
اړوندې جرګې له اداري پالوې څخه تر السه كيږي او موضوع د نوموړې جرګې
لومړنۍ غونډې ته د فیصلې لپاره وړاندې كيږي.

۱۰۳مه ماده

•وزيران كوالى شي د ملي شورا له دوو جرګو څخه د هرې يوې په غونډو كې
ګډون وكړي.
•د ملي شورا هره جرګه كوالى شي خپلې غونډې ته د وزيرانو د حاضرېدو غوښتنه
وكړي.

۱۰۴مه ماده

•د ملي شورا دواړې جرګې په عين وخت كې ،بېل بېل مجلسونه كوي.
•د دواړو جرګو ګډې غونډې په الندې حاالتو كې جوړېدالى شي:
1 .1كله چې تقنينيه دوره يا كلنۍ غونډه د جمهور رئيس له خوا پرانيستل كيږي،
2 .2کله چې جمهور رئيس يې ضروري وانګیري.
• په دې حاالتو کې د ولسي جرګې رئيس د ملي شورا د ګډو غونډو مشري كوي.

۱۰۵مه ماده

•د ملي شورا غونډې علني دي ،مګر دا چې د مجلس رئيس يا لږ تر لږه د ملي شورا
لس تنه غړې يې د سري توب وړاندیز وكړي او جرګه دا وړاندیز ومني.
•هېڅوك نه شي كوالى چې په زور د ملي شورا ودانۍ ته ننوځي.
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۱۰۶مه ماده

•د ملي شورا د هر مجلس نصاب د رايو اخيستو په وخت كې د هرې جرګې د غړو
د اكثريت په حضور پشپړيږي او پریګوې يې د حاضرو غړو د رايو په اكثريت
تر سره كيږي ،مګر په هغو مواردو كې چې دې اساسي قانون بل ډول څرګندونې
كړې وي.

۱۰۷مه ماده

•ملي شورا په كال كې دوې عادي غونډې جوړوي.
•د ملي شورا د دواړو جرګو د غونډو د كار موده په كال كې نهه مياشتې ده ،د اړتيا
په وخت كې شورا كوالى شي دا موده اوږده كړي.
•د رخصتيو په ورځو كې د ملي شورا فوق العاده غونډې د جمهور رئيس په امر
دايرېداى شي.

۱۰۸مه ماده

•د ملي شورا د غړې د مړينې ،استعفى ،ګوښه کیدو او يا د داسې معلولېدو او
معيوبېدو په صورت كې چې په دايمي توګه د دندې د تر سره کیدو په وړاندې خنډ
شي ،د پاتې تقنينه دورې لپاره د نوې استازې ټاکل د قانون له حكمونو سره سم تر
سره كيږي.
•د ملي شورا د غړو د حاضرېدو يا نه حاضریدو سره اړوندې چارې د داخلي دندو
د اصولو سره سم تنظيميږي.

۱۰۹مه ماده

•د تقنينيه دورې په وروستني يو كال كې د ټاکنو د قانون د تعدیل وړاندیز د ملي
شورا د كار په اجنډا كې نه شي نيول كېدالى.

شپږم څپرکی :لويه جرګه
۱۱۰مه ماده

•لويه جرګه د افغانستان د خلكو د ارادې تر ټولو ستر مظهر دى.
•لويه جرګه له الندینو غړو څخه جوړیږی:
1 .1د ملي شورا له غړو.
2 .2د واليتونو او ولسواليو د شوراګانو له رئيسانو.
•وزيران ،د سترې محكمې رئيس او غړې او لوى څارنوال كوالى شي د لويې
جرګې په غونډو كې پرته له دې چې د رايې وركولو حق ولري ،ګډون وكړي.

۱۱۱مه ماده

•لويه جرګه په الندنيو حاالتو كې رابلل کیږي:
•د هېواد د خپلواكۍ ،ملي حاكميت ،ځمكنۍ بشپړتيا او سترو مصلحتونو پورې د
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اړوندوچارو په باب د پریکړو لپاره
•ددې اساسي قانون د حكمونو دتعديل په موخه
•ددې اساسي قانون ( )۶۹مادې له مخې د جمهور رئيس دمحاكمه كولو لپاره.
۱۱۲مه ماده

•لويه جرګه په لومړۍ غونډه كې ،د غړو له منځه يو تن د رئيس ،يو تن د مرستيال
او دوه تنه د منشي په توګه ټاكي.

۱۱۳مه ماده

•د لويې جرګې نصاب د رايې اخيستو په وخت كې د غړو په اكثريت سره بشپړيږي.
•د لويې جرګې پریکړې ،له هغو مواردو پرته چې په دې اساسي قانون كې په
روښانه توګه ذكر شوي ،د ټولو غړو د رايو په اكثريت ،تر سره كيږي.

۱۱۴مه ماده

•د لويې جرګې بحثونه علني دي ،مګر دا چې د غړو څلورمه برخه يې د سريتوب
غوښتنه وكړي او لويه جرګه دا غوښتنه ومني.

۱۱۵مه ماده

•د لويې جرګې په بهیر کې د دې اساسي قانون د ( )۱۰۱او ( )۱۰۲مادې مندرج
احكام د هغې د غړو په باب د اجرا وړ دي.

اووم څپرکی :قضاء
۱۱۶مه ماده

•قضائيه قوه د افغانستان د اسالمي جمهوري دولت خپلواكه څانګه ده.

۱۱۷مه ماده

•قضائيه قوه له يوې سترې محكمې ،د استيناف له محكمو او ابتدائيه محكمو څخه
جوړه ده چې اداري جوړښت او واكونه يې د قانون له الرې تنظيميږي .ستره
محكمه د ستر قضايي ارګان په توګه د افغانستان د اسالمي جمهوريت د قضائيه
قوې په سر كې ځاى لري.
•ستره محكمه نهه تنه غړې لري چې د جمهور رئيس له خوا د ولسي جرګې په تائيد
او ددې اساسي قانون د ( )۵۰مادې د وروستي بند او د ( )۱۱۸مادې د حكمونو په
رعايت په پېل كې په دې ترتيب ټاكل كيږي:
•درې تنه د څلورو كلونو لپاره ،درې تنه د اووكلونو لپاره او درې تنه د لسو كلونو
لپاره.
•وروستنۍ ټاكنې د لسو كلونو لپاره دي.
•د غړو ټاكل د دوهم ځل لپاره جواز نه لري.
•جمهور رئيس د سترې محكمې يوغړى د سترې محكمې د رئيس په توګه ټاكي.
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•د سترې محكمې غړې ددې اساسي قانون په ( )۱۲۷مادې كې له راغلې حالت
پرته ،د خدمت د دورې تر پايه له خپلو وظيفو څخه نه ګوښه کيږي.
۱۱۸مه ماده

•د سترې محكمې غړې بايد النديني شرايط او وړتیاوې ولري:
1 .1د ټاكلو په وخت كې د رئيس او غړوعمر تر څلوېښتو كلو لږ نه وي
2 .2د افغانستان تبعه وي
3 .3په حقوقي يا فقهي علومو كې لوړې زده كړې او د افغانستان په قضايي نظام
كې تخصص او پوره تجربه ولري
4 .4د ښه سيرت او نېك شهرت لرونكى وي
5 .5د محكمې له خوا د بشري ضد جرمونو او جنايت په ارتكاب او يا له مدني حقونو
څخه په بی برخې کیدو محكوم شوى نه وي
6 .6د رسمی دندې په موده كې د هېڅ سياسي ګوند غړيتوب ونه لري.

۱۱۹مه ماده

•د سترې محكمې غړې د دندې تر پېل مخكې ،د جمهور رئيس په وړاندې دا لوړه
كوي:
بسم اهلل الرحمن الرحيم
”د لوى خداى (ج) په نامه لوړه كوم چې د اسالم د سپيڅلې دين له احكامو ،په دې اساسي
قانون او نورو قوانينو كې له راغلوحکمونو سره سم حق او عدالت تأمين او د قضاء دنده
په بشپړ ې ایماندارۍ ،صداقت او بې طرفۍتر سره كړم“.

۱20مه ماده

•د قضائيه قوې په صالحيت كې په ټولوهغو دعوو غور شامل دى ،چې د دولت په
شمول د حقيقي يا حكمي کسانو له خوا دمدعي يا مدعي عليه په توګه د قانون له
حكمونو سره سم د محكمې په وړاندې اقامه شي.

۱۲۱مه ماده

•د حكومت يا محاكمو په غوښتنه له اساسي قانون سره د قوانينو ،تقنيني فرمانونو،
نړیوالو تړونونو او نړیوال ميثاقونو د مطابقت څېړل او د هغو تفسير د قانون له
حكمونو سره سم د سترې محكمې صالحيت دى.

۱۲۲مه ماده

•هيڅ قانون په هيڅ حال كې نه شي كوالى ،كومه قضيه يا ساحه په څه ډول چې په
دې اساسی قانون كې څرګند شوي د قضائيه قوې له صالحيت څخه وباسي او بل
مقام ته يې وسپاري.
•دا حكم د هغو خاصو محكمو د رامینځ ته کیدو چې ددې اساسي قانون په (،۶۹
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 ۷۸او  )۱۲۷مادو كې راغلي او په اړوندو قضيو كې د نظامي محكمو د جوړولو
مانع نه ګرځي.
•ددې ډول محكموجوړیدل او صالحيت د قانون له الرې تنظيميږي.
۱۲۳مه ماده

•ددې اساسي قانون د حكمونو په رعايت د محكمو په تشكيل ،صالحيت او اجراآتو
پورې اړوند قواعد او قاضيانو پورې اړوندې چارې د قانون له الرې تنظيميږي.

۱۲۴مه ماده

•د قضائيه قوې د مامورينو او نورو اداري كار كوونكو په برخه كې ،د دولت د
مامورينو او نورو اداري كار كوونكو د اړوندو قوانينو حكمونه نافذ دي خو تقرر،
انفكاك ،ترفېع ،تقاعد ،مجازات او مكافات يې د سترې محكمې له خوا له قانون سره
سم ترسره كيږي.

۱۲۵مه ماده

•د قضائيه قوې بودیجه د حكومت په مشوره د سترې محكمې له خوا ترتيبيږي او د
دولت د بودیجې د يوې برخې په توګه دحكوت له خوا ملي شورا ته وړاندې كيږي.
•د قضائيه قوې د بودیجې اجرا د سترې محكمې صالحيت دى.

۱۲۶مه ماده

•د سترې محكمې غړې ،دخدمت د دورې تر پاى ته رسېدو وروسته ،د پاتې ژوند
په موده كې د خدمت د دورې له مالي حقونو څخه برخمن كيږي ،په دې شرط چې
په دولتي او سياسي چارو بوخت نه شي.
•كه چيرې د ولسي جرګې تر دريمې برخې زيات غړې ،د سترې محكمې د رئيس
يا غړو محاكمه د وظيفوي جرم يا د جنايت د ارتكاب د تور پر بنسټ وغواړي او
ولسي جرګه دا غوښتنه د ټولو غړو له دريوبرخو څخه د دوو برخو په اكثريت
تصويب كړي ،تورن له دندې څخه ګوښه او موضوع خاصې محكمې ته راجع
كيږي.
•د محكمې تشكيل او د محاكمې کړنالره د قانون له الرې تنظيميږي.

۱۲۸مه ماده

•د افغانستان په محكمو كې محاكمه په علني ډول تر سره کيږي اوهر څوك حق لري
د قانون له حكمونو سره سم په هغې كې ګډون وكړي.
•محكمه كوالى شي ،په داسې حاالتو كې چې په قانون كې څرګند شوي يا د محاكمې
سري توب اړین وګڼل شي ،سري غونډې دايرې كړي خو د حكم اعالن بايد علني
وي.

۱۲۹مه ماده

•محكمه مكلفه ده د خپل صادر كړې حكم دالیل په فيصله كې ذكر كړي.
•د محكمو د ټولو وروستیو حکمونه د اجرا وړ دي خو د اعدام د حكم په حالت كې
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د جمهور رئيس منظوري شرط ده.
۱۳۰مه ماده

•محكمې ترغورالندې قضاياوو كې ددې اساسي قانون او نورو قوانينو حكمونه پلې
کوي.
•كه دغورالندې قضاياوو له جملې څخه د كومې قضيې لپاره په اساسي قانون او
نورو قوانينو كې حكم موجود نه وي ،محكمه د حنفي فقهي د احكامو له مخې او په
هغو حدودو كې دننه چې دې اساسي قانون ټاكلي ،قضيه په داسې ډول حل او فصل
كوي چې عدالت په ډېره ښه توګه تأمين كړي.

۱۳۱مه ماده

•محكمې د اهل تشيع لپاره په شخصيه احوالو پورې اړوندو قضاياوو كې د تشيع د
مذهب حكمونه د قانون له احكامو سره سم پلې کوي.
•په نورو دعوو كې هم كه په دې اساسي قانون يا نورو قوانينو كې حكم موجود نه
وي ،محكمې قضيه ددې مذهب له حكمونو سره سم حل او فصل كوي.

۱۳۲مه ماده

•قاضيان د سترې محكمې په وړاندیز او د جمهور رئيس په منظورۍ ټاكل كيږي.
•د قاضيانو مقرري ،تبديلي ،ترفېع ،مواخذه او د تقاعد وړاندیز د قانون له حكمونو
سره سم د سترې محكمې صالحيت دى.
•ستره محكمه داجرائي او قضايي چارو د ښه تنظيم او د الزمو اصالحاتو د تأمين
لپاره ،د قضائيه قوې ،عمومي اداري آمريت تأسيسوي.

۱۳۳مه ماده

•كه قاضي دجنايت په ارتكاب تورن شي ستره محكمه د قانون له حكمونو سره سم
د قاضي په حالت غور كوي.
•كه ستره محكمه دده د دفاع تراورېدو وروسته توروارد وبولي جمهور رئیس ته یې
د ګوښه کیدو وړاندیز کوي،
•د جمهور رئيس له منظورۍ وروسته تورن قاضي له دندې څخه ګوښه او د قانون
له حكمونو سره سم جزا وركول كيږي.

۱۳۴مه ماده

•د جرمونو كشف د پوليس په وسيله او د جرمونو پلټنه او په محكمه كې پر تورن د
دعوا اقامه د څارنوالۍ له خوا ،د قانون له احكامو سره سم كيږي.
•څارنوالي د اجرائيه قوې برخه ده او په خپلو اجراآتو كې خپلواکي لري.
•د څارنوالۍ جوړښت ،صالحيت او د اجراآتو څرنګوالۍ د قانون له الرې تنظيميږي.
•د وسله والو ځواكونو ،پوليسو او د ملي امنيت كار كوونكو د وظيفوي جرمونو
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۱۳۵مه ماده

كشف او پلټنه د خاص قانون له الرې تنظيميږي.
•كه د دعوا لورى په هغه ژبه چې محاكمه پرې كېږي ونه پوهيږي ،د قضيې پر
موادو او اسنادو د اطالع او په محكمه كې په خپله مورنۍ ژبه د خبرو كولو حق د
ترجمان په وسيله ورته تأمينيږي.

اتم څپرکې :اداره
۱۳۶مه ماده

•د افغانستان د اسالمي جمهوريت اداره د مركزي ادارې او محلي ادارو د واحدونو
پر بنسټ له قانون سره سم تنظيميږي.
•مركزي اداره پر ځينو اداري واحدونو وېشل كيږي چې د هرې يوې په سر كې
يو وزير وي.
•د محلي ادارې واحد واليت دى.
•د واليتونواواړوندو ادارو شمېر ،سیمه ،برخې او جوړښت د وګړود شمېر ،ټولنيزې
او اقتصادي وضعې او جغرافيايي موقعيت پر بنسټ د قانون له الرې تنظيميږي.
•حكومت د مركزيت د اصل په ساتلو سره د اقتصادي ،ټولنيزو او فرهنګي چارو
د ګړندي كولو او ښه والې او د ملي ژوندانه په پرمختګ كې د خلكو د الزياتې
ونډې اخيستو په موخه ،الزم صالحيتونه د قانون له حكمونو سره سم محلي ادارې
ته سپاري.

۱۳۸مه ماده

•په هر واليت كې يوه واليتي شورا جوړيږي.
•د واليتي شورا غړې له قانون سره سم د وګړو دشمیر په تناسب ،دآزادو عمومي،
پټو او مستقيمو ټاكنو له الرې د واليت داوسېدونكو له خوا دڅلورو كلونو لپاره
ټاكل كيږي.
•واليتي شورا له خپلوغړو څخه يو تن د رئيس په توګه ټاكي.

۱۳۹مه ماده

•واليتي شورا د دولت د پرمختيايي موخو په تأمين او د واليت دچارو په ښه كولو
كې لكه څنګه چې په قوانينو كې څرګنده شوې ،برخه اخلي او په واليت پورې د
اړوندو چارو په باب سالمشوره وركوي.
•واليتي شورا خپلې وظيفې د محلي ادارې په مرسته سرته رسوي.

۱۴۰مه ماده

•د محلي ادارې د چارو د سمون او په هغې كې د خلكو د فعالې ونډې اخيستو دتأمين
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په موخه ،په ولسواليو او كليو كې د قانون له حكمونو سره سم شورا ګانې جوړيږي.
•ددې شورا غړې د آزادو ،عمومي ،پټو او مستقيمو ټاكنو له مخې د سيمې د
اوسېدونكو له خوا د دريو كلونو لپاره ټاكل كيږي.
•په شورا ګانو كې د كوچيانو ګډون د قانون له حكمونو سره سم تنظيميږي.
۱۴۱مه ماده

•د ښاري چارو د ادارې لپاره ښاروالې جوړیږي.
•ښاروال او د ښاروالېو د شوراګانوغړې د آزادو ،عمومي ،پټو او مستقيمو ټاکنو له
الرې ټاکل کيږي.
•په ښارواليو پورې اړوندې چارې د قانون له الرې تنظيميږي.

۱۴۲مه ماده

•دولت ددې اساسي قانون د حكمونو د اجرا او ارزښتونو د تأمين لپاره الزمې ادارې
جوړوي.

نهم څپرکی :بیړنۍ حالت
۱۴۳مه ماده

•كه دجګړې ،دجګړې دګواښ ،سختې بلوا او طبيعي ناورینونو او يا ورته حالت له
امله دهیواد د خپلواكۍ ساتنه یا ژغورنه په هغه توګه چې په اساسي قانون كې ټاكل
شوې ،ناشونې وګرځي دجمهور رئيس له خوا د ملي شورا په تائيد د هېواد په ټولو
او يا ځينې برخو كې بیړنۍ حالت اعالنيږي.
•كه بیړنۍ حالت تر دوو مېاشتو زيات دوام ومومي ،د اوږدولو لپاره يې د ملي شورا
موافقه شرط ده.

۱۴۴مه ماده

•په بیړني حالت كې جمهور رئيس كوالى شي د ملي شورا او د سترې محكمې له
رئيسانو سره په مشوره ،د ملي شورا ځينې صالحيتونه حكومت ته انتقال كړي.

۱۴۵مه ماده

•په بیړني حالت كې جمهور رئيس كوالى شي چې د ملي شورا او د سترې محكمې
د رئيسانو تر تائيد وروسته د اساسي قانون النديني حكمونه وځنډوي او يا بندیز
پرې ولګوي:
1 .1د اوه وېشتمې مادې دوهم بند
2 .2شپږ دېرشمه ماده
3 .3د اوه دېرشمې مادې دوهم بند
4 .4د اته دېرشمې مادې دوهم بند

151

اسناد

•په بیړني حالت كې اساسي قانون نه تعديليږي.
۱۴۷مه ماده

•كه چيرې دجمهوري رياست دوره او يا دملي شورا تقنيني دوره په بیړني حالت كې
پاى ته ورسيږي ،د نويو ټاکنو تر سره كېدل ځنډېږي او د جمهور رئيس او ملي
شورا د غړو د خدمت موده تر څلورو مياشتو پورې ،غځول کيږي.
•كه بیړنۍ حالت تر څلورو مياشتو زيات اوږد شي ،لويه جرګه دجمهور رئيس له
خوا رابلل كيږي.
•د بیړني حالت تر پاى ته رسېدو وروسته ،د دوو مياشتو دننه ټاکنې كيږي.

۱۴۸مه ماده

•د بیړني حالت په پاى ته رسېدو سره هغه اقدامات چې ددې اساسي قانون د (۱۴۴
او  )۱۴۵مادې له مخې شوي ،بې له ځنډه له اعتباره لوېږي.

لسم څپرکی :تعديل
۱۴۹مه ماده

•د اسالم د سپيڅلې دين له حكمونو څخه د پيروۍ اصل او اسالمي جمهوري نظام
نه تعديليږي.
•د اتباعو د بنسټیزو حقونو تعديل يواځې د هغوى د حقونو د ښېګڼې په موخه جواز
لري.
•ددې اساسي قانون د نورو موادو تعديل د وخت د غوښتنو او تجربو له مخې ،دددې
اساسي قانون د  ۶۷او  ۱۴۶مادو د احكامو په رعايت سره ،د جمهور رئيس يا د
ملي شورا د اكثريت په وړاندیز تر سره كيږي.

۱۵۰مه ماده

•د تعديل د وړاندیز لپاره د جمهور رئيس په فرمان دحكومت ،ملي شورا او سترې
محكمې د غړو له منځه ،يوپالوی جوړيږي او نوموړی پالوی د تعديل مسوده
تياروي.
•د تعديل د تصويب لپاره ،د جمهور رئيس په فرمان او د لويې جرګې د څپرکي له
حكمونو سره سم لويه جرګه رابلل کیږي.
•كه لويه جرګه د ټولو غړو له دريو برخو څخه د دوو برخو په اكثريت د تعديل
طرح تصويب كړي ،د جمهور رئيس تر توشېح وروسته نافذيږي.
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يوولسم څپرکی :متفرقه حكمونه
۱۵۱مه ماده

•جمهور رئيس ،د جمهور رئيس مرستياالن ،وزيران او د سترې محكمې رئيس او
غړې ،لوى څارنوال ،د مركزي بانك او ملي امنيت رئيسان ،واليان اوښارواالن د
خپلې دندې په وخت كې نه شي كوالى له دولت سره هېڅ ډول انتفاعي معامله تر
سره كړي.

 ۱۵۲مه ماده

•جمهور رئيس ،د جمهور رئيس مرستياالن ،وزيران ،د ملي شورا او سترې محكمې
رئيسان او غړې ،لوى څارنوال او قاضيان نه شي كوالى د خپلې دندې په موده
كې نورې دندې ولري.

۱۵۳مه ماده

•قاضيان ،څارنواالن ،د وسله والو ځواكونو او پوليسو منصبداران او د ملي امنيت
كار كوونكې نه شي كوالى د دندې په موده كې په سياسي ګوندونو كې غړيتوب
ولري.

۱۵۴مه ماده

•د جمهور رئيس ،د جمهور رئيس د مرستياالنو ،وزيرانو او سترې محكمې د غړو
اولوى څارنوال شتمني ،د خدمت تر دورې وړاندې او وروسته ،د هغه ارګان له
الرې چې قانون يې ټاكي ثبت ،او څارل كيږي.

۱۵۵مه ماده

•د جمهوررئيس مرستياالنو ،وزيرانو ،د ملي شورا رئيسانو او غړو ،د سترې
محكمې غړو او لوى څارنوال ته د قانون له حكمونو سره سم ،مناسب معاش ټاكل
كېږي.

۱۵۶مه ماده

•د هر ډول ټاکنو د څارنې او ادارې او په هېوااد كې د خلكو عمومي رايو ته د
مراجعې لپاره د ټاکنو خپلواک كميسيون د قانون له حكمونو سره سم جوړيږي.

۱۵۷مه ماده

•د اساسي قانون پر پلې کیدو د څارنې خپلواك كميسيون د قانون له حكم سره سم
جوړیږي.
•ددې كميسيون غړې دجمهور رئيس له خوا د ولسي جرګې په تائيد ټاکل کیږي.

دوولسم څپرکی :انتقالي حكمونه
۱۵۸مه ماده
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•د ملت د بابا لقب او هغه امتيازونه چې د  ۱۳۸۱هجري شمسي كال د بیړنۍ لويې
جرګې له خوا د افغانستان پخواني پاچا اعليحضرت محمد ظاهرشاه ته وركړل
شوې دي ،ددې اساسي قانون د حكمونو له رعايت سره سم د ژوند تر پايه د دوى
لپاره محفوظ دي.
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۱۵۹مه ماده

•ددغه اساسي قانون له نافذېدو څخه د ملي شورا د کار د پیل تر نېټې پورې موده
انتقالي دوره ګڼل كيږي.
•د افغانستان انتقالي اسالمي دولت دانتقال په دوره كې الندينۍ دندې سرته رسوي:
1 .1د شپږو مياشتو دننه دجمهوري رياست ،ملي شورا او د سیمه ایزو شورا ګانو
دټاکنو په اړه د تقنيني فرمانونو صادرول
2 .2له يوه كال څخه په كمه موده كې د محكمو د صالحيتونو او جوړښتونو او د
بنسټیزو اداري جوړښتونو په اړه د فرمانونو صادرول
3 .3د ټاکنو د خپلواك كميسيون جوړول
4 .4د اجرايې اوقضايې چارو د غوره سمون په موخه د الزمو اقداماتو سرته رسول
5 .5ددې اساسي قانون دحكمونو د پلې کیدو په برخه كې د الرې هوارولو لپاره د
الزمو اقداماتو تر سره کول.

۱۶۰مه ماده

•لومړنۍ منتخب جمهور رئيس د ټاکنو د پایلو تر اعالن دېرش ورځې وروسته ددغه
اساسي قانون له حكمونو سره سم په كار پيل كوي.
•هر اړخيزې هڅې كيږي څو دجمهور رئيس او ملي شورا ټاکنې په يوه وخت كې
تر سره شي.
•د ملي شورا واكونه چې په دې اساسي قانون کې په ډاګه شوي د هغې د تأسيس تر
مودې پورې حكومت ته سپارل كيږي او د جمهور رئيس د فرمان له الرې مؤقته
ستره محكمه جوړيږي.

۱۶۱مه ماده

•ملي شورا له تأسيس سره سم خپل واكونه او دندې ددې اساسي قانون د حكمونو
سره سم تر سره كوي.
•دملي شورا له لومړنۍ غونډې وروسته د دېرشو ورځو په موده كې حكومت او
ستره محكمه ددې اساسي قانون له حكمونو سره سم جوړيږي.
•د افغانستان د انتقالي اسالمي دولت رئيس تر هغه وخته پورې وظيفه سرته رسوي
چې ټاکل شوی جمهور رئيس په كار پيل نه وي كړى.
•ددې اساسي قانون د  ۱۵۹د څلورم بندد حكم په رعايت ،د دولت اجرايې او قضايې
ارګانونه د حكومت او سترې محكمې تر جوړیدو پورې خپلو دندو ته ادامه وركوي.
•هغه تقنيني فرمانونه چې د مؤقتې دورې له پېل څخه وروسته نافذ شوې دي د ملي
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شورا لومړنۍ غونډې ته راجع كيږي.
•دا فرمانونه تر هغه وخته پورې چې د ملي شورا له خوا لغو شوې نه وي نافذ ګڼل
كيږي.
۱۶۲مه ماده

•دا اساسي قانون د لويې جرګې له تصويب څخه وروسته نافذ او د افغانستان د
انتقالي اسالمي دولت د رئيس له خوا توشېح او اعالميږي.
•په نافذېدو سره يې ددې اساسي قانون له حكمونو مغاير قوانين او تقنيني فرمانونه
لغوه كېږي.

د افغانستان تړون ليك ۱۳۸۵
د افغانستان د تړون لیک په اړوند د ال زیاتو معلوماتو لپار ه ۲۲م مخ وګورئ

سریزه
د افغانستان اسالمي جمهوريت او نړيواله ټولنه:
د افغانستان د خلكو د ژوندانه د كچې د ښه والې او د ملي او نړیوالې سولې اوامنيت سره د مرستې
په موخه د خپلو همکاریو د پياوړتيا لپاره هوډمن دي.
د يوه با ثباته ،سوكاله او سالم حكومت درلودونکې او د قانون تر واكمنۍ الندې د ټولو لپاره د بشر د
حقونو په پيروۍ يو ژمن افغانستان د برياليتوب په موخه د بن ،توكيو او برلين د كنفرانسونو په رڼا
كې د كار د دوام لپاره په خپلو ګډو ژمنو او دغه راز په دغه تړون ليك کې د ټاکل شوې مودې سره
سم اوله هغې څخه په پراخه توګه د دغو ژمنو د ساتنې او پياوړتيا په موخه ټينګاركوي.
د افغانانوهغه ميړانه او اراده تصدیقوي چې په زړورتيا سره يې د بنسټ پالنې او د مصيبتونو په
وړاندې مبارزه ،او د اسالم پراصولو والړ ديو ډموكراټيك ،سوله پال ،پراخ بنسټه اونيكمرغه حكومت
بنسټ یې کیښود.
د  1383كال د مرغومي په مياشت كې ديو نوې اساسي قانون د تصويبولو د  1383كال د تلې په
مياشت كې د ولسمشرۍ د ټولټاكنو او د  1384كال د وږي په مياشت كې دملی شورا او واليتي
شوراګانو د ټولټاكنو د ترسره كولو له الرې د بن د تړون ليك بشپړ پلې کول د یادولو وړ دی کوم چې
افغانستان په دې وتوانیدو چې په نړيواله کچه خپل روا دريځ بيا ترالسه كړي.
ددې مسألې د په پام کې نیولو سره چې د افغانستان د سولې او ثبات بهير تراوسه پورې ډاډمن شوى نه دى
اودا چې د هغو ستونزو په لرې كولو كې چې ال تر اوسه هم پاتې دي ،ځواكمنې نړيوالې ونډې اخيستنې ته
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اړتياده؛
د مناسبو شرايطو د ټینګولو له الرې په افغانستان كې د دوامدارې اقتصادي ودې او پرمختيا؛ دحكومتي
مركزونو اومدني ټولنې د پياوړتيا؛ د پاتې ترهګریزو ګواښونو د له مینځه وړلو؛ له نشه يي توکوسره په
مبارزه كې دستونزود له منځه وړلو ،دوړتیاوو اوبنسټونو دبياجوړولو؛ دبيوزلۍ دله منځه وړلواو دتاوتريخوالو
اوكشالو د ميراث دله منځه وړلو لپاره د بنسټیزو بشري اړتياو دټینګولو په موخه هوډمن دي.
دافغانستان د تړون ليك په هکله ،موافقه كوي.
موخه
د افغانستان حكومت د ملت سوكالۍ ته د رسيدو لپاره خپلې بنسټیزې موخې د 1384كال په رپورټ كې په
راتلوونكو پنځلسو كلونو كې د افغانستان د زریزې پرمختيايي موخې (ام ډي جي) څرګندې كړې دي .له
دغو موخو سره سم دغه تړون له تصویبیدو څخه وروسته د پنځو کلونو لپاره یې د فعالیتونودرې مهم او يو
له بل سره تړلې رکنونه یې څرګند کړي:
1 .1امنيت؛
2 .2حكومتداري ،د قانون واكمني او بشري حقونه؛ او
3 .3اقتصادي او ټولنيزه پرمختيا.
يو حياتي او هر اړخيز كاري ډګر د نشه يي توکو د تولید له منځه وړل دي چې تر اوسه پورې هم د افغانستان
د خلكو او حكومت ،سيمې او نړۍ په وړاندې د يو جدي ګواښ په توګه پاتې دی.
په دې توګه د افغانستان حكومت ،د دغه ګډ لرليد د تحقق په موخه ژمن دی ،او همدا راز د نوموړې لر لید
د پوره کیدو په موخه د مالتړ او سرچینو د برابولو لپاره نړيواله ټولنه هم ځان ژمن بولي .د دغه تړون
ليك لومړنۍ ګڼه ضميمه د افغانستان په ملي پرمختيايي تګالرې كې د لوړو ټاكل شويو موخو سره سم د دغه
تړون لیک د بشپړتيا لپاره مفصلې پايلې ،معيارونه او مودې بيانوي .دغه راز د افغانستان حكومت او نړيواله
ټولنه ژمنه کوي ،چې د نړيوالو مرستو اغيزمنتوب او حساب وركونه څرنګه چې په دويمه ګڼه ضميمه كې
يې بيان شوې دی وده وركړي.
دمرستو اصول
د افغانستان حكومت اونړيواله ټولنه به د دغه تړون ليك په پلې کولو كې الندیني ټکې په پام كې ونيسي.
•د اسالم پربنسټ د افغانستان پراخ بنسټه کلتور ،ارزښتونواوتاريخ ته درناوی.
•د افغانستان د حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ همکاري ،د هغه همکارۍ له مخې چې په هغه كې به
د افغانستان حكومت بشپړه خپلواکي ولري او د نړيوالې ټولنې د همغږۍ ،محوري او ناپيیلې رول به
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ملګروملتونو سازمان په غاړه ولري؛
•د مالكيت په حق كې د ونډې اخيستنې اوهڅونې په موخه د افغانستان د خلكو لرغونو دودونو ته ډېر
درناوی.
•د مالي ،بنسټیز او چاپیریال د ثبات تعقيبول؛
•د ښځو او نارینه وو د بشري وړتیا پر لوړلو د ځانګړې ټینګار سره د افغانانو د تلپاتې وړتیاوو لوړول
او د دولتي او مدني ټولنې د بنسټونو رغول؛
•د نيكمرغه او سوكاله راتلوونكي د ټینګولو لپاره په ټول افغانستان كې د كورنيو اونړيوالو سرچینو د
انډوليز او منصفانه تخصيص په هکله د ډاډ ترالسه كول؛
•په ټولو پاليسيو او پروګرامونو كې د نارينه او ښځو په برابرو حقونو او دندو باندې ټينګار؛
•د سيمه ييزې همكارۍ وده؛ او
•د اداري فساد سره مبارزه او په دولتي ادارو كې د روڼوالې اوحساب وركونې تضمین.
امنيت :
ریښتينۍ امنيت په افغانستان كې ثبات او پرمختيا ته د رسيدو لپاره اړین او بنسټيز شرط دی .امنيت یواځې د
پوځي الرې نه شي تأمینېدالی ،بلكې د امنيت ټینګښت ښې حکومتدارۍ ،عدالت او د قانون واكمنۍ ته اړتيا
لري ،چې د بيا رغونې او پرمختيا له الرې پلې كيږي .د نړيوالې ټولنې په همكارۍ د افغانستان حكومت به
د ټولو ناقانونه وسله والو ډلو د ړنګولو له الرې سوله ټينګه كړي .د افغانستان حكومت او نړيواله ټولنه به
د افغاني مركزونو د پياوړتيا له الرې خوندي شرايط برابركړي چې د مالي ځواكمنۍ او دوام له پلوه امنيتي
اړتياوې بسيا كړي.
په دې الره كې به د ناټو په مشرۍ له امنيت سره د مرستې نړيوال ځواكونه (ايساف) ،د امريكې په مشرۍ
دتلپاتي خپلواکې د عملياتو ځواك (او اي اف) او د امنيتي سكټور په سمون كې مرستندویه هيوادونه ،د
مرستندویو هيوادونو د تصويب شويو ملي الرښودونو د مراعتولو په شرط په خپل پياوړي مالتړسره به،
په هيواد كې د امنيت او ثبات د ټینګولو او دوام لپاره د افغانستان د حكومت مالتړ ته دوام وركړي .دوى به
د ځواكونو د كړنو په هکله د بشپړ ډاډ د ترالسه كولو په موخه د كورنيو امنيتي ځواكونو د وړتیا ،پياوړتيا
او لوړتيا ته دوام وركړي .د تل پاتي خپلواکۍ د عملياتو ځواكونه به د افغانستان له حكومت او د ايساف له
ځواكونو سره په نږدې همكارۍ كې د ترهګرو پروړاندې ګډ عمليات ترسره كړي .د ايساف ځواكونه په ټول
افغانستان كې د واليتي بيارغونې د ټيمونو (پي اّر ټي) له الرې خپل ځاى پر ځاى كيدو ته پراختيا وركوي،
ترڅو د خپل د فعاليت الندې سيمو كې د ثبات پياوړتيا او د امنيتي سكټورد سمون مالتړته دوام وركړي.
د افغانستان خپلواکۍ ته په بشپړه درناوي اود افغانستان او د ګاونډيو هيوادونو ترمنځ د خبرو اترو او همكارۍ
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پياوړتيا ،په افغانستان اوسيمه كې د امنيت د ټینګښت په الره كې يو بنسټيز ضمانت بلل كيږي .نړيواله ټولنه
به د دغې موخې په ترالسه كولو كې د باور د رامنځ ته كولو په موخه د ځانګړو اقداماتو مالتړ وكړي.
حكومتداري ،دقانون واكمني او د بشر حقونه
د ډموكراسۍ او د بشرد حقونو د رعايتولو پر بنسټ حكومت په افغانستان كې د يو دوامداره سياسي پرمختګ
بنسټ جوړوي .د افغانستان حكومت به په ټول هيواد كې خلكو ته د بنسټيزو خدمتونو د وړاندې كولو په موخه
خپله وړتیا په چټكۍ سره لوړوي ،حكومت د ملكي خدمتونو په ادارو كې د وړتیا له مخې د مسلكي ،باکفایته
او د باور وړ خلک به په دندو ګماري .حكومت به په ټولو کچو كې يوه اغيزمنه ،ځواب وركوونكې او رڼه
اداره جوړه کړي ،له فساد سره به د مبارزې په كار كې د پام وړ سمون ترسره كړي ،دعدالت او د قانون د
واكمنۍ مالتړ كوي او د ټولو افغانانو دبشري حقونو رعايت ته به وده ورکړي.
د افغانستان حكومت به په هر واليت كې د همغږو او كارندو ادارو جوړولو ته لومړيتوب وركړي لکه ملكي
ادارې ،پوليس ،زندانونه او قضائیه برخې.
دغه ادارې به مناسب قانوني چوكاټونه د ګمارلو کړنالرې؛ روزل شوې کارکونکې او بسیا معاشونه؛ الزم
بنسټونه او د څارنې وړتیا به ولري .حكومت به د راتلونکو ټولټاكنو لپاره يوه اداره چې له مالي او بنسټيز
پلوه باثباته وي د افغانستان د ټولټاكنو د خپلواك كميسيون تر څارنې الندې جوړه كړي.
د عدلي سكټور سمون د افغانستان حكومت او نړيوالې ټولنې له لومړيتوبونو څخه وي .موخه دا ده چې د ټولو
افغانانو الس رسي عدالت او د تنفیذوړ حكمونو په برخه کې په برابره ،عادالنه او راڼه ډول د ليكلو قوانينو
او عادالنه محاكمو پربنسټ تضمین کړي .هغه تدبيرونه چې په دې هکله به ونيول شي دا دي :په حكومتي
اوخصوصي سكټورونو كې د قانوني اصالحاتو بشپړتيا ،د قضايي ادارو او کارکونکو د وړتیا لوړول ،د بشر
د حقونو او حقوقي پوهې وده او د قضايي بنسټونو بيا رغول.
د افغانستان حكومت او نړيواله ټولنه د هغو حقونو د مالتړ او ودې لپاره چې په اساسي قانون او مروجو
نړيوالو قوانينو لکه د بشر د حقونو نړيوال ميثاقونه او نور تړونونه چې افغانستان هم په کې برخه لري،
دخپلو ژمنو بيا پخلۍ کوي .د هغو وګړو ترمنځ د باور د اعاده كولو په موخه چې جګړې يې ژوند تباه كړی
دی او دغه راز د هیواد د وګړې او د زغم د کلتور د ګډ احساس د رامنځ ته كولو او د قانون دواكمنۍ او
د افغانستان حكومت ته د درناوۍ په موخه د نړيوالې ټولنې په مرسته به د سولې ،عدالت او روغې جوړې
پروګرام به پلۍ كړي.
اقتصادي اوټولنيزه پراختیا:
د افغانستان حكومت به د نړيوالې ټولنې په مالتړ ،د لوږې ،بيوزلۍ او وزګارتيا دکچې د راټیټولو په موخه د
اقتصادي ودې لوړ پړاوونه په متداومه توګه تعقيب كړي .حکومت د خصوصی سکټور بالقوه رول او استعداد
ته د نورو حکومتي او نورو غیرانتفاعي سکتورونو تر څنګ وده ورکوي ،د نشه يي توکو تولید كنترولوي،
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د ستر اقتصاد ثبات ټینګوي ،او د هيواد د بشري ،ټولنيز اوفزيكي پانګو پراختیا ته رغون او وده وربښي چې
له دې الرې د نوې نسل؛ مشرانو او مسلكي کسانو لپاره يو سالم بنسټ كيږدي؛ مدني ټولنه پياوړې كړي او
د راستنو شويو ،داخلی بې ځايه شويو او پخوانيو جګړه مارانو بيا ميشت كيدل بشپړكړي.
عامه پانګه اچونه به د افغانستان د ملي پراختیایي تګالرې پر اقتصادي او ټولنیزې پرمختیا باندې د شپږو
ستنو پر بنسټ والړ وي:
1 .1بنسټونه او طبعيي زيرمې؛
2 .2پوهنه؛
3 .3روغتيا؛
4 .4كرهنه او د كليو پراختيا؛
5 .5ټولنيزخوندیتوب؛ او
6 .6د اقتصادي ادارو او د خصوصي سكټور پراختيا.
په هره برخه کې موخه دا ده چې د اقتصاد د انډوليزې ودې له الرې چې بيوزلي راټیټوي ،د كار او كسب
فرصتونه زیاتوي ،د خصوصي تصديو د رامنځ ته کیدو په برخه كې فرصتونه لوړوي او د ټولو افغانانو د
سوكالۍ المل ګرځي د پام وړ پایلې ولري.
د نشه يي توكو سره مبارزه :يو هر اړخيز لومړيتوب
له هغه ګواښ سره چې د نشه يي توکو تولید له امله د ملي ،سيمه اېز او نړيوال امنيت او هم يې د هيواد ،او
د حكومت د پرمختيا او د افغانانو د سوكالۍ پر وړاندې ،پروت دی مقابله د حكومت اونړيوالې ټولنې لپاره
لومړيتوب ګڼل کېږي .د دغې مقابلې موخه د كوكنارو د كركيلې او نشه يي توکو د قاچاق په ښکاره توګه
کمښت او بشپړ له منځه وړل دي .لومړني او اړینو عناصرو کې د جرمونو څخه مخنیوی ،د قانون نافذیدل،
او د قضا د وړتیا لوړول؛ د نشه يي توکو د سودا ګرۍ د بندولو لپاره د افغانستان ،ګاونډيو هيوادونو او
نړيوالې ټولنې تر منځ د همكارۍ زياتول ،په كليو کې د هر اړخيزې پرمختيا په بڼه کې د بزګرانواو كارګرانو
لپاره د پراخو اقتصادي بديلونو برابرول او د هيواد او د واليتونو په كچه له نشه يي توکو سره د مبارزې د
مركزونو جوړول دي .د دغه پيغام خپرول چې د نشه يي توكو توليد او سوداګري ،غير اخالقي او د اسالمي
قوانينو پر خالف دي او د نشه يي توکود ناقانونه کارونې لپاره دغوښتنې دکچه د راټیټولو لپاره د اداري فساد
او د نشه يي توکو دله منځه وړلو په وړاندې د نه زغم د سياست پلې کونه ضروري ګڼل كيږي.
همغږي او څارنه:
د افغانستان حكومت او نړيواله ټولنه به هغو سياسي ژمنو د پلي کولو لپاره چې په دغه تړون ليك كي شامل
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دي ،د همغږۍاو څارنې ګډه كميټه جوړه كړي .د دريمې ګڼې د ضميمې د تفصيالتو له مخې به دغه كميټه
د افغانستان د اسالمي حكومت او ملګرو ملتونو د سازمان تر ګډې مشرۍ الندې وي او يوه كوچنۍ داراالنشا
به ورسره مرسته وكړي ــ دغه کمیټه به د دغې تړون ليك په پلې کولو كې د افغانستان د حكومت او نړيوالې
ټولنې د زياتو هلوځلو د همغږۍ المل شي او دغه راز د خپلو کړنو په هکله ،منظم او پر خپل وخت عمومي
رپوټ وړاندې كړي.

لومړۍ ضميمه :معيارونه او زماني مودې
د افغانستان حكومت د نړيوالې ټولنې په مالتړ ژمنه كوي ،چې دغه معيارونه ته به په ټاكل شوې موده كې
الس برۍ ومومي.
امنيت
نړيوال امنيتي ځواكونه
د  1389كال (د  2010ميالدي كال ترپايه) تر پایه به د افغانستان د حكومت په مادي مالتړ او نږدې
همكارۍ سره د ناټو په مشرۍ د ايساف نړيوال ځواكونه به د دوامدارې خپلواکۍ عمليات (او اي ايف) او بيا
جوړونې واليتي ټيمونو (پي اّر ټي) سره یوځای د افغانستان په ټولو سيمو كې د افغاني ځواكونو پياوړتيا له
الرې امنيت او ثبات ټینګ كړي.
د افغانستان ملي پوځ:
د  1389كال (د  2010ميالدي كال) ترپايه پورې به یو په ملی توګه په لوړه کچه پیژندل شوی ،مسلکي ،د
قومی پلوه انډولیز ملي پوځ به را منځ ته شي ،چې په ډموکراټیکه توګه منظم ،روزل شوی او سمبال شوې
وي ،تر څو په دې توګه وکړای شي د هیواد امنیتی اړتیاوې پوره کړي او د افغانستان د زیاتیدونکو عوایدو
څخه د ملي اقتصادي توان سره سم به تمویلیږې .لكه څنګه چې د بن په كنفرانس كي ورباندې خبرې شوې
وې نړيواله ټولنه به  70000تنو ته د افغانستان د ملي پوځ د پراختيا په موخه  4له افغانستان سره خپلو
مرستو ته به دوام وركړي .د پراختيا الرې چارې داسې تنظيمږي چې د خدمت پر مودې او پر کیفیت والړو
ګډو ارزونو پر بنسټ وي چې د افغانستان د حكومت او نړيوالې ټولنې له خوا د موافقه شويو معيارونو په
اړوند په اوسنيو شرايطو سره سم په پام كې نيول كيږي.
د افغانستان ملي او سرحدي پوليس:
د ( 1389د 2010ميالدي كا ل) تر پايه پورې به د افغانستان ملي پوليس او سرحدي پوليس په بشپړ كاري
او مسلكي جوړښت سره چې له قومي پلوه به انډول وي د  62000تنو په تركيب کې ،چې په اغيزمن ډول
د هيواد د امنيتي اړتياوو د پوره كولو وس ولري او له مالي پلوه باثباته وي ،رامنځ ته شي.
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د ناقانونه وسله والو ډلو له مينځه وړل:
په ټولو واليتونو كې به ناقانونه وسله والې ډلې د  2007 ( 1386ميالدي) كال ترپايه له مينځه الړې شي.
له نشه يي توكو سره مبارزه:
حكومت به د  1389هجري لمریز کال ( 2010ميالدي) تر پايه پورې د مركز او واليتونو په كچه د قانون د
نافذولو وړتیا پياوړې كړي چې د نشه يي توکو د ضبطولو او له منځه وړلو او د دغو توكو د تولید ،د آسانتياو
د ويجاړولو په کچه كښې د ښکاره كمښت المل وګرځي او د كوكنارو د كركيلې د له منځه وړلو په ګډون
به د اغيزمنو تدبيرونو د نيولو المل شي .د افغانستان حكومت او د ګاونډيو او د سيمې د هيوادونو حكومتونه
به د  1389كا ل ( )2010ترپايه پورې د همغږۍ د زياتوالې اود ګډو استخباراتي هلوځلو په الره كې له يو
بل سره كار وكړي چې د نشه يي توکو د نيولو او له منځه وړلو کچه ،چې د افغانستان له پولو څخه لیږدول
كيږي ،زياته شي او د نشه يي توکو د قاچاق وړونكو پر وړاندې ګټور اقدامات ترسره شي.
له ماينونو او مهماتو سره مبارزه:
د افغانستان د زریزې د پرمختيايي موخو (ام ډي جي) او د اوټاوا له تړون سره د افغانستان له ژمنو سره
سم به په ماينونواوناچاودیدلو مهماتو باندې ككړه ځمكه په سلوكې اوويا كمښت ومومي .د 2007( 1386م)
كا ل ترپايه پورې به د پرسونل ضد زيرمه شويوماينونو ټولې ساحې تثبيت او له منځه يوړل شي او په دغه
ډول ټول ناخوندي د نه ترميم وړ او اضافي مهمات به د  1389هجري لمریز کال ( )2010پورې له منځه
يوړل شي.

حكومتداري ،د قانون واكمني او بشري حقونه
د ملکي ادارو سمون
د  2010( 1389م) كال تر پايه پورې به د يو شمير وزارتونو په ګډون د حكومت دستګاه اصالح او بيا
جوړه شي څو له مالي پلوه د یوې باثباته ملکي ادارې رامنځ ته کیدل تضمین کړي؛ د ملكي خدمتونوكميسيون
به پياوړی شي؛ د ملكي خدمتونو د سكټوردندې به داسې تنظيم شي چې اصالحات د اصلي دندواو مسووليتونو
ښكارندوى وي.
د مركزي حكومت او دقضایي سكټور د لوړ پوړو چارواكو او د واليتونو واليانو ،امنيه ،قوماندانانو او د
واليتونو د امنيت رئيسانو د ټاكلو په اړوند به يو هراړخیز څرګند او روڼ ميكانيزم په  ۶مياشتو كې رامنځ
ته شي چې په  ۱۲مياشتو كې به عملی كيږي او په  ۲۴مياشتو كې به په بشپړ ډول پلې شي.
د  1385كال تر پايه پورې به له مالي ثبات سره د مرستې په موخه ټول اداري واحدونه او د هغوى حدود
وڅيړل شي او غور به پرې وشي.
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د  2010(1389م) كال تر پايه پورې د مركزي حكومت او د عدلي سكټور او پوليسو په ګډون د حكومت په
ټولو کچو كې به د ملكي خدمتونو په څوكيو كې د كار د تر سره كولو په موخه ټولې ټاكنې د وړتيا ،لياقت او
د كار ي سوابقو له مخې تر سره شي او د ملكي خدمتونو د سكټور د وړتیا د لوړتیا لپاره به الزم مالتړ برابر
شي څو سكټورونه په اغيزمن او ګټور ډول فعاليت وكړي .تر 1386هجري لمريز (اوتر 2007ميالدي) كاله
پورې به د دويمې اوله هغې څخه د لوړې رتبې د ټولو كاركوونكو د يوه كال کړنې وڅيړل شي.
له فساد سره مبارزه:
د اداري فساد په اړوند د ملګروملتونو کنوانسیون د  1385هجري لمريزكال ( 2006ميالدي) تر پايه پورې
به تصويب شي چې له هغې سره سم به د هيواد كورني قوانين د  1386هجري كال ( 2007ميالدي) كال
تر پايه پورې بدلون ومومي .د  1387هجري لمريزكال ( 2008م) تر پايه پورې به د دغو قوانينو د څيړنې
لپاره يو څارنيز ميكانيزم رامنځ ته شي.
د وګړو سرشميرنه او احصائيه :
د وګړو سرشميرنه به د1387هجري لمريزكا ل ( 2008ميالدي) تر پايه پورې ترسره شي او د هغې بشپړې
پايلې به خپرې شي.
د ټولو كمی معيارونو لپاره د احصائيې اعتبار لرونكې بنسټونه د  1386هجري لمريز كا ل ( 2007م كا ل)
ترنیمايي او د هغوى د پرمختګ لپاره به احصائيوي وړتیا لوړ ه شي.
ملي شورا:
د ملي شورا لپاره به د  1385هجري لمريز كال ( 2006كال) په نیمايي كې پوره اداري او تخنيكي مالتړ
برابر شي ترڅو هغه دندې چې دغې شورا ته د اساسي قانون له خوا ورسپارل شوې دي په اغيزمنه توګه
یې ترسره كړي.
ټول ټاكنې:
د افغانستان د ټولټاكنوخپلواك كميسيون چې بشپړ واك ،الزمه وړتیا او سرچینې به ولري د  1387هجري
لمريزكال ( 2008م) ترپايه پورې به یو داسې دريځ غوره كړي چې وكړای شي د مالي پلوه په باثباته توګه
ټولټاكنې ترسره كړي .د افغانستان حكومت به د راتلوونكو ټولټاكنو لګښتونه د امكان تر پولې پورې ،له خپلو
سرچینو څخه برابر كړي .د ملكي احوالو د ثبتولو دايمي فهرست او د رايو وركوونكو فهرست به د ملي
هويت له واحد سند سره د  1388هجري لمريز كال ( 2009م) ترپايه پورې برابر كړای شي.
جنسيت (جندر)
د  1389هجري لمريز كال ( 2010م) تر پايه پورې به د افغانستان د ښځو لپاره ملي كاري پروګرام په
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بشپړه توګه پلۍ شي .د افغانستان د ام ډي جي موخو په الره كې به د ملكي خدمتونو د سكټور د انتخابي او
انتصابي ادارو په ګډون ،په ټولو حكومتي ادارو كې د ښځو ګډون زياتوالى ومومي.
د قانون واكمني
د  1389هجري لمريز كال ( 2010م) تر پايه پورې به د مدني ،جنايي او تجارتي قانون په ګډون د اساسي
قانون له حكمونو سره سم د اړتيا وړ حقوقي چوكاټ رامنځ ته شي او په ټولو قضايي او تقنيني ارګانونو
وويشل شي او د ټول ملت په واك كې به ورکړل شي.
د  1389هجري لمريز كال ( 2010ميالدي) ترپايه پورې به د افغانستان په ټولو واليتونو كې مسؤل عدلي
مركزونه په بشپړه توګه فعال او د وګړو تر منځ له تړونونو څخه را پيدا شويو ستونزو د حل كولو لپاره
منځنۍ وخت به تر يوحده راټیټ شي.
په اداري فساد ،د مناسب عدلي بهير په نشتوالې او د عدلي ادارړ د ناوړه کړنو پورې د اړوندو څارنيزو
الرښونو څيړل او سمون به د 1385هجري كال ( 2006ميالدي) تر پايه پورې پيل او د 1389هجري
لمريز( 2010ميالدي) ترپايه پورې به په بشپړه توګه پلې کړای شي .دغه سمون به د عدلي نظام د مهمو
مركزونو او (د عدليې وزارت ،قضا ،لوىې څارنوالۍ دفتر ،د كورنيو چارو وزارت او د ملي امنيت رياست)
مسلكي والې اعتبار او اصالت پياوړی كړي.
د  1389هجري لمريزكال ( 2010ميالدي) ترپايه پورې به د عدلي سكټور بنسټ ورغول شي او د ښځو او
تنكيو ځوانانو لپاره به په زندانونو كې د بند بيالبيل ځايونه جوړ کړای شي.
د ځمكو ثبتول :
په ټولو اداري واحدونو كې به د ځمكې د ثبتولو بهير او په مهمو ښاري سیمو كې د ملكيت د حقونو ثبتول
د  1385هجري لمريزكال ( 2006ميالدي) تر پايه پورې او په نورو سيمو كې به د  1387هجري لمريز
كا ل ( 2008م) تر پايه پورې پيل شي او  1386هجري لمريز كال ( 2007م) تر پايه پورې به د ځمكو د
النجو د حل لپاره يو عادالنه نظام را مینځ ته شي .د كليو د ځمكو ثبتول به د  1386هجري لمريز (2007
م) تر پايه پورې تر الس الندي ونيول شي.
له نشه يي توکو سره مبارزه :
حكومت به د  1389هجري لمريز کال (2010م) ترپايه پورې د قاچاق وړونكو او مفسدو مامورينو نیونې او
قانوني تعقيب زيات كړي .او دغه راز د هغو كسانو په هکله چي د نشه يي توکو په سوداګرۍ كي ښكيل دي
د خپلو معلوماتو بنسټ پياوړیكړي .د ټاکلو د میکانیزم د یوې برخې په توګه چې وړاندې په همدې ضمیمه
کې یې یادونه وشوه د ملي او سیمه ایزو ملکي ټاکنو لپاره به د غوره کولو سیسټم پیاوړی شي.
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بشري حقونه
د  1389هجري لمريزكال ( 2010ميالدي) ترپايه پورې به د بشر د حقونو په اړوند د خپلو ژمنو د رپورټ
وركولو لپاره د حكومت وړتیا پياوړې شي .په دولت كې به د قانون او امنيت د نافذولو ادارې د په خپل سر
نيونو او بندي كولو ،ځورونې او د باج اخيستلو څخه د مخنيوي په موخه او د امالكو د غيرقانوني مصادرې
لپاره به نوې الرې چارې او الرښوونې وضع كړي چې د دغه شان عملونو جرړې وايستل شي .د رسنيو
د خپلواکۍ په ګډون د بيان خپلواکي به پياوړې شي ،د بشر له حقونو څخه پوهاوي به په تعليمي نصاب كې
شامل شي او د قانون جوړونكو ،عدلي كاركوونكو ،نورو حكومتي ادارو او د خلكو ترمنځ به خپور شي .د
بشر د حقونو څارنه به د حکومت په غاړه وي ،او دغه كار به په خپلواكډول د افغانستان د بشر د حقونو
د خپلواك كميسيون له خوا تر سره شي او ملګري ملتونه به د بشر د حقونو د ساتنې لپاره اغيزمن تدبيرونه
وڅيړي .د افغانستان د بشر د حقونو خپلواك كميسيون څخه به د بشر د حقونو د څارنې ،پلټنې ،ساتنې او
ودې په هکله د خپلو موخو د تحقق لپاره پلوی او مالتړ وشي.
د سولي ،عدالت او روغی جوړې د كاري پالن پلې کول به د  1387هجري لمريز ( 2008م) كال تر پايه
پورې بشپړشي.

اقتصــادي اوټولنيــزه پراختيـــا
بنسټونه او طبيعي زېرمې
سړكونه
افغانستان به د  1387هجري لمريز كال ( 2008ميالدي) ترپايه پورې به په بشپړه توګه يو پرمختللۍ حلقوي
مناسب سړك او همدغه راز هغه سړكونه ولري چې دغه حلقوي سړك له ګاونډيو هيوادونو سره نښلوي .او
همدا راز د  1386هجري لمريز ( 2007م) تر پایه به افغانستان د سړكونو د ساتنې او څارنې لپاره به د
یو پياوړې او باثباته مالي نظام درلودونکۍ وي.
هوايي ټرانسپورټ:
د  1389هجري لمريز کال ( 2010م) تر پايه پورې به د كابل نړيوال هوائي ډګر او د هرات هوايي ډګر په
بشپړه توګه د ملكي هوايي چلند د نړيوال سازمان معيارونه ترالسه كړي .د مزارشريف ،جالل آباد او قندهار
د هوايى ډګرونو كيفيت به د الوتنې د كرښو په ترميمولو ،د الوتنو د الرښوونو د اور و ژنې او ژغورنې
او مخابروي وسایلو په سمبالولو سره به لوړشي .دغه راز اووه نور كورني هوايي ډګرونه به د هوايي
ټرانسپورت په ښه والې كې د اسانتياوو د را مینځ ته کولو په موخه ښه كړای شي .د هوايي ټرانسپورت
خدمتونه او لګښتونه به د نړيوال بازار له معيارونو او ارزښتونو سره د سيالۍ وړ وګرځي.
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بریښنا
د  1389هجري لمريز كال ( 2010م) تر پايه پورې به بريښنا  65٪كورنيو ته په سترو ښارونو كې ،او
 ۹۰٪نا استوګنو تاسيساتو ته ،او  ٪۲۵كورنيو ته به په کلیو کې ورسول شي .د بریښنا لګښتونه به د بريښنا
د انرژۍ د ملي شبكې  ٪۷۵لګښت كوونكو څخه ترالسه شي .د  1386هجري لمريز كال ( 2007م) تر پايه
پورې به د نوې كولو وړ انرژيو څخه د کار اخیستنې او پراختيا په موخه يوه تګالره رامنځته شي.
كانونه او طبیعي زېرمې
د  1385هجري لمريز كال (  2006ميالدي) تر پايه پورې به د افغانستان د ګټورو كانونو او طبيعي زیرمو
د كيندنې لپاره يوه مساعده فضا برابره شي او د  1389هجري لمريزكال ( 2010م) تر پايه پورې به په دې
الره كې د كورنیو او بهرنيو مستقيمو پانګې اچوونو د جذبولو لپاره د پانګې اچونې او بنسټ ايښودنې فضا
رامینځ ته شي.
د اوبو د سرچینو مدیریت
د اوبو د سرچينو د ادارې لپاره چي د روغتيايي اوبو او د خړوبې کولو اوبو ټینګول یا زخیره کول پکې
شامل وي ،د  1385هجري لمريز كال ( 2006م) تر پايه پوري به ،با ثباته تګالرې او پالنونه جوړ کړای
شي .د اوبو لګولو په برخه كې پانګه اچوونه به د دې المل شي چې د  1389هجري لمريز كال ( 2010م)
تر پايه پوري به د اوبو رسولو له سترو شبكوڅخه  ٪۳۰به اوبه تأمین شي.
ښاري پراختيا
د  1389هجري لمريز كال ( 2010م) تر پايه پوري به د ښارواليو د ادارو وړتیا لوړ ه شي څو وكوالی شي
د ښارونو پراختيا اداره كړي او په اغيزمن ،ګټور او راڼه ډول ښاري خدمتونه وړاندې كړي .د افغانستان د
ام ډي جي موخو د ترسره كولو لپاره به د اوبو رسولو او عامې روغتيا په برخو كې د پانګې اچوونې زمينه
برابره شي ،ترڅو چې په كابل كي  ٪۵۰كورنۍ او په نورو سترو ښارونو كښې ٪۳۰كورنۍ د نلونو له
اوبو څخه کار واخلي.
چاپيريال
د  1389هجري لمريز كال ( 2010م) تر پايه پورې به د افغانستان د ام ډي جي د موخو دترسره كولو لپاره
د هوا او اوبو د كيفيت د ساتنې د فضله موادو د ليږدونې او د ككړتيا د څارنې په موخه د چاپيريال ساتنې
د خدماتو اداره او کاری چوكاټونه رامنځته شي .د طبيعي زیرمو سياستونه به پراختيا ومومي او په ټولو
حكومتي او سيمه ايزو کچو كې به د هغو پلې کول به د 1386هجري لمريز كال ( 2007م) ترپايه پورې
پيل شي.
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پوهنه
لومړنۍ او ثانوي زده كړې
د 1389هجري لمريز كال ( 2010ميالدي) تر پايه پورې به د افغانستان د ام ډي جي موخو سره سم ،په
لومړنیو ښوونځيو کې د نجونو او د هلكانو شمولیت به په ترتيب سره  ٪۶۰او  ٪۷۵وي .په ټولو منځنيو
ښوونځينو كې به يو نوی تعليمي نصاب د کارونې وړ ورګرځي ،د ښځينه زده كوونكو شمير به  ٪۵۰وي او
د افغانستان  ٪۷۰ښوونکې به د سويې آزموينې تر سره كړي ،د زده كوونكو لپاره به د زده کړو د الس ته
راوړنو د ارزونې لپاره به د ملي آزموينې د سیسټم په توګه یو سیسټم رامینځ ته شي.
لوړې زده كړې
د  1389هجري لمريز كال ( 2010م) تر پايه پوري به د پوهنتونونو د زده كوونكو شمير( )100000تنو ته
ورسيږي ،چي ٪۳۵به يي نجونې وي .د حكومتي پوهنتونونو په تعليمي نصاب به د هيواد د پراختيا د اړتياو
او خصوصي سكټور د پراختيا د په پام كې نيولو سره به غور وشي.
د وړتیا پراختيا
د بشري سرچینو په اړوند څېړنه به د  1385هجري لمريز كال ( 2006م) تر پايه پورې بشپړه شي او
( )150000ښځې او نارينه به د حكومتي او خصوصي سكټورونو له امكاناتو څخه په کارونې سره د 1389
هجري لمريز ( 2010م) كال تر پايه پورې د مسلكي وړتیاوو په برخه كې زده كړې وكړي.
د افغانستان کلتوري ميراثونه
د افغانستان د کلتوري میراسونو یو هر اړخیز لست به د  1389هجري لمريز كال ( 2010م) تر پايه پورې
به برابر شي او د  1389هجري لمريز كال ( 2010م) تر پايه پورې به د کلتوري ميراثونو د راستنولو اوبیا
رغولو ،د کلتوري آثارو د قاچاق د بندولو او د زيانمن شويو لرغونو اثارو د رغونې لپاره به اړین ګامونه
واخیستل شي.

روغتيا
روغتيا اوتغذي
د  1389هجري لمريزكال ( 2010م) تر پايه پورې به د افغانستان د ام ډي جي د موخو سره سم روغتيايي
بنسټیز خدمتونه پراخ شي چې  ٪۹۰وګړي به تر ې برخمن شي .د ميندو مړينه به  ٪۱۵ته راټیټه اوهغه
ټول ماشومان چي عمر يي د پنځو كلونو څخه كم وي ،د مخنیوي وړ ناروغيو په وړاندې به واكسين شي او
د مړيني شمير به  ٪۲۰ته راټیټ شي.
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كرهنه او د كليو پراختيا
كرهنه او مالداري
د  1389هجري لمريزكال ( 2010م) تر پايه پورې د توليداتو او حاصالتو د زياتوالې په موخه به بنسټيز،
منظم او هڅونکۍ کاريچوكاټ جوړشي ،تر څو د قانوني کرهنې او د کرهنې پر بنسټ والړوكليوالي صنايعو
لپاره مناسب چاپيريال رامنځته کړي .دغه راز د كرهنې په سكټور كې پانګه اچونه به  ٪۳۰لوړه شي؛ تلپاتې
بڼ والۍ ،د ځانګرو مرسته کونکو سازمانونو او مالي خدمتونو د لیږد د میکانیزمونو له الرې د څارويو د
روغتيا او د خوړو د خونديتوب ،د بزګرانو د ټولنو مالتړ ،د ملي توليداتو په نښه كول یا مارک وهل ،پر
خپل وخت د بیو ،هوا پوری اړوندو معلوماتو او احصائیو خپرول ،ستراتیژیکې څیړنو او تخنيكي مرستو
برابرول ،د اوبو د رسولو او د اوبو د مدیریت سیسټم ته د الس رسۍ تامین.
د كليوهر اړخیزه پراختيا :
د  1389هجري لمريزكال ( 2010م) تر پايه پورې به د كليو پراختيا په پراخه توګه پياوړې شي ،چې
له اسانتياو څخه به یې په  38000كليو كې  19میليونه تنه برخمن شي .دغه كار به په ټولو پاتې كليو
كې د ټولنې د پراختيا د  14000دخپلې خوښې شوراګانو د ټاکنې ،د سيمه ايزو ادارو د ودې او دټولنیزو
شوراګانود ځواکمنولو؛ په كليو كې  ٪۹۰د څښاک پاکو اوبو ته د الس رسۍ او  ٪۵۰روغتياساتنې امكاناتو
ته د الس رسۍ له الرې به تامین شي ٪۴۰ .كليو لپاره به مواصالتي اړيكې ټینګې شي ،بازارونو ،کار او
ټولنیزو خدمتونو ته الس رسي زیاته شي؛  ٪۴۷كلې به له اوبو لګولوڅخه په ټیټه کچه ګټه پورته كړي؛ كابو
 800000كورنۍ (د افغانستان د ټولو کورنیو  ) ٪۲۲به ښو مالي خدمتونو ته الس رسۍ ولري؛ د ٪۱۵
وګړو له معیشت سره به د  ۹۱ملیونو دندو د برابرولو له الرې ،مالتړ وشي.
له نشه يي توکو سره مبارزه
د  1389هجري لمريز كال ( 2010م) تر پايه پورې به حكومت هغه پروګرامونه طرحه او پلې كړي څو د
ام ډي جي له موخو سره سم د نشه يي توكو د اقتصاد د غوڅې او نسبي اندازې د كمولو په اړوند د حكومت
د عمومي موخو د يوې برخې په توګه  ،د مشروع او متنوع معیشت او د نشه يي توکو په وړاندې د مبارزې
د نورو اقداماتو له الرې د كوكنارو تر كرکیلې الندې ځمكو او نورو نشه يي توکو كې يوکلنۍ ثابت كمښت
رامنځ ته شي.
ټولنيز خونديتوب
د بی وزلۍ راټیتول
د  1389هجري لمريزكال ( 2010م) تر پايه پورې به د افغانستان د ام ډي جي موخو سره سم د هغو وګړو
شمير چې په يوه ورځ كې يې عايد تر يوه ډالره لږ دی ،په كال كې  ٪۳ته او د هغو وګړوشميرچې د لوږې
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له امله ځورېږي ،هر كال ٪۵۰ته كمښت ومومي .
بشري مرستې او د ناورین په وړاندې غبرګون
د  1389هجري لمريزكال (2010م) تر پايه پورې به د ناوړه پيښو په وړاندې د تيارۍ او غبرګون يو
اغيزمن نظام رامنځته شي.
معيوبين
د  1389هجري لمريزكال ( 2010م) تر پايه پورې به د معيوبو وګړو د ځانګړو اړتياو د تامینولو په موخه
لکه د زدکړې د فرصتونو او د ګټورو کارونو له الرې په ټولنه کې د دوی د ونډه اخیستلو په برخه کې به
مرستې زیاتې شي.
ځوانانو او ملكي شوو سرتېروته د كار موندنه
د  1389هجري لمريز كال ( 2010ميالدي) تر پايه پورې د یو خاص او ځانګړي پروګرام له الرې به
ځوانانو او ملكي شويو سرتېرو ته د كار موندنې زميني زياتې کړای شي.
کډوال او داخلي بی ځايه شوې وګړې
د  1389هجري لمريز كال ( 2010م) تر پايه پورې به هغه ټولو کډوالو ته چې راستنيږي او هم داخلي بې
ځايه شووكورنیو ته د بیارغونې او په خپلو اړوندو ټولنو کې د بیا میشت کیدولپاره به مرستې برابرې شي؛
او د ملي پراختيا د پروګرامونو له الرې به په ټولنه كې او په تيره بيا مهموسيمو ته د هغوى د راستنیدومالتړ
وشي.
زیان منونکې میرمنې
د  1389هجري لمريز كال ( 2010ميالدي) تر پايه پورې به د هغو كورنيو شمير چې سر پرستي يې د
ښځو په غاړه ده او له سختې بی وزلۍ سره مخامخ دي ٪۲۰ ،را ټیټ کړائ شي او د هغوى د كار موندلو
زمينه به  ٪۲۰ته لوړه شي.
له نشه يي توكو سره مبارزه
د  1389هجري لمريز كال ( 2010ميالدي) تر پايه پورې به حكومت د نشه يي توكو لپاره د غوښتني د
كمښت او دروږدو كسانو لپاره د ښې درملنې د امكاناتو د برابرولو لپاره پروګرامونه پلې كړي.
اقتصادي واكمني او د خصوصي سكټور پراختيا
مالي مدیریت
د  1386هجري لمريزكال ( 2007ميالدي) تر پايه پورې به حكومت د مالي مدیریت لپاره د څرګندو موخو
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د تر السه كولو له الرې د هيواد د مركز او واليتونو په كچه ،په مالي مدیریت كې د نړیوالې ټولنې د منل
شوو او د څارل شوو معیارونو د پوره کولو په برخه کې ښه روڼوالۍ رامینځ ته كړي  ،لکه د بی وزلۍ
د راټیتولو د ودې اسانتیا ( .)PRGFد حكومت د ښه حساب وركولو سره سم به بسپنه ورکونکې زياتې هلې
ځلې وكړي ،ترڅو د افغانستان سره د بهرنيو مرستو ونډه چې د حكومت اصلي بودیجې ته ورځي زياته كړي.
كورني عوايد
د افغانستان د بودیجې ټول كورني عوايد به چې په  1383هجري لمريز كال ( 2004ميالدي)کې ٪۴.۵
كورني نا خالص توليدات ؤ ،د  1389هجري لمريز کال ( 2010ميالدي) پوري به دغه توليدات په تدريجي
توګه  ٪۸ته لوړشي .اټكل كيږي چې په اصلي بودیجه او بهرني پرمختيايي بودیجه كې د عادي لګښتونو
په ګډون په ټولو عادي لګښتونو باندي عوايد به په  1383هجري لمريز کال ( 2004ميالدي) كښي ٪۲۸
څخه په  1389هجري لمريز کال ( 2010ميالدي) كې  ٪۵۸ته زيات کړای شي .په پایله كې به د دويمي
ضميمې د اصولو سره سم په دغو برخو كې پر له پسې اړتيا موجوده وي )1( .د اصلي بودیجې لپاره بهرنۍ
مرستې ،او ( )2په هغو مرستو كې د بيو اغيزمن زياتوالۍ چې د بهرنۍ پرمختيايي بودیجې له الرې عادي
لګښوته تمويلوي.
د خصوصي سكټور پراختيا او سوداګري
د 1385هجري لمريز كال ( 2006ميالدي) تر پايه پورې به د پانګې اچونې په اړوند ټول قوانين ،مقررې
او الرښوودنې ساده او همغږې شي ،او د  1386هجري لمريز كال ( 2007ميالدي) تر پايه پورې به پلې
کړای شي .د سوداګريزو ادارو نوې قوانين به د  1385هجري لمريز كال ( 2006ميالدي) تر پايه پورې
په ولسي جرګه كې طرحه شي ،او د دولتي تصديو د پلورلو په هکله د حكومت تګالره به د  1388هجري
لمريزكا ل ( 2009ميالدي) تر پايه پورې به پلې شي.
مالي خدمتونه او ماركيټونه
د ټولو مهمو سكټورونو او بانكي او غيربانكي مالي موسسو لپاره منل شوې نړيوال مصلحتي مقررې د 1386
هجري لمريز کال ( 2007ميالدي) تر پايه پورې تدوين شي .تر  1386هجري لمريز كال ( 2007ميالدي)
تر پايه پورې د مركزي بانك د څارنې رول به ال پياوړۍ شي او د  1386هجري لمريز كال ( 2007ميالدي)
ترپايه پورې به د حكومتي تجارتي بانكونو بيا سمبالښت او جوړښت بشپړ شي .هغه حكومتي بانكونه چې بيا
يې جواز نه دی تر السه كړی د  1385هجري لمريز كال ( 2006ميالدي) تر پايه پورې به منحل کړای شي.
سيمه ايزى همكارۍ
د  1389هجرى لمريز كال ( 2010ميالدى) تر پايه پورې به افغانستان او ګاونډي هېوادونه يې د پولو د ګډې
همکارۍ د مدیریت او د نورو دوه يا څو اړخيزو سوداګرۍ او ټرانزيټي تړونونو له الرې په ډير لنډ وخت
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كې د افغانستان له الرې د مالونو او توکو ټرانزيټ ته الره هواره کړي .افغانستان د بريښنا د دوه اړخيزې
پېرودنې له الرې په هيواد كې د بريښنا اوسنۍ ا ندازه به زياته كړي .افغانستان ،ګاونډيان او د سیمې نور
هیوادونه به داسې تړون ليكونه السليك كړي چې له مخې به يې افغانستان وكوالی شي چې له خپلو ګاونډيو
هيوادونو څخه هيواد ته مسلكي كارگران راولي او په عين حال كې افغانانو ته به د سيمې په هېوادونو كې
د كار فرصتونه برابر او د خپل الس ګټه به هېواد ته و ليږدوي.

دويمه ضميمه :له افغانستان سره د مرستو د اغيزمنتيا وده
نړيوالې ټولنې د  1380هجري كال (دسمبر د  2001ميالدى) له وروستيو راهیسې ،په افغانستان كې د
ډموكراسۍ پر بنسټ د حكومت د راتلونكې لپاره د يادونې وړ پانګه اچولې ده ،چې دا تړون ليك پر دغو
ژمنو تاييد دى .د افغانستان حكومت او نړيواله ټولنه د افغانستان د خاصو اړتياو په محسوسولو سره د پاريس
د اعالميې له مخې د افغانستان سره د مرستو او د مرستندويو د مالتړ لپاره د هغو د پایلو په الاغيزمنتوب
ژمن دي.
د پاريس د اعالميې او په دغه تړون ليك كې د مندرجې همكارۍ د اصولو له مخې :حكومت او نړيواله
مرستندويه ټولنه له افغانستان سره تړون كوي چې له دغه تړون ليك سره سم د مرستو د اغيزمنتوب د ښه
والې اصول دا دي:
1 .1د افغانستان حكومت دخپلو پراختیايي لومړيتوبونواو تګالرې په ټاكلو ،او د هغې په چوكاټ كې د هيواد
سره د اړینې مرستې او د مرستندويو هيوادونو د مرستو همغږي الر ښوونه كوي.
2 .2د هغو نړيوالو مرستو په اړوند چى له افغانستان سره كيږي ،هم د حكومت او هم د مرستندويو ټولنو له
خوا روڼوالۍ او حسا ب وركول.
د دغو اصولو له مخې او له افغانستان سره د مرستو د اغيزمنتوب د پياوړتيا په موخه حكومت به دغه چارې
تر سره كړي:
•د افغانستان د ملى پراختيا د تګالرې برابرول چى په مفصله توګه لومړيتوب بندى شوې ده ،د څارنیزو
معیارونو له پایلو لکه د افغانستان د ام ،ډى ،جي ،د معیارونو په ګډون؛
•دګمركى عوايدو او مالياتو له الرې او د عامه هوساينې او حمل او نقل د خدمتونو د لګښتونو د اخيستلو
له الرې د كورنيو عوايدو په توليد كې د حكومت د ځواكمنۍ پياوړتيا
•د حكومت د اصلي بودیجې له الرې د مرستو د ليږدولو د معيارونو په هکله له تمويلوونكو ،نړيوالو
مالي موسسو او د ملګرو ملتونو د ادارو سره تړون او له دغو معيارونو سره سم له مرستو څخه کارونه
او پر کړنو باندې څارنه.
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•د دغه تړون ليك مندرجو معيارونو ته د رسيدو په موخه د مرستندويو ټولنو له مرستو څخه د کار
اخیستنې او د تر سره شويو کړنو په هکله د افغانستان د پرمختيايي ټولنې له الرې ولسي جرګه او د
افغانستان ټولو خلكو او مرستندويو ټولنو ته د منظم رپورټ وركول.
بسپنه ورکوونکې به دغه چارې تر سره كړي :
•د افغانستان د ملى پراختيا د تګالرې په چوكاټ كې د مرستو برابرول له حكومت سره د پروګرامونو
او پروژو په برخه كې د همغږۍ رامنځ ته كول څو پر لومړيتوبونو باندې تمركز وشي ،د تكرار څخه
مخنيوی وشي او په مصرف كې سپما را منځ ته شي او د مرستندويو ټولنو فعاليتونه پرځای ،د منلو وړ
او مدلل وي.
•د زياتو څو كلنو مرستو او مالي ژمنو برابرول چې د اټكل وړ وي چې حكومت وكوالی شي د خپلې ملی
پراختیايي تګالرې پلې کول په ښه توګه تر سره كړي ،او په اړینو وختونو كې له شرط پرته مرستې
برابرې كړي.
•له هر يوه مرستندوی سره د افغانستان د حكومت د دوه اړخيزو موافقو له مخې ،د هغو مرستو د اندازې
زياتوالۍ چې د اصلي بود یجې له الرې لګيږي او دغه راز د اټکل وړ اصلي بودیجې له الرې چې د
افغانستان حكومت پكې ونډه لري لكه د افغانستان د بيا رغولو وجهي صندوق ،د افغانستان لپاره د نظم
او قانون وجهي صندوق او له نشه يي توكو سره د مبارزې وجهي صندوق
•د حكومتي لګښتونو د مدیریت دسيسټم له پراختيا سره مرسته چې له مرستندويو سرچینو څخه په کار
اخیستلو كې د روڼوالې او حساب وركونې د ودې لپاره اړینه ده او له اداري فساد سره مبارزه کول.
•د افغانانو د ظرفيت په لوړتيا كې اړتياوو د په پام کې نیولو سره د هغو مرستو لګښت چې د بهرنۍ
بودیجې له الرې تامينیږي ،پکار ده چې داسې تر سره شي چې په حكومتي ادارو ،خصوصي سكټور
او په غيرا نتفاعى سكټورونو كې وړتیا لوړه كړي.
•د دې تضمین چې پراختیايي پالیسۍ دمعاشونو او ملي ادارو دپیاوړتیا په برخه كې د پاليسيو په ګډون
په منځمهال او اوږدمهال کې  ،د حكومت له خوا د پروګرامونود تر سره كولو په موخه دوام لري.
د هغو مرستو په برخه كې چې د اصلي بودیجې له الرې نه لګيږې مرستندويان به دغه هلې ځلې و کړي:
1 .1لومړيتوبونو ته د پاملرنې او د معاملو او فعاليتونو د تكرارولو له امله په لګښتونو كې د كمښت په موخه
د حكومت له اړتياوو سره سم د تخنيكي مرستو همغږې كول؛
 2 .2په ادارو او د پروژو په بشپړولو كې د افغانستان د خصوصي سكټور د وړتیا د لوړتيا په موخه د بهرنيو
ادارو په لګښت او د پروژو په ثابت لګښت كې كمښت؛
3 .3د پلې کوونكو موسسو په توګه له افغاني موسسو څخه زياته کاراخیستنه او په بهر او هيواد كې د روزل
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شويو افغانانو په كار ګمارل؛
4 .4په افغانستان كې د ملكي او پوځي فعاليتونو لپاره د اړتيا وړ موادو د پيرودلو زياتوالې؛ او
5 .5د پروژو په پلې کولوکې په تيره بيا د بنسټيزو پروژو لپاره له افغاني موادو څخه کار اخیستنه
•د نړيوالو اصولو په چوكاټ كې د سیالۍ د داوطلبۍ ،د افغانستان د خصوصي سكټور د داوطلبۍپه بهیر
کې د ګډون پياوړتيا او د پروژو د لګښتونو د كمښت او د محدودو کاری ظرفیتونو باندې د بري په
موخه د بې وزلو هيوادو د همكاريو پياوړتيا؛
• د تړوونونو د ژمنو او ورکړو (پرداخت) په ګډون د بهرنيو مرستو د بهير په هکله ،پر خپل وخت د
رڼو او هر اړخيزو معلوما تو برابرول ،په داسې الرو چارو سره چې د افغانستان حكومت ولسي جرګې
ته د خپلو فعاليتونو د تر سره كولو او هر اړخيزه بودجوي رپوټونه وړاندې كړای شي .چې دا به د هغو
مرستو ماهيت او اندازه چې د اصلي بودیجې او د افغانستان د بهرنۍ بودیجې له الرې وړاندې كېږي
تر پوښښ الندې ونیسي؛ او
• د بهرنۍ بودیجې په برخه کې د پيسو ،د كارونې ،كيفيت او اغيزمنتوب او هم له هغو څخه د ترالسه
شوو پایلو په هکله حكومت ته د رپورټ وړاندې كول.
د دغو دوه اړخيزو ژمنو موخه داده چې افغانستان حكومت ته د مرستندويو ټولنو برابرې شوې مرستې په
اغيزمنه او ګټوره توګه وكارول شي او زيات روڼوالۍ او حسا ب وركول پكې شامل وي او افغانان او د
تمويلوونكو هيوادونو ماليه وركوونكې په دې وپوهيږي ،چې د پيسو د لګښت په وړاندې ارزښتونه ترالسه
شوې دي.

دريمه ضميمه :څارنه او همغږي
د افغانستان حكومت او نړيواله ټولنه په دې باور دي چې د افغانستان دتړون ليك برياليتوب په ټاکل شويو
مودو كې د پاملرنې وړ معيارونو د ترالسه كولو لپاره سياسى ،امنيتى او مالى پياوړې او كلكې ژمنې غواړي.
دغه راز د دغې تړون ليك د بر ياليتوب لپاره همغږۍ او څارنې ته د يوه اغيزمن ميكانيزم د را منځته كولو
اړتيا شته.
په همدى ډول د سكټورى نظم په اوسنيو ميكانيزمونو بر سيره د افغانستان حكومت او نړيواله ټولنه د
افغانستان د حكومت د لوړ پوړو چارواکو چې د ولسمشر له خوا ټاكل كيږي او دغه راز د نړيوالې ټولنې د
استازو په ګډون د همغږۍ او څارنې يوه ګډه كميټه جوړوي .د همغږۍ دغه كميټه د افغانستان د حكومت د
يوه لوړ پوړي چارواکې چې د ولسمشر او په افغانستان كې د ملګرو ملتونو دسرمنشی د ځانګړې استازي
له خوا ټاكل كيږي ،تر ګډې مشرۍ الندې وي .موخه به يې د دغې تړون عمومى ستراتیژیک تطبیق او
همغږي وي.
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دغه كميټه به د افغانستان د حكومت او ملګرو ملتونو د كاركوونكو په ګډون يوه كوچنۍ داراالنشا ولري چې
د اړتيا په وخت به د تخنيكي كارپوهانو له خوا ور سره مرسته وشي.دغه كميټه به د دغې تړون ليك د پلي
کېدو د څيړلو او د الزمو اصالحي وړاندیزونو د وړاندې كولو لپاره دوره يي او د اړتيا پر وخت به خاصې
غونډې جوړوي.
د افغانستان دغه حكومتي بنسټونه او د همغږۍ سكټوري ميكانيزمونه به ،چې د افغانستان د ملي پراختيا د
تګالرې په پلې کولو كېشامل دي ،د تړون ليك د پلې کولو په برخه كې خپل آندونه وړاندې كړي .پر دې
برسيره ،دغه كميټه به د څيړنو د ترسره كولو لپاره د ملګروملتونو د ادارې ،د نړيوالو مالي موسسو ،د
مرستندويو سازمانونو د نړيوالوامنيتي ځواكونو او د اړوندو غيرحكومتي سازمانونو او د مدنى ټولنې د
استازو په ګډون د نړيوالې ټولنې نظريې د پاملرنې وړ وګرځوي.
د دغه تړون ليك د پلې کولو د بهير د پرمختګ په هکله منظم رپورټونه به د همغږۍ او څارنې د ګډې كميټي
له خوا عامو خلكو ته وړاندې كړای شي.

څلورمه ضميمه :د افغانستان په هکله د لندن د كنفرانس برخه وال
(دغه كنفرا نس ته د رابلل شوو كسانو لست وروسته بشپړیږي)
					
اتریش

تاجکستان			

فنلند

					
اردن

			
ترکمنستان

قرغزستان

ازبکستان				

				
ترکیه

قطر

					
استرالیا

				
جاپان

کاناډا

			
افغانستان (ګډه مشری)

			
جنوبی کاریا

کویټ

					
المان

				
چین

لکسمبورګ

			
انګلستان (ګډ مشرتوب)

د روسیی فدراتیف جمهوریت

لیتوانیا

					
ایسلند

		
د امریکا متحده ایاالت

مالیزیا

					
ایتالیا

		
د ایران اسالمی جمهوریت

متحده عربی امارات

					
بحرین

			
د چک جمهوریت

مصر

					
برازیل

				
ډنمارک

ناروی

				
برونای دارالسالم

				
رومانیا

نوی زیالند
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بلجیم

			
سعودی عربستان

هالند

					
بلغاریا

سویټزرلند			

هسپانیا

					
پاکستان

				
سویډن

هندوستان

					
پولنډ

				
فرانسه

هنګری

					
پراګ

				
فنلند

یونان

بر خه والې مو سسې:
				
دارو پا ټولنه

دجنو بی اسيا دسيمه ایزو همكاریو ټو لنه

			
اسالمى پر اختيا يي بانك

داسيا پراختیایی بانک

				
نړيوال بانك

د اغاخان مركز

دشمالى اتالنتيك تړون (ناټو)		

اسال مى هيوادو نو د كنفرا نس سا زمان

داقتصادى همكارى سا زمان داقتصادى

او پراختيا يي همكارى سا زمان

		
دشانګ هاى دهمكارى سا زمان

دپيسو نړيوال صندوق

		
دافغانستان د مدنى ټولنى مركز

ملګري ملتو نه (ګده مشري)

كتونكې:
					
ايرلند

ارجنټاين

					
استو نيا

چيلى

		
دارو پا د امنيت او همكارى سا زمان

سلوا كيا

					
سلوانيا

سوريه

					
عمان

قبرس

					
كروشيا

لتويا

				
لوګزامبورګ

مالتا

مكسيكو
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په افغانستان کې په بشردوستانه ،بيارغونې او پراختیایي فعالیتونو کې
د بوختو نادولتي مؤسسو کړنالره
په دې هکله د ال زیاتو معلوماتو لپاره  177م مخ وګورﺉ

سریزه
ددې لپاره چې افغانستان په خپل تاریخ کې په یو بی سارې حالت کې قرار لري او دا یې وخت دی چې
داوږدې مودې ثبات ،اقتصادي بریالیتوب او دبشر دحقونوددرناوي په لورې وخوځېږي؛
ددې لپاره چې نادولتي مؤسسې د مدني ټولنې فعا لین دي او دیو افغان پایېدونکې دولت او ملت دجوړېدو
لپاره قوي مدني ټولنه ضروري ده؛
ددې لپاره چې نادولتي مؤسسې د افغانستان دپرمختیا اود افغانانو دظرفیتونو داوچتولو لپاره ژمنې دي؛
ددې لپاره چې دنوې اساسي قانون انفاذ او د افغانستان د پارلمان جوړښت د ذمه وارۍ (حساب وركونې)
اومسئوولیت لرلو سلوک د ودې لپاره یې الره هواره کړې ده؛
ددې لپاره چې نادولتي مؤسسې د مدني ټولنې دبیړنیومرستو او پرمختیایي پروگرامونو پلې کونکو په توګه
خپلوبا ارزښته مرستوته دافغانانوپه ګډون ددوی لپاره ادامه وركوي؛
ددې لپاره چې دنادولتي مؤسسو ځانګړتیا او ونډه په ښه توگه نه ده پیژندل شوې او په پای کې نادولتي
مؤسسې دپيسوڅخه په ناوړه ګټه اخيستنې تورنې دي ،فكر كېږي چې اسراف كوونكې دي اود ځان لپاره
کاركوي؛
ددې لپاره چې راز راز انتفاعي او سیاسي كړۍ دخپلو تجارتي اوسياسي ګټود ودې په موخه دنادولتی
مؤسسود چترڅخه نا وړه ګته اخلي؛
ددې لپاره چې نادولتي موسسې د پرله پسې غوښتنو سره مخامخ دي چه په نتيجه كې ددوی لورئ راز راز
خواوو ته اړوي او دمدني ټولنې د فعالینو په توګه ددوی ظرفیت او خپلواكۍ ته ګواښ دی؛ او
ددې لپاره چې کړنالره یو داسې میکانیزم دی په کوم سره چه نادولتي مؤسسې کوالی شي خپل لوړ معیارونه
د روڼوالې او ذمه وارۍ په ګډون یقیني کړي .
موږ په افغانستان کې دنادولتي مؤسسو واكمن استازې په خپله خوښه دا کړنالره السليك کوو او خپلې
مؤسسې د کړنالرې د اصولو په پلې کولو كې ژمنې بولو.
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تعریفونه
کړنالره د هغو گډو معیارونو .اصولو او ارزښتونو ټولګه ده چې موخه یې د نا حکومتی مؤسسو داعتباراو
شهرت لوړول دي.
ناحکومتی مؤسسې غیر انتفاعي ،رضاكار ،بی طرفه او خپلواکه سازمانونه یا ټولنې دي چې دعامه خیر
ښیګڼې لپاره هڅې (فعالیت) کوي .نا حکومتي مؤسسې کیدای شي چې داخلي  ،نړیوال ،په يومذهبي اعتقاد
باندې والړې وي یا نه وي ،خو مذهبی فعاليتونه نه كوي ،غړې لري اویا يې نه لري.
رضا کار دنادولتي مؤسسو د آزادې ارادې او دټولنېزو همکارانو په مانا ده.
غیرانتفاعي پدې مانا چه نادولتي مؤسسې نه شي کوالی خپله شتمني او ګټې هیڅ یو کس ته ورکړي .البته
نا دولتی مؤسسې کوالی شي خپلو کارکونکو ته معاش ورکړي او یا دخپلو ځينې فعا لیتونو څخه ګټې الس
ته راوړي چې دا ګټې یواځې دمؤسسې دموخو د پلې کولو لپاره استعمالیدای شي.
غیر حزبي او خپلواک پدې مانا چې نادولتي مؤسسه د خپل رهبرۍ پالوې له خوا د یوې کړنالرې په اساس
اداره کېږي نه د کومې ډلې ټپلې او ځواک په واسطه.
السلیک کوونکې دنا حکومتی مؤسسو صالحیت لرونکې استازې دی چې دا کړنالره ئي السلیک کړې او
منلې وي.
موږ ،د کړنالرې ټو لوالسليك کوونکو ته ویل کيږي.
مدني ټولنه ټولې رسمي او غیر رسمي ډلې او ټولنې چه په دولتي او خصوصي سکټورونو پورې اړه ونه
لري .نا حکومتی مؤسسې دمدني ټولنې یوه برخه ده.
دجنسیت (جندر) برابري یعنې دا چې د ښځې او نارینه راز راز حقوق لکه کړه وړه( رویه) هیلې او غوښتنې
په مساوي توگه په نظر کې نیول كېږي .د نر او ښځې برابري دا مانا نه لري چې ګواكې ښځې او نر دې
یو شانته شي .خو دا مانا ورکوي چه ددوی حقوق  ،ذمه واري (مسؤلیتونه) او فرصتونه په نارینتوب او
ښځینتوب پورې هیڅ اړه نلري.
د جنسیت برابري د اړتیاوو پر بنسټ د ښځو او نارینه وو سره منصفانه چال چلند .چې کیدای شي دا چال
چلند یوشان یا راز راز وي خو کله چې حقوق ،گټې ،مسؤولیتونه او فرصتونه مطرح وي ،نو بیا ښايې چې
یوشان وي.
دظرفیتونو لوړول داسې یوبهیر دی چه په هغه کې وګړې  ،ډلې ،مؤسسې ،انستیتیوتونه او ټولنې خپل
ظرفیتونه لوړوي تر څو:
1 .1خپلې اصلي دندې په ښه توګه تر سره کړي ،ستونزې حل او خپلې موخې وټاکي او عملي یې کړي.
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2 .2په ټولیزه توګه سره خپلې پرمختیایي غوښتنې په ګوته او په دایمي توګه يې سره حل کړي.
بشردوستانه فعالیتونه په بشردوستانه فعالیتونو کې ټول هغه فعالیتونه شامل دي كوم چې دانساني کړاونو
د ډیرېدلو لکه نښتې  ،کړکیچ او بدمرغیو څخه سر چینه اخلي مخنيوى وكړي اويا يې کم کړي .دا رنګ
کړاوونه دا دي:
1 .1دهغوكسانوژوند ته زيان رسول او دژوند له السه ورکول كوم چې په شخړو کې ښکیل نه وي.
2 .2د ملکي خلکو په وړاندې دبشري قوانینو یا د بشر له حقونو څخه جدي سرغړونه ،په خاصه توګه په
سیاسي کړکیچونو او شخړوکې.
د نادولتي مؤسسو رسالت
په افغانستان کې دنادولتي مؤسسوپه توګه زمونږرسالت په كلي توګه دادى چه په ځانگړې توګه دهغو
خلکو دحقونو په پام كې نيولو سره چې زیانمن شوې دي اوپه ناوړه حالت کې قرارلري ،په افغانستان کې
دبشردوستانه ،بیا رغونې اودوامداره پرمختیایي اړتیاوو په نښه کول دي .موږ د حکومت ،بسپنه ورکونکو
او ټولنو سره په ګډه کارکوو.
دکړنالرې موخه
کړنالره دالندینیوموخو لپاره منځ ته راغلې ده:
•دنادولتي مؤسسو اوددوی دفعالیتونو ،موخو او الس ته راوړنو په هكله د دولت ،بسپنه ورکونکو،
رسنیواو عامو خلکو سم پوهاوى.
•دمؤسسوغوره اداره ،روڼوالۍ او ذمه واري دهغو اصولو له الرې چې دوی په خپله خوښه سره طرح
او منځ ته راوړې دي.
•دکړنالرې دمعیارونو په واسطه سره د نادولتي مؤسسو دفعالیتونو دکیفیت لوړول.
د کړنالرې اصول
 1زمونږمؤسسې د خلکو پر محور راڅرخي
 1,1پر هغه چاتمرکز کوي چه مونږ یې په چوپړکې یو :زمونږ بنیادي وفا داري ،حساب ورکونه او
مسئوولیتونه د هغه خلکو په وړاندې دي چه مونږيې په چوپړ کې یو .زمونږ پروگرامونه دخلکو اړتیاوو ته
دځواب ورکولو په بنسټ پالن او ترتیب شوې دي.
 2,1په خپل ځان ویسااو د څښتنتوب احساس :موږ هڅه کووچې د ولس اوخلکو سره داسې مرسته وکړو چه
دوی خپلې ستونزې په خپله حل کړي .موږ خلک په ځان ویساته هڅوو او هغه ته پراختيا ورکوو اومونږ

177

اسناد

په هغو چارو كې دخلکودتصمیم نیولو دګډون حق چې ددوی په ژوند اغیز لري سپارښتنه كوو.
 3,1د بشر حقونه :مونږهڅه کوو چې دبشرحقونوته درناوی وکړو ،خوندي یې كړو اوهغوی دافغانانو
دحقونو اومسؤلیتونود په پام کی نیولو او دنړیوالو قوانینو سر سم مراعات او پیاوړې یې کړو.
 4,1ویسا :مونږزیارباسو ترڅو دهغو ولسنو ویسا الس ته راوړو دکومو سره چې کارکوو.
 5,1ګډون او له توپیر څخه ډډه کول :مونږترممکنه اوچتې کچې پورې هڅه کوو چې د اړوندو ټولنو نارینه،
ښځې او ماشومان دخپلو پروگرامونو او پروژوپه طرح ،تطبيق او ارزونه کې گډون وکړي .موږ په هغه
ځایونو کې چې کارکوو په دې هڅه کې یو چې د هير شوو ډلو ونډه ډاډ منه کړو.
 6,1سیمه ایزو ارزښتونوته درناوی :مونږد وګړو او ټولنو حیثیت ،هویت ،فطري زیرکي ،دود او دستور،
مذهبی عقایدو اوارزښتونو ته درناوى كوو .خو داپه هیڅ وجه په دې مانا نه ده چې هر هغه څه چې دیو
وګړې یا د یوې ډلې بشري حقونه تر پښو الندې کوي ،مونږ یې مالتړ کوو.
 .2زمونږ مؤسسې د مثبتو او پایېدونكو اغیزو ته ژمنې دي
 2,1اغیزمنتوب :مونږترلوړې کچې پورې د خپلو پروگرامونو د اغیزمنتوب او مثبتو اغیزو په راوړلو
باندې هوډمن یو او په یوفعاليت باندې د څو مؤسسو له بوختېدلوڅخه مخنيوى کوو.
 2,2پایداري :موږ تر هغه پورې چه امکان ولري خپل پروگرامونه په داسې ډول سره طرح اوعملي کوو
چه د خلکودستونزو د پایداره حل المل او لګښت یې اغیزمن وي  ،په افغانانو کې دملکیت احساس جوړ ترڅو
دوی خپله کاري وړتیا دټولنې داوږدمهالو پرمختیایي موخو په خاطرلوړه کړي.
 3,2چاپیریالي اغیزې :مونږخپل فعالیتونه په مسئووالنه توګه طرح او سرته رسوو ترڅو دفزیکي ،طبيعي
چاپیریال ساتندوى او دافغانستان ایکوسیسټم په سمه توګه سره تنظیم کړو.
 4,2څارنه او ارزونه :موږ دخپلو پروگرامونو څارنه او داغیزو ارزونه کوو او خپلې الس ته راوړنې د
اړوندو خواووسره لكه حکومت ،بسپنه ورکوونکې ،عاموخلکو او ټولنو په ګډون چې مونږیې په چوپړ کې
يو شريكوو.
 3زمونږ مؤسسې ذمه وارۍ (حساب ورکونه) او روڼوالې ته ژمنې دي:
 3,1موږ په خپلو معاملوکې دحکومت ،ځايي همکارانو ،بسپنه ورکونکو ،او نورو ښکیلو اړخونوپه وړاندې
ذمه واراوراڼه یو.
 2,3ذمه واري :موږ دحسابونو دښه تنظیم په موخه سالم مالي پاليسۍ ،پلټنې او سيسټمونه جوړو اوساتويې.
دافغانستان داساسي قانون اوټولو قوانینواومقرراتو په پام کې نیولو سره فعالیت کوو او داړتیا په وخت کې
د پالیسيود بدلون په خاطركار کوو .موږ په ټولو مالي اړخونوکې لکه دپيسوالس ته راوړنه ،په كارول او
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محسابه كې صادق او رښتيني يو .موږ سالم مالي ،محاسبوي ،داستخدامولو ،ترانسپورټ او اداري سيسټمونه
ساتو تر څو هغه سرچینې چې په الس كي یې لرو مونږخپلوموخوته ورسوي.
 3,3روڼوالۍ :مونږدخپلوموخو اوفعالیتونو په هکله معلومات دهغوښکیلو خواوو چه زمونږدکارسره مینه
لري په اختیارکې ورکوو اوددوې دغوښتنې سره سم دخپلو فعالیتونو مالي اوکاري رپوټونه دوى ته ورکوو.
موږ خپل ټول هغه فرصتونه په كار وړو تر څو خلك زمونږ د شتمنيود سرچینواودهغه د مصرف په هكله
وپوهوو.
 .4زمونږمؤسسې ښې اومناسبې داخلي ادارې ته ژمنې دي
 1,4د اداره كولو د سندونوساتنه :مونزليكلې قوانین اواساسنامې لروچه زمونږ رسالت ،موخې او تشکیالتی
جوړښت په څرګنده توګه تعریفوي.
 2,4انډول فرصتونه :مونږدخپلوکارکوونکود مقررۍ اوددوی دپرمختګ په هكله لیکلې کړنالرې ،پالیسۍ
او مقررات جوړوو تر څو زمونږ ژمنې دانډول کاري فرصتونو په هكله سرته ورسېږي.
 3,4دګمارنې چارې :مونږخپل کارکوونکې دږګړو دټاكلو دحق دآزادۍ په درناوي اودنورو ښکیلو اړخونو
د بشري سرچینوداړتیاوو دپه پام کې نیولو سره ګمارو اوګوښه کوو .مونږوګړې ددوی دوړتيا پر بنسټ
ګمارو ،مناسب معاشونه ورکوو ،ددوی دوړتيا اوظرفیت له مخې متناسب مسئوولیتونه ورسپارو ،د استعفی
په حالت کی دخپلوکارکوونکو څخه مناسب کافي وخت غواړواوددوی د بې سببه انفکاک په صورت کې
کافي مخکينۍ خبرتيا ورکوو.
 4,4دشخصي ګټوپه پام کې نه نیول :زمونږدمؤسسوټولې اړوندې معاملې به خالي له شخصي او مسلکي
گټوڅخه وي .مديره پالوې به په خپله خوښه وړيا كار كوي ،خوددوى هغه اړین لګښتونه به چې د دندې
رسولو په وخت كې منځ ته راځي جبران كېږي
 .5زمونږمؤسسې رښتینولۍ ،ايماندارۍ اودپروگرامونو اغیزمنتوب ته ژمنې دي.
 1,5رښتیونولي :موږ په خپلو ټولو مسلکي فعالیتونو کې رښتینې او صادق یو.
 2,5ايمانداري :موږ دټولو هغو کورنیو اوباندنيو چارو څخه چې زمونږ دمؤسسو اخالقي ايماندارۍ ته
زیان رسوي ،ډډه کوو .موږ په غال ،اداري فساد ،واسطې ،بډو او دغیرقانوني موادو راکړه ورکړه كې نه
بوخت کیږو .مونږمرستې او سرچینې یواځې له هغو بسپنه ورکونکو څخه منوچې زمونږ د رسالت ،موخو،
دندو ،اوکاري وړتیا سره سمون ولري اوزمونږ خپلواکۍ او هویت ته زیان ونه رسوي.
 3,5اغیزمنتوب :موږ دهغوسرچینوڅخه چې په واک کې یې لرو په داسې توګه کاراخلو چې زمونږ رسالت
اوستراتژیکې موخې سرته ورسېږي او اغیزمنتوب ولري .موږ زیارباسو ترڅو ضایعات اوغیرضروري
لګښتونه کم کړو اوټولې هغه سرچینې چې په الس کې یې لرو دهغو خلکود ژوند د هوساینې لپاره وقف کړو
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چې موږ یې په چوپړ کې یو.
 .6زمونږ مؤسسې انصاف ،تنوع اود هغوډلوپه وړاندې چې ګوښې دي دتوپیر څخه د مخنیوي سالمو او
موجه کړنوته ژمنې دي.
 1,6تنوع :موږ دداسې کارکوونکوپه لټه کې یو چې په افغانستان او هغوځایونو کې چه کار کووپه مناسبه
توګه سره دجنس ،توكم  ،جغرافیایي موقعیت اومذهب دتنوع ښکارندوی وي.
 6,2برابري :موږ په دې هڅه کې یوچې په خپلومؤسسوکې ډېرانډول برقرار او په داخلي اړیکو کې عدالت
ته وده ورکړو او همدارنګه زمونږ د مؤسسو تر منځ فرصتونوته په عادالنه توګه الس رسى ولرو .مونږهڅه
کوو هغه خلک چې لږخدمت ورته شوىدی ،ناخوندي خلكو ،معیوبین او نورې هغی ډلې چه ګوښې دي په
خپلوټولونوښتونوکې په پام کې ونیسو.
 3,6دجنسیت (جندر) برابري :موږ دنراوښځې راز راز چال چلند ،هیلو ،اړتیاوو او حقونو ته په مساوي
توګه ارزښت ورکوو .کیدای شي چه په دې کې کیدای شي برابر او یا راز رازچال چلند شامل وي خوکله
چې په حقونو ،ګټو  ،مکلفیتونواو فرصتونوپورې اړه ولري نو باید دعدالت او انصاف پر بنسټ وي .حقونو،
مسئوولیتونو اوفرصتونوته الس رسۍ په نارینتوب اوښځینتوب پورې اړه نه لري.
 4,6د ګوښې پاتو ډلوپه وړاندې دتوپیر څخه مخنیوى :زمونږ د بشري سرچینو پاليسۍ اوكړه وړه ګمارنې،
روزنې اوکاري شرایطو بهیرله هرډول توپیر او دخپلوۍ له اړيكوڅخه خوندي ده.
 5,6مناسب اومؤثرفعالیتونه :مونږزیارباسو چې دهغو ډلو استازيتوب اوچت كړو كوم چې د مرکزي دفتر
 ،سیمه ایزو دفترونو،د مديره پالوې ،او مشورتي ډلو د لوړې كچې په پریکړو کې پوره ونډه اوحضورنه
لري.مونږهڅه کوو هغه خلک چې لږ خدمت ورته شوی دی ،ناخوندي ،معیوبین اوهغه خلک چې ګوشې
پاتې دي په خپلو ټولو نوښتونوکې شامل کړو.موږ هڅه کوو چې دافغانو ښځو دریځ د خپلومؤسسو په د ننه
اوبهركې پیاوړی کړو.
 .7زمونږمؤسسې دافغانانو دوړتیاوو لوړلو ته ژمنې دي.
 1,7دوړتیاوو لوړول :مونږدهرمناسب فرصت څخه ګټه اخلو تر څو دافغانانوسره مرسته وكړوچې خپلې
وړتیاوې داسې لوړې كړي چې په اړتیاوواو لومړیتوبونو باندې ځان پوه كړي او په پایله کې دوی خپلې
بشري ،دبيا رغونې او پرمختیایي اړتیاوې پخپله پوره اوبرارې کړي.
 2,7مشوره :مونږدځايي ټولنواوحکومت سره په مشوره خپلې پروژې اوپروگرامونه طرح او پلې کوو ځکه
چې مونږدافغانستان دپایېدونكې او اوږدې مودې پرمختګ ته ژمن یو.
 3,7پایښت :مونږپروژې په داسې ډول سره طرح كوو اوآسانتياوې په كې راولو ترڅو اړونده ټولنې او یا
حکومتي ادارې وکوالی شي دهغه پایښت زیات اوهغوي ته ادامه ورکړي.
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 4,7بشري سرچینې :دهغه پاليسيو سره سم چې ژمنه مو كړې تر څو ظرفيتونه اوچت كړو ،موږ د
ګمارنې ،او روزنې په وخت كې افغانانو ته لومړى توب وركوو.
 5,7فزیکي او تخنیکي سرچینې :موږ په كومو ځایونو کې چه مناسب وي دځایی موجوده تخنیکي او فزیکي
سرچینو څخه په لوړه کچه کاراخلو.
 6,7مناسبه ټکنالوجي :مونږد هغه ټکنالوجۍ په کارول هڅوو چه ټولنه یې خاونده کیدای شي او ساتالی
یې شي.
 .8زمونږ مؤسسې خپلواکۍ ته ژمنې دي.
 1,8خپلواکي :مونږ خپلې پالیسۍ  ،پروگرامونه او ستراتیژۍ پخپله جوړوواو پلې كوو یې .خپلو ځانونوته
اجازه نه ورکوو چې داسې پروگرامونه پلې او یا حساس سیاسي ،پوځي ،او اقتصادي معلومات راټول او
ددولتي یا نورو ارگانونو په الس کې یې ورکړو چه موخه یې زمونز دانساني او پرمختیایي رسالتونو پرضد
کار اخيستل وي.
 2,8خود مختاري :مونږزیارباسو چه دافغانستان اونړیوالو قوانينو په چوکاټ كې خپله آزادي وساتو او
دهغو شرایطو دتحمیل په وړاندې ودرېږو كوم چه زمونږ رسالت او اصوهلل ګواښ سره مخامخ کوي.
 .9د بشردوستانه بیړنیومرستوپه حالت کې مونږ په الند ینیو اضافي اصولوباندې پابند یو:
 ۱,9بې تعصبي :موږ یواځې داړتیاوو پر بنسټ مرستې برابروو .موږ د اړو كسانو سره پرته له توکميز،
مذهبي ،نژادي ،جنسي ،ملي ،اوسیاسي اړیکوڅخه مرسته کوو .مونږدانساني مرستو ویشل هیڅکله د چا د
سیاسي اومذهبي عقایدو دمنلو په خاطر نه منو.
 2,9ناپیېلتوب :موږ ګوندي اوسیاسي اجنډاګانو ته كه ملي وي يا نړیوالې وده نه ورکوو .موږ هیڅکله
دمخالفو ډولوترمنځ طرف نه نیسو اوپلوي یې نه کوو.
 3,9د  SPHEREعملي کول :موږ د  SPHEREپه بشري منشوراو د ناورینونو د غبرګون په حالت کی د حد
اقل معیارونو په هكله پوهیږو او په دې هڅه کې یو چه دخپلوپروګرامونو اوبشر دوستانه پروژو د پلې کولو،
ارزونې اوڅارنې په وخت كې دغه معیارونه او د  SPHEREشاخصونه په پام کې ونیسو.
د کړنالرې رعایت
د كړنالرې درعایت کمیټه:
•د کړنالرې درعایت کمیټه چې وروسته له دې به د کمیټې په نامه یادېږي ،په پاى كې د کړنالرې د
رعايت او ساتنې مسئوولیت په غاړه لري.
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دکمیټې جوړښت
•کمیټه اوه غړې لري.
•دافغانانو دپاره دمرستو دهمغږۍ اداره ( ،)ACBARدافغاني نا حکومتی مؤسسو د همغږۍ اداره (،)ANCB
سهيل لوېديځ افغانستان او بلوچستان د همغږۍ اداره ( )SWABACبه هریو دوه دوه غړې کمیټې ته ور
پېژني.
•دافغان ښځوټولنه ( )AWNبه یوغړی کمیټې ته ورپېژني.
•یو څوك د یوه کال لپاره دکمیټې دغړیتوب لپاره ټاكل کېږي.
•دکمیټې یوغړی یواځې ددریوپرله پسې دورو لپاره دنده سرته رسوالی شي.
•کمیټه له خپلو غړو څخه مشراو منشي ټاکي.
د کمیټې دندې:
•کمیټه د کړنالرې د څارونکې په توګه عمل کوي.
•کمیټې لره ښايي ترڅو د خلکو ،دولت ،بسپنه ورکوونکو اوپخپله دنادولتي مؤسسو دسکټور ترمنځ تفاهم،
ویسا اودوه اړخیزه همکاري تامین کړي.
•کمیټه دالندینیو ټكو دغور په هكله په کال کې دوه ځله غونډه کوي.
•دکړنالرې دالسلیک لپاره د نا حکومتی مؤسسو غوښتنليكونه ترغورالندې نیسي .کمیټه به یواځې هغه
نا حکومتی مؤسسو ته د كړنالرې دالسلیک اجازه ورکړي چه ټول هغه مناسب اسناد تهیه کړي كوم چه
په  ۱۴مه ماده کې په ګوته شوې دي.
•دنادولتی مؤسې څخه ،دکړنالرې د په پام کی نه نیولو اویانه رعایت کولو په اړوند عريضې اوشکایتونه.
چې کیدای شی دا عريضې ددولت ،بسپنه ورکونکو ،دټولنوله همكارانو ،عاموخلکواویا بلې نادولتې
مؤسسې له خوا رارسېدلې وي.
•کمیټه به یو منشي ټاکي چې دکمیټې اداري مسئوولیتونه به په غاړه اخلي اوهغه به د نورو مسایلو
ترڅنګ الندینيوټكو ته هم پام كوي:
•دکړنالرې دالسلیک کولو په هكله دنادولتي مؤسسود غوښتنليكونو اخيستل.
•دالسلیک کوونکو نادولتي مؤسسو داسنادو ددوسیو ساتل اومهمو ښکیلو اړخونوته دهغوى دغوښتنې په
صورت کې په واک کې ورکول.
•د هغې نادولتي مؤسسې څخه د ليكلې رپوټ دبرابرولو غوښتنه كومه چې دکړنالرې د اصولو څخه په
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سرغړونه تورنه شوې وي.
•السليك كوونكې ته دهغې شکایت سپارل كوم چې دکس یا دکسانو دیوې ډلې څخه هغې ته نسبت ورکول
کېږي.
•کمیټه هڅه کوي چې دکړنالرې په اړه دالسلیک کوونکو دپوهاوي کچه لوړه کړي.
دکړنالرې دالس لیک کولوشرطونه
هغه نادولتي مؤسسه چې غواړي کړنالره السلیک کړي ښايي چه الندیني اسناد په لیکلې توګه منشي ته
وروسپاري.
•د ثبت قانوني سند :دافغانستان ددولت سره د نادولتي مؤسسې دثبت دقانونی سند یو نقل؛
•دکارتجربه :یوالسلیک شوی رسمی سند چې په رسمي كاغذ ليكل شوى وي او د مؤسسې څه نا څه
دیوکال فعالیت په ګوته کړي؛
•دهمغږۍ په سازمانونوکې غړیتوب :دهمغږۍ په یو یازیاتو مؤسسو لکه اکبر  ،سوابک او اې ان سي
بي کې د نادولتي مؤسسې د غړیتوب د تصدیق سند؛
•د اداره كولواسناد :دنادولتي مؤسسې د لیکل شوې اساسنامې کاپي چې دهغې دندې ،رسالت ،موخې او
تشکیالتي جوړښت په روښانه توګه تعریف کړي.
•مالی اسناد :تر ټولو ورستي مالي كال د کلني رپوټ نقل چې په حسابي لحاظ كتل شوى وي؛ او
•د فعالیت اسناد :دتر ټولووروستني کلني فعالیتونود رپوټ نقل ،د نړیوالو نادولتی مؤسسو په اړونددکلني
عمومي رپوټ یونقل بسنه کوي.
•دالس ته راوړنو مکمله سروې :دالس ته راوړنو مکمله سروې به داراالانشأ ته موقع ورکړي چې
دنادولتي مؤسسو سره دګډو الس ته راوړنو ارزونه وكړي اوابالغ يې کړي.
•حکومت ته اړین رپوټونه :دشپږ میاشتني رپوټونو کاپی كوم چې د اقتصاد وزارت يې غواړي.
شکایتونه:
هرڅوك یا دوګړویوه ډله کوالی شي چې دکمیټې منشي ته د رښتينو شواهدو پر بنسټ شکایت پاڼه يا عريضه
وړاندې کړي .لیکلى شکایت باید دا الندې برخې ولري:
•دشکایت کوونکې نوم اوپته،
•دهغې مؤسسې یاکارکوونکې نوم اوپته په کوم چې تور لګول شوی دی،
•دهغه شرایطو بيان چه ګومان کېږي د کړنالرې څخه سرغړونه شوې ده،
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•دشونتيا په صورت کې دکړنالرې د هغو معیارونویادونه كوم چه سرغړونه ور څخه شوې ده.
منشي دیولیکلې اوپوره مستند شکایت دالس ته راوړلوڅخه وروسته ښایي چې هغه ژرترژره ثبت او کاپی
یې دکمیټې ټولو غړوته واستوي.
دکمیټې واکونه
ښايي چې کمیټه دكړنالرې څخه د هرې سر غړونې په هكله څه واوري اوپریکړه وکړي چې كيدای شي
دا به د كړنالرې د السليك كوونكې له خوا وي يا د بل كس چې د السلیک کونکې څخه استازيتوب كوي.
كه چېرې شكايت د شپاړسمې مادې په اساس وي نو كميټه ګوري كه د كړنالرې څخه سرغړونه نه وي شوې
هغه نه مني اويا السليك كوونكې يا هغه كاركونكې ته چې شكايت ورڅخه شوى دی خبر ور كوي .په هغه
صورت كې چې د كړنالرې څخه جدي سرغړونه شوې وي كميټه الندينۍ پريكړې عملي كوي.
•دمؤ سسې يا کس چې دهغه په هکله شكايت شوى دى او د ډلې يا کس چه شكايت يې كړى دی (عارض)
تر منځ دليدلو كتلو لپاره غونډه رابلل ترڅوموضوع ترغورالندې ونيول شي چې دا به دكميټې د شپږ
مياشتينۍ عادي غونډې په ترځ كې سرته رسيږي او كه چېرې سرغړونه جدي وي نو فوق العاده غونډه
را بلل كېږي.
•داړونده السليك كوونكې يا كاركونكې څخه غوښتنه كېږي ترڅو دقضيې په هكله پوره شواهد وړاندې
كړي.
هركله چې كميټه په دې پوه شي چې السليك كوونكې اويادهغه كاركوونكې د كړنالرې څخه جدي سرغړونه
كړې ده په دې حالت كې يوه ياڅو الندينۍ الزمې پريكړې عملي كوي.
•سرغړوونكې ته الزمه الر ښوونه كېږي.
•د يو بل السليك كوونكې څخه غوښتنه كېږي ترڅو د الرښوونې په بهیر كې همكاري وكړي.
•تورن السليك كوونكې ته سپارښت كېږي ترڅود خپل كاركوونكې په هكله كوم چې مستقيماً يې سرغړونه
كړې ده الزم اصالحي اقدامات سرته ورسوي.
•مؤسسه سرغړوونكې خپلې سړغرونې ته متوجه كوي.
•د مؤسسې غړيتوب ځنډوي او يا يې فسخه كوي.
د كميټې ديو غړې د غړيتوب ځنډول
دكميټې د يو غړې دارزونې او پریکړې په بهیركې چې په هغې كې دغړې خپله ګټه وي بايد برخه وانه خلي.
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د پلې كولو حدود
ددې کړنالرې اصول په ټولو السليك كونكو نادولتي مؤسسوباندې چې په افغانستان كې په فعاليت بوخت دي
د تطبيق وړدي.
ددې کړنالرې اصول دهغه نادولتي مؤسسو په ټولو چارواکو او کارکونکو باندې د تطبيق وړدي كومو چې
دكړنالرې په رعايت كولو يې موافقه كړې ده.
دكړنالرې رعايت
ټول السليك كوونكې او ټول هغه وکړې اوياټولنې چې دالسليك كوونكو په استازيتوب كاركوي بايد چې
كړنالره رعايت كړي ،احترام ورته ولري اودهغې معيارونه پلې كړي.
نوله دې كبله هرالسليك كوونكی مكلف دى ترڅوخپل كاركوونكې اومستخدمين ددې كړنالرې په معيارونو
باندې وپوهوي او ورباندې تطبيق يې كړي.
د كړنالرې بيا كتنه
په كړنالرې باندې هغه وخت بيا كتنه كېږي چې د السليك كوونكو دوه په دريمه برخه استازې دهغه په پلوۍ
رايه وركړي.
كميټه كوالي شي په كړنالره باندې كله كله بيا كتنه و كړي اود بدلونونو په هكله دهمغږۍ اداروته وړانديز
وكړي.

ضمیمه :تاریخي شرایط
په  )۵۸/۱۳۵۷( 979کال کې په افغانستان باندې دشوروي اتحاد دپوځي یرغل څخه وروسته ،کورنیو او
بهرنیو نادولتي مؤسسوافغانانوته چې دهېواد په کلیو ،ښارونو او یايې په پاکستان کې دکډوالوپه پنډغالوکی
ژوند کاوه ،دمرستې په برابرولوکې فعاله ونډه درلوده.
د  :۱۹۸۸-۱۹۷۹په افغانستان باندې د شوروي اتحاد د پوځي تیري څخه وروسته نادولتي مؤسسو په
پاکستان کې میشت افغان کډوالوته داسې پروګرامونه پيل کړل چې ددوی اړتیاوې د اوسیدنې دمامن ،روغتیا
اوخوراکي موادو له پلوه حل کړي .د  1980لسیزې په پيل کې نا حکومتی مؤسسو د پولې دهاخوا څخه
دافغانستان په دننه کې داسې پروګرامونه پلې کړل چې ترڅو دهغه افغانانواړتیاوې چې دشوروي اتحاد دواک
څخه دباندې سمیو کې اوسېدل دروغتیا اودمعیشت دتامین په هكله حل کړي .د پولې په ها خوا په پروګرامونو
كې په  )۶۳/۱۳۶۲( 1984کال کې ښوونه اوروزنه شامله شوه او په  )۶۵/۱۳۶۴( 1986کال کې دكرنې
او دبنسټونو پروژې پيل شوې .ددې دورې په اوږدوکې د (د خوراك دپاره نغدې پیسې) پروژو څخه استفاده
کېدله ترڅوهغه افغانان چې په افغانستان کې دننه په هغو سيمو كې چې په مقاومت بوخت وو پخپل ځای
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پاتې شي .د  1980لسیزی په اوږدوکې ډېرې نادولتي مؤسسې د لویدیځوهېوادونو په مرکزونوکې دیرغل د
قربانیانو اودکډوالو د ناورين څخه دخلکو دخبرولو په هكله په مالتړ بوختې وې.
د  :1995 - 1988د  1980لسیزې په وروستیوکې نا حکومتی مؤسسو ،د نا امنۍ اوسیاسي بی ثباتۍ سره
سره دبېړنيو مرستو سربېره د پرمختیايي اصولو په نظرکې نیولو سره پرمختیایي پروګرامونه پيل کړل.
د 1980لسیزې په وروستيو كې په سیاسي ډګر کې بدلونونه اودافغانستان لپاره د سرچینو زیاتوالی ،دنادولتي
مؤسسو په سکټورکې دپرمختیا المل شول .دافغاني نادولتي مؤسسو په شمېرکې چټک زیاتوالی راغئ،
دافغانانو دوړتیا د لوړولولپاره دمرستو زیاتوالۍ ،اود نادولتي مؤسسوپه منځ کې د همغږۍ ادارې جوړې
شوې چې دذمه وارۍ (حساب ورکونې) په پیاوړتیا ،معیارونواودنادولتی مؤسسو دټولنې پرمسلکي توب او
همغږۍ یې تمرکز درلود ترڅو ددوى دكارونو اغیزه لوړه كړي اوپه ورته فعاليتونو کې ددوى دښکیلتیا
څخه مخنیوی وشي .په زرګونوافغانان اوزيات شمېر كورنيو نادولتي مؤسسوخپل مسلکي وړتیاوې د نادولتي
مؤسسو تر مشرۍ الندې روزنیزو پروګرامونو له الرې دنړيوالو نادولتي مؤسسو په مرسته لوړې کړې.
په ځانگړې توګه دروغتيا اوكرنې په سكټورونوكې دهمغږۍ معيارونه جوړ شول.
د  : 2001 -۱۹۹۶د  ۱۹۹۶څخه بيا تر  2001پورې دطالبانو په دوران كې دسياسي محدوديتونو سره
سره دهيواد په ډيروسيموكې د امن دشتون له كبله نادولتي مؤسسودافرصت وموند ترڅو دټولنو سره يوځاى
په ليرې پرتوكليوالوسيموكې مستقيماً كاروكړي .د پروګرامونو دلومړيتوبونو د تثبيت او د افغانانو لپاره د
متمركزو او څرګندو مرستو دودې لپاره او دمنل شوو اصولو دوضع كولو لپاره نادولتي مؤسسو هڅه وكړه
ترڅو د ملګرو ملتونواو تمويلوونكوسره كارونه له نږدې څخه همغږې كړي .په دې دوران كې د كوچنيانو
دغوره زده كړې دمعيارونو دوضع كولو لپاره د  20مؤسسو په شا و خواكې چه ډ ېرۍ يې نادولتي مؤسسې
وې يوځای كاروكړ.
د  1997څخه تر 2001كلنو پورې سختو وچكاليودليرې پرتوسيمو بشري اړتياوې ال هم زياتې كړې .او
خلك دهېواد په دننه كې وښاري سيمو ته والړل اويا په ايران او پاكستان كې پنډغالوته اړشول .په داسې حال
كې له يوې خوا نادولتي مؤسسو خپلو بيړنيو مرستو ته پراختيا وركړه ترڅو ددغو خلكو سره مرسته وشي
اوله بلې خوا يې پرمختيايي پروګرامونوته ادامه وركړله.
د ۲۰۰۱كال له ورستيو څخه تراوسه پوري:
په افغانستان كې دنادولتي مؤسسو په كاري چاپېريال كې د  ۱۳۸۰کال د وږې د۲۰می نیټی ( 2001كال
دسپتمبر )11پېښو څخه وروسته نا څاپه بدلون راغئ .په  2002كال كې دګاونډيو هېوادونو څخه افغانستان ته
دزيات شمېركډوالو راتګ ددې المل شو ترڅودهستوګنې بیړنۍخونې او خوراکي توکو دبرابرولو پروګرامونه
پلې شي  .دطالبانو دماتې څخه وروسته ناد ولتي مؤسسو دافغانستان د انتقالي دولتي مقامونو په همغږۍ سره
د بيړنيو مرستو ،او اوږدې مودې دبيارغونې پرمختيايي پروګرامونه سره انډول كړل .دانتقالي حكومت منځ
ته راتګ چې هغه نړيواله ټولنه په رسميت پېژني نادولتي موسسوته فرصت وركړ ترڅو د بشري فعالینوونډه
د رسالتمنو مدني ټولنې د بنسټونو په څیر بيا تنظيم كړي ،نه د خدمتونو د قرارداديانو په توګه.
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د دې برخې په هکله
په دغه برخه کې د مرستندويه ټولنی  ،دولتی موسسو او بهرنیو پالوو د اړیکو په هکله معلومات شامل دي.
په ټولیزه توګه په دې کې خصوصي کمپنۍ شاملې نه دي.
د دغی الرښود معلومات د  ۱۳۸۸کال د تلې او مرغومې د میاشتو تر منیځ نوې شوې دي .د ادارو د ځای په
بدلیدو او یا پراخیدو سره ،پتې ،د ټیلفون شمیرې او بریښنا پتې بدلون مومي .د دغه لیسټ کره توب د لیسټ
شویو موسسو د خپلې خوښې مرستو پر بنسټ والړ دی .چې موږ دوی مو هڅولې دي چې بدلونونه او یا
اضافه شوې معلومات دغه بریښنا پتې ته را واستوي areu@areu.org.af .او همدا راز که دوی وغواړي
نو ددوی پتې به حذف شي.
د ټولو والیتونو اړیکې د والیتونو پر بنسټ د الف بی تورو له مخې ترتیب شوې دي .د کابل والیت تر ټولو
لومړی راغلی دی او بیا نور والیتونه د تورو له مخی تنظیم شوې دي .په پاکستان کې افغانی تماسونه په
وروستۍ برخه کې راغلې دي .په هره برخه کې تماسونه د موسسو د پوره نوم د تورو له مخی تنظیم شوې
دي.
د ګرځنده ټیلفون ،سټالیټ او ډیجیټل ټیلفون کرښو تر منځ هیڅ ډول توپیر نه دی شوی .افغانی شمیری چې
په  ۰۷۰۰او یا  ۰۷۹پیل کیږي ګرځنده ټیلفونونه او  ۰۰۸۸د سټالیټ کرښو څرګندونه کوي .د پاکستاني
ټیلفون شمیرې په  ۰۰۹۲پیل کیږي ځکه چې دغه شان له افغانستان نه ورسره تماس نیول کیږي .او له ټولو
هیوادونو څخه افغانستان ته د ټلفون کولو لپاره کوډ  ۹۳+دی
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كابل

افغان پرمختیایي ټولنه ()ADA

سید حسن (رئیس)

ابن سینا – د افغانستان لپاره د عامه روغتا
پروګرامونه ()IbnSina-PHPA
ډاکټرفیض (عملیاتی رئیس)
احمد شاه بابا مینه ،دوولسمه ناحیه ،كابل
ټیلفون

0799687925

برښنالیک drfaizmatif@yahoo.com
آپریشن مرسی ()OPM

الفرد بوچرت (د ټولو رئیس)
کور ،655یولسم سړک  ،كارته سه ،كابل
ټیلفون

0799327715

برښنالیک director.afg@mercy.se
kabul@mercy.se
ویب پاڼه www.mercy.se

اِریا – په افغانستان کې دبیارغونې او
دانرجۍ د ساتنې اداره ()AREA
خیال شاه (رئیس)
انجنیري پوهنځي ته مخامخ ،سنګی سړک،
دریمه ناحیه ،جمال مینه ،كابل
ټیلفون

0799328618
0700289631
0777207879
0799307147

برښنالیک khialshaharea@yahoo.com
اسالمی مرستی -افغانستان ()IRA

علی محمد نور(د ټولو رئیس)
کور ،1082د (ج) سړک ،قلعه فتح اهلل ،كابل
ټیلفون

0786226633
0700278097

برښنالیک alinoor@irafg.org
info@irafg.org

ویب پاڼه
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www.islamic-relief.com
www.irafghanistan.org

دکورشمیره  264او  ،265د کابل سیند د
بانک سړک پل سرخ ،کارته چهار ،كابل
پوست بکس 199
ټیلفون
فکس

0795404433
0799566902
0700202601
0013094056414

برښنالیک sayed.hassan@ada.org.af
ada.headoffice@ada.org.af
ویب پاڼه www.ada.org.af
افغان سنټر ()AC

فضل محمد بیداریوال (د عمومی رئیس مرستیال)
د سوریا لیسې ترشا ،دکورشمیره ،1441
دریم سړک ،کارته چهار ،كابل
ټیلفون

0700274514
075200179

بریښنا لیک baidariwal@yahoo.com
acafghanistan@yahoo.com
ویب پاڼه www.ariseproject.org
www.afghanceneter.org
افغان ساتندویه ډله ()ACC

نوراهلل ملنګ (دپروژې آمر)
(دغازی لیسې ترشا) کارته چهار ،كابل
پوست بکس 1772
ټیلفون:

0700201126
0798846906

بریښنالیک noorullahm@unops.org
ویب پاڼه www.unops.org
افغانان د سبا لپاره ()Afghans4Tomorrow

احمد ذکریا احمدزی (د ټولو رئیس)
دګذرګاه سړک ،د ګذرګاه د نجونو
پخواني ښوونځي ته مخامخ ،كابل

پتی او تماسونه

ټیلفون

0796934674
0799311172

برښنالیک afghansfortomorrow@gmail.com
azahmadzai@gmail.com
ویب پاڼه www.afghans4tomorrow.com
افغانستان ،د هیواد ثبات انځور()ACSP

الساندروماسترانتونیو (د څانګی رئیس)
د ایساف د ځواکونوقوماندانی ،د لوی مسعود سړک ،كابل
ټیلفون

0799512147
0706006184

برښنالیک necmi.koksal@hq.isaf.nato.int
افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی ()EUSR

هتورسکوی (ځانګړی استازی)
کور 45او  ،47دریم سړک ،د حاجی یعقوب څلور
الری (پاملرنې موسسې ته مخامخ) نوی ښار ،كابل
ټیلفون

0700279204
0799300104
0700293841

ټیلفون

0799652659
0799187241
0798288621

برښنالیک rhardister@gpfa.org
zzamani@gpfa.org

ویب پاڼه

www.gpfa.org

اکبر  -د افغانانو لپاره د مرستود
همغږۍ اداره ()ACBAR
لورانت سیالرد (رئیس)
دکورشمیره  ،69د شهید څلورالری ،نوی ښار ،كابل
ټیلفون 0700284323
0700276464
0799755001
0700286144
برښنا لیک pc@acbar.org
ویب پاڼه

laurent.saillard@acbar.org
www.acbar.org

الجزيره ()Al-Jazeera

برښنالیک eusrkabul@yahoo.fr
rplellig@gmail.com

د قصابانو کوڅه (د کاشي عقیق
هټۍته نږدې) نوی ښار ،كابل

افغانستان میدیکا موندیالې ()MM

انټرساس  -د بشری مرستو سازمان ()INTERSOS

کور ،60جامی واټ (د پولیس دلسمې حوزې ترشا)،
د نوروز زاده کمپنۍ تر څنګ ،نوی ښار ،كابل

لودویکو ماریانی (د اعزامی هیأت مشر)
د مارشال فهیم کورته نږدې ،د لعل آغا
کوڅه ،د کارته پروان دویمه برخه ،كابل

حمیرارسولي (رئیسه)

پوست بکس 1197
ټیلفون

0798160435
008821684442908

برښنالیک hameer-rasuli@medicamondiale.org
mm_afghanistan@yahoo.com
ویب پاڼه www.medicamondiale.org
افغانستان لپاره نړیواله همکاري ()GPFA

روجرهاردستر(اجرائی رئیس)
دکورشمیره  ،128پنڅلسم سړک ،دوهمه کوڅه
(کیڼ الس ته) ،وزیراکبرخان ،كابل

ټیلفون

0799806945

برښنالیک afghanistan@intersos.org
www.intersos.org
ویب پاڼه
اووم چینل ()CS

باری سالم (د ټولو رئیس)
کور ،29دمسلم سئک ،نوی ښار ،كابل
ټیلفون

0700224434
0700277113
0700275751
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برښنالیک barrysalaam@hotmail.com
info@awanama.com
ویب پاڼه www.channelseven.com
ایرین ()UNOCHA IRIN

اکمل داوی (د بشري چارو خبریال)
د  UNOCHAدفتر ،نوی ښار ،كابل
ټیلفون

7002811240
0799182821
008821689800043

ویب پاڼه www.dhsa.af/www.killid.com

بنسټیزې زده کړې اود ګمارلو وړ
حرفوی روزنې ()BEST
نذیراحمد مهمند (د ټولو رئیس)
د سپین کلې څلورالری د امام رضا
جومات سړک ،خوشحال مینه ،كابل
ټیلفون

برښنالیک akmal@irinnews.org
feroz@irinnews.org

برښنالیک

ویب پاڼه www.irinnews.org/Asia-Country.
aspx?Country=AFG

ویب پاڼه

ایشیافوندیشن ()TAF

جورج وریگس (استازی)
دکور شمیره  48او ،50لومړی سړک د حاجی
یعقوب څلورالری ،نوی ښار ،كابل
پوست بکس 175
ټیلفون

0799335453
0752024196
0799600711
008821644446184

0799113901
0700606463
0708247155
namohmand@bestafg.org
Hassani@bestafg.org
www.bestafg.com

بی بی سی ()BBC

ببرک احساس (د دفتر مشر)
دکور شمیره ،24د پارک لویدیځ
سړک ،نوی ښار ،كابل
پوست بکس1
ټیلفون

0202202300
0700274470
0795695811
008821621790380

برښنالیک babrak.ehsas@bbc.co.uk
daud.qarizadah@bbc.co.uk

برښنالیک taf@ag.asiafound.org
taf@asiafound.org
www.asiafoundation.org
ویب پاڼه

ویب پاڼه

بشری او پرمختیایی خدمات افغانستان
لپاره /کلید گروپ ()DHSA/TKG

بی بی سی نیوز ()BBC N

شهیر احمد ذهین (عمومی رئیس)
کورنمبر 6 ،442سرک ،چهاردهی وات (د ازبکانو
جومات ته نږدی) 6ناحیه ،کارته سه ،كابل
ټلفون

0799341707
0799329832
0773333660
0202500717

برښنالیک shahir.zahine@dhsa.af
n.ayubi@killid.com
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www.bbcpersian.com
www.bbcpashto.com

مارتین پتینس (خبریال)
دکور شمیره  ،526دیارلسم سړک ،ښي الس
ته دوهمه کوڅه ،وزیراکبرخان ،كابل
ټلفون

0799606064
0799341917
0797472174

برښنالیک martin.patience@bbc.co.uk
mahfouz.zubaide@bbc.co.uk
ویب پاڼه www.bbcnews.co.uk

پتی او تماسونه

پټه خزانه ()Patta Khazana

00870762212630
009320220361

سهیال الکوزی (رئیس)

فکس

(د نادریې عالی لیسې ته مخامخ) ،کارته پروان ،كابل

برښنالیک afghan@care.org
kassenberg@care.org
ویب پاڼه www.care.org.af

پوست بکس 6047
ټیلفون

0799307854
0202202407

برښنالیک patta_khazana@yahoo.com
s_alekozai2003@yahoo.com
ویب پاڼه www.pattakhazana.tk
د آرمان شهر بنیاد ،پرانیستې اسیا ()Armanshahr

کویسوجهانگیری (مرستیال)
دکورشمیره  ،5دویم سړک ،قلعه فتح اهلل ،كابل
ټیلفون

0700233802
0799367277

پژواک خبری آژانس ()PAN

دانش کړوخیل (رئیس او مسؤل مدیر)
کور 130او  8 ،138سړک ،د موی
مبارک تم ځای ،تایمنی ،كابل
پوست بکس 3129
ټیلفون

فکس

0202201814
0796129669
0700225375
0088216211987446
0202201813

برښنالیک news@pajhwok.com
marketing@pajhwok.com
ویب پاڼه www.pajhwok.com
په افغانستان کی د پاملرنې نړیواله موسسه ()CARE

لیکس کسینبرگ (د ټولو رئیس)

په افغانستان کی د تبرکلوز په وړاندی
د مبارزی پروګرام ()ATA
نوی ښار ،كابل
برښنالیک ataap@brain.net.pk

په افغانستان کې د کوچنیانو د ښوونې
او روزنې لپاره ګډون ()PECA
سانتوانا داس گوپتا (افتخاری اجرائی رئیس)
کور ،22د گذرگاه سړک ،کارته جهار ،كابل
ټیلفون

0796934674
0774400012

برښنالیک santwana@hotmail.com
masoodnekyar@yahoo.com

ویب پاڼه

www.afghanmodelschool.org

په افغانستان کی د ښځو او ما شومانو
حقوقی او څیړنیز بنسټ ()WCLRF
وږمه عبدالرحیمزۍ
(د د رسنیواوعامه ړیکو د پروګرام آمر)
لومړۍ سړک (د ارمغان روزنیز مرکزته مخامخ)
د کابل پوهنتون لویدیځه خوا ،دهبوری ،كابل
ټیلفون 0700649191
0700076557
0752002614
برښنالیک wclrf@yahoo.com
wazhma_amiry@yahoo.com

د حاجی یعقوب څلورالری ،د پارک سړک
د حنظلې جومات ترڅنګ ،نوی ښار ،كابل

ویب پاڼه

پوست بکس 433

په افغانستان کې د بیارغونی او تخنیکی روزنې

ټیلفون

0202201098
0202201101
0700224607

www.wclrf.org.af

لپاره د ډنمارک هیواد مرستې ()DAARTT

اوګنین پردجا (د پروګرام آمر)
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پنځم کور ،اتم سړک ،قلعه فتح اهلل ،كابل
پوست بکس 1699
ټیلفون

0752004414

کور ،61دویم سړک ،د کارته
پروان دوهمه برخه ،كابل
ټیلفون

برښنا لیک daartt@daartt.org
westergaard@daartt.org

ویب پاڼه

www.daartt.org

په وچو سیمو کی د کرهنیزو څیړنو نړیوال مرکز ()ICARDA

جاوید رضوی (د ټولو آمر)
برج برق ته نږدې ،لومړۍ حصه ،کارته پروان ،كابل
پوست بکس 1355
ټیلفون

0700195523
0799216325
0799216324

برښنالیک j.rizvi@cgiar.org
s.gilani@cgiar.org

ویب پاڼه

www.icarda.org

پیوستون ()Paiwaston

موسسو د همغږۍ اداره دغیر دولتي (خپرونکې)
لومړی کور ،دریمه کوڅه ،د فاطمیې
سړک ،قلعه فتح اهلل ،كابل
ټیلفون

0700278221

برښنالیک said.saboor@peopleinneed.cz
josef.homolka@peopleinneed.cz
ویب پاڼه www.peopleinneed.cz
د ابو او انرژی وزارت ()MoEW

د داراالمان سړک ،سناتوریم (کابل موزیم ته
مخامخ) اوومه ناحیه ،داراالمان ،كابل
ټیلفون

د اداري سمون او ملكي خدمتونو
خپلواك كميسيون ()IARCSC
داکټر احمد مشاهد (رئیس)
د صدارت ودانۍ (د بهرنیو چارو وزارت ته
مخامخ) ،شاه محمود غازی واټ ،كابل
پوست بکس 5241
ټیلفون

0202103963
0799095561
0202102364
0700184306

فکس

0093202103518

هانازاتو نوبوهیکو(استوګن استازی)

پوست بکس 461
ټیلفون

0795975692
0700216937

برښنالیک an_aso_rep@jica.go.jp
najibullahkohistani.an@jica.go.jp

ویب پاڼه

www.jica.go.jp

خلک په تنګسه کې ()PIN

جان ستیفن (رئیس)
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0700400400
0799333468
0752023394

برښنالیک fouzia_amin2003@yahoo.com

جایکا  -د جاپان د نړیوالو مرستو اداره ()JICA

دکور شمیره  ،179د شش درک عمومی سړک
(د ملی دفاع وزارت ترشا) ،شش درك ،كابل

0799398805
0799696639
0708883608

برښنالیک ahmad.mushahed@csc.gov.af
rahela.seddiqi@csc.gov.af

ویب پاڼه

www.iarcsc.gov.af

د اډونټسټ پراختیايي او مرستندوی سازمان ()ADRA

وینود نلسن (د ټولو رئیس)
دکورشمیره  ،11د کلوله پشتې سړک دوهمه
کوڅه ،د انصاری څلورالری ،نوی ښار ،كابل
ټیلفون

0777328402

پتی او تماسونه

0777328404
0777328403
بریښنا لیک admin@adra-af.org
v.nelson@adra-af.org
www.adra.euroafrica.org
ویب پاڼه

پوست بکس 1045
ټیلفون

0798139530
0799321010
0018653425771

فکس
برښنالیک info@arman.fm

sales@arman.fm
www.arman.fm

د ارشاد ،حج او اوقافو وزارت ()MoGPP

ویب پاڼه

د حاجی یعقوب څلورالری (د پولیس لسمې
امنیتي حوزې ته مخامخ) ،نوی ښار ،كابل

د اړیکو دفتر ()TLO

محمد یوسف نیازي (وزیر)

ټیلفون

0202201339
0202201338
0799302193
0700231116

برښنالیک javedbakhshi@yahoo.com
د اروپايي کمیسیون د بشری مرستودفتر ()ECHO

ایزابل دهد (د دفتر مشر)
دکورشمیره  ،103د ابو حنیفه جومات
کوڅه ،کلوله پشته ،كابل
ټیلفون

فکس

0700282318
0799282318
0700297504
008871763085358
8873762485683

احسان احمد ذهين (رئیس)
کور 2 ،40سړک ،قلعه فتح اهلل ،كابل
پوست بکس5934
ټیلفون

0700203527

برښنالیک info@tlo-afghanistan.org
massod.karokhail@tlo-afghanisan.org
www.tlo-afghanistan.org
ویب پاڼه
د آزادی رادیو ()RFERL

امین مدقق (رئیس)
کور ،26ښي الس ته څلورمه کوڅه،
پنځلسم سړک ،وزیراکبرخان ،كابل
پوست بکس 1471
ټیلفون

0700295871
0202102719

برښنالیک program@echo-kabul.org
ویب پاڼه www.ec.europa.eu/echo

برښنالیک mudaqiqa@rferl.org
www.rferl.org
ویب پاڼه

د اروپایي ټولنې د پولیسو ماموریت ()EUPOL

د آزادۍ غږ راډیو او ورځپاڼه ()VoF

کای ویترپ (د پالوې مشر)
د جالل آباد سړک ،دریم مکرویان ،كابل
ټیلفون

0700037120

برښنالیک aziz.basam@eupol-afg.eu

د آرمان اف ام راډیو ()Arman

یوسف محسنی (د اجرائیوی دفترآمر)
د کور شمیره  ۱۲ ،۳سړک وزیراکبرخان ،كابل

گیرنوت گیرلینگر (د رسنیو رئیس)
د ایساف مرکزی قوماندانی (د امریکا سفارت
ته نږدی) ،د لوی مسعود سړک ،كابل
ټیلفون

0799156238
0799511320

برښنالیک gierlingerg@isaf-hq.nato.int
ویب پاڼه www.sada-i-azadi.net
د ازبکستان سفارت ()Uzbekistan

پرویز ام .الیف (سفیر)
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د حبیبیی لیسې ته مخامخ دوهم سړک
ښي خواه کارته سه ،كابل
ټیلفون

0202500431
0798152483

برښنالیک shokirjon74@rambler.ru
mirsobit54@mai.ru

فکس

0796756244
0202302878

برښنالیک apkabul@ap.org
rfaiez@ap.org
ویب پاڼه www.ap.org
د آشیانه دفتر ()ASCHIANA

د اسالمی مرستونړیوال سازمان ()ISRA

محمد يوسف (رئیس)

عبدالعزيزعباکار (د ټولو رئیس)

د ښځو د چارو وزارت ترڅنګ ،نوی ښار ،كابل

کور( 57ستارې هوټل ته نږدې) ،د شاه
بوبوجان سړک  ،نوی ښار ،كابل

پوست بکس 1827

ټیلفون 0799328729
ستالیت 008821689800758
برښنالیک isra_afg@yahoo.com
ویب پاڼه www.isra-relief.org
د آسیاپراختیايي بانک ()ADB

کریج ام .استفنسن (د ټولو رئیس)
دکورشمیره  ،126دویم سړک ،د حاجی
یعقوب څلورالری ،نوی ښار ،كابل
پوست بکس 3070
ټیلفون

0799020462

برښنالیک csteffensen@adb.org
ویب پاڼه www.adb.org/afghanistan

ټیلفون
برښنالیک
ویب پاڼه

0700277280
0700243591
aschiana@yahoo.com.au
www.aschaina.com

د اطالعاتو اوکلتور وزارت ()MoCY

سید مخدوم رهین (وزیر)
د مخابراتو وزارت ترشا ،ﭘل باغ عمومی ،كابل
ټیلفون

0799884385

د اصالح ورځپاڼه ()IDG

د آزادی مطبعه ،مکروریان ،كابل
د آغاخان روغتیایي خدمتونه ()AKHS

د اسپانیا سفارت ()Spain

نعمت شاه (د پروګرام د ټولو رئیس)

جوسه تورپین (سفیر)

دکورشمیره  ،648نهم (ب) سړک،
شیرپور ،لسمه ناحیه ،نوی ښار ،كابل

(ښی الس ته) دریم سړک ،شیرپور ،كابل
ټیلفون

0202203787
0798210817
0799077718

پوست بکس 5753
ټیلفون

0799419599
0799330558

برښنالیک sabersayeed@gmail.com
emb.kabul@maec.es

برښنالیک nayamat.Shah@akdn-afg.org
masrooruddin.mansoor@akdn.org
ویب پاڼه www.akdn.org

رحیم فایز(خبریال)

د آغا خان روزنیز خدمتونه ()AKES, A

د اسوشيتيد پريس د خبري آژانس ()AP

ټیلفون
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0700224432
0202300335

حسام الدین فرهادی (د بشری سرچینو اواداری مدیر)
دکورشمیره  9B ،648سړک ،شیرپور،

پتی او تماسونه

لسم ناحیه ،نوی ښار ،كابل
ټیلفون

0799431362

برښنالیک hassam.farhadi@akdn.org
www.akdn.org
ویب پاڼه
د آغا خان کلتوری بنیاد ()AKTC

جولیان لیسلی (اجرایی لوړ پوړۍ مدیر)
د معین افضل خان کال (د حمیرا سلجوقی جومات ته
مخامخ) دګذرګاه کوڅه ،د داراالمان سړک ،كابل
پوست بکس 5805
ټیلفون

0793666222

برښنالیک jolyon.leslie@akdn.org
maiwandi@hotmail.com
ویب پاڼه _www.akdn.org/afghanistan
cultural_development.asp
د آغاخان پراختیايي شبکه ()AKDN

علی موجی (استوګن استازی)
دکورشمیره  ،297اوولسم سړک ،وزیراکبرخان ،كابل
ټیلفون
برښنالیک
ویب پاڼه

0799300082
0799259259
aly.mawji@akdn.org
info.info@akdn.org
www.akdn.org

د آغاخان بنیاد  -افغانستان ()AKF

کفین مورهید (رئیس)
دکورشمیره  ،43دیارلسم سړک ،وزیر
اکبرخان ،عمومی سړک كابل
پوست بکس5753
ټیلفون

0799731508

برښنالیک ian.macwilliam@akdn.org
kevin.moorhead@akdn.org
www.akdn.org
ویب پاڼه
د افرن موسسه ()AFRANE

سریل جرینا (رئیس)
اووم سئک ،قلعه فتح اهلل ،كابل

پوست بکس 1216
ټیلفون

0794915512

برښنالیک afrane.kaboul@gmail.com
pedagogie.afrane@gmail.com
ویب پاڼه www.afrane.asso.fr
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې پالوی ()EU/EC

حانسیورگ کریچمر(د هیأت مشر)
دصدارت څلورالری (د کورنیو چارو
وزارت ته مخامخ) ،نوی ښار ،كابل
ټیلفون

0799095004
0202101692
003224730045

فکس

0032224730046

برښنالیک @delegation-afghanistan
ec.europa.eu
ویب پاڼه www.delafg.ec.europa.eu

د افغانستان د کلیوالو صنایعو د
پراختیا پروګرام ()AREDP
احمد جاوید زیرک (اجرایي رئیس)
د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت انګړ،
د داراالمان سړک ،کارته سه ،كابل
ټیلفون

0752022310
0773624214
0797284458

برښنالیک javaid.zeerak@mrrd.gov.af
ghizaal.haress@mrrd.gov.af

دافغانستان د ملکی خدماتو
انستیتیوت ()UNDP/CSLD
سیلو ته نږدې ،افشار ،كابل
د افغانستان د بیارغونې لپاره د
ځوانانو ټولنه ()YAAR
کور ،144اتم سړک ،تایمني ،كابل
پوست بکس 5980
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د افغانستان د بیا رغونې لپاره متحد سازمان ()UARA

نوی ښار ،كابل
ټیلفون

0700224952

د افغان میرمنو د سرچینو مرکز ()AWRC

مریم رحمانی (عمومی استازې)
ده نو دهبوري 3 ،سړک ،د آریانا کابل هوټل ته
مخامخ ،د کډوالو د راستنیدو ریاست ته نږدې كابل
پوست بکس362
ټیلفون

0700280179
0799203056
0752012958

برښنالیک awrc.kabul@ceretechs.com
awrc.finance@ceretechs.com
ویب پاڼهwww.awrc.org.af :

ویب پاڼه

www.saf.org.af

د افغان معلولینو لپاره د الس رسۍ موسسه ()AOAD

عبدالخالق ځاځی (اجرایي رئیس)
کور  ،223د نمایشگاه سړک ،کابل
نندارې ته مخامخ 8 ،ناحیه ،كابل
ټیلفون

0773302222
0700157417

بریښنا پته zazai.abdulkhaliq@gmail.com
ویب پاڼه aoad-af.org
د افغانستان د ښځو روزنیزمرکز ()AWEC

حسینه صا فی (رئیسه)
د کور شمیره  1228د لوړو زده کړو
وزارت ته مخامخ کارته چهار ،كابل
ټیلفون

0700263794

د افغان ښځو لپاره د بشر د حقونو د روزنې مرکز()THRA

برښنا لیک safi@awec.info
hr.admin@awec.info
ویب پاڼه www.awec.info

پوست بکس 125

د افغانستان دمرکزی سیمو دځوانان
فرهنگی سازمان ()COYCA

روشن څیړن (رئیس)
لومړی اپارتمان 103 ،بالک ،دویم مکروریان ،كابل
ټیلفون

0700202422
0700286774
0700202421
0202302724

ظاهر محبوب (رئیس)
د شهید ځلورالری ،دهبوری ،كابل

برښنالیک roshan_sirran@yahoo.com
rainbow_malal@yahoo.co.in

ټیلفون

دافغان دکورنیوپیوستون ()SAF

برښنالیک mz_mehboob@yahoo.com

عبدالبصیرمنصور (د ټولورئیس)

0799174419
0777174419
0786177221

د افغانستان لپاره دناروې کمیټه ()NAC

کور نمبر پنځم قاسمی وین هاوس ترشا،
د تایمنی پخوانی څلورالری ،كابل

زمری احمدزی (د ټولو رئیس)

پوست بکس 6084

کور  ،148دریم سړک ،نوایې واټ ،د پولیسو
د لسمې پوستې ترشا ،نوی ښار ،كابل

ټیلفون

0799042611
0777042611
0700042611

برښنالیک saf_afghanistan@yahoo.com
general_director@saf.org.af
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ټیلفون

0700284525
0202201696

برښنالیک nacadmin@neda.af
nacdirector@neda.af
www.afghanistan.com
ویب پاڼه

پتی او تماسونه

د افغانستان لپاره دملګرو ملتونو د ماین
پاکی د همغږۍ مرکز ()UNMACA
روح اهلل الکوزی (د عامه معلوماتو مدیر)
د الفالح بانک ترڅنګ ،نوی ښار ،كابل
پوست بکس 520
ټیلفون

0777966371
0777966372

برښنالیک flora.sutherland@macca.org.af
rafiullah.alkozai@macca.org.af
www.macca.org.af
ویب پاڼه

0799331251
برښنالیک ccakabul@hotmail.com
ahmadi.cca@gmail.com
ویب پاڼه www.cca.org.af

د افغا نستان لپاره د قانون او نظم
وجهي صندوق ()LOTFA
سندیپ کمار (د پروژې آمر)
د کورنیو چارو د وزارت دننه ،نوی ښار ،كابل
ټیلفون

0202203245
0700277084

د افغانستان لپاره د میډي د تعلیمی مرستو ټولنه ()MESAA

برښنالیک sandeep.kumar@undp.org
ویب پاڼه www.undp.org.af

د جف دروغتیایي مرکز سره یوځای (روسیې سفارت
ته نږدې) داراالمان ،ایوب خان مینه ،كابل

د افغا نستان راتلونکې نسلونه ()FGA

ذبیح اهلل احمدیار (رئیس)

ټیلفون

0700292095

برښنالیک mesaa_afg@yahoo.com

د افغان معيوبينو لپاره د بايسكل چلولو او بيا
رغونې تفريحي موسسه ()AABRAR
عبدالبصير توریالی (اجرایي رئیس)
دریم سړک ،د تایمنی پروژه ،كابل
ټیلفون 0700273558
0700611917
0700284986
008821650265570
بریښنالیک aabrar_kabul@yahoo.com. au
aabrar.jalalabad@gamil.com
ویب پاڼه www.aabrar.org
د افغانستان لپاره د همکاریو مرکز ()CCA

سید عبداهلل احمدی (د پروګرام رئیس)
دکورشمیره  ،98الف سړک ،د ښځینه فاتحه
خانې کوڅه ،کارته چهار ،كابل
پوست بکس 26
ټیلفون

0700294693

عزیزحکیمی (عمومی رئیس)
دکور شمیره (1649دپولیسو دریمې
حوزې ته نږدې) ،کارته چهار ،كابل
پوست بکس 290
ټیلفون

0799686618

برښنالیک afghanistan@future.org
www.future.org
ویب پاڼه
د افغان د روزنې او مدیریت انستیتیوت ()AITM

سردارمحمد سمون (رئیس)
د محمدیه جومات ته مخامخ ،د کارته چهار
لومړۍ سړک ،جمال مینه ،كابل
ټیلفون

0799334370
0700078937
0700252117

برښنا لیک aitm786@yahoo.com
د افغان ایډ موسسه ()Afghanaid

فرحانه فاروقی  -ستاکر (رئیسه)
دکورشمیره  ،94د پروان مینې دوهمه
برخه ،عمومي سړک ،كابل
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پوست بکس 6066
ټیلفون

0799310498

سید فضل اهلل واحدی (رئیس)

0797104247
0799309373
008821684400140

د کور شمیره ،21242دسړک شمیره ،33د پنجصد
فامیلی څلورالری ،د خير خانې دریمه برخه ،كابل

برښنالیک ffstocker@afghanaid.org.uk
afghanaid@ceretechs.com
ویب پاڼه www.afghanaid.org.uk
د افغان ترک د تعلیمی خدماتو موسسه ()ATCE

هالل اونل (مرستیال)
د شاه دو شمشیره جومات تر څنګ ،سينما پامير ،كابل
ټیلفون

فکس

د افغان د عمومی کومکونو د انسجام دفتر ()AGHCO

0700285511
0700218255
0700272999
0 202100722
0093202100722

پوست بکس994
ټیلفون

0700224891
0799338316
0700277766
0799330072

برښنالیک aghco_kbl@yahoo.com
aghco_kbl@hotmil.com
د افغان د ښځو تمویلوونکې شبکه ()FNAW

لورین اوتس (همغږې کوونکې)
كابل
ټیلفون

0708299592

برښنالیک info@funders-afghan-women.org

برښنا لیک info@atce.edu.af
halilunal@atce.edu.af

ویب پاڼه

د افغان د بشر د حقونو او د چاپیریال ساتنې موسسه ()AOHREP

د افغان د ښځو لپاره خدماتی
اوتعلیمی موسسه ()AWSE

عبدالرحمن هوتکی (رئیس)
د سید جماالدین ښوونځي ترشا ،کارته چهار ،كابل
ټیلفون

0799234026

برښنا لیک aohrep@yahoo.com
admin.aohrep@gmail.com
د افغان د روغتیا او پراختیا یي خدمتونو موسسه ()AHDS

محمد فرید (د رئیس مرستیال)
دکور شمیره  ،72ظفر خان واټ ،د قلعه
فتح اهلل چوک ،نوی ښار ،كابل
پوست بکس 53
ټیلفون

0700284275
0700300417

گلثوم ستارزی (اجرایي رئیسه)
دهوایی میدان بالکونه ،د لومړي بالک ترشا،
د ملی امنیت د لومړي ریاست سړک (د ملنګ
درملتون ترڅڼګ) بی بی مهرو ،كابل
پوست بکس AWSE Post in ACBAR Office

ټیلفون

ویب پاڼه

www.awse.org.af

د افغان میرمن او سوداګری مجله ()AWT

مینه شیرزوی (رئیس)

برښنالیک fareed@ahds.org
ویب پاڼه

ټیلفون
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0799326132
0799188762

برښنالیک awse_g@yahoo.com
awhca_g06@yahoo.com

كابل

naim@ahds.org
www.ahds.org

www.funders-afghan-women.org

0700296014

پتی او تماسونه

د افغان میرمن مجله ()AW

د افغانانو لپاره د مرستو همغږي ()CoAR

فتانه گیالنی (رئیس)

حلیم حلیم (د ټولو رئیس)

د نازو انا روغتون ته نږدی ،قلعه فتح اهلل ،كابل

دکور شمیره ،373پنځم سړک (عبدالعلی

د افغان میرمنو شبکه ()AWN

سمیرا حمیدی (سر پرسته رئیسه)
کور1 ،22سړک ،ښي الس ته ،د ،د پروان
مینې دوهمې برخې څلورالری ،كابل
ټیلفون

0700286598
0799689079

برښنالیک awn.kabul@gmail.com
advocacy.awn1@gmail.com
ویب پاڼه www.afghanwomensnetwork.org
د افغان ښځو لپاره روغتیايي او پراختیایي مرکز ()HDCAW

قدسیه مجید یار (اجرایي رئیس)
د مروارید د ودونو تاالرترشا ،پروان سه ،كابل
ټیلفون

0708220600
0700498979
0797474857

برښنالیک hdcaw1994@yahoo.com
hdcaw1994@gmail.com
د افغانانو د پوهی او توان د لوړولو دفتر ()JACK

داکترعبدالغفورقادری (د ټولو رئیس)
د جای رئیس تم ځای ،سید کیان کورته
مخامخ ،داراالمان سرک ،كابل
ټلفون

079505199
0799460962
0707819855

برښنالیک jack_afg2001@yahoo.com

مستغنی لیسې ته مخامخ) ،كارته سه ،كابل
ټیلفون

0700280727
0700280726
0700280725

برښنالیک coar_kbl@yahoo.com
coarkbl@neda.com
ویب پاڼه www.coar.org.af
د افغانستان لپاره د هالنډ کمیټه ()DCA

رایمند بریسکو (د پروگرام عمومی رئیس)
کور 1 ،10سړک ،د بهارستان سینما د
برج برق تم ځای ،د بریتانیې قونسلګرۍ
ترڅنګ ،کارته پروان ،كابل
ټیلفون

0799375552
0202200708
0202200643

برښنالیک `briscoe_raymond
د افغانستان امریکایي پوهنتون ()AUAF

داراالمان ،سناتوریم ،کارته سه ،كابل
پوست بکس 458
ټیلفون 0797200400
0799541983
برښنا لیک info@auaf.edu.af

admissions@auaf.edu.af

ویب پاڼه

www.auaf.edu.af

د افغانستان بانک ()DAB

د افغانانو لپاره د روغتایي بیارغوونکې کورسونه ()MRCA

عبدالقدیر فطرت (رئیس)

سید اشرف الدین عینی (د ټولو رئیس)

ابن سینا واټ ،كابل

کور ،94د بهارستان پارک ختیځ سړک ،کارته پروان ،كابل
ټیلفون
برښنالیک
ویب پاڼه

ټیلفون

0202100303
0202100302
0202100301

فکس

0202100305

0700281698
kabul.office@mrca-asso.org
www.mrca-asso.org
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برښنالیک governor.office@centralbank.gov.af
fdgoverner.office@centralbank.gov.af
ویب پاڼه www.centralbank.gov.af
د افغانستان بزګرو سره د مرستې موسسه ()HAFO

جواد جاوید (رئیس)
کور ،211رحمان واټ  ،پل سرخ ،كارته سه ،كابل
ټیلفون

0700279752
0700280326
0786500799

ټیلفون

0700203866
0799672404

برښنالیک ahro98@yahoo.com
ahro.lal@gmail.com
www.ahro.af
ویب پاڼه

د افغانستان د بشري حقونو خپلواک
کمیسیون ()AIHRC
محمد موسی محمودی (اجرایي رئیس)
پل سرخ ،كارته سه ،كابل

برښنا لیک hafo.kabul@yahoo.com
hafo99@yahoo.com
ویب پاڼه www.hafo-int.org

ټیلفون

0202500676
0794631816

د افغانستان تخنیکی سالکاران ()ATC

فکس

0093202500677

كفايت اهلل ابالغ (رئیس)

برښنالیک mahmodi@aihrc.org.af
aihrc@aihrc.org.af
www.aihrc.org.af
ویب پاڼه

اتم کور ،کیڼ الس ته دریمه کوڅه ،دیارلسم سړک
(د ترکمنستان سفارت ته مخامخ) وزیراکبرخان ،كابل
ټیلفون

0700278261
0202500411
0776665550

برښنا لیک atc@atcafghanistan.org
atc_kabul@yahoo.com
ویب پاڼه www.atcafghanistan.org
د افغانستان د اصالت څارونکۍ ()IWA

لورنزو دلسگیوس (رئیس)
د هالنډ سفارت ترشا ،کلوله پشته ،كابل
ټیلفون

0797105906
0707683787

برښنالیک lorenzo.delesgues@iwaweb.org
yama.torabi@gmail.com
ویب پاڼه www.iwaweb.org
د افغانستان د بشري حقونو سازمان ()AHRO

لعل گل لعل (رئیس)
دکور شمیره  ،41لسم سړک ،د نصوارو
پایکوب  ،قلعه فتح اهلل ،كابل

پوست بکس 829

د افغانستان د بیا جوړونې او بیارغونې
موسسه فالح ()ARRAF
عبد الودود حاذق (رئیس)
دکور شمیره  ،840اووم سړک ،قلعه فتح اهلل ،كابل
پوست بکس 289
ټیلفون

0777698069
0797228904

برښنالیک arrafafg@yahoo.com
د افغانستان د بیارغونې موسسه ()RAFA

انجنیرعبدالرشید غیاثی (رئیس)
کور ،305څلورم سړک ،تایمنی ،كابل
ټیلفون

0700277124

برښنالیک rafa_org@yahoo.com

د افغانستان د بیوزلو ښځو او نجونو لپاره
ښوونیزاو روزنیز مرکز ()ECW
ملكه قانع (رئیس)
د موزیک لیسې سړک ،د لوړو زده
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پتی او تماسونه

کړو وزارت ته مخامخ ،دهبوري ،كابل
ټیلفون

0700276065
0799323309

برښنالیک ecw_afghanistan@yahoo.com
arezo_qanih@yahoo.com
د افغانستان د پارلمان مرستندویه پروژه ()APAP

والتر گوارا (رئیس)
دکورشمیره 537د شورااتم سړک ( دپارلمان ترڅنګ)
د داراالمان سړک ،شپږمه ناحیه ،کارته سه ،كابل
ټیلفون 0202500940
0795975919
0799490989
برښنالیک walterguevara@sunyaf.org
ویب پاڼه

info@sunyaf.org
www.sunyaf.org

د افغانستان د پانګې اچونې د مالتړ اداره ()AISA

نسیم اکبر (د رئیس مرستیال)
د بهرنیو چارو وزارت ته مخامخ ،شاه
محمود غازی واټ ،كابل
ټیلفون

برښنالیک
ویب پاڼه

0700288304
0799336526
0202103408
0202103404
naseema@aisa.org.af
said.m@aisa.org.af
www.aisa.org.af

د افغانستان د حقوقو او ټولنیز عدالت بنست ()ARSJF

اجمل سوله مل (اجرایي رئیس)
دکورشمیره  ،4دوهم سړک( ،دروسیې سفارت
ترڅنګ)د دارالمان عمومی سړک کارته سه ،كابل
پوست بکس560
ټیلفون

0707446724
0700193540

برښنالیک arsjf.foundation@gmail.com
ajmalsolamal@yahoo.com
د افغانستان د زده کړې انستیتیوت ()AIL

سکینه یعقوبی (اجرایي رئیسه)
دکورشمیره  ،63دویم سړک (د بهارستان سینما تر
شا ،د میراحمد جومات ترڅنګ) کارته پروان ،كابل
ټیلفون 0700284326
0700293579
0700167135
برښنا لیک ail_acasst@yahoo.com
ویب پاڼه

ail_kabul@yahoo.com
www.creatinghope.org/aboutail

د افغانستان د سیمه ا یزو څیړنو مرکز ()RCSA

د پوهنتون وروستۍ تم ځای ،كابل
ټیلفون

0799814022
0752011250

برښنالیک aanawid@yahoo.com
a.naveed@rscaf.org
www.rscaf.org
ویب پاڼه

د افغانستان د پراختیا لپاره خیریه اداره ()WADAN

د افغانستان د صادراتو د پراختیا اداره ()EPAA

عنایت اهلل نیازی (د پروګرام آمر)

احمد جواد (عمومی اجرایي مدیر)

دکورشمیره ،6لومړۍ سړک ،خوشحال مینه ،كابل

د سوریا عالی لیسې ترشا ،دویم
سړک ،کارته چهار ،كابل

پوست بکس 10043
ټیلفون
برښنالیک
ویب پاڼه

0799889928
0752015178

niazi@wadan.org
info@wadan.org
www.wadan.org

ټیلفون

0752024550
0778902306

برښنالیک pakeezah.feroz@epaa.org.af
info@epaa.org.af
ویب پاڼه www.epaa.org.af
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د افغانستان د علومو اکاډمی ()ASA

نصراهلل منگل (د بشری علومو د څانګی مرستیال)
د شیرپورڅلورالری ،نوی ښار ،كابل
ټیلفون 0202102921
0202102919
0202103116
بریښنالیک afghanistanacademy@yahoo.com
د افغانستان د غیر حکومتی ادارو د ساتنې دفتر ()ANSO

نایس لي (رئیس)
ټیلفون

0797165017
0799325349
008821667881671

برښنالیک operations@afgnso.org
director@afgnso.org
ویب پاڼه www.afgnso.org
د افغانستان د فرهنګی میراثونو د ساتنې ټولنه ()SPACH

انا روسا رودریگس (د پروګرام انسجام کوونکی)
کور ،339لومړی سړک ،اکسفام دفترته مخامخ ،تایمنی ،كابل
ټیلفون

0700285859

برښنالیک info@spach.info
anarodriguez@spach.info
ویب پاڼه www.spach.info
د افغانستان د کرنی بازار د بیارغونی موسسه ()RAMP

لویس فیورو(رئیس)
د کرهنې او اوبو لګولو وزارت ،كارته سخی ،كابل
ټیلفون
برښنالیک
ویب پاڼه

0799211206
ssultani@ramp-af.com
www.ramp-af.com

د افغانستان لپاره د کلیو د بیارغونې اداره ()NPO/RRAA

محمد عارف یوسفزی (اداري آمر)
کور ،669د داراالمان سړک (د آریانا راډیو او ټلویزون
ته مخامخ) اوومه ناحیه ،ایوب خان مینه ،كابل
ټیلفون
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075201454

0707104882

برښنالیک nporraa@hotmail.com
د افغانستان د کلیود پراختیا او سولې موسسه ()ARDPO

سیالب وزیری
د شیرپورعمومی سړک ،كابل
پوست بکس 445
ټیلفون

0777154948
0700193540

برښنالیک ardp.org@gmail.com
د افغانستان د ماشومانو نړیوال صندوق ()CFA

انا ماریا جی لوکسین (د ټولو رئیس)
دکور شمیره  ،115د سید جمال الدین منځني ښوونځي
ته مخامخ ،دریمه نا حیه ،کارته چهار ،كابل
پوست بکس 5264
ټیلفون
برښنالیک
ویب پاڼه

0799758399
0798205952
0752021205
alocsin@afghanistan.childfund.org
kabul@cfafghanistan.org
www.childfund.org

د افغانستان د ماشومانو ښوونیز او
روزنیز سرکس ()MMCC
دیوید میسن و بریت میولحوسن (اجرایي رئیسان)
د داراالمان سړک ،دویم سړک ښي الس
ته د حبیبیې لیسې نه وروسته د خواجه
مال جومات ترشا ،كارته سه ،كابل
ټیلفون

0700229975
0700280140
0700291120
0700229987

برښنالیک circus@afghanmmcc.org
ویب پاڼه www.afghanmmcc.org
د افغانستان د ماشومانو د مرستی موسسه ()HTAC

محمد یوسف جبارخیل (د ټولو رئیس)

پتی او تماسونه

کور ،629شپږم سړک (رخشانې لیسې
ته مخامخ) ،كارته سه ،كابل
ټیلفون

0799619647
0700296462

برښنالیک yousuf@htac.org
sadeed@htac.org
www.htac.org
ویب پاڼه
د افغانستان د مدافع وکیالنو خپلواکه ټولنه ()AIBA

د افغانستان د مطالعاتو امریکایې انسټیټیوټ ()AIAS

روح اهلل امین (اداری آمر)
کور(142لومړۍ کور کیڼ لورته) ،دکلوله
پشتې سړک ،لومړی کوڅه (کیڼ الس ته)،
د انصاری څلورالری ،نوی ښار ،كابل
پوست بکس 1708
ټیلفون

روح اهلل قاری زاده (رئیس)
کور ،1سړک  ،1د مدینه بازار ترڅنګ ،قلعه فتح اهلل ،كابل
ټیلفون

0700223595
0799721469
0700203250

برښنا لیک president@aiba.af
rqarizada@yahoo.com
www.aiba.af
ویب پاڼه
د افغانستان د مدني ټولنې د مجتمع مؤسسه ()ACSFO

انجنیزعزيز رفيع (اداری رئیس)
دکور شمیره  ،48شهرآرا واټ (ماللی
زیږنتون ته مخامخ) ،نوی ښار ،كابل
ټیلفون

0752023787
0202201061
0700277284
0799337828

بریښنالیک azizrr@acsf.af
info@acsf.af
www.acsf.af/www.acsf-rc.com
ویب پاڼه
د افغانستان د مرکزی سیمو د سوکالۍ کميټه ()CAWC

نیک محمد احمدی (رئیس)
د برج برق تم ځاۍ ،د غالم حيدر خان
سړک ،کلوله پشته ،كابل
ټیلفون

0799301802
0752021729
0700279306

برښنالیک cawckabul@yahoo.com
nikahmadi64@hotmail.com

0 700252251
0700022578
0708324209

برښنالیک rohullahamin@yahoo.com
aias.kbl@gmail.com
www.bu.edu/aias
ویب پاڼه
د افغانستان د معلوماتو د انسجام اداره ()AIMS

نیک مارتین (اجرايي رئیس)
دکور شمیره  ،1070پنځلسم سړک (کیڼ لور ته
لومړنۍ فرعي کوڅه) ،وزیراکبر خان ،كابل
پوست بکس5906
ټیلفون

0799117565
0786011556
0700248827

برښنالیک info@aims.org.af
abdul.majeed@aims.org
ویب پاڼه www.aims.org.af
د افغانستان د ملکي خدمتونو د مالتړ اداره ()ACSS

مارک گرب (د پالوې مشر)
لومړی سړک ،د حاجی یعقوب څلورالری ،كابل
ټیلفون
ویب پاڼه

0202203905
www.usaidacss.org

د افغانستان د ملی پراختیایی ستراتیژۍ د
همغږۍ او پراختیا اداره ،د پالیسی او استراتیژی
ریاست ،د بودیجی عمومی ریاست ()ANDS
وحید اهلل ویسي (د بودیحې عمومي رئیس)
د مالیې وزارت  ،پشتونستان واټ ،كابل
ټیلفون

0799053657
0700182623
205

الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود

برښنالیک waissian@gmail.com
info@ands.gov.af

ویب پاڼه

www.ands.gov.af

د افغانستان د نوید صحت موسسه ()ANSO

علی جعفری (مدیر)
دکورشمیره  ،756سړک  ،14کارته سه ،كابل
ټیلفون

0798174915
0799074048
0799418313

برښنالیک payeshco@gmail.com
wood2samt@yahoo.com
ویب پاڼه www.anso.af
د افغانستان د ټولنو پراختیايي موسسه ()ACDO

گل واعظ کزر (اجرایي رئیس)

0700049980
فکس

0093202201625

برښنالیک awcafgh@yahoo.com
ویبپاڼه www.afghanistanwomencouncil.org
د افغانستان د ښځو نوی بنسټـ ()AWNF

فريده شيرزوی (رئیسه)
اپارتمان نمبر ،29شلم بالک ،څلورم مکرویان ،كابل
ټیلفون

0700203161
0700182713

برښنالیک eslom_2006@yahoo.com
د افغانستان سره د بلجیم د پیوستون اداره ()SAB

جواد رسولی (اداری لوړپوړی مدیر)
کور ،150لومړی سړک ،د کارته
پروان دوهمه برخه ،كابل

د تاجورسلطانې لیسې ته مخامخ 4،نا حیه،
د سرسبزی څلورالری ،كابل

ټیلفون

0799193486
0797194916

برښنا لیک acdo1232003@yahoo.com

فکس

003242379331

د افغانستان د ښځو او ماشومانو لپاره بشری مرستی ()HAWCA

برښنالیک sabsadmofficer@yahoo.com
hrm.sab@gmail.com
ویب پاڼه www.assosab.be

دکور شمیره  ،1137د سیلو د تیلو د ټانک سړک
 ،P-5پنځه ناحیه خوشحال مینه ،كابل

د افغانستان سره د پیوستون موسسه ()SA

ټیلفون

0700281991

سیلۍ غفار(رئیس)

پوست بکس1261
ټیلفون

0797075976
0708216566
0799490674

برښنالیک hawca@hawca.org
selaykhan@gmail.com
ویب پاڼه www.hawca.org
د افغانستان د ښځو ټولنه ()AWC

فتانه اسحاق گیالنی (رئیسه)
دکورشمیره  ،61د برج برق تم ځای ،کلوله پشته ،كابل
پوست بکس 1913
ټیلفون
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0799888118

حسن السید (د ټولو رئیس)
کور ،41دولسم سړک ،پای کوب نصوار
ته نږدې ،قلعه فتح اهلل ،كابل
ټیلفون

0799303633
0774045144
0777607732

برښنالیک afg.cdm@solidarites-afghanistan.org
afg.adm.coo@solidarites-afghanistan.org
ویب پاڼه www.solidarites.org
د افغانستان لپاره د بی بی سیروزنیزه پروژه ()BBC-AEP

محمد شفیق حکیمی (رئیس)
د قلعه نجارا لومړۍ سړک،

پتی او تماسونه

دکورشمیره ،271خيرخانه ،كابل
0700285240

ټیلفون

برښنالیک arckabul@hotmail.com
د افغانستان مطبوعاتی او کلتوری مرکز – آیینه ()AINA

برښنالیک aep.bbc@gmail.com
shafiqhakimi@hotmail.com

براجش ورما (د ټولو رئیس)

د افغانستان د بیارغونې اداره ()ABR

دکورشمیره  ،21د شهید څلور الری،
 10ناحیه  ،نوی ښار ،كابل

انجنيراحمد ابراهيم حيدری (رئیس)
دکورشمیره  ،2608یولسم سړک ،تایمني ،كابل
ټیلفون

0700291104
0752019642

برښنالیک abr.kabul@gmail.com
abr_kabul1@yahoo.com

د افغانستان لپاره د کوچنیو پورونو د پانګې
اچونې دمالتړ مرکز ()MISFA
کا ترین فقیری (اداری رئیس)
کور  ،195د عصمت مسلم کوڅه ،نوی ښار ،كابل
ټیلفون
برښنالیک
ویب پاڼه

0799499505
0700295474
info@misfa.org.af
sultan.massoodi@misfa.org.af
www.misfa.org.af

د افغانستان لپاره پراختیايي او مرستندویه موسسه ()AADA

عبدالرحمن شهاب (د پروګرامونو رئیس)
دکورشمیره  ،192دپل سرخ څلور الری ،كارته سه ،كابل
پوست بکس2006
ټیلفون

0799478617
0786611325

برښنالیک arahman@aada.org.af
aada.kabul@gmail.com
ویب پاڼه www.aada.org.af
د افغانستان لپاره د مرستې کمیټه ()ARC

محمد عمر ستانکزی (د دفترمشر)
دکورشمیره ،1سړک ،1د شاه شهید زیارت ترشا ،كابل
ټیلفون

0700287606

ټیلفون

0700238955
0799333888
0799829808

برښنالیک bkverma100@hotmail.com
ویب پاڼه www.ainaworld.org
د افغانستان ملی راډیو تلویزیون ()RTA

حنیف شیرزاد (د پالن او نړیوالو اړیکو رئیس)
ایساف قومانداني ته مخامخ ،د ترانسپورټ
وزارت ترڅنګ ،انصاری واټ ،كابل
پوست بکس544
ټیلفون

0202102487
0799749602
0700277519

برښنالیک rta_afg@yahoo.com
hanifsherzad@yahoo.com
ویب پاڼه www.rta.org.af
د افغانستان نړیوال هدف ()GPA

رمضان زیب (رئیس)
د پل خشک دوهم سړک 13 ،ناحیه ،كابل
ټیلفون

0799373957

برښنا لیک gpa_org@yahoo.com
ramzanzaib2002@yahoo.com
ویب پاڼه www.globalpointafghanistan.org
د افغانستان ټایمز ورځپاڼه ()ATD

عبدالصبور سریر
د کاردان پوهنتون ترشا ،پروان دو ،كابل
ټیلفون

0708954626

برښنالیک afgtimes@yahoo.com
saboorsareer01@yahoo.com
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د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه ()ACCI

د رحیم ګردیزی شرکت ترڅنګ ،سالنګ واټ ،كابل

محمد قربان حق جو (اجرایي لوړ پوړۍ مدیر)

ټیلفون

حضوری چمن (د کابل نندارې ترڅنګ) كابل

برښنالیک jmujahed@yahoo.com
jamila_mujahed@yahoo.com

پوست بکس 233
ټیلفون:

فکس

0799462388
0799810184
0700236677
0752025854
00776100166

برښنالیک info@acci.org.af
ceo@acci.org.af
www.acci.org.af
ویب پاڼه
د افغانی غیر دولتی مؤسسو د همغږۍ اداره ()ANCB

احمد شاه حبیب (اجرايي رئیس)
لومړۍ کور ،دریم سړک ،قلعه فتح اهلل ،كابل
پوست بکس981
ټیلفون

0799333621
0700200266

برښنالیک ancb@ancb.org
admin@ancb.org
ویب پاڼه www.ancb.org
د افغان کورنیو د پاملرنې دفتر()CAF

نذیررسولی (د ټولو رئیس)
دکور شمیره 57 ،497سړک (د حاجی عبدالمتین
جومات ته مخامخ) د کارته پروان دوهمه
برخه ،څلورمه ناحیه ،دوهم زون ،كابل
پوست بکس5822
ټیلفون

0799011052
0700292184
0799311619

برښنالیک cafkbl@gmail.com
naimrassa@gmail.com
ویب پاڼه www.caf.org.af
د افغان ښځوغږ رادیو ()VAWR

جمیله مجاهد (رئیس)
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0700275089

د اقتدار ملی اونیزه ()EM

سید محمد علی رضوانی (اډیټ کوونکی)
کور ،2د وکیل صمد کوڅه (کیڼ الس) د عمر
جان قندهاری جومات ته مخامخ ،كابل
ټیلفون

0799348791
0799211341

برښنالیک eqtedaremelli@yahoo.com
alirezvani2006@yahoo.com
ویب پاڼه www.eqmweekly.com.af
د اقتصاد وزارت ()MoEC

عبدالهادی ارغندیوال (وزیر)
د ملک اصغر څلورالری (د بهرنیو چارو وزارت
ته مخامخ) شاه محمود غازی واټ ،كابل
ټیلفون

0700263748
0202100394

فکس

0093202100328

برښنا لیک khalid.rahmani@gmail.com
ahmadkhalid_rh@yahoo.com
د اکسفام جی بی مؤسسه ()Oxfam GB

گریس عمر (د ټولو رئیس)
کور ،398لومړی سړک ،لسمه
ناحیه ،قلعه فتح اهلل ،كابل
پوست بکس 681
ټیلفون

برښنالیک
ویب پاڼه

0799109769
0700212653
0202202667
008873762945671
oxfamkbl@oxfam.org.uk
gommer@oxfam.org.uk
www.oxfam.org.uk

پتی او تماسونه

د اکسفام نویب موسسه ()Oxfam Novib

شاه لیتون (د پروګرامونوعمومی آمر)
کور 5 ،1141سړک ،قلعه فتح اهلل ،كابل
پوست بکس 681
ټیلفون

0796010045

برښنالیک shah.liton@oxfamnovib.nl
ویب پاڼه www.oxfamnovib.nl

د اکشن ایډ موسسه په افغانستان کې ()ActionAid
ِج .بي .ادیکاری (د ټولو رئیس)

ویب پاڼه

د آلمان افغان بنیاد ()GAF

نوی ښار ،كابل
برښنالیک gaf_kabul@yahoo.com
د آلمان پراختیايي بانک ()KfW-GDB

مایکل گروبر (د ټولو رئیس)
کور ،2/33د صدارت څلورالری ،كابل
ټیلفون

دکورشمیره  ،705نهم سړک ،تایمني ،كابل
ټیلفون
فکس

0799043656
0799205324
0799758687
0093202203771

برښنالیک gb@actionaidafg.org
zarrena.vasquez@actionaid.org
ویب پاڼه www.actionaidafg.org
د اکشن فیم موسسه ()ACF

شاشوات ساراف (د دفترمشر)
د هراتی جومات سړک د اتصاالت ودانۍ
ته نږدې ،نوی ښار ،كابل
ټیلفون 0799566128
0799182227
0700224694
بریښنا لیک hom@af.missions-acf.org
ویب پاڼه

kabul@af.missions-acf.org
www.actioncontrelafaim.org

د الټای مشورتي دفتر ()Altai

اریک دیوین (رئیس)
د کورشمیره  ،1057څلورم سړک ،قلعه فتح اهلل ،كابل
ټیلفون

0799888111
0799888666

برښنالیک edavin@altaiconsulting.com
info@altaiconsulting.com

www.altaiconsulting.com

0799020991
0700274456
0700281447
0700274457

برښنالیک kfwkabul@gmx.de
michael.gruber@kfw.de
www.kfw.de
ویب پاڼه
د آلمان تخنیکی مرستې ()GTZ

اندریوس کلوسینگ (د ټولو رئیس)
دکورشمیره  ،33/2د صدارت څلورالری ،كابل
ټیلفون

0799310353
0706720221

برښنالیک thomas.lehmann@gtz.de
ویب پاڼه www.gtz.de/afghanistan
د آلمان سفارت ()Germany

شپږمه مینه ،وزیر اکبر خان ،كابل
وارنرهانس لوک (سفیر)
پوست بکس 83
ټیلفون

0202101512

فکس

0049305000717510

برښنالیک
ویب پاڼه

zreg@kabu.auswaertigs-amt.de
www.kabul.diplo.de

د آلمان د پراختیايي خدماتو موسسه ()DED

روگ (د ټولو رئیس)
جن
ِ
دکورشمیره  ،33/10د صدارت څلورالری ،كابل
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یلفون

0700205797
0787889200
0799055106

کور15 ،1024سړک ،کیڼ لورته ۶
کوڅه ،شیرپور ،نوی ښار ،كابل

برښنالیک dedafg@web.de
dedafg-oa4@web.de
ویب پاڼه www.afghanistan.ded.de

ټیلفون 0799569692
0796630380
0700300456
برښنا لیک aleem.aga@abc.com

د آمو د پراختیا او بیا رغونې موسسه ()ARD

ویب پاڼه

نذيرمحمد (رئیس)
څلورم سړک د تیلو ټانک ته مخامخ ،تایمنی ،كابل
ټیلفون

0700277377
0700290861

برښنالیک engnazer_ard@yahoo.com

د امریکې د متحده ایاالتو سفارت ()USA

برندن اوبراین (کونسل)
د لوی مسعود سړک ،كابل
ټیلفون

د ام ،اس ،ډی موسسه ()MSD

دانیال بچیلدر(رئیس)
کور ،75د غازی لیسې شا ته ،جمال مینه ،كابل
ټیلفون

0797838895

برښنالیک info@msdev.org
ویب پاڼه www.msdev.org

د ام ،ډی ،سی د ماین پاکی د موسسې
د کشف او د سپو مرکز ()MDC
محمد شهاب حکیمی (رئیس)
د مرنجان غونډی لویدیځه خوا ،د کابل برښنا
دفترته مخامخ ،لومړی مکروریان ،كابل
پوست بکس 2001
ټیلفون
فکس

0700222899
0700222877
0752021808
0093202300135

nicholas.s.schifrin@abc.com
www.abcnews.com

0700108001
0700108002
0700201908
0700108377

برښنالیک usconsulkabul@state.gov
ویب پاڼه www.kabul.usembassy.gov
د امریکا سفارت/د عامه اړیکو څانګه ()USA

د لوی مسعود سړک ،كابل
ټیلفون

0700108278
0700108277

برښنالیک mansoorsx@state.gov
ویب پاڼه www.kabul.usembassy.gov

د امریکا غږ ،آشنا راډیو او ټلویزیون
افغانستان ()VOA /Ashna
محمد اکرم شینواری (انسجام کوونکی)
کور ،26پنځلسم سړک ،وزیراکبرخان ،كابل
پوست بکس 214

برښنالیک mdcafghan@hotmail.com
mdcafghan@yahoo.com
ویب پاڼه www.mdcafghan.org

ټیلفون

د امریکا انتشاراتی موسسه ()ABCNews

0752004166
0799774477
0700277198
008821689850499

فکس

0042221121913

نیکوالس شیفرین (خبریال)
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برښنالیک eshinwari@yahoo.com

پتی او تماسونه

ویب پاڼه

eshinwari@hotmail.com
www.voanews.com

د اندونیزیا سفارت ()Indonesia

حرمان هدایت (سفیر)
ماللی واټ ،لسمه نا حیه ،نوی ښار ،كابل
پوست بکس 532
ټیلفون

0202201066

فکس

0202201735

برښنالیک kabul.kbri@deplu.go.id
د انټرنیوز دفتر په افغانستان کې ()Internews

شارمین اندرسن (د ټولو رئیس)
کور1 ،143سړک ،کیڼ لور ته ،د انصاری
څلورالری ،د کلوله پشتې سړک ،نوی ښار ،كابل
ټیلفون

0797534336
0700291564

برښنالیک canderson@internews.org
info@internews.af
ویب پاڼه www.internews.org
د انسانی مرستو د برابرولو اداره (همکاری) ()CHA

حمید اهلل سلجوقی (رئیس)
دویم ،دریم او څلورم کور ،د مرکزی سیلو پنځم سړک
(سنګ کشانو جومات ته نږدې) کارته پروان ،كابل
ټیلفون

0700291722
0775838129
0700298639
008821664443261

برښنالیک hamidsaljuqi@cha-net.org
admin@cha-net.org
ویب پاڼه www.cha-net.org
د انصار خیریه انستیتیوت ()ARI

رضا سدودینی (د بهرنی اړیکو مدیر)
د حاجی یعقوب څلور الری د سره صلیب
مرکزي دفترته نږدې ،نوی ښار ،کابل

ټیلفون

0700290427
0700224442
00985116065321

برښنالیک tahami@emdadari.com
sadodini@emdadari.com
ویب پاڼه www.emdadari.com
د انګلستان سفارت ()Britain

مارک سدویل (سفیر)
پنځلسم سړک ،څلورالری ته
نږدې ،وزیراکبرخان ،كابل
پوست بکس 334
ټیلفون
فکس

0700102273
0700102000
00873762854939
0093700102250

برښنالیک britishembassy.kabul@fco.gov.uk
ویبپاڼه www.ukinafghanistan.fco.gov.uk/en
د انگلستان د نړيوالو پراختیايي چارو دفتر()DFID

ما رشال الیت (د  DFIDافغانستا ن دفتر مشر)
پنځلسم سړک ،د انګلستان سفارت ،وزیراکبرخان ،كابل
پوست بکس 334
ټیلفون

0799401322
0797222003

برښنالیک m-hollis@dfid.gov.uk
z-puya@dfid.gov.uk
ویب پاڼه www.dfid.gov.uk
د انیس ورځپاڼه ()AD

فیض اهلل محتاج (مسوول مدیر)
د آزادۍ مطبعې ودانۍ ،دریم پو،
دریم مکروریان ،كابل
ټیلفون

0202301342

برښنالیک muhtajanis@gmail.com
د اومر د ماین پاکی او بیارغونې موسسه ()OMAR

فضل کریم فضل (رئیس)
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غازی اسټیدیوم ته نږدې ،حضوری چمن ،كابل
پوست بکس 150
ټیلفون
فکس

0799322127
0799322129
0093202102152

برښنالیک fazel@omar.org.af
info@omar.org.af
ویب پاڼه www.omar.org.af

د ائتالف د ځواکونو د ګډې قومندانۍ
د عامه اړیکو دفتر()ISAF
كابل
ټیلفون

0799513999
0701132000

برښنالیک ijc.media@afghan.swa.army.mil
jcmediaopsnu@apod-kaia.isaf.nato.int
د اې ،سی ،آی موسسه ()ECI

فدریک فان حکمن (سیمه ایز رئیس)

فکس

0202101393
0202101395
0 202101396

برښنالیک iranembassy-kbl@yahoo.com
د ایکلول اکسس موسسه ()EA

عبداهلل فهیم (د ټولو رئیس)
دکور شمیره  ،459ښی الس ،څلورم
سړک ،قلعه فتح اهلل ،كابل
ټیلفون

0700297447
0777297447

برښنالیک afahim@equalaccess.af
fahim001@gmail.com
ویب پاڼه www.equalaccess.org
د ایمرجنسي روغتون ()Emergency

د پارک سړک (د ګل فروشی کوڅې
ته مخامخ) كابل ،نوی ښار
ټیلفون

0799565966

دویم سړک ،د  40متری سړک نه لری ،تایمنی ،كابل

برښنالیک emergency@emergency.it
tویب پاڼه www.emergency.it

برښنالیک heckmanv@ec-int.org

د ایټالیې دسفارت د همکاریو دفتر ()IC

ټلفون

0700274519

د ای ،ام ،ډی ،اچ موسسه ()EMDH

ادریس عثمان (د اړیکو مسول)
د لوی مسعود سړک ،كابل

محمد حامد سروری (ملی او امنیتی مدیر)

ټیلفون

د فاتحه خوانې د صالون سړک ،شیرشاه
مینه ،کارته چهار ،كابل

@idress.osman
برښنالیک
coopitafghanistan.org

ټیلفون

0799339969

برښنالیک natofficer.afghanistan@emdh.org
mhamed.sarwary@yahoo.com
ویب پاڼه www.emdh.org
د ایران د اسالمی جمهوریت سفارت ()Iran

د ایټالیې سفارت ()Italy

کلودیوگلنتزر(سفیر)
د لوی مسعود سړک ،كابل
ټیلفون

فدا حسین مالکی جعفری (سفیر)
جاده صلح ،د شیرپور څلورالری ،كابل
ټیلفون
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0202101391
0202101392

0202104751

برښنالیک

0202103144
075202307
0700028942
ambasciata.kabul@esteri.it
connazionali.ambkabul@esteri.it

پتی او تماسونه

د باختر د خبر رسولو آژانس ()BNA

بشیرشبیر (رئیس)
د کلتوراو ځوانانو وزارت ،ده افغانان ،كابل
ټیلفون

0202101304

برښنالیک bashirshabir@yahoo.com
ویب پاڼه www.bakhtarnews.com.af

ویب پاڼه

د بشري حقونو د څيړنې او مالتړ ډله ()HRRAC

نصرت عصمتی (سالکار ،د اړیکو او خپرونو آمر)
کور  2 ،108سړک ،قلعه فتح اهلل ،كابل
ټیلفون

د باختر پراخیتايي شبکه ()BDN

احمد فرید فایق (اداری رئیس)
د بهارستان سینمالومړۍ سړک ،کارته پروان ،كابل
پوست بکس 1664
ټیلفون

0799007564

برښنالیک bakhtardf@yahoo.com
qnasrat@gmail.com
ویب پاڼه www.bdn.org.af
د بریتش کونسول دفتر ()BC

تونی جونس (رئیس)
کارته پروان ،دکورشمیره 17-15د
نادریې عالی لیسې ترشا ،كابل
ټیلفون

0790000130
0790000150

برښنالیک tony.jones@britishcouncil.org
info.afghanistan@britishcouncil.org
ویب پاڼه www.britishcouncil.org/afghanistan

د بشر دحقونو او ډیموکراسۍ د پراختیا
لپاره نړیوال مرکز()ICHRDD

info@dd-rd.af
www.dd-rd.af

برښنالیک
ویب پاڼه

0752017744
0752017733
hrrac@afghanadvocacy.org.af
www.afghanadvocacy.org.af

د بشری خدماتو خپلواکه ټولنه ()IHSAN

کور ،45/44دویم سړک ،د تایمنی
پروژه ،تایمنی ،كابل
ټیلفون

0799328597
0700283813

برښنالیک ihsan_org@hotmail.com
د بشری مرستو او پراختیايي خدمتونو دفتر()SHAD

ډاکټرباخترامین زی (رئیس)
د کوټې شمیره ،104څلورم پوړ ،نجیب
زراب مارکیټ ،قوای مرکز ،كابل
ټیلفون

0700470770
0799371710

برښنالیک mail@shade.org.af
aminzay@shade.org.af
www.shade.org.af
ویب پاڼه

ضیا مبلغ (سرپرست رئیس)

د بلجیم سفارت ()Belgium

کور  2 ،113سړک ،ښي الس ته ،د برج
برق تم ځای ،کلوله پشته ،كابل

بارت د گروف (د نمایندګۍ مشر)

ټیلفون

0796138721
0752041216
0799829326
00881632515371

فکس

00881632515370

00

برښنالیک amoballegh@dd-rd.af

د قلعه فتح اهلل عمومي سړک ،لومړۍاو
دریم کور ،تایمنی وات كابل
ټیلفون

0794551146
0700200135

برښنالیک bart.degroof@diplobel.fed.be
kabul@diplobel.fed.be
www.diplomatie.be/kabul
ویب پاڼه
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د بلغاریا سفارت ()Bulgaria

د بیا رغونې او بیا جوړنې ملګرې ()PRB

ولری ارژنتنسکي(سفیر)

انجنیرنورحسین

دوزیراکبرخان پنځلسم سړک ،د شیرپورسړک ،كابل

(د پروګرام آمر/د ریاست سرپرست)

ټیلفون
فکس

0700278789
0202102148
0093202101089

کور ،300د برج برق تم ځای ،کلوله پشته ،كابل
ټیلفون

0700280995
0799391820
0799419700
0202200012

فکس

0093202200012

برښنالیک bgembkabul@yahoo.com
د بنګله دیش د کلیو د پرختیا کمیټه ()BRAC

محمد انورحسین (سیمه ایز آمر)
دکور شمیره  ،45څلورمه کوڅه ،د قصابی سړک
(دبهارستان سینما تر شا ) ،کارته پروان ،كابل
ټیلفون

0700288300

برښنالیک fazlul1957@yahoo.com
fazlul.h@brac.net
ویب پاڼه www.bracafg.org
د بهرنیو چارو لپاره د ښاريانو شبکه ()CNFA

خیبر کاکړ (د اعزامی هیات معاوی)
دکور شمیره  6 ،426سړک ،د عبدالعلی
مستغنی لیسې ته مخامخ ،كارته سه ،كابل
ټیلفون

0752013131
0700077586

برښنالیک kakar@cnfaafghanistan.org
info@cnfaafghanistan.org
ویب پاڼه www.cnfa.org
د بهرنیو چارو وزارت ()MoFA

زلمی رسول (وزیر)
د ملک اصغر څلورالری ،شاه محمود غازی واټ ،كابل
ټیلفون
فکس

0700104005
0202100366
0700104202
0018668909988

برښنالیک contact@afghanistan-mfa.net
ویب پاڼه www.afghanistan-mfa.net

برښنالیک prbkabul@hotmail.com
Kabul@prb.org.af
www.prb.org.af
ویب پاڼه
د پاکستان سفارت ()Pakistan

محمد صادق (سفیر)
لسم کور ،د نجات واټ سړک ( WHOدفتر
ته مخامخ) ،وزیراکبرخان ،کابل
ټیلفون

0202300911
0202300913

برښنالیک parepkabul@yahoo.com
ویب پاڼه www.mofa.gov.pk/afghanistan
د پالیسۍ او بشري پراختیا مرکز()CPHD

خوږه کاکړ (د پروژی انسجام کوونکی)
د کابل پوهنتون ،جمال مینه ،كابل
ټیلفون

0708815971
0798238595

برښنالیک Khwaga.kakar@undp.org
fazel.stanekzai@undp.org
ویب پاڼه www.cphd.af
د پراختیا لپاره ټولنیز بنسټ ()TSCO/SFRRD

محمد محسن ضیا ایوبی (د پروګرام آمر)
دکرنې وزارت تر ښا ،د جرمنانو رواني
کلینیک ته مخامخ  ،کارته سخی ،كابل
پوست بکس 1590
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پتی او تماسونه

ټیلفون

0799301247
0778823705
0707593727

برښنالیک tsco_org@yahoo.com
ahmadshahir.zia@gmail.com

د پوهنې وزارت ()MoE

فاروق وردک (وزیر)
محمد جان خان وات ،كابل
ټیلفون

د پرواز د کوچنیو پورونو موسسه ()PARWAZ

محمد امان صدیقی (د پروګرام آمر)
د حجاری او نجاری کوڅه (رابعې بلخي لیسې
ته نږدې) لومړی سړک ،کارته چهار ،كابل
ټیلفون 0700234848
0798235962
برښنالیک maman_seddiqi@yahoo.com
www.parwaz.org
ویب پاڼه
د پولند د بشري مرستو سازمان ()PHO

مگدلنا بابل (موقت عمومی رئیس)
کور ،521اتم سړک ،تایمنی ،كابل
ټیلفون

0797472536
0799599039
0796338449

برښنالیک phoaf@pah.org.pl
ویب پاڼه www.pah.org.pl
د پولنډ روغتیایي پالوی ()PMM

میخاو متوشیا ویج (د اعزامی هیأت مشر)
کور ،268اتم سړک ،تایمنی ،كابل
ټیلفون

0799008199
0799008177

برښنالیک michalmartin@yahoo.com
sophie@poczta.fm
د پولی تخنیک پوهنتون  -کابل ()Polytechnic

عزت اهلل حامد (رئیس)
د افشارسړک ،کارته مامورین ،پنځمه ناحیه ،باغ باال ،كابل
ټیلفون

0752001933
0202201114
0700276803

0796800200
0798801066
0202103418

برښنالیک sifat.rahimee@moe.gov.af
attaullah.wahidyar@moe.gov.af
د پیسو نړیوال صندوق ()IMF

وابل عبداهلل (استوګن استازی)
کور14 ،144سړک ،وزیراکبرخان ،كابل
ټیلفون

0799749608

برښنالیک kabdallah@imf.org
www.imf.org
ویب پاڼه
د تاجکستان سفارت ()Tajikistan

پنځلسم سړک ،پنځمه کوڅه وزیراکبرخان ،كابل
ټیلفون

0202300392

برښنالیک kabultj@tojikistan.com
د تحرک د هوساینې موسسه ()MOVE

ډاکټرعبدالملوک خلیلی (د پروګرام رئیس)
دکور شمیره  ،353دوهمه کوڅه ،د
دهبوری سړک ،کوټې سنګی ،كابل
ټیلفون

0700212050
0799040912
0798010795

برښنالیک movewelfare@yahoo.com
azeemruhani@yahoo.com
د تخنیکي او پراختیایي همکاریو اداره ()ACTED

زیگی گروال (د ټولو رئیس)
کورنمبر ،403دقیقی وات ،د تایمنی
سړک ،نوی ښار ،كابل
ټیلفون

0700282539
0799611775
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0700202806
008821650601460
برښنالیک
ویب پاڼه

kabul@acted.org
ziggy.garewal@acted.org
www.acted.org

د ترانسپورټ او ملکی هوانوردی وزارت ()MoTCA

محمد اهلل بتاش (سرپرست)
ایساف قومانداني ته مخامخ ،د ملی راډیو
تلویزیون ترڅنګ ،انصاری واټ ،كابل
پوست بکس 165
ټیلفون

0202101032
0799807241
0202101031

برښنالیک farhad_przd@yahoo.com
د ترکمنستان سفارت ()Turkmenistan

موالموف اتا جان (سفیر)
دکورشمیره  ،280دریمه کوڅه ،دیارلسم
سړک ،وزیراکبرخان ،كابل
ټیلفون

0700285801
0700287548

برښنالیک tembkabul@gmail.com
د ترکیې سفارت ()Turkey

باسات اوزترک (سفیر)
دکور شمیره  ،134شاه محمود غازی واټ ،كابل
ټیلفون

0202101581
0202103253
0799335303

برښنا لیک kabil.be@mfa.gov.tr
acar33@gmail.com
د تروکییر موسسه ()Trocaire

ماتیو .ای .گری (عمومی استازی)
دکورشمیره  ،34څلورم سړک ،لسمه ناحیه ،تایمني ،كابل
ټیلفون
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0797209676
008821652019725

برښنالیک mgray@trocaire.ie
ویب پاڼه www.trocaire.org
د تلپاتې څیړنې او پراختیا لپاره سازمان ()OSDR

حاجی احمدی (رئیس)
کور ،864د شورا سړک ،پل سرخ ،كابل
ټیلفون

0700293340

برښنالیک osdr_kabul@yahoo.com
sultanm_ahmady@yahoo.com
د ټولنیزې پراختیا لپاره ملګرې ()PSD

انجنیرعبدالحی (رئیس)
انچی باغبانان د شمامې مکتب دننه،
دشت برچي ،دشت برچي ،كابل
ټیلفون

0700285122
0799329113
0799503047

برښنالیک psdkabul@gmx.net
sameem@qta.paknet.com.pk
د ټولنی د پرمختګ سازمان ()ACD

اکمل نوید (رئیس)
نوی ښار ،كابل
برښنالیک acdtbafg@psh.paknet.com.pk

د ټولنیز -اقتصادی او د نظریاتو د څیړنې
افغانی مرکز ()ACSOR Survey
مت ورشو (اداری رئیس)
دکور شمیره ،112د لکی فایف سړک ،دحاجی
یعقوب څلورالری ،لسمه ناحیه ،نوی ښار ،كابل
ټیلفون
برښنالیک
ویب پاڼه

0799328714
0799620639
will.hayes@d3systems.com
www.acsor-surveys.com

د ټولنیزو څیړونو مرکز ()SRI

عزیز بختیاری (رئیس)

پتی او تماسونه

کوټې سنګی (د شاهین رستورانت ترڅنګ) كابل،
ټیلفون

0797389526
0799301248

برښنالیک social_researches@yahoo.com
bakhtiari.aziz@gmai.com
د ټولنیزو مرستو موسسه ()COOPI

فيصل احمد گيالنی (د ټولو انسجام کوونکی)
کور نمبر ،131د قصابانو سړک (د فرینډز2
میلمستون ته نږدی) لسمه ناحیه ،نوی ښار ،كابل
ټیلفون

0700277287
0700297027
008821651101255

برښنالیک

gilani@coopi.org
kabul@coopi.org

د ټولنې د پراختیا او سیمه ایزې ادارې
پروژه ()LGDP) (ARD/USAID
محمد نیا (اداری آمر)
کور ،103دریم سړک ،عمومی سړک ،شش درك ،كابل
ټیلفون

0797165207

برښنالیک mnia@ardinc.com.af
ویب پاڼه www.ardinc.com

پوست بکس 383
ټیلفون

برښنالیک dmt-afghan-pd@tearfund.org
dmt-kabul-pio@tearfund.org
ویب پاڼه www.tearfund.org
دټيرديس هوميس دفتر ()TdH

مارسل ریمند (عمومی استازی)
پنځم سړک( ،د کابل لندن مارکیټ
ترڅنګ ،قلعه فتح اهلل ،كابل
ټیلفون

کور ،302د عسکری کلوپ ګواليي،
 ۶ناحیه ،شش درک ،كابل
ټیلفون
برښنالیک
ویب پاڼه

0795640676
0700215170
ckaplan@ifes.org
wshadman@ifes.org
www.ifes.org

د ټیرفنډ موسسه ()TF

جول هفنستاین (رئیس)

0700379990
0797477027
0700277202
0202201290

برښنالیک tdhkabul@tdhafghanistan.org
marcel.reymond@tdh.ch
ویب پاڼه www.tdhafghanistan.org
د جاپان بیړني غیر دولتي سازمانونه ()JEN

کیوتاکا تاماری (د دفترمشر)
کور ،61دریم سړک ،قلعه فتح اهلل ،كابل
ټیلفون

د ټاکنیزو نظامونو نړیوال سازمان ()IFES

کونستانس کاپالن (مرستیال)

0700278219
0799868597
0799337231

0700280921
008821655523097
008821689852012

برښنالیک tamari@jen-npo.org
kabulfin@jen-npo.org
ویب پاڼه www.jen-npo.org
د جاپان د سوکالۍ او دوستی نړیوال بنیاد ()JIFF

اکبراحمد یار (رئیس)
روسیې سفارت ته نږدې،د داراالمان
سړک ،ایوب خان مینه ،كابل
ټیلفون

0700276765
0707653591

برښنالیک jiff_kbl@yahoo.com

کور 9 ،508سړک ،تایمنی ،كابل
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د جاپان سفارت ()Japan

د جګړې ځپلی ماشومانو لپاره
خیریه موسسه ()TCOW

پنځلسم سړک ،وزیراکبرخان ،كابل

تیمورعلی (موقت رئیس)

شیگوکی هیروکی (سفیر)
ټیلفون

0700224451
0799363827
00873762853777

فکس

00873761218272

برښنالیک plt1@eoj-af.org
plt2@eoj-af.org
د جاپان د شخړو د مخنیوی لپاره مرکز ()JCCP

حیاشی یوتاکا (ستازی)
قلعه فتح اهلل ،كابل
ټیلفون

0799029684
00873763052650

برښنالیک kabul@jccp.gr.jp
ویب پاڼه www.jccp.gr.jp

د مسعود سعد کوڅه ،پنځم سړک ،قلعه فتح اهلل ،كابل
ټیلفون
برښنالیک
ویب پاڼه

0700011819
info@thechildrenofwar.org
www.thechildrenofwar.org

د جان هاپکنز د عامه روغتیا ښوونځی ()JHBSPH

کیهان ناطق (رئیس)
کور 3 ،111سړک ،د جرمنانو کلنیک
ُ
ترڅنګ انصاری واټ ،نوی ښار ،كابل
ټیلفون

0700059152

برښنالیک knatiq@jhsph.edu
ویب پاڼه www.jhsph.edu
د جانزهاپکنس پوهنتون یوه څانګه ()Jhpiego

د جذام د کنټرول دفتر ()LEPCO

دنیس بایرد (رئیس)

محمد جواد احمدی (اداری آمر)

کور ، 113دریم سړک ،د جرمنانو دکلینک ترڅنګ،
څلورمه ناحیه ،انصاری واټ ،نوی ښار ،كابل

دکور شمیره  ،151څلورم سړک د
درمسال ترشا ،کارته پروان ،كابل
پوست بکس 6057

ټیلفون

0799779448
0799878691

برښنالیک lepcokabul@yahoo.com

برښنالیک dbyrd@jhpiego.net
nansari@jhpiego.net
www.jhpiego.net
ویب پاڼه

د جرمن اګرواکشن دفتر (دولت هونگرهيلفه دفتر)

د جوهانیترنړیواله موسسه ()JIA

()AgroAction GAA

سردار جهانګیر (د ټولو رئیس)

ټیلفون

0700283956
0772024271

جیمز کیرتیس (عمومی رئیس)
د کور شمیره ،9دریمه کوڅه ،د تایمني سړک ،كابل
ټیلفون

0799887739

برښنالیک james.curtis@welthungerhilfe.de
ویب پاڼه www.welthungerhilfe.de

کور  ،115دوهم سړک (ازبکستان
سفارت ته نږدې) ،کارته سه ،كابل
ټیلفون

0797138908

برښنالیک sarder.jahangir@thejohanniter.org
د جیو دیزی او کارټو گرافی عمومی اداره ()AGCHO

فیض محمد عسکرزاده (د پیرودونکو
د خدمتونو رئیس)
218

پتی او تماسونه

پښتونستان واټ  ،كابل
ټیلفون

0700258608

بريښنالیک faizm_2006@yahoo.com
ویب پاڼه www.agcho.org
د جي ټي زید د بنسټیزو زده کړو پروګرام ()GTZ/ BEPA

مایکل هرث (د پروګرام رئیس)
کور 9 ،558سړک ،دشورا سړک ،کارته سه ،كابل
ټیلفون
فکس

0752001243
0799312481
008821621129857
0093752001243

برښنالیک michael.Hirth@gtz.de
emadudien.Wejdan@gtz.de
ویب پاڼه www.gtz.de
د چاپیریال ساتنې ملی اداره ()NEPA

هارون احمد حلیم زی (د اوزون آمر)

د چراغ ورځپانه ()Cheragh

کاترین وداع (رئیس)
کور ،112د قصابی سړک 10 ،ناحیې
د ښاروالی تر څنګ ،نوی ښار ،كابل
ټیلفون

0700220222
0774786080

برښنالیک cheragh_daily@yahoo.com
ویب پاڼه www.cheraghdaily.af
د چین سفارت ()China

ژینگ کینگدیان (سفیر)
شاه محمود غازی واټ ،كابل
ټیلفون
فکس

0202102545
0202102728
0202102728

برښنالیک chinaemb_af@mfa.gov.cn

دوهم سړک ،شش درک ،كابل

د څارنې او ارزونې روزنیز سازمان ()META

ټیلفون 0774758811
0752017623
0799639141
برښنا لیک haroon5552001@yahoo.com

خیرمحمد شریف (رئیس)

ویب پاڼه

haroon.haleemzai@ozone-afghan.gov.af
www.ozone-afghan.gov.af

دویم کور ،لومړۍ کوڅه ،د شش درک
عمومی سړک ،پل محمود خان ،كابل
ټیلفون

0202100865

فکس

93202100865

برښنالیک meta@neda.af
sharif345@yahoo.com

د چارو اداري لوی ریاست او د وزیرانو
دشوراء داراالنشاء ()OAA/CMS

د حکومت د اطالعاتو او رسنیو مرکز ()GMIC

فرهاد اهلل فرهاد (مرستیال)

عبدالحکیم عاشر(رئیس)

مرمرینه ماڼۍ ،كابل

کور ،106آیساف قومندانی ته نږدې،
د شش درک درې الری ،كابل

پوست بکس 4
ټیلفون
فکس

0202101751
79-0202101771
0202100331

برښنالیک info@oaa.gov.af
ویب پاڼه www.oaa.gov.af

ټیلفون

0202302817

برښنالیک info@gmic.gov.af
د خپلواک افغانستان ټولنه ()AL

داود هاشمی (د اعزامی هیأت مشر)
د کلوله پشتې عمومي سړک ،كابل
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ټیلفون

0700281209
0700295700
0799110750

برښنالیک afghanistanlibre@yahoo.fr
ویب پاڼه www.afghanistan-libre.fr
د خرد بنیاد ()Kherad

محمد حسین علوی (رئیس)
نورین تلویزون ته مخامخ ،د سیلو ۴سړک ،كابل
پوست بکس 4021
ټیلفون

0773975944
0778073190

وزیراکبرخان ،كابل
ټیلفون
فکس

0202300968
93202302838

برښنالیک kblamb@um.dk
ویب پاڼه www.ambkabul.um.dk/en
د ډنمارک د ماین پاکی ډله ()DDG

سوترن کریب (د پروګرام آمر)
دکور شمیره ، 4دریم سړک ،کارته چهار ،كابل
ټیلفون

0797058482
0798179638

برښنالیک kherad_foundation@yahoo.com

برښنالیک pm.afghanistan@drc.dk
vivian.veromaa@drc.dk
ویب پاڼه www.drc.dk

رضا حبیب (اداري او د معلوماتي ټکنالوژۍ آمر)

د روسیې سفارت ()Russia

د خصوصی پانګې اچوونې نړیوال مرکز ()CIPE

دکور شمیره  ،2دوهم سړک ،دریمه
ناحیه ،کارته چهار ،كابل
ټیلفون

0700250361

برښنالیک rhabib@cipe.org
cipe@cipe.org
ویب پاڼه www.cipe.org.af/www.cipe.org
د خوراک نړیوال پروګرام ()WFP

استفا نو پوریتی (د ټولو رئیس)
څلورم سړک ،کوشاني واټ د کابل
بانک ترشا ،نوی ښار ،كابل
پوست بکس 1093
ټیلفون
فکس

0797662000 /40
0797662116
00873763089561

برښنالیک wfp.kabul@wfp.org
susannah.nicol@wfp.org
www.wfp.org/afghanistan
ویب پاڼه
د ډنمارک سفارت ()Denmark

رایمرراین هولد نیلسن (سفیر)
220

ضمیرکابلوف (سفیر)
د روسیی پخوانۍ سفارت ،داراالمان ،كابل
ټیلفون

0700298277

برښنالیک rusembafg@multinet.af
د روغتیا لپاره د علومو اداره ()MSH

محمد هارون برهاني (اجرائیوی آمر)
ایوب خان مینه ،كابل
ټیلفون

0700269559

برښنالیک hburhani@msh.org
communications@msh.org
ویب پاڼه www.msh.org/afghanistan
د روغتیایي مرستو نړیواله موسسه ()AMI

کارین بتمپس (رئیس)
دکور شمیره  ،43دکارته پروان ،لومړۍ
برخه لومړۍ سړک ،كابل
پوست بکس 747
ټیلفون

0779900781

برښنالیک Kabul.hom@amifrance.org
ویب پاڼه www.amifrance.org

پتی او تماسونه

د روغتیا او ټولنیزې پراختیا پروگرام ()SHDP

د ژغورنی نړیواله کمیټه ()IRC

خلیل احمد مومند (د ټولو رئیس)

نریاس بنیستر (مرستیال)

خوشحال مینه ،كابل

کور ،61د افغانانو کوڅه ،نهمه ناحیه ،شش درك ،كابل

پوست بکس 601
ټیلفون

0706272491

برښنالیک shdpkbl@gmail.com
ویب پاڼه www.shdp.org.af
د روغتیا نړیوال سازمان ()UNWHO

پیترجان گرف (عمومی استازی)

د یوناکا انګړ ،د جالل آباد سړک ،پل چرخی ،كابل
ټیلفون

برښنالیک
ویب پاڼه

ټیلفون

0700279010
0799761066
0700281116
registry@afg.emro.who.int
reception@afg.emro.who.int
www.emro.who.int/Afghanistan

0793400801
0793400802
0793400838

برښنالیک nerys.Bannister@theirc.org
luan.meraku@theirc.org
ویب پاڼه www.theirc.org
د ژوند لپاره د سرپناه ټولنه ()SFL

جان انگوال (د ټولو رئیس)
وزیراکبرخان ،كابل
ټیلفون

02022302847

برښنالیک jengwall@shelter.org
arshad@shelter.org
www.shelter.org
ویب پاڼه

د رویټرز د خبررسولو سازمان ()RNA

د سرحدونو ،قومونو او قبایلو
چارو وزارت ()MoBNTA

کور ،125پنځلسم سړک ،وزیراکبرخان ،كابل

د هوایي ډګر سړک ،سترې محکمې ته نږدې،
نهمه ناحیه ،دریم مکروریان ،كابل

سید صالح الدین (لوړ پوړی خبریال)
ټیلفون

0700275943
0799335285

ټیلفون

برښنالیک reutersinkabul@hotmail.com
sayed.salahuddin@thomsonreuters.com
ویب پاڼه www.reuters.com
د روزنې لپاره سالکارسازمان ()ACT

انجنیرعلم گل احمدی (اداری رئیس)
کورنمبر ،3دریم سړک ،قلعه وزیر،
پنځمه ناحیه ،خوشحال خان ،كابل
ټیلفون

0799362953
0777362953
0700281495
0799326594

برښنالیک act_afg@yahoo.com
alamgul@brain.net.pk

0778517503
0700476052
0700212448

د سرف دفتر ()SERVE

استیفن ای .کریج (اجرایی رئیس)
دسینما بریکوټ سړک ،کارته چهار ،كابل
پوست بکس 4015
ټیلفون

0799327714
0799653015
0700280506

برښنالیک director@serveafghanistan.org
info@serveafghanistan.org
ویب پاڼه www.serveafghanistan.org

221

الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود

د سره صلیب او سرې میاشتې د ټولنې
نړیوال فدراسیون ()IFRC
فلیپ چارلس اورت (د پالوې مشر)
د افغانستان د سرې میاشتې ټولنه ،د
قرغې سړک ،پنځمه ناحیه ،افشار
پوست بکس 3039
ټیلفون 0700274887
0700303579
برښنالیک phillip.charlesworth@ifrc.org
ویب پاڼه

sayed.omershah@ifrc.org
www.arcs.org.af

د سره صلیب نړیواله کمیټه ()ICRC

ریتو ستاکر (د پالوې مشر)
د حاجی یعقوب څلورالری ،نوی ښار ،كابل
ټیلفون 0700279078
0799550055
0700297777
008821651101288
00873762730941
فکس
برښنالیک kabul.kab@icrc.org
com.kab@icrc.org
ویب پاڼه www.icrc.org

ویب پاڼه

www.salamwatandar.com

د سنائی پراختيايي موسسه ()SDO

راز محمد دليلی (اجرایي رئیس)
نهم سړک ،قلعه فتح اهلل ،كابل
پوست بکس 73
ټیلفون

0700220638
0202201693
0795759833

برښنالیک dalili_kabul@hotmail.com
sdfkabul@ceretechs.com
ویب پاڼه www.sanayee.org.af
د سنډیګال موسسه  -د افغانستان د خلکو همکار ()SGAA

فیونا گال (مشاور)
کور نمبر ،434شپږم سړک ،كارته سه ،كابل
ټیلفون

0700285056
0799338973
0797070987

برښنالیک sgaakabul@yahoo.com
sgaakabul2@yahoo.com
ویب پاڼه sandygallsafghanistanappeal.org
د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ()MoCI

د سعودی عربستان سفارت ()Saudi Arabia

غالم محمد ایالقی (سرپرست)

فالح الصباحی (شارژدافیر)

داراالمان عمومی سړک ،د شورا
سړک ،داراالمان ،كابل

ایساف دفتر ته مخامخ ،شش درك ،كابل
ټیلفون

0202102064
0799349198

برښنالیک ksa_kbmb@hotmail.com
د سالم وطندارراډیو ()SW

مسعود فریور(عمومی آمر)
کور ،99دشرکت بس تم ځای ،آریانا
ټلویزون ته نږدې ،داراالمان ،كابل
ټیلفون

0797253846
0786947784

برښنا لیک masood.Farivar@internews.af
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ټیلفون

0202500335
0799302311
0700203870

برښنالیک hamid.rahimi@commerce.gov.af
ویب پاڼه www.commerce.gov.af
د سوزو نړیوال دفتر ()SOZO

عبدالوکیل مهربانزاده (داخلی رئیس)
کور ،23پنځم سړک ،تایمنی ،كابل
پوست بکس 5110
ټیلفون

0752001120

پتی او تماسونه

0799021766
0700278633
برښنالیک wakil@sozointernational.org
khan@sozointernational.org
ویب پاڼه www.sozointernational.org

د سولې او جګړى په اړه د راپور
ورکولو انسټيټيوټ ()IWPR
نوررحمان رحمانی (د پړوګرام مالی آمر)
سلیم کاروان پالزې ته مخامخ ،د سلیم کاروان
څلورالری لویدیځه خوا۲،وڅه ،کیڼ الس ته ،كابل
ټیلفون

0700025635

برښنالیک noorrahman@iwpr.net
www.iwpr.net
ویب پاڼه
د سولې او پرمختګ لپاره د مفاهمې ډله ()Ertebat

یونس اختر (رئیس)
د محب زاده پالزا لومړۍ پوړ (د برښنا پخواني
ریاست ته مخامخ) ،دهمزنګ ،كابل
ټیلفون

0700224558
0799426092
008821684443483/84

برښنالیک ertebatteam@yahoo.com
yunus_akhtar@yahoo.com
د سولی او یووالې لپاره د همکاریو ټولنه ()CPAU

کنشکا نوابی (اداری رئیس)
دکورشمیره ،568د پارلمان لومړۍ سړک د
داراالمان عمومي سړک ،کارته سه ،كابل
پوست بکس 13032
ټیلفون

0799136296
0700278891
0798037183
008821684441448

برښنالیک Kanishka.Nawabi@cpau.rog.af
www.cpau.org.af
ویب پاڼه

د سولی ریښه ()RoP

َزک لیا (د ټولو رئیس)
د کارته چهار سړک د تخنیک تم ځای
ته نږدې ،کارته چهار ،كابل
ټیلفون

0794677212
0799403248
0799313547

برښنالیک zach@rootsofpeace.org
gary@rootsofpeace.org
ویب پاڼه www.rootsofpeace.org
د سویډن کمیټه د افغانستان لپاره ()SCA

اندرس فنگه (د ټولو رئیس)
د جالل آباد سړک ،پکتیا کوټ ،کیڼې خواته ،د
شهیدعبدالحق د څلورالرې په اته کیلو متری کې ،كابل
پوست بکس 5017
ټیلفون
فکس

0202320151
0202320152
0752023567
00930202320156

برښنالیک anders.fange@sca.org.af
shah.mahmood@sca.org.af
www.swedishcommittee.org
ویب پاڼه
د سویس مرستندویه اداره ()SCO

ویلی گراف (د ټولو رئیس)
کور نمبر 485او  ،486دیارلسم سړک
(ښی خوا) وزیراکبرخان ،كابل
ټیلفون

0700274902
0799203475
0202301565
0700295390

فکس

0202302299

برښنالیک willi.graf@sdc.net
kabul@sdc.net
ویب پاڼه www.sdc.org.af
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د سویس د پراختیا او همکاریو اداره ()SDC

ویلی گراف (د ټولو رئیس)
کور ،285دریمه کوڅه ،دیارلسم سړک ،وزیراکبرخان ،كابل
ټیلفون

فکس

0202301565
0700274902
0799203475
0700284703
0093202302299

برښنالیک kabul@sdc.net
sayed.qasim@sdc.net
www.sdc.org.af
ویب پاڼه
د سویډن دنړیوالې پراختیا دهمکاری سازمان ()SIDA

سارا گستا فسن (د پراختیا لپاره عمومی آمر او سالکار)
کور ،70لومړی کوڅه ،پنځلسم سړک ،وزیراکبرخان ،كابل
ټیلفون

0202104912
0798444002
0700166944

برښنالیک sara.gustafsson@foreign.ministry.se
ambassaden.kabul@foreign.ministry.se
ویب پاڼه www.sida.se/www.swedenabroad.com
د سویس د سولی سازمان ()SP

داراالمان سړک ،د شرکت تم ځای ،دکابل دوبی
د ودونو سالون ته مخامخ ،کارته سه ،كابل
ټیلفون

0700650951
0700802003
0700214748
0752024107

برښنالیک safma.afghanistan@gmail.com
Zalikhil@gmail.com
ویب پاڼه www.southasianmedia.net
د سویډن سفارت ()Sweden

ماریا مارتیگنر (کونسل)
دکور شمیره ،70لومړی کوڅه ،پنځلسم
سړک ،وزیراکبرخان ،كابل
ټیلفون

0707186773
0799300061
008821684400045

برښنالیک ambassaden.kabul@foreign.ministry.se
maria.martignier@foreign.ministry.se

ویب پاڼه

www.swedenabroad.se

د سی آی سی موسسی روزنیزمرکز ()CiC-ETC

حميدی (د ښوونی او روزنی سالکار)

کور( 45ماللی زیږنتون ته مخامخ) شهرآرا واټ ،کابل

د شهید څلورالری د سړک پای ،د انګریزانو
هدیرې ته نږدې ،قلعه موسی ،كابل

د سویس د نړیوالوهمکاریو او پرمختگ دفتر ()IC

برښنالیک admincic@neda.af
suecic@neda.af

کور ،5دوهمه کوڅه ،د کلوله پشته سړک ،د
انصاري څلورالری ،نوی ښار ،كابل

د سی ،اچ ،اف نړیواله موسسه ()CHF

مجیب الرحمن (عمومی استازی)

ټیلفون

0798261715
0798699606
0798206206

برښنالیک afghanistan@intercooperation.net
mujib.afg@intercooperation.org.pk
ویب پاڼه www.intercooperation.ch
د سویلي آسیا د آزادو رسنیو ټولنه  -افغانستان ()SAFMA

احسان اهلل آرین زی (د افغانستان څانګی رئیس)
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صفی اهلل صیفی (رئیس)
کور شمیره  ،1064ابوریحان البیرونی واټ
(لوی څارنوالۍ ته مخامخ شهرنو) ،كابل
ټیلفون

0700380580
0700273214

برښنالیک safiulllah.saifi@misfa.org.af
s.sifi75@yahoo.com
www.chfhq.org
ویب پاڼه

پتی او تماسونه

د سیمه ایزې پراختیا ملی پروګرام ()NABDP

عبدالرحیم داود (د پروګرام آمر مرستیال)
نیال باغ سړک ،د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت
کمپاونډ ،د داراالمان سړک ،كارته سه ،كابل
ټیلفون

0799879466
0786300793
0700236229

برښنالیک ramin.sharify@mrrd.gov.af
contact.nabdp@mrrd.gov.af
www.mrrd-nabdp.org
ویب پاڼه

داراالمان ،د ابو او برښنا وزارت
ته مخامخ ،سناتوریم ،كابل
ټیلفون

برښنالیک gulshan.moslih@gmail.com
د شهدا موسسه ()SO

نوید (اجرايي رئیس)
پل سرخ ،عمر جان کندهاری جومات
ته نږدې ،كارته سه ،كابل
ټیلفون

د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره ()IDLG

عبیداهلل اخالص (اجرایي مرستیال)
د آریانا څلورالری (د ایټالیې سفارت
ترڅنګ) نهمه ناحیه ،كابل
0799300019
0202104703

برښنالیک Barna.karimi@gmail.com
obaid.ekhlas@idlg.gove.af
www.idlg.gov.af
ویب پاڼه
د شانتی رضاکاره ټولنه ()SVA

نوی ښار ،كابل
برښنالیک ichikawa@sva.or.jp
ویب پاڼه www.jca.apc.org/sva/english
د شمالی اتالنتیک تړون ملکی نماینده ګی ()NATO

حکمت (لوړپوړی ملکی ا ستازی)
د ایساف مرکزی قوماندانی (د امریکا سفارت
ته نږدې د لوی مسعود سړک ،كابل
ټیلفون

0799511262
0799511255
0799511263

برښنالیک natoscr@yahoo.com
luksikm@isaf-hq.nato.int
د شنې زرغونې موسسه ()RBO

ګلشن مصلح (رئیس)

0777206353

0799328901
0799335115
0799409544

برښنالیک shuhadakabul@hotmail.com
rnaveed@shuhada.org
ویب پاڼه www.shuhada.org.af
د ښوونکولپاره د زده کړې مرستندوی سیسټم ()BESST

جولیو رامیرس -دی اریالنو (رئیس)
کور 15 ،5سړک ،وزیراکبرخان ،كابل
ټیلفون

0707825266

برښنالیک JulioR@caii.com
ویب پاڼه www.caii.com
د ښوونې او روزنې پوهنتون  -کابل ()KEU

دوکتورامان اهلل حمید زی (رئیس)
د افشار سړک (د پولیس اکاډمۍ تر
څنګ) پنځمه ناحیه ،افشار ،كابل
ټیلفون

0799305478
0700277780
0799342904
0700640640

برښنالیک muslim780@hotmail.com
د ښاري پراختیا وزارت ()MoUD

سلطان احمد حصاری (د ښاري پراختیا
وزارت مرستیال او سرپرست)
د آزادی مطبعې ته مخامخ ،نهمه
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ناحیه ،دریم مکروریان ،كابل
ټیلفون

0700282072
0799790960
0202300339
0202300340

برښنالیک moud@moud.gov.af
ویب پاڼه www.moud.gov.af
دښځواو ماشومانو خدماتی او فرهنگی موسسه ()LCSAWC

د ښځو لپاره د ملګرو ملتونوپراختیايي
بودیجه ()UNIFEM
هما صابری (مدیره)
نوی ښارترکیې سفارت ته مخامخ،
شاه محمود غازی واټ ،كابل
پوست بکس 5
ټیلفون

پروانماه یوسف (رئیس)
د نړیوال هوایي ډګر سړک ،قلعه وکیل ،د
کلنیک سړک ،بی بی مهرو ،كابل

فکس

0796094960
0796590689
0202124706
00873763467625
00873763468836

برښنالیک parwanma@yahoo.com

برښنالیک registry.unifem.af@unifem.org
nazia.noor@unifem.org
ویب پاڼه www.afghanistan.unifem.org

د ښځو انکشافی موسسه ()FRDO

د ښځو هینداره ()WM

ټیلفون

0700222042

شريفه (رئیس)

شکریه بارکزی (رئیسه)

کور نمبر ،260د ترافیک څلور الری،
 40متری سړک ،کلوله پشته ،كابل

کور ،186دولسم سړک ،وزیراکبرخان ،كابل

برښنالیک frdo@psh.paknet.pk

د ښو ګاوڼډیانونړیواله موسسه  -افغانستان ()GNI

د ښځو چارو وزارت ()MoWA

کور ،164د بهارستان سینمالومړی
سړک ،کارته پروان ،كابل

ډاکټر ُحسن بانو غضنفر (سرپرست)
د زینب نندارې تر څنګ ،نوی ښار ،كابل
ټیلفون

0202201378
0752004543

برښنالیک ministrymowa@hotmail.com
info@mowa.gov.af
ویب پاڼه www.mowa.gov.af
د ښځو مرستندویه ټولنه ()WAA

فهیمه کاکړ (رئیسه)
د شهید څلورالری ،د زرغونې لیسې سړک ،نوی ښار ،كابل
ټیلفون

0799354350
0799328734

برښنالیک waakbl@hotmail.com
waa.afg@gmail.com
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پوست بکس5774
ټیلفون

0799355392

برښنالیک tasachol@goodneighbors.org
www.goodneighbors.org

د طلوع خدماتی او فرهنګی مؤسسه  /د لیرې کلیو
د پراختیا لپاره ټولنیز بنسټ ()TSCO/SFRRD
محمد محسن ضیا ایوبی (د پروګرام آمر)
دکرنې وزارت ترښا ،د جرمنانو رواني
کلینیک ته مخامخ ،کارته سخی ،كابل
پوست بکس1590
ټیلفون

0799301247
0778823705
0707593727

برښنالیک tsco_org@yahoo.com

پتی او تماسونه

0799024061
0798020071
0798020071

ahmadshahir.zia@gmail.com
د عامې روغتیا وزارت ()MoPH

ثریا دلیل (سرپرست)
د امریکا سفارت ته نږدې ،لسمه ناحیه ،د
عامې روغتیا څلورالری ،كابل
ټیلفون

0202301377
0202301529
0202301374

برښنالیک moph_minister@yahoo.com
info@moph.gov.af
ویب پاڼه www.moph.gov.af
د عبدالحق بنیاد ()AHF

نصراهلل بریالی ارسالیي (اجرایي رئیس)
د ترابازخان څلورالری (د ګل پلورلو دکوڅې
کنج ،دریم پوړ) ،نوی ښار ،كابل
ټیلفون

0700202170
0799301408
0700602182

برښنالیک abdulhaqfoundation@hotmail.com
ویب پاڼه www.abdulhaq.org
د عدلیې وزارت ()MoJ

حبیب اهلل غالب (وزیر)
د پشتونستان څلورالری ،دوهمه ناحیه ،پشتونستان واټ ،كابل
ټیلفون

0202100320
0202100321
0202100322

برښنالیک mzeerak@gmail.com
e_zeerak@yahoo.com
ویب پاڼه www.grsp.af
د غنمو او جوارو د سمون نړیوال مرکز ()IMWIC

ډاکټرمحمود عثمانزی (عمومي همغږۍکوونکی)
کور ،157دریمه کوڅه د بهارستان پارک
لویدیځ خواته کارته پروان ،كابل
پوست بکس 5291
ټیلفون

0752022335

برښنالیک m.osmanzai@cgiar.org
د فرانسوي نړیوالو ډاکټرانوموسسه ()MDM

اولیوې (د ټولو رئیس)
کارتې سه ،د شورا سړک ،كابل
پوست بکس 224
ټیلفون

0700282412
0799203821

برښنالیک @genco.mdmafghanistan
medecindumonde.af
ویب پاڼه www.medecinsdumonde.org
د فرانسی پراختیايي سازمان ()AFD

ژرالد ویلیمن (دټولو رئیس)
کور 4 ،45کوڅه ۱۵ ،سړک ،وزیراکبرخان ،كابل
ټیلفون

0797323235

برښنالیک info@moj.gov.af
ویب پاڼه www.moj.gov.af

برښنالیک nasirip@afd.fr
www.afd.fr
ویب پاڼه

د غزنی کلیوال مرستندوی پرواګرام ()GRSP

د فرانسی خبري سازمان ()AFP

محمد اسحق زیرک (رئیس)
کور ،208سړک  3Tپل سرخ ،كارته سه ،کابل
ټیلفون

0799320584

لین اودونل (د کابل دڅانګې رئیس)
كابل
پوست بکس 710
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ټیلفون

0700282666
0799215027

برښنالیک afpkabul@afp.com
ویب پاڼه www.afp.com
د فرانسې سفارت ()France

ژان دی پانتون دی امېکو (سفیر)
د شیر پور سړک ،نوی ښار ،كابل
ټیلفون

0700284032
0799215053
0799617262

chancellerie.kaboulبرښنالیک
amba@diplomatie.gouv.fr
ویب پاڼه www.ambafrance-af.org
د فرحت  -د انجنیری او مهندسی بیارغونی موسسه ()FAER

د فریدریک ايبرت ټولنه ()FES

تینا میری بلوهم (رئیس)
انصاری څلور الری ،یفتالی سړک
(د ستارې هوټل تر شا) ،نوی ښار ،كابل
ټیلفون

برښنالیک info@fes.org.af

ویب پاڼه

ټیلفون

0700278784
0799318198
0777318198

برښنالیک faer@hotmail.com
fearwz@mail.ru
د فرهنګ او مدني ټولنې بنیاد ()FCCS

(اجرا ئی رئیس) تیمور حکیمیار
دکور شمیره( 839ملی آرشیف ته مخامخ)
سالنګ واټ ،ده افغانان ،كابل
پوست بکس 5965
ټیلفون
فکس

0700276637
0700278905
0799243587
0093752023578

برښنالیک timor_hakimyar@yahoo.com
mir_joyenda@yahoo.com
ویب پاڼه www.afghanfccs.org
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www.fes.org.af

د فرینډ موسسه ()FRIEND

مجتبی ظاهر (اجرائی رئیس)
اپارتمان 42درباز پالزه ،باغ زنانه ته مخامخ كابل
ټیلفون 0799420919
008821684448715
برښنا لیک mujtabazahir@yahoo.com
lolengecom@yahoo.com

وکیل عزیزی (رئیس)
کور ،422ملی مارکیټ ته مخامخ ،د مروارید
رستورانت ته نږدې ،کلوله پشته ،كابل

0700280441
0799338094

د فزیوټراپی او د بیارغونې مرستې
د افغانستان لپاره ()PARSA
یاسین فرید (د ټولو رئیس)
د کابل مرستون انګړ ،د افشارو سړک ،كابل
ټیلفون

0799020588
0700284286
0798154366

برښنالیک mgustav@mac.com
yasinfarid_2006@yahoo.com
www.afghanistan-parsa.org
ویب پاڼه
د فنلنډ سفارت ()Finland

تایمواوال (سفیر)
دکور شمیره ،39لومړی کوڅه ،لسم
سړک ،وزیراکبرخان ،كابل
ټیلفون

0700284034
0202103051

فکس

003589160581504

برښنالیک sanomat.kab@formin.fi

پتی او تماسونه

ویب پاڼه

www.finland.org.af

د فوایدعامې وزارت ()MoPW

ډاکټرسهراب علی صفری (سرپرست)
د لومړي مکروریان لومړۍ سړک ،نهمه
ناحیه لومړی مکروریان ،كابل
ټیلفون

0202300374
0700066217
0799311875

برښنالیک majib_mdard@yahoo.com
د فیروز کوه بنیاد ()TMF

ویلیام بهارل (د ټولنې د پراختیا رئیس)
د انګلستان د پخواني سفارت ترشا ،د
کارته پروان دوهمه برخه ،كابل
ټیلفون

0798182028
0799143362
0798149173
008821655522508

برښنالیک reception@turquoisemountain.org
contact@turquoisemountain.org
www.turquoisemountain.org
ویب پاڼه

دقانون د نړیوالې پراختیا سازمان ()IDLO

شفیق صدیق (د پروګرام آمر)
کور 15 ،1063سړک ،دوهمه کوڅه کیڼ
الس ته ،شیرپور ،وزیراکبرخان ،كابل
ټیلفون

0799274262
0799737959
0799432016
0799737959

برښنالیک sseddiq@idlo.int
wzurabi@idlo.int
ویب پاڼه www.idlo.int
د قزاقستان سفارت ()Kazakhstan

اگيباي سمگولوف (سفیر)
دکورشمیره  ،11د اندراگاندي سړك ،وزیراکبرخان ،كابل

ټیلفون

0700083663
0797403900

برښنالیک kazembaf@asdc.kz
د کابل اوونیزه ()Kabul Weekly

میرمحمد صدیق ذلیق (لورپوړی خبریال)
دوهم سړک ،د حاجی یعفوب څلورالری
(ښي خوا ته) نوی ښار ،كابل
ټیلفون

0700269638

برښنالیک zaliq_s@yahoo.com
د کابل پوهنتون ()KU

حمید اهلل حمید (د پوهنتون رئیس)
د جمال مینې سړک ،دریمه ناحیه ،جمال مینه ،كابل
ټیلفون

0202500326
0202500245
0799733856
0799143352

فکس

0093202500326

برښنالیک chancellor@ku.edu.af
www.ku.edu.af
ویب پاڼه

دکابل په پوهنتون کې د افغانستان د معلوماتو
دسرچینې مرکز ()ACKU

نانسي ډوپري (رئیسه)
د کابل پوهنتون مرکزي کتابتون ،جمال مینه ،كابل
پوست بکس 335
ټیلفون0700898434 :
0700281415
برښنالیکshakib@ackuaf.org :

shaakib@yahoo.com
ویب پاڼهwww.ackuaf.org :
د کابل د استراتیژیکو مطالعاتومرکز ()KCSS

ولی اهلل رحما نی (اجرایي رئیس)
پل سرخ ،کارته سه ،كابل
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ټیلفون

0793505141
0752091364

برښنالیک rahmani@kabulcenter.org
malikpour@kabulcenter.org
ویب پاڼه www.kabulcenter.org
د کابل عمومی کتابخانه ()KPL

د کار ،ټولنیزو چارو ،شهیدانو او
معلولینو وزارت ()MoLSAMD
آمنه افضلی (وزیر)
د لومري مکروریان مارکیټ ته مخامخ ،كابل
ټیلفون

نبی زاده (مرستیال)
د ملک اصغر څلورالری ،كابل
ټیلفون

0202103288
0799564818

د کابل ښاروالې ()KM

محمد یونس نواندیش (ښاروال)
د پوهنې وزارت ته مخامخ ،د زرنګار پارک ده افغانان ،كابل
ټیلفون

0202101350

د کاتولیک مرستندویه موسسه ()CRS

متیو مک گاری (عمومی نماینده)
دکورشمیره  ،805څلورم سړک ،لسمه ناحیه ،تایمنی ،كابل
ټیلفون

0795797102

برښنالیک rohullah@asia.crs.org
qhaiderzai@asia.crs.org
ویب پاڼه www.crs.org
د کارنړیوال سازمان ()ILO

منظورخالق (مسوول مدیر)
د  UNDPکمپاونډ ترکیی سفارت ته مخامخ
شاه محمود غازی واټ ،كابل
ټیلفون

0202124502
0797187335
0707421692
008821684440738
008821621206599

فکس

00873763468836

برښنالیک manzoor@ilo.org
anahita.ilokabul@undp.org
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0752003698
0752014152
0774386795

برښنالیک info@molsamd.gov.af
admin@molsamd.gov.af
www.molsamd.gov.af/
ویب پاڼه
about-ministry.php
د کاناډا د پروګرامونو د مالتړ دفتز ()CPSU

محمد اکبر حمیدی (رئیس)
دکور شمیره  5 ،730او 6سړک ،کیڼ
الس ته  ،وزیراکبرخان ،كابل
ټیلفون

0752040767
0202302914

برښنالیک info@cpsu.org.af
ویب پاڼه www.cpsu.org.af
د کاناډا سفارت ()Canada

ویلیم کروزبی (سفیر)
د وزیر اکبرخان پنځلسم سړک ،دکور
شمیره ،256وزیراکبرخان ،كابل
پوست بکس 2052
ټیلفون

0799742800

برښنالیک kabul@international.gc.ca
ویب پاڼه www.afghanistan.gc.ca
د کانسرن نړیوال سازمان ()Concern

فیونا مکلسات (دټولو رئیس)
کور 4 ،471سړک ،قلعه فتح اهلل خان ،كابل
ټیلفون

0799489507

برښنالیک Fiona.mclysaght@concern.net
www.concern.net
ویب پاڼه

پتی او تماسونه

د کانونو وزارت ()MoM

ټیلفون

وحید اهلل شهرانی (وزیر)
مالیې وزارت ته مخامخ ،د پشتونستان څلور
الری ،دوهمه ناحیه  ،پشتونستان واټ ،كابل
ټیلفون

0202100309

فکس

0093202934364

0700228509
0796982007
0700082007
008821621362146

برښنالیک sa@nrcafpk.org
pd@nrcafpk.org
ویب پاڼه www.nrc.no

برښنالیک mmiafg@gmail.com
info@mom.gov.af
ویب پاڼه www.mom.gov.af

انجنیرمحمد آصف رحیمی (وزیر)

د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ()MoRRA

کابل پوهنتون ته مخامخ ،دریمه
ناحیه ،جمال مینه ،كابل

عبد الرحیم (سرپرست)

پوست بکس 10004

د جنګلک فابریکې ترشا ،اوومه ناحیه ،واصل آباد ،كابل

د کرنی ،ابولګولواومالداری وزارت ()MAIL

ټیلفون

پوست بکس5806
ټیلفون

0700278234
0700285091
0700786000

برښنالیک info@morr.gov.af
ویب پاڼه www.morr.gov.af
د کډوالۍ لپاره نړیوال سازمان ()IOM

داواالس هوز آیوان (لوررتبه عملیاتی مدیر)
کور  ،1093د انصاری څلور الری ،د ملګرو
ملتونو د میلمستون ترشا ،نوی ښار ،كابل
ټیلفون

0707185063
0202201022
0700185960

برښنالیک ahaid@iom.int

ویب پاڼه

idavalos@iom.int

www.iom.int/afghanistan

د کډوالو لپاره د ناروې پالوی ()NRC

چارلوت ایستراولسن (د ټولو رئیس)
کور ( 127د مخابراتو دفتر ته مخامخ)
دریمه ناحیه ،کارته چهار ،كابل
پوست بکس 5830

0752014482
0202500315
0700898989

برښنالیک info@mail.gov.af
asad.takkal@mail.gov.af
ویب پاڼه www.mail.gov.af
د کریسشن ایډ موسسه ()CA

سلطان مقصود فضل (د مدافعی مدیر)
دکورشمیره  ،562پنځم سړک ،قلعه فتح اهلل ،كابل
پوست بکس5894
ټیلفون

0752001610
0799565799
008821651102689

برښنالیک ca-advocacy@io-global.com
ca-advocacy@web-sat.com
ویب پاڼه www.christian-aid.org
د کړکیچ نړیواله ډله ()ICG

کندیس راندکس (لوړ پوړۍ شننونکۍ)
کلوله پشته ،كابل
ټیلفون

0799458757
0799660990
0799412743
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برښنالیک crondeaux@crisisgroup.org
sdarwish@crisisgroup.org
www.crisisgroup.org
ویب پاڼه
دکليوالي الس رسۍ ملي پروګرام ()NRAP

عبد الستار سلیم (همغږۍ کوونکۍ)
بالک ،1څلورم پوړ ،دریم مکروریان ،د فواید
عامې وزارت ،مکروریان ،كابل
ټیلفون

0202301871

برښنالیک info@nrap.org

ویب پاڼه

salim@nrap.org

www.nrap.gov.af

د کلید راډیو ()Radio Killid

نجیبه ایوبی (د استیشن آمر)
کور 6 ،442سړک ،جهاردهی واټ ،د ازبکانو
جومات ته نږدې ،کارته سه ،كابل
ټیلفون

0799329832
0771088888

برښنالیک n.ayubi@killid.com
info@thekillidgroup.com
ویب پاڼه www.killid.com

د کلید ګروپ دافغانستان لپاره پراختیايي
او بشري خدمتونه ()TKG
شهیراحمد ذهین (د ټولو رئیس)
کور 6 ،442سړک .چهاردهی واټ ،د ازبکانو
جومات ته نږدې  ،کارته سه ،كابل
ټیلفون
فکس

0773333600
0799329832
0093202200574

برښنالیک zahinesh@yahoo.com
shahir.zahine@killid.com
ویب پاڼه www.killid.com/www.dhsa.af
د کلیسا نړیوال خدمات  -افغانستان/پاکستان ()CWS

ماروین پرویز (عمومی استازې)
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دکورشمیره  ،61د ابوحنیفه سړک (د ښاروالی
بالکون تر ځنګ ،کلوله پشته ،كابل
ټیلفون

0700274377
0752014303

فکس

0093752014303

برښنا لیک marvin@cyber.net.pk
nejabat.safi@cwspa.org.pk
ویب پاڼه www.cwspa.org
د کلیو د بیارغونی او پراختیا وزارت ()MoRRD

محمد احسان ضیا (وزیر)
د کلیو د بیارغونی او پراختیا وزارت انګړ،
نیال باغ ،تشکیالتو سړک ،داراالمان ،كابل
ټیلفون

0202520206
0700234629

برښنالیک info@mrrd.gov.af
www.mrrd.gov.af
ویب پاڼه
د کمپری-ای موسسه ()COMPRI-A

فورتیرروسل (رئیس)
دکور شمیره، 2لومړۍ سړک،
شیرپور ،وزیراکبرخان ،كابل
ټیلفون

0798149742
02024500050

برښنالیک rfortier@constellagroup.com
ویب پاڼه www.constellagroup.com
د کنراد آدیناوربنیاد ()KAS

بابک خلعت باری (رئیس)
کور ،291لسم سړک ،وزیراکبرخان ،كابل
ټیلفون

0799347260
0700224800

برښنالیک kas.kabul@ceretecs.com
ویب پاڼه www.kas.de
د کورنیوچارو وزارت ()MoI

محمد حنیف اتمر(وزیر)

پتی او تماسونه

ماللی واټ ،نوی ښار ،كابل
ټیلفون

0202201340
0202200165

برښنا لیک rahman.zaher@moi.gov.af
ویب پاڼه www.moi.gov.af
د کوریا سفارت ()Korea

سونگ ونگ -یوب (سفیر)
دکورشمیره  ،34سړک ،B10وزیراکبرخان ،كابل
ټیلفون 0700280188
0700280189
0202102481
برښنالیک khlee95@mofat.go.kr
kabul@mofat.go.kr

د لوړو زده کړو وزارت ()MoHE

سروردانش (سرپرست)
د مخابرات کوڅې ته مخامخ (د کابل پوهنتون
تر څنګ) دریمه ناحیه ،کارته چهار ،كابل
ټیلفون

0202500049
0700634444
0202500385

برښنالیک zahra.shaheer@gmail.com
ویب پاڼه www.mohe.gov.af
د ولس مشر دفتر ()PO

حامد کرزی (ولس مشر)
د جمهوری ریاست ماڼۍ ،د ګلخانې ماڼۍ ،كابل
ټیلفون

0202141135
0700222323

برښنالیک president@afghanistangov.org
waheed.omer@gmic.gov.af
www.president.gov.af
ویب پاڼه
د ماشومانو د ساتنې دفتر  -امریکا ()SC-USA

دیوید سکینر (عمومی رئیس)
د داراالمان عمومی سړک ،د شرکت تم ځای،

دریمه ناحیه  ،ایوب خان مینه ،كابل
پوست بکس 642
ټیلفون

0799803165
0799803165

برښنالیک DSkinner@savechildren.org
www.savethechildren.org
ویب پاڼه
د ماشومانو د ساتنې دفتر انګلستان ()SC-UK

احمد فیروز یوسفزی (د بشری سرچینوآمر)
کور ،346دنهردرسن سړک د حجاری او
نجاری فابریکه ترشا كارته سه ،كابل
ټیلفون

0799339592
0700267416

برښنالیک scukkblaho@gmail.com
ویب پاڼه www.savethechildren.org.uk
د ماشومانو د ساتنې دفتر  -جاپان ()SCJ

میحو واده (عمومی نماینده)
د امریکا د ماشومانو د ساتنې دفتر په ودانۍ
(د داراالمان عمومی سړک ،د شرکت
کې
تم ځای ،دریمه ناحیه ،ایوب خان مینه ،كابل
ټیلفون 0799830145
0700279425
0202202948
00973763088241
برښنالیک scj.admkabul@savechildren.or.jp
ویب پاڼه www.savechildren.or.jp
د ماشومانو د ساتنې موسسه سویډن -ناروی ()SCS-N

پاول براند َرپ (د ټولو رئیس)
کور ،134د شهید څلورالری (د انګریزانوادیرې
ته نږدې) لسمه ناحیه ،نوی ښار ،كابل
ټیلفون

0798454510
0798454501
0798454500

afghanistan@sca.
برښنالیک
savethechildren.se
fazel.jalil@sca.savethechildren.se
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ویب پاڼه

www.rb.se/eng

د مالیې وزارت ()MoF

عمر زا خیل وال (وزیر)
د پشتونستان څلور الری ،دوهمه ناحیه ،پشتونستان واټ ،كابل
ټیلفون

0752004199

فکس

00930202103280

برښنالیک info@mof.gov.af
ویب پاڼه www.budgetmof.gov.af
www.mof.gov.af
www.customs.gov.af
د ماین څخه د ژغورل شووافغانانو مؤسسه ()ALSO

سلیمان امینی (اجرايي رئیس)
کورشمیره ،11دوولسم سړک
دام-ټی-ان آنتن ته نږدی ،قلعه فتح اهلل ،كابل
ټیلفون

0799316253
0799353669

برښنالیک also.afghan@gmail.com
sulimanaminy@gmail.com
ویب پاڼه www.afghanlandminesurvivors.org
د ماین پاکی او پالن جوړولو سازمان ()MCPA

انجينيرحاجی عتيق اهلل (رئیس)
لومړی کور ،ښي لور ته لومړۍ کوڅه د محمود خان
پله څخه دشش درک په لور ،شش درك ،كابل
برښنالیک mcpa@mail.com
attiqulah@mcpa_net.org

د متحده ایاالتو ځواکونه ()USFOR-A

(د امریکې د ځواکونو د عامه چارو دفتر)
د امانی لیسې او WFPترمینځ ،نوی ښار
ټیلفون

0799512919
0707355965

برښنالیک @usfor-a-mediarelations
afghan.swa.army.mil
د متحدو ایاالتو د جیولوجیکی سروی اداره ()USGS

محمد فهیم ظهیر (په افغانستان کی د اړیکو مدیر)
د افغانستان د جیولوجی سروی ودانۍ (د پل محمود
خان او دشهید عبدالحق څلورالرې ترمنځ) ،كابل
ټیلفون

0786700411
0777217771

برښنالیک fahimzaheer@gmail.com
fahimzaheer@yahoo.com
ویب پاڼه www.usgs.org
د متحدو ایاالتو د نړیواله پراختیايي اداره ()USAID

د پروګرام او پروژې د پراختیا دفتر ،کفی (د امریکې
سفارت ته مخامخ) ،دلوی مسعود سړک ،کابل
ټیلفون

070108001
0799187544

فکس

12022166488

برښنالیک Kabulaidproginfounit@usaid.gov
uperwaiz@usaid.gov
ویب پاڼه www.afghanistan.usaid.gov

د ماین مشورتی ډله ()MAG

د متحدو عربی اماراتو سفارت ()UAE

دیوترنر (د اړیکو مسوول)

جمعه الکعبی (د پالوې مشر)

د غازی ستدیوم ترشا ،حضوری چمن ،كابل

د زنبق څلور الری ،شاه محمود غازی واټ ،كابل

ټیلفون

0796011736

برښنالیک dave.turner@maginternational.org
ویب پاڼه www.maginternational.org
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ټیلفون

0202102389
0700278342
0093202104575

فکس
برښنالیک uaemkbl@hotmail.com

پتی او تماسونه

د مخابراتو او معلوماتی تکنالوژی وزارت ()MoCIT

برښنا لیک aimteic@yahoo.com
azimq@hotmail.com

پل باغ عمومی ،دوهمه ناحیه ،محمد جان خان واټ ،كابل

د مرکزی احصائیی اداره ()CSO

پوست بکس 5428

عبدالرحمن غفوری (د ټولو رئیس)

امیرزی سنګین ( وزیر)

ټیلفون

0202101113
0202101157
0752090906

برښنالیک contact@moc.gov.af
www.mcit.gov.af
ویب پاڼه
د مدیرا موسسه ()MADERA

پاسکال آرتد (د ټولو رئیس)

د آریانا هوټل او ایټالې سفارت
ترمنځ ،انصاری واټ ،كابل
ټیلفون

0776432149
0202100329
0775447101

برښنالیک ghafoori@cso.gov.af
afghan_cso@yahoo.com
www.cso.gov.af
ویب پاڼه

کور 7 ،133سړک ،قلعه فتح اهلل ،كابل

د مرلین د بیړنیو طبي مرستو

ټیلفون 0700281869
0798018616
008821621164067
برښنا لیک contact.kbl@madera-afgha.org

نړیواله موسسه ()MERLIN

countrydirector@madera-afgha.org

ویب پاڼه

www.madera-asso.org

د مدني ټولنې مجله ()CS

پرټونادری (رئیس)
د ماللی زیږنتون ته مخامخ ،شهر آرا ،كابل
ټیلفون

0700297470
0202101610

برښنالیک partaw@acsf.af

د مديريت ،روزنې او د فطري وړتیاوو د
لوړولو افغانی انستتيوت ()AIMTEIC
محمد عظیم (مرستیال)
دکور شمیره  3 ،704کوڅه ،د سیلو
سړک  ،کوتې سنګی ،كابل
ټیلفون

0799190015
0700155410
0772010001

فکس

0752023986

بن مسکال (د ټولو رئیس)
تایمني ،كابل
ټیلفون

0799651622
0700280252

برښنالیک cd@merlin-afghanistan.org
ویب پاڼه www.merlin.org.uk
د مرستو لپاره د متودیست متحده کمیټه ()UMCOR

توماس وینسنټ (د پالوې مشر)
پنځم کور ،قلعه فتح اهلل ،كابل
ټیلفون

0799278763
0798121137
0787756836

برښنالیک tomvincent@umcor-afghanistan.org
admin@umcor-afghanistan.org
ویب پاڼه www.new.gbgm-umc.org/umcor
د مرستو او پراختیا نړیوال سازمان ()IRD

دین هوملید (د ټولو رئیس)
 7کوڅه15 ،سړک ،وزیراکبرخان ،كابل
ټیلفون

0796110026
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برښنالیک irdcd@ird-af.org
ویب پاڼه www.ird.org
د مریستوپس نړیواله موسسه  -افغانستان ()MSI

فرهاد جاوید (د ټولو رئیس)
کور ،193د کا رته چهار عمومی سړک
(د پولیس دریمې حوزې ته مخامخ) كابل
ټیلفون

0799329092
0799372597
0799568383

برښنالیک pd@msi-afg.org
admin@msi-afg.org
ویب پاڼه www.mariestopes.org
د مرسي کارپس نړیواله موسسه ()MC

کرستین مالیگن (د ټولو رئیس)
کور ،39دوهم سړک ،قلعه فتح اهلل ،كابل
پوست بکس 838
ټیلفون

0706340752
0799218894
0799399582

برښنالیک cmulligan@af.mercycorps.org
jseram@af.mercycorps.org
ویب پاڼه www.mercycorps.org
د مصر سفارت ()Egypt

کریم شرف (شارژدافیر)
دوزیر اکبر خان پنځلسم سړک ،كابل
ټیلفون
فکس

0752021901
0752021903
0202104064

د ملگرو ملتونو د وگړو وجهی صندوق ()UNFPA

اری هوکمن (استازی)
د یوناکا انګړ ،د جالل آباد سړک ،كابل
پوست بکس 16030
ټیلفون 0707119999
0700263100
0700181149
برښنالیک heokman@unfpa.org
momand@unfpa.org
ویب پاڼه www.afghanistan.unfpa.org

د ملگرو ملتونو دبشر ي استوګنې
پروگرام ()UN-Habitat

مایکل سلنگسبی (عمومی نماینده)
 235کور ،اتم سړک ،تایمني ،كابل
ټیلفون

0700282464
0795974047

برښنالیک michael.slingsby@unhabitat-afg.org
hashmat.sayedi@unhabitat-afg.org
ویب پاڼه www.unhabitat-afg.org
د ملګرو ملتونود امنیت او ساتنې دفتر ()UNDSS

دیوندرا پتیل
حنظله جومات ،د هالند سفارت ته مخامخ،
د بالسم روغتون تر څنګ ،كابل
0700500926
ټلفون
0799271060
0700281673
برښنالیک patel3@un.org

برښنالیک egypt_Kabul@mfa.gov.eg

د ملګرو ملتونو امنیتی همغږۍ
کوونکۍ ()UNSECOORD

د ملکی خدماتونو د سمون کمیسیون ()CSRC

جین الوزبرگ(د دفتر مشر)

د صدارت ودانۍ ،شاه محمود غازی واټ ،كابل
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د UNDPانګړ (ترکیې سفارت ته مخامخ
شاه محمود غازی واټ ،كابل

پتی او تماسونه

برښنالیک desmond.charles@undp.org
د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره ()UNDP

فزا حسیني د عامه معلوماتو او مدافعې مدیر
د انګړ( UNDPترکیې سفارت ته مخامخ)
شاه محمود غازی واټ ،كابل
پوست بکس 5
ټیلفون 5000/0202124000
0202124100
0700281593
فکس

00873763468836

برښنالیک manoj.basnyat@undp.org
registry.af@undp.org
ویب پاڼه www.undp.org.af
د ملګرو ملتونو د بشري او هوایي خدمتونو دفتر ()UNHAS

الفارو گارافالی (د هوایي ترانسپورټ مدیر)
15سړک 3،کوڅه کیڼې خواته ،شیرپور ،كابل
ټیلفون

0797662130
0797662025
0797662032

برښنالیک unhas-afg.reservation@wfp.org
khalilullah.kakar@wfp.org
د ملګرو ملتونو د پروژو د خدماتو دفتر ()UNOPS

بروک مککاررون (د ټولورئیس)
 UNOPSعملیاتی دفتر د د یوناکا انګړ
د جالل ،آباد سړک ،كابل
پوست بکس 1772
ټیلفون

0799257584

فکس

0093700667788

برښنالیک brucemc@unops.org
kirkb@unops.org
ویب پاڼه www.unops.org/agoc
د ملګرو ملتونو د چاپیریال پروګرام ()UNEP

بلندا بولنگ (په افغانسنان کې د پروګرام آمر)
کوټه  ،32انګړ  UNOCAودانۍ ،د

 UNOPSد دجالل آبادسړک ،كابل
ټیلفون

0799208721
0799131618
0700052816

برښنالیک belinda.bowling@unep.org
khalid.azim@unep.org
ویبپاڼه www.unep.org/conflictsanddisasters
د ملګرو ملتونو د خوراک او كرني اداره ()FAO

تکست جبری تکای (استازی)
د کرنی او اوبو لګولو وزارت سره یوځای
(کابل پوهنتون ته مخامخ) ،جمال مینه ،كابل
ټیلفون

فکس

0700288154
0700295711
0799668336
008821651121284
00873763468836

برښنالیک Tekeste.Tekie@fao.rog
fao-af@fao.org
ویب پاڼه www.fao.org
د ملګرو ملتونو د رضاکارانو دفتر()UNV

ستارت موران (رئیس)
(ترکیې سفارت ته مخامخ) UNDP،کمپاونډ
د شاه محمود غازی واټ ،كابل
ټیلفون

0700282521
0202124303
0700282520

برښنالیک information@unvolunteers.org
stuart.moran@undp.org
ویب پاڼه www.unv.org
د ملګرو ملتونو د صنعت د پراختیاو پروګرام ()UNIDO

فخرالدین عزیز (اجرایي رئیس)
شاه محمود غازی واټ ،كابل
ټیلفون 0202124135
0799306311
0700808404
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فکس

00873763468836

برښنالیک f.azizi@unido.org
ویب پاڼه www.unido.org
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمیشنري ()UNHCR

گراینی او هارا (د کابل د سیمه ایز دفتر رئیس)
کور ،41د سولې سړک ،نوی ښار ،كابل
پوست بکس 3232
ټیلفون

0700279210
0700279231
0708288247
2/0202200381

فکس

0041227397501

برښنالیک macleod@unhcr.org
cogan@unhcr.org
ویب پاڼه www.unhcr.org

د ملګرو ملتونو د نشه یې توکو او جرمونو
پر ضد د مبارزی دفتر ()UNODC
ژان لوک لمحیو په افغانستان کې د نشه يي توکو سره
دمبارزې د عمومي استازې ځانګړۍ سالکار
کور149 ،257سړک ،څلورمه ناحیه1،ون ،کلوله پشته ،كابل
پوست بکس 5
ټیلفون
فکس

0798416325
0796728167
004312606074743

برښنالیک fo.afghanistan@unodc.org
ویب پاڼه www.unodc.org

د ملګرو ملتونو علمی ،کلتوری او
تعلیمي موسسه ()UNESCO
شیرگروآووگی (رئیس)
کور ،1143د شیرپور څلورالری ،كابل
ټیلفون

0700283008
0796647626
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0773030330
فکس

00837763468836

برښنالیک c.gyeltshen@unesco.org
s.aoyagi@unesco.org
ویب پاڼه www.unesco.org/kabul
د ملی آرمان ورڅپاڼه ()AMN

ميرحيدرمطهر (خپرونکی)
دریم منزل ،د آزادی مطبعی ودانی،
دریم مکرویان  ،مکروریان ،كابل
د ملی دفاع وزارت ()MoD

جنرال عبدالرحيم وردک (وزیر)
د جمهوری ریاست ماڼۍ ته مخامخ،
دوهمه ناحیه ،پشتونستان واټ ،كابل
ټیلفون

0202100457
0202104200
0700268888

برښنالیک info@mod.gov.af
ویب پاڼه www.mod.gov.af
د ماللی مجله ()Malalai

جمیله مجاهد (رئیس)
سالنگ واټ ،د رحیم گردیزي د کمپنی ترشا ،كابل
ټیلفون

0774406025
0786272736
070770778940

برښنالیک malalai_magazine@yahoo.com
د منونیتس د اقتصادی پراختیا ټولنې ()MEDA

کترینه سوبرفگا (عمومی رئیس)
کور ،582پنڅم سړک ،قلعه فتح اهلل ،كابل
ټیلفون

0799419712
0700295103
0700184502
0799419624

برښنالیک csobrevega@meda.org

پتی او تماسونه

ویب پاڼه

csobrevega@meda.org.af
www.meda.org

د مهاجرت او پراختیایي همکاریو په
ډګرکې د کارپوهانو ټولنه ()AGEF

فرانک سالیس (د ټولو رئس)
دکورشمیره  ،95د برج برق تم ځای،
 4ناحیه ،کلوله پشته ،كابل
ټیلفون

0799300501
0799000501
0799300527

برښنالیک dadm@afghanistan.agef.net
ویب پاڼه www.agef.net
د مهاجرو یتیمانو سره د مرستوموسسه ()ORA

جوپ تیوین (د ټولو رئیس)
د حبیبیې لیسې ترڅنګ ،حاجی ایوب مینه ،كابل
پوست بکس 2013
ټیلفون

0799331930
0799582812

برښنالیک director@oracentralasia.org
office@oracentralasia.org
ویب پاڼه www.oracentralasia.org
د میدایرموسسه ()MEDAIR

اِنا هوگندورن (د ټولو رئیس)
دکورشمیره ،3سړک ( 2د قاسمی ون
هاوس ترشا) تایمنی ،كابل
پوست بکس5951
0700296778
ټیلفون
0799337581
0700093125
008821651139402
برښنالیک cd-afg@medair.org
basemgr-kabul@medair.org
ویب پاڼه www.medair.org

د میشن ایست موسسه ()ME

نامیک حیدروف (د ټولو رئیس)
دریم سړک ،قلعه فتح اهلل ،كابل
پوست بکس  3114د نوې ښار پوست خونه
ټیلفون

0799297562
0799844434
0708749422
08821654209781

برښنالیک cd.afg@missioneast.org
cofa.afg@missioneast.org
ویب پاڼه www.miseast.org
د ناروې شاهی سفارت ()Norway

کاری آر.آ س (سفیر)
دریم کور ،ښي الس ته څلورمه کوڅه،
پنځلسم سړک ،وزیراکبرخان ،كابل
ټیلفون 0701105000
0202300899
0799837956
ستالیت 00870762596925
0701105090
فکس
برښنالیک emb.kabul@mfa.no
ویب پاڼه www.norway.org.af
د نړیوالو چارولپاره ملی ډموکراټیک
انستیتیوت ()NDI

سوزان بی .کارندف (د ټولو رئیس)
کور  ،159د خواجه مال سړک ،دریمه
برخه ،شپږمه ناحیه ،كارته سه ،كابل
ټیلفون

0796348315
0797212122
0798137023

برښنالیک scarnduff@ndi.org
oamiri@ndi.org

ویب پاڼه

www.ndi.org
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د نړیوال سوله ساتې ځواکونو د عامه اړیکو دفتر()ISAF

د آیساف قومنداني ،د لوی مسعود سړک ،كابل
ټیلفون

0799512286
0799512287
0799512010

برښنالیک presoffice@isaf-hq.nato.int
ویب پاڼه www.isaf.nato.int
نړیوال طبي پالوی ()IMC

نیک محمد قریشی (عمومي عملیاتي آمر)
کور ،1سړک (الف) د ستارې لیسې ترڅنګ شش درك ،كابل
ټیلفون

0777343905
0700288229

برښنالیک nmohammad@imcworldwide.org
Naik_mohammad1@hotmail.com
www.imcworldwide.org
ویب پاڼه
دنړیوالوهمکارانوسازمان ()GP

روستی گریفن (د ټولو رئیس)
0795533431

ټیلفون
برښنالیک rgriffin@Globalpartnersca.org
ویب پاڼه www.Globapartners.org
د نړیوال هیلو نړیواله شبکه ()GHNI

پتریشیا الیت بورنی (رئیس)
دکورشمیره  (۱شورا ته مخامخ) دداراالمان
سړک ،ایوب خان مینه ،كابل
پوست بکس 3023
ټیلفون

0752003296
0778439295

برښنالیک pat.lightbourne@ghni.org
ویب پاڼه www.ghni.org
د نړیوالو مرستو موسسه ()RI

مارکواویتی (د ټولو رئیس)
پنځم سړک ،لسمه ناحیه  ،قلعه فتح اهلل ،كابل
ټیلفون
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0777287655

برښنالیک marco.aviotti@ri.org
ویب پاڼه www.ri.org
د نشه یی توکو پر وړاندې دمبارزې وزارت ()MoCN

ضرار احمد مقبل (وزیر)
د جالل آباد عمومی سړک (د ترافیکو ریاست ته
نږدې) بنایي ،نهمه ناحیه ،دریم مکروریان ،كابل
ټیلفون

0798242837
0798982531

برښنالیک spokesman@mcn.gov.af
zulmay_k@mcn.gov.af

ویب پاڼه

www.mcn.gov.af

د نشه يي توکو پر وړاندې د مبارزې
وجهي صندوق ()CNTF
عبدالحلیم واحدی (رئیس)
د بنایي د ودانۍ څلورم پوړ ،دریم مکروریان،
د جالل آباد عمومی سړک ،كابل
ټیلفون

0700292161

برښنالیک Haleem.wahidi@gmail.com
www.mcn.gov.af/cntf
ویب پاڼه
د نورښوونیز مرکز ()NEC

جمیله افغانی (رئیس)
کور 4 ،259سړک ،د سبا تلویزون
دفتر ته مخامخ  ،کارته سه ،كابل
ټیلفون

0799337667
0799824570

برښنالیک nec_en2001@yahoo.com
jamila_afghani@yahoo.com
www.nec.org.af
ویب پاڼه
د نور موسسه ()Noor Organization

احمد شبیر رادفر (عمومی آمر)
دوهم سړک د تایمنی پروژه ،کابل
ټیلفون

0706706709
0788788040

پتی او تماسونه

برښنالیک noor.org.af@gmail.com
radfar.noor.org@gmail.com

دریم سړک( ،کیڼ خوا ته دویم کور)
د انصاری څلورالری ،د کلوله پشتېعمومی
سړک ،ښي الس ته ،کلوله پشته ،كابل

د نوې کیدونکې انرژۍ ،د چاپیریال او
د پیوستون ګروپ ()GERES

ټیلفون

جین فرانکویس اوسپتال (د ټولو رئیس)

فکس

سرای غزنی ،دوهم سړک ،سرای غزنی  ،دهبوري ،كابل
ټیلفون 0799182809
0799118304
ستالیت 00882667225997
برښنالیک afghanistan@geres.eu
ویب پاڼه www.geres.eu
د نی د ګړنده ویشنی دفتر ()Nye

0798981967
008821655582607
0093203153456

برښنالیک psmallwood@wcs.org
ویب پاڼه www.wcs.org
د وړتیاوو د روزنې او بیا رغونې ټولنه ()STARS

پلوشه ظریفی خواص (اداری رئیس)
کور ،864د شورا سړک ،پل سرخ،
 6ناحیه ،کارته سه ،كابل

کور 6 ،444سړک ،ازبکانو جومات
ته نږدې  ،كارته سه ،كابل

ټیلفون 0771192021
0700024260
0752042924
برښنالیک stars@stars.org.af

0700201701
0778284888
0786980980

د وړتیا او پراختیا موسسه ()DAO

یارمحمدعطایی (عملیاتی آمر)

ټیلفون

برښنالیک jawad1383@yahoo.com
yarmohammad_atayee@yahoo.com
ویب پاڼه www.nyeexpress.com
د نیو یورک ټایمز ورځپاڼه ()NYT

عبد الوحید وفا (د دفترآمر)
وزیراکبرخان ،كابل
ټیلفون

فکس

0202101088
0700276440
0700279339
0225 008737626
00870772260438

برښنالیک nytkabul@yahoo.com
abdulwaheedwafa@yahoo.com
www.nytimes.com
ویب پاڼه
د وحشي حیواناتو د ساتنې ټولنه ()WCS

پیترسمال وود (د ټولو رئیس)

stars_program@stars.org.af

حاجی عمراخان منیب (رئیس)
کورشمیره  ،924یوولسم سړک ،تایمنی ،كابل
ټیلفون

0700600960
0700175759

برښنالیک director@daoafghanistan.org
admin@daoafghanistan.org
ویب پاڼه www.daoafghanistan.org

دهالنډ کورډ ایډ موسسه د کمک او
پراختیا لپاره ()CordAid
روح اهلل امین (د پروګرام آمر)
کور نمبر  ،338البیرونی واټ (د زرغونی
لیسی ترشا) لسمه ناحیه ،قلعه فتح اهلل ،كابل
ټیلفون

0700223436
0799313859
008821651100144

برښنالیک maiwand.farhat@cordaid.net
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ویب پاڼه

www.cordaid.nl

د هالنډ د جنګ ځپلی ماشومانو موسسه ()WCH

رامین شاه زمانی (د ټولو رئیس)
 8سړک ،قلعه فتح اهلل ،كابل
پوست بکس 3211
ټیلفون

0799333010

برښنالیک info.kabul@warchild.nl
ویب پاڼه www.warchild.nl
د هالنډ سفارت ()Netherlands

تی .اف  .دی زواان (سفیر)
دکور شمیره  2او  ،3څلورم سړک ،غیاث
الدین واټ  ،نوی ښار ،كابل
ټیلفون

0700286641
0700286645
0798715509

برښنالیک embassy@ildembassy-kabul.com
amb.kabul@mea.gov.in
meakabul.nic.in
ویب پاڼه
د هندوکش د خبررسولو سازمان ()HNA

سید نجیب اهلل هاشمی (رئیس)
کور نمبر ،)1158( 3د مسلم کوڅه ،نوی ښار ،كابل
ټلفون

0700280988

د هنریش بُل بنیاد ()HBS

بنتی شالر (عمومی استازی)
کور ،25لومړی سړک ،لسمه
ناحیه  ،قلعه فتح اهلل ،كابل
ټیلفون

0700295972

برښنالیک bente.scheller@hbfasia.org
officekabul@hbfasia.org
ویب پاڼه www.boell-afghanistan.org

برښنالیک kab@minbuza.nl
nasreen.khadimi@minbuza.nl
ویب پاڼه www.minbuza.nl

ساندرماتیوس (سفیر)

د هزاره جات مرستندویه خبرپاڼه ()HAN

د آلمان سفارت سره یوځای ،مینه
 ، 6وزیر اکبر خان ،كابل

محمد یونس اختر (رئیس)

پوست بکس 83

دهمزنګ ،د محب زاده پالزې لومړۍ پوړ ،د کارته چهار
لومړۍ تم ځای ،د شیرشاه سوري لیسې ته نږدې ،كابل

ټیلفون 0797035375
008821651204035
0049228177518
فکس
برښنا لیک huembkbl@gmail.com

ټیلفون

0700224558
0776393202

برښنالیک yonos_akhtar@yahoo.com
ertebatteam@yahoo.com
د هندوستان سفارت ()India

جی آنت پراساد (سفیر)
ماللی واټ  ،نوی ښار ،كابل
ټیلفون

فکس
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0202200185
0202302829
0087376305560
0093202203818

دهنگری سفارت ()Hungary

د هنډیکپ نړیواله موسسه ()HI

الکساندرا کارری (د ټولو رئیس)
کور 5 ،548سړک ،قلعه فتح اهلل ،كابل
ټیلفون

0799149642
0799209983
0787710547
008821621014051

برښنالیک cdafgha@hiafgha.org
mfaizi@hiafgha.org
www.handicap-international.org
ویب پاڼه

پتی او تماسونه

د هوايي چلند او مخابراتي خدمتونو ملګرې ()PACTEC

کور ،118لومړی سړک کیڼ خوا
د تایمنی پروژه ،كابل

ښي الس ته دوولسم کور ،لومړۍ کوڅه،
پنځلسم سړک ،وزیراکبرخان ،كابل

پوست بکس 5138

فریدون نسیمی (د پروازونو آمر)

ټیلفون

0700282679
0799300837

فکس

008821654261044

برښنالیک bookingkbl@pactec.net
ویب پاڼه www.pactec.org

د هیلت نیټ ټی پی او روغتایی سازمان
()HealthNet-TPO

ډاکټرعبدالمجید صدیقی (د پالوې مشر)
دریم کور ،لومړی سړک (کندهاری جومات ته
مخامخ) د باختر پوهنتون ترشا ،کارته چهار ،كابل
ټیلفون

0799332096
0202501195
0700286197

برښنالیک hom_hn_tpo@yahoo.com
fayeq_safi@yahoo.com
ویب پاڼه www.healthnettpo.org
د هیلو ټرست د ماین پاکی دفتر ()HALOTrust

فرید همایون (د ټولو رئیس)
سرکوتل 17 ،ناحیه ،خیرخانه ،كابل
پوست بکس 3036
ټیلفون

0799351541
0700276051
00873761931817
00873761931818

فکس
برښنالیک Halo@haloafg.org
ویب پاڼه www.halotrust.org

ټیلفون

0799323920
0700632330
0700670710

برښنالیک hewad_af@yahoo.com
hewad_Kabul@yahoo.com
د هیواد د پراختیا اداره ()CDU

عبدالقادر (رئیس)
دکورشمیره  ،17د محب زاده مارکیټ ترشا،
سینما بریکوټ ته مخامخ ،دهمزنګ ،كابل
پوست بکس 5510
ټیلفون

0700276411
0700244314
0700244299
0799234465

برښنالیک cduafghan@yahoo.com
www.cduafghan.org
ویب پاڼه
دهیلو نړیوال بنسټ ()IFHOPE

جم د بریلی (اجرایی رئیس)
د کلوله پشته عمومی سړک (د برښنا د برج
تم ځای ته نږدې کلوله پشته ،كابل
ټیلفون

0700605705
0700293916

برښنالیک jim@ifhope.org
mahajer@ifhope.org
ویب پاڼه www.ifhope.org

ډاکار  -د ډنمارک کمیټه د افغان کډوالو
د مرستې لپاره()DACAAR
ډاکټرعارف قرین (رئیس)

د هیواد د بیاودانولو ،روغتیايي او
بشری مرستو ټولنه ()HEWAD

دولسم سړک،د نصوارو پایکوب،
وزیرآباد ،قلعه فتح اهلل ،كابل

امان اهلل نصرت (رئیس)

پوست بکس 208
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ټیلفون 0700288232
0202201750
0202200330
فکس 0093202201520
برښنالیک dacaar@dacaar.org
ویب پاڼه

akbari@dacaar.org
www.dacaar.org

زر دوزی  -د افغان صنعتګرانو لپاره مارکیټ ()Zardozi

برښنالیک afgcourt@hotmail.com
ویب پاڼه www.supremecourt.gov
سټیپ  -روغتیایي او پراختیايي موسسه ()STEP

لطیف رشید (د ټولو رئیس)
سرای غزني ،كارته چار ،د ښوونې
ریاست ته مخامخ كابل
ټیلفون

کری جین ویلسن (د پروگرامونو رئیس)
د انصاف هوټل سړک ته مخامخ ،د کورنیو چارو
وزارت سړک ،د انصاری څلورالری ،كابل
ټیلفون

0799195623
0700287963
0799336691

برښنالیک kjw@brain.net.com
marzardozi@gmail.com
ویب پاڼه www.afghanartisans.com

زوا  -د افغانستان په شمال کې د کډوالو
د پاملرنې موسسه ()ZOA
جوپ توین (د ټولو رئیس)

0700236483
0700294193
0700223095
0798012572

برښنالیک step_kabul@yahoo.com
maroofbehzad@yahoo.com
شیلټرنو  -د پناه ورکولو نړیواله موسسه ()SNI

جان ریور (رئیس)
کور ،488څلورم سړک ،قلعه فتح اهلل ،كابل
پوست بکس 5648
ټیلفون

0700279814
0799272922

برښنالیک kabul@shelter-afghanistan.de
ویب پاڼه www.shelter.de

کور 2 ،266سړک ،د احمد جام جومات تر
څنګ ۳ ،ناحیه  ،کارته چهار ،كابل

سهار په خیرافغانستان  -راډیو ()GMA

پوست بکس 1515

باری سالم (د ټولو رئیس)

ټیلفون

0799582812
0700239825
0799373759

برښنالیک cdafghanistan@zoa-afg.org
office-mgtcentral@zoa-afg.org
ستره محکمه ()SC

پروفیسورعبدالسالم عظیمی (قاضي القضات)
د عامې روغتیا څلورالری ،نهمه ناحیه،
د لوی مسعود سړک ،كابل
ټیلفون

0202300361
0202300345
0700210936

فکس

0093202300345
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کور ،29د مسلم سړک ،شهر نو ،كابل
ټیلفون

0700224434
0700277113
0700275751

برښنالیک barrysalaam@hotmail.com
info@awanama.com
ویب پاڼه www.gma.com.af
www.awanama.com
ښځې د ښځو لپاره نړیوال سازمان ()WWI

سویتا نوری (د ټولو رئیس)
کور ،171څلورم سړک  ،قلعه فتح اهلل ،كابل
ټیلفون

0700206803
0700206790

پتی او تماسونه

برښنالیک snoori@womenforwomen.org
afghanistan@womenforwomen.org
ویب پاڼه www.womenforwomen.org
ښځې ،سوله او حکومتداري ()WP&G/ UNIFEM

ترئیسا دی لنگیس (د واحد آمر)
د عصمت مسلم سړک ،باخترنیوز ته مخامخ
د حج وزارت ته نږدې  ،نو ی ښار ،كابل
ټیلفون

0796095451
0707106043

برښنالیک Theresa.delangis@unifem.org
asya.tawqeer@unifem.org
ویب پاڼه www.afghanistan.unifem.org
طلوع ټلویزیون ()Tolo

یوسف محسنی (د اجرائیوي دفترآمر)
کور 12 ،3سړک ،وزیراکبرخان ،كابل
پوست بکس 225
ټیلفون 0798136980
0799321010
0799306284
0097144290964
فکس
برښنالیک info@tolo.tv
ویب پاڼه

sales@tolo.tv
www.tolo.tv

فردا ()Farda

عبدالغفاراعتقاد (د دفتر مشر)
بالک نمبر ،30دویم پوړ ،د ابن سینا مارکیټ ،ده افغانان ،كابل
فوکس د بشری مرستو سازمان ()FOCUS

ناشرکارملی (اجرایی مدیر)
دکورشمیره ،42دویم سړک ،قلعه فتح اهلل ،كابل
ټیلفون

0799345001
0799345009

برښنالیک nashir.karmali@focushumanitarian.org
noor.kashani@focushumanitarian.org
ویب پاڼه www.akdn.org/focus

فینکا  -د نړیوالو ټولنود مرستو بنیاد ()FINCA

طارق بلوچ (د ټولو رئیس)
دکورشمیره  ،1132څلورم سړک ،شیر پور ،كابل
0799209822

ټیلفون
برښنالیک sayedalem_shah@yahoo.com
ویب پاڼه www.villagebanking.org
ققنوس ()Quqnoos

یوسف محسنی (د اجرائیوی دفترآمر)
کور 12 ،3سړک ،وزیراکبر خان ،كابل
پوست بکس 225
ټیلفون
فکس

0798136980
0799321010
0799306284
0097144290964

برښنالیک info@quqnoos.com
ویب پاڼه www.quqnoos.com
كابل ټايمز ()KT

عبدالحق واال (خپرونکۍ)
د آزادی مطبعه ،مکروریان ،كابل
کاناډايي ښځې د افغان ښځو لپاره ()CW4WAfghan

محمد روف احمدی (د پروګرامونو همغږۍ کوونکۍ)
پل سرخ ،کندهاریانو جومات ته مخامخ،
 3ناحیه ،کارته سه ،كابل
ټیلفون

0700294394
0798237939
0772394004

برښنالیک raouf.ahmadi@gmail.com
raouf_ahmadi2003@yahoo.com
ویب پاڼه www.cw4wafghan.ca
کاونترپارت انترنشنل ()CPI

وزیراکبر خان ،كابل
ټیلفون

0700154933

برښنالیک info@counterpart-afg.org
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counterpart.ipacs@gmail.com
www.counterpart-afg.org

ویب پاڼه

کریټاس جرمنی  -د افغانستان لپاره د پروژو
د مالتړ دفتر ()Caritas Germany

ماریانی حبر (عمومی نماینده)
کور 5 ،233سړک ،قلعه فتح اهلل ،كابل
ټیلفون

0707934480
0798250735
0700014632

برښنالیک mhuber12@gmail.com
ahmad-zahir@caritas.org
ویب پاڼه www.caritas-international.de
کویکا  -د کوریا د نړیوالو مرستو سازمان ()KOICA

سیونګ-بیوم کیم (استوګن ستازی)
کور ،525یوولسم سړک ،وزیراکبرخان ،كابل
ټیلفون

0202302936
0700276772
0700157989
0202302937

فکس
برښنالیک sbkim@koica.go.kr
ezat@koica.go.kr
www.koica.go.kr

ویب پاڼه

گاهنامه هنر ()GH

عبدالواسع (رئیس)
د کابل د والیت سړک ،د سرای کوڅه،
د ملک اصغر څلورالری ،كابل

برښنالیک wazhmaf@globalrights.org
nazirn@globalrights.org
ویب پاڼه www.globalrights.org
ګویته انستیتیوت -د آلمان فرهنګی مرکز ()Goethe

ریتا سکسه  -توسا (رئیس)
د شاه محمود سړک د چین سفارت ته
مخامخ ،وزیراکبرخان ،كابل
ټیلفون

0700274906
0799327850
004937381296052

فکس
برښنالیک info@kabul.goethe.org
www.goethe.de/kabul
ویب پاڼه
لمرتلویزیون ()Lemar TV

یوسف محسنی (رئیس)
کور 12 ،3سړک ،وزیراکبرخان ،كابل
پوست بکس 225
ټیلفون

0798136980
0799321010
0799306284
0097144290964

فکس
برښنالیک info@lemar.tv
ویب پاڼه www.lemar.tv
لویه څارنوالي ()AGO

محمد اسحق الکو (لوی څارنوال)
تایمنی واټ ،لسمه ناحیه ،قلعه فتح اهلل ،كابل
ټیلفون
فکس

0202200017
0700290940
9375202342100

ګلوبل رایټس  -د عدالت لپاره ملګرې ()GR

برښنالیک L_saranwal@yahoo.com

کور ،200دریم سړک ،د انصاری څلورالری،

له ګواښ سره مخامخ ماشومان ()CiC

فلیس کاکس
دجرمن کلینک ته مخامخ ،نوی ښار ،كابل
ټیلفون
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0700269035
0797753955
0202203767
0700070148

تیمورشاه ادیب (د ټولو رئیس)
د تایمنی څلورالری( ،د آغا سید
نادری کورته مخامخ) ،كابل
ټیلفون

0772026040

پتی او تماسونه

برښنالیک cdcic@ceretechs.com
omcic@ceretechs.com
ویب پاڼه www.childrenincrisis.org.uk
د مرستو لپاره د متودیست متحده کمیټه ()UMCOR

توماس وینسنټ (د پالوې مشر)
پنځم کور ،قلعه فتح اهلل ،كابل
ټیلفون

0799278763
0798121137
0787756836

برښنالیک tomvincent@umcor-afghanistan.org
admin@umcor-afghanistan.org
ویب پاڼه www.new.gbgm-umc.org/umcor
مشاركت ملی ()MM

محمد سروان جوادی (د دفتر مشر)
د برج برق سړک ،دهبوری ،كابل

ټیلفون

0700276002
0700240924
0700280800

برښنالیک nkrafft@worldbank.org
azia@worldbank.org
ویب پاڼه www.worldbank.org.af
نړیوال مرستندوی پالوی ()IAM

دریک آر .فرنز(اجرایي رئیس)
کور 7 ،472سړک ،کارته سه ،كابل
پوست بکس 625
ټیلفون
فکس

0202501185
0700394390
00873762841461

برښنالیک ea2ed@iamafg.org
hq@iamafg.org
ویب پاڼه www.iam-afghanistan.org
نی  -د افغانستان د آزادو رسنیو مالتړ کوونکۍ ()Nai

ملی ارمغان ()AM

ایمل زمانی (مدیر)

محمد داود سیاووش (د امتیاز خاوند او مسول مدیر)

کور ،208څلورم سړک ،د داراالمان
سړک ،كارته سه ،كابل

ددفتر FCCSدننه ،سالنګ واټ ،كابل
پوست بکس767
ټیلفون

0787430615
0773343250
0786209772

برښنالیک d-siawash@yahoo.com
armaghan.milile@gmail.com
ویب پاڼه www.armaghan-e-melli.af
نن د افغانستان نړیوال سازمان ()TAIO

نوی ښار ،كابل
برښنالیک bajimuhammadayub@hotmail.com
stanagull@yahoo.com
نړيوال بانک ()WB

نیکوالس جی .کرفت (د ټولو رئیس)

ټیلفون

0795919613

برښنالیک info@nai.org.af
ویب پاڼه www.nai.org.af
هاجرافغانستان ()HAGAR Afghanistan

مریم گیچ (عمومی استازې)
کور 7 ،481سړک 6 ،ناحیه ،کارته سه ،كابل
پوست بکس 394
ټیلفون

0796189014
0700204238
0787597017

برښنالیک afghanistan@hagarinternational.org

ویب پاڼه

info@hagar.af
www.hagarinternational.org

دکورشمیره ،19پنځلسم سړک ،وزیراکبرخان ،كابل
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هکتار زار ملی ()EZM

سید محمد علی رضوانی (اډیټ کوونکۍ)
د داراالمان سړک د حبیبیی عالی لیسې
ته مخامخ داراالمان ،كابل
برښنالیک rezvani_222@yahoo.com
یوناما  -په افغانستان کې د ملګرو ملتونو
مرستندوی پالوی ()UNAMA
(دستراتیژیکو اړیکو او ویاند واحد)
دیوناماکمپاونډ ،د زنبق څلورالری،
شاه محمود غازی واټ ،كابل
پوست بکس 3205
ټیلفون
فکس

0790006121
012129636121
00930831246121
00390831246353

برښنالیک unama-spokesman@un.org
ویب پاڼه www.unama.unmissions.org

یونیسف  -د ملګرو ملتونو د ماشومانو
د مالتړ صندوق ()UNICEF
کاترین بنگوه (استازی)
د یوناکا انګړ ،د جالل آباد سړک ،پل چرخی ،كابل
پوست بکس 54

ارزګان
افغان پرمختیایي ټولنه ()ADA

سید سالم آغا (والیتی امر)
لومړۍ سړک ،د حاجی عبدالرحیم کور،
د هدیرې څلورالری چوک د جان محمد
خان کورترڅنګ ،ترینکوټ ،ارزگان
ټیلفون

0799847424
0799847427

برښنالیک ada.urzgan@ada.org.af
www.ada.org.af
ویب پاڼه
د افغان دروغتیایي او پراختیا یي خدمتونو موسسه ()AHDS

ترينكوټ
ټیلفون

0798297462

برښنالیک urozgan@ahds.org
ویب پاڼه www.ahds.org

د هیلت نیټ ټی پی او  -روغتیایي
سازمان ()HealthNet-TPO
حضرت امین (د اړیکو مسول)
ترینکوټ ،د نعمت اهلل خان کور ،د
 ،BCUدفتر ،ارزگان
ټیلفون

0707748107

برښنالیک drhazrat_amin@yahoo.com
ویب پاڼه www.healthnettpo.org

ټیلفون 0790507001
0790507002
0790507003
ستالیت 00870764042530
00870764042530
فکس
برښنالیک cmbengue@unicef.org

شیراحمد شاکر (د دفتر مشر)

ویب پاڼه

دروغتون تر څنګ ،ارزګان ،ترينكوټ

kabul@unicef.org
www.unicef.org

یوناما  -په افغانستان کې د ملګرو ملتونو
مرستندوی پالوی ()UNAMA

پوست بکس 3205
ټیلفون

0700160270
0796521401

برښنالیک shakirs@un.org
ویب پاڼه www.unama.unmissions.org
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پتی او تماسونه

بادغیس
د بنګله دیش د کلیو د پراختیا کمیټه ()BRAC

احمد سهیل نوری (والیتی امر)
قلعه نو ،بادغیس
0799591035

ټیلفون
برښنالیک bracnsp_badghis@yahoo.com
ویب پاڼه www.bracafg.org
یوناما  -په افغانستان کې د ملګرو ملتونو
د مرستو هیات ()UNAMA
جمعه خان حیدری (د دفترمشر)
د معارف جاده او د حاجی دین محمد جاده ،قلعه نو ،بادغيس
پوست بکس 3205
ټیلفون

0799772587

برښنالیک haideryj@un.org
ویب پاڼه www.unama.unmissions.org

بامیان
ابن سینا – د افغانستان لپاره د عامې روغتیا
پروګرامونه ()IbnSina-PHPA

رحمت شاه (د پروژې امر)
د تلواره کلی ،لوی بت ته مخامخ د بامیان ښار
ټیلفون

0799153965

برښنالیک rahmt_shh2006@yahoo.com
د اډونټسټ مرستندوی او پراختیايي سازمان ()ADRA

کونرد یوشکیاویچ (د پروژې ریس)
پنجاو
ټیلفون

0799828852

برښنالیک k.juszkiewicz@adra-af.og
ویب پاڼه www.adra.euroafrica.org

افغانستان لپاره د همکاریو مرکز)CCA2( 2

زرغم (آمر)
د CHFدفترته نږدې ،نوی ښار ،یکاولنگ
008821621138244

ټیلفون
برښنالیک ccakabu@hotmail.com
www.cca.org.af
ویب پاڼه
د بامیان پوهنتون ()BU

پروفیسور محمد عارف یوسفی (د پوهنتون ریس)
د ملکی روغتون ترڅنګ ،د زرګران کلی ،د بامیان ښار
0799304656

ټیلفون
برښنالیک arifyosufi@yahoo.com
د بیارغونی سپرلی  -خدماتی ،فرهنګی
او ټولنیزهموسسه ()SCRCSO
محمد اکبر دانش (ریس)
زوړ بازار ،د بامیان ښار
ټیلفون 0799472483
0796843427
0774813456
برښنالیک scrsco@yahoo.com
ویب پاڼه

akbardanesh@hotmail.com
www.baharaf.org

پژواک خبری اژانس ()PAN

هادی غفاری
بامیان ،د بامیان ښار
0799369943

ټیلفون
برښنالیک ghafari_herat@yahoo.com
ویب پاڼه www.pajhwok.com
په افغانستان کی داغاخان بنیاد ()AKF

رابرت تلن (د پروګرام سیمه ایز آمر)
سرآسیاب
ټیلفون

0799418060

برښنالیک robert.thelen@akdn.org
ویب پاڼه www.akdn.org
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د افغانستان لپاره د همکاریو مرکز (1)CCA1

ټیلفون

غلغلې ته نږدې ،نوی ښار ،بامیان

برښنالیک kanwari@aada.org.af
khalil.aada@gmail.com
ویب پاڼه www.aada.org.af

سید احمد (امر)
ټیلفون

0799036653

برښنالیک ccakabul@hotmail.com
www.cca.org.af
ویب پاڼه
د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کمیسیون ()AIHRC

(د پروګرام سیمه ایز امر)

د کډوالو لپاره د ناروې پالوی ()NRC

بریالی احمدزی (اداری مسول)
سرآسیاب ،د  ICRCاو UNICEFترمنځ ،د بامیان ښار
ټیلفون

د سولې کارته ،د مال غالم دښته ،د بامیان ښار
ټیلفون

0799304845
07527200230

برښنالیک bamyan@aihrc.org.af
ویب پاڼه www.aihrc.org.af

0799409582

0799147829
0772059701
0772929146
008821621295011

برښنالیک ilac.bamian@nrcafpk.org
ilac.bamian.tl@nrcafpk.org
ویب پاڼه www.nrc.no

د افغانستان د مدنی ټولنې د مجتمعې مؤسسه ()ACSFO

د ماشومانو د خوندي ساتنې
دفتر  -امریکا ()SC-USA

د زرګرانو کلۍ ،تکیه خانې ته مخامخ ،د بامیان ښار

فاروق اعظم (د پروگرام آمر)

فردین بیات
ټیلفون
ویب پاڼه

0793559428
0700230933
www.acsf.af/www.acsf-rc.com

د افغانستان سره د بلجیم د پیوستون اداره ()SAB

د داش سړک ته مخامخ ،سراسیاب ،د بامیان ښار
ویب پاڼه

www.assosab.be

د افغانستان سره د پیوستون موسسه ()SA

کلیمنت بورس (د ټولو ریس)
سراسیاب ،کوچه زندان ،مقابل  ،DDRد بامیان ښار
ټیلفون

0799303633

برښنالیک afg.cdm@solidarites-afghanistan.org

ویب پاڼه

www.solidarites.org

د افغانستان لپاره د مرستې او پرمختګ موسسه ()AADA

خلیل الرحمن انوری (د پروژې امر)
سراسیاب ،د یوناما دفترترشا ،د بامیان ښار
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د بامیان ښار
ټیلفون

0799054410

برښنالیک fazam@saveshildren.org
ویب پاڼه www.savethechildren.org
د ماشومانو د خوندي ساتنې دفتر  -جاپان ()SCJ

میحو واده (د ټولو ریس)
د بامیان ښار
ټیلفون

0799393281
00873763491444

برښنالیک scjbamyan2@web-sat.com
ویب پاڼه www.savechildren.or.jp
د ملګرو ملتونو د خوراک او كرنې اداره ()FAO

محمد موسی اطهر (مدیر)
د مال غالم څیړنیزفارم ،د بامیان ښار
ټیلفون

0799208853
0799149874

پتی او تماسونه

008821651120379
برښنالیک muhammadmusa.athar@fao.org
faoaf-bamiyan@fao.org
ویب پاڼه www.fao.org
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمیشنری ()UNHCR

سید مصطفی حسینی
(د پروګرام لوړپوړۍ مرستیال او دډلې مشر)
د بامیان ښار
ټیلفون
فکس

0708197956
0708197958
00873763033321

برښنالیک hussains@unhcr.org
afgba@unhcr.org
ویب پاڼه www.unhcr.org

یوناما  -په افغانستان کې د ملګرو ملتونو
د مرستو هیات ()UNAMA
هرن سونگ (د دفتر مشر)
د سرآسیاب کلی ،د هوایی میدان سړک ،د بامیان ښار
پوست بکس 3205
ټیلفون

0799822329
0790006461

برښنالیک songh@un.org
ویب پاڼه www.unama.unmissions.org
د سی ،آر ،اس موسسه ()CRS

بدخشان
جی تی زید د اساسی زده کړو پروګرام  -د
جرمني تخنیکي همکاری ()GTZ/ BEPA
حمید اهلل حمیم (د ښوونې او روزنې مدیر)
فیض اباد  ،TTCتورگنی ښونځی،
د فیض اباد زوړ ښار ،فیض اباد
ټیلفون

برښنالیک Hamidullah11@yahoo.com
ویب پاڼه www.gtz.de
د افغان کورنیو د پاملرنې دفتر ()CAF

سید امان اهلل زاهد (د پروژې امر)
کور ،29د امام بخاری جومات سړک،
 3برخه،نوی ښار ،فیض اباد
ټیلفون

ویب پاڼه

یونسف  -د ملګرو ملتونو د ماشومانو
د مالتړ صندوق ()UNICEF
د بامیان ښار
ټیلفون

0798507277

برښنالیک kabul@unicef.org
ویب پاڼه www.unicef.org

0797676430

برښنالیک pm.caf.bdk@gmail.com
ویب پاڼه www.caf.org.af
د افغان ایډ موسسه ()Afghanaid

حبیب اهلل (د پروګرام والیتی امر)
د بدخشان ښا ر ،فیض اباد
پوست بکس د پروان مینې پوست خونه
()Kart-i-Parwan Post Office 6066

ټیلفون

د  UNHCRدفتر تر څنګ د سرآسیاب
کلۍ ،نوآباد ،د بامیان ښار
www.crs.org

0799028316

0795194664
0775422802
0799276354
44-008821684400143

برښنالیک bdkppm@afghanaid.org.uk
bdkproad@afghanaid.org.uk
ویب پاڼه www.afghanaid.org.uk
د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کمیسیون ()AIHRC

فیض آباد
ټیلفون

0756311046
008821621139562

برښنالیک badakhshan@aihrc.org.af
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ویب پاڼه

www.aihrc.org.af

د افغانستان د ماشومانو صندوق ()CFA

 5ناحیه ،نوی ښار ،فیض اباد
ټیلفون
ویب پاڼه

0707042459
www.childfund.org

دافغانستان لپاره دناروې کمیته ()NAC

فقیر خان (مدیر)
نوی ښار ،فیض آباد
ټیلفون

0756310443
0799499752

برښنالیک broedu@nacaf.org
ویب پاڼه www.afghanistan.com
د اکسفام جی بی مؤسسه ()Oxfam GB

نسیمه سحر (د پروگرام همغږې کوونکې)
دافغانستان بانک ته مخامخ ،لومړی
حصه ،نوی ښار ،فیض اباد
ټیلفون

0756310653
0700294365
0799073626
00873762279436

د تخنیکی او پراختیایي همکاریو
اداره  -اکتید ()ACTED
نجیب احمد مشفق (امر)
کور ،4سړک  5 ،1ناحیه ،نوی ښار ،فیض اباد
0798983725

ټیلفون
برښنالیک naqib.ahmad@acted.org
ویب پاڼه www.acted.org
د روغتیا نړیوال سازمان ()UNWHO

سید مزاری ناصری (روغتیايي همغږې کوونکی)
 5برخه LDG ،د فترته نږدې،نوی ښار ،فیض اباد
ټیلفون

0799322134

برښنالیک mazarin@afg.emro.who.int
ویب پاڼه www.emro.who.int/afghanistan
د سولی او یووالی لپاره د همکاریو ټولنه ()CPAU

حاجی قدرت اهلل درخانی (د اړیکو مسؤول)
لومړی حصه ،پنځم کلی ،د افغانی سرې
میاشتې ترڅنګ ،نوی ښار ،فیض اباد
ټیلفون
ویب پاڼه

0756310578
www.cpau.org.af

د کانسرن نړیوال سازمان ()Concern

برښنالیک nsahar@oxfam.org.uk
ویب پاڼه www.oxfam.org.uk

عظیمه رویا (د پروګرام همغږې کوونکې)

د بدخشان پوهنتون ()BU

د بانک سړک ،د بدخشان والیتی
شورا دفترته مخامخ ،فیض اباد

عبدالقدیر محان (د پوهنتون ریس)
د ملی امنیت تر څنګ ،نوی ښار ،فیض اباد
ټیلفون

0799454263

0795760551

ټیلفون
برښنالیک azima.roya@concern.net
ویب پاڼه www.concern.net

برښنالیک mahan_1978@yahoo.com

د ملګرو ملتونو د نشه یې توکو او جرمونو
په وړاندې دمبارزی دفتر ()UNODC

عبدالصبور (اداری مدیر)

محمد عالم یعقوبی (والیتی همغږې کوونکی)

نوی ښار ،فیض اباد

فیض اباد

د پی آر بی موسسه ()PRB

ټیلفون
ویب پاڼه
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0756310699
www.prb.org.af

0799438332

ټیلفون
برښنالیک alem.yaqobi@unodc.org

پتی او تماسونه

ویب پاڼه

www.unodc.org

ویب پاڼه

www.oracentralasia.org

د میدایر موسسه ()MEDAIR

نړیوال مرستندوی پالوی ()IAM

نوی ښار 5 ،ناحیه ،دشت سنګی مهر ،فیض اباد

جان میرس (سیمه ییز آمر)

ټیلفون

0799336644
0775951071
008821651121096

برښنالیک badakshan-afg@medair.org
ویب پاڼه www.medair.org

د میشن ایست موسسه (1)ME1
اوال موگنسن (د پروګرام همغږې کوونکی)
د دو آب سړک ،بهارک
ټیلفون

008821654202970

برښنالیک ulla.mogensen@miseast.org
ویب پاڼه www.miseast.org

د میشن ایست موسسه (2)ME 2
عزیز بیګ (د پروګرام همغږې کوونکی)
د احمد دمغازې سړک ،نوی فیض اباد
ټیلفون

0799300554

برښنالیک ppm.bdk@miseast.org
ویب پاڼه www.miseast.org

د هیلت نیټ ټی پی او  -روغتیایی
سازمان ()HealthNet-TPO

د حاجی زاده اپارتمان 3،پوړ 27،کوټه،
سنگمهرنوی ښار ،فیض اباد
ویب پاڼه

www.healthnettpo.org

مهاجر یتیمان او نړیوالې مرستې ()ORA

الکس دنکن (د پروژی مشر)
ګزخان (د  20کورو کلی) د والکان ولسوالی ،فیض اباد
پوست بکس 594
ټیلفون

0799331930

برښنالیک director@oracentralasia.org

فیض اباد
پوست بکس 626
ټیلفون

0707747710

برښنالیک rtl.faizabad@iamafg.org
ویب پاڼه www.iam-afghanistan.org

یوناما  -په افغانستان کې د ملګرو
ملتونو د مرستو هیات ()UNAMA
محمد حکیم (د دفتر مشر)
د ربانی کور ،نوی ښار ۵ ،ناحیه ،فیضآباد ،فیض آباد
پوست بکس 3205
ټیلفون

0799822337

برښنالیک hakim@un.org
ویب پاڼه www.unama.unmissions.org

یونیسف  -د ملګرو ملتونو د ماشومانو
د مالتړ صندوق ()UNICEF
فیض اباد
ټیلفون

0798507384

برښنالیک kabul@unicef.org
ویب پاڼه www.unicef.org

بغالن
افغان پراختیایی ټولنه ()ADA

سمیع گل (والیتی آمر)
کور ،3دزاړه ښاربندر ،د عمو می سړک
کیڼ خواته نهرین ،نوی بغالن
0799428636

ټیلفون
برښنالیک ada.baghlan@ada.org.af
ویب پاڼه www.ada.org.af
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افغانستان لپاره د همکاریو مرکز ()CCA

د آغا خان بنیاد ته نږدې ،بغالن ،پلخمری
ټیلفون

008821621138244

برښنالیک ccakabul@hotmail.com
ویب پاڼه www.cca.org.af
د آغاخان بنیاد ()AKF

جالل الدین دشتی( د پروګرام سیمه ایز آمر)
 600کوتي ،زیر مدا ،پلخمری
ټیلفون

0799396364

برښنالیک altafali.attash@akdn.org
ویب پاڼه www.akdn.org

برښنالیک obaid_ahadi@yahoo.com
ویب پاڼه www.ahro.af
د افغانستان د ماشومانو صندوق ()CFA

د معدن کلوپ تر څنګ ۳،ناحیه ،د بغالن ښار
ټیلفون
ویب پاڼه

دکور شمیره 84،2سړک ،سیلو2،ناحیه ،بغالن ،پلخمری
ټیلفون

0795294114

برښنالیک sayed.qubad@akdn.org
ویب پاڼه www.akdn.org
د غزنی د کلیو مرستندوی پرواګرامونه ()GRSP

کور 1 ،1سړک 3 ،ناحیه ،پلخمری ،د بغالن ښار
ټیلفون

0775156620

برښنالیک grspbaghlan@gmail.com
www.grsp.af
ویب پاڼه
د فرهنګ او مدنی ټولنې بنیاد ()FCCS

برین مهر (د دفتر مشر)
پلخمری
ټیلفون
برښنالیک afghan_foundation@yahoo.com
ویب پاڼه www.afghanfccs.org
008821633352799

د افغانستان د بشری حقونو سازمان ()AHRO

حکمت (آمر)
دنساجۍ کلوپ ،پلخمری
ټیلفون
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0772880089

www.childfund.org

د ایټالیې د بیړنیو مرستو پروګرام ()EPIC

د قهوه خانې باغ (محکمې ته نږدې) ،پلخمری
ټیلفون

د آغا خان تعلیمی خدمتونه ()AKES

سید قباد رهگذر (اداری مرستیال)

0700747117
0774258020

0700287100
0700286272
008821633324414

د باختر پراختیايي شبکه ()BDN

ډاکټر سید نجیب اهلل سیدی (د پروګرام آمر)
څلورمې امنیتی حوزې ته نږدې ،پلخمری
ټیلفون

0700216507
0700238778

برښنالیک nasaidi.bdf@gmail.com
jkhan.bdf@gmail.com
ویب پاڼه www.bdn.org.af
د بغالن د لوړو زده کړو انستیتیوت ()BIHE

رحیمی (ریس )
د بغالن ښار
ټیلفون

0755910292
0700037997

د بنګله دیش د کلیو د پراختیا کمیټه ()BRAC

قمر االسالم (سیمها یز آمر )
دوصد کوتي ،پلخمری ،د بغالن ښار
ټیلفون
ویب پاڼه

0700731501
www.bracafg.org

پتی او تماسونه

د تخنیکی او پراختیایي همکاریو اداره  -اکتید ()ACTED

یوناما  -په افغانستان کې د ملګرو ملتونو
مرستندوی پالوی ()UNAMA

د شیرداد کور 3 ،ناحیه ،ششصد کوټي ،پلخمری

بوجیدر دیمیتروف (د دفتر مشر)

احمد طالب شینواری (آمر)
ټیلفون

0700010147

برښنالیک ahmad.talib@acted.org
ویب پاڼه www.acted.org

د قهوه خانې باغ ،د سیند ترځنګ ،بغالن ،پلخمری
پوست بکس 3205
ټیلفون

0700222763

د مرسی کارپس نړیواله موسسه ()MC

برښنالیک dimitrovb@un.org
ویب پاڼه www.unama.unmissions.org

کور 3 ،6ناحیه ،پلخمری ،بغالن

بلخ

هسنل ماد (د پروگرام آمر)
ټیلفون

0706410388
0796190878
0700300581

برښنالیک hmaad@af.mercycorps.org
ویب پانه www.mercycorps.org
د مرسی کارپس نړیواله موسسه ()MC

منګوم ګوژو (د پروگرام آمر)
کور  3 ،6ناحیه ،بغالن ،پلخمری
ټیلفون

0706490447
0798531081

برښنالیک mngujo@af.mercycorps.org
ویب پاڼه www.mercycorps.org
دهنګري د بپ ټیست مرستې ()HBAid

ابرار  -د افغان معيوبينو لپاره د بايسكل چلولو
او بيا رغونې تفريحي موسسه ()AABRAR
فرید بارکزی (سیمه ایزهمغږۍ کوونکۍ)
مزار شریف ښار
ټیلفون

0774799600

برښنالیک farid.aabrar@gmail.com
www.aabrar.org
ویب پاڼه
اسالمی مرستې -افغانستان ()IRA

حامد (د پروګرام مدیر)
کور 2 ،45سړک ،د پل هوایي گذر ،د سلمان
فارس جومات ته مخامخ ،مزار شریف

زولتان وینزیل (د پروګرام ریس)

ټیلفون

د والیت سړک ،دریمه سیمه ،ششصد کوتي
(د بندیدو نهر په څنګ کې) ،پلخمری

برښنالیک hamid@irafg.org
ویب پاڼه www.islamic-relief.com
www.irafghanistan.org

برښنالیک venczel.zoltan@gmail.com
hbaid@hbaid.org
www.hbaid.org
ویب پاڼه

افغانستان لپاره د هالنډ کمیټه ()DCA

ټیلفون

0797192158

د هیواد د ودانوولو اداره ()CDU

د بغالن ښار
ټیلفون
ویب پاڼه

0707440200

0774582048

میر علم درویش (د پروگرام سیمه یز آمر)
د قابله پروین سړک ،د تفحصاتو ترشا ،مزار شریف
پوست بکس 1107
0799188187

ټیلفون
برښنالیک mdarwish@dca-af.org

www.cduafghan.org
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افغانستان لپاره د همکاریو مرکز ()CCA

د افغان ښځو تعلیمی مرکز ()AWEC

معصومه واثق (سیمه ایزه آمره)

زهره فیضی (د پروژې آمره)

د  ICRCدفتر ته نږدې ،کارته بخدی ،مزار شریف

مزار شریف

0700500373

ټیلفون
برښنالیک cca_mazar-i-sharif@hotmail.com
www.cca.org.af
ویب پاڼه

برښنالیک mazaar@awec.info
ویب پاڼه www.awec.info

اکبر  -د افغانانولپاره د مرستو د انسجام اداره ()ACBAR

د افغانانو د مرستې لپاره ښوونه او روزنه ()ASET

انجنیرعبدالروف قادری (سیمه ایز امر)
د جمهوریت دروازه ،د اکه یاسین کوڅه ،مزار شریف
ټیلفون

0700500499
0700504466

برښنالیک qadri@acbar.org
acbarmazar@yahoo.com
ویب پاڼه www.acbar.org

اِریا  -دبیارغونی او دانرجۍ د ساتنې
اداره په افغانستان کی ()AREA
د اکبر سیمه ایزدفتر ،مزار شریف ،د جمهوریت
دروازه ،د اکه یاسین کوڅه ،مزار شریف
د اداري سمون او ملكي خدمتونو
خپلواك كميسيون ()IARCSC
عبدالرحمن راسخ (ریس)
د بلخ پوهنتون ته مخامخ ،د تفحصاتو
په سیمه کې ،مزار شریف
ټیلفون
ویب پاڼه

0799404845
www.iarcsc.gov.af

د آشیانه دفتر ()ASCHIANA

شاه پور (همغږۍکوونکۍ)
د غازیانو قلعه 4،ناحیه ،مزار شریف
ټیلفون

0700509402

برښنا لیک aschianamazar@yahoo.com.au
ویب پاڼه www.aschaina.com
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ټیلفون

0700532763

متیاز کورنر (روغتیايي سالکار)
د بابا قمبر ګذر(د هند قونسلګرۍ ته نږدې) ،مزار
شریف
پوست بکس 20
ټیلفون

0798218637
0797143149

برښنالیک ulmato@arcor.de
ویب پاڼه www.aset-uk.org
د افغانانو لپاره د مرستو برابرول ()CoAR

غالم نبی صدیقی (د پروژې آمر)
د مستوفیت سړک (د محمد ګل خان
جومات ته نږدې) ،مزار شریف
ټیلفون

0700520986

برښنالیک coar_mazar@yahoo.com
coar_kbl@yahoo.com
www.coar.org.af
ویب پاڼه
د افغانستان د بشری حقونو سازمان ()AHRO

محمد زمان روفی (آمر)
کور ،257د دقیقی بلخی لیسې ته نږدی،
د سولې کارته ،مزار شریف
ټیلفون

0788886935
0700062637

برښنالیک zaman_raofi@yahoo.com
zaman.raofi@gmail.com
ویب پاڼه www.ahro.af

پتی او تماسونه

د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کمیسیون ()AIHRC

د افغانستان د معلوماتو د انسجام اداره ()AIMS

قاضی سید محمد سمیع (د پروګرام سیمه ایز آمر)

خلیل حیدری (سیمه یز آمر)

دکورشمیره  ،30د ابومسلم خراسانی سړک ،ګذرمحمد
بیګ سرهنګ ،د ایران پخوانۍ قونسلگري ،مزارشریف

د یوناما انګړ ،مزار شریف

0799154462
0700511246
0700502665

ټیلفون

پوست بکس 5906
0700507373

ټیلفون
برښنالیک khalil.haidari@aims.org.af
ویب پاڼه www.aims.org.af

برښنالیک q.s.same@gmail.com
ویب پاڼه www.aihrc.org.af

د افغانستان د کلیو د بیارغونې اداره ()NPO/RRAA

د افغانستان د بیارغونې موسسه ()RAFA

 4کوڅه ،د سید آباد سړک ،کارته موال علی ،مزار
شریف

د اکبر سیمه ایز دفتر ،مزار شریف ،د جمهوریت
دروازه ،د اکه یاسین کوڅه ،مزار شریف

ټیلفون

پوست بکس ( 1515مرکزي پوست خونه)

برښنالیک npomazar@hotmail.com

د افغانستان د پراختیا لپاره خیریه اداره ()WADAN

د اکشن ایډ موسسه په افغانستان کی ()ActionAid

قاضی سبحان اهلل لودین (سیمه ایز همغږۍکوونکۍ)

عبد البشیر نوری (والیتی آمر)

د شهر صفا اپارتمانونه ،مزار شریف

کور ،30دهوایي پل سړک ،مزار شریف

ټیلفون
ویب پاڼه

0799691548
www.wadan.org

د افغانستان د غیرحکومتی ادارو لپاره
مصونیتی دفتر ()ANSO
الیزابت دتویلر (د شمالی سیمو امنیتی سالکار)
د ( )ANSOد شمالی سیمو دفتر،مزار شریف
0799404617

ټیلفون

برښنالیک north@afgnso.org
ویب پاڼه www.afgnso.org
د افغانستان د مدنی ټولنې دمجتمعې مؤسسه ()ACSFO

حارث جهانگیر (سیمه ایز آمر)
د سینا کارته 7 ،سرک ،د سن پمپ
استیشن تر شا ،مزار شریف
ټیلفون
ویب پاڼه

0793559425
0787610683

www.acsf.af/www.acsf-rc.com

ټیلفون

0700500441
0799152036

0798025308
0797035038
0778874537

برښنالیک bashir.noori@actionaid.org
ayesh.alam@actionaid.org
ویب پاڼه www.actionaidafg.org
د باختر پراختیايي شبکه ()BDN

ډاکټر محمد نجیب بلیغ (د پروژې آمر)
د پاسپورت سړک ،دریمه ناحیه ،مزار شریف
ټیلفون

0700260619
0799217125
0700238778
0799112813

برښنالیک nbalegh.bdf@gmail.com
qnasrat@gmail.com
ویب پاڼه www.bdn.org.af
د بشري مرستو د د همغږۍ اداره ()CHA

محمد راشد سکندری (د دفتر آمر)
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دکور شمیره  3 ،2664سړک ،د جمهوریت دروازه،
فردوسی پارک ،مزار ښار ،مزار شریف
ټیلفون

0799104830
008921651134074

برښنالیک mazar@cha-net.org
ویب پاڼه www.cha-net.org
د بلخ پوهنتون ()BU

حبیب اهلل حبیب (د پوهنتون ریس)
مزار شریف
ټیلفون

0700517255

د بنګله دیش د کلیو د پراختیا کمیټه ()BRAC

محمد مفضل حسین (سیمه ایز آمر)
چهل متره سړک ،د قمردوکان ،د
مارمول گذر ،بلخ ،مزارشریف
ټیلفون

0700428095

برښنالیک moffazzol@yahoo.com
ویب پاڼه www.bracafg.org
د پی آر بی د بیارغونې د همکارانو موسسه ()PRB

انجنیر اسداهلل (د اړیکو مسؤول)
لومړۍ سړک (د بلخ پوهنتون ته نږدې) ،تخنیکم ،مزار شریف
ټیلفون

0799448328
00935041127

برښنالیک mazar@prb.org.af
eng.assadullah@yahoo.com
www.prb.org.af
ویب پاڼه

د ترکمنستان کنسولګري ،مزارشریف
()Turkmenistan

کبایف بازر بای (کونسل)
د احمد شاه مسعود سړک ،مزار شریف
ټیلفون

0700501382
0799569311

د جاپان د سولې وږمه ()PWJ

تتسویا میوجو (د ټولو ریس )
مزار شریف
برښنالیک pwjmazar@zah.att.ne.jp
meet@peace-winds.org
ویب پاڼه www.peace-winds.org/en
د جذام د کنټرول دفتر ()LEPCO

حبیبی (د دفتر آمر)
دریم سړک ،د نوشاد پروژه ،دشت شور ،مزار شریف
پوست بکس 6057
ټیلفون

0799184297
0771151010

برښنالیک lepcomazar@yahoo.com
د جرمن اګرو اکشن دفتر ()AgroAction

د اکبر سیمه ایز دفتر ،مزار شریف ،د جمهوریت
دروازه ،د اکه یاسین کوڅه ،مزار شریف
برښنالیک www.welthungerhilfe.
de/home_eng.html

د ډنمارک د ماین پاکی ګروپ ()DDG

د تخنیکی او پرااختیایی همکاریو اداره  -اکتید ()ACTED

ظهیرالدین (د عملیاتو سیمه ایز مدیر )

سید زمان هاشمی (آمر )

 3ناحیه ،د تفحصاتو ترښا ،د کامګار
کورته مخامخ ،مزار شریف

د مارمول ګذر د مالګی د کاڼ سړک (د سلطان
رضیې لیسې ته مخامخ) ،مزار شریف
ټیلفون

0700501310

برښنالیک mazar@acted.org
ویب پاڼه www.acted.org
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0799313447

ټیلفون
برښنالیک zahirudin_1963@yahoo.com
ویب پاڼه www.drc.dk

پتی او تماسونه

د جی تی زید د اساسی زده کړو پروګرام ()GTZ/ BEPA

دیوید ماجد (د دفترمشر)
شرشره سړک ،د حاجی بوری بای مارکیټ ،بلخ
ټیلفون

0799096925

برښنالیک david.majed@gtz.de
ویب پاڼه www.gtz.de
د روغتیا نړیوال سازمان ()WHO

ډاکټر میر احمد غفاری (روغتیايي همغږۍ کوونکۍ)

008821654250356

برښنالیک enayat.ghafari@sca.org.af
ویب پاڼه www.swedishcommittee.org
د کډوالو لپاره د ناروې پالوی ()NRC

پردنس آکیروکوپ (د پروژې همغږۍ کوونکۍ)
د زوړ جیل سړک ،د مارکوپولوهوټل تر
شا WFP ،دفترته مخا مخ ،مزار شریف
ټیلفون

د حاجی ایوب څلورالری ،د فارابی
روغتون ترڅنګ ،مزار شریف
ټیلفون

0700288401

برښنالیک ghaffaria@afg.emro.who.int
ویب پاڼه www.emro.who.int/afghanistan

0795123263
0799229716
0708312494
008821644413842

برښنالیک icla.pcaf1@nrcafpk.org
ویب پاڼه

msebrahimi@nrcafpk.org
www.nrc.no

د سره صليب او سرې مياشتې د ټولنو
نړيوال فدراسيون ()IFRC

انجنیرناصر امین (د استیشن آمر)

محمد وحید (ددفتر مشر)

د میرزا قاسم د ګذر باغ ،دریمه ناحیه ،مزار شریف

د کلید راډیو ()Radio Killid 89.55

د  ARCSانګړ 10 ،ناحیه ،د آریانا کارته ،مزار شریف

ټیلفون

برښنالیک mohammad.wahid@ifrc.org
ویب پاڼه www.arcs.org.af

برښنالیک n.amin@killid.com
info@thekillidgroup.com
ویب پاڼه www.killid.com

ټیلفون

0700501995

د سنائي پراختيايي موسسه ()SDO
محمد رفیق برومند (آمر)
کور ،16جمهوری دروازه ،د موالنا
روغتون ته مخامخ ،مزار شریف
ټیلفون

0799237607

برښنالیک sdomazar@gmail.com
ویب پاڼه www.sanayee.org.af

5020410410
0774419700

د کلید ګروپ /د افغانستان لپاره د بشري
خدمتونو او پراختیا اداره ()TKG/DHSA
عبدالباری حمیدی (د دفترامر)
د بابه قلندر سړک (د مزار هوټل تر شا) ،مزار شریف
ټیلفون

0700508237
0799807571

د سویډن کمیټه د افغانستان لپاره ()SCA

برښنالیک dhsa_mazar@yahoo.com
abdulbari.hamidi@yahoo.com
ویب پاڼه www.dhsa.af/www.killid.com

کور 2 ،722سړک ،کارته مامورین ،مزار شریف

د ماشومانو د خوندي ساتنې دفتر  -امریکا ()SC-USA

عنایت اهلل غفاری (اداری مسوول )
ټیلفون

0700299306
0700510765

محمد تمیم (لوړ پوړۍ اداری مدیر)
مزار شریف
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ټیلفون

0799057805

برښنالیک mtamim@savechildren.org
ویب پاڼه www.savethechildren.org
د ماشومانو د خوندي ساتنې دفتر  -انګلستان ()SC-UK

منیش (د پروګرام آمر )
منډوی ،کارته مامورین ،دوهمه ناحیه ،مزار شریف
ټیلفون

0700500637
0700510623

برښنالیک scukmzr@psh.paknet.com.pk
manishjain@gawab.com
ویب پاڼه www.savethechildren.org.uk
د مرسی کارپس نړیواله موسسه ()MC

د ملګرو ملتونو د نشه یې توکو او جرمونو
په وړاندې دمبارزې دفتر ()UNODC
لطف الرحمن لطفی (والیتی همغږۍ کوونکۍ)
مزار شریف
0799764703

ټیلفون
برښنالیک lutf.rahman@unodc.org
www.unodc.org
ویب پاڼه
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمیشنري ()UNHCR

اورفسی پتیل (د سیمه یز دفتر مشر)
کارته شفاخانه ،د منډوی ترشا ،مزار شریف
ټیلفون

انا سوزانه (د پروګرام آمره )
کلنیکسوخته ۸ ،ناحیه ICRC ،دفترته
نږدې ،کارته بخدی ،مزار شریف
ټیلفون

0799292934
0706340747
0798747154

برښنالیک asuzanna@af.mercycorps.org
ویب پاڼه www.mercycorps.org
د مریسټوپس نړیواله موسسه  -افغانستان ()MSI

دمارمول ګذر ،د سلطان رضیې لیسې تر شا ،مزار شریف
ټیلفون
ویب پاڼه

0787889503

احمد ضیا آریا (مدیر)
د کرنې ریاست ،کفایت هوټل ته مخامخ ،مزار شریف
ټیلفون

0700284431
0700500782
0799863201

برښنالیک ahmadzia.aria@fao.org
faoaf-mazar@fao.org
ویب پاڼه www.fao.org
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فکس
برښنالیک patel@unhcr.org

afgma@unhcr.org
ویب پاڼه www.unhcr.org

د ملی پیوستون پروګرام د والیتي
مدیریت اداره ()NSP/PMU
همایون عجم (والیتی آمر)
کارته بخدی ،د سره صلیب د
گدامونو ترشا ،مزار شریف
ټیلفون

www.mariestopes.org

د ملګرو ملتونو د خوړو او كرنې اداره ()FAO

0700064673
0041227397504
008821651121598
0041227397505

0700505339
0799263600
0778267595

برښنالیک balkh@nspafghanistan.org
eng_humayoon@yahoo.com
ویب پاڼه www.nspafghanistan.org
د منځنۍ آسیا آزاده معاوضه ()CAFE

راب گریفس (سیمه ایز ریس)
د مارمول ګذر(لومړي جومات ته مخامخ) ،مزار شریف
ټیلفون

0700509252
0799239988

برښنالیک robgraves@mail.com

پتی او تماسونه

ویب پاڼه www.cafengo.org

د هیلت نیټ ټی پی او  -روغتایی
سازمان ()HealthNet-TPO
میرویس بهشتی (د اړیکو مسوول)
د هندوکش لیسې ختیځ ۲،سړک ،مزار شریف
ټیلفون

0799206579
0778766818

برښنالیک mirwaisbeheshti@yahoo.com
ویب پانه www.healthnettpo.org
د ماین څخه دژغورل شووافغانانو مؤسسه ()ALSO

کور ،10د کارتې شفاخانه لومړۍ کوڅه ،د کوڅې
پای ،د پولیسو د ۳امنیتي حوزې څخه وروسته،
د الکوزي څلورالری ،مزار شریف
ټیلفون
برښنالیک
ویب پاڼه

0775027080
077358543
@also.mzroffice
fghanlandminesurvivors.org
info@afghanlandminesurvivors.org
www.afghanlandminesurvivors.org

خلک په تنګسه کې ()PIN

ښځې د ښځو لپاره نړیوال سازمان ()WWI

د اکبر سیمه ایز دفتر ،مزار شریف ،د جمهوریت
دروازه ،د اکه یاسین کوڅه ،مزار شریف
پوست بکس 35
ویب پاڼه www.womenforwomen.org
ګډې نړیوالې پراختیايي ټولنې ()JDAI

مارک .ج.حیننگ (د پروګرام همغږۍ کونکۍ)
دکور شمیره ،2د کاه فروشی سړک ،مزار شریف
ټیلفون

0700506035
008821621276131
00998971305971

برښنالیک jda_mazar@jdapost.com
مدیکا مو ندیال -افغانستان ()MM

ساجده شاهدادی (اداری مسووله)
د  UNHCRسیمه ایز دفتر ،مزار شریف ،دویم سړک،
کارتې شفاخانه (د سبو د مارکیټ ترشا) مزار شریف
ټیلفون

0793200551
0797203866

برښنالیک sshahdadi@medicamondiale.org
ویب پاڼه www.medicamondiale.org

عبدالرحیم (د اړیکو مسوول)

نړیوال مرستندوی پالوی ()IAM

د بابه قمبر کوڅه  ،82مزار شریف

ریتا ریدینگ (سیمه ایزه آمره)

ټیلفون

0795590401

برښنالیک abdul.rahim@peopleinneed.cz
ویب پاڼه www.peopleinneed.cz

ډاکار  -د ډنمارک کمیټه د افغان کډوالو
د مرستې لپاره ()DACAAR
عبدالمتین (د اوبو او د روغتیا ساتنې والیتی آمر)
جومات ته مخامخ ،د مارمول سړک 1،ناحیه ،مزارشریف
ټیلفون

0799100612

برښنالیک mazar@dacaar.org
www.dacaar.org
ویب پاڼه

د مارمول کوڅه (د سلطان رضیې
د لیسې ترشا) ،مزار شریف
پوست بکس ( 1167کابل)
ټیلفون

0799199622
0700504393

برښنالیک rtl.balkh@iamafg.org
ویب پاڼه www.iam-afghanistan.org
همتا  -د ټولنیز پرمختګ لپاره ملګری ()PSD

ذبیح اهلل سلطانی (د پروګرام آمر )
دکور شمیره  ،276د میرزا قاسم ګذر(د بهرنیو چارو
د ریاست کیڼ لورسړک) دریمه ناحیه ،مزار شریف
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ټیلفون

0700505128
0799254938

برښنالیک psdmazar@hotmail.com

یوناما  -په افغانستان کې د ملګرو ملتونو
مرستندوی پالوی ()UNAMA

پافل هرشوف (د دفتر مشر)
د شادیان دروازه ،څلویښت متره سړک ،مزار شریف
پوست بکس 3205
ټیلفون

0706130024
0790006901

برښنالیک ershov@un.org
ویب پاڼه www.unama.unmissions.org

یونیسف  -د ملګرو ملتونو د ماشومانو
د مالتړ صندوق ()UNICEF
مزار شریف
0798507376

ټیلفون
برښنالیک mazar@unicef.org
kabul@unicef.org
www.unicef.org

ویب پاڼه

پروان
ابرار  -د افغان معيوبينو لپاره د بايسكل چلولو
او بيا رغونې تفريحي موسسه ()AABRAR
سهیل (سیمه ایز همغږۍ کوونکۍ)
چاریکار ،د پروان ښار
ټیلفون

0778585491

برښنالیک sohail.aabrar@gmail.com
ویب پاڼه www.aabrar.org
د افغانستان سره د بلجیم د پیوستون اداره ()SAB

 7پارچه 40،سړک ،د نعمانیه جومات تر
څنګ ،چاریکار ،د پروان ښار
ویب پاڼه www.assosab.be

د اکشن فیم موسسه ()ACF

جواد احمد حامد (د څانګې ریس)
چاریکار ،د پروان ښار
ټیلفون

0795688184

برښنالیک log-parwan@af.missions-acf.org
ویب پاڼه www.actioncontrelafaim.org
د بشري مرستو د همغږۍ اداره ()CHA

محمد نبی بهادری (د دفتر امر)
د والیت سړک ،د چاریکارو چوک ،چاریکار
ټیلفون

0799887911

برښنالیک parwan@cha-net.org
ویب پاڼه www.cha-net.org
د بنګله دیش د کلیو د پراختیا کمیټه ()BRAC

محمد میزان الرحمن (سیمه ایز امر)
د درمسال سړک ،چاریکار ،د پروان ښار
0700665962

ټیلفون
برښنالیک mizan57@gmail.com
ویب پاڼه www.bracafg.org
د پروان د لوړو زده کړو انستیتیوت ()PIHE

صابر صابری (ریس)
د پروان ښار
ټیلفون

0700225286

د جاپان بیړني غیر دولتي سازمانونه ()JEN

د والی کور ته مخامخ ،دوهمه ناحیه ،چاریکار
7000280921

ټیلفون
برښنالیک tamari@jen-npo.org
ویب پاڼه www.jen-npo.org

پکتیا
ابن سینا – د افغانستان لپاره د عامې
روغتیاپروګرامونه()IbnSina-PHPA
فضل محمد منگل (د پروژی آمر)
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پتی او تماسونه

د پکتیا دپولیس دفترته مخامخ ،گردیز
ټیلفون

07006087213

برښنالیک dr.fazil.mangal@gmail.com

ویب پاڼه

www.wadan.org

د افغانستان د مدنی ټولنې د مجتمعې
مؤسسه ()ACSFO

پژواک خبری اژانس ()PAN

محمد سباالدین (د اړیکو مسوول)

لمر نیازی (د اړیکو مسوول)

دکورشمیره  ،۵دریم سړک د ښځو د
چارو ریاست ته مخامخ ،پکتیا

گردیز
ټیلفون

0795101707

برښنالیک lemar.niazi@gmail.com
ویب پاڼه www.pajhwok.com

د اداري سمون او ملكي خدمتونو
خپلواك كميسيون ()IARCSC
غالم علی جوشان (ریس)
د والیت مقام په ودانۍ کې ،گردیز
ټیلفون
ویب پاڼه

0799407062
www.iarcsc.gov.af

د افغان ښځو تعلیمی مرکز ()AWEC

سید حسن همکار (د پروژې امر)
پکتیا
ټیلفون

0794315004

برښنالیک sayedhassanh@yahoo.com
ویب پاڼه www.awec.info
د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کمیسیون ()AIHRC

گردیز
ټیلفون

0799394284
8821621230058

برښنالیک gardez@aihrc.org.af
www.aihrc.org.af
ویب پاڼه
د افغانستان د پراختیا لپاره خیریه اداره ()WADAN

مسرور (همغږۍ کوونکۍ )
د ګمرک ریاست ترشا ،نوی ښار ،گردیز
ټیلفون

0700154887

ټیلفون
ویب پاڼه

093559427
0700231166
www.acsf.af/www.acsf-rc.com

د بشری مرستو او پراختیايي خدمتونو دفتر ()SHAD

ډاکټر قیوم (د پروژې څارونکۍ)
د دارالشفا روغتون ،پخوانۍ پوځي
روغتون د والی کورته نږدې ،گردیز
ټیلفون

0799188270

برښنالیک mail@shade.org.af
ویب پاڼه www.shade.org.af
د پکتیا پوهنتون ()PU

ډاکټر نور محمد نیاز (د پوهنتون ریس)
گردیز
ټیلفون

0799231887

د جی تی زید د اساسی زده کړو
پروګرام ()GTZ/ BEPA

رشحه روهینا (مالي مدیر)
د غزنی لین ،پکتیا پوهنتون ته نږدې،
د امنیت دفترترڅنګ ،پکتیا
ټیلفون

0798419383

برښنالیک rashha.rohina@gtz.de
ویب پاڼه www.gtz.de
د روغتیا نړیوال سازمان ()UNWHO

شمشیر علی خان ( طبي مدیر)
1برخه ،د  UNانګړ دننه ،گردیز
ټیلفون

0799226152
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برښنالیک shamsher@afg.emro.who.int
ویب پاڼه www.emro.who.int/afghanistan

یوناما  -په افغانستان کې د ملګرو ملتونو
مرستندوی پالوی ()UNAMA

د ژغورنې نړیواله کمیټه ()IRC

مارگریت روی (د دفتر مشره)

حضرت گل بارکزی (سیمه ایز همغږۍ کوونکۍ)
د والیت سړک ،د افغانستان بانک څانګی ترڅنګ ،گردیز
ټیلفون

0799394082

برښنالیک gardezfc@afghanistan.theirc.org
info@afghanistan.theirc.org
ویب پاڼه www.theIRC.org

پیر باغ ،د زیرات پروژه ،گردیز
پوست بکس 3205
ټیلفون

0797256627
0790006201

برښنالیک roym@un.org
ویب پاڼه www.unama.unmissions.org

د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمیشنري ()UNHCR

یونسف  -د ملګرو ملتونو د ماشومانو
د مالتړ صندوق ()UNICEF

د ملګرو ملتونو د دفتر انګړ ،گردیز

گردیز

0799188603
0041227397512
008821651121672
0041227397513

ټیلفون

ماگاتی گوسی (د سیمه ایز دفتر ریس)
ټیلفون

فکس

برښنالیک guisse@unhcr.org
afgga@unhcr.org
ویب پاڼه www.unhcr.org

0798507262

برښنالیک kabul@unicef.org
ویب پاڼه www.unicef.org

پکتیکا
د افغان ښځو تعلیمی مرکز ()AWEC

د نی د ګړنده ویشنې دفتر ()Nye

سید انور سادات (د پروژې آمر)

وحید اهلل (داړیکو مسوول)

پکتیکا

دګردیز چوک ،سید کرم ،پکتیا

ټیلفون
برښنالیک sadaatanwar@yahoo.com
ویب پاڼه www.awec.info

ټیلفون
ویب پاڼه

0700656722
www.nyeexpress.com

د هیلت نیټ ټی پی او  -روغتیایي
سازمان ()HealthNet-TPO
غالم مقتدر (د اریکو مسول)
د والیت سړک ،دافغانستان بانک ته
مخامخ ،د ښاروالۍ هوټل ،گردیز
ټیلفون

0794415234
0788228201

برښنالیک qmoqtadir@yahoo.com
ویب پاڼه www.healthnettpo.org
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0708998684

د بنګله دیش د کلیو د پراختیا کمیټه ()BRAC

غالم مصطفی احمد (والیتی امر)
شرنه ،پکتیکا
0700365678

ټیلفون
برښنالیک brac_paktika@yahoo.com
ویب پاڼه www.bracafg.org
نړیواله روغتیايي ډله ()IMC

عبدالوکیل بسمل (د پروژې امر)
والیتی روغتون ،شرنه ،پکتیکا

پتی او تماسونه

ټیلفون

0799384397

برښنالیک abesmil@imcworldwide.org
ویب پاڼه www.imcworldwide.org

پنجشیر
افغان پرمختیایی ټولنه ()ADA

مومن جبار خیل (والیتی امر)
د ایمرجنسي روغتون ترڅنګ ،نواباد،
دعنابه ولسوالي ،د پنجشیرښار
ټیلفون

0799006114

برښنالیک ada.panjshir@ada.org.af
ویب پاڼه www.ada.org.af
د ایمرجنسي روغتون ()Emergency

اکبر جان (د روغتون آمر)
عنابه
ټیلفون

0700228574

برښنالیک emergency@emergency.it
ویب پاڼه www.emergency.it

تخار

ویب پاڼه

ملنګ صافی (والیتی امر)
 2ناحیه ،د روغتون څلورالری د خلفای
راشدین جومات ترڅنګ ،تخارښار

www.akdn.org

د آریا مهر د بیارغونې موسسه ()ARE

عبداالحد حارث (ریس )
د میرعبداهلل شهید ناحیه ،زید بن ثابت
جومات ته مخامخ ،تالقان
ټیلفون

0700203654

برښنالیک are_afghanistan@yahoo.com
د افغان کورنیو د پاملرنې دفتر ()CAF

احمد ولی راسخ (د پروژې امر )
کور ،559قیر سړک ،د خان اباد بندر ،شهید
څلورالری ،د  GTZمیلمستون ترڅنګ ،تالقان
ټیلفون

0700704861

برښنالیک pm.takhar.caf@gmail.com
ویب پاڼه www.caf.org.af
د افغانستان د ماشومانو صندوق ()CFA

کور ،179د مشتانیه باال سړک،
لومړۍ ناحیه ،تالقان ،تخارښار
ټیلفون

افغان پراختیایی ټولنه ()ADA

ټیلفون

برښنالیک heidi.carrubba@akdn.org

jalaluddin.dashti@adkn.org

ویب پاڼه

0700703338
www.childfund.org

د بنګله دیش د کلیو د پرمختیا کمیټه ()BRAC

محمد شوکت علی (والیتی امر)
تالقان ،تخار ښار

0797919631

ټیلفون

0700317954

برښنالیک bracnsp_takhar@yahoo.com
www.bracafg.org
ویب پاڼه

برښنالیک ada.takhar@ada.org.af
ویب پاڼه www.ada.org.af

0700295023

د تخار پوهنتون ()TU

په افغانستان کی د آغاخان بنیاد ()AKF

صاحب نظر دشتی (د پوهنتون ریس)

جالل الدین دشتی (د پروګرام سیمه ایزامر )

تالقان

د پوهنتون سړک ،د والی دکورلویدیځ ،تخار ښار

ټیلفون

ټیلفون

0700709539

0798363080
265

الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود

د تخنیکی او پراختیایی همکاریو اداره  -اکتید ()ACTED

عبدالقهار (د سیمه ایز همغږې کوونکې مرستیال)
د مخابراتو کوڅه ،تالقان
ټیلفون

0700706743
008821650601527

برښنالیک qahar@acted.org
www.acted.org
ویب پاڼه
د ټير ديس هوميس دفتر ()TdH

فضل محمود (د پروژی همغږۍ کوونکی)
رستاق
ټیلفون

0092915702379

برښنالیک tdhswepesh@brain.net.pk
ویب پاڼه www.tdhafghanistan.org
د جاپان مرستندویه ټولنه ()AAR-Japan

مساتو تابه (د پروګرام امر)
دکور شمیره  ،88دویم سړک د ریاض امیر
محمد د  300فامیلیو پارک ،تالقان
ټیلفون

0700007076
0799876570
00873761216487

برښنالیک aar-taloqan@k9.dion.ne.jp
www.arrjapan.gr.jp
ویب پاڼه
د جی تی زید د اساسی زده کړو پروګرام ()GTZ/ BEPA

008821635532776
برښنالیک sanjar@sca.org.af
www.swedishcommittee.org
ویب پاڼه
د کانسرن  1نړیوال سازمان ()Concern 1

همایون شیرزاد (د پروګرام همغږۍکوونکی)
د حاجی ګدامدار سړک ،درستاق نوی ښار ،رستاق
پوست بکس (2016کابل)
0700434093

ټیلفون
برښنالیک hamayoon.shirzad@concern.net
www.concern.net
ویب پاڼه
د کانسرن 2نړیوال سازمان ()Concern 2

الیشا اوتون (مرستیال)
د وکیل محمد نظر سړک ،د جامع جومات ترشا ،تالقان
پوست بکس ( 2016کابل)
ټیلفون

0799116527

برښنالیک alicia.oughton@concern.net
www.concern.net
ویب پاڼه
د مرسی کارپس نړیواله موسسه ()MC

سید مسعود (عملیاتی امر)
د عبدالخالق کور ،د مخابراتو گذر 4،ناحیه ،تالقان،
تخارښار
ټیلفون

جوکیم کلن (تعلیمي کار پوه )

0798527544
0798117256
0774683019

تخار ،TTCد پوهنې د ریا ست سړک ،تخارښار

برښنالیک smaudood@af.mercycorps.org
ویب پاڼه www.mercycorps.org

برښنالیک joachim.klenk@ded.de
ویب پاڼه www.gtz.de

د ملی پیوستون پروګرام د والیتي
مدیریت اداره ()NSP/PMU

د سویډن کمیټه د افغانستان لپاره ()SCA

انجنیر محمد اسمعیل ظریفی (والیتی امر)

شاه جهان سنجر (اداری مسوول )

تالقان

لومړۍ سړک ،مرکزی روغتون ،تالقان

ټیلفون

ټیلفون

ټیلفون
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0706713147

0787413069
0708548701

0799229248
0700705045

پتی او تماسونه

برښنا لیک takhar@nspafghanistan.org
ویب پاڼه www.nspafghanistan.org
د میشن ایسټ موسسه ()ME
نادر فیاض (د پروګرام والیتی امر)
د وکیل محمد نظر سړک ،تالقان

ټیلفون

0799099701

برښنالیک ppm.tak@miseast.org
www.miseast.org
ویب پاڼه

جوزجان

ټیلفون

0797745560
0772186577

برښنالیک dmt-jawzjan-ac@tearfund.org
dmt-jawzjan-pm@tearfund.org
ویب پاڼه www.tearfund.org
د جوزجان د لوړو زده کړو انستیتیوت ()JIHE

گل احمد فضلی (ریس )
شبرغان
ټیلفون

0757510204

زوا -په شمال کې د کډوالو د پاملرنې موسسه ()ZOA

د اډونټسټ پراختیايي او مرستندوی سازمان ()ADRA

کورنلس فردیجن (د پروژی آمر)

دینس براتاو (د دفتر آمر)

د اندخوی بندر ،شبرغان ،جوزجان

شبرغان
ټیلفون

ټیلفون
0799411516

برښنالیک d.baratov@adra-af.org
ویب پاڼه www.adra.euroafrica.org

0799150353
0798996237
0799150353

د ماشومانو د خوندي ساتنې

د افغانستان د بشری حقونو سازمان ()AHRO

دفتر  -امریکا ()SC-USA

مغفرت صمیمی (د اړیکو مسؤول)

ډاکټربریما فتروما نیگومبی (د پروګرام لوړ پوړۍ آمر)

د ښاروالې ودانۍ ،شبرغان

شبرغان

ټیلفون

0799410413
0788886990

برښنالیک achr98@yahoo.com
ویب پاڼه www.ahro.af
د تحرک د هوساینې موسسه ()MOVE

سید روف سید زاده (د پروژې آمر )
د سیمسارۍ کوڅه ،د نسوان لیسې سړک ،جوزجان
ټیلفون

0799266013

برښنالیک move.jawzjan@gawab.com
د ټیرفنډ موسسه ()TF

سدارشان رددی (سیمه ایز همغږۍ کوونکۍ)
شبرغان ،جوزجان

ټیلفون

0799007469

برښنالیک bngombi@savechlidren.org
www.savethechildren.org
ویب پاڼه

د ماشومانو د خوندی ساتنی دفتر
 -انګلستان ()SC-UK

سنتا (د روغتیایی پروګرام آمر )
د آقچې بندر ،د آریانا ټلویزون سړک ،شبرغان
ټیلفون

0700500639
0700500639

برښنالیک stamang@psh.paknet.com.pk
santa165@gawab.com
ویب پاڼه www.savethechildren.org.uk
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سټپ  -روغتیایي او پراختیايي موسسه ()STEP

د افغانستان د پراختیا لپاره خیریه اداره ()WADAN

عبدالبصیر مولوی زاده (سیمه ایزریس)

محمد اسلم (همغږۍ کوونکۍ )

د سیمسارۍ کوڅه ،شبرغان

د قبایلود ریاست لویدیځ ،خوست

ټیلفون

0799202943
0786270286

برښنالیک step.jawzjan@gmail.com

خوست
ابرار  -د افغان معيوبينو لپاره د بايسكل چلولو
او بيا رغونې تفريحي موسسه ()AABRAR
نقیب اهلل (اداری مسؤول)
د خوست ښار
ټیلفون

0700265191

برښنالیک naqeebullah.aabrar@gmail.com
ویب پاڼه www.aabrar.org
دنړیوالو چارولپاره ملی ډموکراټیک انستیتیوت ()NDI

نیاز محمد مندوزی (د پروګرام سیمه ایزآمر)
حلقوی سړک د خوست ښار
ټیلفون

0799135656

برښنالیک nmandozai@ndi.org
www.ndi.org
ویب پاڼه
د افغانانو لپاره اساسی زده کړې ()BEA

نور پادشاه شاکر (د دفتر مسوول )
باغ پروژه ،د خوست بازار
ټیلفون

0799137115

برښنالیک noorbaadshahshakir_agbased@yahoo.com

د افغانستان دبنسټیزې بیارغونې او بشری مرستو دفتر ()BAHIR

نعیم جان (مرستیال )
د جاللی مارکیټ لومړۍ پوړ ،د خوست سینما ترشا ،خوست
ټیلفون
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0799210689

ټیلفون
ویب پاڼه

0775119080
www.wadan.org

د افغانستان لپاره د مرستی او
پرمختګ موسسه ()AADA

صابر درمل (د پروژې آمر)
د امنیې قومندانۍ تر څنګ ،خوست
ټیلفون

0786705542

برښنالیک drdarmal@yahoo.com
ویب پاڼه www.aada.org.af
د خوست پوهنتون ()KU

فیض محمد فیاض (د پوهنتون ریس)
خوست
ټیلفون

0799249230

نړیواله روغتیايي ډله ()IMC

لیلما انور (د پروژې آمره)
د ماتون تپه ،خوست
0799204475

ټیلفون
برښنالیک drlailuma@yahoo.com
ویب پاڼه www.imcworldwide.org
د ژغورنې نړیواله کمیټه ()IRC

سالمت خان (ساحوی انسجام کوونکی)
د خوست ښار شمالې دروازې ته نږدې ،خوست
ټیلفون

0799135190
008821621447655

برښنالیک irckhost@afghanistan.theirc.org
info@afghanistan.theirc.org
ویب پاڼه www.theirc.org

پتی او تماسونه

د کلید ګروپ /د افغانستان لپاره د بشري

د چپرک بازار ،د القان ولسوالی ،شهرستان

خدمتونو او پراختیا اداره ()TKG/DHSA

ټیلفون

حاجي صدیق اهلل (د دفترامر)

برښنالیک sarwarhussaini@aol.com
ویب پاڼه www.cca.org.af

ددولتی میلمستون ترشا ،خوست
ټیلفون

0799137346

برښنالیک dhsa_khost@yahoo.com
ویب پاڼه www.dhsa.af/www.killid.com

00 8821621138007

د افغانانو لپاره د مرستو برابرول ()CoAR

انجنیر محمد عظیم (د پروژې آمر)
د القان ولسوالي ،د چپراسک کلۍ ،د دایکندی ښار

د نی د ګړنده ویشنې دفتر ()Nye

ټیلفون

مطیع اهلل فضلی (د دفتر امر)

برښنالیک coar_kbl@yahoo.com
coarkbl@neda.af
ویب پاڼه www.coar.org.af

د مجاهد کتاب پلورنځۍ ،د خوست ښار
ټیلفون
ویب پاڼه

0799155988
www.nyeexpress.com

د هیلت نیټ ټی پی او  -روغتیایي
سازمان ()HealthNet-TPO
حفیظ اهلل ملنگ (د اړیکو مسوول)
د حکومتی میلمستون ترشا ،خوست
ټیلفون

0788228020
0700363686

برښنالیک malang456@hotmail.com
ویب پاڼه www.healthnettpo.org

یوناما  -په افغانستان کې د ملګرو ملتونو

0799223246

د افغانستان د بشری حقونو خپلواک
کمیسیون ()AIHRC

د دایکندی ښار
ټیلفون

008821684448556

ویب پاڼه www.aihrc.org.af

د اکسفام جی بی مؤسسه ()Oxfam GB

محمد جمعه (د پروګرام همغږۍ کوونکۍ )
دشت ولی PRD ،دفتر ته نږدې ،د دایکندی ښار
ټیلفون

د مرستو هیات ()UNAMA

0708294201
0772299560
0772299560

رضا اهلل خان (د دفترمشر)

برښنالیک mjuma@oxfam.org.uk
ویب پاڼه www.oxfam.org.uk

پوست بکس ()3205

د اکشن فیم موسسه ()ACF

د پروژې باغ ،خوست
ټیلفون

0799134525

برښنالیک rkhan@un.org
ویب پاڼه www.unama.unmissions.org

دایکندی

محمد جواد رضایي (دڅانګې ریس )
د زرد نی کلۍ ،د نیلي ولسوالۍ مرکز ،د دایکندی ښار
ټیلفون

0778331601

@admin-daykundi
برښنالیک
af.missions-acf.org
ویب پاڼه www.actioncontrelafaim.org

افغانستان لپاره د همکاریو مرکز ()CCA

ضیا دبستانی (آمر)
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د بنګله دیش د کلیو د پراختیا کمیټه ()BRAC

محمد رفیق االسالم (سیمه ایز آمر)
خاولک ،نیلي ،د دایکندی ښار
ټیلفون
ویب پاڼه

0706039732
www.bracafg.org

د غزنی د کلیومرستندوی پرواګرامونه ()GRSP

د چپراسک بازار ،د شهرستان ولسوالی ،د دایکندی ښار
ټیلفون

0771037727

برښنالیک ahmad.zahedi79@gmail.com
ویب پاڼه www.grsp.af

د کلید ګروپ /د افغانستان لپاره د بشري
خدمتونو او پراختیا اداره ()TKG/DHSA
عبدالولی حمیدی (د دفتر مسوول)
د الغان کلۍ ،د ولسوالۍ دفترته نږدې
008821689802658

ټیلفون
برښنالیک dhsa_daikondi@yahoo.com
ویب پاڼه

e_a_wali@yahoo.com
www.dhsa.af/www.killid.com

یوناما  -په افغانستان کې د ملګرو ملتونو
مرستندوی پالوی ()UNAMA

نیکی امبر ماس (د حکومتدارۍ مدیر)
د نیلي ښار مرکز ،د  UNانګړ ،نیلي ،د دایکندی ښار
پوست بکس ()3205
ټیلفون

0706062561

ویب پاڼه

www.unicef.org

زابل
ابن سینا – د افغانستان لپاره د عامې
روغتیاپروګرامونه ()IbnSina-PHPA
ډاکټر فضل رحمان (د پروژې آمر)
د والیت ودانۍ ته نږدې ،د زابل ښار
برښنالیک ibnsinazbul@yahoo.com
افغان پراختیایي ټولنه ()ADA

خان محمد (والیتی امر)
د سره صلیب دفتر ته مخامخ ،کابل
کندهارسړک ،قالت ،د زابل ښار
ټیلفون

0700393386
0700039630

برښنالیک ada.zabul@ada.org.af
ویب پاڼه www.ada.org.af

یوناما  -په افغانستان کې د ملګرو ملتونو
مرستندوی پالوی ()UNAMA
ظاهر شاه رشیدی (د دفتر ریس)
د سیانک سیمه ،د کابل کندهارعمومی
سړک،قالت ،د زابل ښار
پوست بکس ()3205
ټیلفون

0700031410
0700476437

برښنالیک mossn@un.org
ویب پاڼه www.unama.unmissions.org

برښنالیک zahirrasheedi@yahoo.com
ویب پاڼه www.unama.unmissions.org

یونیسف  -د ملګرو ملتونو د ماشومانو
د مالتړ صندوق ()UNICEF

نیمروز

نیلي،د دایکندی ښار

د بنګله دیش د کلیو د پراختیا کمیټه ()BRAC

ټیلفون

0798507282

برښنالیک kabul@unicef.org
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محمد محبوب عالم (سیمه ایز امر )
د ابو داود سیستانی دریم سړک،،نيمروز

پتی او تماسونه

ټیلفون

0797618925

برښنالیک malam_bd07@yahoo.com
ویب پاڼه www.bracafg.org
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمیشنري ()UNHCR

محمد نعیم خان (سیمه ایز مرستیال)
زرنج،نيمروز
ټیلفون 0799653695
0753520984
008821651122397
برښنا لیک naheem@unhcr.org
ویب پاڼه

afgza@unhcr.org
www.unhcr.org

د نړیوالو مرستو موسسه ()RI

امان اهلل (د دفتر سرپرست)
نیمرور ،نيمروز
ټیلفون

0799890546

برښنالیک engaman.nimroz@gmail.com
ویب پاڼه www.ri.org

د یوناما  -په افغانستان کې د ملګرو ملتونو
مرستندوی پالوی ()UNAMA

حضرت صدیق امین (د دفتر مشر)
 2سړک ،د ابوداود سجستانی سړک ،نیمروز ،زرنج
پوست بکس ()3205
ټیلفون

0799725579

برښنالیک aminh@un.org
ویب پاڼه www.unama.unmissions.org

یوناما  -په افغانستان کې د ملګرو ملتونو
مرستندوی پالوی ()UNAMA
حضرت صدیق امین (د دفتر مشر)
 2سړک ،د ابوداود سجستانی سړک ،نیمروز ،زرنج
پوست بکس ()3205
ټیلفون

0799725579

برښنالیک aminh@un.org
ویب پاڼه www.unama.unmissions.org

یونیسف  -د ملګرو ملتونو د ماشومانو
د مالتړ صندوق ()UNICEF
نيمروز
ټیلفون

0798507588

برښنالیک kabul@unicef.org
www.unicef.org
ویب پاڼه

سرپل
ابن سینا – د افغانستان لپاره د عامې
روغتیاپروګرامونه ()IbnSina-PHPA
نجیب (د پروژې آمر)
رحمت اباد (روغتون ته نږدې) ،سرپل
ټیلفون

0798675503

د افغانانو لپاره د مرستو همغږي ()CoAR

رفیع اهلل نعمانی (سیمه ایز آمر)
د سینما ودانۍ ته نږدې ،نوی ښار،سرپل
ټیلفون

0799127335

برښنالیک coar_kbl@yahoo.com
ویب پاڼه www.coar.org.af
د جاپان د سولی وږمه ()PWJ

ریکو هیرای (عمومي استازی)
نوی ښار ،سرپل
ټیلفون

0798264837

برښنالیک pwjsarep@zah.att.ne.jp
pwjmazar@zah.att.ne.jp

ویب پاڼه

www.peace-winds.org/en

د ماشومانو د خوندي ساتنې دفتر  -امریکا ()SC-USA

شکراهلل نوری (د عملیاتو همغږۍ کوونکۍ)
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د سر پل ښار ،سرپل
ټیلفون

0799943961
0799943962
008821684400116

برښنالیک snoori@savechildren.org
ویب پاڼه www.savethechildren.org

یوناما  -په افغانستان کې د ملګرو ملتونو
مرستندوی پالوی ()UNAMA
اندری الرین (د دفتر مشر)
نوی ښار ۲ ،ناحیه ،سرپل
پوست بکس ()3205
ټیلفون

0796002622

برښنالیک larin@un.org
ویب پاڼه www.unama.unmissions.org

برښنالیک @log-samangan
af.missions-acf.org
ویب پاڼه www.actioncontrelafaim.org
د بنګله دیش د کلیو د پراختیا کمیټه ()BRAC

احمد شعیب (والیتی آمر )
د رستم د تخت سړک،،سمنګان
ټیلفون

0700550242

برښنالیک nspbrac_samangan@yahoo.com
ویب پاڼه www.bracafg.org

د کلید ګروپ /د افغانستان لپاره د بشري
خدمتونو او پراختیا اداره ()TKG/DHSA
سید قاسم (مسوول)
زړې سینما ته نږدې ،ایبک.
ټیلفون

0700553884

سمنګان

برښنالیک www.dhsa.af/www.kilid.com

د اډونټسټ پراختیايي او مرستنندوی سازمان ()ADRA

غزنی

ایبک
ویب پاڼه

www.adra.euroafrica.org

د افغان ایډ موسسه ()Afghanaid

عبدالصمد همکار (د پروګرام والیتی آمر)
د قطب الدین سړک ،مستوفیت ته مخامخ ،ایبک
ټیلفون

0799172809
0774580760
0799391358
008821684400150 -51

برښنالیک smgppm@afghanaid.org.uk
ویب پاڼه www.afghanaid.org.uk
د اکشن فیم موسسه ()ACF

شوکت اهلل (دڅانګې ریس)
دایبک ولسوالی ،سمنګان
ټیلفون
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0799835583

ابرار  -د افغان معيوبينو لپاره د بايسكل چلولو
او بيا رغونې تفريحي موسسه ()AABRAR
حامد آغا (مالی او اداری آمر)
د غزنی ښار
0700639056

ټیلفون
برښنالیک hamdard.aabrar@gmail.com
www.aabrar.org
ویب پاڼه
پژواک خبری آژانس ()PAN

شیر احمد حیدر( د اړیکو مسوول)
د غزنی ښار
ټیلفون

0700167946

برښنالیک sa.haidar@gmail.com
ویب پاڼه www.pajhwok.com

پتی او تماسونه

د افغان ښځو خدماتی اوتعلیمی موسسه ()AWSE

راحله سجادی (د اړیکو مسووله)
د غزنی ښار
ټیلفون

0772102597

برښنالیک awse_g@yahoo.com
ویب پاڼه www.awse.org.af
د افغانانو د مرستو همغږي ()CoAR

انجنیر گل زاده (د پروژې آمر )
د جهان ملکې د نجونود لیسې کوڅه ،د غزنی ښار
ټیلفون

0700363400
0799391814

ویب پاڼه

www.ada.org.af

د افغانستان د پراختیا لپاره خیریه اداره ()WADAN

ولی (د پروژې همغږۍکوونکۍ)
د نري رنځ ملی مرکز ،د گنج سیمه ،د غزنی ښار
ټیلفون
ویب پاڼه

0707185511
www.wadan.org

د افغانستان د ښځو د پیاوړتیا او
ښوونې موسسه ()AWEEO

جمشید (ریس)
دریم پالن ،دغزنی ښار

برښنالیک coar_kbl@yahoo.com
ویب پاڼه www.coar.org.af

برښنالیک aweeo_af_org@yahoo.com

د افغانستان پراختیایي ټولنه ()ADA

د افغانستان لپاره د مرستې او

نصراهلل (والیتی آمر)
پالن  ،3د سردار خان کور ،د شمس
العارفین لیسې ترڅنګ ،دغزنی ښار
0799144601

ټیلفون
برښنالیک ada.ghazni@ada.org.af
ویب پاڼه www.ada.org.af
د افغان بزګرو سره د مرستې موسسه ()HAFO

سیف علی ندرت (سیمه ایز آمر)
د فیض محمد کاتب کارته ،د هوایي ډګر ترشا ،د غزنی ښار
ټیلفون

0786500797
0799025610

برښنالیک hafo_ghazni@yahoo.com
ویب پاڼه www.hafo-int.org
د افغانستان پراختیایي ټولنه ()ADA

ټیلفون

0773133989

پراختیا موسسه ()AADA

میرویس صدیقی (د پروژې آمر)
 3پالن ،د محمدی جومات مخامخ ،د غزنی ښار
ټیلفون

0799337895

برښنالیک msidiqi@aada.org.af
msediqi@gmail.com
ویب پاڼه www.aada.org.af
د باختر پراختیايي شبکه ()BDN

ډاکټر میرویس صدیقی (د پروژې آمر)
د غزنی ښار
ټیلفون

0799337895
0700019782

برښنالیک msidiqi.bdf@gmail.com
mamehrzad.bdf@gmail.com

نصراهلل (والیتی آمر)

ویب پاڼه

پالن  ،3د سردار خان کور ،د شمس
العارفین لیسې تر څنګ ،دغزنی ښار

د افغانستان لپاره دناروې کمیته ()NAC

ټیلفون

0799144601

برښنالیک ada.ghazni@ada.org.af

www.bdn.org.af

قاسم نوری (د دفتر د پروګرام آمر)
د جهان ملکې د نجونو دلیسی سړک ،پوستې
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( 40د فرخی رستورانت ترشا) ،دغزنی ښار
ټیلفون

0777898191
0786571574

برښنالیک qnoori@nacaf.org
groadmin@ nacaf.org
ویب پاڼه www.afghanistan.com
د بنګله دیش د کلیو د پراختیا کمیټه ()BRAC

مصطفی محمودالمعصوم (سیمه ایز آمر)
دریم پالن ،د غزنی ښار
ټیلفون
ویب پاڼه

0700077993
www.bracafg.org

د سنائي پراختيايي موسسه ()SDO

عبدالروف رامکی (آمر)
د قند منډوي ،د قره باغ د موټرو تم ځای ،د سویډن
د کمیټې سیمه ایز دفتر ته مخامخ ،د غزنی ښار
ټیلفون

0799003028

ویب پاڼه www.sanayee.org.af
د سولې او یووالې لپاره د همکاریو ټولنه ()CPAU

انجنیر جواد باهنر (د اړیکو مسؤول)
سنګ ماش ،د جاغوری مرکز ،جاغوری
ویب پاڼه

www.cpau.org.af

د سویډن کمیټه د افغانستان لپاره ()SCA

حبیب جان (اداری مسوول)
دوحدت سړک ،د حضرت علی (کرم اهلل وجه)
جومات ته مخامخ ،د غزنی ښار
ټیلفون

0799384395
0799384393
008821644445978

ټیلفون

0771037727

برښنالیک ahmad.zahedi79@gmail.com
ویب پاڼه www.grsp.af
www.afghanistan.com

غور
د افغان ایډ موسسه ()Afghanaid

عبدالرحمان طارق (د پروګرام والیتی آمر)
د هریرود سیندته نږدې ،غور -دهرات
سړک ،د چغچران ښار
ټیلفون 0798405609
0797025897
0798101830
008821684400129 -30
برښنالیک ghorppm@afghanaid.org.uk
ویب پاڼه

ghorproad@afghanaid.org.uk
www.afghanaid.org.uk

د اکشن فیم موسسه ()ACF

عبدالوکیل (د څانګې ریس )
د تایوارې ولسوالي،د غور ښار
ټیلفون

8821650602789

برښنالیک log-ghor@af.missions-acf.org
ویب پاڼه www.actioncontrelafaim.org
د بشري مرستو د همغږۍ اداره ()CHA

محمد نادر رحیمی (د دفتر آمر)
د غازی درې سړک ،د ښار لویدیځ،چغچران ،د غور
ښار
ټیلفون

0799298232
008821651150956

برښنالیک habib.jan@sca.org.af
ویب پاڼه www.swedishcommittee.org

برښنالیک ghore@cha-net.org
ویب پاڼه www.cha-net.org

د غزنی د کلیو مرستندویه پرواګرامونه ()GRSP

د بنګله دیش د کلیو د پراختیا کمیټه ()BRAC

مدینه بازار ،د مالستان ولسوالی،د غزنی ښار
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عبدالحسنات (سیمه ا یز آمر)
نوآباد،چغچران ،دغورښار

پتی او تماسونه

ټیلفون
ویب پاڼه

0706039733

ټیلفون

www.bracafg.org

د سی ،آر ،اس موسسه ()CRS

د فامیلیو لویدیځه خوا ،کور ،212د چغچران ښار
ویب پاڼه

www.crs.org

د ملی پراختیا ټولنه ()NDA

0772374678
0799461236

برښنالیک ada.faryab@ada.org.af
ویب پاڼه www.ada.org.af
د افغان ښځو تعلیمی مرکز ()AWEC

رشاد (د پروژې آمر)
د فاریاب ښار

انجنیر غفور (د اړیکو مسؤول )

ټیلفون

د چغچران ښار

برښنالیک faryab@awec.info
ویب پاڼه www.awec.info

ټیلفون

008821651106703

نړیوال مرستندوی پالوی ()IAM

هننلور ستین (سیمها یز آمر)
د لعل او سرجنګل بازار ،لعل و سرجنګل
پوست بکس ()9
ټیلفون

0796199285
008821655589285

برښنالیک rtl.lal@iamafg.org
ویب پاڼه www.iam-afghanistan.org

یوناما  -په افغانستان کې د ملګرو ملتونو
مرستندوی پالوی ()UNAMA
فضل الحق فضل (د سیاسی چارو مرستیال)
د هوایي ډګر تر څنګ،غور ،د چغچران ښار
پوست بکس ()3205
ټیلفون

0797403791

برښنالیک fazelf@un.org
ویب پاڼه www.unama.unmissions.org

فاریاب
افغان پراختیایي ټولنه ()ADA

ابراهیم منگل (والیتی آمر)

0799154137

د افغانستان د بشری حقونو خپلواک
کمیسیون ()AIHRC

میمنه
ټیلفون
ویب پاڼه

008821621280264
www.aihrc.org.af

د افغانستان لپاره د مرستې او
پراختیا موسسه ()AADA

قمر الدین فخری (د پروژې آمر )
د هوایي میدان سړک (د امام ابوحنیفه جومات
ته مخامخ) ،میمنه ،د فاریاب ښار
ټیلفون

0799271526

برښنالیک qamaruddinfakhri@yahoo.com
ویب پاڼه www.aada.org.af

د بشري مرستو د همغږۍ اداره ()CHA

محمد خان صمیمی (د دفتر آمر)
د عبدالروف سوری کور(د قیصراوالمرد
بس تم ځای ته نږدې) ،د میمنې ښار
ټیلفون

0799169783
008821651134098

برښنالیک faryab@cha-net.org
ویب پاڼه www.cha-net.org

 2ناحیه ،تاتار خانهف د هرات گذر بندر ،د فاریاب ښار
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د بنګله دیش د کلیو د پراختیا کمیټه ()BRAC

ټیلفون

محمد مستفذ الرحمن (سیمه ایز آمر)
میمنه
ټیلفون
ویب پاڼه

0700384470
www.bracafg.org

0799147834
0700186518
088216672233460

برښنالیک edu.pc1@nrcafpk.org
admin.maimana@nrcafpk.org
ویب پاڼه www.nrc.no

د پی آر بی د بیا رغونې د همکارانو موسسه ()PRB

د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمیشنري ()UNHCR

محمد عارف (اداری آمر)

جان وجا (مدیر)

اخالص جومات ته نږدې،نوی ښار،اندخوی

میمنه

ټیلفون
ویب پاڼه

0799448328
www.prb.org.af

د تخنیکي او پراختیایي همکاریو اداره  -اکتید ()ACTED

جاوید اکبری (سیمه ایز همغږۍکوونکۍ)
د شرف بیګ کور ،د مخابراتو سړک،
کوهی خانه1،ناحیه ،میمنه
ټیلفون

ټیلفون

0799173840

برښنالیک maymana@acted.org
ویب پاڼه www.acted.org

فکس

0700282647
87376292918500
088216511025770
00873762736186

برښنالیک woja@unhcr.org
afgmn@unhcr.org
ویب پاڼه www.unhcr.org
نړیوال مرستندوی پالوی ()IAM

مارک آلن (د  CDPد پروژې آمر)
د فاریاب والیتی روغتون ،میمنه
پوست بکس 625

د فاریاب د لوړو زده کړو انستیتیوت ()FIHE

ټیلفون

فیض اهلل حبیبی (ریس)

برښنالیک rtl.faryab@iamafg.org
ویب پاڼه www.iam-afghanistan.org

میمنه
ټیلفون

0799274712

0799188781

د ماشومانو د خوندي ساتنې دفتر  -امریکا ()SC-USA

یوناما  -په افغانستان کې د ملګرو ملتونو
مرستندی پالوی ()UNAMA

سهیل اعظمی (د پروګرام لوړ پوړۍ آمر)

محمد سخی (د دفتر مشر)
د ښار شمال خواته ،د افغا نستان بانک تر څنګ ،میمنه

میمنه
ټیلفون

0799124462
008821684400118

برښنالیک sazami@savechildren.org
ویب پاڼه www.savethechildren.org
د کډوالو لپاره د ناروې پالوی ()NRC

سوزان ویسنوسکی (د پروژې همغږې کوونکې)
 4ناحیه ،عرب خانه،میمنه
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پوست بکس ()3205
ټیلفون

0799173949
0797662500

برښنالیک sakhi1@un.org
sakhipejouhish@yahoo.com
ویب پاڼه www.unama.unmissions.org

پتی او تماسونه

یونیسف  -د ملګرو ملتونو د ماشومانو
د مالتړ صندوق ()UNICEF

کاپیسا

د فاریاب ښار

د افغانستان سره د بلجیم د پیوستون اداره ()SAB

ټیلفون

0798507387

برښنالیک kabul@unicef.org
ویب پاڼه www.unicef.org

د ثنا خیل کلۍ ،یو نیم کیلو متره د کلبهار
د نساجۍ ختیځ لورته ،کاپیسا
ویب پاڼه

www.assosab.be

د البیرونی پوهنتون ()AU

فراه

عبدالرشید (د پوهنتون ریس )

افغان پراختیایي ټولنه ()ADA

د گلبهار نساجۍ شرکت،محمود راقی

عبدالصبور خدمت (والیتی آمر)

ټیلفون

 8سړک1 ،ناحیه ،د  HELPدفتر ته نږدې ،فراه
ټیلفون 0799597953
0799556812
برښنالیک ada.farah@ada.org.af
ویب پاڼه www.ada.org.af

د بنګله دیش د کلیو د پراختیا کمیټه ()BRAC

د بشری مرستو د همغږۍ اداره ()CHA

ملک افغان وکیلی (د دفتر آمر)
دکور شمیره  ،277د باغ پل سړک (د برق
د بس تم ځای سهیلي خوا کی) ،فراه
ټیلفون

0799615389
008821655518015

0799317435

انیس الرحمن (سیمه ا یز آمر)
ده بابا علی بازار ،کاپیسا
ټیلفون

0707833680

ویب پاڼه www.bracafg.org
د مریستوپس نړیواله موسسه ()MSI

دوالیت مرکز ،جامچی ،شیرگل کلۍ،
د پادشاه صاحب کور ،کاپیسا
0774715081

ټیلفون
ویب پاڼه www.mariestopes.org

برښنالیک farah@cha-net.org
ویب پاڼه www.cha-net.org

کندز

یوناما  -په افغانستان کې د ملګرو ملتونو
مرستندو ی پالوی ()UNAMA

ابرار  -د افغان معيوبينو لپاره د بايسكل چلولو
او بيا رغونې تفريحي موسسه ()AABRAR

محمد گل صدیقی (د حکومتدارۍ مدیر)

محمد خالد (سیمه ایزهمغږۍ کوونکۍ)

د ښار مرکزی سیمه ،فراه

کندز

پوست بکس 3205

ټیلفون
برښنالیک khalid.aabrar@gmail.com
ویب پاڼه www.aabrar.org

ټیلفون

0799341848

برښنالیک seddiqi@un.org
ویب پاڼه www.unama.unmissions.org

0700620025

افغانستان لپاره د همکاریو مرکز ()CCA

موسی کاشفی (آمر)
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د ښار مرکز ،کندز
ټیلفون

008821621280659

برښنالیک sarwarhussaini@aol.com
ویب پاڼه www.cca.org.af
پژواک خبری آژانس ()PAN

عبدالمتین سرفراز( د اړیکو مسوول)
کندز
ټیلفون

0799395005

د افغانستان د پراختیا لپاره خیریه اداره ()WADAN

خان محمد (سیمه ایز همغږۍ کوونکۍ)
کورُ ۳ ،1379سړک ۱ ،ناحیه ،د کندز
ټلویزون استیشن ته نږدې،کندز
ټیلفون

0799214682

برښنالیک kmohammad@wadan.org
ویب پاڼه www.wadan.org
د افغانستان د ماشومانو صندوق ()CFA

کور ،1250د پیداگوژی سړک 2،ناحیه ،کندز

برښنالیک sarfraz.afghan@gmail.com
ویب پاڼه www.pajhwok.com

ټیلفون

د جی تی زید د اساسی زده کړو پروګرام ()GTZ/ BEPA

ویب پاڼه www.childfund.org

سید فرشید بدیع زاده (اداری مدیر)
کندز ،TTCد لوړو زده کړو سړک ،کندز
ټیلفون

0798371413

برښنالیک sayed.badehzada@gtz.de
ویب پاڼه www.gtz.de

د اداري سمون او ملكي خدمتونو
خپلواك كميسيون ()IARCSC
عبدالجلیل حامد (ریس)
دسپین زر سړک ،تخارستان مدرسې ته
مخامخ ،د چهل دخترانو کوڅه ،کندز
ټیلفون

0799547917

ویب پاڼه www.iarcsc.gov.af
د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کمیسیون ()AIHRC

د زاخیل کوڅه ،میدان پخته ،د PRT

روغتون سهیل لورته ،کندز
ټیلفون

0799212895
008821621230047
008821650268966

برښنالیک kunduz@aihrc.org.af
aihrc_kunduz@yahoo.com
www.aihrc.org.af
ویب پاڼه
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0794905005
0787651977

د افغانستان د معلوماتو د انسجام اداره ()AIMS

اسداهلل سیال (سیمه ایز آمر)

د  UNDPد دفتر انګړ ،د کندزپوهنتون ته مخامخ ،کندز
پوست بکس 5906
ټیلفون

0700721992

برښنالیک asadullah.siyall@aims.org.af
sharif.siddiqi@aims.org.af
www.aims.org.af
ویب پاڼه

د افغانستان د بیوزلو ښځو او نجونو
لپاره روزنیز مرکز ()ECW
ملکه قانع (ریس)
د قهوه خانې کوڅه ،د کابل بندر ،کندز
ټیلفون

0799323309
0799206604

برښنالیک arezo_qanih@yahoo.com
د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه ()SCA

عبدالقادر ایماق (د سیمه ا یز دفتر اداری مسوول)
د چای پلورلو سړک ۳ ،ناحیه ،کندز
ټیلفون

0799234937
0700257850

پتی او تماسونه

ویب پاڼه

008821621279065
www.swedishcommittee.org

د بشری خدمتونو خپلواکه ټولنه ()IHSAN

د سید خواجان سړک ،د خان آباد بندر ،کندز
ټیلفون

0799390087

د بنګله دیش د کلیو د پراختیا کمیټه ()BRAC

برښنالیک grspkunduz14@gmail.com
ویب پاڼه www.grsp.af
د کډوالو لپاره د ناروې پالوی ()NRC

مصطفی طاهر (دډلې مشر )
د فیروز کوهي سړک ،کندز
ټیلفون

0700702609

ابو عبداهلل محمود (سیمه ایز امر)
 / 288د مخابراتوکوڅه ،د شیرخان د لیسې سړک ،کندز
ټیلفون

0700713654

برښنالیک mahmud.bagha@yahoo.com
ویب پاڼه www.bracafg.org
د پی آر بی موسسه -د بیا رغونې همکاران ()PRB

محمد ضیا (د وټرنیرۍ همغږۍ کوونکی)
دریم سړک ،د ناشرباغ د کندز نسوانو لیسې ته مخامخ،
د څارندوی روغتون تر څنګ ،نوآباد ،کندز
ټیلفون

0700050283
0799015213
0799184125

برښنالیک kunduz@prb.org.af
ziaformuly@yahoo.com
www.prb.org.af
ویب پاڼه
د روغتیا نړیوال سازمان ()WHO

احمدی ( د پولیوسیمه ایز مدیر)
 4برخه ،د چای پلورلو سړک ،د ظاهری کور ،کندز
ټیلفون

0799211083
0707248149

برښنالیک ahmadia@afg.emro.who.int
nazarahmadi@yahoo.com
ویب پاڼه www.emro.who.int/afghanistan
د غزنی دکلیو مرستندوی پرواګرام ()GRSP

کور ،1473د ښاروالۍ سړک 1،ناحیه ،کندز
ټیلفون

0799797746
0088216333401118

برښنالیک mustafa@nrcafpk.org
icla.pcaf3@nrcafpk.org
ویب پاڼه www.nrc.no
د کندز د بیارغونې سازمان ()KRA

عبدالحمید (د پروګرام د د اړیکو مدیر)
د محکمې سړک ،د حضرت علی
جومات ترڅنګ ،کندز
ټیلفون

0799309779

برښنالیک info@kra-af.org
abdul@kra-af.org
ویب پاڼه www.kra-af.org
د کندز د لوړو زده کړو انستیتیوت ()KIHE

قاضی عبدالقدوس تالش (ریس)
کندز
ټیلفون

0799212980

د مرسی کارپس نړیواله موسسه ()MC

توفیق رسول ( ددفتر امر)
د حاجی عبدالغفور کور ،د کابل بندر ،کندز
ټیلفون

0799447569
0700723002
0799203794

برښنالیک trasooli@af.mercycorps.org
ویب پاڼه www.mercycorps.org

0799205115
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د ملګرو ملتونو د خوړو او كرنې اداره ()FAO

ټیلفون

شهیدی سه درک ،د کابل کندز سړک ،کندز

برښنالیک kabul@unicef.org
www.unicef.org
ویب پاڼه

عباد اهلل عزیزی (مدیر)
ټیلفون

0700515527

برښنالیک ebadullah.azizi@fao.org
faoaf-kunduz@fao.org
ویب پاڼه www.fao.org

0798507391

کنړ
ابرار  -د افغان معيوبينو لپاره د بايسكل چلولو

د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمیشنري ()UNHCR

او بيا رغونې تفريحي موسسه ()AABRAR

هری داس سری رام (مدیر)

عنایت اهلل (د پروژې آمر)

کندز

د اسعد آباد ښار

ټیلفون

0700501818

ټیلفون

0700288290

برښنالیک haridass@unhcr.org
ویب پاڼه www.unhcr.org

برښنالیک inayat.aabrar@gmail.com
www.aabrar.org
ویب پاڼه

د هیلت نیټ ټی پی او  -روغتیایي
سازمان ()HealthNet-TPO

د افغانانو لپاره اساسی زده کړې ()BEA

غالم اهلل وقار (د دفترمسوول)

فیض محمد صالح (د اړیکو مسوول)

هجرت کلی کرمار ،د اسعد آباد ښار

کور ،7د حاجی سنگی سړک ،د حاجی
سنگی جومات ترشا 3،ناحیه ،کندز
ټیلفون

ټیلفون

0789880662

برښنالیک drfmsaleh@yahoo.com
ویب پاڼه www.healthnettpo.org

0756520028
0700643593
0700643594
008821650263536

برښنالیک najeebnur@hotmail.com
د افغانستان سره د بلجیم د پیوستون اداره ()SAB

یوناما  -په افغانستان کې د ملګرو ملتونو
مرستندوی پالوی ()UNAMA

د قبایلو ریاست دننه ،اسعد آباد ،کنړ

گبریال اریبارن (د دفتر مشر)

ویب پاڼه

 3کوڅه ،د امام صاحب بندر ،کندز

د بشری خدمتونو خپلواکه ټولنه ()IHSAN

پوست بکس 3205
ټیلفون

0700286308
0790006401

برښنالیک iribarne@un.org
ویب پاڼه www.unama.unmissions.org
یونیسف  -د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مالتړ صندوق ()UNICEF

کندز
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نورګل بازار ،اسعد آباد
یوناما  -په افغانستان کې د ملګرو ملتونو
مرستندوی پالوی ()UNAMA

ایاز حیدرزی (د دفتر مشر)
ساالر باغ ،اسعد آباد ،کنړ
پوست بکس 3205

پتی او تماسونه

ټیلفون

0700476435

برښنالیک haiderzai@un.org
ویب پاڼه www.unama.unmissions.org

کندهار
ابن سینا – د افغانستان لپاره د عامې روغتیا
پروګرامونه ()IbnSina-PHPA

صدیق
 3ناحیه ،كندهار
ټیلفون

0707550545

اسالمی مرستی-افغانستان ()IRA

د اداري سمون او ملكي خدمتونو
خپلواك كميسيون ()IARCSC
گل احمد نذیر (ریس)
د هرات دروازه ،د کلتوراو ځوانانو
ریاست ترڅنګ ،كندهار
ټیلفون

0799193029

ویب پاڼه www.iarcsc.gov.af
د افغان روغتیایي او پراختیا یي خدمتونه ()AHDS

د پاتاوګاال سړک ،كندهار
0799331728

ټیلفون
برښنالیک kandahar@ahds.org
ویب پاڼه www.ahds.org

مطیع اهلل (مالی او اداری مدیر)

د افغانستان بزګرو سره د مرستی موسسه ()HAFO

د حجاڼۍ کلینیک تر څنګ 6،ناحیه ،كندهار

کریم (سیمه ایزآمر)

ټیلفون

0703618660

برښنالیک matiullah@irafg.org
ویب پاڼه www.islamic-relief.com
www.irafghanistan.org
افغان پراختیایي ټولنه ()ADA

کارته معلمین ،منزل باغ ،كندهار
ټیلفون

0700365779

برښنالیک hafo_kandahar@yahoo.com
ویب پاڼه www.hafo-int.org
د افغانستان د بشري حقونو سازمان ()AHRO

انور امتیاز (سر پرست والیتي آمر)

غالم سخی بڅرکۍ (د اړیکو مسوول)

 6ناحیه ،د حاجی احمد اهلل کور ،د یوناما دفتر
تر څنګ ،سره جومات ته نږدې ،كندهار

روشن دفترته مخامخ ،کرز بازار،
داستډیوم سړک ،كندهار

ټیلفون

0700320346
0707331951

ټیلفون

0788886971
0700628935

برښنالیک ada.kandahar@ada.org.af
ویب پاڼه www.ada.org.af

برښنالیک ahro_kdr@yahoo.com
ویب پاڼه www.ahro.af

پژواک خبری آژانس ()PAN

د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ()AIHRC

بشیر احمد ندیم (داړیکو مسوول)
كندهار
ټیلفون

0799806508

برښنالیک bashir.naadim@googlemail.com
ویب پاڼه www.pajhwok.com

د ستیډیوم سړک (د افغان فلز مخامخ ،مسلم
چوک ته نږدې) شپږمه ناحیه ،كندهار
ټیلفون

0700307086
0700303133
008821621230089

برښنالیک kandahar@aihrc.org.af
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ویب پاڼه

aihrckdh@yahoo.com
www.aihrc.org.af

د افغانستان د پراختیا لپاره خیریه اداره ()WADAN

مجیب احمد (همغږۍکوونکۍ)
کور،3د غازی پارک عمومی دروازې
ته مخامخ ،نوی ښار ،كندهار
0799271884

ټیلفون
ویب پاڼه www.wadan.org

د هبیتات دفتر ته نږدې ،کابل شاه ،کرز بازار ،كندهار
ټیلفون

0707301273

برښنا لیک azadbrac@yahoo.com
ویب پاڼه www.bracafg.org
د روغتیا نړیوال سازمان ()WHO

رحمت اهلل کامواک (روغتیايي همغږۍ کوونکۍ)
 1برخه ،میرویس روغتون ته نږدې،نوی ښار ،كندهار
ټیلفون

0700290175

د افغانستان د غیرحکومتی ادارو د ساتنې دفتر ()ANSO

برښنالیک Kamwakr@afg.emro.who.int
ویب پاڼه www.emro.who.int/afghanistan

د ( )ANSOد سهیلي سیمو دفتر ،كندهار

د سره صليب او سرې مياشتې ټولنو
نړيوال فدراسيون ()IFRC

نوری (د سهیلي سیمو امنیتي سالکار)
ټیلفون

0700492550

برښنالیک south2@afgnso.org
ویب پاڼه www.afgnso.org
د افغانستان د معلوماتو د انسجام اداره ()AIMS

علی احمد قریشی (سیمه ا یز آمر)
د یوناما ددفتر انګړ ،كندهار
پوست بکس ()UNDP Kabul ,005

ټیلفون

0700515915

برښنالیک ali.qureshi@aims.org.af
zamar.afghan@aims.org.af
ویب پاڼه www.aims.org.af
د بشري مرستو د همغږۍ اداره ()CHA

عبدالقاهر (د دفتر سرپرست آمر)
دکور شمیره ( 5830د حاجی حبیب اهلل
جومات ته نږدې ،کابل شاه ،كندهار
ټیلفون

0700308470
009021651134068

برښنالیک qandahar@cha-net.org
qandahar@cha-net.org
ویب پاڼه www.cha-net.org
د بنګله دیش د کلیو د پراختیا کمیټه ()BRAC

محی الدین آزاد (سیمه ا یز آمر)
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سید عمر شاه (د دفتر مشر)
د عیدګاه واټ ،د کندهار مرستون،
د  ARCSانګړ ،كندهار
ټیلفون

0700303597

برښنالیک sayed.omershah@ifrc.org
ویب پاڼه www.arcs.org.af
د ټیرفنډ موسسه ()TF

دینس گبا مبور جیمس (سیمه ایز همغږۍ کوونکۍ)
كندهار
ټیلفون

0707879911

برښنا لیک dmt-kandahar-ac@tearfund.org
ویب پاڼه www.tearfund.org
دټير ديس هوميس دفتر ()TdH

ډاکټر تاج محمد (د پروژې همغږۍ کوونکۍ)
سره جامه ،كندهار
ټیلفون

0700302677
00870761638760

برښنالیک tdhsat1@les-raisting.de
ویب پاڼه www.tdhafghanistan.org

پتی او تماسونه

د سهیلي او لویدیځ افغانستان او بلوچستان د
مرستو د همغږۍ ټولنه ()SWABAC
انجنیر جان محمد (اجرایي همغږۍ کوونکۍ)
د هرات سړک ،سور جومات نه وروسته ،د خوشبخت
د ودونو تاالرته نږدې ،نوی ښار ،كندهار
ټیلفون

0799088036
0700301105
0799147400

برښنالیک swabac@yahoo.com
swabac@gmail.com
د سنائي پرختيائی موسسه ()SDO

قاسم خان حاجی زاده (آمر )
مسلم څلورالری ،د یوناما دفتر ته مخامخ ،كندهار
ټیلفون

0752054203

برښنالیک kandahar.sdo@gmail.com
ویب پاڼه www.sanayee.org.af
د ښځو مرستندویه ټولنه ()WAA
د خواجک بابا سړک ،څلورم ناحیه ،كندهار
د کلید راډیو ()Radio Killid 89.4 FM

نثار احمد آزاد (د استیشن آمر )
د زید بن حارث جومات ته نږدې ،غازی محمد جان
خان واټ ،د  UNمیلمستون شا ته ،نوی ښار ،كندهار
ټیلفون

0700317320

برښنالیک n.azaad@killid.com
info@thekillidgroup.com
ویب پاڼه www.killid.com
د کندهار پوهنتون ()KU

پروفیسور قمرالدین سیفی (د پوهنتون ریس)
كندهار
ټیلفون

0700018302

ګلوبل اينډ مِيل  -کاناډا ()TGM

گرام سمیټ (خبریال)

كندهار
ټیلفون

0798988164
0700498423

@graeme.smith
برښنالیک
globeandmail.com
smithg@gmail.com
ویب پاڼه www.globeandmail.com
د ماشومانو د خوندي ساتنې دفتر  -انګلستان ()SC-UK

محمد سعید (د پروګرام همغږۍکوونکۍ )
سورجومات ته نږدې ،شپږمه ناحیه ،نوی ښار ،كندهار
ټیلفون

0700306245

برښنالیک mohdsaeed@psh.paknet.com.pk
ویب پاڼه www.savethechildren.org.uk
د مرسی کارپس نړیواله موسسه ()MC

عمر شریف (والیتي همغږۍ کوونکۍ)
 6ناحیه ،مسلم چوک ،نوی ښار ،كندهار
ټیلفون

0700300729
0799448061
0799290916

برښنالیک osharif@af.mercycorps.org
ویب پاڼه www.mercycorps.org
د ملګرو ملتونو د خوړو او كرنې اداره ()FAO

گل احمد (مدیر )
سره جومات سهیل ته ۶ ،ناحیه ،كندهار
ټیلفون

0700299022
008821621215052

برښنالیک gul.ahmad@eirp-afg.org
faoaf-Kandahar@fao.org
ویب پاڼه www.fao.org

د ملګرو ملتونو د نشه یې توکو او جرامونو
په وړاندې دمبارزې دفتر ()UNODC
فضل محمد فضلی (والیتی همغږۍ کوونکۍ)
كندهار
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ټیلفون

0797223335

برښنالیک fazal.mohammad@unodc.org
ویب پاڼه www.unodc.org
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمیشنري ()UNHCR

سکتور ،1خرقه مبارک سهیلي خواته،،كندهار
ټیلفون

07788366414

برښنالیک info@daoafghanistan.org
ویب پاڼه www.daoafghanistan.org

ناصرابل فرناندس (د سیمه یز دفترریس )

د هوپ نړیواله موسسه ()HOPE

د موسی جان کور (استیډیوم ته نږدې)
شپږمه ناحیه ،نوی ښار ،كندهار

اختر محد (د اړیکو مسؤول)

ټیلفون

فکس

0700301266
0041227397510
008821651121624
0041227397511

برښنالیک fernandn@unhcr.org
afgkd@unhcr.org
ویب پاڼه www.unhcr.org
د نړیوالو چارولپاره ملی ډموکراټیک انستیتیوت ()NDI

محمد عمر ساطع (آمر)
سورجومات ،د هند زړه قونسلګري ،نوی ښار ،كندهار
ټیلفون

0799828062

برښنالیک msatee@ndi.org
ویب پاڼه www.ndi.org
د نی د ګړنده ویشنې دفتر ()Nye

امان اهلل نوابي (د دفتر آمر)
ده خواجه ،د حاجی حبیب جومات سړک ،كندهار
ټیلفون

0799697704

برښنالیک amanullah_nawabi@yahoo.com
ویب پاڼه www.nyeexpress.com
د هنډیکپ نړیواله موسسه ()HI

الکساندر کارری (د ټولو ریس)
كندهار
برښنالیک cdafgha@hiafgha.org
ویب پاڼه www.handicap-international.org
د وړتیا او پرمختګ موسسه ()DAO

حفیظ عبدالطیف (د اړیکو مدیر)
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د غازی پارک عمومی سړک (غازی پارک
ته نږدې) شپږمه ناحیه ،نوی ښار،كندهار
0700301387

ټیلفون
ویب پاڼه www.af.hopeww.org
یوناما  -په افغانستان کې د ملګرو ملتونو
مرستندوی پالوی ()UNAMA
عبدالصمد حیدروف (د دفتر مشر)
کندهارستډیوم ته نږدې ۶،ناحیه ،نوی ښار ،كندهار
پوست بکس 3205
ټیلفون

0700093856
0790006707

برښنالیک khaydarov@un.org
ویب پاڼه www.unama.unmissions.org

یونسف  -د ملګرو ملتونو د ماشومانو
د مالتړ صندوق ()UNICEF

كندهار
ټیلفون

7985075700

برښنالیک kandahar@unicef.org
kandahar@unicef.org
kabul@unicef.org
ویب پاڼه www.unicef.org

لغمان
ابرار  -د افغان معيوبينو لپاره د بايسكل چلولو
او بيا رغونې تفريحي موسسه ()AABRAR
عزت اهلل سیال (سیمه ایزهمغږۍ کوونکۍ)

پتی او تماسونه

د میترالم ښار ،مهترالم
ټیلفون

0778585462

برښنالیک azat_sahil@yahoo.com
ویب پاڼه www.aabrar.org

د محمد آغې ولسوالي ،لوګر
ټیلفون

0796106730

برښنالیک awse_g@yahoo.com
www.awse.org.af
ویب پاڼه

ابن سینا – د افغانستان لپاره د عامې

د افغانانو لپاره د روغتایي بیارغونی

روغتیاپروګرامونه ()IbnSina-PHPA

کورسونه ()MRCA

قاهر (د پروژې آمر)

ډاکټرعبدالحبیب عالم (والیتی همغږۍ کوونکۍ)

قرغه ای ،د قرغه ای ولسوالۍ ترڅنګ ،مهترالم

د والی کور ته مخامخ ،پل علم

ټیلفون

0700629136

برښنالیک d_qahir@yahoo.com
افغان پراختیایي ټولنه ()ADA

عبد الغنی (والیتی آمر)
نوی ښار ،مهترالم ښار ،د ښځو د
چارو ریاست ترڅنګ ،لغمان
ټیلفون

0797265125
0772885284

برښنالیک ghani68@hotmail.com
ویب پاڼه www.ada.org.af
د بشری خدمتونو خپلواکه ټولنه ()IHSAN

د مهترالم بازار ،مهترالم

ټیلفون
ویب پاڼه

0799399414
www.mrca-asso.org

د افغانانو سره د مرستو همغږي ()CoAR

محمد رحیم وردک (د پروژې آمر)
د امنیې قوماندانۍ ترشا ،پل علم
ټیلفون

0799832120
0700260453

برښنالیک coar_kbl@yahoo.com
www.coar.org.af
ویب پاڼه
د افغانستان سره د بلجیم د پیوستون اداره ()SAB

د امنیې قومندانۍ ترڅنګ ،بابوس سړک ،پل علم ،لوګر
ویب پاڼه

www.assosab.be

د هیلت نیټ ټی پی او  -روغتیایي

د افغانستان د پراختیا لپاره خیریه اداره ()WADAN

سازمان ()HealthNet-TPO

گل احمد (همغږۍ کوونکۍ )

مجید صافی (د اړیکو مسوول )

د لودین مارکیټ ترشا ،پل علم

د میترالم والیتی روغتون ،نوی ښار ،سرتپه ،لغمان

ټیلفون
ویب پاڼه

برښنالیک safidrmajeed@yahoo.com
www.healthnettpo.org
ویب پاڼه

د ژغورنې نړیواله کمیټه ()IRC

ټیلفون

0789880575

لوګر
د افغان ښځو خدماتی اوتعلیمی موسسه ()AWSE

امینه ( د اړیکو مسووله)

0799058074
www.wadan.org

د برکی برک دتم ځای ترشا ،د مخابرات
او زراعت ودانی ،پل علم
ټیلفون

0700260491
008821633351530

برښنالیک memu06@dial.pipex.com
info@afghanistan.theirc.org
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ویب پاڼه

www.theIRC.org

د هیواد د ودانوولو اداره ()CDU

سید همایون (د اړیکو مسوول)
لوګر
ټیلفون
ویب پاڼه

0786500625
www.cduafghan.org

وردک
د افغانی غیر دولتی مؤسسو د همغږۍ اداره ()ANCB

فضل وحید (د اړیکو مسوول)
د اطالعاتو او فرهنګ ریاست ترڅنګ ،د
میدان وردک روغتون ترشا ،وردک
ټیلفون

07881894114

د افغانستان لپاره د همکاریو مرکز ()CCA

معلم امین (امر)
اب شیروم ،د تخنیک ښونځۍ ،دویم بهسود ،میدان ښار
ټیلفون
ویب پاڼه

0700294693
www.cca.org.af

د سولې او یووالې لپاره د همکاریو ټولنه ()CPAU

استاد رحیم اهلل (د اړیکو مسؤول)
د سیداباد مرکز ،روغتیایي کلنیک ته نږدې ،سید اباد
ویب پاڼه

www.cpau.org.af

د سویډن کمیټه د افغانستان لپاره ()SCA

غالم نبی (اداري مسوول)
د افغانستان بانک ترشا ،میدان ښار
ټیلفون

0799153339
0799399516

د افغانانو لپاره د مرستو همغږي ()CoAR

برښنالیک ghlamnabi.wbphs@sca.org.af
ویب پاڼه www.swedishcommittee.org

شش قلعه ،د محی الدین کلۍ عمومی سړک،

ننګرهار

انجنیر گل زاده (د پروژې امر)
د سید اباد ولسوالي ،میدان ښار
ټیلفون

0700363400
0799391816

برښنالیک coar_kbl@yahoo.com
www.coar.org.af
ویب پاڼه
د افغانستان سره د بلجیم د پیوستون اداره ()SAB

د د ارالمعلمین د فامیلیو ترڅنګ ،میدان ښار ،وردک
ویب پاڼه www.assosab.be
ویب پاڼه www.ancb.org
د افغانستان د پرمختګ لپاره خیریه اداره ()WADAN

نجیب اهلل (همغږۍ کوونکی)

ابرار  -د افغان معيوبينو لپاره د بايسكل چلولو
او بيا رغونې تفريحي موسسه ()AABRAR

عبدالناصر (مرستیال)
د عامې روغتیا روغتون ،جالل اباد
ټیلفون

0700611917

برښنالیک nasir_baryal@yahoo.com
www.aabrar.org
ویب پاڼه

اِریا  -دبیارغونې او دانرجی د ساتنې
اداره په افغانستان کې ()AREA

د اطالعاتو او فرهنګ ریاست ترڅنګ ،میدان ښار ،وردک

په جالل اباد کې د اکبر سیمه ایز دفتر ،د کامې
د موټرو تم ځای ،ختیځ سړک ،جالل آباد

ویب پاڼه www.wadan.org

افغان پراختیایي ټولنه ()ADA

ټیلفون

0700154887

احسان اهلل شینواری (سیمه ایز ریس)
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پتی او تماسونه

کور  5 ،847سړک ،د  4ناحیې ۲برخه ،ریګی شاهمرد خان،
د فضل حق مجاهد کور ،دعلی با با لمتد تر شا ،جالل آباد
ټیلفون

0799722401
0700608955
0786099777

برښنالیک ada.nangarhar@ada.org.af
ویب پاڼه www.ada.org.af
اکبر  -د افغانانو لپاره د مرستو د همغږۍ اداره ()ACBAR

رحمت اهلل (آمر)
د چپرهار پخوانی تم ځای GTZ LOAAR ،ته
مخامخ ،د  ISRAدفترانګړ ،جالل آباد
ټیلفون

0700601917

برښنا لیک jalmanager@acbar.org
acbarjld@acbar.org
ویب پاڼه www.acbar.org

په افغانستان کی د نري رنځ په وړاندې د مبارزې ټولنه ()ATA

کونسلګری ترڅنګ ،جالل آباد
ټیلفون
ویب پاڼه

0700070365
www.iarcsc.gov.af

د اسالمي مرستو نړیوال سازمان ()ISRA

د اکبر سیمه ایز دفتر ،جالل آباد ،د کامې د
موټرو تم ځای ،ختیځ سړک ،جالل آباد
ویب پاڼه

www.isra-relief.org

د افرن موسسه ()AFRANE

اولیور مارتیو (د پروژې آمر)
د افغان ښځو پراختیايي مرکز ته نږدې ،د
صحت عامې څلورالری ،جالل آباد
ټیلفون

0799001695

برښنالیک afrane.jalalabad@gmail.com
ویب پاڼه www.afrane.asso.fr

په جالل اباد کې د اکبر سیمه ایز دفتر ،د کامې
د موټرو تم ځای ،ختیځ سړک ،جالل آباد

ذکیه کاکړ (د پروژې آمره)

په نړیوالو چاروکې ملی دموکراټیک انستیتیوت ()NDI

جالل آباد

محمد یوسف الکوزی (سیمه ا یز آمر)
د عید گاه تر څنګ ،د زړې څارنوالۍ جومات ،جالل آباد
ټیلفون

0799382597

برښنالیک ayousof@ndi.org
ویب پاڼه www.ndi.org
د پژواک خبری آژانس ()PAN

عبدالمعید هاشمی (د اړیکو مسوول)
جالل آباد
ټیلفون

0799541118

برښنالیک hashami_pajhowk@yahoo.com
ویب پاڼه www.pajhwok.com

د اداري سمون او ملكي خدمتونو خپلواك كميسيون ()IARCSC

گاللی جبارخیل (ریس)

د افغان ښځو تعلیمي مرکز ()AWEC

ټیلفون

0708841521

برښنالیک jalalabad@awec.info
ویب پاڼه www.awec.info
د افغانی غیر دولتی مؤسسو د همغږۍ اداره ()ANCB

پاچا (د اړیکو مسؤل)
کور  3 ،1517سړک 3 ،ناحیه ،د میوې
د مارکیټ ترڅنګ ،جالل آباد
پوست بکس 1041
ټیلفون

0795787637

ویب پاڼه www.ancb.org
د افغان ټولیزو مرستو د همغږۍ اداره ()AGHCO

د اکبر سیمه ایز دفتر ،جالل آباد ،د کامې د
موټرو تم ځای ،ختیځ سړک ،جالل آباد

پوځي روغتون ته مخامخ ،د پاکستان
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د افغانانو لپاره اساسی زده کړې ()BEA

د افغانستان د پراختیا لپاره خیریه اداره ()WADAN

نورمحمد نجیب (ریس)

شیرعلی (سیمه ایز آمر)

د بهسود پل ،د ماسۍ نهر ،جالل آباد

کور 3 ،1517سړک 3،ناحیه ،د میوې
مارکیټ تر څنګ ،جالل آباد

ټیلفون

0756001508
0799490167
0700280666

ټیلفون
ویب پاڼه

0700045315
www.wadan.org

برښنالیک najeebnur@hotmail.com
nurista@brain.net.pk

د افغانستان د روغتیا او ټولنیزو
مرستو سازمان ()AHSAO

د افغانستان د بشری حقونو سازمان ()AHRO

د امیرشهید باغ ،جالل آباد

انجنیر منیر (آمر)
کور 2 ،716سړک ،دوهمه برخه 4 ،ناحیه ،جالل آباد
ټیلفون

0788886960
0772916353

برښنالیک ahro.ngr@gmail.com
ویب پاڼه www.ahro.af
د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کمیسیون ()AIHRC

جالل آباد
پوست بکس ()UNDP Kabul ,005

ټیلفون
ویب پاڼه

0799352558
008821621230095
www.aihrc.org.af

د افغانستان لپاره د بیارغونې مرستندویه کمیټه ()CRAA

ټیلفون

00923009596629

برښنالیک soorgull@hotmail.com
د افغانستان د غیرحکومتی ادارو د ساتنې دفتر ()ANSO

فلیپ شویرز (د ختیځو سیمو امنیتی سالکار)
د ( )ANSOد ختیځو سیمو دفتر ،جالل آباد
ټیلفون

0799248362

برښنالیک east@afgnso.org
www.afgnso.org
ویب پاڼه

د افغانستان د مدنی ټولنې د مجتمعې
مؤسسه ()ACSFO
بریالی ضیا
دکور شمیره ،321د بابریان سړک ،د
عامې روغتیا څلورالری ،جالل آباد

انجنیر سبحان اهلل شهزاده (د اړیکو مسؤول)

ټیلفون

پوست بکس ( 785کابل پوهنتون)

ویب پاڼه www.acsf.af/www.acsf-rc.com
برښنالیک dr.shafiq@acsf.af

دکور شمیره  ،6دویم سړک ،لومړۍ
برخه ،چشمه خانجی ،جالل آباد
ټیلفون

0799322493
0700686951
008821689802320

برښنالیک sancraa@brain.net.pk
sanashefa@hotmal.com
www.craausa.org
ویب پاڼه
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0793559426
0799326661

د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه ()SCA

نجیب اهلل (اداری مسوول)
د زړې څارنوالۍ سړک ،د یونیسف
دفترته نږدې ،جالل آباد
ټیلفون

0797069169
0799864045
0700263283

پتی او تماسونه

008821654250293

برښنالیک najeebullah@sca.org.af
ویب پاڼه www.swedishcommittee.org
د افغانستان د معلوماتو د انسجام اداره ()AIMS

شاکر مجددی (سیمه ایز آمر)

د ام ،ډی ،سی د ماین پاکی او د سپو مرکز ()MDC

جالل اباد داکبر سیمه ایز دفتر ،د کامې د
موټرو تم ځای ،ختیځ سړک،جالل آباد
ویب پاڼه www.mdcafghan.org
د اومر د ماین پاکی او بیارغونې موسسه ()OMAR

جالل اباد د یوناما د دفتر انګړ ،د تورخم لویه الر ،جالل آباد

انجنیر بسم اهلل (سیمه ایز آمر)

پوست بکس5906

لومړۍ کور(چپرهار تم ځای ته
مخاخ) دریم سړک ،جالل آباد

ټیلفون

0700606843

برښنالیک shaker.mujaddidi@aims.org.af
www.aims.org.af
ویب پاڼه
د افغان ښځو د هوساینې مو سسه ()AWWD

ټیلفون

0799312948

برښنالیک omar.jalalabad@gmail.com
ویب پاڼه www.omar.org.af

جمیله اکبرزی (اجرایي ریسه)

د بشری خدمتو نوخپلواکه ټولنه ()IHSAN

لومړۍ سړک ،د عامې روغتیا څلور الری،علی خیل،جالل آباد

د کور شمیره  ،2دریمه برخه،
دارالمعلمین ته مخامخ ،جالل آباد

ټیلفون

0700634054

برښنالیک awwd_jalalabad@hotmail.com
awwd@brain.net.pk

ټیلفون

د افغانستان لپاره د کلیو د بیارغونی ټولنه ()NPO/RRAA

د بنګله دیش د کلیو د پراختیا کمیټه ()BRAC

د حضرتانو کوڅه (د طب پوهنځی روغتون
ته نږدې) دریمه ناحیه ،جالل آباد
ټیلفون

0700601853

برښنالیک jro_npo@hotmail.com
د افغانستان سره د بلجیم د پیوستون اداره ()SAB

0700600591
0700603050

محمد جابد علی (د پروژې آمر)
کور 2 ،20سړک ،د حاجی عبدالقدیر سړک ،جالل آباد
ټیلفون

0700175779

برښنالیک jabed_brac@yahoo.com
ویب پاڼه www.bracafg.org

مشک آب ،د تارتاج باغ ،جالل آباد

د جرمن اګرو اکشن دفتر ()AgroAction

ویب پاڼه www.assosab.be

د اکبر سیمه ایزدفتر ،جالل آباد ،د کامې د
موټرو تم ځای ،ختیځ سړک ،جالل آباد

د افغانستان د ټولنیزو خدمتونو او
بیارغونې موسسه ()SSRA
ډاکټر کنشکا (ریس)
د چپرهار د موټرو تم ځای د میا عمر
دعالی لیسې ترشا ،جالل آباد
ټیلفون

0700600729
0700625970

برښنالیک ssra_afg@yahoo.com

ویب پاڼه www.welthungerhilfe.
de/home_eng.html
د روغتیا نړیوال سازمان ()UNWHO

خوشحال خان زمان ( طبي مدیر)
زړه لویه څارنوالي ،یونیسف دفتر ته نږدې ،جالل آباد
ټیلفون

0700252652

برښنالیک zamank@afg.emro.who.int
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ویب پاڼه

www.emro.who.int/afghanistan

د ژغورنې نړیواله کمیټه ()IRC

د سید کیهان دوکانونه ،جالل آباد
ټیلفون

عبداالحد سمون (سیمه ایز همغږۍ کوونکۍ )
لومړۍ کور ،د فضل حق مجاهد سړک،
څلورمه ناحیه ،نوی درمسال ،جالل آباد
ټیلفون

0799021207
0700600885

برښنالیک lbfc@afghanistan.theirc.org
info@afghanistan.theirc.org
ویب پاڼه www.theIRC.org

د سرف د حرفوي او بیړنیو مرستو د
وړاندې کولودفتر ()SERVE
د اکبر سیمه ایز دفتر جالل آباد ،د کامې د
موټرو تم ځای ،ختیځ سړک ،جالل آباد
ویب پاڼه www.serveafghanistan.org

د سره صليب او سره مياشتي دټولنو
نړيوال فدراسيون ()IFRC
افتخار احمد (د دفتر مشر)
د  ARCSانګړ ،د صحت عامې ریاست ته مخامخ ،جالل اباد
ټیلفون

0700603574

ویب پاڼه www.arcs.org.af
د عبدالحق بنیاد ()AHF

نصراهلل بریالی ارسالیي (اجرایي ریس)
د کامې تم ځای سړک ،د مخابراتو
څلورالرې ته نږدې ،جالل آباد
ټیلفون

0700602182
0799323931

0797132728
0700181656
0700030422
008821650269014

برښنالیک wam@nrcafpk.org
shelter.pc3@nrcafpk.org
ویب پاڼه www.nrc.no
د کلید راډیو اف – ام)Radio Killid( 88

شفیق همدرد (د استیشن آمر)
کور  ،1078دوهم سړک ،د عربانو واټ ،جالل آباد
ټیلفون 0700234983
0774743107
برښنا لیک s.hamdard@killid.com
ویب پاڼه

info@thekillidgroup.com

www.killid.com

د کلیسا نړیوال خدمتونه  -افغانستان/پاکستان ()CWS

د امنیې قومانداني ،د نسوان دوهم نمبر لیسه
د نجونو لیسې ته نږدې ،جالل آباد
0799331519

ټیلفون
ویب پاڼه www.cwspa.org
ډاکار  -د افغان کډوالو د مرستې لپاره
دډنمارک کمیټه ()DACAAR
حاجی محمد امین (د ابو او روغتیا ساتنې والیتي آمر)
کور ،134د حاجی ظاهر کور ته مخامخ ،د
سید کیهان سړک 4 ،ناحیه ،جالل آباد
ټیلفون

0799382606

برښنالیک jalalabad@dacaar.org
ویب پاڼه www.dacaar.org

برښنالیک abdulhaqfoundation@hotmail.com
ویب پاڼه www.abdulhaq.org

د ماشومانو د خوندي ساتنې دفتر  -سویډن ()SCS

د کډوالو لپاره د ناروې پالوی ()NRC

د اکبر سیمه ایز دفتر ،جالل آباد ،د کامې د
موټرو تم ځای ،ختیځ سړک ،جالل آباد

ریګ شاهمرد خان ۴،زون ۴ ،سړک،

د ماین پاکی او پالن جوړولو سازمان ()MCPA

اولیور دیوید (سیمه ایز آمر)
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د اکبر سیمه ایز دفتر ،جالل آباد ،د کامې د

پتی او تماسونه

موټرو تم ځای ،ختیځ سړک ،جالل آباد

ویب پاڼه

www.unodc.org

د مدیرا موسسه ()MADERA

د ملګرو ملتونو د کډوالوعالی کمیشنري ()UNHCR

عبدالرحمن ستارزی (سیمه مدیر)

جوس ابیرا بلیزا (دسیمه ایز دفتر مشر)

 2کوڅه کیڼې خوا ته ،څلویښت متره سړک
ریګی شاهمرد خان 4 ،زون ،جالل آباد

د  MOPHترښا ،جالل آباد

ټیلفون

0700613025
0797425405

برښنالیک deputyops.east@madera-afgha.org
ویب پاڼه www.madera-asso.org
د مرسی کارپس نړیواله موسسه ()MC

ګواليي عربان ۳ناحیه ،د ایران قونسلګري او
سپین غر پوهنتون ته نږدې ،جالل آباد
ټیلفون

0700660841
0795393455
008821684441610

برښنالیک emuchiri@af.mercycorps.org
www.mercycorps.org
ویب پاڼه
د ملګرو ملتونو د خوړو او كرنې اداره ()FAO

خوشحال آصفی (مدیر)
د تورخم د موټروزوړ تم ځای ،د زراعت
لیسې ته نږدې ،جالل آباد
ټیلفون 0700613868
0700603613
0798410572
008821643339364
برښنا لیک khushal.asifi@fao.org
ویب پاڼه

faoaf-Jalalabad@fao.org
www.fao.org

د ملګرو ملتونو د نشه یې توکو او جرمونو
په وړاندې دمبارزې دفتر ()UNODC
محمد عالم غالب (والیتي همغږۍ کوونکۍ)
جالل آباد
0797223341

ټیلفون
برښنالیک mohammad.ghaleb@unodc.org

ټیلفون

فکس

0700611631
0041227397508
008821651121639
0041227397509

برښنالیک belleza@unhcr.org
afgja@unhcr.org
ویب پاڼه www.unhcr.org
د ننګرهار پوهنتون ()NU

امان اهلل حمیدزی (د پوهنتون ریس)
جالل آباد
ټیلفون

0700640460

د نړیوالو مرستو موسسه ()RI

رحمت اهلل حنیفی (د دفتر مشر)
جالل آباد
ټیلفون

0799395979

برښنالیک rahmatullah.hanif@ri.org
ویب پاڼه www.ri.org
د هیلو نړیوال بنسټ ()IFHOPE

جم د بریلی (اجرایی ریس)
اووم بالک ،د کابل  -تورخم سړک ،جالل آباد
0700605705

ټیلفون
برښنالیک jim@ifhope.org
ویب پاڼه www.ifhope.org
د هیلت نیټ ټی پی او  -روغتیایي
سازمان ()HealthNet-TPO
احمد ضیا حبیب یار(د اړیکو مسوول)
زړه څارنوالي ،یونیسف ته نږدې ،جالل آباد
ټیلفون

0700068174
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0756002648

برښنالیک a.habibyar@yahoo.com
ویب پاڼه www.healthnettpo.org

نورستان
د افغان ایډ موسسه ()Afghanaid

د هیواد د پراختیا اداره ()CDU

شیر افضل (د پروګرام والیتی امر)

لعل محمد ( د اړیکو مسوول)

د برگماتل د ولسوالۍ مرکز ،د نورستان ښار

جالل آباد

پوست بکس ( 6066د کارته پروان پوست خونه)

ټیلفون
ویب پاڼه

0700698556
www.cduafghan.org

نړیواله روغتیایي ډله ()IMC

تکلی سسابی (د پروګرام همغږۍ کوونکی)
څلورمه برخه ،د څارنوالۍ ترشا،
د تورخم زوړ تم ځای ،جالل آباد
ټیلفون

0798246230

برښنالیک tsesabe@imcworldwide.org
ویب پاڼه www.imcworldwide.org

ټیلفون

882168440015200

برښنالیک afghanaid@ceretechs.com
ویب پاڼه www.afghanaid.org.uk
د افغانانو لپاره اساسی زده کړې ()BEA

محمد عبداهلل (د دفتر مسوول)
د وانت عمومی بازار ،د وانت ولسوالی ،د نورستان ښار
برښنالیک nuristan@brain.net.pk
د بشری خدمتونو خپلواکه ټولنه ()IHSAN

بابه کال ،د نورستان ښار

یوناما  -په افغانستان کې د ملګرو ملتونو
مرستندوی پالوی ()UNAMA

پوست بکس 625

ناهید ابا کار (د دفتر مشره )

هرات

کابل جالل آباد سړک ،د ارزاقو سړک ،جالل آباد
پوست بکس 3205
ټیلفون

0700182730
0790006501

برښنالیک abuakar@un.org
ویب پاڼه www.unama.unmissions.org

یونیسف  -د ملګرو ملتونو د ماشومانو
د مالتړ صندوق ()UNICEF
جالل آباد
ټیلفون 0798507467
برښنا لیک kabul@unicef.org
ویب پاڼه

jalalabad@unicef.org
www.unicef.org

ابن سینا – د افغانستان لپاره د عامې
روغتیاپروګرامونه ()IbnSina-PHPA
تمنا (دپروژې آمر)
هرات ښار ،د ابن سینا دفتر ،هرات
0799224755

ټیلفون
برښنالیک ibnsinaherat@googlemail.com
اکبر  -د افغانانو لپاره د مرستو د
انسجام اداره ()ACBAR

فرید نیازی (سیمه ایز امر)
یو.ان.اچ.سی .آر دفتر تر څنګ ،د مجیدی
سړک وروستۍ برخه ۶ ،ناحیه ،هرات
ټیلفون
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0799403200

پتی او تماسونه

0700403200

د اکبر سیمه ایز دفتر ،هرات ،د آزادۍ د باغ سړک
(د  UNICAزوړ میلمستون ته مخامخ)،هرات

برښنالیک niazi@acbar.org
ویب پاڼه www.acbar.org

ویب پاڼه www.isra-relief.org

اِریا  -په افغانستان کې دبیارغونې او

د آشیانه دفتر ()ASCHIANA

دانرجۍ د ساتنې اداره ()AREA

نعیم بهارا (همغږۍ کوونکۍ )

امین اهلل خیراندیش (سیمه ایز ریس)

د مخابراتو سړک 3 ،ناحیه ،هرات

دکور شمیره  ،386جاده کج ،د حاجی
ایوب څلور الری ،هرات
ټیلفون

0700400190
040220843

برښنالیک aminullahkhairandish@yahoo.com

ټیلفون

0799208411

ویب پاڼه www.aschaina.com
د آغا خان کلتوری بنیاد ()AKTC

حبیب نوری (د پروژې آمر )
د اختیارالدین کال ،اوومه ناحیه ،هرات

پژواک خبری آژانس ()PAN

ټیلفون

احمد قریشی

برښنالیک

هرات
ټیلفون

0799241128

برښنالیک quraishi1979@yahoo.com
ویب پاڼه www.pajhwok.com
د اداري سمون او ملكي خدمتونو خپلواك كميسيون ()IARCSC

حاجی عبدالسالم (ریس)
ټیلفون

0799339256

د اساسی خدمتونو سازمان ()ABS

_www.akdn.org/afghanistan
cultural_development.asp

د افغانانو لپاره د مرستو برابرول ()CoAR

ډاکټر احمد شکیب سیفی (د دفتر آمر)
د قمر تاالر ،شمالی سړک (د نورصافی
کمپنۍ ترشا) ،نوی ښار ،هرات
ټیلفون

د والیت مقام په اداري ودانۍ کې،هرات
ویب پاڼه www.iarcsc.gov.af

0799333667

0700409108
0700404352
040229973

برښنالیک coarherat@yahoo.com
coar_kbl@yahoo.com
ویب پاڼه www.coar.org.af

جاوید احمد نوری (ریس)

د افغانانو لپاره د هالنډ کمیټه ()DCA

 64متري سړک ،د اتحاد کوڅه
(دهریدوست د تیلوټانک ترشا) ،هرات

عبدالقادر فخری (د پروګرام سیمه ایزریس)

ټیلفون

0700404838
040446296

برښنالیک abs_afg@yahoo.com

janoori1@hotmail.com

د اسالمی مرستو نړیوال سازمان ()ISRA

د قول اردو سړک ،د امیرعلی شیر
نوائي دښونځي کوڅه ،هرات
ټیلفون

070406297
0799884992
040441484

برښنالیک qfakhri@dca-af.org

نجیب (د اړیکو مسؤول)
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د افغانستان د بشری حقونو سازمان ()AHRO

امرالحق ایوبی
حاجی یعقوب څلورالری ،د الماس تاالر ترڅنګ،
د برادران شرکت څلورم پوړ ،هرات
0703188506

ټیلفون
برښنالیک ayubyamen@yahoo.com
ویب پاڼه www.ahro.af
د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کمیسیون ()AIHRC

د محبس واټ ،د عامه روغتون تر شاه ،هرات
ټیلفون

040226800
0700400689
008821621227751

برښنالیک aihrc_hrt@yahoo.com
nasir_farahmand@yahoo.com
www.aihrc.org.af
ویب پاڼه
د افغان د زده کړې انستیتیوت ()AIL

محمد اسحق رواق (د اړیکو مسؤول)
د پارک ملت سړک ،د بشري حقونود دفترلویدیځه
خوا ،د ملی اردود جلب و جذب دفتر شا ته ،هرات
ټیلفون

0700284326

برښنالیک sakena_herat@yahoo.com
ویب پاڼه www.creatinghope.org/aboutail

0700311972
برښنالیک qahar.mahmoodi@aims.org.af
www.aims.org.af
ویب پاڼه

د افغانستان د ښځو او ماشومانو لپاره
بشری مرستې ()HAWCA
سیلۍ غفاز (ریس)
کور،8د خواجه عبداهلل انصار لیسې ته مخامخ
پوځي ښونځۍ ،د فارسیان سړک ،هرات
ټیلفون

0797075976
0799490674
0799878766

برښنالیک hawca@hawca.org
hawcamail@gmail.com
www.hawca.org
ویب پاڼه
د افغانستان د کلیو د بیارغونې اداره ()NPO/RRAA

د امنیت ملی دبالکونو واټ ،د امنیت ملی
کرهنیزو ځمکو ته مخامخ ،هرات
ټیلفون

0700601853
0093441956

برښنالیک rraawest@yahoo.com
د آلمان تخنیکی مرستې ()GTZ

بو اولسن (د اړیکو مسؤول)

د افغانستان د غیرحکومتی ادارو د ساتنې دفتر ()ANSO

د اکبر سیمه ایز دفتر ،د آزادۍ دباغ سړک
(د  UNICAزوړ میلمستون ته مخامخ) ،هرات

د ( )ANSOد لویدیځ سیمو دفتر،هرات

ویب پاڼه www.gtz.de/afghanistan

پتریک ماالچ (د لویدیځو سیمو امنیتی سالکار)
ټیلفون

0799322192

برښنالیک west@afgnso.org
ویب پاڼه www.afgnso.org
د افغانستان د معلوماتو د انسجام اداره ()AIMS

عبدالقها رمحمودی (سیمه ایزآمر)
د  UNDPد دفتر انګړ ،د ګذرګاه سړک ،هرات
پوست بکس 5906
ټیلفون
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0700426841

د اومر د ماین پاکی او بیارغونې موسسه ()OMAR

انجنیر نیک محمد (سیمه ایز آمر)
د سیدعبدالرزاق کور،پنځم کور ،جاده کج،
پنځمه ناحیه،د مهترباغچه،هرات
ټیلفون

040223042

برښنالیک omarherat@yahoo.com
ویب پاڼه www.omar.org.af

پتی او تماسونه

د ایټالیا سفارت ،د والیتی بیارغونې
ډلو ملکی څانګه ()Italy
کارلو انگارو (د پروګرام مشر)
د والیتی بیارغونی د ډلې دفتر ،هرات
ټیلفون
فکس

008821621190569
00390646913666
00390647358673

د بشري مرستو د همغږۍ اداره ()CHA

حیات اهلل مشکانی (د دفتر آمر)
د خواجه عبداهلل انصار سړک (د معلم غنی سړک
ته نږدې) ،د معلم غنی کوڅه ،هرات
ټیلفون

0700301657
008821621124916

0799329305
د ډ نمارک کمیټه د افغانستان لپاره ()DAC

اِنگه  -لیزا اون (د پروژې ریس)
د محبس واټs ،هرات
ټیلفون

0798106761

برښنالیک dac@afghan.dk
aaen99@gmail.com
www.afghan.dk
ویب پاڼه
د روغتیا نړیوال سازمان ()WHO

ابوبکررسولی (روغتیايي همغږۍ کوونکۍ)
مرکزی ټانک د پارک هوټل ته مخامخ ،د استاد ریاض
لیسه ،د روشن د مخابراتی شرکت سړک ،هرات

برښنالیک herat@cha-net.org
ویب پاڼه www.cha-net.org

ټیلفون

د بنګله دیش د کلیو د پراختیا کمیټه ()BRAC

برښنالیک
ویب پاڼه

جاده مهتاب ،د ولید احمد شهید کوڅه ،هرات

د ژغورنې نړیواله کمیټه ()IRC

محمد ابو موسی (سیمه ایز آمر)
ټیلفون

0700409551

برښنا لیک musa.1962@yahoo.com
ویب پاڼه www.bracafg.org

د قول اردو سړک ،باغ مراد سړک ،د
ګذرکوڅې ته مخامخ ،هرات
ټیلفون

0700419880

برښنالیک ghaznawy_sattar@yahoo.com
د ترکمنستان کنسولګري ()Turkmenistan

گوربانوف احمت (کونسل)
انصاري واټ ،هرات
ټیلفون

040223718
0700402803

rasoolis@afg.emro.who.int
www.emro.who.int/afghanistan

ډاکټر بصیر احمد امینی (سیمه ایز همغږۍ کونکۍ)
د مخابراتو واټ ،دریمه ناحیه ،هرات
ټیلفون

د تحرک د هوساینې موسسه ()MOVE

عبدالستارغزنوی (اداری او مالی آمر)

0700088222
0798270373
0700044864

برښنالیک
ویب پاڼه

0799565331
0700452785
040227640
hrtfc@afghanistan.theirc.org
info@afghanistan.theirc.org
www.theirc.org

د سنائي پراختيايي موسسه ()SDO

عبدالخالق استانکزی (آمر )
مهتاب واټ( ،د میرزا عاشق جومات ته
نږدې) د میرزا عاشق سړک ،هرات
ټیلفون

040221796

برښنالیک heart_sdf@gmail.com
www.sanayee.org.af
ویب پاڼه
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د سی ،آر ،اس موسسه ()CRS

پال حیکس (د دفتر مشر )
د حاجی غالم نبی حلیم یار کور ،آبکش ختیځه خوا ،د
باد مرغان سړک ،د مخابراتو سړک ۳،ناحیه ،هرات
ټیلفون

0799111093
040223083

برښنالیک phicks@crsherat.org
phicks.crs@gmail.com
ویب پاڼه www.crs.org
د ښځو د فعالیتونو او ټولنیز خدمتونو ټولنه ()WASSA

حولن خاطبی (اجرایي ریس)
د آزادۍ د باغ سړک ،ګلستان واټ ،هرات
ټیلفون

0799407660
04022638

برښنالیک wassa2010@yahoo.com
wassaherat@yahoo.com
د کډوالو لپاره د ناروې پالوی ()NRC

روبرتو ویال سیکسیتو (د پروژې همغږۍکوونکۍ)
د والیت جاده ،د کرنې ریاست ته مخامخ ،دکوڅې دننه ،هرات
ټیلفون

0795138272
0700030436
0796553375
008821621330214

برښنالیک wam@nrcafpk.org
shelter.pc3@nrcafpk.org
ویب پاڼه www.nrc.no
د کریسشن ایډ موسسه ()CA

جوز وان میورلو (د ټولو ریس)

برښنالیک ca-country-rep@web-sat.com
eoca-general@web-sat.com
ویب پاڼه www.christian-aid.org
د کلید راډیو ()Radio Killid 88 FM

امام احمد ورمچ (د استیشن آمر)
 3ناحیه ،باد مرغان ،د ګالنو باغچه ،د
امام رضا جومات ته مخامخ ،هرات
ټیلفون

0799022601
0771078888
040221720

برښنالیک m.wareymoch@killid.com
info@thekillidgroup.com
ویب پاڼه www.killid.com
د کلیو د بیارغونې موسسه ()ARV

عبید صدیقی (د دفتر مشر)
د محبس واټ ،هرات
ټیلفون

0799202031
0700404147
008821650266223

برښنالیک arv_herat@yahoo.com

ډ کار  -د ډنمارک کمیټه د افغان کډوالو
د مرستې لپاره ()DACAAR
عبدالولی (د اوبو او روغتیا ساتنې والیتی آمر)
د تالشي لومړۍ پوستې ته نږدې ،هرات
ټیلفون 0797987049
0799345596
برښنالیک kiani@dacaar.org
wspherat@dacaar.org
ویب پاڼه www.dacaar.org

د مهتاب واټ ،د مهتر باغچه ،هرات

د ماین پاکی او پالن جوړولو سازمان ()MCPA

پوست بکس 1362

مال جان (د اړیکو مسؤول )

ټیلفون
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0700407837
0799416256
040227852
008821651102689

د اکبر سیمه ایزدفتر ،هرات ،د آزادۍ د باغ سړک
(د  UNICAزوړ میلمستون ته مخامخ) ،هرات

پتی او تماسونه

د مریستوپس نړیواله موسسه  -افغانستان ()MSI

فکس

د ترقی د پارک ګردۍ (جمنازیم ته مخامخ) ،هرات

برښنالیک abdulkad@unhcr.org
afghe@unhcr.org
ویب پاڼه www.unhcr.org

ټیلفون
ویب پاڼه

0787889504
www.mariestopes.org

د ملگرو ملتونو دبشر د استوګنې پروگرام ()UN-Habitat

سید سعداهلل وهاب (والیتی آمر )
باد مرغان ،د حضرت بالل  2سړک ،هرات
ټیلفون

0799416237

د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمیشنري ()UNHCR

نیک محمد اعظمی (لوړ پوړۍ سیمها یز مرستیال)
اسالم قلعه
ټیلفون

040226090
برښنالیک habitat_hrt@hotmail.com
habitat_hrt@hotmail.com
wahab@unhabitat-afg.org

ویب پاڼه

www.unhabitat-afg.org

د ملګرو ملتونو د خوړواو كرنې اداره ()FAO

نبی گل (مدیر )
د والیت سړک ،د کرنې ریاست،هرات
ټیلفون

0799412662

برښنالیک nabi.gul@fao.org
faoaf-heart@fao.org
ویب پاڼه www.fao.org

0041227397506

0799205443
00989153144113
008821651121618

برښنالیک azamy@unhcr.org
afgsi@unhcr.org
www.unhcr.org
ویب پاڼه

د نړیوالو چارولپاره ملی ډموکراټیک
انستیتیوت ()NDI

عبدالعزیز صمیم (د پروگرام آمر)
د بلند آب څلورالری ،د عارف خان بارکزي
واټ ۲ ،سړک ښي خواته ،هرات
ټیلفون

0799205618
008821684400029

برښنالیک asamim@ndi.org
ویب پاڼه www.ndi.org

د ملګرو ملتونو د نشه یې توکو او جرمونو
په وړاندې دمبارزې دفتر ()UNODC

د نور موسسه ()Noor Organization

الطاف حسین جویا (والیتی همغږۍ کوونکۍ)

احمد شبیر رادفر (عمومی آمر)

هرات

 ۳۰متره سړک ،هرات

ټیلفون

0799226434

برښنالیک altaf-hussain.joya@unodc.org
www.unodc.org
ویب پاڼه
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمیشنري ()UNHCR

حاجی جمعه عیسی عبد القادر (دسیمه ایز دفتر مشر)
د ماجدی سړک وروستۍ برخه ،هرات
ټیلفون

0700400089
004044704143

ټیلفون

0700410003
0795518800

برښنالیک ahmady.noor.org@gmail.com
info.noor.org@gmail.com
د نی د ګړنده ویشنې دفتر ()Nye

کمال ناصر ملگری (د دفتر آمر)
د مخابراتو سړک ،د شغاالنو باغچه،
راډیو کلید سره یوځای ،هرات
ټیلفون

0773333623
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برښنالیک kamalnaser_2006@yahoo.com
ویب پاڼه www.nyeexpress.com
د نیپان نړیوال مرستی د ټولنی د پراختیالپاره ()NICCD

یوشیتا کا مرا کامی (د دفتر مشر)
جاده کج ،نوی ښار،هرات
ټیلفون

0700431533
040230676
00873763088347

برښنالیک herat2@kyoto-nicco.org
mashhad@kyoto-nicco.org
ویب پاڼه www.kyoto-nicco.org
د هرات پوهنتون ()HU

040220815

برښنالیک padma@warchild.org.uk
nasir@warchild.org.uk
www.warchild.org.uk
ویب پاڼه
د ورلد ویژن نړیوال سازمان ()WVI

هنزوویچو (ریس)
د والیت سړک ،د آمریت خیابان ،د
 NICEFکوڅه ،هرات
ټیلفون

040224568
0799252896

برښنالیک enzo_vecchio@wvi.org
mcclelland@wvi.org
ویب پاڼه www.afghanistan.worldvision.org

ډاکټر نعیم (د پوهنتون ریس)

فینکا  -د ټولنې د نړیوالو مرستو بنیاد ()FINCA

هرات

عیسی خان (سیمه ایز آمر)

د هنډیکپ نړیواله موسسه ()HI

الکساندر کارری (د ټولو ریس)
هرات
برښنا لیک cdafgha@hiafgha.org
ویب پاڼه www.handicap-international.org
د هیلو ټرست د ماین پاکی دفتر ()HALOTrust

فقیر اهلل نیک زاد (د دفترآمر)
هرات – د اسالم قلعه سړک ،د لویدیځ ترانسپورټ
ترمینال ته مخامخ ،شمال لورې ته ،هرات
ټیلفون

0700665750
0799016144

برښنالیک halo@haloafg.org
ویب پاڼه www.halotrust.org
د وارچایلد موسسه ()WC-UK

پاد ما واتی یدال (سیمه ایز ریس)
د باغ مراد کوڅې ترڅنګ ،دری متره سړک ،هرات
ټیلفون
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0797919802
0799327683

د والیت سړک،هرات
ټیلفون
ویب پاڼه

0799417266
www.villagebanking.org

میدیکا مو ندیال -افغانستان ()MM

حسنیه محمدی (د دفتر مشره )
دکور شمیره  ،6جاده کج ،د آزادۍ د باغ سړک ،هرات
ټیلفون
برښنالیک
ویب پاڼه

0796850834
@omohammadi

medicamondiale.org
www.medicamondiale.org

نړیوال مرستندوی پالوی ()IAM

کایجا لیزا مارتین (سیمه ایز آمر)
د باد مرغان کوڅه ،د زمان جان څلورالری
د امام حسین جومات په  100متری کې،
ښي خوا ته د کوڅې په پای کې ،هرات
پوست بکس9
ټیلفون

0799205905
0700400139

برښنالیک rtl.herat@iamafg.org

پتی او تماسونه

ویب پاڼه

www.iam-afghanistan.org

یوناما  -په افغانستان کې د ملګرو ملتونو
مرستندوی پالوی ()UNAMA
فرانسیسکو موتا (د دفتر مشر)

د مرسی کارپس نړیواله موسسه ()MC

شاه ولی (د پروګرام همغږۍ کوونکۍ)
د لوګر واټ ،لشکرګاه
ټیلفون

پښتون پل ،د هوایي ډګرسړک  ،HMACهرات
پوست بکس3205
ټیلفون

0700093852
0790006601

برښنالیک motta@un.org
unamaherat.un.org
ویب پاڼه www.unama.unmissions.org

یونیسف  -د ملګرو ملتونو د ماشومانو
د مالتړ صندوق ()UNICEF
هرات
ټیلفون

0798507673

برښنا لیک herat@unicef.org
kabul@unicef.org
ویب پاڼه www.unicef.org

هلمند

برښنالیک shwali@af.mercycorps.org
ویب پاڼه www.mercycorps.org
د ایمرجنسی روغتون ()Emergency

رحمت اهلل حنیفی (د روغتون آمر)
لشکرګاه
0707778154

ټیلفون
برښنالیک emergency@emergency.it
ویب پاڼه www.emergency.it
د بنګله دیش د کلیو د پراختیا کمیټه ()BRAC

عبد المنصور (والیتی امر)
د کابل -لغمان سړک ،لشکرگاه ،هلمند
ټیلفون

0700649575

برښنالیک nsp_helmand@yahoo.com
ویب پاڼه www.bracafg.org

د افغانستان بزګرو سره د مرستې موسسه ()HAFO

فاروق ندیم (سیمه یز آمر)
د روغتون سړک ۱،ناحیه ،لشکرګاه ،هلمند
ټیلفون

0707681882
0708393872
0799499158
008821655520636

0799499169

برښنالیک hafo_lashkargah@yahoo.com
ویب پاڼه www.hafo-int.org

پاکستان
ابن سینا – د افغانستان لپاره د عامې روغتیا
پروګرامونه ()IbnSina-PHPA
کپتان فضل (د ارتباط مدیر)
دکور شمیره  79شپږم سړک ،ناحیه 2-G،دویم فیز

د افغانستان د پراختیا لپاره خیریه اداره ()WADAN

ټیلفون

د بُست سړک (د فرهنګ او توریزم
ریاست ته مخامخ) ،لشکرګاه

برښنالیک ibph@brain.net.pk

عبدالرحمن ظاهر (همغږۍکوونکۍ)

ټیلفون
ویب پاڼه

0799254337
www.wadan.org

009291582544
009291582516

دټير ديس هوميس دفتر ()TdH

فضل محمود د پروژی انسجام کوونکی
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کور شمیره یورستی ټاون ،پیښور 84 Eرحمان بابا سرک

د افغانستان د روغتیایي او ټولنیزو
مرستو سازمان ()AHSAO

برښنالیک tdhswcpesh@brain.net.pk
www.tdhafghanistan.org

اپارتمان شمیره  ،407ګل حاجی
پالزه د جمرود سړک ،پیښور

ټیلفون

00 92915702397

د افغان د ټولیزو مرستو د همغږۍ اداره ()AGHCO

کو شمیره  ،399سړک شمیره 2/E ،12
برخه ،فیز،1حیات آباد ،پیښور
,6066د کارته پروان پوست خونه دپوست بکس
ټیلفون

0092915917709
0092333910709

د افغانانو لپاره اساسی زده کړې ()BEA

فیصل میر (مالی او اداری آمر)
لومړۍ کوڅه ،د عزیز ودانۍ ،د پوهنتون
سړک ،شاهین ټاون ،پیښور
ټیلفون

0092915843470

فکس

0092915850725
0092915842693

ټیلفون

00923009596629

برښنالیک ahsaongo@hotmail.com
ahsao2002@yahoo.com
د افغانستان لپاره د بیارغونې مرستندویه کمیټه ()CRAA

ډاکټر ثنا الحق احمدزی( ریس)
دکور شمیره  ،309ګل حاجی پالزه،
د پوهنتون سړک ،پیښور
پوست بکس (کابل)2016
ټیلفون

0092915853220
00923205206896
0092915840169

فکس
برښنالیک sancraa@brain.net.pk
ویب پاڼه

sanashefa@yahoo.com
www.craausa.org

د افغان ښځو تعلیمی مرکز ()AWEC

د بشری مرستو د همغږۍ اداره ()CHA

گاللی حیدری

حاجی گل خان( د دفترد اریکو آمر)

اسالم آباد

کور  ،25مدینه جومات ،آبدره رود ،پیښور
0092512281143

ټیلفون
برښنالیک islamabad@awec.info
ویب پاڼه www.awec.info
د افغانستان بزګرو سره د مرستې موسسه ()HAFO

قیصرخان (د پروګرام همغږۍکوونکۍ)

د پارک واټ ،یونیورستی ټاون ،پیښور B53
ټیلفون

0092915704677
00923005903427
00923339224086

فکس

0092915844674

برښنالیک hafo99@yahoo.com
ویب پاڼه www.hafo-int.org
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ټیلفون

0092915705125
0092915705133

برښنالیک hajigul_khan@hotmail.com
ویب پاڼه www.cha-net.org
د بشری مرستو او پراختیايي خدمتونو دفتر ()SHAD

ریاض الرحمن (د دفترآمر)
کور شمیره  ،13دویم سړک ،کانال
ټاون ،د نصیر باغ سړک ،پیښور
ټیلفون

0092915853008
0092915844390

برښنالیک mail@shade.org.af
www.shade.org.af
ویب پاڼه

پتی او تماسونه

د سویډن کمیټه د افغانستان لپاره ()SCA

محمد طارق (استازی)
پیښور
پوست بکس 689
00923025935773
0092923640599

ټیلفون
فکس
ویب پاڼه www.swedishcommittee.org
کډوال یتیمان او نړیوالې مرستې ()ORA

شهزاد بشیر د پروګرام انسجام کوونکی
 F-27د خوشحال خان خټک سړک ،یونیورسټی ټاون ،پیښور
ټیلفون

0092915841280
0092915701089

برښنالیک hivdirector@oracentralasia.org
ویب پاڼه www.oracentralasia.org
د کلیسا نړیوال خدمتونه  -افغانستان/پاکستان ()CWS

کور شمیره  ،137اووم سړک ،اسالم آباد برخه1/11-F ،
ټیلفون

0092512103171
0092512102293

برښنالیک cwskabul@cyber.net.pk
cwsisb@isb.comsats.net.pk
ویب پاڼه www.cwspa.org

د کلید ګروپ /د افغانستان لپاره د بشري
خدمتونو او پراختیا اداره ()TKG/DHSA
سید عیسی ( د دفتر امر)
یونیورسټي ټاون ،پیښور  A 8د مالبري سړک
ټیلفون

0092915704239
0092915851378

برښنالیک dhsapesh@pes.comsats.net.pk
ویب پاڼه www.dhsa.af/www.killid.com
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افغان ملي پوځ (4,5,11,22,46,89 )ANA
افغان ملي پولیس (4,5,11,22,46,89 )ANP
افغان -پاک (8 )Af-Pak
ائتالفي ځواکونه (10,45,85)CF
بېړنۍ لويه جرګه 11,51
په افغانستان کې د اروپايي پولیسو پالوی (12 )EUPOL
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پالوی (12,14 )UNAMA
په افغانستان کې قوانین 15
په کابل پوهنتون کې د افغانستان دمعلوماتو د سرچینې مرکز(16 )ACKU
د اداري سمون او ملکي خدمتونو خپلواک کميسيون (18,76)IARCSC
د اداري چارو او دوزیرانو د شورا د داراالانشأ ریاست (19 )OAA/CMS
د اساسي قانون لويه جرګه (20,51)CLJ
د افغانستان د مدني ټولنې دمجتمعې اداره (14 ,65 ,21,25)ACSFO
د افغانستان پراختیايي ټولنه (22 )ADA
د افغانستان د جیوډیزۍ او کارټوګرافۍ مرکزي اداره (23 )AGCHO
د افغان ملي امنیتي ځواکونه (24 )ANSF
د افغان غیردولتي سازمانونو د همغږۍ اداره (24 )ANCB
د افغانستان انتقالي اداره (17,22,25 )ATA
د افغانستان تړون 20,26,31,52,53,120,153
د افغانستان د پراختیا ټولنه (29 ,28 )ADF
د افغانستان ملي پراختیايي ستراتیژي (84 ,53 ,29 )ANDS
د افغانستان د نا دولتي مؤسسو د ساتنې دفتر(35 )ANSO
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د افغانستان د بیا رغونې وجهي صندوق (37 )ARTF
د افغانستان د کلیوالي صنایعود پراختیا پروګرام (39 )AREDP
د افغانانو لپاره د مرستو د همغږۍ اداره (40,24)ACBAR
د افغانستان لپاره د ماين پاکولو پروګرام (42 )MAPA
د افغانستان لپاره د نظم او قانون وجهي صندوق (44,171 )LOTFA
د افغانستان په اړه د هاګ کنفرانس 45
د افغانستان د امنیت د اوښتون ګډه قومانداني (7,10,44 )CSTC-A
د افغانستان د څیړنې او ارزونې د ادارې

( )AREUب

د امنيتي سکټور سمون (46 )SSR
د برلين غونډه او اعالميه 47
د بشردوستانه کړنو پالن (49 )HAP
د بُن تړون 27,51,94,99
د پاریس کنفرانس او “د پاریس کنفرانس ولټوی” 29,53
د پاليسۍ د عمل ډله (53)PAG
د پراختیايي مرستو د معلوماتو زیرمه یا ډیټابیس (54 )DAD
د توکیوغونډې 55
د ټولټاکنو خپلواک کميسيون (55 )IEC
دټولټاکنو د شکایتونو کمیسسیون (56 )ECC
د حکومت د معلوماتو او رسنیو مرکز(57 )GMIC
د څارنې او همغږۍ ګډ پالوی (4,6,14,27,58 )JCMB
د څارنې ملي سيسټم (59 )NSS
د روغتيايي خدمتونو بنسټيزه ټولګه (60,61 )BPHS
د زريزې پراختيايي موخې (29,61 )MDG
د سبا لپاره د حقوقي او ټاکنیز ظرفيت لوړول (63 )ELECT
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د سهيلي او لويديځ افغانستان او بلوچستان د همغږۍ ټولنه (64 )SWABAC
د سيمه ايزو ارګانونو خپلواک ریاست (65 )IDLG
دعدلي سکټور سمون (38,67 )JSR
د معیشتونو بدیل (70 )AL
د مرکزي احصائيې اداره (71,72 )CSO
د ملي پيوستون پروګرام (38,73,74 )NSP
دملګرو ملتونو د پراختیايي مرستو کاري چوکاټ (74 )UNDAF
د نشه يي توکو پروړاندې مبارزه (77,79,80,81 )CN
د نشه يي توکو پروړاندې د مبارزې وجهي صندوق (80 )CNTF
د نادولتي مؤسسو قانون او کړنالره 81,82
د واليتي بيارغونې ډله (83 ,27 )PRT
سالکاره ډله (80,84 )CG
ګډرزمي ځواکونه (85 )CJTF101
ملي بودیجه 11,37,87
ملي پراختیايي کاري چوکاټ (66,84,88 )NDF
نړيوال سوله ساتې ځواکونه (4,83,89 )ISAF
واليتي پراختيايي پالن (31,40,90 )PDP
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