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د پوښ د ا نځور د انځورګر محمد الیاس بارکزي په اړه
د افغانستان د څیړنې او ارزونې ادارې د الف څخه تر یا دافغانستان د
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د افغانستان د څیړنې او ارزونې د ادارې په اړه
د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره په کابل کې میشته یوه خپلواکه څیړنیزه موسسه ده .ددې ادارې دنده
د لوړ څرنګوالې درلودونکو او پالیسۍ پورې اړوندو څیړنو له الرې پرپالیسۍ او چارومثبتې اغیزې دي ،او
همدا راز نوموړي 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 له خپلو څیړنو او کتابتون څخه د ګټه اخیستنې دترویج
په موخه له پالیسي جوړوونکو ،مدني ټولنې ،څیړونکو او زده کوونکو سره ددوی د څیړنېزې وړتیا د پیاوړي
کولو په موخه ښکیل ده څو په دې توګه وکړای شي شننو ،غبرګونونو او خبرو اترو ته الره هواره کړي.
د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره د پراخو موضوعګانو په اړه څیړنې کوي او هر کال یو لړ
څیړنیزې خپرونې لکه پر پالیسۍ له متمرکز و توضیحي پاڼو نه نیولې تر بشپړو موضوعي او ترکیبي
رپوټونو پورې خپروي .چې ګڼ شمیر یې په پښتو او دري ژبو ژباړل کیږي .نوموړي اداره د الف
څخه تر یا د افغانستان کلنی مرستندوی الرښود او د څیړنو درې میاشتنۍ خبر پاڼه خپروي او دیوې
ویب پاڼې درلودونکې هم ده ( .)www.areu.org.afهمدا راز دغه اداره د څیړنې څخه د ګټه اخیستنې د
آسانتیا او د پالیسي جوړوونکو 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 په کار پیل وکړ
اود یو مدیره پالوي درلودونکې ده چې د مرستندویه ټولنو له خوا لکه ملګري ملتونه او نورو څو اړخیزو
ادارو ،او نا دولتي سازمانونوله خوا یې استازیتوب کیږي .نوموړي اداره اوس مهال خپله اصلي بودیجه د
ډنمارک ،فنلنډ ،ناروی ،سویډن ،سویزرلنډ او د انګلستان له حکومتونو څخه تر السه کوي .ددې ادارې له
ځانګړو پروژو سره د افغانستان د پرانیستې ټولنې د انستیتیوت ( ،) FOSIAایشیا فونډیشن( ،)TAFاروپايې
کمیسیون( ،)ECاو د نړیوالې پراختیا د څیړنیز مرکز ( )IDRCله خوا مالي مرستې کیږي.

د افغانستان لپاره د الف څخه تر یا مرستندوی الرښود په اړه
د افغانستان لپاره د الف څخه تر یا مرستندوی الرښود هر کال نوی کیږي ،د نوموړي الرښود موخه په
هیواد کې په 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 موسسې
او نړیوال فعالین شامل دي وړاندې کوي .نوموړی الرښود سر بیره په پښتو په دري او انګریزي ژبو هم
خپریږي.
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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 سره د مرستې او بیا رغونې هڅو کې ښکیلو مهمو همغږې کوونکو ته د مرستې
لپاره د اصطالحاتو ،جوړښتونو او 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 نوموړي الرښود
نوره هم پراختیا وموندله  ،خو دتل په څیر یوه بریالۍ بیلګه پاتې شوه.
هغه معلومات چې په نوموړي الرښود کې وړاندې شوي دي د سازمانونو او موسسو دپه خپلې خوښې
همکارۍ پر بنسټ والړ دي نوموړي معلومات د افغانستان د چټک بدلون په حال کې حاالتو ته په پام سره
کیدای شي بدلون ومومي .ددې الرښود له کاروونکو 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 له څیړنیزو فعالیتونو سره مرسته کوي او د افغانستان په اړه دڅه له پاسه
 ۱۳۰۰۰ټوکو کتابونو په درلودلو سره عامه الس رسۍ ته الره هواروي .دغه کتابتون د ټولو مینه والو
پر مخ پرانیستی دی .نوموړی کتابتون دهغو معاصرو موادو په راغونډولو چې دننه په افغانستان کې
برابرشوي او په افغاني ژبو دي او همدا راز د اوږد مهاله څیړنو پرارزښت خورا زیات تمرکز کوي.
دغه کتابتون په پام کې لري  ،هغه څیړنې چې د هیواد او سیمې په اړه په بهر کې کیږي په دې کتابتون
کې د الس رسۍ وړ وي .بیالبیل مواد لکه ( کتابونه  ،ورځپاڼې  ،مجلې ،نقشې ،پوسټرونه ،سی ډي ګانې،
ډی ويډي ګانې  ،د معلوماتو زیرمه یاډیټابیس او دا سې نور) په کتابتون کې دننه د کارولو لپاره موجود
دي ( نوموړي مواد امانت 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.afد غه کتابتون د افغانستان په اړه له  GB 50څخه زیات د راغونډ شوو خپرونو کمپيوټري نسخې
لري چې ټولې د کتابتون د معلوماتو په زیرمه یا ډیټابیس کې فهرست شوي 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 کارکوونکي د افغانستان د
څیړنې خبرپاڼه چې د هرکال په مرغومي(جنوري) ،وري( اپریل) ،چنګاښ( جوالی) او تلې (اکتوبر) په
میاشتو کې خپریږي هم چمتو کوي ،چې له افغانستان څخه او د افغانستان په اړه 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 نوي مواد چې په دغه خبر پاڼه کې فهرست شوي دي
د کتابتون په معلوماتي زیرمه کې راغونډشوي دي.
پ
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څیړونکو ته له 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 کارکوونکي د کابل له ګڼ شمیر
نورو کتابتونونو سره په ګډه همکارۍ کې کار کوي او کوالی شي  ،د هغو موادو د سرچینو په اړه چې په
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•د افغانستان د کلیو د شرایطو په اړه پوهه او د هغې په نښه کول :ولی او څرنګه کلي سره توپير لري،
د آدم پین او پاوالکانتور لیکنه
• د افغانستان په کلیو کې د ژوند او معیشت تامین :د ټولنیزو اړیکو ونډه ،د پاوال کانتور او آدم پین لیکنه
• پودکست :په افغانستان کې د ټولنیزو النجو حل ،د دیبرا ج .سمیټ لیکنه
• پود کست :په افغانستان کې د ډموکراتیزه کولو راتلونکی ،د انا الرسن لیکنه
• بیوزلي په افغان پالیسۍ کې  :د ستونزې د ښه تعریف له الرې له حل سره مرسته ،د پاوال کانتور لیکنه
•د نیمروز په والیت کې د ادارې جوړښت ،د انا الرسن لیکنه
•تر کومه ځایه هڅې؟ په افغانستان کې پالیسي جوړونه او دولت جوړونه ،د سارا پارکینسن لیکنه*#
•د افغانستان د څیړنې خبر پاڼه  ۲۷ګڼه *#
•د بلخ په والیت کې د ټولنیزو النجو د حل بهیر ،د ربکا ګنګ لیکنه
•په هره بیه سوله ؟ په افغانستان کې پخالینه او بیا پیوستون ،د تزرینه سجاد لیکنه*#
•آیا د ملي پیوستون په پروګرام کې د ښځو ګډون د هغوي په ژوندانه کې بدلون راولي؟ د پروان په والیت
کې یوه قضیوي ارزونه ،د چونا آر .ایکاویز لیکنه
•د پالیسي جوړونې له الرې د وړتیا لوړول :د افغانستان د ملي تعلیمي ستراتیژیک پالن جوړول ،د دانا
هالند لیکنه*
•په افغانستان کې د معیشت تګ کرښې :د فاریاب څخه شواهد ،د بتول نظامي او پاوال کانتور ګډه لیکنه
•په افغانستان کې ځايي سیاستونه :ټاکنې او بی ثباتي دوهم لنډیز ،د نوح کاوبرن لیکنه
•ولسي جرګه په پرله پسې بدلون کې :۱۳۸۹،ټاکنې او بی ثباتي ،د انا الرسن لیکنه#
•افغان ټولټاکنې : ۱۳۸۹،بدیل روایتونه ،د نوح کاوبرن لیکنه*
•د ښځو پر ژوندانه د مایکرو فینانس د پروګرامونو اغیزې :د پروان په والیت کې یوه قضیوي ارزونه
 ،د سوګل زند لیکنه
•آیا وړتیا لوړه شوي ده؟ د لومړنیو او ثانوي زده کړو په فرعي سکټور کې د پالیسي جوړونې د بهیر
يوه ارزونه ،د سید محمد شاه لیکنه
•د افغانستان د څیړنې خبر پاڼه  ۲۶ګڼه*#
•په  ۱۳۸۹کال کې ولسي جرګه :له ټاکنو مخکې سیاستونه او د مخالفینو څرګندیدل ،د محمد حسن وفايي
او اناالرسن ګډه لیکنه*#
•د دولت فاسدول یا فساد پیشه دولت؟ د سیمه ییزې حکومتدارۍ او فساد تر مینځ د اړیکو راسپړل ،د
منیژه ګردیزي ،کرن هوسمن او یما ترابي لیکنه*#
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•د افغانستان د معیشت تګ کرښې :د سرپل له والیت څخه شواهد ،د تام شاو لیکنه
•د کابل په اړوند :په افغانستان کې د ولسي جرګې د ټاکنو او د ځايي سیاسي شبکو اهمیت ،د نوح کاوبرن
لیکنه*#
•دا ټول ګالن څه شول؟ په افغانستان کې د اپینو په تولید کې د اوسني کمښت د پاېښت ارزونه،د ډیوید
منسفیلد لیکنه*#
•د افغانستان د څیړنې خبرپاڼه ۲۵ګڼه*#
•د شواهدو له مخې :حکومتداري ،عدالت او پراختیا( د کابل کنفرانس لپاره جوړې شوي پالیسي پاڼې) *#
•د کوکنارو د کرکیلې راکمول :اغیزې او الملونه ،د جې لمي لیکنه*#
•په افغانستان کې د پاریس د اعالمیې او د مرستو د اغیزمنتوب په اړه غبرګون (د پالیسي پاڼو لړۍ) ،د
ربکا رابرتس لیکنه*#
•په افغانستان کې د انتقالي عدالت وضعیت( د پالیسي پاڼو لړۍ) ،د ایمیلي وینتر بوتم لیکنه*#
•اڼدولې ودې ته د رسیدو او د بیوزلۍ د کچې د راټیټولو لپاره د هڅو ښه کول ،د پاوالکانتور لیکنه*#
•د افغانستان د معیشت تګ کرښې :د کندهار له والیت څخه شواهد ،د آدم پین لیکنه
•په افغانستان کې د انتقالي عدالت وضعیت :فعالین ،کړنالرې او ننګونې ،د ایمیلي وینتر بوتم لیکنه*#
•ټاکنې او ډموکراتیک کول ،د انا الرسن لیکنه*#
•د افغانستان د معیشت تګ کرښې :د بدخشان له والیت څخه شواهد ،د آدم پین لیکنه
•د الف څخه تر یا د افغانستان د مرستندوی الرښود اتمه ګڼه۱۳۸۹،کال*#
•د مالتړ او بغاوت تر مینځ :په افغانستان کې د زده کوونکو سیاسي فعالیتونه ،د انتونیو ګیستوزي لیکنه*#
•دوامداره سوله حساب ورکوونکو سیاسي ادارو ته اړتیا لري :د افغانستان په اړه د لندن له کنفرانس څخه
وروسته د ټولټاکنو د اهمیت په اړه د افغانستان د څیړنې او ارزونې د ادارې څرګندونې*#
•د افغانستان د څیړنې خبرپاڼه  ۲۴ګڼه*#
•د افغانستان په واقعیتونو کې د نړیوالې ټولنې ښکیلتیا ته د الرې هوارول :د افغانستان په اړه د لندن او
کابل کنفرانس په اړه د افغانستان د څیړنې او ارزونې د ادارې څرګندونې*#
•په افغانستان کې د مایکرو فینانس د یو بریالي سکټور رامینځ ته کول ،د پاوال کانتور او ایرنا اندرسن
لیکنه*#
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افغان ملي پوځ

()ANA
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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 ملي امنیتي ځواکونو ( )ANSFیوه
برخه جوړوي چې ددې ځواکونو بله برخه افغان ملي پولیس دي ( .)ANPافغان ملي پوځ د افغانانو د ټولو
ټولنیزو او توکمیزو ډلو څخه جوړ یو د خپلي 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 له رامینځ ته کیدو وروسته د افغان حکومت د امنیتي سکټور د سمون د ستراتیژۍ له
پنځو ستنو څخه یوه وبلل شوه ( )SSRد افغان د ملي پوځ دندې )۱ :د پولو ساتنه او له بهرنيو ګواښونو څخه
مخنیوی؛  )۲ترهګرو ځواکونوته ماته ورکول؛  )۳د نا قانونه وسله والو ډلو له مینځه وړل ،بیا پیوستون یا
نیول؛ )۴له افغان ملي پولیسو سره په همکارۍ کې د کورنیو امنیتي ګواښونو او بیړنیو حاالتو اداره کول.
د څارنې او همغږۍ ګډ پالوي ( )JCMBد  ۱۳۸۸کال د مرغومي په میاشت کې د پوځیانو په شمیر کې
زیاتوالۍ تایید کړ چې په دې توګه له  (۱۳۴۰۰۰چې له  ۱۲۲۰۰۰فعاله ځواکونو او  ۱۲۰۰۰تر روزنې
الندې سرتیرو څخه جوړ دی) نه به د  ۱۳۹۰کال د تلې تر میاشتې پورې  ۱۷۱۰۰۰تنو ته ورسیږي .د افغان
ملي پوځ د  ۱۳۸۹کال د وږې د میاشتې چارټ د عسکرو شمیر  ۱۳۸۲۰۰ښیي چې له هغې ډلې نه کابو
دوه پر دریمه برخه یې جګړه ییز 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
شوي وه ،افغان ملي پوځ به له  ۲۱غونډونو څخه جوړوي چې ۱۸( :پیاده نظام ،یو زغروال ،یو د قوماندانیو
د امنیت د ټینګښت ،او یو 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 شوي پالن پر بنسټ به د غونډونو په شمیر کې
زیاتوالى راشي .د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو او د امریکې د ځواکونو د عمومي قوماندان جنرال ستینلی
مک کریستال د وينا له مخې د  ۱۳۸۸کال تر پایه د افغان ملي پوځ د  ۱۷۰۰۰۰تایید شوى شمیر به آن
تر  ۲۴۰۰۰۰تنو پورې لوړشي .افغان د ملي پوځ جوړول د افغانستان په اړه د امریکې د متحدو ایاالتو د
ستراتیژۍ یوه مهمه برخه جوړوي.
د  ۱۳۸۷کال د زمري په میاشت کې افغان ملي پوځ له افغان ملي پولیسو سره په ګډه د نړیوالو سوله ساتو
ځواکونو( )ISAFڅخه د کابل د امنیت د ساتنې واګې تر السه کړل.
د افغان ملي پوځ دودیز جوړښت او د سپکې وسلې لرونکي پیاده نظام پر بنسټ والړ ځواک دی .د پوځ د
رامینځ ته کیدو موخه په لومړي سر کې د بلواګرو په وړاندې مبارزه وه ،خو د افغانستان د ملي خپلواکۍ
او ځمکنۍ بشپړتیا په ساتلو کې ددوی د ټولیزې وړتیا د نشتوالې له کبله د ځمکني مانور شپږ ځواکونه په
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سیمه ییزو قومندانیو :کابل ،ګردیز ،کندهار ،هرات  ،مزارشریف او لښكرګاه وویشل شول .د افغان ملي
پوځ کنډکونه له  ۶۵۰سرتیرو ،وړو ضابطانو او افسرانو څخه جوړ دي .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 ،درملو د ليږد ،دکشفي الوتنو او هوايي او کنټرولي قوماندو او سپکو هوايي بریدونو د تر سره کولو
په موخه روزنه تر السه کوي.
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 له پاسه  ۴۰۰۰نوي کسان د ملي پوځ لیکو کې
جذبیږي .چې نوي را جذب شوي کسان د کابل په پوځي روزنیز مرکز ( )KMTCکې  ۱۲اوونیز روزنیز
پروګرام بشپړوي .ددې مرکز ټول روزونکي افغانان دي چې د امریکې دمتحدو ایالتونو ،انګلستان ،فرانسې
او نورو هیوادونو د پوځي روزونکوله خوا ورسره مرسته کیږي.له پوځي روزنیز مرکز څخه تر فراغت
وروسته د افغان ملي پوځ سرتیرې اړوندو ځواکونو کې تر ګومارلو وړاندې په وسلو د سمبالیدو په موخه
یوه شپږ اوونیزه روزنه تر السه کوي ( چې په کې د اړوندې برخې له افسرانو او درجه دارو افسرانو سره
یوځای کیږي) .سر بیره پردې  ،په  ۱۳۸۸کال کې د افغان ملي پوځ د افسرانو لومړۍ دورې د افغانستان
له پوځي اکاډمۍ څخه چې په  ۱۳۸۳کال کې جوړه شوي وه د فراغت سندونه تر السه کړل .د افغان ملي
پوځ کارکوونکي یو درې کلن تړون امضا کوي چې کیداې شي په خپله خوښه بیا نوی شي .په ملي پوځ
کې د خدمت کولو اعظمي موده  ۲۵کاله ده .له دغه رسمي قراردادي ميكانيزم سربيره د ملي پوځ د ليكو
پريښودل د يوې دوامداره ستونزې په توګه دوام لري د نړيوالو سوله ساتو ځواكونو د  ۱۳۸۹كال يوه رپوټ
څرګنده كړه چې دغه انديښنه په مياشتنۍ توګه كابو له  ۱،۶سلنې څخه راټيټه شوي 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 ځواکونو روزونکي هم د افغان ملي پوځ په ټاکلو واحدونو کې د
عملیاتي روزونیز او د اړیکو د پروګرام له الرې ښکیل دي.
د امریکې متحد ایالتونه دملي پوځ د روزنې او سمبالونې په برخه کې یو مهم ملګری شمیرل کیږي چې ملي
پوځ ته الزمې تخنیکي او مالي مرستې برابروي .د غه هیواد ژمنه کړې چې له  ۱۳۸۷نه تر  ۱۳۹۲کاله
پورې  ۱۷میلیارده ډالره به د پوځ د روزنې او سمبالونې په برخه کې ولګوي.
د افغان حكومت اوسنۍ موخه د  ۱۳۹۳كال تر پايه د بشپړ امنيتي مسووليت په غاړه اخيستل دي چې دا هغه
موخه ده چې د كابل په كنفرانس كې یې د نړيوالو مشرانو له خوا مالتړ وشو او د  ۱۳۸۹كال د ليزبن په
غونډه كې بيا تاييد شوه.
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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 خپلي چارې پرمخ بیايي  .د افغان ملي پوليسو دندې د امنيتي چارو يوه پراخه لړۍ ده چې د
قانون پلي کول ،د نظم ساتل ،جنايي پلټنې ،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 يونيفورم لرونكي پوليس ( :)AUPد پوليسو د زياترو ورځینيو دندو مسئووليت په
غاړه لري او د واليتونو ،ولسواليو او سيمه ييزو قومندانيو د پولیسو دپوستو لپاره ګومارل شوي دي؛ د
افغان ملي پوليسو تر پوښښ الندې ټول شپږ زونونه د کورنیو چارو مرستيال وزير ته رپوټ ورکوي؛
د دغو پوليسو شمېر  82000دى.
•د افغانستان د عامه نظم ملي پوليس ( :)ANCOPد لوړو روزنولرونکى ،د چټک غبرګون او په ځانګړي
ډول سمبال ځواک دی چې موخه یې د “مهمو پوليسي وضعيتونو” په وړاندې لکه دعامه بى نظمۍ،
لوټ ،برمته کولو ،بلواګرۍ او داسې نورو په وړاندې غبرګون دی د دې پولیسو شمیر  5442کسه
دی (ښايي دغه شمير لوړ شي).
•د افغانستان سرحدي پوليس ( :)ABPدا پوليس په نړيوالو سرحدونو او د هېواد په نورو دروازو کې د
قانون د پلي کولو دنده لري؛ ټول ځواک يې 18000کسه دی چې په پنځو زونونو کې تنظيم شوي دي.
•د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې پوليس ( :)CNPAدا پوليس د قانون د پلي 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 افغانستان د ګمرکونو پولیس( :)ACPپه افغانستان کې د ګمرکونو مقررات پلي کوي؛ ددې پولیسو کړنې
د مالیې د وزارت تر مشرۍ الندې تر سره کیږي.
•د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې پولیس ( :)CTPد قانون پلي کوونکي 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 له اور څخه دمخنیوي  ،اور وژنې او ژغورنې
دنده په غاړه لري؛ د اور وژنې ریاست په ټول هیواد کې فعال 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 پیاوړي کولو په موخه را مینځ ته شوي وو چې تر دې وروسته به د پولیسو د ځواک په توګه
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رسمیت نه لري او په  ۱۳۸۷کال کې له مینځه یووړل شو .سره له دې  ،په دې وروستیوکې ( په ۱۳۸۸
کال كې) 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 ځايي دفاع نوښت /دځايي ټولنې د دفاع نوښت
( )LDI/CDIددې پروګرام بیا تکرار دی چې په کې ځايي ګومارل شوي خلک چې د نړیوالو پوځي ځواکونو
له خوا روزل شوي دي برخه لري .ددې پروګرام د پراختیا بیلګې وړاندې تر دې مهمې ولسوالۍ یې په نښه
کړې دي .د افغانستان ځايي پولیس چې د  ۱۳۸۹کال په نیمایي کې تصویب شول ددې پروګرام ال پیاوړتیا
ده چې د بڼې او موخې له پلوه د  APPPسره ورته دي.
تر  ) ۲۰۱۰(۱۳۸۹کال پوری د ملي پوليسو د ځواک جوړښت دیو بشپړ تشکیل شوي ،مسلکي ،ګټور او د
قوميت له پلوه د یوه انډول او له  62000کسانو څخه جوړ ځواک په توګه د افغانستان د  ۱۳۸۵کال تړون
یوه موخه وه .د  ۱۳۸۶کال د وري په مياشت کې د څارنې او همغږۍ ګډ پالوی ( )JCMBد افغانستان په
سويل کې د مخ په زیاتېدونکې بلوا پر وړاندی د غبرګون په موخه دغه شمېر  82000تنو ته لوړکړ .چې
په دې توګه د افغان ملي پولیسو د ځواک شمیرد  ۱۳۸۸کال د ټولټاکنو په درشل کې  ۹۶۸۰۰کسوته لوړ
شو هغه اختالالت چې وړاندې یې یادونه وشوه دهمدې پر بنسټ دي .سره له دې د  ۱۳۸۸کال د مرغومي
په میاشت کې د څارنې او همغږۍ ګډ پالوي 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 زیاتوالی منظور کړ .ځينو
بسپنه ورکوونکو د افغان ملي پوليسو د زياتېدونکي شمېر د مالي ثبات په اړه 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 لوراوښتی دی .د  ۱۳۸۹کال د لیندۍ تر مياشتې پوری د
افغان ملي پوليسو د ځواکونو شمېر کابو ۱۲۰۵۰۰تنه وو.
د پولیسو د سکټور سمون د افغان حکومت د امنیتي سکټور د سمون د ستراتیژۍ له پنځو اساسي ستنو څخه
یوه ده 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 په غاړه درلودله .د  ۱۳۸۶کال په غبرګولي کې په
افغانستان کې د اروپايي ټولنې د پوليسو پالوي  ،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 په خپل پروګرام کې
ځای ورکړ .دغه پالوی د  ۱۳۸۹کال تر غبرګولي پورې دنده لري.
له  ۱۳۸۳کال راهيسې د امریکې متحدو ايالتونو د  ۱۳۸۸کال د کب تر میاشتې پورې د  ۶.۲ميليارد ډالرو
په مرستې سره د بشري ځواک او مالي سرچینو ترټولو لوی مرسته ورکوونکی هیواد بلل کیږي .له۱۳۸۴
کال راهيسې د افغانستان د امنيت د اوښتون ګډه قومانداني ( )CSTC-Aد امریکې د متحدو ایالتونو په واسطه
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د افغان ملي پولیسو د روزنې او پراختیا لپاره د پولیسو د سمون د هڅو الرښوونه کوي .نوموړي قومندانۍ
د افغانستان د ملي پوليسو د ماموريت لپاره کابو  2500کارکوونکي او تړون کوونکي ځانګړي کړي دي.
د بسپنه ورکوونکو تر مینځ د پوليسو د سمون تګالرې په پراخه توګه سره توپير لري او ددغو تګالرو د
يوځای کولولپاره هڅې هم سوکه دي .د  ۱۳۸۶کال په لومړیو کې بسپنه ورکوونکو او افغان حکومت د
افغانستان دپوليسو د سمون لپاره د نړيوالې ټولنې د هڅو د يووالې او همدارنګه له دې سمون څخه د افغانانو
د برخمنتيا د لوړولو په موخه د پوليسو د همغږۍ نړيوال پالوی ( )IPCBجوړ کړ .د  ۱۳۸۶کال تر وروستیو
پورې ددې پالوي 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 پولیسو له پالوي او له نړیوالو سوله ساتو
ځواکونو سره ښکیل وو .د  ۱۳۸۸کال په غبرګولي کې د افغانستان لپاره د ناټو روزنېز پالوی ( )NTM-Aد
افغان ملي پولیسو د روزنې په موخه رامنیځ ته شو .چې دې پالوي 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.
دقوماندې نوي کړۍ په دې ډول ده )1 :د کورنيو چارو وزير؛  )2په امنيتي چارو کې مرستيال وزير؛ )3
سيمه 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.
له اصولو سره سم د افغانستان د ملي پوليسو يو رتبه لرونکی افسر (څارن) بايد له دوولسم ټولګي څخه فارغ
او د کابل د پوليسو په اکاډمۍ ( )KPAکې درې کلنه روزنه بشپړه کړي .يو رتبه نه لرونکی افسر (ساتنمن)
بايد د ښوونځي له نهم ټولګي څخه فارغ او همدارنګه د کابل د پوليسو په اکاډمۍ کې نهه مياشتنۍ روزنیزه
دوره بشپړه کړي .ساتونکی( ګزمه) بايد په کابل يا هم په سيمه یيزو 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 یونیفورم لرونکو
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 پولیسو د وړتیا د لوړولو او د
قانون د حاکميت په موخه په ټاکل شوو ولسوالیو کې د پوليسو د ارزونې ،روزنې ،الرښوونې ،بيا سمبالولو
او څارنې لپاره یوه تګالره چې شپږ پړاوه لري ،کاروي .د کابل یونیفورم لرونکې پوليس د “ ”jump-startد
روزنيز پروګرام لپاره ځانګړي شوي دي .په سرحدونو متمرکز پراختیايي پروګرام د افغان سرحدي پوليس
ځواکونو د روزنې دنده لري.

()FDD
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د افغان ملي امنیتي ځواکونه

()ANSF

د افغان ملي امنیت dځواکونه د افغان ملي پوځ(.....مخ) او افغان ملي پولیسو ( .....مخ) څخه جوړ دی.

بېړنۍ لويه جرګه

()ELJ

د بُن له تړون سره سم یوه بېړنۍ لويه جرګه ( )ELJد  ۱۳۸۱کال د غبرګولي د مياشتې له  ۲۱څخه تر
 ۲۹نېټې په دې موخه جوړه شوه چې ٫٫په افغانستان کې د آزادو او منصفانه ټاکنو له الرې د یو ټاکل شوي
حکومت تر رامینځ ته کیدو پورې د پراخ بنسټه انتقالي حکومت له الرې د افغانستان چارې پرمخ بوځي،
ټاکنې بايد د بېړنۍ لويې جرګې له جوړېدو څخه وروسته د دوو کلونو په 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 په دې توګه د انتقالي حکومت
په جوړولوکې پراخ برياليتوب ترالسه کړ.
يوه ځانګړی خپلواک کميسيون (د لويې جرګې کميسيون) د بېړنۍ لويې جرګې لپاره اصول او کړنالرې
وټاکلې ،چې بايد د  ۱۵۰۱استازو لپاره څوکۍ ولري چې په هغوي کې  ۱۶۰تنه ښځې وې .په پای کې
 ۱۶۵۰تنو استازو ګډون وکړ چې په هغوي 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 ورکونه کې نه بریالیتوب ،د استازو ګواښول،
او په بهیرکې دپام وړ روڼوالې نشتوالی .په عمومي توګه فکر کېده چې په بیړنۍ لویه جرګه کې د اساسي
قانون د لويې جرګې (۱۸م 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.

په افغانستان کې د اروپايي پولیسو پالوی

()EUPOL

www.eupol-afg.eu

په افغانستان کې د اروپايي پولیسو پالوی له افغان حکومت سره د پولیسو 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 په کار پیل وکړ .ددې پولیسو دنده “د تلپاتې او اغیزمنو ملکي پولیسو د جوړولو
سره مرسته ده چې د افغانانو تر واک الندې د پراخ جنايي عدلي سیسټم سره به غوره اړیکې 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؛ دپولیسو د قوماندې زنځیر؛ کنټرول او اړیکې ؛
جنايي پلټنې؛ د فساد ضد ستراتیژي؛ د پولیسو د څارنوال اړیکې؛ او د افغان ملي پولیسو په مینځ کې د بشري
8

الف څخه تر يا

حقونو او جنسیت پراختیا .د کابل څخه بهر ددې پولیسو کارکوونکي د والیتي بیارغونې ډلوته ځانګړي
شوي دي.
دې پالوي په اصل کې یوه جرمني آزمایښتي پروژه د  ۱۳۸۶کال د غبرګولي په میاشت کې د اروپايي ټولنې
د شورا په واسطه او د عامه امنیت او دفاع د پالیسۍ ( )CSDPله الرې په کار اچولې وه  ،چې له مخې یې
د اروپا ټولنې هیوادونه ددې وړ ګرځول څو په شریکه د ملکې او پوځي کړکیچونو د ادارې په برخه کې
کار وکړي .په اصل کې ددې پولیسو ماموریت د درېو کلونو لپاره د  ۱۳۸۹کال د غبرګولي تر میاشتې
بورې ؤ .د  ۱۳۸۹کال د غويي په میاشت کې د اروپايي ټولنې د شورا له خوا د دې پالوي ماموریت د
 ۱۳۹۲کال د غبرګولي تر ۱۰نیټې پورې اوږد شو .ددې پالوي اوسني کارکوونکي کابو  ۲۹۰نړیوالو او
 ۱۶۹ځايي کارکوونکو ته رسیږي .د  ۱۳۸۹کال تر لړم پورې ددې پالوي بودیجه  ۵۴میلیون یورو (
کابو  ۱۰۰میلیونه ډالر) وه چې د  ۲۳اروپايي دولتونو(چې د جرمني هیواد له سترو مرسته ورکوونکو څخه
دي) لکه :کاناډا ،کوریشیا ،ناروې او نیو زیالند له خوا مرسته شوي وه .د  ۱۳۸۹کال د چنګاښ په میاشت
کې فنلندي جڼرال جوکا ساوولینن د پولیسو د ډنمارکي کمیشنر کای ویټرپ پر ځای د دې پالوي د مشر په
توګه وټاکل شو

په افغانستان کې 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 شوي،
او له ۱۳۳۶کال راهیسې په رسمي توګه ترې ګټه اخیستل کېږي (د میاشتو نومونه یې له ایراني او فارسی
نومونو څخه توپیر لري) .په  ۲۰۱۱کال کې په افغانستان کې نوی کال د  ۱۳۹۰کال د وري په لومړۍ نېټه
پیلیږي (چې د  ۲۰۱۱کال د مارچ له 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 سپوږمیزو او زېږدیزو 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
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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 له  ۳مادې سره سم هیڅ یو قانون نه شي کوالی چې له 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 افغاني قوانین هم باید له اساسي قانون سره په تضاد کې نه وي .نوي 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 د عدلیې وزارت له خوا په پښتو او دري ژبو په رسمي جریده کې خپاره شي .په رسمي جریده
کې د ټاکلو مقررو خپریدل اړین دي ،په داسې حال کې  ،هغه قوانین او مقررې چې یواځې نړیوالې چارې
او یا یو ځانګړی وزارت اغیزمنوي 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 له میاشتې راهیسې رسمي جریده په پرله
پسې توګه خپریږي .تر دې وړاندې هر یو قانون د یوې ځانګړي رسالې په توګه خپریدو چې په دې
توګه د څرک معلومول یې ستونزمن کار ؤ .د رسمي جریدې د  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 نوم لړ او نه هم د محکمو د قضیواو پریکړو په اړه د رپوټ
ورکونې کوم کارنده سیسټم شته دی( آن د سترې محکمې) .د امریکې دمتحدو ایالتونو د پراختیايي ادارې
د افغانستان د قانون د حاکمیت پروژې ( )AROLPد رسمي جریدې یوه بشپړه ټولګه سکن کړې او د عدلیې
د وزارت په ویب پاڼه کې د  PDFپه بڼه یواځې په پښتو او دري ژبو د السرسۍ وړ ده (www.moj.gov.
 .)afهمدا راز په همدې ویب پاڼه کې د رسمي جریدې د قوانینو د لټون وړ یو بشپړ متن یواځې په پښتو
او دري ژبوهم شته .قوانین ،مقررې ،منشورونه او فرمانونه یو ګڼ شمیر مهمې حقوقي برخې رانغاړي
خو په بشپړ ډول نه دي راغونډ شوي او نه هم تدوین شوي( که څه هم چې ګڼ شمیر یې په رسمي جریده
کې خپاره شوي دي).
ګڼ شمیر نړیوال سازمانونه د پخوانیو او نوو قوانینو ژباړې ته اړتیا لري .اوسمهال د ځینو قوانینو ژباړه
په  www.afghanistantranslation.checciconsulting.comکې شتون لري .نورې غیر رسمی ژباړې
د افغانستان د څیړنې او ارزونې د ادارې د ویب پاڼې د کتابتون په نوم لړکې په آنالین ډول د السرسۍ وړ
دي ( )www.areu.org.afاو ځینو وزارتونو خپل اړوند قوانین یې د PDFپه بڼه په خپلو ویب پاڼو کې د
الس رسۍ وړ ګرځولي( د بیلګې په توګه ،د مالیې قوانین د مالیې د وزارت په ویب پاڼه کې ww.mof.gov.
 .)afاو یا د ټولټاکنو په اړه قوانین او مقررې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په ویب پاڼه کې د الس رسۍ وړ
دي (.)www.iec.org.af/eng
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د افغان قوانینو لپاره کومه خپره شوي 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).
له  ۱۹۶۳کال څخه وړاندې قوانینو لپاره د خپرونې بشپړ سرلیک او بشپړې نیټې ته اړتیا ده ،د بیلګې په
توګه اصول اساسي( اساسي قانون) د  ۱۳۱۰کال د لړم د میاشتې  ۸مه چې د  ۱۹۳۱کال د اکټوبر د میاشتې
له  ۳۱نیټې سره سمون لري.

په کابل پوهنتون کې د افغانستان دمعلوماتو د سرچینې

www.ackuaf.org

مرکز()ACKU

په کابل په پوهنتون کې د افغانستان د معلوماتو د سرچینې مرکز یو غیر انتفاعي سازمان دی چې د افغاني
ټولنې د تیر  ،اوسنيو او راتلونکو ټولنیزو ،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 .له  ۲۲۰۰۰څخه زیاتوفهرست شوو توکو (او په
ټولیزه توګه د  ۵۵۰۰۰ټوکه کتابونو) په درلودلو سره په سیمه کې په 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 په کابل پوهنتون کې جوړ شوی ؤ.
دغه ټولګه په پښتو ،دري ،انګریزې او نورو ژبو د افغان حکومت ،ملګرو ملتونو ،غیر دولتي سازمانونو،
نړیوالو پوهانو او څارونکو له خوا رامینځ ته شوي ده .دغه ټولګه د روغتیايي او کرهڼیزو دودونو په
اړه د عملي کارونو ،سیاسي شننو ،د ښځو د حقونو لپاره د مبارزې څرګندوونکې بې سارې کورني اسناد،
وروستي قوانین ،د مجاهدینو کمیابه خپرونې ،د فرهنګي میراثونو موضوعات ،او ګڼ شمیر افغاني ادبي
آثارو درلودونکې ده .په کابل پوهنتون کې د افغانستان د معلوماتو د سرچینو مرکز د هغو څیړنو اصلي
متنونو درلودونکی دی چې له جګړو څخه وړاندې دورې پورې اړه لري :د اولسي موزیک  ۲۵سي ډي
ګانې چې وګړ پوهاند لویس دوپرې په کال ۱۳۴۸،۱۳۴۹او  ۱۳۵۴کلونو کې راغونډې کړې دي او۷۰۰
د شفاعي فولکلور او تاریخ سي ډي ګانې چې مارګریت میلس په  ۱۹۷۰مه لسیزه کې راغونډې کړې دي.
دغه مرکز زده کوونکو ،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 تړلی دی سمباله ده .سمعي او بصري
برخه چې د نا دولتي سازمانونو د پروګرامونو په اړه وروستي خبرونه،رپوټونه او بیالبیلې ویډیو ګانې ،د
افغانستان د وروستیو تاریخي پیښو په اړه ویډیو ګانې ،او د خلکو د فرهنګ او ژوندانه په اړه فیلمونه لري.
ددې مرکز د کتابونو المارۍ او د مطالعې خونه د کابل پوهنتون په مرکزي کتابتون کې موقعیت لري.
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ددې مرکز نوي 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  ۱۳۹۰کال په پیل کې به ګټې اخیستنې ته چمتوشي.
دکابل پوهنتون د سرچینو مرکز همدا راز د ښه ژوند او ښوونې ټولنه
 )(ABLEفعاله ده او والیتي ټولنو ،لیسو او شورا ګانو ته د کتابتونو د چمتو کولو په موخه طرح شوي ده،
چې د ځايي ټولنو د مسوولینو ( لکه ښوونکي ،د نادولتي سازمانونو کارکوونکو ،هټیوالو او مالیانو) له خوا
اداره کیږي  .دغه خوځنده کتابتونونه (وړې  ،تاخچه ډوله او ارابه لرونکې محفظې ) چې د بیالبیلو کتابونو
له تاریخی کتابونو نه نیولې آن تر چاپیریال ،د کور تنظیم ،د ښې روغتیا دودونو  ،د کمپیوټر کارونې او
ډیکشینرۍ د يوې پراخې لړۍ درلودونکې دي .نوموړي خوځنده کتابتونونه چې د  ۳۴والیتونو له ډلې نه په
 ۲۸والیتونو کې شتون لري په خپله هم د هغو کسانو لپاره چې نوی یې لیک لوست زده کړی ،د بیالبیلو
موضوع ګانو لکه د مور او ماشوم پاملرنه ،کرهڼه ،د څارویو روغتیا ،او اسالم په اړه د اسانه لوستلو کتابو
نه خپروي .چې دې کتابتونونو تر اوسه پورې له  ۱۸۵څخه زیات سرلیکونه په پښتو او دري ژبو خپاره
کړي دي او د  ۱۷۵ښوونځیو ،د ټولنو مرکزونو او د والیتي شوراګانو کتابتونونو ته یې  ۱۳۷۷۵۰ټوکه
کتابونه برابر کړي دي.

()ACKU Box Library Extension

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 په دې 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 غبرګولي په میاشت کې دولسمشر ددوو فرمانونو له الرې تعدیل او پراخې شوي او د کميسيون نوم
د اداري سمون او ملکي خدمتونو په کمیسیون واړول شو.
د کميسيون د کارموخه په افغانستان کې د يوې عملي ،ګټورې ،رڼې ،حساب ورکوونکي ،مسئوولې ،غير
سياسي او ناپیېلې عامه ادارې رامنځ ته کول دي .د دغه کميسيون ستراتیژيکې موخې دادي:
•د پاليسيو تسوید او د اداري سمون لپاره د قانوني بنسټ رامنځ ته کول او د رتبو پر بنسټ د معاشونو
په سيسټم کې بدلونونه
•د سازماني جوړښت پیاوړي کول
•په ملکي خدمتونو کې د رتبو تعديل ،د دندو تشخیص او تصنیف
•د وړتيا پر بنسټ پر دندو ګومارل او ټاکل
•د سازماني پراختيا لپاره د بشري سرچينو د مديريت ښه کول ،پالن جوړول او ارزونه ،د وړتیا لوړول
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•د سمون د اوسنیو او مخکينيو بهیرونود پلي کولو د پرمختګ ارزونه او د پراختیا او بدلون د راتلونکي
پړاو پېل.
دغه کميسيون له الندې برخو څخه جوړدی :د ملکي خدمتونو اومديريت څانګه ،د ملکي خدمتونو داراالنشاء،
دګومارلو یا ټاکلو خپلواک پالوی ،د غوښتنو خپلواک پالوی  ،او د ملکی خدمتونو یوانسټیټیوټ .د ملکي
خدمتونو او مدیریت څانګه په بشري سرچينو پورې د اړوندو پاليسيو د تسويد او پلي کېدو د څارنې او همدا
راز د روزنې او پراختیا د نده لري .د ملکي خدمتونو داراالنشأ نوموړي کمیسیون ته اجرائیوي ،ارتباطي
اوعملي مرستې برابروي او د پروګرامونو دپلي 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 ګومارلو له
په واسطه وزارتونو او حکومتي ادارو ته د سال مشورو له الرې د عامه اداري سمون له بهیر سره مرسته
ده .د ملکي خدمتونو انسټیټیوټ په  ۱۳۸۶کال کې د افغانستان په کچه د ټولو ملکي مامورینو لپاره د
روزنې د سرچینې په توګه را مینځ ته شو چې د مدیریت ،معلوماتي ټکنالوژۍ او د انګلیسي ژبې کورسونه
په ملي او والیتي کچه وړاندې کوي.
د ټاکنې پالوی د ملکي خدمتونو د لوړپوړو چارواکو د ګومارلو او د منځنۍ کچې د چارواکو پر ګومارلو د
څارنې دنده لري .د غوښتنو یا تقاضا پالوی داسې یوه ټولنه ده چې له هغې الرې ملکي کارکوونکي کوالی
شي خپل شکایتونه وړاندې کړي لکه د ګومارلو د پریکړو په اړه شکایتونه .دواړه پالوي که څه هم چې
د اداري سمون او ملکي خدمتونو د کميسيون تر نظر الندې کار کوي خو په خپلواکه توګه عمل کوي .دغه
کمیسیون اوسمهال  ۷سیمه ییز دفترونه ۳۴ ،والیتي دفترونه او  ۲۷روزنیز مرکزونه لري  .اوسمهال 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 محمدظاهر 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 جوړه 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 قوې ،مقننه قوې اوقضائیه قوې) تر مینځ د پالیسۍ د همغږي
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کوونکي دنده لري .ددې ادارې نورې دندې لکه د ولسمشرۍ د فرمانونو او د وزیرانو د شورا د پریکړو پر
پلي کیدو څارنه ده .همدا راز دغه اداره د ولسمشر ،د ولسمشر د مرستیاالنو ،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 موخو ته د رسیدو لپاره د حکومت د الس ته راوړنوپه اړه ملي
شورا ته رپوټ برابروي .ددې ادارې نورې دندې لکه پر ټولو هغو وړاندیزونو چې د وزیرانو شورا ته
وړاندې کیږي بیا غور اود هغو شننه  ،د کابینې د غونډو د اجندا او یاداښتونو چمتوکول او له 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 اقتصادي ،ټولنیزو ،فرهنګي او حقوقي فرعي کمیټو ته اسانتیا برابروي .
که څه هم چې دغه اداره د یوبې طرفه اجرائيوي ارګان په توګه طرح شوي خو دغه اداره پاليسي نه
جوړوي بلکې د پاليسۍ جوړول همغږې کوي .د اداري چارو دفتر او داراالانشأ د وزارتونو له خوا پرتسوید
شوو پالیسو باندې غور کوي ترڅو دا تضمین کړي چې دغه مسودې د افغانستان له لنډمهالې ملي پراختيايي
ستراتیژۍ سره سمون لري ،مهم او پراخ بنسټه نوښتونه په نښه کوي او يوه روښانه او کره بودیجه لري.
کله چې د پالیسۍ مسوده يوځل د دغه ادارې له خوا تصویب شي ،دغه مسوده بیا ولسمشر او کابينې ته د
وروستۍ کتنې او احتمالي تصويب په موخه لېږل کېږي .کله چې يوه پاليسي تصويب شي ،د اداري چارو
دفتر د هغې د پلي کېدو پر بهير څارنه او د هغې ارزونه کوي.

د اساسي قانون لويه جرګه

()CLJ

د اساسي قانون د لويې جرګې جوړېدل د نوي 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.
له  500استازو څخه  450تنه یې د سيمه ییزو ټاکنو له الرې وټاکل شول ،او 50تنه یې د حامد کرزي له
لورې وټاکل شول .د څوکیو له یو پر پنځمې برخې څخه زیاتې یې د ځانګړي ډلې استازو ته ځانګړي شوي
وې ،چی ښځې ،په پاکستان او ايران کې کډوالو ،کورني بېځايه شوو وګړو ،کوچيانو ،هندوانو 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 وشوي .د  ۱۳۸۲کال په نیمایي کې ،د مدني زده کړو له 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 پالوي
( )UNAMAد اټکل پر بنسټ په دې بهیر کې ۱۷۸۰۰۰تنو ګډون درلود چې د هغوي له ډلې څخه  ۱۹سلنه
یې میرمنې وې .د اساسي قانون وروستنۍ مسوده د اساسي قانون د بياکتنې دکميسيون له خوا د  ۱۳۸۲ل
کال د لړم د مياشتې په ۱۲مه نېټه خپره شوه.
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د اساسي قانون په لويه جرګه کې استازي د اساسي قانون د مسودې پر متن د بحث لپاره په کاري ډلو وېشل
شوي وو .د روغې جوړې يوې کميټې په مسوده کې د کاري ډلو د وړانديزونو د ځای پر ځای 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 مرغومي د مياشتې په  ۱۴مه نېټه د لويې جرګې د پای ته رسېدو مراسم جوړ شول
چې هلته استازي 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 شوي ولسمشر ته ددوه مرستياالنو ،د وزيرانو دیوې کابينې او د دوو جرګو
څخه جوړ (ولسي جرګه او مشرانو جرګه) یو پارلمان د درلودلو لپاره الره هواره کړه .دغه قانون افغان
نارينه او ښځو ته مساوي حقونه ورکوي ،او افغانستان د بشر د حقونو له نړيوالو مکلفیتونو څخه مالتړته
ژمن کوي .دغه قانون څرګندوي چې افغانستان يو اسالمي جمهوري دولت دی او دلته هیڅ یو قانون به له
اسالم سره مخالف نه وي.

د افغانستان د مدني ټولنې دمجتمعې اداره

()ACSFO

www.acsf.org

د افغانستان د 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 .نوموړي اداره د  ۱۳۸۰کال په وروستیو کې د افغان مدني ټولنې په کنفرانس کې چې
د بُن له کنفرانس (......مخ ).سره جوخت د جرمني په بد هونیف کې جوړ شوی وو را مینځ ته شوه .په پيل
کې له نوموړي ادارې سره د سویس د سولې د بنسټ له خوا مرسته کیده خو د  ۱۳۸۴کال د مرغومي له
میاشتې راهیسې په بشپړه توګه خپلواکه ده .دغه اداره د  ۹۰سازمانونو او  ۴۷تنو په ګډون  ۱۳۷غړي
لري .همدا راز دغه اداره د وړتیا د لوړولو ،مدني زده کړو ،مدافعې ،څیړنې او رسنیو لپاره  ۳۱۵ملګري
لري .ددې ادارې مدیره پالوی له نهو()۹استازو څخه جوړ دی چې ددې ادارې د غړو په کلنۍ عمومي
غونډه کې ددوه کلنې مودې لپاره ټاکل شوي دي.
له  ۱۳۸۵-۱۳۸۱راهیسې دمدني ټولنې مجتمع د بُن د تړون له پلي کولو سره مرسته کړې ،د اساسي
قانون د جوړونې بهیر په اړه یې روزنیز ،رسنییز او مدافعوي فعالیتونه په الره اچولې دي ،او همدا راز
د  ۱۳۸۳کال په ولسمشریزو ټول ټاکنو او د  ۱۳۸۴کال په پارلماني ټاکنو کې د مدني زده کړې او د نوم
لیکنې کمپاینونه یې تر سره کړي دي .له ټولټاکنو وروسته د مدني ټولنې مجتمع خپله تګالره بدله کړه او له
عامه پوهاوي څخه یې الس واخیست او له سازمانی پیاوړتیا سره د مرستې پر لوري یې را ودانګل .د
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دې ادارې ستراتیژي پر پنځو برخو تمرکز کوي :همغږي او د شبکې جوړول یا د اړیکو ټینګول ،د ظرفیت
لوړول ،مالتړ ،مدني زده کړې او څیړنه .چې په  ۱۳۸۹کال کې به ښه حکومت داري ،د قانون واکمني،
روڼوالی او حساب ورکونه ،ګډون او پراختیا به هم ددوی د تمرکز برخه وګرځي.
دغه اداره د مدني زده کړو د سرچینو مرکز لري ،په پام کې لري څو په  ۱۳۹۰کال کې په خپلو سیمه ییزو
څانګو کې (جالل آباد ،مزارشریف ،بامیان او ګردیز) کې هم ورته مرکزونه پرانیزي .دغه اداره همدا راز
د جامعهء 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 نا دولتي موسسو ،سازمانونو او
مرستندویه حکومتونو څخه تر السه کوي.

د افغانستان پراختیايي ټولنه

()ADA

www.ada.org.af

د افغان پراختیايي ټولنه ( )ADAیوه نا دولتي او غیر انتفاعي اداره ده چې موخه یې له ټول افغانستان څخه د
بیوزلۍ د جرړو راویستل دي .دغه ټولنه لومړى ځل په  ۱۳۶۸كال په پاکستان کې د افغان کډوالو له پنډغالو
سره د مرستې لپاره رامینځ ته شوه  .په کابل کې ددغې ادارې له اوسني مرکزي دفتر څخه سربیره ددې
ادارې  ۸۳۹کارکوونکي :د كندهار ،ارزګان ،زابل ،دايكندي ،فراه ،لوګر ،وردګ ،غزني ،ننګرهار ،لغمان،
كابل ،كاپيسا ،پنجشير ،فارياب ،بغالن ،كندز ،تخار او بدخشان په واليتونو كې په كار بوخت دي.
د افغان پراختیايي ټولنې څو سكټوريزه بيارغونه او پراختيايي پروژې د ګوښې پاتو او زيانمنونكو ډلو د مالتړ
په موخه پلي كړي .د کرهڼې برخې او هغو کلیوالي فعالیتونو ته چې د یو اغیزمن او باثباته معیشت سره په
بنسټیزه توګه مرسته کوالی شي ځانګړي پاملرنه یې اړولې ده .دغه اداره دخپلي پروژې د پالن جوړونې
اوپلي کولود یوې برخې په توګه په ټولنه کې پرګډون یا مشارکت ټینګارکوي.
نوموړي ټولنې اوسمهال خپل پنځه کلن ستراتیژیک پالن چې په پنځو څانګو کې ترتیب شوی لکه :پالن
جوړونه ،د ظرفیت لوړول ،ښوونه او روزنه ،یو ټوټه کلیوالي پراختیا ( )IRDاو مالي برخو کې عملي کړی
دی .دهرې څانګې مشري د یوه رئیس له خوا کیږي چې د کارکوونکو ،سرچینو او اسانتياوو په واسطه یې
مالتړ کیږي .په  ۱۳۸۹كال كې د بيړنۍ اسانتيا آزمايښتي پروګرام د ناورين د ګواښ د راټيټولو په اداره بدل
شو ،چې له هغه وخت راهيسې يې د افغان پراختيايي ټولنې د پروژې ټولو اړوندو سيمو ته پراختيا موندلې ده.

د افغانستان د جیوډیزۍ او کارټوګرافۍ مرکزي اداره

()AGCHO

www.agcho.org

د افغانستان د جیوډیزۍ او کارټوګرافۍ مرکزي اداره یوه حکومتي اداره ده چې په افغانستان کې د رسمي
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نقشو جوړولو او نورو اړوندو دندو مسوولیت لري .دغه اداره د فزیکي ،جغرافیايي ،سیاسي ،موضوعي،
کادسټري ،او د طبیعي سرچینو نقشو؛ د ځمکې ُ
دکرې د سنجولو چارې ؛ او ملي اطلس پر تولید ،خپرولو
او ویشلو تمرکز کوي .نوموړي اداره چې په مستقیمه توګه ولسمشر ته رپوټ ورکوي ،څه د پاسه ۷۰۰
کارکونکي او په  ۱۶والیتونو کې سیمه ایزې څانګې لري .دغه اداره په پنځو څانګو ویشل شوي 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 نقشه اخیستنه،او جیوډیزي .د یوې خپلواکې ادارې په توګه
ددې ادارې له مینځ ته راتګ څخه وړاندې په ۱۳۳۷کال کې ټولې نقشې د پوځ له خوا برابریدلې.
تر  ۱۳۵۸کال یعنې د شوروي اتحاد تر تیري پورې د افغانستان د جیوډیزۍ او کارټوګرافۍ مرکزي ادارې
تر  ٪۲۶د افغانستان دځمکې په مثلثونو ویشل ( ، )geodetic triangulationاو  ٪۳۰کادسټري سروې
ګانې چې د هیواد لپاره د ارزښت وړ وې بشپړې کړي دي .په دغه موده کې او وروسته تر هغې د نقشې
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 نقشو دتولید وسایل چې ال تر
اوسه د استفادې وړ دي ،شامل وو .له  ۱۳۸۰څخه را هیسې ددې ادارې د عصري کولو په موخه نوي هڅې
روانې دي ،دې ادارې د دولت څانګو او غیر دولتي ادارو ته یو شمیر موضوعي نقشې برابرې کړي
دي او اوسمهال 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 هم
پرانیستې دي .دغه اداره په پام كې لري څوپه  )۲۰۱۱(۱۳۹۰کال کې د ۱۳۵۸کال راهيسې د افغانستان
یو بشپړ اطلس او د كابل ښار نقشه خپره کړي.
د افغانستان د جیوډیزۍ او کارټوګرافۍ مرکزي اداره وزارتونو او نړیوالو سازمانونو ته ،چې په ځینو حاالتو
کې د ځانګړو مرستندویه اسنادو غوښتوونکي دي ،خدمتونه وړاندې کوي .ټولې هغه نقشې چې په افغانستان
کې خپریږي باید په قانوني توګه د دې ادارې له تاييد څخه برخمندې وي.

افغان ملي امنیتي ځواکونه

()ANSF

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

د افغان نا دولتي سازمانونو د همغږۍ اداره

()ANCB

www.ancb.org

د افغان غیر دولتي سازمانونود همغږۍ اداره ( )ANCBپه  ۱۳۷۰کال کې د افغان نادولتي سازمانونو ،ملګرو
ملتونو ،نړیوالو سازمانونو او مرستندویه ادارو او حکومت تر مینځ د فعالیتونو دهمغږۍ په موخه جوړه
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شوه .ددې ادارې غړیتوب یواځې په نادولتي سازمانونو پورې محدود دی .دا اداره څه د پاسه  ۲۰۰غړي
لري .ددې ادارې د غړیتوب لپاره غوښتنه د مدیره پالوي له خوا ارزول کیږي او وروسته بیا په عمومي
غونډه کې پرې رایې اخیستل کیږي( د غړو سازمانونو درې میاشتنۍ غونډه) .ددې ادارې مدیره پالوی
 ۱۱غړي لري چې د یوه کال لپاره د عمومي غونډې له خوا ټاکل شوي دي .دنوموړي ادارې مرکزي دفتر
په کابل کې او اړوندې څانګې یې په جالل آباد او میدان وردګو کې موقعیت لري.
د افغان نادولتي سازمانونو د همغږۍ اداره خپلي غونډې چې پر بیالبیلو موضوعاتو لکه روغتیا ،ښوونه
او روزنه ،کرهڼه ،روغتیا ساتنه ،بیا رغونه او حکومتي پالیسیو راڅرخي په میاشت کې یو ځل جوړوي.
همدا راز دا اداره د خپلو نادولتي غړوسازمانونو د وړتیا د لوړولو په موخه د ارزونې  ،مدیریت،
مالي ،اداري پراختیا ،بشري حقونو ،ډموکراسۍ ،حقوقي پوهاوي ،رپوټ او وړاندیز لیکنې په برخه کې
سیمینارونه او کورسونه جوړوي .دغه اداره د خپلو غړو لپاره د افغان غیر دولتي سازمانونو په اداره کې
د انټرنټ اسانتیاوې برابروي او یوه اوونیزه خبرپاڼه ،او درې میاشتنۍ مجله د پیوستون په نامه او د خپلو
ټولو غړو یوالرښود کتاب خپروي .
د افغان د غیر دولتي سازمانونو د همغږۍ اداره د  ،ACBARد خپلي خوښې سازمانونو د نړیوالې شورا ،د
نړۍ د مدني ټولنې د مجتمع او دملي ټولنو د پیوستون ډلې غړيتوب لري .دغه اداره د افغان مدنی ټولنې
د مجتمع ( )ACSFOیو فعال غړی دی .ددې ادارې بودیجه د حق العضویت یا د غړیتوب له الس ته راغلو
پیسو څخه برابریږي.

د افغانستان انتقالي اداره

()ATA

د افغانستان انتقالي اداره ( )ATAیوه حاکمه اداره وه چې د  ۱۳۸۱کال د غبرګولي 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 هم
ولسمشر کرزي په غاړه درلودله چې وړاندې تر دې د لنډمهالې ادارې مشر ؤ چې د بیړنۍ لویې جرګې د
غړو له خوا د پټو رایو په پایله کې ټاکل شوی ؤ.
د انتقالي ادارې تر مشرۍ الندې د  ۱۳۸۲کال د مرغومي په میاشت کې د اساسي قانون لویې جرګې د
افغانستان د نوي اسالمي جمهوریت د اساسي قانون په اړه پریکړه وکړه .د  ۱۳۸۲کال د اساسي قانون پر
بنسټ به انتقالي اداره تر هغه پورې د واک واګې په الس کې ولري تر څوچې یوبشپړانتخابي حکومت
د خلکو د آزادو او بې پرې رایو پربنسټ نه وي رامینځ ته شوی .د  ۱۳۸۳کال د تلې په میاشت کې حامد
کرزۍ د ولسمشر په توګه وټاکل شو؛ د همدې کال 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 ترمیاشتې
پورې وځنډیدلې.
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د افغان ښځو شبکه

()AWN

www.afghanwomensnetwork.org
د افغان ښځو شبکه ( )AWNد نادولتي سازمانونو یوه شبکه ده چې دافغان ښځو د پیاوړي کولو او هغوي ته
د واک ورکولو او په ټولنه کې د انډول ګډون د تر السه کولو لپار ه کار کوي .ماشومانوته د واک ورکولو
او د هغوي ساتنې ته پاملرنه ددې شبکې له بنسټیږو دندو څخه ده .دغه شبکه هڅه کوي څو د خپلو غړو
تر مینځ د غړیتوب او همکارۍ د هڅولو ،مدافعې او تبلیغاتو او د وګړنیزې وړتیا د لوړولو له الرې دخپلو
غړو اغیزمنتوب زیات کړي.
د افغان ښځو شبکه لومړی ځل په  ۱۳۷۴کال کې په بیجنګ کې د ملګرو ملتونو د ښځو له څلورم نړیوال
کنفرانس څخه وروسته رامینځ ته شوه او اوس په افغانستان کې د ښځو د حقونو تر ټولو ستر ملي سازمان
دی چې له  ۳۲۰۰څخه زیاتو انفرادي غړو او د  ۶۶نا دولتي سازمانونو استازیتوب کوي.
په  ۱۳۸۹کال کې د افغان ښځو شبکې د ملګرو ملتونو د ښځو له وجهي صندوق سره په ګډه کار وکړ څو
د لندن په کنفرانس کې د ښځو د څلور کسیز پالوي د ګډون او د اعالمیې په وړاندې د غبرګون د رامینځ ته
کولو  ،او د کابل په کنفرانس کې د دې شبکې د یو استازي د ګډون او د افغانستان د ښځو پر لر لید د مدني
ټولنې له اعالمیې څخه مالتړ وکړي .همدا راز د دې شبکې له خوا یو دوه ورځنی کنفرانس چې د افغان
ښځو پر خوځښت او په خپلو کمپاینونو کې له رسنیو څخه پر کار اخیستلو متمرکز ؤ تنظیم شو .همدا راز
دې سازمان د سولې او بیا پیوستون په بهیر کې د ښځو د ګډون د تضمین په موخه هڅه او هاند وکړ او اوس
ددې شبکې د مدافعې د څانګې مدیره د سولې د عالي شورا غړیتوب لري.
د افغان ښځو شبکه د (ارتقا) میاشتنۍ مجله خپروي .دغه اداره یو کتابتون او د انټرنټ اسانتیا د ښځینه
نادولتي سازمانونو د ګټې 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 رسی تامینوي.
ددې شبکې عمومي غونډه چې د افغان ښځو د شبکې له غړو څخه جوړه ده په کال کې یو ځل د یوې
اجرائیوي کمیټې د ټاکنې په موخه سره راغونډیږي څو په بنسټیزو پریکړو کې د افغان ښځو دشبکې لپاره
د یو پالوي په توګه دنده تر سره کړي .دغه شبکه یوه سالکاره کمیټه لري چې د شبکې سره په ستراتیژیک
پالن جوړونه ،له نړیوالو نادولتي سازمانونو سره د همغږۍ ،د مالي مرستو د جلبولولپاره د هڅو مالتړ ،او
اجرائیوي کمیټې ته د سال مشورو په برخه کې مرسته کوي .په کابل کې میشت ددې شبکې مرکزی دفتر
د مدیره پالوي په وړاندې ځواب ویونکی دی او د هغو پروګرامونو او کمپاینونو د پلي کولو د نده لری چې
د مدیره پالوي له خوا تاییدیږي .ددې شبکې سیمه ییزې څانګې په جالل آباد او هرات کې فعالې دي او په
ګاونډیو والیتونو کې د پروژو مدیریت په غاړه لري .د جالل آباد او هرات پر دفترونو سربیره ددې شبکې د
اړیکو څانګه په پیښور کې ،په پاکستان کې میشتو افغان کډوالو ته د لوژیستیکي او عمومي مرستو د رسولو
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په موخه فعالیت کوي.

د افغانستان تړون
د تړون بشپړ متن په ......مخ کې وګورﺉ.
د افغانستان تړون د  ۱۳۸۴کال د مرغومي په میاشت کې د لندن په کنفرانس کې د افغانستان له لنډ مهالې
ملي پراختیايي ستراتیژۍ سره په ګډه پیل شو( .)ANDSچې د ا د افغان حکومت ،ملګرو ملتونو ،مرستندویه
ټولنو تر مینځ 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 سیوري الندې د یو غوره حکومت او له بشري حقونوڅخه د مالتړسره د یو باثباته
او آباد افغانستان پر لور د افغانستان او نړیوالې ټولنې د ژمنو بیا پخلی کوي .تړون څرګندوي:
په دې توګه د افغانستان حکومت ،د افغانستان د راتلونکې لپاره د د غه ګډلیدلوري 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 له تړون څخه د مالتړ
لپاره یو میکانیزم رامینځ ته کړ او د  ۱۳۸۴کال د وږي په میاشت کې دپارلماني او والیتي شورا ګانو د
ټاکنو د تر سره کولو سره په رسمي توګه پای ته ورسید .د افغانستان د ملي پراختیا د لنډ مهالې ستراتیژۍ او
د هغو موخو سره سم چې د افغان حکومت له خوا د خپل د زریزې پراختیايي موخو د ۱۳۸۴کال په ملکي
(هیواد پورې اړوند) رپوټ کې (د  ۱۳۹۹کال لرلید) څرګندې شوي 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 واکمني
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 شوي ده.
د تړون لومړۍ ضمیمه مفصلې پایلې ،معیارونه ،او د کار د تر سره کولو لپار ه 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 تر سره شوي دي .همدا راز دغو فعالینو د تړون او د افغانستان د ملي پراختیايی ستراتيژۍ د اجرااتو
د څارنې او په منظمه توګه د عمومي رپوټ د برابرولو په موخه د څارنې او همغږۍ ګډ پالوی ()JCMB
جوړ کړ.

د افغانستان دبشيړ ثبات

gis.nc3a.nato.int/acsp
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د افغانستان د بشپړ ثبات انځور ( )ACSPد بیارغونې او پراختیايي پروژو په ځانګړي ډول د څو مرستندوییزو
او څو سازمانیزو فعالیتونو په اړه د معلوماتو د برابر ولو یوه وسیله ده  .د افغانستان د هیواد دثبات انځور
چې دنړیوالو سوله ساتو ځواکونو یو نوښت دی د یو پراخ ډیټابیس پر بنسټ والړ دی او کیدای شي په
انځور یز ډول لکه د نقشو ،ګراف او جدول په بڼه څرګند شي .دغه ديټابیس دګڼ شمیر سرچینو لکه د
افغان حکومت ،بسپنه ورکوونکو ،د والیتي بیارغونې ډلو( ،)PRTاو نړیوالو سازمانونو له  ۱۱۹۰۰۰څخه
زیاتو پروژو په اړه دنوو معلوماتو درلودونکی دی.
د افغانستان دبشپړ ثبات انځور یو اغیزمن ډیټا بیز دی چې د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو د ګډې قومندانۍ
په ویب پاڼه کې د الس رسۍ وړ دی ،سره له دې چې دغه پاڼه سري نه ده او د عامه الس رسۍ وړه ده
خو ددې ویب پاڼې ګټه اخیستونکي باید د معلوماتو د تر السه کولو په موخه نوم لیکنه وکړي .په افغانستان
کې د میشتو سازمانونو لپاره چې انټرنټ ته السرسی نه لري ،د هیواد د ثبات انځور به د دې سازمانونو د
غوښتنې سره سم دوی ته ډي وي ډي ګانې ( )DVDبرابرې کړي .راجسټر شوي سازمانونه هم کوالی شي
له دې ادارې نه د مناسبو معلوماتو د ټولګې او ګرافیکی معلوماتو غوښتنه وکړي.
د افغانستان د بشپړثبات د انځور د بډاینې او کره توب لپاره هڅې روانې دي .اوسمهال د غه اداره د افغان
حکومت له ګڼ شمیر وزارتونو سره چې په بیا رغونه او پراختیايي چارو کې بوخت دي لکه د اقتصاد ،
مالیې ،د کلیو د بیا رغونې او پراختیا او د مخابراتو له وزارتونو سره همغږي لري .نوموړي اداره د ملي
او نړیوالو نادولتي سازمانونو او دولتي ادارو په ګډون د نوو ملګرو یا همکارانو پر مخ پرانیستې ده .مینه
والې ډلې کوالی شي د ویب پاڼې له الرې او یا د هغو پتو او اړیکو له الرې چې د الف څخه تر یا الرښود
د پتو او اړیکو په برخه کې دي د بشپړ ثبات د انځور له ادارې سره اړیکه ټینګه کړي.

د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون

()AIHRC

www.aihrc.org.af

د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون ( )AIHRCداساسي قانون د  ۵۸مادې په رڼا کې رامینځ ته شو.
د نوموړي 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 دهغو 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 نوموړي کمیسیون ته خبرورکړي او یا هغه ته شکایت وکړي .کمیسیون
کوالی شي چې له بشري حقونو څخه د سر غړونې پیښې حقوقي چارواکو ته ولیږدوي او ددوی د حقونو
په ساتنه کې مرسته وکړي .ددې کمیسیون جوړښت او دندې به د قانون له الرې تنظیم شي.
د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د جوړښت ،دندو او صالحیتونو په اړه قانون د کابینې له خوا منظور
او د ولسمشر له خوا د  ۱۳۸۴کال د غويي په میاشت کې توشیح شو .د دې قانون په رڼا کې( ۴ماده) ،د
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افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د هغو حقونو او آزادیو د ساتنې او ودې واک لري چې د افغانستان
په اساسي قانون او د بشر د حقونو په نړیوالو قوانینو کې چې د افغانستان له خوا منل شوي خوندي دي .د
نوموړي کمیسیون د قانون  ۶ماده د افغانستان حکومت ،مدني ټولنې ،نادولتي سازمانونو او د افغانستان له
ټولو خلکو څخه په دې قانون کې راغلو موخو ته د رسیدو لپاره د همکارۍ غوښتنه کوي.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون مشري د نهو ( )۹کمیشنرانو له خوا کیږي چې د یوې پنځه
کلنې دورې لپاره د ولسمشر له خوا ټاکل کیږي.د  ۱۳۸۹کال د تلې له میاشتې څخه ددې کمیسیون مشري د
ډاکټرې سیما سمر له خوا کیږي چې ددې کمیسیون مرستیال احمد فهیم حکیم دی .ولسمشر دهغو کمیشنرانو
ټاکنه اړینه بولي چې د جنسیتي ،قومي ،مذهبي او ژبنۍ تنوع منعکسوونکې و اوسي او د علمي ادارو او
مدني ټولنو استازیتوب وکړي.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د هیواد په کچه له ټولو ونډه والو سره له پراخې سال مشورې
وروسته یو څلور کلن ستراتيژیک او عملیاتي پالن ( ) ۱۳۹۲-۱۳۸۹منظور کړ .نوموړی پالن د افغانستان
د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د داراالانشا له خوا چې مشري یې د اجرئيوي رئيس ښاغلې محمد موسی
محمودي له خوا کیږي پلي کیږي .ددې پالن پنځه ستراتیژیکې موخې رهبریت ،پوهنه ،واک ورکول ،مدافعه
یا مالتړ ،څارنه او پلټڼه دي .دغه کمیسیون په ټول هیواد کې د خپلو خدمتونو د پوښښ د تضمین په موخه
اته سیمه ییزې څانګې (هرات ،کندهار ،پکتیا ،بامیان ،ننګرهار ،کابل ،کندز او بلخ) او شپږ والیتي څانګې
(غور ،دایکندي ،هلمند ،ارزګان ،فاریاب او بدخشان) په والیتونو کې له  ۶۰۰څخه د زیاتو کارکوونکو په
درلودلو سره پرانیستې دي.

د افغانستان د پانګونې د مالتړ

اداره()AISA

http://www.aisa.org.af
د افغانستان د پانګونې د مالتړ اداره د افغانستان د حکومت له خوا په  ۱۳۸۲کال کې رامینځ ته شوه .دغه
اداره په افغانستان کې د نوو پانګونو د ثبت ،جواز ورکولو او ودې دنده په غاړه لري .ددې ادارې مرکزي
دفتر په کابل کې دی او په هرات ،کندهار ،مزارشریف ،کندز ،خوست او جالل آباد کې سیمه ایزې څانګې
لري.
د افغانستان د پانګونې د مالتړ اداره افغانستان ته د پانګې په جلب او وده کې خپل ځان د یوې اغیزمنې ادارې
په توګه ګڼي ،او یو شمیر څانګې چې د پانګوالو د مالتړ لپاره ځانګړ dشوي دي لري .د انفرادي مشتري د
پانګې مالتړ ،د کورنیو او بهرنیو کنفرانسونو او نندارتونونو جوړول ،او د پانګه والو او کمپنیو تر مینځ د
همکارۍ د فرصتونو رامینځ ته کول د نوموړي ادارې له خدمتونو څخه دي.
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دغه اداره د پانګوالو یو کلنی الرښود خپروي؛ چې د  ۱۳۸۹کال په خپرونه کې په افغانستان کې د کابو
 ۷۵۰۰فعالو کورنیو او بهرنیو کمپنیو لیست یې خپور کړی( د  ۱۳۹۰کال خپرونه به د کال په لومړیو دریو
میاشتو کې خپره شي) .دې معلوماتو ته الس رسي د ثبت شوو کمپنیو سره مرسته کوي څو خپلو سوداګریو
ته بازار ومومي او د کمپنیو ،مراجعینو او نورو مینه والو تر مینځ اړیکې اسانه کړي.
دغه اداره د څیړنې او پالیسۍ څانګه لري چې د خصوصي سکټور د پراختیايي چارو شننه کوي ،د ستراتیژیو
په رامینځ ته کولو ،د سوداګرۍ او پانګونې د فرصتونو په اړه ځانګړي څیړنې بشپړوي او دملي شورا
او د افغان حکومت له ادارو څخه وړاندې د سکټور د پالیسۍ د مالتړ په چارو کې ښکیل ده .همدا راز په
دې اداره کې د صنعتي پارکونو د پراختیا څانګه هم فعاله ده چې اوسمهال د امریکې د متحدو ایالتونو د
پراختیايي پروګرام( )USAIDپه مالي مرسته د کابل ،مزار شریف او کندهار په والیتونو کې د درې صنعتي
پارکونو او په کابل او جالل آباد کې د دوه نورو صنعتي پارکونو د مدیریت چارې په غاړه لري.

د افغانستان ملي پراختیايي

ستراتیژي()ANDS

د افغانستان ملي پراختیايي ستراتيژي ( )ANDSد افغانستان د پراختیا د مهم کاري 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 شوي ده .دغه ستراتیژي په پام کې لري چې د هیواد بیوزلۍ د
راټیټولو د سندپه توګه چې د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال وجهي صندوق له خوا د پور څخه د خالصون
د افغانستان له تړون سره سم ،دافغانستان د وروستۍ پراختیايي ستراتیژۍ لومړیتوبونه او ننګونې
په درې پراخو رکنونو کې ترتیب شوي دي )۱ :امنیت؛  )۲حکومتداري ،د قانون واکمني او
بشري حقونه؛ او )۳اقتصادي او ټولنیزه پراختیا .په وروستۍ پراختیايي ستراتیژۍ کې د ۱۷
سکټورونولپاره ستراتیژۍ ځای لري چې  ۸فرعي رکنونه لري:
 )۱امنیت؛  )۲ښه حکومتداري؛  )۳زیربنا او طبیعي سرچینې؛  )۴پوهنه اوفرهنګ؛  )۵روغتیا او
تغذي؛  )۶کرهڼه 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 ،له نشه یي توکو سره مبارزه ،سیمه ییزه همکاري ،د فساد پرضد مبارزه او
چاپیریال.
د سکټور ستراتیژي له  )۲۰۰۷-۰۸-۲۰۱۲-۱۳(۱۳۸۷-۱۳۹۱موده ترخپل پوښښ الندې نیسي.
چې له دې ویب پاڼې څخه تر السه کیدای

شيwww.ands.gov.af/ands/ands_docs/index.asp:
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لپاره د یوه هیواد د شرایطو د ارزولو لپاره د یو مهم سندپه توګه کارول کیږي ،کار وکړي ( .)PRSPددې
ستراتیژۍ د رامینځ ته کیدو وړاندیز لومړی ځل په  ۱۳۸۴کال کې د افغانستان په پراختیايي مجتمعې
( )ADFکې وشو .د افغانستان وروستۍ پراختیايي ستراتيژي د  ۱۳۸۷کال د غويي د میاشتې په دوهمه نیټه
د ولسمشرکرزي له خوا تصویب شوه او وروسته بیا د همدې کال د غبرګولي په میاشت کې دغه ستراتیژي
د پلي کولو لپاره د نړیوالې ټولنې دمالتړ د تر السه کولو په موخه د پاریس کنفرانس ته وړاندې شوه.
دغه ستراتیژي د پلي کولو لپاره د پالیسۍ کاري چوکاټ اویو الرښود څرګندوي د افغانستان له تړون سره
یوځای د افغانستان د پراختیايي ستراتیژۍ د سند موخه دا ده څو د  ۱۳۹۹کال تر پایه د افغانستان د زریزې
پراختیايي موخو( )MDGsته د رسیدو لپاره الره هواره کړي .د افغانستان له وروستنۍ ملي پراختیايي
ستراتیژۍ څخه وړاندې د افغانستان ملي لنډمهاله پراختیايي ستراتيژي وه چې د ۱۳۸۴کال د لیندۍ په
میاشت کې د افغان حکومت له خوا تصویب او د افغانستان له تړون سره یوځای د همدې کال د مرغومي
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 پلي کولو پیل وکړ او هڅه یې وکړه څو داپه یوې بشپړې ستراتیژۍ بدله
کړي چې وکړای شي د بیوزلۍ د راټیټولو د ستراتیژۍ د سند غوښتنې پوره کاندي .له  ۱۳۸۹-۱۳۸۵موده
د افغانستان د ملي لنډمهالې پراختیایي ستراتیژۍ تر پوښښ الندې وه او په اصل کې د افغانستان د تړون له
پلي کولو سره یې اړیکه درلوده؛ په لنډمهاله ستراتیژۍ کې د تړون هر یو معیار د یوې پنځه کلنې موخې
په توګه څرګند شوی ؤ.
د افغانستان دبشپړې ملي پراختیايي ستراتيژۍ همغږي د دې ستراتیژۍ د داراالانشأ له خوا او څارنه یې
د افغانستان دملي 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 لوړ پوړی افغان حکومتي پالوی د
افغانستان د تړون د پلي کیدو څارنه کوي او همداراز د افغانستان د ملي پراختیايي ستراتیژۍ د جوړولو
لپاره الرښوونې کوي .د سکټور ستراتيژي د سکټور د ستراتیژۍ د پراختیا د ډلې ( )SSDGsله خوا چې
د سکـټـوري وزارتونو ،د ملي پراختیايي ستراتیژۍ د داراالانشا ،د مالیې وزارت ( )MOFله استازو څخه
جوړه وه او پراخ موضوعات په کې شامل دي تسوید شوي وه ،د  ۱۳۸۶کال په وروستیو کې بشپړه شوه.
د افغانستان د ملي پراخیتايي ستراتیژۍ د جوړیدو لومړنی ګام د دې ستراتيژۍ د داراالنشأ له خوا د وړاندې
شوي 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 بشپړید وروسته ددې ستراتیژیو ارزونه وشوه او پیاوړي
شوي او د هغې ستراتیژیک لومړیتوبونه او د بودیجې ځانګړي کول د سال کارې ډلې  ،د بسپنه ورکوونکو
د خبرو اترو او غونډو ،او د ګواښ او زیانمننې د ملي ارزونې ( )NRVAپر بنسټ د بیوزلۍ د شننې ،له الرې د
پراخو سال مشورو په واسطه انډول شول او وړاندې تر دې چې د دې وزارتونو او ادارو ستراتیژۍ د سکټور
د ستراتیژۍ په مسوده کې له یوبل سره یوځای شي پرې غور وشو او پیاوړي شوي .په  ۳۴والیتونو کې د
سال مشورې یو سیمه ییز بهیر جوړ شوچې د والیتي پراختیايي پالن د رامینځ ته کیدو المل شو( )PDPچې
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موخه یې په افغاني ټولنه کې د افغانستان د وروستۍ پراختیايي ستراتيژۍ د پراختیايي لومړیتوبونو په اړه د
یو پراخ ګډ نظر د څرګندولو تضمین ؤ.
د سکټور ي ستراتيژیو له بشپړولو وروسته د څارنې کمیټې له تصویب شوو معیارونوڅخه په ګټه اخیستنې
دوی ته 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 د ملي پراختيايي ستراتیژۍ په مسوده کې شاملې کړې .د افغانستان د ملي پراختيايي ستراتیژۍ
پر 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.
د افغانستان حکومت په  ۱۳۸۷کال کې د ملي پراختيايي ستراتېژۍ د سند د بشپړولو سره د سکټوري
ستراتیژيو پر پلي کولو او څارلو هم تمرکز درلود .د افغانستان د ملي پراختيايي ستراتیژۍ د څارنې کميټه
دحکومت د همغږۍ کميټې ( )GCCته واوښته چې دغه کميټه د افغانستان د ملي پراختيايي ستراتیژۍ د
بهیر دلوړې کچې د همغږۍ دنده لري .په داسې حال کې چې اړوند وزارتونه د افغانستان د ملي پراختيايي
ستراتېژۍ د پلي کولواصلي دنده لري ،د ماليې او اقتصاد وزارتونه 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 پلي کولو او پراختیا
د همغږۍ اداره د مالیې په وزارت کې ،او همدا راز د څارنې او ارزونې اداره د اقتصاد په وزارت کې
جوړه شوه.
د افغانستان د ملي پراختیايي ستراتیژۍ لومړنی کلنی رپوټ په  ۱۳۸۸کال کې وړاندې شو .تر دې لږ
وروسته یو نوی سیاسي او د حکومتدارۍ نوښت پیل شو چې په کې د افغانستان د ملي پراختیايي ستراتیژۍ
پر پلي کیدو تمرکز او هغې ته بیا لومړیتوب ورکول شامل دي ،په دې اړه د الزیاتو معلوماتو لپاره د کابل
کنفرانس او د کابل بهیر ،او د ملي او ډله ییز لومړیتوب پروګرامونه وګورﺉ.

د افغانستان د نوي پیل پروګرام

()ANBP

www.undpanbp.org

د افغانستان د نوي 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 کولو او بیا پیوستون ( )DDRد
موخې د پلي کولوپه نیت جوړه شوه .دغه پروګرام د خپل له رامینځ ته کیدو راهیسې ناقانونه وسله والې ډلې
منحلې ( )DIAGاو د پرسونل ضد ماینونو او مهماتو زیرمې ( )APMASDویجاړ ې کړي دي.
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افغان حکومت د لومړي ځل لپاره د  ۱۳۸۱کال د سلواغې په میاشت د توکیو په غونډه کې د بې وسلې کولو
او ملکي کولو د خپلې خوښې د بهیر د اوږدولو لپاره خپل نیت دخپل امنيتي سکټور د سمون د ستراتېژۍ
( )SSRد يوې برخې په توګه اعالن کړ .په پام کې وه چې د بې وسلې کولو او ملکي کولو له الرې ،د
افغانستان پوځي ځواکونه ( )AMFچې په کې د شمالي ټلوالې ،د جګړه مارو قومندانانومليشې او د طالبانو د
دورې وسله والې ډلې شاملې وې خپلي وسلې وسپاري او ملکي ژوندانه ته راوګرځي .هغو وسله والو ته
چې خپلې وسلې د بې 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 ،کرهڼیزې زده کړې او د کوچنۍ
سوداګرۍ فرصتونه به هم دوی ته برابر شي.
د افغانستان د نوي پېل پروګرام د بې وسلې کولو ،ملکي کولواو بیاپيوستون د بهیر د بې وسلې کولو او ملکي
کولو برخې د  ۱۳۸۴کال د غبرګولي تر مياشتې بشپړې کړې ،او د بیا پیوستون چارو يې د  ۱۳۸۵کال د
غبرګولي تر مياشتې پورې دوام درلود .د افغانستان د نوي پېل پروګرام اصلي موخه دا وه څو د دريوو کلونو
په ترڅ کې  100000وسله وال بې وسلې او ټولني ته يې بيا راستانه کړي .کله چې د بې وسلې کولو،
ملکي کولو او بیاپیوستون بهیر په رسمي ډول د  ۱۳۸۵کال په غبرګولي کې پای ته ورسید ،د افغانستان د
پخواني پوځ  63380افسران او سرتيري بې وسلې شول او د افغانستان د پوځ  259واحدونه لغوشول .د
دغو جنګياليو يو زيات شمېر ( )55804د بياپیوستون یوه الره غوره کړه چې  53415کسه له هغې څخه
برخمن شول او پاتې  2759نور له دغه بهیر څخه ووتل .یواځې  2.3سلنه پخوانيو جنګيالو د افغانستان له
ملي پوځ سره د يو ځای کېدو پرېکړه وکړه.
په  ۱۳۸۴کال کې د بې وسلې کولو ،ملکي کولو او بیا پیوستون د پروګرام په بشپړېدو سره د افغانستان د
نوي پيل پروګرام دا ځل خپله پاملرنه د حکومت د پرسونل ضد ماینونو او مهماتو د زیرمو د ویجاړولو او
د ناقانونه وسله والوډلو د بی وسلې کولو نوښتونو ته چې د ملي دفاع د وزارت له خوا پلي شول واړوله .د
پرسونل ضد ماینونو او مهماتو د زیرمو د ویجاړولو( ،)APMASDله حکومت سره د پرسونل ضد ماینونو د
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 مرغومي په میاشت
کې بشپړه شوه ،تر سره شوي سروې وښودله چې په ټولیزه توګه نږدې  ۳۷۰۰۰متریکه ټنه مهمات وو چې
له هغې جملې نه کابو ۲۰۰۰۰متریکه ټنه یې ویجاړ شوي وو .سر بیره پر دې له  ۵۰۰۰۰۰څخه زیات د
پرسونل ضد ماینونه ویجاړشوي دي.
ټاکل شوي 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 .په داسې 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 .ډایاګ پر هغو پروژو چې یو خوندي چاپیریال او
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ټولنیزې ګټې تامینوي تمرکز لري .په هغو ولسوالیو کې چې ځانګړي پیچلي امنیتي شرایط لري دنوي پیل
پروګرام د معیشت مرستندویې پروژې پیل کړي .د ډایاګ مرستندویه پروژې د بې وسلې کونې د هڅونې او
د معیشت د بدیل د فرصتونو د برابرولو لکه د غواګانو د محصوالتو او د پسونو د روزنې ،د شاتو د مچیو
د روزنې ،او د چرګانو د فارمونو په برخه کې د مسلکي روزنیزو پروګرامونو له الرې د ځایي ټولنو د
پراختیا سره د ژمنې په موخه رامینځ ته شوي دي.
د ناقانونه وسله والو د منحلولو نوښت چې د افغانستان د نوي 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 دغې داراالنشأکې د ملي
امنيت د رياست ،د ملي دفاع د وزارت او د کورنيو چارو د وزارت ،يوناما او د نړيوالو سوله ساتو ځواکونو
استازي برخه لري .د افغانستان د نوي پېل پروګرام د ډایاګ د پلي کولو لپاره کارکوونکو ،پالیسي ،تخنیکي
او لوجیستیکي مرستو پر چمتو کولو سربېره له ګډې داراالنشأ سره هم مرسته او مالتړ کوي ۱۳۸۷ .کال د
لړم په میاشت کې د ډایاګ یوه اداره د کورنیو چارو د وزارت په چوکاټ کې د حکومت د ظرفیت د لوړولو
په موخه جوړه شوه څو په خپله ددې نوښت د پلي کولو جوګه شي.
د  ۱۳۸۹کال د وږي تر میاشتې پورې ډایاګ کابو  ۵۱۸۷۳وسلې راټولې کړې؛ له  ۱۴۰تر پوښښ الندې
ولسوالیوڅخه  ۹۸ولسوالیو دې بهیر ته غاړه ایښې ده ،او  ۴۲نورو هغو ولسوالیو کې چې د حکومت
ضد عناصر موجود دي دغه بهیر یې نه دی منلی او ددې بهیر د پلي کیدو په وړاندې خنډ رامینځ ته کوي د
ملګرو ملتونو پراختیايي اداره هیله لري چې په وروستیو کې د افغانستان د سولې او بیا پیوستون پیل شوی
پروګرام به په ستونزمنو ولسوالیو کې د جنګیالیو د بې وسلې کولو او بیا پیوستون د بهیر له بریالي پلي کیدو
سره به مرسته وکړي
د کابل د کنفرانس د لومړیتوب او پلي کولو پالنونه په ډاګه کوي چې د ډایاګ پروګرام به د ملکي کولو له
بهیر سره مرسته وکړي او ټینګ سازماني جوړښټ به رامینځ ته شي ،چې د افغان حکومت د سولې د
پیاوړي پروګرام او د ډایاګ اوسنۍ موجوده وړتیا به سره یو ځای کړي او دواړه به د افغانستان د سولې
او بیا پیوستون له پروګرام سره د مرستې په موخه وکارول شي .که څه هم چې دا څرګنده ده چې اوسمهال
د افغانستان د نوي پیل پروګرام د افغانستان د سولې او بیا پیوستون پروګرام ته د پام وړ تخنیکي مرستې
برابروي او ډایاګ به په کلکه د افغانستان د سولې او بیاپوستون له پروګرام سره بوخت وي خو ال تر اوسه
دا روښانه نه ده چې دغه جوړښت به د  ۱۳۹۰کال په اوږدو کې څه ډول پراخ شي
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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 ځانګړي 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
(()Welthunggerhilfeچې پخواد جرمن اګرو اکشن په نامه یادیده) ترادارې الندې راغئ؛ وړاندې تردې
دغه دفتر د ژغورنې کمیټې تر نظر الندې خپلي چارې پرمخ بیولې.
د دغه ادارې مرکزي دفترپه کابل کې دی او سيمه ییز دفترونه يې په کابل ،مزار شريف ،هرات ،جالل
آباد او کندهار کې میشت دي .د دې ادارې ټول ملي او نړیوال کارکوونکي په امنیت او ساتنې پورې اړوند
موضوعات یې تجربه کړې دي .ټول نادولتي سازمانونه چې له دغه دفتر سره ثبت دي ،الندینیومنظمو
خدمتونو ته السرسي لري:
•ورځینۍ ګواښوونکې خبرتیاوو 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 ییزې 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 له 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 هغوي شننه
•د کړکیچ پروړاندې د غبرګون خدمتونه.

د افغانستان د سولې او بیا پیوستون

پروګرام()APRP

د افغانستان د سولي او بیا پیوستون پروګرام( )APRPد  ۱۳۸۹کال د غبرګولي په میاشت کې د ولسمشر
کرزي له خوا افغاني ټولنې ته د وسله والو ډلو د هغو غړو د بیا پیوستون په موخه منظور شوچې غواړي له
تاوتریخوالي څخه الس واخلي او د افغانستان اساسي قانون ومني .په ټولیزه توګه ددې پروګرام بودیجه ۷۸۴
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میلیون ډالره ده چې لومړنۍ ژمنې یې د بهرنیو مرستندویه حکومتونو څخه تر السه کړې دي.
ددې پروګرام مشري د سولي د عالي شورا له خوا کیږي چې غړي یې د  ۱۳۸۹کال د وږي په میاشت کې
د حامد کرزي له خوا وټاکل شول .د غه پروګرام د ګډې داراالانشا له خوا د اجرئيوي آمر تر مشرۍ الندې
پلی کیږي چې د سیمه ییزې کچې بهیرونو لپاره والیان او ولسواالن د اړونده وزارتونو د مرستې همغږې
کوونکي دي .دهغو ولسوالیو یا کلیو امنیت چې د افغانستان د سولي او بیا پیوستون په پروګرام کې برخه
اخلي د افغان ملي پوځ د ځواکونو له خوا د نړیوالو سوله ساتو ځواکونوپه مرسته برابریږي.
د افغان حکومت ستراتیژي درې اصول لري .لومړی د سولي او بیا پیوستون د هڅونې په موخه د
حکومتدارۍ د امنیتي او ملکي ادارو پياوړي کول .دوهم د سیاسي شرایطو آسانه کول او د یوې تل پاتې او
عادالنه سولي د رامینځ ته کیدو په موخه د افغانانو مالتړ .دریم د سولي او ثبات د هڅولو په موخه د ملي،
سیمه يیزو او نړیوالو مرستو او همغږۍ لوړول .دغه هڅې د دوو پراخو کټګوریو تر مینځ په پام کې ده چې
په یوه وخت کې به تر سره شي ویشل کیږي.

د کابل کنفرانس او د کابل بهیر
د افغانستان په اړه د کابل نړیوال کنفرانس د  ۱۳۸۹کال د چنګاښ په  ۲۹نیټه جوړ شو د کابل کنفرانس
چارچابیر د کابل د بهیر اصطالح هم مطرح شوه چې د حکومتدارۍ د سمون او د سولې د اجنډا پر عملي
کولوداللت کوي چې د  ۱۳۸۸کال د لړم په میاشت کې د ولسمشر کرزي د دوهمې لوړې د مراسمو په وینا
کې په دې هکله خبرې شوې وې.
د ولسمشر حامد کرزي او د ملګروملتونو د عمومي سر منشي بانکي مون په ګډه مشرۍ د کابل کنفرانس په
حقیقت کې د افغانستان په اړه د ګڼ شمیر نړیوالو کنفرانسونو له ډلې څخه یو کنفرانس ؤ چې په هیواد کې د
ننه او د نړیوالو مشرانو او بهرنیو چارو د وزیرانو په ګډون جوړ شو .په دې کنفرانس کې په افغان مشرتابه
او افغان ملکیت ټینګار کیده او ددې کنفرانس په اعالمیه کې دا څرګنده شوه چې د کابل بهیر افغانانو ته د
ښه امنیت ،ښې حکومتدارۍ او ښو اقتصادي فرصتونو په هکله د افغان حکومت د ژمنو بیا پخلی دی.
همدا راز افغان مشرتابه ته د لیږد او د امنیت او اقتصادی مرستو د برابرولو په برخه کې د نړیوالې ټولنې
ژمنې روښانه کړې.
د  ۱۳۸۸کال د مرغومي په میاشت کې د لندن کنفرانس او د  ۱۳۸۹کال د غبرګولي په میاشت کې د سولي
جرګه د هغو شرایطو ،کاري چوکاټونو او پالنونو رامینځ ته کولو لپاره چې د کابل په کنفرانس کې پرې
موافقه وشوه مهم پړاوونه وو .په دې کې دا برخې شاملې دي:
•	

د ایساف او ائتالفي ځواکونو څخه افغان ملي پوځ ته د امنیتي مسولیتونو لیږد

•	

د افغانستان د سولي او بیا پیوستون د پروګرام رامینځ ته کول
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•	

د افغانستان دملي پراختیايي ستراتیژۍ بیا جوړښت او هغې ته بیا لومړیتوب ورکول

نړیوالو ګډونکوونکو د  ۱۳۹۳کال په پای کې په ټولو والیتونو کې افغان حکومت ته د امنیت دمسوولیت
د سپارلو د لیږد سند السلیک کړې .ددې لیږد سره دمرستې لپاره افغان حکومت د افغان ملي پوځ د کیفیت
او کمیت د لوړولو ژمنه وکړه ،په داسې حال کې چې نړیوالو ګډون کوونکو د افغان ملي پوځ د روزنې،
سمبالولو او تمویلولو ژمنې بیا تکرار کړې .ګډون کوونکو په اصولو کې د افغانستان د سولي او بیا پیوستون
له پروګرام سره موافقه وکړه او د سولي او بیا پیوستون د وجهي صندوق له الرې د دې پروګرام سره د
خپلو مرستو ژمنې تکرار کړې.
د افغانستان د یوې لومړیتوب ورکول شوي ملي پراختیايي ستراتیژۍ په کاري چوکاټ کې افغان حکومت
د خدمت رسوونکو ادارو ،د ملي لومړیتوب د پروګرامونو د پالیسیو د پریکړو او پلې کولو پر سمون
دتمرکز ژمنه وکړه .ګډون کوونکو د افغانستان د ملی پراختیايي ستراتیژۍ له پلي کولو او لومړیتوب ورکولو
سره دمرستې په موخه د افغان حکومت ډله يیزې کړنالرې( )clusterاو وزارتونو تر مینځ د همغږۍ له
میکانیزم څخه هرکلی وکړ .افغان حکومت د پلي کوولو ،د پام وړ پایلو او بودیجې سره دمرستې لپاره د
ملي لومړیتوب د پروګرامونو ال لومړیتوب ورکولو او پياوړي کولو ته ژمن دی .دغه پالن د پروګرام د
اغیزمن مدیریت او حساب ورکونې د تضمین په موخه د سنجولو وړ  ۶او ۱۲میاشتو او  ۳او  ۵کلنو موخو
وړاندیز کوي.
د لندن د کنفرانس له اعالمیې سره سم ګډون کوونکو په دوو کلونو کې د افغان حکومت د اصلي بودیجې
له الرې د خپلو د لږ تر لږه  ۵۰سلنې مرستو د مستقیمې ورکړې اعالم وکړ.خوسره له دې ټینګار وشو
چې دغه ژمنه د افغان حکومت د عامه مالي مدیریت د نظام پیاوړي کولو لپاره د سمون په پلي کولو ،د فساد
په راکمولو ،د بودیجوي اجرااتو په ښه کولو او د عاید د راټولولو په زیاتولو پورې اړه لري .سربیره پردې
نړیوالو ګډون کوونکو د ملي لومړیتوب دپروګرامونود مالتړ لپاره د خپلو پراختیايي مرستو د تنظیم او په
دوو راتلونوکو کلنو کې د دې موخې  ۸۰سلنې ته د رسیدو لپاره خپله تیاري څرګنده کړه.
د افغانستان لومړیتوب ورکول شوي ملي پراختیايي ستراتیژۍ د پلې کوولو څخه د څارنې په موخه افغان
حکومت او نړیوالې ټولنې د کابل د بهیر د یوې برخې په توګه د افغانانو نویو لومړیتوبونو ته په پام سره د
ژمنو د دوه اړخیز پرمختګ په موخه په کال کې یو ځل د وزارتونو په کچه د غونډو نیت څرګند کړ .ګډون
کوونکو په دې هکله چې د څارنې او همغږۍ ګډه ډله به د بهیر سره دمرستې او څارنې په موخه په څلورو
میاشتو کې یوځل سره غونډه کوي( چې د دایمي کمیټو او فرعی کمیټو له خوا یې مالتړ کیږي).سر بیره پردې
د کابل په بهیر کې د افغان حکومت ،نړیوالې ټولنې ،او مدني ټولنې تر مینځ کلنۍ غوندې هم شاملې دی.
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ائتالفي

ځواکونه()CF

com.www.cstc-a.com,www.cjtf101
ائتالفي ځواکونه هغه اصطالح ده چې د  ۱۳۸۰کال راهيسې په افغانستان کې د امريکې تر مشرۍ الندې د
پوځي سازمانونو لپاره کارول کېږي .دوی د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا تر مشرۍ الندې د نړیوالو سوله
ساتو ځواکونو یا آیساف څخه چې په افغانستان کې عملیات تر سره کوي ،بیل دي.
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 موندلو او د افغان دفاعي ځواکونو د وضعیت د بیا جوړولو لپاره چې په پای کې به په
افغانستان کې د تلپاتې ثبات د راوستلو مسوولیت ولري خپلوعملیاتو ته دوام ورکوي .ائتالفي ځواکونه د
افغانستان د حکومت دامنيتي سکټور د سمون د پلې کولو په برخه کې یو مهم ملګری دی .
که څه هم چې په افغانستان کې د پوځي برخو څخه بهر غیر ایساف ځواکونه یا د امریکې ځواکونه د ائتالفي
ځواکونو په نامه یادیدل چې دغه ځواکونه د  ۱۳۸۲کال د سلواغې په میاشت کې د افغانستان د ګډو ځواکونو د
قومندانۍ ( )CFC-Aپه نامه بیا ونومول شول .په  ۱۳۸۴-۱۳۸۳کلونو کې دې ځواکونو ( )CFC-Aایساف
ته د سیمه ییزې قوماندې په لیږد پیل وکړچې دا کار د ختیځو او شمالي سیمو څخه پیل شو د  ۱۳۸۵کال
د چنګاښ په میاشت کې د سهیلي والیتونو د قوماندې لیږد تر سره شو .دهیواد د وروستۍ څلورمې برخې
یعنې د لویدیځو سیمو د قوماندې لیږد د  ۱۳۸۵کال د تلې په میاشت کې تر سره شو .او په دې توګه آیساف
ته د ټول هیواد د امنیت د ساتلو دنده ور وسپارل شوه(که څه هم چې د  ۱۳۸۷کال د تلې د میاشتې راهیسې
په افغانستان کې امریکايي ځواکونو د آیساف سره په همغږۍ کې یې په افغانستان کې د تل پاتې خپلواکۍ د
ماموریت مسوولیت ځان پورې تړلی ګڼلو) .په  ۱۳۸۵کال کې آیساف ته د سیمو له لیږد وروسته د افغانستان
د ګډو ځواکونو قومنداني( )CFC-Aنور د ائتالفي ځواکونو د یوې قومندانۍ په څیر غیر فعاله وه؛ په پای
کې دغیر ایساف امریکايي ځواکونو پاتې برخه د امریکې د مرکزي قومندانۍ تر سر پرستۍ الندې راغله.
په وروستیو کې د  ۱۳۸۷کال د تلې په میاشت کې د ائتالف ځواکونه په افغانستان کې د امریکايي ځواکونو
په توګه له سره تنظیم شول( )USFOR-Aاو د امریکې د مرکزي قومندانۍ ( )CENTCOMله خوا یې
مشري او څارنه کیږي .په داسې حال کې چې آيساف د ناټو تر مشرۍ الندې ځواک دی .که څه هم چې د
 ۱۳۸۷کال د تلې له  ۱۷نیټې راهيسې دغه دواړه ځواکونه تر يوې قومندانۍ الندې راغلل او پر همهغه نیټه
جنرال ډيويډ دي مک کيرنن د متحده ايالتونو تر ټولو لوړپوړی پوځي افسر په افغانستان کې وروسته له
هغو انګیرنو نه چې د  ۱۳۸۷کال په غبرګولي کې به د آیساف د ځواکونو قومانده پر غاړه واخلي د امريکې
د ځواکونو د قومندان پر دنده ونومول شو.چې وروسته بیا د  ۱۳۸۸کال د وري په میاشت کې دده پر ځای
جنرال ستنلي ای.مک کریستال وټاکل شو ،چې د  ۱۳۸۹کال د غبرګولي په میاشت کې د هغه پرځای ډیوید
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پتریوس ددې ځواکونو قومانده په غاړه واخیسته.
په افغانستان کې د امريکې ځواکونه د آيساف د ځواکونو د ماموريت څخه دامریکې د مالتړ دهمغږۍ او
اغیزمنتوب د د زیاتولو 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 والی دی .د ۱۳۸۹ ۱۳۸۸کال د مرغومي په میاشت کې په افغانستان کې کابو  ۱۳۵۰۰امریکایي
سرتیرې پر دندو ګومارل شوي دي.
په افغانستان کې د امريکې ځواکونه دوه تر الس الندې قومندانۍ لري:
 10۱ګډ رزمي ځواکونه  ،)CJTF101(۱۰۱د بګرام په هوايي اډه
•	
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 ځواکونو پر
روزلو څارنه کوي.
•د فوینکس رزمي ډله د افغانستان د امنیت د اوښتون دګډې قوماندانۍ تر کنټرول الندې ده چې د افغان ملي
پوځ اوافغان ملي پولیسو ته د 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 کارکوونکي
د امریکې د متحدو ایالتونو او له نور ځواک برابرونکوهیوادونوڅخه دي او همدا راز ملکي سالکاران،
څارونکې او الرښوونکې هم دیوتړون پر بنسټ ګوماري.

ستراتیژیکه بیاپخالینه
ستراتیژیکه او سیاسي کچه د بلواګرو پر مشرتابه تمرکز کوي او په کې د پټن ځایونو د په نښه کولو ستونزه
 ،د ملګرو ملتونو د مجازاتو له لیست څخه د نومونو د لیرې کولو لپاره د ګامونو طرح کول ،د القاعدې سره
د تړون د تفکیک تضمین او دسیاسي چاپیریال تأمین او په دریم هیواد کې د میشتیدو امکان هم شامل دي.

په تکتیکي او عملیاتي کچه کې سوله او بیا پیوستون
دغه برخه د پیاده عسکرو ،کوچنیو ډلو او ځایي مشرانو پربیا پيوستون تمرکز کوي چې د بلواګرۍ ستره
برخه جوړوي .په دې کې :د باور رامینځ ته کوونکو اقداماتو هڅول؛ د حکومت ،پخوانیو جنګیالو او خلکو
تر مینځ د بخښنې لپاره هڅه؛ د ملکي کولو لپاره د مالتړ برابرول؛ د تور لیست څخه د نومونو لیرې کول؛
د سیاسي بخښنې تضمین؛د ځایي امنیت د تضمین او د مسلکي او ږد مهالو روزنیزو مسلکي پروګرامونو
برابرول ؛ د اسالمي او د لیک لوست د زده کړې تعلیمات؛ د وضعیت پر بنسټ د دندې او بیا میشتیدو د
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فرصتونو رامینځ ته کول؛ او د غوښتنې سره سم د منځګړیتوب اوآسانتیا د خدمتونو وړاندې کول دي .د
افغانستان د سولي او بیا پیوستون پروګرام عناصر په درې بړاونو ویشل شوي دي:
 .۱د ټولنیزې السرسۍ ،د باور د رامینځ ته کولو ،د حکومت او نا دولتي سازمانونو په ګډون خبرو اترو
لپاره فعالیتونه او د ځایي شوراګانو سمبالول څو هغو ټولنو ته چې د سولې له بهیر سره د یوځای کیدو
نیت لري الس رسي ومومي  .سر بیره پردې دغه پروګرام په ملي ،والیتي او د ولسوالیو په کچه د سوله
جوړونکو وړتیاوو د پراختیا لپاره د تخنیکي او عملیاتي مرستو ،د لومړیتوب لرونکو سیمو له ارزونو او
سروې ،ستراتیژیکې اړیکو ،د تیروتنو څارنې او ارزونې ،د نارضایتیو تفکیک ،د بشري حقونو څارنه،
د راپیښیدونکي جګړې د پیښیدو د ګواښ د راټیټولو په موخه د مخکینۍ خبردارۍ میکانیزم او د آزادو
او مسووالنه خبرو اترو سره مالي ژمنې هم کوي .په دې پړاو کې د مدني ټولنې ډلې او موجوده دودیز
میکانیزمونه( لکه د جګړې شنونکې افغان نا دولتي سازمانونه) ،ځايي او مذهبي مشران ،د علماوو د شورا
غړي ،او د سرحدونو او قومونو د چارو وزارت د نارضایتیو د بهیر د ارزونې په موخه شامل دي.
 .۲د ملکي کولو یو  ۹۰ورځنی بهیر چې په ترڅ کې یې یو پخال کیدونکی جنګیالی د بیاپیوستون او څارنې
په داتا بیز کې چې د ګډې داراالانشا له خوا ترتیب شوی راجستریږي ،د هویت کارت چې د هغه د آزاد
تګ راتګ ضمانت کوي ورته برابریږي او بخښل کیږي .په داسې حال کې چې تمه کیږي چې ګڼ شمیر
جنګیالي به بیا هیواد ته راستانه شي خو د افغانستان د سولي او بیا پیوستون پروګرام په بل هیواد کې د بیا
میشتیدو د موضوع د په نښه کولو په هکله ژمن دی .ټولنې د ټولنیزو پراختیايي شوراګانو په ټاکنو کې د
کارول شوي سیسټم څخه په ګټه اخیستې د بیا راستنیدونکو وګړو په وړاندې مسوولیت لري.
 .۳د سولي د ټینګښت او د ټولنېزې ودې د مالتړ لپاره طرح شوی ،په دغه پړاو کې پخوانیو وسله والو
مخالفینو ته د دوی د ټولنو د وړتیا ،امنیت ،او د اړتیاوو د تنوع پر بنسټ د انتخاب د نوم لړ وړاندې کوونه
شامله ده ،چې په دې لومړنیو خدمتونو ،مدني زده کړو ،تخنیکي او مسلکي پوهنې /روزنې او دندو ته د
السرسۍ د ښه کولو په څیر اقدامات شامل دي .نورې الرې چارې لکه :د کرهڼیزو محصوالتو د ساتنې یوه
ډله ،د عامه کارونو ډله او په افغان ملي پوځ کې مدغمیدل.
د افغانستان د سولې او بیا پیوستون پروګرام اسناد څرګندوي چې د دې پروګرام سره د آشنایې لپاره د چټک
لومړیتوب درلودونکي والیتونه د هلمند ،کندهار ،ننګرهار ،خوست ،بغالن ،بادغیس ،کندز ،او د هرات
والیتونه دي .که څه هم چې دغه اسناد څرګندوي چې دغه پروګرام بدلون منوونکی دی او په هر والیت کې د
وړتیاوو او سرچینو له موجودیت سره سم د را مینځ ته کیدونکو فرصتونو په وړاندې به ځواب ویوونکی وي.
دغه پروګرام تر دې دمه په افغانستان کې د بیا پیوستون او بیاپخالینې د ټولو پلي شوو پروګرامونو
په پرتله هر اړخیز دی .په پخوانیو هڅو کې د افغانستان د نوي پیل د پروګرام د بې وسلې کولو ملکي
کولو او بیا پیوستون  ،د ناقانونه وسله والو ډلو منحلول( ډایاګ) او د سولي د پیاوړي کولو افغان مشریزه
پروګرام( )PTSشامل دي .د سولي د پیاوړې کولو افغان مشریزه پروګرام او د ډایاګ پروګرام به دواړه
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د افغانستان د سولي او بیا پیوستون له پروګرام سره یوځای شي

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 له متناوبو
لګښتونو سره د بسپنه ورکوونکو د مالي مرستو د همغږۍ په موخه جوړ شو .دا صندوق اوسمهال د
افغانستان د حکومت اصلي بودیجې( په .....مخ کې ملي بودیجه وګورﺉ) 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 ،د مرستو د لېږد تر ټولو ارزښتناک ميکانيزم دی.
د  ۱۳۸۹کال د لړم له مياشتې راهيسې د  30مرستندويه هېوادونو له خوا له دې صندوق سره تر ۴.۵۲
ميليارډ ډالرو دمرستې ژمنې شوي دي .د افغانستان د بيارغونې وجهي صندوق د مديره کميټې غړي دا دي:
نړيوال بانک (اداره کوونکی)؛ اسالمي پراختيايي بانک ( ،)IDBد آسيا پراختيايي بانک ( ،)ADBد افغانستان
لپاره دملګرو ملتونو مرستندویه پالوی ( )UNAMAاو د ملګرو ملتونو پراختيايي پروګرام ( .)UNDPد ۱۳۸۸
( )۲۰۱۰-۲۰۰۹کال په اوږدو کې وجهي صندوق د بسپنه ورکوونکو له مرستې څخه  ۶۵۷ميليون ډالره
ترالسه کړل .او په  ۱۳۸۹کال ( )۲۰۱۱-۲۰۱۰کې دغه ژمنې  ۸۹۰ميليون ډالرو ته لوړې شوي .د دې
صندوق له پرانیستلو څخه د  ۱۳۸۹کال د وږې تر میاشتې پورې  ۲.۱میلیون ډالره حکومت ته د بیرته
راګرځیدونکو لګښتونو د بودیجې په توګه او  ۱.۱۵ملیون ډالره نور د پانګونې د پروژو لپاره ورکړل شوي
دي.
حکومت مرستندويان هڅوي څو د نادولتي سازمانونو او نورو فعالینو پر ځای د افغانستان د بيارغونې د
وجهي صندوق له الرې خپلي مالي مرستې سمبالې کړي ،ځکه چې دغه صندوق د بيارغونې په بهيرکې د
افغانانو د واک د زياتولو ،د مرستو د همغږۍ او د څرک د معلومولو او د روڼوالي د زیاتولو يوه ښه وسيله
ګڼي .مرستندويان له صندوق سره د مرستې پرمهال کوالی شي د حکومت ځانګړي پروژه یا پروګرام غوره
کړي؛ دغه غوره توب د یوې ادارې د کلنۍ مرستې تر  50سلنې 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 مالي مرسته کړې ده .په دې وروستيو کې د افغانستان د
بيارغونې وجهي صندوق د مالي مرستو لور هغو 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 ګومارولو هڅو ته اړول شوی دی.
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د افغانستان د بيارغونې وجهي صندوق له دوهمې بهرنۍ بیا کتنې څخه وروسته چې د  ۱۳۸۷کال د زمري
په میاشت کې بشپړه شوه د افغانستان د ملي پراختیايي ستراتیژۍ د لومړیتوبونو د پلي کولو د هڅونې په
موخه په پروګرام پورې خورا اړوند ،سکټور ته متمایل مالي میکانیزم پر لور یې بدلون وموند .د ۱۳۸۷
کال د لیندۍ په میاشت کې ددې صندوق بسپنه ورکوونکي او د افغانستان حکومت د افغانستان د بیا رغونې
د وجهي صندوق د بیا ګرځیدونکي لګښت په برخه کې د یو هڅوونکي پروګرام په رامینځ ته کیدو موافقه
وکړه .د هڅوونکي پروګرام موخه د حکومت د سمون د اجندا مالتړ او د مالي ثبات پر لور پرمختګ
دی .د حکومت له بودیجې سره مالي مرستې د رښتینو کړنو پر بنسټ ورکول کیږي .د دغه صندوق لوی
مرستندويان انګلستان ،د امریکې او کاناډا هیوادونه دي .نور مرستندويان د  15اروپايي هېوادونو په ګډون،
داروپا کميسيون ،هند ،ايران ،ترکيې ،استراليا او د خليج هېوادونه دي.

د افغانستان د کلیوالي صنایعود پراختیا پروګرام

()AREDP

www.mrrd.gov.af/aredp

د افغانستان د کلیو د پانګونې د پراختیا پروګرام یوه پنځه کلنه ملي پروژه ده چې موخه یې د افغانستان
په کلیو کې دخصوصي سکټور د ودې پیل دی .د اټکل له مخې د  ۸۷میلیون ډالرو په ارزښت د کلیو د
پانګونې د پراختیا پروګرامونه د افغانستان د حکومت په واسطه د کلیو د بیارغونې او پراختیا په وزارت
کې د افغانستان د کلیو د پانګونې د پراختیا د پروګرام د مدیریت د دفتر له الرې د نړیوال بانک ،د افغانستان
د بیا رغونې د وجهي صندوق او نورو دوه اړخیزه بسپنه ورکوونکوپه مالتړ اداره کیږي .د افغانستان د کلیو
د پانګونې د پراختیا پروګرام د  ۱۳۸۹کال د غبرګولي په میاشت کې په رسمي توګه کار پیل وکړ.
د افغانستان د کلیو د پانګونې د پراختیا پروګرام هڅه کوي څو موجودې کوچنۍ پروژې او همدا راز سیمه
ییزې ډلې او ټولنې سره یوځای کړي او د پانګونې په سترو او خوراګټورو ټولنو یې بدلې کړي .څو د تراکم
له ښیګڼو او انډول اقتصاد څخه ګټه پورته کړي .د دغه پروګرام درې مهم عناصر دا دي:
د ټولنې په مشرۍ د پانګونې پراختیا :دغه عنصر په پام کې لري څو د سپما ډلې ،د پانګونې ډلې ،او د کلیو
د سپما او پورونو ټولنې را مینځ ته کړي .له دې موسسو سره د دوی د وړتیاوو د لوړولو ،د معاملو د ارزښت
د لوړولو ،د بازار د پیژندل شوو فرصتونوله 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.
د کوچنیو او منځنیو پانګونو پراختیا :دغه عنصر په پام کې لري څو د کوچنیو اومنځنیو پانګونو د سکټور
له را مینځ ته کیدو څخه له 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 منځنۍ پانګونې به وکوالی شي چې د بازار د پراخیتا لپاره اړین تخنیکي
مالتړ ته الس رسی ومومي .د پروژې د پلي کیدو مالتړ :نوموړی عنصر به د کلیو دبیا رغونې او پراختیا
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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 پلي کونې ،او له 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
سازمانونوپه مینځ کې روڼوالې ،حساب ورکونه هڅوي او د همغږۍ لپاره اسانتیا برابروي .دغه اداره په
 13۶۶لمريز کال کې د هغو نادولتي مؤسسو له خوا چې په پاکستان کې یې 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 ورکوونکو په ډله کې اروپايي ټولنه ،د هالنډ
حکومت ،د اسیا پراختیايي بانک او ددې غړي نادولتي سازمانونه برخه لري.
اوسمهال  ۱۰۵ملي 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
 .ټولې غړي ادارې بايد د افغانستان د نادولتي مؤسسو قانون او کړنالره السليک کړي .د اکبر په عمومي
غونډه کې چې په کال کې دوه ځله ټول غړي سره راغونډیږي ،او د مشرتابه کمیټه چې له  ۱۶غړو څخه
جوړه ده 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 استازي دي.
اکبر خپل کارونه په څلورو بنسټيزو برخو کې تنظيموي :د معلوماتو د همغږۍ ډله د معلوماتو د خپرولو،
د غونډو د تنظيم ،د هیواد په کچه د نا دولتي سازمانونو د فعالیتونو د ریکارډ ساتل ،د نادولتي مؤسسو د
الرښود د ساتلو ،او د نورو ارتباطي نوښتونو دنده لري؛ د پاليسۍ او مدافعې ډله د نادولتي مؤسسو ترمینځ
د نظریو او معلوماتو را کړې ورکړې ته الره هواروي ترڅو له هغوي سره مرسته وکړي چې “د مهمو
موضوع ګانو په اړه ګډنظر او همغږي ولري”.؛ د قانون او کړنالرې ډله د نادولتي سازمانونو په مینځ
کې د ښې ادارې د څارنې او هڅونې دنده په غاړه لري؛ د مدني ټولنې او دولتي ادارو د تعامل ډله د نورو
نادولتي سازمانونو /مدني ټولنې له شبکو سره د ګډ کار دنده لري څو له حکومت او پارلمان سره د مدني
ټولنې د سازمانونو اړیکې جوړې او پیاوړي کړي.
همدا راز دغه اداره د حکومت مشریزې او د سازمان مینځي همغږۍ د میکانیزم لپاره د نادولتي سازمانو
د استازو په ټاکنه کې مرسته کوي ،او په دې ورستیو کې د مالیې د قانون او د کار د قانون په اړه یې نا
دولتي سازمانونو ته سپارښتنې کړي دي .اکبر په  1384 ،1383او  1386کلونو کې د افغانستان د پراختیا
په ټولنه کې د نادولتي موسسو د ټولنې استازيتوب وکړ .اکبر همدا راز د  ۱۳۸۷کال دپاریس په کنفرانس
او د  ۱۳۸۸کال د هاګ په کنفرانس او د  ۱۳۸۹کال د لندن په کنفرانس کې د نا دولتي سازمانونو او مدني
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ټولنې استازیتوب وکړ.
په کابل کې د اکبر پرمرکزي دفتر سربېره دغه مؤسسه په هرات ،جالل آباد ،او مزار شريف کې سیمه ییزې
څانګې هم لري .ددې ادارې ویب پاڼه د دندو د اعالنونو یوه مشهوره پاڼه هم لري.

د افغانستان لپاره د کوچنیو پورونو د پانګې 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 پورونود پانګو نې هغو ادارو ته پيسې
برابروي چې بېوزلو او زیان منوونکو افغانانو ته کوچني پورونه او نور مالي خدمتونه وړاندې کويMISFA .
هڅه کوي چې د کوچنیو پورونو د سکټورونو په کچه داسې سمون پلي کړي چې د باکیفیته موخو ټولګه او
وده سره انډوله کړي.
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 له نړيوالو متخصصينو
څخه جوړ د يوخپلواک مدیره پالوي 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 اچوونکو ادارو په
مالتړ کې په یو ساده ،اغیزمن او بدلون منونکې ډول ،سره یو ځای کوي .دغه اداره د بسپنه ورکوونکو،
نړیوالو پراختیايي ادارو ،او د افغانستان د حکومت په مرسته د افغانستان د بیا رغونې د وجهي صندوق له
الرې خپلي چارې پر مخ بیايي.
د  ۱۳۸۹کال د چنګاښ له میاشتې څخه نوموړي ادارې خپلو  ۱۴پلي کوونکو ملګرو ته چې له  ۱۲مایکرو
فینانس ادارو ،یو بانک ،او د پور له یوې ټولنې څخه جوړ دی له  ۷۹۴میلیونو ډالرو څخه زیات پورونه
برابر کړي دي .نوموړو پلي کوونکو ملګرو د مایکرو فینانس یو لړ خدمتونه یې وړاندې کړي لکه :ډله ییز
او انفرادي پورونه ،د کلیو بانکداري ،او د پورونو ټولنې .په ټولیزه توګه ټولو  ۴۳۶۰۰۰افغانانو ته چې
 ۶۰سلنه یې میرمنې دي په  ۲۶والیتونو کې خدمتونه وړاندې کړې دي .د مایکرو فینانس د پوروړو د
پورونو ټولیزه اندازه  ۴۱۱ډالره او د قسط اندازه  ۷۳،۴سلنې ته رسیږي .نوموړي سکټور  ۴۰۰۰افغانان
چې  ۳۷سلنه یې میرمنې دي په کار ګومارلي دي.
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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 له جګړوڅخه د نوروچاودیدونکو توکول ه پاتې شونوڅخه د افغانستان د
خوندي ساتنې په موخه جوړ شو.
اوسمهال د افغانستان لپاره د ماين پاکولو د پروګرام څارنه او همغږي دبدلون په حال کې ده .په داسې حال
کې چې پخواتر دې د غه مسوولیت د افغانستان لپاره دملګرو ملتونو په مالتړ د ماین پاکولو د همغږۍ
د مرکز ( )MACCAپر غاړه 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 تر الرښوونو الندې د افغانستان د ماین پاکولو د پروګرام د
ستراتيژۍ د پراختیا او پلي 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 پاکولو د پروګرامونو یو
شمیر پلي کوونکي همکاران اوسمهال 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 یو ملي پروګرام فعالیتونه د ماین پاکولو د  ۷مرکزونو له الرې په په کابل ،هرات ،کندهار،
مزار شريف ،کندز ،ګرديز او جالل آباد کې همغږي کوي .ددغو سيمه یيزو مرکزونو کارکوونکي ټول
افغانان دي ،چې په سيمه ييزه کچه د ماين پاکولو د فعاليتونو د همغږۍ او څارنې دنده لري  .د افغانستان
لپاره د ماين پاکولود پروګرام زیاتره پلي کوونکي ملګري ملي او نړیوال نادولتي سازمانونه دي چې د ماین
پاکولو او سروې ،د ماینونو د ګواښ د کمولو ،د ماینونو 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 هغو
قربانيانو په استازیتوب چې یو معلولیت لري د مدافعې او مالتړ په موخه په ګډه کار کوي لکه د ځمکنیو
ماینونو ژغورل شوي کسان.
د  ۱۳۸۹کال د غبرګولي د میاشتې تر پایه  ۶۶۶۹خطرونه پاتې دي چې د افغانستان په کچه کابو ۶۳۰
کیلو متره مربع ځمکه او  ۲۱۳۰ځايي ټولنې اغیزمنوي .په  ۱۳۸۸کال کې د افغانستان لپاره د ماین پاکولو
پروګرام په  ۲۸۲سیمو کې د ماین پاکولو له الرې  ۱،۲۲۹پرماینونو پوښل شوې سیمې او  ۱۲۱د جګړې
سیمې له ماینونو څخه پاکې کړې او له  ۵۰۰۰۰څخه زیات د د پرسونل ضد ماینونه ۷۰۰ ،د ټانک ضد
ماینونه ،او له یو میلیون څخه زیات د جګړې پاتې چاودیدونکې توکي ویجاړ کړي دي.
د افغانستان لپاره د ماین پاکولو پروګرام د ماین پاکولو د هغو موخو د تر سره کولو لپاره چې د افغانستان
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په تړون لیک کې ځای پر ځای شوي دي کوم چې د  ۱۳۸۹کال دکب ترمیاشتې پورې له ماینونو څخه د
ککړو سیمو د  ۷۰سلنې د پاکولو وړاندیز کوي ،او همدا راز د اوټاوا پر ماینونو د بندیز تړون کې چې
تر  ۱۳۹۲کاله پورې دماینونو د بشپړې پاکونې غوښتنه کوي ،کار کوي .د اوسني اټکل له مخې دغه
موخې به پوره نه شي ځکه چې د ستونزو د کچې اټکل له واقعیته لیرې دی.
د هیواد په کچه د پوهنې وزارت په مشرۍ د ماینونو د ګواښ روزنیز پروګرام دوام لري؛ او هره میاشت
په منځنۍ توګه  ۴۰افغانانو ته له ماینونو او جګړې څخه پاتو شوو نورو ناچاودو توکو له امله مرګ ژوبله
اوړي.

د افغانستان لپاره د نظم او قانون وجهي صندوق

()LOTFA

http://wwww.undp.org.af/WhoWeAre/UNDPinAfghanistan/Projects/sbgs/prj_lotfa.htm

د افغانستان لپاره 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 ځانګړي توګه د افغان ملي پوليسو دمعاشونو چې
ددې صندوق یوه ستره برخه جوړوي له سمون سره د مرستې په موخه کارول کیږي ،په  ۱۳۸۱کال
کې رامینځ ته شو.د کورنیو چارو وزارت یې د پلي کولو مسوولیت په غاړه لري ،او د هغو پروژو د تر
سره کولو په کار کې چې د حکومت اوسني میکانیزمونه یې د تر سره کولو وړتیا نه لري د وزارت سره
دمرستې لپاره د مدیریت د مالتړ یو واحد جوړ شو.
ددې وجهي صندوق پنځم پړاو چې د  ۱۳۸۷کال د وږي د میاشتې په  ۱۱مه نیټه د کابو  553میلیونو
ډالرو له ټولیزې بودیجې سره پیل شو ،د نظم او قانون د وجهي صندوق د پالن جوړونې او تصمیم نیونې
د بهیرونو سره د ښکیلتیا د لوړولو له الرې د کورنیو چارو د وزارت پر اداري پراختیا تمرکزکوي .سر
بیره پردې دغه پروژه په پام کې لري څو د ثبات  ،نظم او قانون د ساتلو په موخه پر افغان ملي پولیسو
عامه باور پیاوړی کړي .ددې صندوق لګښتونو ته په الندې ډول لومړیتوب ورکول کیږي:
•د پولیسو له ځواک سره مرسته څو خپلې 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 ځواکپه ښه توګه د خپلو فعالیتونو او دندو د تر سره کولو په موخه په 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 کارکوونکو سره د دندو په اغیزمنه او غوره توګه تر سره کولو
کې مرسته کوي
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د  ۱۳۸۹کال د لړم له میاشتې څخه د شيږم پړاو ځنډیدلې موضوعاتوکې (چې د  ۱۳۸۹کال د مرغومي
په میاشت کې پیل او د  ۱۳۸۹کال د کب تر میاشت به ادامه ولري) د افغان حکومت هغه ژمنې چې د افغان
ملي پولیسو اعاشه او معاشونه به په غاړه اخلي او همدا راز د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام د عمومي
مدیریت د خدمتونو راکمول شامل دي.
داروپا کمیسیون ،جاپان او د امریکې هیوادونه ددې صندوق تر ټولو ستر بسپنه ورکوونکي دي .ددغه
صندوق مشري د یوې کمیټې له خوا چې په کې د مالیې او عدلیې وزارتونو ،یوناما او د ملګرو ملتونو د
پراختیايي پروګرام استازي 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 تر سره کوي.

د افغانستان په اړه د هاګ کنفرانس
د  ۱۳۸۸کال د وري د میاشتې په  ۱۱مه د هالنډ هیواد د هاګ په نړیواله غونډه کې د افغانستان په اړه د
یو نړیوال کنفرانس کوربه ؤ :چې موضوع یې “په سیمه ییزو شرایطو کې یوه هر اړخیزه ستراتیژي” وه.
دې کنفرانس له  ۷۲هیوادونو څخه 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 او
په افغانستان کې د پیاوړي امنیت په اړتیا ټینګار وکړ.

د امنيتي سکټور سمون

()SSR

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 لپاره د حکومت کاريب چوکاټ پنځه برخې لري:
1 .1د افغان ملي پوځ جوړونه
2 .2د افغان ملي پوليسو جوړونه
3 .3د عدلي سکټور سمون
4 .4بې وسلې کول ،ملکي کول او بیا پیوستون
5 .5د نشه يي توکو پروړاندې مبارزه د  1384کال د غبرګولي 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 ()DIAG
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 له ولکې څخه بهر کار کوي.
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د بې وسلې کولو ،ملکي کولو او بیا پیوستون پر پروګرام سربیره ،دغه برخې د حکومت د وزارتونو
 لکه د دفاع وزارت ،د کورنيو چارو وزارت ،د عدليې وزارت او د نشه يي توکو په وړاندې د مبارزېوزارت د سمون او جوړیدوسره په څرګنده توګه سمون لري .د بن او توکيو په غونډو کې ،پنځو 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 نوموړي دنده وروسته بیا په افغانستان کې د اروپايي ټولنې
د پولیسو پالوي په غاړه واخیسته)؛ ايټاليې د عدلي سکټور؛ جاپان د بې وسلې کولو ،ملکي کولو او دبیا
پیوستون ؛ او بریتانیې د نشه يي توکو په وړاندې د مبارزې برخې په غاړه واخيستلې .په اصل کې دغو
مخکښو بسپنه ورکوونکو یا مهمو همکارانو د خپلو ځانګړو سکټورونو د څارنې دنده 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 همکارانو” اصطالح نوره نه کارول کېږي .نور بسپنه ورکوونکي په بېالبېلو برخو کې په مختلفو
کچو برخه لري ،او متحده ايالتونه تر یو حده په ټولو سکټورونو کې برخه اخلي.
له  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 کړي چې په دواړو کې نړيوال
استازي 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 نوي ستراتیژۍ ته اشاره شوي 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.
په  ۱۳۸۸کال کې دیوې لنډ مهالې حل الرې په توګه یو نادولتي امنیتي ځواک رامینځ ته شو .دافغان عامه
ساتنې پروګرام ( )APPP/P3په نا امنو سیمو کې ځايي خلک روزي څو د ټولنې د ساتوونکي 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 پیاوړي کړي .نوموړۍ پروګرام اوس د وردګو په والیت کې د یو آزمایښتي پروګرام په
بڼه کار کوي او په پام کې وه چې په  ۱۳۸۹کال به دغه پروګرام پراخ شي .که څه هم چې د  ۱۳۸۹کال
د لړم له میاشتې څخه ددې پروګرام پراختیا ناشونې بریښي .او ددې پر ځای دا سې ښکاري چې افغان ملي
پولیس د  ۱۳۸۹کال د زمري په میاشت کې د ولسمشر کرزي له خوا د ځاني دفاع د دغه ټولنیز منظور شوي
نوښت ښکارندوی دی .په دې اړه چې ښايي د ځاني دفاع ټولنیزې ډلې به د دولت واکمني او د بې وسلې کولو
په برخه کې پرمختګ کمزوری کړي ،ځینې اندیښنې شته دي.

د برلين غونډه او اعالميه
د  1383کال د وري د مياشتې له 12نېټې څخه تر  13نېټې پورې د افغانستان سترو بسپنه ورکوونکو
هېوادونو او پراختيايي ملګرو د برلين په غونډه کې ګډون وکړچې په هغه کې د افغانستان حکومت د
افغانستان د راتلونکي خونديتوب تر سرليک الندې د يوې سترې مالي مرستې د ترالسه کولو لپاره اسناد
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وړاندې کړل .له نوموړو اسنادو څخه دا څرګندیږي چې افغانستان په راتلونکو اوو کلونو کې په خپل ځان
بسیا او یو باثباته دولت د بیارغولو لپاره کابو  27.4ميليارد ډالرو ته اړتيا لري .دا په داسې حال کې ده
چې د  1380کال د مرغومي په مياشت کې د توکيو په غونډه کې د وزيرانو د غونډې پرمهال د راتلوونکو
لسو کلونو لپاره له  15ميلياردو ډالرو څخه زیاته غوښتنه شوي وه .د برلين په غونډه کې بسپنه ورکوونکو
هېوادونو په راتلوونکو دريوو کلونو کې د  8.2ميليارد ډالرو د ورکړې ژمنه وکړه او د  1383مالي کال
لپاره دحکومت د 4.2ميليارډو ډالرو سمالسي اړتیا یې پوره کړه.
د افغانستان د راتلونکي خونديتوب پر اسنادو 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 اوسنی پالن وړاندې کړي.
“وروسته بیا :د افغان حکومت کاري پالن” د بې وسلې کولو ،ملکي کولو او بیا پیوستون  ،دټول ټاکنو اړوندو
فعاليتونو ،د عامه ادارو لپاره د نوښتونو ،مالي مديريت ،ټولنيزې او اقتصادي پراختیا ،جنسيت ،د نشه يي
توکو پروړاندې د مبارزې ،د قانون د واکمنۍ او د بشري حقونو لپاره يوه پياوړې اجنډا ترتيب کړه.
په غونډه کې ګډون کوونکو د برلين اعالميه السليک کړه ،په کومه کې چې نړيوالې ټولنې له افغان حکومت
سره د بُن د تړون په پلي کولو ،د امنيتي وضعیت د ښه کیدو او د پراختيايي اجنډا سره وړاندې تګ کې د
مرستو ژمنه کړې ده .د برلین د اعالمیې يو بل تړون ليک د نشه يي توکو پروړاندې د مبارزې اعالمیه وه
چې د افغانستان ،چين ،ايران ،پاکستان ،ازبکستان ،ترکمنستان ،او تاجکستان له خوا السليک شوه .په دې
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 خپلي هڅې همغږې کړي.

د بشري مرستو د همغږۍ اداره

()CHA

www.cha-net.org

د بشر دوستانه مرستو د همغږۍ اداره یوه غیر انتفاعي بشردوستانه اداره ده چې په  ۱۳۶۶کال کې جوړه
شوه .ددې ادارې اصلي دنده د جګړې قربانیانو ته د کلیوالي او ښاري ژوندانه له بیا رغولو سره د مرستې
او په افغانستان کې د تلپاتې پراختیا لپاره له ټولنو سره دکار کولو په موخه د بیړنیو مرستو برابرول دي.
نوموړي ادارې په لومړي سر کې 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
پراخ 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 ،کرهڼه ،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 ملګري) په نامه دیوې شبکې برخه جوړوي (چې د  ۱۳۸۹کال د لیندۍ تر میاشتې
یې رسمي ثبت ځنډیدلی دی) دبشري مرستو د همغږۍ ادارې په نوښتونو کې د ۱۳۸۵کال د معیشتونو د
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یوې واحدې پراختیا لپاره د ظرفیت د ښه کولو ( )ICIDLپروژه د فراه ،هرات ،پروان او غو ر په والیتونو
کې شامله وه نوموړي پروژه په پام کې لري څو په هغو سیمو کې چې ملي پروګرامونه ورته رسیدالی نه
شي د بنسټيزو روغتیايي خدمتونو ټولګه ( )BPHSپلي 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 نیغ په نیغه کار کوي یوځای شوه  .په  ۱۳۸۷او  ۱۳۸۸کلونو کې د ښوونې او روزنې په برخه کې
د ښوونې او روزنې د څارنې د رامینځ ته کیدو ،د پوهنې د عمومي کمپاین د پیل کولو او د کابل او پروان
په والیتونو کې د ښوونکو لپاره د ښوونیز کیفیت د پروګرام د پلي کولو له الرې خپل کار ته ادامه ورکړه.
دغه اداره به په  ۱۳۹۰کال کې د ښوونې او روزنې د څارنې څخه په پيروی سره په افغانستان کې د ټولنیزو
خدمتونو د څارنې په کار پیل وکړي .د سبا د رسنیو له ادارې سره په ګډه د ناامنو کلیوالوسیمو لپاره له 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 په بسپنه ورکوونکو کې د نړیوالو غیر حکومتي سازمانونو او بهرنیو مرستندویه
سازمانونو د یوې پراخې لړۍ په ګډون د افغان حکومت وزارتونه هم برخه لري.

د غوښتنو د بهیر پیاوړې

کول()CAP

او د بشر دوستانه کړنو پالن

()HAP
د  ۱۳۸۱کال راهیسې دا لومړی ځل ؤ چې د افغانستان لپاره د  ۱۳۸۹کال د بشر دوستانه کړنو پالن په
ډاګه کړه چې بشر دوست فعالین د داسې یو منسجم پالن د جوړولو په موخه چې وکړای شي د افغانانو
اوږد مهالې اړتیاوې په نښه کړي سره یوځای شوي دي .د  ۴۷سازمانونو له خوا له وړاندې شوو نظریو
سره دې پالن د بشر دوستانه ټولنې پالنونه او ګډې ستراتیژۍ په ډاګه کړې.دغه پالن د بشر دوستانه کړنو
اغیزمنو برخو ،دبې ساري بیوزلۍ  ،مخ په زیاتیدونکي نا امنۍ  ،طبیعي ناورینونو او کمزوري حکومتدارۍ
د ترکیب له امله د رامینځ ته شوو زیانونو او اړتیاوو بهبود باندې تمرکز ته لومړیتوب ورکوي دې پالن
 ۱۱۲د پروژو وړاندیز شوې طرحې په ټولیزه توګه د  ۷۷۴میلیونو ډالرو له غوښتنې سره وړاندې کړې
چې  ۶۶.۶سلنه یې د  ۱۳۸۹کال د لړم د میاشتې د  ۲۴نیټې څخه تمویل شوي.
د افغانستان د هیواد بشر دوستانه ډله ( )HCTهوډمنه ده چې د غوښتنو د بهیر پیاوړي کول ،د بشر دوستانه
ستراتیژیک پالن جوړونې او بودیجې د جلبولو عمومي میکانیزم به د بشر دوستانه کړنو د پالن()HAP
ځای ونیسي CAP .د پروژو د یوې ټولګې سره جګړې او طبیعي ناورینونو ځپلي ،کورني بی ځایه
شوو وګړو ،کډوالو ،بیرته راستنیدونکو او کوربه وګړو او همدا راز اوږدمهالو زیانمنونکو ټولنو سره
چې ژوند ژغورونکو مرستو ته اړ دي او التر اوسه ورته کا رنه دی شوی د مرستو پر تیارۍ او بیړني
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غبرګون تمرکز چټکوي .مرستې ،ژوند ژغورونکي او معیشت ژغورونکي اړتیاوې د پیاوړو بیړنیو
تیاریو او احتمالي پالن جوړونې سره په نښه کوي څو ګډې ستراتیژۍ تضمین کړي .پروژې د یوولسو
ډلو او سکټورونو پر بنسټ ترتیب شوي دي :همغږي؛ پوهنه؛ بیړنۍ سرپناه او غیر خوراکي توکي؛ بیړني
مخابرات؛ خوراکي خوندیتوب او کرهڼه؛ روغتیا؛ لوژستیک؛ څو سکټورونه( د کورني بی ځایه شوو او
راستنیدونکو کډوالولپاره)؛ تغذي؛ ساتنه؛ اوبه ،او روغتیا ساتنه.
په  ۱۳۹۰کال کې  CAPد  ۱۳۴پروژو لپاره د  ۶۷۸میلیون ډالرو غوښتنه وکړه چې د افغان حکومت سره
په تفاهم کې د  ۵۱بشر دوستانه سازمانو نو له خوا ومنل شوه ( ۲۳نړیوال غیر دولتي سازمانونه ۱۶ ،ملي
غیر دولتي سازمانونه او  ۱۲د ملګرو ملتونو ادارې) چې درې ستراتیژیکې موخې لري:
•	

جګړو او طبیعي ناورینونو ځپلو وګړو ته د بشر دوستانه مرستوبرابرول

•	

د اوږمهالې زیانمنې له کبله د رامنیځ ته شوو اړتیاوو سره غبرګون

•	

د پیژندل شوو زیانونو په هکله احتمالي پالن جوړونه

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 پر توپیر
لکه ګټې ،پوهې ته الس رسي ،تغذي او روغتيا ،امنيت ،سياسي او کلتوري خپلواکي او په ټولنه کې پرګډون
ټينګار کوي .له  1371کال راهيسې تر 500زيات د بشري پراختيا ملي رپوټونه په اصل کې د مخ پر ودې
هېوادونو له خوا د ملګرو ملتونو د پراختيايي ادارې په مرسته جوړ شوي دي.
د افغانستان د بشري پراختيا لومړی ملي رپوټ د  ۱۳۸۳کال د سلواغې په مياشت کې“ ،د بشر لپاره امنیت
” تر سر لیک الندې چې د امنيت او پراختيا پراړيکو یې تمرکز درلود 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 ،دې رپوټ د امنيت او پراختيا پراړيکو تمرکز درلود .
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 په کابل پوهنتون کې جوړشوی ؤ خپور شو .دغه رپوټ د قانون د حاکمیت او د بشري
پراختیا پر اړیکو تمرکز کوي ،نوموړی رپوټ په افغانستان کې د قانون د واکمنۍ د پراخوالي په وړاندې
مهمې ننګونې په ګوته کوي ،او د ټولنیز عدالت په لټه کې د عصري کیدلو او دود دستور تر مینځ د اړیکو
درامینځ ته کیدو د کړنالرو وړاندیز کوي.
د بشري پراختیا دریم ملي رپوټ د  ۱۳۸۹کال په وروستیو کې د « پراختیا د نه په پام کې نیول شوي اړخ:
45

الف څخه تر يا :د افغانسان لپاره مرستندوی الرښود

په افغانستان کې د اوبو نه خوندیتوب او زیانمننې» تر سر لیک الندې خپور شو .دغه رپوټ پاکو اوبو ته
د ټیټې السرسۍ ،د کمزورې روغتیا ساتنې ،د اوبو د سرچینو د نه انډول ویش ،او په اوبو پورې د اړوندو
شرایطو د ضربو په وړاندې د بې ساري زیانمننې څرنګوالی چې د ځواک په کورنۍ مبارزه او نړیوالې
امنیتي اجنډا کې په کلکه له پامه غورځول شوی راسپړي .رپوټ همدا راز په افغانستان کې اوبو ته د بشري
پراختیا او د سولې لپاره د هیلې په توګه ارزښت ورکوي.

د بُن 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 د لنډمهالو پروګرامونو د جوړولو لپاره 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 له خوا (پرته له
طالبانو) د ملګرو ملتونو په مرسته په بُن کې د افغانستان په اړه د جوړ شوي 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 بې
پرې ټولټاکنو په پايله کې ،واک يو ټاکل شوي حکومت ته ولیږدول شي .د افغانستان د حاکميت لپاره دا
زمينه برابره شوه چې لومړی لنډمهاله اداره ،وروسته انتقالي حکومت او په پای کې يو ټاکلی حکومت ولري.
که څه هم چې د امنيتي حاالتو له کبله مهال وېش اغیزمن شوی 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 شوي وه
په بري سره پلي کړل (پرته له کابل او نورو ښارونو او 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 شوي .د ۱۳۸۴
کال د مرغومي په میاشت کې د بُن د تړون ځای د افغانستان تړون ونېو.

د بېوزلۍ د راټیټولودستراتيژۍ سند

()PRSP

د بېوزلۍ د راټیټولو د ستراتیژۍ سند ددې لپاره طرح شوی چې د بسپنه ورکوونکو هېوادونو او د بېوزلو
هېوادونو د حکومتونو لپاره د عمل يو کاري چوکاټ رامنځته کړي .د کمو عوایدو لرونکي هیوادونه
له پورونو څخه د خالصون او نورو امتیازاتو لپاره د وړتیا د ترالسه کولو په موخه باید ځینو بسپنه
ورکوونکو ته د بېوزلۍ د راټیټولو دستراتیژۍ سند چمتو کړي .که څه هم چې د دغه سند فورمې بدلون
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.
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•د بېوزلۍ د څو اړخيز طبيعت په پېژندلو کې بشپړه او هر اړخیزه وي.
•د همکارۍ پراصولو والړه وي (د دوه اړخيزو ،څو اړخيزو 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 سند د 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
( ۴۳م مخ) کې افغانستان دا ومنله چې د بېوزلۍ د راټیټولو د ستراتیژۍ سند او ورسره د بېوزلۍ د راټیټولو
د ستراتیژۍ لنډمهالی سند به په یو مناسب وخت د  ۱۳۸۴کال د غبرګولي 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 مرغومي په میاشت کې پیل شوه هیواد ته د بېوزلۍ د راټیټولو د ستراتیژۍ د بشپړ سند د تر
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
www.diplomatie.gouv.fr
د افغانستان لپاره د مرستې نړیوال کنفرانس چې د پاریس د کنفرانس په نامه یادیږي ،د فرانسې د ولسمشر
نیکوالس سرکوزي ،د افغانستان ولسمشر حامد کرزي او د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کي مون په ګډ
مشرتابه د  ۱۳۸۷کال د غبرګولي د میاشتې په ۲۳مه نېټه پرانیستل شو .په دې 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 له دې ستراتیژۍ سره د مالتړ لپاره د افغان مشرتابه تر سیوري الندې د افغانستان
د حکومت او نړیوالې ټولنې ګډه همکاري جلب کړي .په دغه کنفرانس کې د افغانستان د ملي پراختیايي
ستراتیژۍ د پلي 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 تړون به د دغه هیواد د پرمختګ لپاره د یوبنسټ په
توګه پاتې شي؛ همدارنګه دغه اعالمیې د سازمانونو او اقتصادي وړتیا د پیاوړي کولو لپاره په تیره بیا د
کرهڼې او بریښنا په برخه کې لومړیتوبونه څرګند کړل .همدارنګه د دغه کنفرانس په اعالمیه کې د مرستو
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د څرنګوالي او اغیزمنتوب د پیاوړي کولو په اړه دیوګډ مسوولیت په توګه یادونه وشوه .په داسې حال
کې چې افغان حکومت د اقتصادي او سیاسی اصالحاتو ژمنې وکړې ،نړیوالې ټولنې هم هوکړه وکړه چې
په دوامداره توګه او له ښې همغږۍ سره به ال زیاتې سرچینې برابرې کړي.

د پالیسۍ د شننې او پراختیا

مدیریت()PADD

د مالیې وزارت د پالیسۍ په ریاست کې د پالیسۍ د شننې او پراختیا د مدیریت موخه افغان حکومت ته د لوړ
څرنګوالي درلودونکو څیړنو او د پالیسۍ د شننو د برابرولو له الرې حکومتدارۍ ته د شواهدو پر بنسټ یوې
کړنالرې سره مرسته ده .دغه مدیریت په  ۱۳۸۸کال کې د عمومي اقتصادي سالکار او د مالیې د وزیر تر
مستقیمې څارنې الندې رامینځ ته شو .دغه اداره د افغانستان د ملي پراختیايي ستراتیژۍ په ګډون د حکومت
د پالیسیو د پلي کیدو په وړاندې شته خنډونه او تشې په ډاګه کوي او شننه یې کوي .هیله کیږي چې د وزارت
په چوکاټ کې به د ننه د داسې یوې وړتیا رامینځ ته کول د پالیسي جوړونې ،پروګرام جوړونې او څارنې
او پلي کوونې سره مرسته وکړي.
دې موخو ته د رسیدو لپاره  PADDتمه لري چې:
د ملي ټولنیزې اقتصادي پراختیا او د حکومتدارۍ د سمون ،د عامه مالي مدیریت /بودیجې د سمون،
•	
تهیې او تدارکاتو ،ګمرکونو او عامه عوایدو اړوند د پالیسۍ ځانګړې ارزونې تر سره کړي
•	

د مرکز او والیتونو په کچه د مالیې وزارت د اړوندو ادارو خدمت رسولو ته بیا کتنه وکړي

•	

د مالي سیسټم د ثبات په موخه د پالیسۍ له وړاندیزونو سره مرسته وکړي

په مالیې وزارت کې د ښې ادارې په ګډون په ټولو برخو کې د پراختیايي موضوعګانو د پراخې
•	
لړۍ په اړه مهم رپوټونه او بیا کتنې برابرې کړي
د افغانستان د ملي پراختیايي ستراتیژۍ د پلې کولو اړوند د بالقوه راتلوونکو او اوسنیوو پالیسیو
•	
څیړنه او شننه وکړي
د ملي لومړیتوب  ۲۲پروګرامونو او د والیتي پراختیا پالنونو پورې اړوند د افغانستان د ملي
•	
پراختیايي ستراتیژۍ د پرمختګونو په اړه د رپوټونو او شننو سره مرسته وکړي
په کابل کنفرانس کې د شوو ژمنو سره سم د بودیجې له الرې د شوو مرستو د اغیزمنتوب په موخه
•	
د سمون بیا کتنه
د علمي او څيړنیزو ټولنو ،خصوصي سکټور او مدني ټولنې څخه د مهمو ملګرو سره د معلوماتو
•	
د تبادلې او د عامه پالیسیو د بحثونو سره مرسته وکړي
•	
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•	

د پالیسیو د رسمي کولو په موخه یو الرښود تسوید کړي

په خپله د مالیې وزارت د پالیسۍ معینیت ،د اقتصادي موضوعاتو په اړه د کابینې فرعي اقتصادي کمیټه ،د
حکومت د همغږۍ کمیټه ،د څارنۍ او همغږۍ ګډه اداره ،د مالیې وزیر ،او د وزیرانو همغږې کوونکي ډله
د دې ادارې له کار څخه مهم ګټه اخیستوونکي دي

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 د پراختیايي
مرستو د معلوماتو زیرمه( ډیټابیس) جوړه کړه .دغه د ویب پاڼې دمعلوماتي زیرمې موخه د افغانستان د ملي
پراختیايي بودیجې ( ۷۲م مخ) له الرې د ټولو پلي کېدونکو پروژو او نورو پروژو په اړه چې په بودیجه کې
شاملې نه دي  ،دوروستنيو معلوماتو چمتو کول دي .د معلوماتودغه زېرمه د پراختیايي پروژو د موقعيت،
د مالي مرسته کوونکو او د پلي کوونکو سازمانونو په اړه تفصيلي معلومات ساتي .دمعلوماتو دغه زیرمه
پر هغو معلوماتو چې د پراختیايي پروژو د تمویلوونکو او پلي کوونکو لکه حکومتي ادارو ،پراختیايي
ملګرو ،او د ملګرو ملتونو د ادارو له لوري برابریږي تکیه کوي .دغه زیرمه په دری او انګریزي ژبو
د الس رسۍ وړ ده .د بسپنه ورکوونکو د معلوماتو زېرمه په اصل کې په دې موخه طرح شوي 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.

د توکیوغونډې

www.mofa.go.jp/region/middle_e/afghanistan/min0201
د توکیو د وزیرانو غونډه -چې په رسمي توګه د افغانستان له 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 یې د بسپنه ورکوونکو ژمنې سمبالې کړي دي .دغه غونډه چې د  ۱۳۸۰کال
د سلواغې د میاشتې  ۲-۱نیټې تر سره شوه ،د جاپان ،امریکې ،د اروپا د ټولنې او سعودي عربستان له
خوا یې مشري کیده .د  ۶۱هیوادونو او  ۲۱نړیوالو سازمانونو وزیرانو او استازو په کې ګډون درلود .نا
دولتي سازمانونو په جال توګه یوه ورته غونډه جوړه کړه او پایلې یې د وزیرانو د غونډې عمومي مجلس
ته وړاندې کړې.
بحثونو په اوږد مهال کې د بیارغونې پر یو هر اړخیز کاری چوکاټ تمرکز درلود او د افغانستان د
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بیارغونې لګښت یې د راتلونکو لسو کلونو لپاره  ۱۵ملیارده ډالره وښوده .چې دغه شمیر بیا د افغانستان د
راتلونکي خوندیتوب په رپوټ کې چې د برلین د غونډې پایله وه او د  ۱۳۸۲کال د کب په میاشت کې تر
سره شوي وه  ۲۷.۴ملیارد ډالرو ته لوړ شو .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 تر سرلیک الندې جوړه 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 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 افغانانو ،رسنیو او نورو کورنیو او بهرنیو ښکیلو اړخونو ته د ضروري معلوماتو په اړه دځواب
ویلو په موخه رامینځ ته شو .ددغه مرکز موخه د افغانانو او نورو ښکیلو اړخونو تر مینځ  :د په وخت او
کره معلوماتو د برابرولو  ،د پرله پسې او باوري معلوماتو دخپرولو ،د افغان حکومت او خپلواکو رسنیو
تر مینځ د همغږۍ او معلوماتو د شریکولو لپاره د اسانتیاوو د برابرولو له الرې د اعتماد رامینځ ته کول
دي ،او همداراز د حکومت د معلوماتو او اړیکو د وړتیا د لوړولو د یوه ور په توګه دنده تر سره کوي.
دغه مرکز له دوو مهمو برخو 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 په
ارتباطي ادارو کې د روزنیزو فعالیتونو د رامینځ ته کولو او تر سره کولو له الرې د وړتیا په لوړولو کې
ونډه اخلي .د رسنیو د اړیکو څانګه د افغانانو او نورو ښکیلو اړخونو څخه او هغوي ته ،د معلوماتو دبهیر
د پیاوړي کولو په موخه د میکانیزمونو رامینځ ته کولو او پلي 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  ،تهیې او تدارکاتو
 ،بشري سرچینو او امنیتت واحد له الرې له 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 پوړې اداره ده چې په  ۱۳۸۵کال کې د افغانستان
د تړون لیک پلي کیدو ته د ټولیزې ستراتیژیکې همغږۍ د برابرولو په موخه رامینځ ته شوه .دغه پالوی
د افغانستان د حکومت او نړیوالې ټولنې له خوا د تړون لیک او د افغانستان د ملي پراختیا د لنډمهالې
ستراتیژۍ له السلیک کېدو څخه وروسته د  ۱۳۸۵کال د مرغومي په میاشت کې د لندن په کنفرانس کې
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جوړ شو .د دغه پالوي موخه د افغانستان د حکومت او د نړیوالې ټولنې د هڅو الزیاته همغږي ده څو هغه
موخو ته چې په تړون لیک او د افغانستان د ملي پراختیايي ستراتیژۍ د لومړیتوب ورکولو او پلي کولو
په اسنادو کې پر ې موافقه شوي د عمل جامه واغوندي .د دغه پالوي اصلي مسؤولیتونه په الندې ډول دي:
•د افغانستان د تړون لیک د سیاسي ژمنو د پلي کېدو له بهیر څخه په لوړه کچه څارنه
• په تړون لیک کې د راغلو معیارونو او موخو د همغږۍ ،پلي کولو او مالي مرستې او مهال ویش او
همدا راز د هر ډول خنډ او یا ستونزو په اړه چې د حکومت او یا نړیوالې ټولنې له خوا په ګوته شوي
مهمو موضوعګانو د په نښه کولو لپاره الرښونې برابرې کړي
•په دې توګه ولسمشر ،ملي شورا ،د ملګرو ملتونو سرمنشي ،بسپنه ورکوونکو او عامو خلکو ته د تړون
لیک د پلي کېدو په اړه رپوټ ورکړي.
د همغږۍ او څارنې ګډ پالوی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي 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
پالوي د څارنې او د افغانستان د ملي پراختیايي ستراتیژۍ د پلي کولو مسؤولیت لري .ددې کمیتې له ۱۲
استازو سره سره نوموړی پالوی د نړیوالې ټولنې له ۲۳استازو څخه جوړ دی چې د پراختیايي مرستو او
نظامي سرتېرو او همدارنګه د سیمه ییز استازیتوب په برخه کې تر ټولو زیاتې مرستې د معیار پر بنسټ ټاکل
شوي دي .په دغو استازو کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پالوی یا یوناما ،ناټو ،د افغانستان لپاره د امریکې د
امنیت د اوښتون ګډه قومنداني ،نړیوال بانک ،د آسیا پراختیايي بانک ،بسپنه ورکوونکي حکومتونه ،د اروپا
ټولنه او د ګاونډیو هیوادونو حکومتونه برخه لري .دغه پالوی په کال کې څلور ځله غونډه کوي.
د همغږۍ او څارنې د ګډ پالوي دنده اوسمهال د دریو فعالو کمیټو له خوا تسهیلیږي چې امنیت؛ حکومتداري،
بشري حقونه اود قانون واکمني؛ او اقتصادي او ټولنیزه پراختیا په کې راځي .دغه موضوعي برخې د
افغانستان د ملي پراختیايي ستراتیژۍ له ارکانو سره سمون لري .د خپلي ارزونې په تر سره کولو کې دغه
پالوی د فعالو کمیټو څخه چې په کې دافغان حکومت استازي او د اړوندو نړیوالو ملګرو استازي 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 خپلو اصلي موخو په رڼا کې دغه پالوي په کال کې دوه ځلې خپل
رپوټ جوړاوه؛ چې وروسته بیا له  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.

د روغتيايي خدمتونو بنسټيزه ټولګه

()BPHS

د روغتيايي خدمتونو بنسټيزه ټولګه ( )BPHSپه  ۱۳۸۱کال کې دعامې روغتيا د وزارت له خوا د مهمو بسپنه
ورکوونکو په همکارۍ را مینځ ته شوه .دا ټولګه دوې موخې لري )1 :د روغتيايي خدمتونو دیوې معياري
ټولګې برابرول چې د لومړنيو روغتيايي پاملرنو په کلينیکونو کې د روغتيايي خدمتونو د وړاندې کولو
بنسټ جوړوي )2 ،د وګړو د شمېر پر بنسټ روغتيايي خدمتونو ته د برابرې السرسۍ دودې له الرې د
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روغتيايي خدمتونو بيا ویشل.
د روغتيايي خدمتونو بنسټيزه ټولګه په ټيټه بيه د روغتيايي خدمتونو وړاندې کولو ته ځانګړي شوي ده او
پر ناروغیو د اخته کیدو او د مړينې اصلي الملونه په ګوته کوي .دغه پروګرام پر هغو 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 له نادولتي موسسو سره تړون وکړ چې له مخې به یې د  ۳۴والیتونو له ډلې څخه 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 تړون وکړ.
یاده شوي ټولګه د پنځواسانتیاوو له الرې وړاندې کېږي )1 :روغتيايي پستونه )2 ،ثانوي روغتيايي مرکزونه،
 )3بنسټيز روغتيايي مرکزونه )4 ،هر اړخیز(جامع) روغتیايي مرکزونه )۵ ،د ولسواليو روغتونونه،او همدا
راز په خورا لیرې پرتو سیمو کې د خوځنده ډلو له خوا .د روغتيايي خدمتونو بنسټيزه ټولګه .همدارنګه د
کارکوونکو د ګومارلو او ددغو اسانتیاوو د بنسټیزې بیارغونې لپاره معیارونه ټاکي .پر دغه ټولګه بیا کتنه
شوي په بیا کتل شوي ټولګه کې د ټاکل شوو روغتیايي مرکزونو لپاره فیزیوټراپیستان او اروا -ټولنیز
سالکاران زیات شوي او همدا راز د سترګو اساسي پاملرنې ددې ټولګې په لیست کې ور زیاتې شوي او د
الس رسۍ وړ دي .کابو  ۵۷سلنه افغانان د عامې روغتیا له نږدې کلینیکونو څخه د یو ساعت په خپلو پښو
مزل په واټن کې ژوند کوي.

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 شوي 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 شوو موخو سره کار وکړي .د زريزې
پراختيايي موخې د افغانستان په ملي پراختیايي ستراتیژۍ (29م مخ) ،او د افغانستان په تړون ليک کې
منظورې شوي دي .د زریزې اته پراختیايي موخې دادي:
•د بې ساري لوږې او بېوزلۍ له مینځه وړل
•د لومړنیو عمومي زده کړو تر السه کول
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•د جنسیت د برابرۍ وده او د ښځو پياوړتیا
•د ماشومانو د مړينې د کچې کمول
•د میندو د روغتيا ښه کول
•د ايچ آی وي /ايډز ،مالريا او نورو ناروغیو په وړاندې مبارزه
•د چاپیریال د ثبات تضمین
•د پراختیا لپاره د هر اړخیز ګډون رامینځ ته کول
افغان حکومت د خپلو پراختیايي نوښتونو لپاره په دې لیست کې  ۹موخې ورزیاتې کړې :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 پرتو خنډونو او د هیواد د پرمختګ په الره کې
امنیتي ستونزې په نښه شوي.
په  ۱۳۸۹کال کې د مالیې وزارت د پالیسۍ څانګې د زریزې د  ۹پراختیايي موخو په پوره کولو کې د افغان
حکومت د پرمختګ په اړه یو بشيړ رپوټ خپور کړ .رپوټ څرګندوي په داسې حال کې چې د بیالبیلو موخو
په برخه کې پرمختګ د بدلون په حال کې ؤ خو هیواد په دې بریالی شو څو د وړو ماشومانو او د پنځو کلونو
څخه کم عمره ماشومانود مړینې د کچې په راټیټولو ،د ښوونځي په عمر کې د ماشومانو ښوونځي ته د بیرته
راتګ ،او د ژوند په ټاکلو برخو کې د جنسیت د تشې د کمولو په برخه کې ښه والی راولي .که څه هم چې
د بیاکتنې الندې زیاتو برخو لپاره د معلوماتو نشتوالی یې د څارنې د پرمختګ په وړاندې جدي خڼد وباله
 ،د بیلګې په توګه ،رپوټ څرګندوي چې د  HIV/AIDSد خپریدو کره اټکل نه شي کیدای.
د نیوکې په توګه دې رپوټ یادونه وکړه چې « د پراختیا لپاره د نړیوالې همکارۍ د پوره کیدو وړ زیاترو
موخو په اړه لږ شواهد موجود دي» همدا راز د «غوره مرستو» اړتیایې په ډاګه کړه ،په رپوټ کې د بسپنه
ورکونکو د پیسو په اړه د وړاند وینې د نشتوالي ،د بسپنه ورکوونکو د ژمنو او رښتینو لګښتونو تر مینځ د
تشې د شتون ادعا شوې وه او همدا راز ویل شوي دا چې د بسپنه ورکوونکو پانګې د زریزې د پراختیايي
موخو له لومړیتوبونو سره په یوه لیکه کې نه دي نو دا د زریزې د پراختیايي موخو د پوره کولو لپاره
ستونزمنه وه  .لکه څرنګه چې په وروستیو کې د افغانستان پراختیايي بودیجه مالي مرستې جوړوي نورپوټ
ادعا کوي چې « له افغانستان سره مرستې د افغانانو اړتیاوو ته د ځواب ویلو پرځای د بسپنه ورکونکو د
غوره توب او د سپارښتنې پر بنسټ 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 شوي ده.
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د دغې ټولنې مرکزي دفتر په کندهار کې دی او اوسمهال په کابل کې د نوموړي 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 له 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 له حکومت سره ثبت دي او همغږۍ ته لېوالتيا ولري او همدارنګه د بسپنه ورکوونکو د بودیجې اسناد
او سازماني تاریخچه ولري او د پنځو نورو نادولتي موسسو له خوا تصديق شوي وي ،تر السه کوالی شي.
د  ۱۳۸۹کال د لړم تر میاشتې پورې دغې ټولنې۴۱غړي درلودل .دغه ټولنه د غړيتوب منظمې غونډې،
میاشتنۍ عمومي غونډې او د مشورتي کميټې لپاره په هرو دوو اوونيو کې ګردی مېز جوړوي ،سر بیره
پردې د اړتيا په وخت کې هم غونډې جوړوي.
د سهيلي او لويديځ افغانستان او بلوچستان د همغږۍ د ټولنې فعاليتونه په دريوو برخو وېشل کېږي :همغږي،
مالتړ او د وړتیا لوړول .دغه ټولنه خپلو 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 خپلي اندیښنې څرګندې کړي .دغې ټولنې د نادولتي مؤسسو
د قانون په تسويد کې د افغاني نادولتي مؤسسو د همغږۍ د ادارې ،د افغانستان لپاره د مرستو د همغږۍ
د ادارې او د افغان مېرمنو له شبکې سره په همکارۍ کې برخه درلوده .د خپلو غړو نادولتي مؤسسو په
استازیتوب او د سهیلي زون د استازي په توګه ،دغې ټولنې د افغانستان د ملي پراختیايي ستراتیژۍ د کرهڼې
او د کلیو د پراختیا د سکټورونو په وده کې اغېزمنه ونډه درلودله .په  ۱۳۸۹کال کې دې ټولنې د لندن په
کنفرانس کې ګډون درلود او د سولې د جرګې او د کابل د کنفرانس لپاره یې د مدني ټولنو د اعالمیې په برخه
کې مرسته کړې ده .دغه ټولنه 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.

د سيمه یيزو 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 په سیمه ییزه کچه په حکومتدارۍ کې د ښه والي او ثبات رامنځته کول دي .همدارنګه دغه اداره د
والیانو او ولسواالنو ،والیتي شوراګانو او ښاروالیو (پرته له کابل) د څارنې دنده په غاړه لري .نوي سیمه
ییزې استازي ادارې به د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواک ریاست تر مشرۍ الندې کارکوي .د  ۱۳۸۷کال د
غويې د میاشتې له دوهم فرمان څخه وروسته ،دغه ریاست ته د افغانستان لپاره د سیمه ییزې 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 ییزه کچه د سولې او ثبات پیاوړي کول  ،د عادالنه ،ډموکراټیکو بهیرونو
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له الرې د خدمتونو رسول او په سیمه ییزه 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 ددې ریاست لومړیتوبونه ،ددې ادارې په
ستراتیژیک کاري چوکاټ کې راغلې ستراتیژۍ او دندې  ،پنځه کلن ستراتیژیک کاري پالن (چې د
 ۱۳۸۷،۱۳۸۶څخه تر  ۱۳۹۲کلونه تر پوښښ الندی راولي) او د سیمه ییزې حکومتدارۍ پالیسي (چې د
 ۱۳۸۹کال د وري د میاشتې په دوهمه نیټه تصویب شوه).
د دغه ریاست الس ته راوړنې دا دي:
•د سیمه ییزې حکومتدارۍ د پالیسۍ جوړول دي چې دغه پالیسي به د سیمه ییزې 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 پیاوړي کړي.
•دوالیتونو او ولسوالیو په کچه عامه اداري سمون په ګڼ شمیردفترونو کې پیل 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.
•د افغانستان د فساد ضد ملي ستراتیژۍ پر بنسټ یوه د فساد ضد ستراتیژي جوړه شوه.
•د افغانستان د سیمه ییزې ادارې د پراختیا د آسانتیا د پروګرام له الرې چې په  ۱۳۸۹کال کې د افغانستان
د ثبات د پروګرام ( )ASPبدل شوی نوم دی والیتي او د ولسوالیو ادارو ته د زیربنا او تجهیزاتو برابرول.
•د  ۱۳۸۹کال د لړم له میاشتې څخه د افغانستان د ټولنیزې السرسۍ پروګرام په  ۱۵والیتونو :وردګ،
لوګر ،کاپيسا،غزني ،کونړ ،ننګرهار ،لغمان ،کندز ،بغالن ،خوست ،پکتیا ،هلمند ،کندهار ،دایکندي او
ارزګان کې له  ۷۲څخه زیاتې شوراګانې جوړې کړې.
•په  ۱۳۸۹کال کې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک ریاست د اجراأتو پر بنسټ د والیانو د صندوق
آزمایښتي پروګرام یې پیل کړ ،چې د ادارې د پیاوړتیا په موخه والیانو ته د میاشتې  ۲۵۰۰۰ډالره
برابروي.
•د  ۱۳۸۹کال د لړم په میاشت کې د ولسوالیو د تسلیمۍ پروګرام ( )DDPچې موخه یې په نوو امن شوو
ولسوالیو کې په ځايي کچه د حکومت د حضور پیاوړي کول دي ،چې دغه پروګرام د په پام کې نیول
شوو  ۸۰ولسوالیو له ډلې نه  ۱۴ولسوالیوته پراخ شو او له هغې ډلې نه د ولسوالۍ اته ټولګې منظور
او یوه ټولګه د هلمند والیت د نادعلي په ولسوالۍ کې پلي شوه.
•ښاري وګړو لپاره د افغانستان د ښاروالیو سیمه ییز پروګرام (،)RAMP UPد وړتیا د لوړولو پروګرام
دی چې د  ۳۴والیتونو ښاروالۍ تر پوښښ الندې نیسي او د درېوو کلونو لپاره د  ۶۰۰میلیونو ډالرو
بشپړه بودیجه لري.
د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواک ریاست مهم بسپنه ورکوونکي دا دي :د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې د
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افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو پروګرام ( ،)ASGPایشیا فونډیشن ،او د امریکې د پراختیايي ادارې د وړتیا
د لوړولو پروګرام.

دعدلي سکټور سمون

()JSR

د عدلي سکټور سمون د افغانستان د حکومت د امنیتي سکټور د 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 په خپله دعدلي سکټور د سمون له نوښتونو سره مخامخ دي ستره محکمه ،دعدلیې وزارت ،او
لویه څارنوالي ده .د عدلي سکټور د سمون ستر بسپنه ورکوونکي ،د ایټالیا ،امریکې ،کاناډا ،ناروې ،جرمني
او د بریتانیې هیوادونه دي .د ملګرو ملتونو یو شمیر سازمانونه هم له دې سکټور سره مرسته کوي ،لکه د
ملګرو ملتونو مرستندویه پالوی یا یوناما ،د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام ،د ماشومانو لپاره د ملګرو
ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف ،د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا  .UNIFAMپه دغه سکټور
کې 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 عدلي سکټور د کارکوونکو روزل او د وړتیاوو
لوړول
•په ځینو پوهنتونونو کې د مدافع وکيالنو د اړوندو روزنو او کورسونو د میتودونو نوي کول
•د قانون تسوید
•د حقوقي مرستواو د عامه حقوقي پوهاوي د کمپاینونو پراختیا.
•د دودیزو عدلي میکانیزمونو ښه کول څو (په لومړي سر کې ځايي جرګې او شوراګانې) ډاډ تر السه
شي چې هغوي د ملي حقوقي نظام او له 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 وکيالنو روزنه؛ په قضا پورې د اړوندې روزنیزې تګالرې نوي
کول 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 ییزه کچه د حقوقي وړتیا د لوړولو په موخه په دندو وګومارل.
د حقوقي روزنو ملي خپلواک مرکز په  ۱۳۸۶کال کې د کابل په پوهنتون کې پرانیستل شو .چې دغه مرکز
فارغینو ،حقوقي مسلکي کسانو او د افغانستان د عدلي سکټور کارکوونکو ته حقوقي روزنې برابروي؛ دې
مرکز په  ۱۳۸۷کال کې د افغانستان د حقوقو لومړی بشپړ کتابتون پرانیست.
د  ۱۳۸۵کال د تلې په میاشت کې د عدلي سکټور د سمون ژمنې د عدلي سمون د نړیوالې همغږۍ د ډلې په
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رامینځ ته کیدو ،په دوبۍ کې د  ۱۳۸۵کال د لیندۍ د میاشتې د قانون د واکمنۍ کنفرانس،او په افغانستان کې
د عدالت او د قانون د حاکمیت په اړه د  ۱۳۸۶کال د چنګاښ د میاشتې د روم کنفرانس سره بیا متمرکزې
شوي.
د روم په کنفرانس کې ګډون کوونکو -د افغان حکومت استازو ،بسپنه ورکوونکو او نړیوالې ټولنې  -په یو لړ
ګډو نیتونو ،اساسي اصولو اومهمو فعالیتونو باندې سره جوړه وکړه .د اساسي فعالیتونو پلي کول له کنفرانس
څخه وروسته پیل شول چې په هغو کې؛ د ملي عدلي پروګرام ،د ملي عدلي سکټور د ستراتیژۍ پیل او د
پروګرام د بسپنه ورکوونکو ګډه پانګه اچونه ،هم تایید شوه چې لنډ مهالو پروژو ته بېړنی مالتړ برابروي
او له اوږدمهالو پروژو سره 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 پالوي په چوکاټ کې د
افغانانو په مشرۍ د عدلي سکټور لپاره د څارنې او ارزونې د سیسټم په رامینځ ته کیدو یې سره موافقه وکړه.
د افغانستان د ملي پراختیايي ستراتیژۍ د بهیر د یوې برخې په توګه ،د افغانستان هرې عدلي ادارې ،لکه؛
ستره محکمه ،د عدليې وزارت او لویې څارنوالۍ ،د سمون لپاره یوه پنځه کلنه ستراتیژي جوړه کړه .دغه
ستراتیژي بیا د ملګرو ملتونو د مرستندویه پالوي د قانون د واکمنۍ د دفتر د الرښوونې 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 له لوړ پوړو چارواکو څخه جوړه او د
بسپنه ورکوونکو د یو نړیوال مدیره پالوي له لورې سال مشوره ورکول کیږي) او له پروګرام څخه د مالتړ
یو واحد د  ۱۳۸۷کال د چنګاښ په میاشت کې جوړ شول
اوسمهال د افغانستان د عدلي سکټور د سمون پروژه ( )AJSPRد نړیوال بانک تر الرښوونو الندې پر مخ
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 .نوموړي پروژه د بشري سرچینو او فزیکي بنسټونو
پر مدیریت ،د معلوماتو او اړیکو پر ټکنالوژۍ؛ حقوقي مرستو او حقوقي پوهاوي او د پروژو د څارنې کمیټې
( )POCاو همدارنګه د پروګرام د مالتړ واحد ( )PSUسره د مرستو په ښه والې تمرکز لري.
د ټولو لپاره د قانون او عدالت د ملي لومړیتوب پروګرام د  ۱۳۸۹کال د چنګاښ په میاشت د کابل په کنفرانس
کې معرفی شو .په داسې حال کې چې دغه پروګرام په پام کې لري چې عدالت ته ال هم لومړیتوب ورکړي
د عدلیې ملي پروګرام دسمون د سکټور فعالیتونه په ځان ګې رانغاړي او د حقوقي نظام پر هغو برخو (چې
له هغو الرو چارو سره چې خلک حقوقي نظام او دقانون واکمني تجربه کوي خورا اړوند دی) د تمرکز په
موخه رامینځ ته شوی دی.
دې پروګرام یو شمیر موخې چې د  ۱۳۹۰کال په لومړۍ نیمايي کې به یې تر سره کړي ترتیب کړې دي.
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لکه :د جنايي اصولو د قانون د مسودې تصویب ،د مدني او دجزا د قانون د تفسیر برابرول ،په غیر قانوني
توګه د غصب شوو ځمکو د بیرته راګرځولو د اسانتیا په موخه د دولتي پالیسیو او عدلي وړتیاوو پیاوړي
کول ،او د حقوقي مرستو د خدمتونو د وړاندې کولو ښه کول .همدا راز دا څرګنده شوي چې قانون او
عدالت به د ټولو لپاره د نوو اقداماتو لکه د وزیرانو دملی محکمې د رامینځ ته کولو او د فساد ضد محکمې
پر پراختیا سربیره به په سیمه کې د روانو فعالیتونو لکه د معاشونو او رتبو ،او دسمون او بیا جوړښت د
لومړیتوب ( )PRRپیاوړي کولو ته ادامه ورکړي.

د لومړیتوب ډله ییز او ملي

پروګرامونه ()NPPs

د افغانستان حکومت د  ۱۳۸۹کال د لندن په کنفرانس کې د افغانستان د ملي پراختیايي ستراتیژۍ پلې کیدو
ته د لومړیتوب ورکولو په موخه په ډله ییز ډول د وزارتونو دبیا جوړیدو وړاندیز وکړ .دا د ثبات ،د دندو
رامینځ ته کولو او اقتصادي ودې  ،او د یو استازي او حساب ورکوونکي ادارې په هکله موضوعاتو پورې
اړوند ؤ چې په کنفرانس کې پرې بحث وشو.
حکومت په وزارتونو پورې اړوند د لومړیتوب ډله ییزو او ملي پروګرامونو د پراختیا په موخه د وزارتونو
په کچه غونډې او سال مشورې تر سره کړې .او د چنګاښ د میاشتي په کابل کنفرانس کې د بیالبیلو کلسټر
ډلو لپاره یو کاري پالن وړاندې کړ .د کلسټر او  NPPsلپاره استدالل کې د څارنې او ارزونې زیاتول او
د بودیجې د پالیسۍ د جوړولو لپاره د یوې واحدې کړنالرې رامینځ ته کول وو.
د  NPPلنډیز او موخې د افغانستان د ملي پراختیايي ستراتیژۍ د لومړیتوبونو او اجراأتو په پالن کې یو
ځای شوی چې دغه الندیني کلسټر جوړښتونه وړاندې کوي:

د حکومتدارۍ یا ادارې ډله
چې په کاري ډله کې د سترې محکمې ،د عدلیې وزارت ،لویې څارنوالۍ ،د اداري چارو د سمون او ملکي
خدمتونو خپلواک کمیسیون ،د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک ریاست ،د فساد ضد ستراتیژۍ پر تطبیق د څارنې
لویه اداره ،د اداري چارو اداره ،د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون ،د مالیې وزارت ،د کلیو د
بیا رغونې او پراختیاوزارت ،د کورنیو چارو وزارت ،او د تفتیش او څارنې ادارې استازیتوب وشو.

د حکومتدارۍ د ملي لومړیتوب پروګرامونه
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د مالي او اقتصادي سمون لپاره د ملي لومړیتوب پروګرام
د ملي حساب ورکونې او روڼوالې لپاره پروګرام
د با کفایت او اغیزمن حکومت لپاره د افغانستان پروګرام
د ځايي حکومتدارۍ یا ادارې لپاره ملي پروګرام
د ټولو لپاره د قانون او عدالت ملي پروګرام
د مدني دندو او د بشر د حقونو لپاره ملي پروګرام

د اقتصاد او زیر بنا د پراختیا

ډله()EID

د کانونووزارت ،د ملکي هوانوردۍ او ترانسپورټ ،د فواید عامې ،د اوبو او انرژۍ ،د سوداګرۍ او
صنایعو ،د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ ،د ښاري پراختیا وزارتونه او کابل ښاروالۍ.
د  EIDد ملي لومړیتوب پروګرامونه:
 .۱له سیمې او نورې نړۍ سره د افغانستان نښلول
 .۲د کانونو د راایستلو له صنایعو سره د ستراتیژیکې همکارۍ له الرې د افغانستان د مالي خپلواکۍ وده
 .۳صنایعو او ټولنو ته د اغیزمنې انرژۍ لیږد
 .۴د ښاري معیشت وده
 .۵د د ندو او سوداګریزو فرصتونو په ګډون د خصوصي سکټور په مشرۍ له هر اړخیزې ودې سره
مرسته
 .۶د معلوماتو د ټولنې پرانیستل او هڅول

د کرهنې او کلیو د پراختیا ډله( )ARD
د کرهنې ،اوبولګولو او مالدارۍ ،د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ،د اوبو او انرژۍ او د نشه يي توکو په
وړاندې د مبارزې وزارتونه .
د  ARDد ملي لومړیتوب پروګرامونه
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 .۱د اوبو او طبیعي سرچینو ملي پراختیا
 .۲د ملي هر اړخیزو کرهنیزو تولیداتو او مارکیټ پراختیا
 .۳د کلیو ملي السرسي
 .۴د ځایی ادارو ملي پیاوړتیا

د بشري سرچینو د پراختیا

ډله()HRD

د پوهنې  ،د لوړو زدکړو ،د ښځو د چارو ،د کارټولنیزو چارو ،معلولینو او شهیدانو د چارو ،او د عامې
روغتیا وزارتونه.
د  HRDد ملي لومړیتوب پروګرامونه
 .۱د وړتیاوو د پراختیا او د آزاد او دوستانه هڅو له الرې د پاییدونکي کار لپاره د الرې هوارول
 .۲قانون
 .۳زده کړه د ټولولپاره
 .۴د لوړو زده کړو لپاره د فرصتونو پراخول
 .۵د افغانستان د ښځو لپاره د کاري پالن د پلي کیدو د چټکولو په موخه د ظرفیت پراختیا
 .۶د روغتیا لپاره بشري سرچینې

د امنیت ډله
د کابل د کنفرانس د بهیر په اسنادو کې د امنیتي ډلې رښتینی جوړښت په ډاګه شوی نه دی .خو سره له
دې مهم امنیتي نوښتونه د افغانستان د سولې او بیا پیوستون د پروګرام او افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي
مسوولیتونو د لیږد له بهیر څخه رامنیځ ته کیږي.

د سولې ملي مشورتي

جرګه()NCPJ

د سولي ملي مشورتي جرګه د  ۱۳۸۹کال د غبرګولي له  ۱۴-۱۲نیټې پورې دافغانستان له  ۳۴والیتونو څخه
د څه دپاسه  ۱۶۰۰استازو په ګډون په کابل کې پرانیستل شوه .دغه جرګه د اساسي قانون د تصویب د لویې
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جرګې په خیمه کې پرانیستل شوه .جرګې په پام کې درلود څو د بلواګرو سره د بیا پخالینې او خبرواترو د
وړاندیز په هکله د خلکوسره د سالمشورې لپاره حکومت ته یوه کړنالره جوړه کړي.
له دې کبله چې دغه جرګه یوه مشورتي جرګه وه نو حقوقي ارزښت یې نه درلود .دا د سولي او بیا پیوستون
د نوښت سره د حکومت له موافقې او همدا راز په  ۱۳۸۹کال کې د لندن په کنفرانس کې د افغانستان د
حکومت یوې شوي ژمنې دعملي کولو سره خپلې لوړې درجې ته ورسیده.
ددې جرګې د اجنډا مشري د ولسمشر کرزي له خوا کیده  ،ددې جرګې ګډونکوونکي والیان ،په پارلمان کې
د خلکو استازي ،سیمه ییز مشران ،دعلماوو د عالي شورا غړي ،مدني ټولنې ،سوداګر ،کوچیان ،معلولین،
کډوال او ښځې وې .په لومړي سر کې د اندیښنو له رامینځ ته کیدو وروسته د ښځینه ګډونکوونکو شمیر
 ۴۰۰ته لوړ شو چې د ګډونکوونکو  ۲۰سلنه یې جوړوله .د طالبانو او نورو بلواګرو ډلو او د سیاسي
مخالفینو استازو په دې جرګه کې ګډون نه درلود.

د کابل کنفرانس او د کابل بهیر
د افغانستان په اړه د کابل نړیوال کنفرانس د  ۱۳۸۹کال د چنګاښ په  ۲۹نیټه جوړ شو د کابل کنفرانس
چارچابیر د کابل د بهیر اصطالح هم مطرح شوه چې د حکومتدارۍ د سمون او د سولي د اجنډا پر عملي
کولوداللت کوي چې د  ۱۳۸۸کال د لړم په میاشت کې د ولسمشر کرزي د دوهمې لوړې د مراسمو په وینا
کې په دې هکله خبرې شوې وې.
د ولسمشر حامد کرزي او د ملګروملتونو د عمومي سر منشي بانکي مون په ګډه مشرۍ د کابل کنفرانس په
حقیقت کې د افغانستان په اړه د ګڼ شمیر نړیوالو کنفرانسونو له ډلې څخه یو کنفرانس ؤ چې په هیواد کې د
ننه او د نړیوالو مشرانو او بهرنیو چارو د وزیرانو په ګډون جوړ شو .په دې کنفرانس کې په افغان مشرتابه
او افغان ملکیت ټینګار کیده او ددې کنفرانس په اعالمیه کې دا څرګنده شوه چې د کابل بهیر افغانانو ته د
ښه امنیت ،ښې حکومتدارۍ او ښو اقتصادي فرصتونو په هکله د افغان حکومت د ژمنو بیا پخلی دی.
همدا راز افغان مشرتابه ته د لیږد او د امنیت او اقتصادی مرستو د برابرولو په برخه کې د نړیوالې ټولنې
ژمنې روښانه کړې.
د  ۱۳۸۸کال د مرغومي په میاشت کې د لندن کنفرانس او د  ۱۳۸۹کال د غبرګولي په میاشت کې د سولي
جرګه د هغو شرایطو ،کاري چوکاټونو او پالنونو رامینځ ته کولو لپاره چې د کابل په کنفرانس کې پرې
موافقه وشوه مهم پړاوونه وو .په دې کې دا برخې شاملې دي:
د ایساف او ائتالفي ځواکونو څخه افغان ملي پوځ ته د امنیتي مسولیتونو لیږد
•	
د افغانستان د سولي او بیا پیوستون د پروګرام رامینځ ته کول
•	
د افغانستان دملي پراختیايي ستراتیژۍ بیا جوړښت او هغې ته بیا لومړیتوب ورکول
•	
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نړیوالو ګډونکوونکو د  ۱۳۹۳کال په پای کې په ټولو والیتونو کې افغان حکومت ته د امنیت دمسوولیت د
سپارلو د لیږد سند السلیک کړې .ددې لیږد سره دمرستې لپاره افغان حکومت د افغان ملی پوځ د کیفیت
او کمیت د لوړولو ژمنه وکړه ،په داسې حال کې چې نړیوالو ګډون کوونکو د افغان ملی پوځ د روزنې،
سمبالولو او تمویلولو ژمنې بیا تکرار کړې .ګډون کوونکو په اصولو کې د افغانستان د سولي او بیا پیوستون
له پروګرام سره موافقه وکړه او د سولي او بیا پیوستون د وجهي صندوق له الرې د دې پروګرام سره د
خپلو مرستو ژمنې تکرار کړې.
د افغانستان د یوې لومړیتوب ورکول شوي ملي پراختیايي ستراتیژۍ په کاري چوکاټ کې افغان حکومت
د خدمت رسوونکو ادارو ،د ملي لومړیتوب د پروګرامونو د پالیسیو د پریکړو او پلې کولو پر سمون
دتمرکز ژمنه وکړه .ګډون کوونکو د افغانستان د ملی پراختیايي ستراتیژۍ د پلې کولو او لومړیتوب ورکولو
سره دمرستې په موخه د افغان حکومت ډله ییزې کړنالرې( )clusterاو وزارتونو تر مینځ د همغږۍ له
میکانیزم څخه هرکلی وکړ .افغان حکومت د پلي کوولو ،د پام وړ پایلو او بودیجې سره دمرستې لپاره د
ملي لومړیتوب د پروګرامونو ال لومړیتوب ورکولو او پياوړي کولو ته ژمن دی .دغه پالن د پروګرام د
اغیزمن مدیریت او حساب ورکونې د تضمین په موخه د سنجولو وړ  ۶او ۱۲میاشتو او  ۳او  ۵کلنو موخو
وړاندیز کوي.
د لندن د کنفرانس د اعالمیې سره سم ګډون کوونکو په دوو کلونو کې د افغان حکومت د اصلي بودیجې له
الرې د خپلو د لږ تر لږه  ۵۰سلنې مرستو د مستقیمې ورکړې اعالم وکړ .خو سره له دې ټینګار وشو چې
دغه ژمنه د افغان حکومت د عامه مالي مدیریت د نظام د پیاوړي کولو لپاره د سمون په پلې کولو ،د فساد په
راکمولو ،د بودیجوي د اجرااتو په ښه کولو او د عاید د راټولولو په زیاتولو پورې اړه لري .سربیره پردې
نړیوالو ګډون کوونکو د ملي لومړیتوب دپروګرامونود مالتړ لپاره د خپلو پراختیايي مرستو د تنظیم او په
دوو راتلونکو کلنو کې د دې موخې  ۸۰سلنې ته د رسیدو لپاره خپله تیاري څرګنده کړه.
د افغانستان لومړیتوب ورکول شوې ملي پراختیايي ستراتیژۍ د پلې کوولو څخه د څارنې په موخه افغان
حکومت او نړیوالې ټولنې د کابل د بهیر د یوې برخې په توګه د افغانانو نویو لومړیتوبونو ته په پام سره د
ژمنو د دوه اړخیز پرمختګ په موخه په کال کې یو ځل د وزارتونو په کچه د غونډو نیت څرګند کړ .ګډون
کوونکو په دې هکله چې د څارنې او همغږۍ ګډه ډله به له بهیر سره دمرستې او څارنې په موخه په څلورو
میاشتو کې یوځل سره غونډه کوي( چې د دایمي کمیټو او فرعی کمیټو له خوا یې مالتړ کیږي).سر بیره پردې
د کابل په بهیر کې د افغان حکومت ،نړیوالې ټولنې ،او مدني ټولنې تر مینځ کلنۍ غوندې هم شاملې دی.
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د مدني ټولنې او بشري حقونو

www.cshrn.af

شبکه()CSHRN

د مدني ټولنې او د بشري حقونو د شبکې موخه د بشري حقونو د پیاوړي خوځښت له الرې په افغانستان کې
بشري حقونو ته د درناوي زیاتول دي .د غه شبکه په  ۱۳۸۳کال کې د  ۲۵افغاني ادارو له خوا رامینځ
ته شوه ،دغه شبکه اوسمهال  ۷۰غړي سازمانونه لري چې د  ۱۰۰نورو غړو سازمانونو سره کار کوي.
ددې شبکې غړي سازمانونه د ښځو او ماشومانو د حقونو ،د بیان د آزادۍ ،د رسنیو د آزادۍ او د قانون د
واکمنۍ په ګډون د بشر د حقونو لپاره په انفرادي او ټولیزه توګه کار کوي .همدا راز دغه شبکه له دولتي
ادارو سره د خبرو اترو الره هواروي  .دغه شبکه د غړو سازمانونو ،دولتي ادارو او مشرانو تر مینځ خبرې
اترې تنظیموي.
د مدني ټولنې او بشري حقونو شبکه یو شمیر پوه او با تجربې روزونکي لري چې د افغانستان له شرایطو
سره سم یې یو لړ روزنیز الرښودونه برابر کړي دي چې پر بشري حقونو ،د جګړې بدلون ،انتقالي عدالت
او د ښځو پر حقونو تمرکز لري .دغه شبکه د بشري حقونو د روزنې او په دې هکله د بحثونو د هڅونې
په موخه ،رسنۍ کاروي .د سهار مو نیکمرغه افغانستان له راډیويي چینل سره کار کوي  ،د غږ په نامه
د بشري حقونو اوونیزه خپرونه خپروي .همدا راز دغه شبکه په هرات او مزار شریف کې له ځایی راډیو
ګانو څخه کار اخلي .سر بیره پردې د انګاره تر سر لیک الندې یوه درې میاشتنۍ مجله خپروي او د کلید
په نامه اوونیزې کورنۍ مجله کې د بشري حقونو تر نامه الندې یو پاڼه لري.
ددې شبکې مرکزي دفتر په کابل او والیتي څانګې یې په جالل آباد ،مزار شریف ،بامیان او هرات کې
میشتې دي .ددې شبکې عمومي غونډه ددې شبکې د پالیسي جوړونې او پریکړه کوونکي ډلې په توګه د
غړو سازمانونو څخه جوړه ده .د مشرتابه کمیټه له یوولسو ټاکل شوو غړو څخه جوړه ده چې دا تضمینوي
چې ددې شبکې ټول فعالیتونه د منل شوو قوانینو او ستراتیژو سره سم دي.

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 د څارنې لپاره ترې ګټه اخیستل کیږي.
د مرکزي احصائیې اداره چې په 1352لمريز کال کې جوړه شوې وه د  1384کال د کب په مياشت کې
د ولسمشر د فرمان پر بنسټ ديوې خپلواکې ادارې په توګه اعالم شوه .د دغې ادارې  ۸۰۰کارکوونکي
د کابل په مرکزي دفتر او په والیتي څانګو کې په کار بوخت دي .د مرکزي احصائيې اداره نیغ په نیغه
ولسمشر ته رپوټ ورکوي او د ملي احصائيې د کميټې او د ملي سرشمېرنې د کمیټې (د ملي سرشمېرنې د
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پلي کولو په موخه د لنډمهال لپاره جوړه شوي ده) له خوا ورته سال مشورې ورکول کېږي .په دغو دواړو
کمیټو کې د ګڼ شمېر وزارتونو او خصوصي سکټور استازي برخه لري.
د مرکزي احصائيې د ادارې چارې په لسو ( )۱۰سترو څانګو وېشل شوي دي :اقتصادي احصائيه؛ د نفوسو
او ټولنيزه احصائيه؛ د ملي حسابونو؛ د عملیاتو؛ د خپرونو او خپرولو؛ د ستراتیژیک پالن جوړونې او له
بسپنه ورکوونکو سره د اړیکو؛ د ادارې ،د داخلي ارزونې او پلټنې؛ د کارکوونکو روزنیز مرکز او یوه
داراالانشأ.
د مرکزي احصائيې اداره د افغانستان کلنی احصائيوي کتاب ،د کورنیو له خوا د توکو او خدمتونو د لګښت
د بیې د مینځني اټکل ( )CPIکلنی کتاب ،د افغانستان د سوداګرۍ کلنی احصائيوي کتاب( هغه خپرونه چې
پر بهرنۍ سوداګرۍ تمرکز لري) ،او د افغانستان د نفوسو اټکل ( په والیتي او سیمه ییزه کچه د جندر او
ښاري – کلیوالي هستوګنو 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 مینځنی اټکل( ،)CPIاو دکورنیو د ورځني
لګښت په اړه تازه معلومات په خپله درې میاشتینۍ ګڼه کې خپروي .د دې ادارې خپرونې په پښتو  ،دري
او انګلیسي ژبو خپریږي .همدا راز نوي معلومات ددې ادارې په ویب پاڼه کې په منظم ډول خپریږي.
په  ۱۳۸۳کال کې د مرکزي احصائيې ادارې د نړیوال بانک ،د آسیا پراختیايي بانک ،د پیسو نړیوال
صندوق ،او د انګلستان د نړیوالې پراختیايي ادارې ( )DFIDپه مرسته د احصائيې یو ماسټر پالن جوړ کړچې
په  ۱۳۸۴کال کې تصویب شو ،دې ماسټر پالن 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 یو پروګرام طرح کړ.
په  ۱۳۸۷کال کې د مرکزي احصائيې ادارې په کابل کې د معیوبینو لپاره د اسانتیاوو یوه سروې پیل کړه.
په  ۱۳۸۸کال کې د اقتصادي ادارو او په ملي پریکړو کې د ښځو د ګډون په اړه یوه سروې هم پیل کړه.
د مرکزي احصائيې اداره به په کال  ۱۳۹۰کې د بُن د تړون له مخې د وګړو ملي سر شمیرنه پیل کړي.
وروستۍ سرشمېرنه په  ۱۳۵۷کال کې پېل شوي وه ،خوهیڅ کله بشپړه نه شوه .د غه اداره د  ۱۳۸۲کال
راهیسې د سرشمېرنې په وړاندینیو چارو کې بوخته ده؛ د  ۱۳۸۶کال په نیمايي کې دې ادارې د خنډونو او
ستونزو د څيړلو په موخه یوه مقدماتي سر شمیرنه پیل کړه او د ټولو  ۳۴والیتونو لپاره د کورنیو د لیستونو
لومړنۍ پاڼې په  ۱۳۸۸کال کې بشپړې شوي .یوه سمه سر شمیرنه به  ۲۱ورځې وخت ونیسي چې ۳۷۰۰۰
کارکوونکو او  ۶۲ملیون ډالر بودیجې ته اړتیا لري چې ښايي دغه سر شمیرنه به په  ۱۳۹۰کال کې تر
سره شي.
د مرکزي احصائيې ادارې او د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت د اروپایی کمیسیون په مرسته په ۱۳۸۸
کال کې د  ۱۳۸۷/۱۳۸۶کال د ګواښ او زیانمنۍ د ملي ارزونې موندنې خپرې کړې .چې دغه وروستۍ
ارزونه د لنډ مهالو معلوماتو د راغونډولو څخه د یوې کلنۍ ستراتیژۍ پر لور یو بدلون ؤ .ددې ارزونې
عملي کار چې موخه یې د راغونډو شوو معلوماتو د کیفیت د ښه کولو په موخه د موسمي لګښتونو تر السه
کول او په سیمه کې د مرکه کوونکو د یوې کوچنۍ ډلې چې په خورا دقت سره ټاکل شوي وي ګومارل وو
د  ۱۳۸۶کال له زمري نه د  ۱۳۸۷کال د زمري تر میاشتې پورې په تر سره شو .ددې ارزونې له الرې
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په دې برخو کې معلومات راغونډ شول :د وګړو جوړښټ او بدلون ،د کار د ځواک ځانګړتیاوې ،کرهڼه،
بیوزلي او مساوات ،پوهنه ،روغتیا ،هستوګنځي ،د ښځو دریځ ،کورنۍ ترینګلتیاوې او ټولنیز غورتوبونه.
همدا راز دې ارزونې په افغانستان کې د بې وزلۍ کچه  ۳۶سلنه وښوده ،په دې معنی چې کابو  ۹میلیونه
افغانان د خپلو بنسټیزو لګښتونو او نورو اړتیاوو د پوره کولو وړتیا نه لري .سر بیره پر دې د بیوزلۍ کچې
ته نږدې ګڼ شمیر نور وګړې هم شته چې یوه واحده منفي ضربه کوالی شي نور ډیر زیات وګړي د بیوزلۍ
لور ته ولیږدوي .د ګواښ او زیانمنۍ د ملي ارزونې د فعالیتونو رپوټونه د مرکزي احصائيې په ویب پاڼه
کې د الس رسۍ وړ دي.
ټول هغه سازمانونه چې په پام کې لري څو په افغانستان کې احصائيوي څېړنې وکړي ،د قانون له مخې اړ
دي چې خپل فعالیتونه له دې ادارې سره همغږي کړي.

د ملي پيوستون پروګرام

()NSP

www.nspafghanistan.org

د ملي پيوستون پروګرام ( )NSPد افغان حکومت یو مخکښه پروګرام دی چې په دري ژبه د همبستګي ملي
او په انګلیسي ژبه کې د ( )National Solidarity Programپه نامه یادیږي .د ملي پيوستون پروګرام په پام
کې لري څو د کلیوالو ټولنو الس رسی ټولنیزو او اغیزمنو بنسټونو او خدمتونو ته ښه کړي او له الندینیو
الرو ښې حکومتدارۍ ته یو بنسټ را منځ 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 ییز مشرتابه د استازیتوب لپاره یو بنسټ را مینځ ته کړي.
•په سيمه ییزه کچه د بيارغونې ،پراختيا او د وړتیاد لوړولو وده.
د ملي پيوستون پروګرام هڅه کوي چې دغه موخو ته دپروګرام دڅلورو برخو له الرې ورسېږي )1 :د
ټولنيزو پراختيايي شوراګانو له را مینځ ته کیدو سره مرسته( د ټولنې له ښځینه او نارینه غړو څخه جوړې
پریکړه کوونکي استازي ادارې دي) ؛  )2له ټولنيزو پراختيايي شوراګانو سره د ټولنې د پراختيايي پالن او
پراختیايی لومړیتوبونو په رامینځ ته کولو کې مرسته او د بيارغونې د پروژو وړانديز کوي؛  )3د ټولنې د
پراختیایې پالن لومړیتوبونو ته د ځانګړو مالي مرستو برابرول؛  )4له دولتي ارګانونو ،نادولتي سازمانونو
او بسپنه ورکوونکو سره د ټولنې د پراختيايي شوراګانو تړل ترڅو خدمتونو او سرچينو ته الس رسي ښه
کړي .دغه پروګرام د خپلو ټولنو له خوا دملي پيوستون د مرسته کوونکوملګرو لکه د ملګرو ملتونو د یوې
ادارې ( )UN- Habitatملي /نړیوالو نادولتي سازمانونو په مرسته پلي کیږي.
د ملي پیوستون پروګرام د مالیې او د کلیو د بیارغونې او پراختیا د وزیرانو له خوا په  ۱۳۸۲کال کې رامینځ
ته شو .ددې پروګرام له پیل او د  ۱۳۸۹کال د زمري له وروستیو راهیسې دې پروګرام څه د پاسه  ۷۰سلنه
کلیوالي وګړي تر خپل پوښښ الندې نیولي او د افغانستان د کابو  ۴۰۰ولسوالیو او والیتونو د مرکزونو له
ډلې نه یې په  ۳۶۱مرکزونو کې له  ۲۲،۴۵۵څخه زیاتې ټولنیزې پراختیايي شوراګانې رامینځ ته کړې
دي .په دې موده کې دې پروګرام د ټولنیزو پراختیايی شوراګانو کابو  ۴۰۰۰۰۰غړي روزلي او له ۷۱۳
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میلیون ډالرو څخه زیاتې پیسې یې پر کلیوالي ټولنو ویشلي چې په پایله کې د څه د پاسه  ۵۰۰۰۰هغوټولنیزو
فرعي پروژو سره چې لومړیتوب ورکړل شوی مالي مرسته شوي ده .چې د دې فرعي پروژو له ډلې نه
د ترانسپورت( ،)٪۲۵اوبو رسولو او روغتیا ساتنې( ،)٪۲۴اوبولګولو( ،)٪۱۸د برښنا د رسولو()٪۱۳
پوهنې( ،)٪۱۲معیشت( )٪۵او نوروبرخو کې( ۴۲۰۰۰ )٪۳پروژ ې بشپړې شوي دي .د ملي پیوستون
پروګرام د هیواد په زیاترو لیرو پرتو سیمو کې د حکومت یواځینی فعال پروګرام دی.
د ملي پیوستون د پروګرام لومړی پړاو چې  ۱۷۳۰۰ټولنې یې تر پوښښ الندې وې د  ۱۳۸۵کال د کب په
میاشت کې بشپړ شو .ددې پروګرام دوهم پړاو چې  ۵۹۰۰نورې ټولنې یې تر پوښښ الندې دي د ۱۳۸۶
کال د وري په میاشت کې پیل او د  ۱۳۹۰کال د وږې تر میاشتې پورې به دوام ومومي او په دې توګه د ملي
پیوستون دپروګرام ټولیز پوښښ  ۲۳۱۸۰ټولنو ته چې له مرسته کوونکو ملګرو سره تړون لري -رسیږي.
ددې پروګرام دریم پړاو د افغان حکومت له خوا د ملي پیوستون د بسپنه ورکوونکو ،مرسته کوونکوملګرو،
د ټولنې غړو او نورو ونډه والو په سال مشوره طرح شوی .په داسې حال کې چې ددې پروګرام دریم پړاو یو
شمیر نوښتونه وړاندې کوي .دغه پروګرام د یو ټولنیزهڅوونکي پراختیايي پروګرام په توګه پاتې دی .ددې
پروګرام ټولیزې پراختیايي موخې د ځايي ادارې او ټولنیزې -اقتصادي پراختیا لپاره د ټولنیزو پراختیايي
شوراګانو جوړول ،پیاوړي کول او ساتل دي.
د ملي پیوستون د پروګرام دریم پړاو له درې عناصرو څخه جوړ دی )۱ :د ټولنیزو پراختیايی شوراګانو
د وړتیا لوړول )۲،د ټولنیزې او اقتصادي پراختیا لپاره ټولنیزې مالي مرستې )۳ ،د پروګرام د څارنې او
ارزونې په ګډون د پروژو له پلي کیدو سره مرسته .لومړی ،د ملي پیوستون د پروګرام دریم پړاو (First
 )NSP 3څه د پاسه  ۱۰،۳۲۰ځایي ټولنو ته چې ال تر اوسه ددې پروګرام تر پوښښ الندې نه دي راغلي د
لومړنۍ ځانګړي مالی مرستې په بشپړولو کې به مرسته وکړي او په دې توګه به دغه پروګرام په افغانستان
کې ټولې کلیوالي ټولنې ترپوښښ الندې راولي .دوهم ،د مالي مرستو په دوهم پړاو کې  ۱۷۴۰۰به هغو
شوراګانو ته مالي مرستې برابرې کړي چې خپلي لومړنۍ ورکړل شوي بودیجه یې په بریالیتوب سره لګولې
او خپلي فرعي پروژې یې بشپړې کړي دي( د بیا مالي مرستې د تر السه کولو لپاره دغه ټولنې باید بیا
ټاکنې وکړي او خپل ټولنیز پراختیايی پروګرام نوی او عملیاتي پالن دې جوړ کړي) .دریم ،دملي پیوستون
د پروګرام دریم پړاو به د سازماني کیفیت پر ښه کولو ،د ټولنیزو پراخیتايی شورا ګانو پر پایښت او ادارې
تمرکز وکړی او د هغوي وړتیا به لوړه کړي څو وکړای شي له نورو ادارو سره د ځايي پراختیايي فعالیتونو
د وسیلې په توګه ښکیل و اوسي.
د ملي پیوستون د پروګرام د دریم پړاو لګښت د پنځو کلونو لپاره  ۱،۵۰۶میلیون ډالره اټکل شوی .ځانګړي
بودیجه ددې پروګرام د ټولیز لګښت  ۷۳سلنه جوړوي ،چې په دې کې له ځايي ټولنو څخه په نغدي ډول د
همکارۍ پیسې ،جنسي یا د کار ۱۶۴میلیون ډالره( د ټولیز لګښت کابو ۱۱سلنه) شاملې دي .تمه کیږي
چې د ځانګړي بودیجې په مرسته د فرعي پروژو پلي کیدل د زیربنا د جوړولو او بیارغونې له الرې د
دندو د رامینځ ته کیدو المل شي.
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د ملي پیوستون د پروګرام د څارنې دنده د کليو د بيارغونې او پراختيا د وزارت په غاړه ده .د ملي پیوستون
اجرائیوي رئیس او د پروګرام د مدیریت څانګه د مالي مدیریت د یوې نړیوالې ادارې په واسطه کړنې
تنظیموي .سر بیره پردې د نړیوال بانک یوه کاري ډله د کړنو د مالتړ دنده او د بسينه ورکوونکو یوه کاري
ډله په منظم ډول د ملي پیوستون د پروګرام له مدیریت سره اړیکې لري.
اوس د ملي پیوستون پروګرام  ۱،۱میلیارد ډالره بودیجه تر السه کړې چې په کې  ۳۵۸میلیون ډالره د
نړیوالو پراختیايي مرستو ۶۱۸ ،میلیون ډالر د افغانستان د بيارغونې د وجهي صندوق (۲۵م مخ) او نورې
 ۱۲۴میلیون ډالر د دوه اړخیزه بسپنه ورکوونکو له خوا دې پروګرام ته برابریږي .ددې پروګرام مرستندویه
هیوادونه آسترالیا ،کاناډا ،قبرس ،د چک جمهوریت ،ډنمارک ،د اروپا کمیسیون ،فرانسه ،جرمني ،ایټالیا،
جاپان ،نوی زیالند  ،ناروې ،سویډن  ،هسپانیه ،سويزرلنډ ،هالنډ  ،انګلستان او د امریکې متحده ایالتونه دي.

د لندن کنفرانس ۱۳۸۵
د  1384کال د سلواغې په  11او 12مه نېټه د بریتانيې حکومت د لندن په ښار کې د افغانستان په اړه د لندن
د لومړني مهم کنفرانس چې مشري يې د افغان دولت او ملګرو ملتونو د لوړ پوړو چارواکو له خوا کېده،
کوربه ؤ .په دې کنفرانس کې له  ۷۰هیوادو او نړیوالو سازمانونو څخه له  ۷۰څخه زیاتو پالوو ګډون درلود،
دغه کنفرانس د یوې مجتمع په توګه د افغانستان د راتلونکي پراختیايي پړاو په اړه دبحث لپاره یې کار کاوه.
دغه کنفرانس درې موخې درلودې :په رسمي توګه د افغانستان د تړون ليک (۲۲م مخ) پيلول ،نړيوالې
ټولنې ته د افغان حکومت له خوا د افغانستان د ملي پراختیايي لنډمهالې ستراتیژۍ (۳۶م 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
له لومړني 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 دخپلو سياسي او مالي ژمنو یوځل بیا پخلی وکړي.

د لندن کنفرانس ۱۳۸9
د افغانستان په اړه د لندن دوهم کنفرانس د  ۱۳۸۸کال د سلواغې د میاشتې په  ۸نیټه دایر شو .په دې
کنفرانس کې له  ۶۰څخه زیاتو هیوادونو ګډون درلود ،ددې کنفرانس ګډه مشري د ولسمشر حامد کرزي ،د
انګلستان د صدراعظم ګوردن براون ،او د ملګرو ملتونو د عمومي سرمنشي بانکي مون له خوا د ( افغان
مشریزې سیاسي ستراتیژۍ په مالتړ د پوځي او ملکي سرچینو د بشپړ انډول) لپاره کیده .ددې کنفرانس
موخه درې مهمو برخو ته د نړیوالې ټولنې د هڅو پر مخ بیول وو :امنیت ،حکومتداري او پراختیا ،او سیمه
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ییزه مرسته .چې له دې ډلې نه د امنیت ،حکومتدارۍ او پراختیا په برخه کې د پام وړ ژمنې وشوي.
د کنفرانس ګډونوالو د افغان ملي پوځ او ملي پولیسو د ودې له پړاو سره د مرستې ژمنې وکړې څو د دې
ځواکونو شمیر د  ۱۳۹۰کال د تلې تر میاشتې پورې په ترتیب سره  ۱۷۱۶۰۰او  ۱۳۴۰۰۰ته ورسیږي .د
افغان امنیتي ځواکونو دغه پرمختګ افغان امنیتي ځواک ته د امنیت د مسوولیت د سپارلو د پړاو له پالن
سره چې د چنګاښ د میاشتې د کابل کنفرانس څخه مخکې مطرح شوی ؤ او والیت په والیت به تر سره
کیږي په یوه لیکه کې دی .ددې هڅو لپاره مهمه موضوع د افغان حکومت هغه ژمنې وې چې د سولې او بیا
پیوستون د روڼ ،باثباته ،پراخ بنسټه او اغیزمن پروګرام د رامینځ ته کولو په واسطه د افغانانو په مشرۍ
د بیا پیوستون د هڅو له سره پیل وو .په دې کې د  ۱۳۸۹کال د کابل له کنفرانس څخه وړاندې د سولې د
جرګې د راغوښتلو او د سولې او بیا پیوستون د وجهي صندوق د پرانیستلو لپاره د نړیوالې ټولنې د ژمنې
پالنونه هم شامل وو.
افغان حکومت د خورا منسجمې او ښې همغږې شوي پراختیا لپاره یو لرلید وړاندې کړ .په دې کې د
پراختیا او ښې حکومتدارۍ په ډله کې د مهمو وزارتونو شاملول ،د افغانستان د ملي پراختیايي ستراتیژۍ د
لومړیتوبونو تصحیح کول ،او په کابل کنفرانس کې د وړاندې کولو لپاره د مفصلو معلوماتو تیارول شامل وو.
ګډونکوونکو په دوو راتلونکو کلونوکې د افغانستان د ملي بودیجې له الرې د  ۵۰سلنې نړیوالو پراختیايي
مرستو د ورکړې په اړه د افغان حکومت هیلې ومنلې .سره له دې په دې اړه هم یادونه وشوه چې دغه
مرستې د عامه مالي مدیریت د نظام په پیاوړي کولو او د فساد په راکمولو کې د حکومت پر پرمختګونو
مشروطې دي.

د نشه يي توکو په وړاندې مبارزه

()CN
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د  ۱۳۸۳کال د لیندۍ په میاشت کې نوي ټاکل شوي جمهور رئیس حامد کرزي د نشه يي توکو په وړاندې
مبارزه یې د خپل حکومت له لومړیتوبونو څخه وګڼله او په افغانستان کې د نشه يي توکو پر کرکیله ،تولید،
ناوړه کارونه او قاچاق بندیز ولګید .د نشه يي توکو په وړاندې مبارزه د حکومت د امنيتي سکټور د سمون
د کړنالرې له پنځو ستنو څخه يوه ستنه ګڼل کېږي چې د افغانستان په تړون او د افغانستان په ملي پراختیايي
ستراتیژۍ او په دې وروستیو کې د کابل په بهیر کې د يوې ارزښتناکې او هراړخیزې موضوع په توګه
راغلې ده.
د نشه يي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت پر کړنالرې او ستراتيژۍ څارنه کوي او د نشه يي توکو په
وړاندې د مبارزې ټول فعالیتونه همغږې کوي او د ګڼ شمیر وزارتونو لکه د کورنیو چارو ،کرهڼې ،د کلیو
د بیا رغونې او پراختیا ،د عامې روغتیا وزارت او د ملګرو ملتونو دنشه يي توکو او جرمونو په وړاندې د
مبارزې دفتر( )UNODCسره په ګډه کار کوي .د نشه يي توکو پر وړاندې د مبارزې دنوښتونو الرښوونه د
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نشه يي توکو دکنټرول د ملي ستراتیژۍ ( )NDCSله لوري کیږي .د نشه يي توکو د کنټرول ملي ستراتیژي
د نشه يي توکو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د دولت د هڅو لپاره د ستراتیژيکې اجنډا په توګه څلور
غوره لومړيتوبونه وړاندې کوي:
1 .1د قاچاقچيانو او د هغوي د مالتړ کوونکو په نښه کولو سره د درملو د سوداګرۍ او د سوداګریزو بنسټونو
له مینځه وړل
2 .2د کليوالي مشروع معيشتونو پياوړي کول او متنوع کول
3 .3د ناقانونه درملو د غوښتنې کمول او په نشه يي توکو د روږدو کسانو درملنه
4 .4په مرکز او واليتونو کې د دولتي مؤسسو پياوړي کول.
د دغو لومړيتوبونو سربیره ،د نشه يي توکو د کنټرول ملي ستراتیژي د فعاليتونو اته ستنې په نښه کوي :عامه
پوهاوی ،نړيواله او سيمه یيزه همکاري ،د معیشتونو بدیل ،د نشه يي توکو د غوښتنې راټیټول ،د قانون پلي
کول ،جنايي عدالت ،د فساد د جرړو ایستل ،اود ادارو رغونه.
د نشه يي توکو د کنټرول د ملي ستراتیژۍ مالتړ د نشه يي توکو په وړاندې 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 له 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 په
وړاندې د مبارزې په موخه د جنايي عدالت یوه کاري ډله جوړه کړه څو له نشه يي توکو سره د مبارزې
په پیښوکې ښکیل وي او له نشه يي توکو سره د مبارزې د کړنالرو په برخه کې قاضيان ،څارنواالن ،او
پلټونکې وروزي.
له نشه يي توکو سره دمبارزې د قانون د پلي کولو لپاره دوه ادارې شته ،چې دواړه د نشه يي توکو په 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 په وړاندې د مبارزې پوليس ( )CNPAبه له  2000څخه
زیاتو افسرانو څخه جوړ په یوه ځانګړي ځواک بدل شي ،چې دا هغه لومړنۍ اداره ده چې د نشه یي
توکو په وړاندې د مبارزې د قانون پلي کول ،دنشه يي توکو د قاچاق اړوندو جرايمو کشف او پلټنه همغږې
کوي .د افغانستان د نشه يي توکو په وړاندې د مبارزې پولیس بیالبیل مرکزي واحدونه لري چې د نړیوالو
ادارو له خوا روزل کیږي لکه د نړیوالې نهی کوونکي ادارې ( )NIUاو حساسې پلټونکې ادارې ( )SIUله خوا
چې د امریکې د متحدو ایالتونو د نشه يي توکو د انفاذ د ادارې له خوا روزل کیږي .له نشه يي توکو سره
دمبارزې ځانګړی ځواک چې په ټول افغانستان کې د نشه يي توکو د مخنيوي دعملياتو دنده لري ،د نشه يي
توکو په وړاندې د مبارزې لپاره د افغانستان د نشه يي توکو په وړاندې د مبارزې له پوليسو سره په نږدې
همکارۍ کې کار کوي .افغان ملي پوليسو او سرحدي پولیسو ته د نشه يي توکو په وړاندې د مبارزې روزنه
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هم ورکول کېږي.
د نشه يي توکو په وړاندې د مبارزې د ستراتیژۍ د یادو شوو ستنو له ډلې نه د معیشت بدیل ته زیات
ارزښت ورکول شوی دی .د دې موخې د اپینو بزګرانو او کارګرانو ته د بدیل محصول انتخاب ،د پور
میکانیزمونه ،له سوداګرۍ څخه مالتړ ،بازار ته السرسی او د کار فرصتونه دي .په لنډ مهال کې د معیشت
بدیل پروګرامونه هڅه کوي څو هغه کسانو ته چې په خپله خوښه یې د کوکنارو کرکیله بنده کړې او یا د
دوی محصول په زورویجاړ شوی او په دې توګه یې خپل معیشت له السه ورکړی ،مرستې برابرې کړي.
چې په دې کې د هغو کاري پروژو لپاره چې د کلیو زیربنا جوړوي او یا یې بیا رغوي نغدې پیسې ،د عاید
لرونکو کارونو رامینځ ته کول ،او د زیانمنونکو کورنیو لپاره وړتیا لوړوونکې فعالیتونه راځي .په اوږد
مهال کې دغه پروګرام په پام کې لري چې د کلیوالي پراختیا هر اړخیز نوښت و اوسي .د کرهڼې او کلیو
د پراختیا د هر اړخیزې اسانتیا ( )CARD-Fپروګرام د  ۱۳۸۸کال د تلې په میاشت کې پیل شو ،چې له نشه
يي توکو سره د مبارزې او د معیشت د بدیلو پروګرامونو د موخو اصلي مسیر ټاکي .چې ( د مشروع ګټو د
تر السه کولو په موخه بزګرانو ته د پاییدونکواو مناسبو سوداګریزو بدیلونو د رامینځ ته کولو له الرې په
افغانستان کې دمهمو اقتصادي مرکزونو په ننه او شاوخوا کې د کوکنارو د بیا کرکیلې د ګواښ راکمول) او
( د اضافي امتیازاتو او د تشې ډکوونکو سرچینو له الرې د معیشت د بدیل په الر کې د خنډونو د په نښه
کولو لپاره مهم اقدامات) د دې پروګرام دوه مهمې څرګندې شوي موخې دي.
د کابل د بهیر د اسنادو له مخې (د ( )CARD-Fپروګرام د لومړني درې کلن پړاو په پام کې نیول شوي پایله په
ټاکل شوو والیتونو او ولسوالیو کې د سیمو پر بنسټ د واحدې کرهڼیزې او کلیوالي پراختیا د تر سره کولو
لپاره آزمویل شوی او ثابت شوی میکانیزم دی ).د  ۱۳۸۹کال د تلې په میاشت کې د دیارلسو ولسوالیو په
کچه د اقتصادي پراختیا ټولګه د  ۶۰میلیونو ډالرو په ارزښت د ( )CARD-Fد لومړني پروګرام په توګه پیل
شو او په پام کې ده چې د هیواد زیاترو ولسوالیو ته دغه پروګرام وغځول شي.
دغه پروګرام د افغان حکومت یوه اداره ده ،چې د کرهڼې ،اوبو لګولو او مالدارۍ  ،او د کلیو د بیا رغونې
او پراختیا د وزارتونو ترمشرۍ الندې د یوکلني پالن او ستراتیژیک الرښود په رڼاکې چې د وزارت مینځي
کمیټې له خوا چې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې د وزارت له خوا یې مشري کیده تصویب شوی
کارکوي.
تر  ۱۳۸۷کال پورې په افغانستان کې د نشه يي توکو په وړاندې د مبارزې په هڅو کې د نشه يي توکو د
جرړو د ایستلو يعني د محصول فزيکي ویجاړونه شامله نه وه .د کوکنارو د کښت کومه ویجاړونه چې پیل
شوې وه د نشه يي توکو په وړاندې د مبارزې په وزارت کې د کوکنارو د کښت د له مینځه وړلو د پالن
جوړونې او څارنې د مرکزي څانګې له خوا طرحه شوي 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 د واليانو له خوا د والیانو په
مشرۍ د ویجاړونې د پروګرام ( )GLEله الرې او د افغان ملي پوليسو او افغان ملي پوځ په مرسته تر سره
شوي دي .په  ۱۳۸۸کال کې د کوکنارو د له مینځه وړنې ځواک منحل شو او د  ۱۳۸۹کال لپاره پاملرنه
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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 په وړاندې د مبارزې د وزارت له خوا د حکومت د استازو ،د انګلستان  ،د
امریکې د متحدو ایالتونو ،د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو او د ملګرو ملتونو د استازو په ګډون تر سره کیږي.
د نشه يي توکو په وړاندې د مبارزې لپاره د کابينې يوه فرعي کميټه چې د اړوندو وزارتونو ،سفارتونو او
د بسپنه ورکوونکو له استازو څخه جوړه شوي همدا راز د نشه يي توکو په وړاندې د مبارزې د وزارت
تر مشرۍ الندې د نشه يي توکو د کنټرول د ملي ستراتیژۍ د ځانګړو موضوعګانو لپاره کاري ډلې شته
دي او همدا راز د نشه يي توکو په وړاندې مبارزه د پالیسۍ د لوړې کچې د عمل دډلې د اجنډا په سر
کې راځي .همدارنګه د نشه يي توکو په وړاندې د مبارزې لپاره سالکاره ډله د افغانستان په ملي پراختیايي
ستراتیژۍ کې ځای لري.
له نشه یي توکو سره د مبارزې له نوښت سره مالي مرسته د یو شمیر سرچینو له خوا کیږي .د  ۱۳۸۴او
 ۱۳۸۷کلونو تر مینځ له نشه يي توکو سره د مبارزې وجهي صندوق  ،د څو بسپنه ورکوونکو سرچینو ،د
نشه يي توکو سره د مبارزې د ملي ستراتیژۍ د موخو د پوره کولو لپاره مرسته کړې ده .اوسمهال ځینې
مالي مرستې د ښو کړنو د نوښت ( ،)GPIاو له نشه يي توکو سره د مبارزې د وزارت له خوا هغو والیتونو
ته چې د کوکنارو څخه د خالصو والیتونو په توګه پاتې دي او یا د کوکنارو د کښت د راټیتولو لپاره یې د
پام وړ ګامونه اخیستي دي ،کیږي.

د نادولتي مؤسسو قانون او کړنالره

www.ngo-dept.gov.af

له  1381کال څخه دوه ستر نوښتونه په دې موخه رامینځ ته شوي 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 پیاوړي کړي .لومړی نوښت هغه قانون ؤ چې د هغه له مخې دا څرګندیږي
چې یوه نادولتي مؤسسه څه ده او د هغوي 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 مؤسسو ته چې اوسمهال د نادولتي مؤسسو په بڼه ثبت شوي دي دا توان ورکوي ترڅو
ځان په سوداګريزه بڼه سمبال کړي ،او د نادولتي مؤسسو په چارو کې روڼوالي 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.
له 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  1384کلونو د وري په مياشتو کې د افغانستان د پراختیا په غونډو کې له نادولتي مؤسسوڅخه
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په وخت د قانون جوړونې غوښتنه وشوه ،او په پای کې د نادولتي مؤسسو قانون د  1384کال د غبرګولي
په مياشت کې تصویب شو .دغه قانون یوه داسې وسیله برابره کړه  ،چې له مخې یې غیر انتفاعي نادولتي
موسسو او هغو تړون کوونکو تر مینځ چې د نا دولتي سازمانونو په توګه ثبت شوي دي توپیر را مینځ
ته کوي (د  1380او  1383کلونو تر مینځ د ثبت لپاره د رسمي معیارونو د نه شتون سره سره شاوخوا
 2400ادارې د نادولتي مؤسسو په توګه له حکومت سره ثبت شوي دي) .په لنډ ډول 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 منځپانګې د بحث لپاره په یو ورکشاپ کې ګډون وکړ.
دغه قانون په افغانستان کې د نادولتي مؤسسو د  4سترو همغږو کوونکو ادارو :اکبر یا د افغانانو لپاره د
مرستو همغږې کوونکي ،د افغاني نادولتي مؤسسو د همغږۍ اداره ،د سهیلې او لویدیځ افغانستان او بلوچستان
د همغږۍ اداره او د افغان ښځو د شبکې له خوا تسویدشوی ؤ .د دغه قانون داراالنشاء د اکبر د موسسې
تر څارنې 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 نوموړی قانون ټول السلیک کړي ،نو
له نادولتي موسسو څخه وغوښتل شول څو یو شمیر اسناد چې ددوی د نا دولتي سازمان حالت ،لکه قانوني
ثبت،د همغږۍ د ادارو غړيتوب ،مالي ريکارډ ،او اړونده وزارت ته د رپوټ ورکولو شواهد څرګندوي،
وړاندې کړي .د نادولتي مؤسسو قانون څه دپاسه 100افغاني او نړيوال السلیک کوونکي لري.
د نادولتي سازمانونو په اړه د قانون له مخې ،نادولتي سازمانونه مکلف دي څو خپلي پانګې او لګښتونه ثبت،
او په دې اړه د اقتصاد وزارت او نورو اړوندو حکومتي ادارو ته په کال کې دوه ځلې رپوټ ورکړي او
همدا راز په کال کې یوځل د خپلو پلي شوو پروژو د مالي څارنې او تفتیش په اړه هم رپوټ ورکړي .د
اقتصاد وزارت د نادولتي سازمانونو ریاست او د هغوي ویب پاڼه( چې پورته یې یادونه شوي) کوالی شي
د نادولتي سازمانونو د ثبت او رپوټ ورکونې په اړه الزم معلومات وړاندې کړي.

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 کارکوونکي لري چې په پوځي اډو
کې میشتې دي؛ د والیتي بیا رغونې ډلې په واليتي کچه د مرستندویه هڅو لپاره د امنيت د ټينګښت او
له بيارغونې سره دمرستې دنده په غاړه لري .ددغه پروګرام په اړه وړاندیز د لومړي ځل لپاره د ائتالفي
ځواکونو او د متحده ايالتونو د سفارت له خوا د  ۱۳۸۱کال په لومړيو کې د تلپاتې خپلواکۍ له 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 شوي .په داسې حال کې چې د ملګرو
ملتونو د امنیت د شورا د  ۱۳۸۲کال د تلې د میاشتې له اعالمیې څخه وروسته چې له مخې یې دنړیوالو
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سوله ساتو ځواکونو ماموریت له کابل څخه بهر پراخ شو ،نونړیوالو سوله ساتو ځواکونو د دغو ډلو مشري
په غاړه واخیسته او په  ۱۳۸۳کال یې د افغانستان په شمال او لویدیځ کې د والیتي بیا رغونې نوي ډلې
جوړې کړې .په  ۱۳۸۵کال کې په ختیځو 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 د آیساف په
غاړه شوه.
د واليتي بيارغونې د ډلو موخه لکه څرنګه چې د واليتي بيارغونې د اجرائیوي کمېټې له خوا ټاکل شوي
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 او عمليات په ځانګړو والياتونو کې د حاالتو او همدارنګه د سرتېرو ورکوونکو هېوادونو
د نظریو او الرښوونو له امله اغیزمن کیږي.
د واليتي بيارغونې ډلې په مینځنۍ توګه له  ۸۰کارکوونکو څخه جوړې شوي دي .چې له دې ډلې نه د
انجینیرۍ یا کرهڼې په برخه کې  ۶۰ملکي کارپوهان ،او کابو  ۲۰تنه ملکي متخصصین دي چې له بسپنه
ورکوونکو سازمانونو او خپلو افغان همکارانو سره کار کوي.د واليتي بيارغونې ځينې ډلې د کرهڼې او
ويترنرۍ سالکاران ،د ملکي پوليسو روزونکي ،د حکومتدارۍ سالکاران ،پراختیایي سالکاران ،او همدارنګه
د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې کارپوهان هم لري .پوځي کارکوونکي يې د ملکي کسانو امنيت ساتي
په داسې حال کې چې د واليتي بيارغونې د ډلو د بیارغونې او پرمختیایي فعالیتونو همغږي د دغه ډلو د
ملکي کارکوونکو په غاړه ده.
د واليتي بيارغونې د ډلې د دندو څارنه او الرښوونه د دغو ډلو د اجرائيوي کميټې له خوا چې مشري يې
په ګډه د کورنيو چارو د وزیر او د ائتالف او آيساف د قومندانانو 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 له نوموړي کميټې سره د
هغوي په کارونو کې مرسته کوي.
ځینې نادولتي موسسې په دې 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 پلي کړي .د  ۱۳۸۹کال د لړم له میاشتې څخه په هیواد کې د والیتي
بیارغونې  ۲۷ډلې فعالې دي چې له دې ډلې څخه  ۱۲یې د امریکې د متحدو ایالتونو(د ارزګان په والیت
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کې د آسټرالیا او د امریکې د متحدوایالتونو د والیتي بیارغونې د یوې ګډې ډلې په ګډون) ۲ ،ډلې چې هر
یوه د جرمني او ترکیې د هیوادونو ،او یوه یوه د نیو زیالند ،کاناډا ،انګلستان ،د کوریا د جمهوریت ،ایټالیا،
هسپانیې ،لیتوانیا ،ناروې ،هنګري ،سویډن او چک د جمهوریت له خوا جوړې شوي دي.

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 رامنځ ته کړي .دغه بهیر د اداري سمون او ملکي خدمتونو د خپلواک کميسيون او د
سیمه ییزو ارګانونو د خپلواک ریاست له خوا څارل کېږي ،عامه اداري سمون یو له هغو لومړیتوبونو
څخه دی چې د افغانستان په تړون ليک ،د افغانستان په ملي پراختیايي ستراتیژۍ او په کابل کنفرانس کې
طرح شوی دی.
د دې سمون موخه د بیال بیلوستونزو په نښه کول دي لکه :ټوټه ټوټه شوي دولتي جوړښتونه ،په یوه وخت
کې د ګڼ شمیر دندو تر سره کول او د ادارو ترمینځ د همغږۍ نشتوالی؛ د مرکز (کابل) او والیتونوترمینځ
کمزورې اړیکې ،د حساب ورکونې د پیاوړتیا ناڅرګنده او کمزوري ميکانيزمونه؛ د الزمو وړتیاوو
درلودونکو مسلکي او تجربه لرونکو کارکوونکو نشتوالی؛ د وړتيا پر بنسټ د ګومارلو او ټاکلولپاره د
پیاوړو کړنالرو نشتوالی ،کوم چې د واسطې پر بنسټ ګومارلو ته الره هواروي؛ د معاشونو او رتبو داسې
جوړښت ته اړتيا چې د ملکي کارکوونکو د جذب ،ساتنې او هڅولو المل شي؛ کمزوري 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 زياتوالی
دی .دغه پروګرام په دې موخه هم طرحه شوی دی چې د هغو وزارتونو ترمینځ له 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  ۱۳۹۰-۱۳۸۵کلونو 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 له 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 هڅوونکي؛  )۳د ملکي
خدمتونو اداره؛  )۴د وړتيا پر بنسټ د ګومارنې تضمین او پراختیا؛  )۵د وړتیا لوړوالی.
د عامه اداري سمون د پروګرام راتلونکی پړاو د ملکي خدمتونو د مدیریت د څانګې د ستراتیژۍ او پالیسۍ
د واحد له خوا رامنیځ ته کیږي .په کابل کنفرانس کې له شوو ژمنو سره سم دغه نوښت به د ملکي خدمتونو
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د سمون د پروژې د انډول د لوړولو سره اړیکه ولري .تمه کیږي چې د عامه اداري سمون نوی پروګرام به
د ملکي خدمتونو د غیر سیاسي کولو پر روانو هڅو ،د معاشونو او رتبو پر سمون متمرکز وي او د والیتونو
په کچه لوړو پوستونو ته د پام وړ باکفایته افغانانو د را جذبولو له الري د افغان ملي کارکوونکو په مشرۍ
اصالحات او نوي پروګرامونه تضمینوي .همدا راز هیله ده چې وروستی نوښت به په پای کې د مرکز او
سیمه ییزې کچې تر مینځ د اداري اړیکو نه شتون راټيټ کړي .د عامه اداري سمون نوی پروګرام به د
 ۱۳۸۹کال په پای کې بشپړ شي.

ملي سیمه ییز پراختیایي پروګرام

()NABDP

www.mrrd.gov.af/nabdp

دا د ملګرو ملتونو د پراختيايي ادارې ( )UNDPله خوا تمويلېدونکی پروګرام دی چې د کليو د بيارغونې او
پراختیا د وزارت له خوا پلي کېږي .نوموړی پروګرام په  ۱۳۸۱کال کې د افغان دولت د ملي لومړیتوب
دپروګرامونوپه توګه د افغانستان د ملي پراختیا په کاری چوکاټ (۷۷م مخ) کې تعریف شوی ؤ ،پیل شو.
دلومړني  NABDPد پروګرام موخه 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 شوو سیمو کې دکلیو د پراختیا د لومړیتوبونو په برخه کې
د چټکو بیارغونواو اوږد مهاله پراختیا هڅول وو .د دې 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 مهم میکانیزم په توګه خدمت ؤ .دې پړاو پر بنسټیزه پراختیا ،د ظرفیت پر لوړولو ،او په سیمه
ییزه او والیتي کچه د سکټور ونو ترمینځ پر همغږۍ ،او همداشان د سیمه ییز او ځايي اقتصاد دبیارغونې د
فعالیتونو پر ودې تمرکز درلود.
دریم او اوسنی پړاو چې د  ۱۳۸۸کال د چنګاښ په میاشت کې پیل شو ،د افغانستان د ملي پراختیايي
ستراتیژۍ د دریمې ستنې یعنې د ټولنیزې او اقتصادي پراختیا پر بنسټ والړ دی  .او سمهال د  ۱۳۹۳کال
د غبرګولي تر میاشتې پورې ۲۹۴میلیون ډالره بودیجه په واک کې لري.
د ملي سیمه ییز پراختیايي پروګرام دریم پړاو درې اساسي عناصر لري:
1 .1د سیمه ییزې ادارې او د ولسوالیو د پراختیايي ټولنو رسمي کول ( :)DDAد ټولنې له پراختیايي
شوراګانو څخه په پیروۍ سره به دغه پروګرام ملي پوښښ ته د رسیدو لپاره د ولسوالیو پراختیايي ټولنو
د رسمي کیدو کار ته دوام ورکړي.
2 .2د کلیوالي بنسټیزو خدمتونو له الرې د معیشت ثبات  :دغه برخه په پام کې لري چې د کرهڼې د
اغیزمنتوب او د کلیوالي اقتصاد د پراختیا لپاره په فزیکي زیربنا کې شته تشې ډکې کړي .لکه له
کروندو څخه تر بازاره الرې ،د اوبولګولو کارونه ،د خوراکي توکو د زیرمې اسانتیاوې ،او سیمه ییز
بازارونه.
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3 .3د اقتصادي معیشت د لوړولو له الرې ثبات :دغه پروګرام به دجګړې او له جګړې څخه 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 ثبات لرونکې اغیزې ولري” د یو هر اړخیز
حل لپاره به مرسته وکړي .همدا راز دغه برخه به د هغو کروندګرو لپاره چې د کوکنارو پر کښت
تکیه لري د معیشت بدیل فرصتونو ته وده ورکړي.

ملي بودیجه

www.budgetmof.gov.af
د افغانستان حکومت هر کال ملي بودیجه جوړوي .دغه بودیجه د هماغه کال د خدمتونو د وړاندې کولو
د لګښت یو اټکل دی او دغو خدمتونو ته د پیسو د ورکړې څرنګوالی مشخص کوي .د ۱۳۹۰-۱۳۸۹
مالي کال لپاره ملي بودیجه کابو  ۸،۷۹۳ملیارد ډالرو سره برابره ده د یادونې وړ ده چې په دې رقم کې
پراختیايي بودیجه چې د حکومت له چوکاټ څخه بهر لګیږي .لګښتونه د هغوي د موخو له مخې تصنیف
شوي دي .عادي لګښت هغه پیسې دي 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  ۱۳۸۹کال لپاره دغه بودیجه  ۲،۳۹۷ملیارد ډالره ده.
د عادي بودیجې تر څنګ د هیواد پراختیايي بودیجه شته .دا هغه پیسې دي چې د افغانانو لپاره دخدمتونود
برابرولو پر پراختیا او ودې لګیږي .ددې لګښت زیاتره برخه د پراختیايي پروژو په بڼه ده -لکه د نوو
ښوونځیو 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.
پراختیايي بودیجه په دوو برخو ویشل کیږي :اصلي پراختیايي بودیجه له هغو پراختیايي پیسو څخه جوړه
ده چې د مالیې د وزارت له خوا د حکومت د مالي کړنالرې له الرې اداره کیږي .د  ۱۳۸۹کال لپاره
اصلي پراختیايي بودیجه ۲،۲۸۴مليارد ډالره ده .بهرنۍ پراختیايي بودیجه هغه پیسې دي چې د مرستندویه
ټولنې له خوا حکومت ته نه بلکې نیغ په نیغه د خپلو تړون لرونکو همکارانو په واک کې ورکول کیږي.
د  ۱۳۸۹کال لپاره بهرنۍ پراختیايي بودیجه  ۱۱۲ملیارده ډالره ده.
پراختیايي بودیجه په ټولیزه توګه د هغو نړیوالو بسپنه ورکوونکو له خوا چې د  ۱۳۸۹کال د لندن په کنفرانس
کې تر  ۱۳۹۱کاله پورې د حکومت د بودیجې له الرې د خپلو پراختیايي مرستو د لږتر لږه  ۵۰سلنې د لیږد
ژمنه کړې ،ورکول کیږي ،دغه ژمنه د کابل په کنفرانس کې له سره تکرار شوه خو دا کار د پیسو د پوره
مدیریت په برخه کې د حکومت په وړتیا پورې تړلی دی.
د کلنۍ بودیجې جوړول یو اوږد او پیچلی بهیر دی .د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ ددې بهیر مدیریت
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مالیې وزارت ته ورکړل شوی دی .د کلنۍ بودیجې جوړول کابو یو کال وخت نیسي او د دغه بهیر د
کنټرول لپاره د مالیې وزارت له خوا مهال ویش جوړ او 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
موده کې کومو موخو ته د رسیدو هیله لري او د مهمو لومړیتوبونو برخې ځانګړي کوي .د پالن د عملي
کولود 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 کړي دي .چې دا د عادي او پراختیايي بودیجې لپاره قوانین مشخصوي .اړونده وزارتونه د
خپلي بودیجې لپاره طرح شوی وړاندیز مالیې وزارت ته وړاندې کوي .او بیا د ټولو وزارتونو اټکل شوي
بودیجه د ملي 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 والي او له غوره حکومتدارۍ سره د
مرستې لپاره 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 له 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 د مرستې لپاره یو لړ ګامونه اوچت کړې دي .وروستۍ موخې اړوند وزارتونه ددې وړ ګرځولي
څو د افغانستان ولس لپاره ،د خدمتونو څرنګوالي 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 دريوو ستنو الندې شپږ پراخ بنسټې مسئلې څرګندوي )1 :انساني کرامت او ټولنيزخوندیتوب )2
فزيکي زیربنا )3 ،د پراختيا لپاره وړ چاپېريال .ملي پراختیايي کاري چوکاټ همدا راز  ۱۲د لومړيتوب
لرونکي پروګرامونه یې هم په نښه کړي چې دا د حکومت لپاره د پالیسۍ له تر ټولو سترو لومړیتوبونو
څخه ګڼل کیږي.
د  16لومړیتوب لرونکو ملي پراختیايي پروګرامونو څارنه د مشورتي ډلو (۷۵م مخ) له خوا کېده .دغو
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مشورتي ډلو د یوې ټولنې په توګه کار کاوه چې په کې په هر سکټور کې د پراختیايي او بیا رغونې پروژو
په اړه به تفصیلي 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 له الرې پلي کول .سر بیره
پردې د هرو 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
جوړولو لپاره د  ۱۳۸۴کال د مرغومي 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 ساتي ځواکونه

()ISAF

www.isaf.nato.int

د نړیوال سوله ساتې ځواک یا آیساف دنده ده چې د افغان ملي پوځ له بشپړ مالتړ سره په افغانستان کې د یو
خوندي او امن چاپیریال په رامینځ ته کولو اوساتنه کې له 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 سره سم په پام کې نیول شوی ؤ منځته راغی .آیساف د ملګرو ملتونو
له خوا یو څو ملیتیز ځواک دی ،نه د ملګرو ملتونو سوله ساتی ځواک .د آیساف مالي لګښتونه د دغه څو
ملیتیز ځواک د بسپنه ورکوونکو هیوادونو له خوا 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 ځواک 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 پراخوالي 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 هالنډ هیوادونو له خوا وشوه .د  ۱۳۸۵کال د سلواغې په میاشت کې د آیساف
د لسم ماموریت له بشپړیدو سره سم ددې پرځای چې د ماموریت دنده یو ځانګړي هیواد ته وسپارل شي،
آیساف یو“ګډمرکزي دفتر” ته واوښت ،دا په دې مانا ده چې هر هیواد د خپلو بستونو ټاکل شوي برخه په
رضاکاره ډول څنګه یې چې خپله مناسبه ګڼي ،ډکه کړې .په ۱۳۸۹کال کې امریکايي جنرال ډیوید پتریوس
د امریکايي جنرال ستنلي مک کریستل پر ځای وټاکل شو.
آیساف او د هغه عملیات د امریکې د متحده ایالتونو تر مشرتابه الندې له 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 نورو پاتې برخو کې د امنیت د ټینګښت چارې په غاړه
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درلودې .له  ۱۳۸۱کال را هیسې که څه هم چې اوږدمهاله موخه دا وه چې آیساف پراختیا ومومي او دواړه
پوځي ځواکونه تر یوې مرکزي قوماندې الندې راوستل شي .له دې کبله د والیتي بیارغونې د ډلو سیمه یيزه
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 ډلو او په ټول افغانستان کې
د امنیت مسؤولیت په غاړه واخیست .همدارنګه آیساف د عملياتي الرښوونې او اړیکو د ډلې پروګرام هم
پلي کوي  ،چې د افغانستان د ملي پوځ په ټاکل شوو کنډکونو کې ښوونکي ګوماري .د  ۱۳۸۷کال د زمري
په میاشت کې ،آیساف د کابل د امنیت د مشرتابه مسؤولیت د افغانستان د ملي امنیت ځواکونو ته ور وسپاره.
د آیساف عمومي جوړښت :په کابل کې میشت درې مرکزي قومندانۍ؛ د هوایي دندو ځواک چې د هوایي
عملياتو دنده په غاړه لري؛ د ټولو پنځو زونونو لپاره سیمه ییزه قومانده (پالزمینه ،شمال ،لویدیځ ،سهیل،
ختیځ)؛ د مرستو د لیږد اډې؛ او د والیتي بیا رغونې ډلې .د ناټو پریکړه کوونکي اداره د غیر ناټو د ځواک
مرستندویه هیوادونو سره په مشوره کې آیساف ته سیاسي الرښوونې برابروي .د  ۱۳۸۸کال د زمري په
میاشت کې د ناټو غړو په دې موافقه وکړه چې د آیساف د عالي قوماندانۍ جوړښت ته د مسوولیتونو د
اندازې او پراختیا سره سمون ورکړي .د  ۱۳۸۸کال د لړم په میاشت کې د ستراتیژیکو ،سیاسي پوځي او
ورځنیو دندو او عملیاتو د بیلولو له الرې د آیساف د هڅو د اغیزمنتوب په موخه یوه نوي منځنۍ مرکزي
قومنداني پرانیستله .دغه نوي عالي قومنداني له دې برخو څخه جوړه ده :یوه عالي ستراتیژیکه قومنداني
چې د  ۴ستورو لرونکي جنرال( جنرال پتریوس ) ترقوماندې الندې ده ،او دوه ثانوي درې ستورې لرونکي
قومانداني ( یا منځنۍ قومنداني) ،چې په افغانستان کې د ناټو د روزنیز ماموریت ( )NTM-Aپه نامه او د
آیساف د ګډې قومندانۍ په نامه یادیږي .درېواړه قومندانۍ په کابل کې موقعیت لري.
د قوماندې تر دې نوي جوړښت الندې د آیساف مرکزي قومنداني د آیساف د ماموریت په ډیرو سیاسي -
پوځي اړخونو تمرکز کوي او د آیساف عملیات په هیواد کې د افغان اونورو نړیوالو سازمانونو سره همغږي
کوي .د ایساف مرکزي قومنداني په افغانستان کې د دوه ګونې قومندانۍ په توګه لکه د ایساف قومنداني او
د امریکې د ځواکونو قومنداني ( )COM USFOR-AFده نو له دې کبله د ایساف او د امریکې د ځواکونو د
عملیاتو همغږي په غاړه لري .د ایساف مرکزي قومنداني( )COMISAFد آیساف پر ګډې قومندانۍ( ،)IJCپه
افغانستان کې د ناټو پر روزنیز ماموریت ،او د ناټو د ځانګړو عملیاتو پر برخه د قوماندې مسوولیت لري.
رودریګیز(Davd M.

د آیساف د ګډې قومندانۍ مشري د درې ستوري لرونکي برید جنرال ډیوید م.
 )Rodriguezله خوا چې په ټول افغانستان کې د ورځنیو تکتیکي عملیاتو د تر سره کولو د بشپړې لړۍ
مسوولیت لري ،کیږي .هغه سیمه ییزه او د والیتي بیارغونې د ډلو قومانده هم په غاړه لري .سر بیره پردې
هغه د آیساف او د افغان ملي پوځ د عملیاتو همغږي تضمینوي  ،او د امریکې د ځواکونو ،آیساف ،د ناټو د
روزنیزې برخې د قومندان په توګه د ناتو /آیساف قومندان او د امریکې د ګډو امنیتي ځواکونو د قومندانۍ
دنده لري.
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د  ۱۳۸۹کال د لړم ترمیاشتې د آیساف د ځواکونو شمیر کابو  ۱۳۰۹۳۰تنه ؤ ،د  ۴۸ځواک مرسته
کوونکي هیوادونه دادي :البانیا،ارمنیا،استرالیا ، ،آذربایجان ،بلجیم ،بوسنیا هرزه ګوینیا ،بلغاریا ،کاناډا،
کوریشیا ،د چک جمهوریت ،ډنمارک ،ایستونیا ،فنلنډ ،فرانسه ،جیورجیا ،جرمني،یونان،هنګري ،آیسلنډ،
آیرلنډ ،ایټالیا ،اردن ،د کوریا جمهوریت ،لیتویا ،لیتوانیا ،لوکزامبورګ ،مکدونیا ،مالیزیا ،منګولیا ،مونت
نیګرو،هالنډ ،نیو زیالند ،ناروې ،پولنډ ،پرتګال ،رومانیا ،سینګاپور ،سلواک ،سلووینیا ،هسپانیه ،سویډن،د
پخوانۍ یوګسالویا د مکدونیا جمهوریت ،تانګا ،ترکیه ،اوکراین ،عربي متحده امارات ،انګلستان او د
امریکې متحده ایالتونه دي.

واليتي پراختيايي پالن

()PDP

لکه څرنګه چې د افغانستان په ملي پراختیايي ستراتیژۍ کې په ډاګه شوي وه  ،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 .نوموړي پالنونه له ځايي ټولنو سره چې په هر والیت کې د پروژو د لومړیتوبونو او
وړاندیزونو د پیژندلو لپاره تنظیم شوي دي ،د سیمه ییزو سال مشورو پایلې دي .دغه پالنونه مهم سکټورونه
تر پوښښ الندې نیسي :زیربنا او طبیعي سرچینې؛ اقتصادي اداره او د خصوصي سکټور پراختیا؛ کرهڼه او
کلیوالي پراختیا؛ پوهنه؛ روغتیا؛ ټولنیزه ساتنه؛ حکومت داري؛ امنیت؛ او د قانون واکمني او بشري حقونه.
وروستۍ سال مشورې د والیتونو له ادارې ،مدني ټولنې او د بسپنه ورکوونکو سازمانونو له استازو سره تر
سره شوي تر څو جوته شي چې دغه پالنونه د دولت د اړوندو وزارتونو له ستراتیژیو سره سمون لري .د
محلي ارګانونو د خپلواک ریاست له وینا سره سم د والیتي پراختیایي پالن بهیرله 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.

ملګري ملتونه په افغانستان کې
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو( )UNد سیسټم استازیتوب د یوه پالوي په واسطه چې په کې د افغانستان
لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه پالوی(یوناما) او د ملګرو ملتونو څه دپاسه  ۳۱ادارې ،وجهي صندوقونه
او پروګرامونه شامل دي کیږي.
سر بیره پردې د ملګرو ملتونو د پراختیايي او بشر دوستانه دندو د نړیوالې مالي ادارې( نړیوال بانک ،د
پیسو نړیوال وجهي صندوق [ ،]IMFاو د آسیا پراختیايي بانک او د کډوالۍ نړیوال سازمان [ )]IOMیې د
ملګرو ملتونو د هیواد ډلې ( )UNCTتر چتر الندې راوستې دي.
که څه هم چې ملګري ملتونه د ځانګړو ادارو په درلودلو سره له  ۱۳۳۸کال څخه په افغانستان کې
حضور لري ،خو یو واحد ماموریت په دې اوسنۍ بڼه په  ۱۳۸۱کال کې د بن له تړون او د امنیت د شورا
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د  ۱۳۸۰کال د کب دمیاشتې د  ۱۴۰۱اعالمیې څخه وروسته رامینځ ته شو .د یوناما ماموریت اووه
ځله وغځید(په  ۱۳۸۹کال کې د  ۱۹۱۷اعالمیې له الرې) .دغه اعالمیه یوناما او د افغانستان لپاره د
ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ته دنده ورکوي چې له افغان حکومت سره په مهمو برخو لکه:
امنیت ،حکومتداري ،اقتصادي پراختیا او سیمه ییزې همکارۍ کې مرسته وکړي او همدا راز د ۱۳۸۸
کال د مرغومي په میاشت کې د لندن کنفرانس او ورپسې د  ۱۳۸۹کال د چنګاښ په میاشت کې د کابل په
کنفرانس کې د شوو دوه اړخیزو ژمنو له بشپړ پلي کیدو سره مرسته ده .همدا راز پالوي ته د سولې بهیر ته
د ستراتیژیکو او سیاسي سال مشورو ،د ښو دفترونو د برابرولو ،د بشري حقونو د ودې ،د تخنیکي مرستو
د برابرولو او له افغان حکومت سره د بشري مرستو او د ملګرو ملتونو د پراختیايي فعالیتونو د همغږۍ د
تضمین په برخه کې نورې الرښوونې هم شوي دي .همدا راز عمومي سرمنشي ته دا دنده ورکوي چې
په هرو دریو میاشتو کې شورا ته د پرمختګ په اړه رپوټ ورکړي.
له پورتنیو یادو شوو دندو سره سم یوناما خپلي هڅې د ټولټاکنو ،سولې او بیاپخالینې ،سیمه ییزې همکارۍ
او د مرستو د انسجام په برخو کې مرستو باندې متمرکزې کړې دي .په وروستیو کلونوکې د یوناما په
فعالیتونو کې  :د څارنې او همغږۍ د ګډې ادارې ،دپالیسۍ د عمل د ډلې ،او د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو
له الرې د حکومت او بسپنه ورکوونکو تر مینځ د همغږۍ پر ښه کولو؛ د والیتونو په کچه د النجو حل؛
د ملکي مرګ ژوبلې د مسالې راپورته کول او د ملکي مرګ ژوبلې د تصدیق د بهیر وده ؛ د رتبو او
معاشونو د سمون د یوې برخې په توګه د جرمونو او بشري حقونو د سرغړونو لپاره د افغان ملي پولیسو
د لوړ پوړوافسرانو ارزول؛ د کورنیوچارو د وزارت د سمون لپاره مالتړ؛ او د افغانستان دملي پراختیايي
ستراتیژۍ د پلي کیدو هڅول شامل دي.
د افغانستان له حکومت سره د زریزې پراختیايي موخو او د افغانستان ملي پراختیايي ستراتیژۍ موخو ته د
رسیدو سره د مرستې لپاره د ملګروملتونو د ژمنو په ټولیز متن کې د ملګرو ملتونو پراختیايي او د بشر
دوستو ادارو هرې ادارې له خپل ماموریت سره سم دخپلو عملیاتو په ځانګړو برخو کې مرستې برابرې
کړي دي.
د دغه واحد ماموریت مشري د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي ستیفن دې مستورا له خوا چې
د  ۱۳۸۹کال د وري په میاشت کې پر دې دندې وګومارل شو ،کیږي .د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي
دفتر د پاليسۍ د الرښوونې او د ماموریت سیاسي برخې ته د لوړې کچې پرېکړو د کولو دنده لري او دغه
راز له حکومت ،ائتالفي ځواکونو (۴م مخ) او نړيوالو سوله ساتو ځواکونو (۷۹م مخ) سره اړیکې لري .د
سرمنشي له ځانګړي استازي سره د بشري حقونو ،جنسيت ،نشه يي توکو ،د قانون واکمني ،پوليسو ،پوځ ،
ملکي کولو ،حقوقي مسألو او همدا راز د اړیکو په برخو کې دوه مرستیاالن او یوشمیر ځانګړي سالکاران
مرسته کوي .د سرمنشي د ځانګړي استازي دوه مرستياالن د يوناما د عملیاتو د دوو برخو مشري کوي:
 )1سياسي چارې )2 ،پراختیا او بشري چارې .د يوناما د کارکوونکو مشر د يوناما دماموریت د دواړو
ستنو د یو ټوټه کولودنده لري.
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په افغانستان کې د ملګرو ملتونو هیوادنۍ ډلې ( )UNCTد ملګرو ملتونو ټولې ادارې ،مالي مرستې او په
افغانستان کې ښکیل ټول پروګرامونه او همدا راز د ملګرو ملتونو د داراالانشا ګڼ شمیر څانګې سره یو
ځای کړې دي .چې په دې کې د ملګرو ملتونو هغه ادارې راځي چې د پروګرامونو او یا نورو فعالیتونو
له الرې له افغانستان سره ښکیل دي خو په هیواد کې کوم دفتر نه لري .په دا ډول فعالینو کې د نورو تر
څنګ  ،,UNAIDSد نړۍ سوداګریز سازمان( ،)WTOاو د سوداګرۍ او پراختیا په برخه کې د ملګرو ملتونو
کنفرانس ( )UNCTADهم دي ،د ملګرو ملتونو د ادارو بودیجه او پروګرامونه په افغانستان کې د ملګرو
ملتونو پراختیايي او بشر دوستانه څانګې دي نو له همدې کبله د یوناما د ماموریت د پراختیايي ،بشر دوستانه
او بیا رغنیزو اړخونو سره مرسته کوي .د ځانګړي استازي مرسیتال د دوهمې ستنې لپاره بیالبیلې دندې
تر سره کوي چې په دې کې د استوګن همغږي کوونکي( ،)RCد بشردوستانه برخې همغږي کوونکي(،)HC
او د ملګرو ملتونود پراختیايي پروګرام د استوګن استازي ( )RRدندې راځي .استوګن همغږي کوونکي د
د استوګن همغږي کوونکي د دفتر په مرسته د ملګرو ملتونو د هیوادنۍ ډلې مشري او د ملګرو ملتونو د
پراختیايي چارو د همغږۍ دنده پر غاړه لري؛ د بشردوستانه چارو همغږي کوونکي د  UNOCHAپه مرسته
په افغانستان کې د بشردوستانه ټولنو همغږي په غاړه لري.
ملګري ملتونه د هیواد په  ۳۴والیتونو کې د فرعي دفترونو یا پروګرامونو له الرې حضور لري .په
والیتونو کې د ملګرو ملتونو د کارکوونکو په هڅو کې د ځايي ادارې د وړتیا د لوړولو ،د سولې د رامینځ
ته کولو او بیا پخالینې او همدا راز د ولسوالیو په کچه د مدني ټولنو په پیاوړتیا کې مرسته شامله ده .دملګرو
ملتونو یو شمیر ادارې لکه  UNHCR ,WFP , UNICFپه بیالبیلو والیتونو کې فرعي څانګې او پروژې لري،
په داسې حال کې چې نورې ادارې په ځايي کچه په ځانګړي توګه له کورنیو همکارانو یا ملګرو څخه
د پروګرامونو په پلي کوولو کې کار اخلي .په کابل کې د یوناما پر مرکزي دفتر سربیره یوناما په کابل،
کندهار ،هرات ،مزار شریف ،جالل آباد ،کندز ،بامیان او ګردیز کې  ۸فرعي څانګې او  ۱۵والیتي څانګې
د دایکندي ،جوزجان ،میمنه ،سر پل ،فیض آباد ،پلخمري ،تخار ،خوست ،ارزګان ،زابل ،نیمروز ،فراه،
بادغیس ،غور او کنړ په والیتونو کې لري .او په پام کې ده چې د غزني په والیت کې هم یو دفتر پرانیزي.
همدا راز د سیمه ییزې همغږۍ په برخه کې په تهران ،عشق آباد او اسالم آباد کې د اړیکو دڅانګو له خوا
مرسته کیږي.
په افغانستان کې د پراختیايي ،بشري او سیاسي ننګونو او حکومت سره مالتړ ته د یو منطقي غبرګون لپاره
هیوادنۍ ډله د واحد ستراتیژیک کاري چوکاټ او د ملګرو ملتونو د پراختیايي مرستو په کاري چوکاټ کې
د  ۱۳۹۲ -۱۳۸۹کلونو د یو واحد په توګه عمل کوي .له پخواني تعریف سره سم د ملګرو ملتونو سیستم په
ټولیزه توګه په افغانستان کې د یوې پراخې ستراتیژۍ الرښوونه اود ملګرو ملتونو د سیاسي ،پراختیايي او
بشر دوستانه چارو د ټولو اړخونو د انسجام تضمین په غاړه لري .له واحد ستراتیژیک کاري چوکاټ سره
د  UNDAFله خوا مرسته کیږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ټولو فعالو ادارو ته د پروګرام د پالن
جوړونې یو کاري چوکاټ دی .د یادونې وړ ده چې  UNDAFد هیواد په کچه د ملګروملتونو د سیسټم یو ګډ
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غبرګون څرګندوي ،او دغه اداره د هرې ادارې انفرادي پروګرامونه نه بدلوي .د ملګروملتونو د بشردوستانه
اړخ پروګرام جوړونه د مرستې غوښتنې د یو ټینګ بهیر له الرې اداره کیږي .د ملګرو ملتونو د پراختیايي
مرستو دوهم کاري چوکاټ چې موده یې له  ۱۳۹۲-۱۳۸۹پورې ده ،د  ۱۳۸۸کال د تلې په میاشت کې یې په
کار پیل وکړ .د ملګرو ملتونو د ملکي ډلې( دهیواد په کچه)  ۳۳غړي په ګډه او په هر اړخیزه توګه دملي او
نړیوالو ملګرو سره دسال مشوروله الرې یې د افغانستان له ملي پراختیايي ستراتیژۍ سره د مرستې لپاره
کاري چوکاټ برابر کړی دی .په نوموړي چوکاټ کې درې دوه اړخیز پیاوړي کوونکي لومړیتوبونه
برخه لري )۱ :حکومتداري او ثبات )۲ ،باثباته معیشتونه :کرهڼه ،د خوړو خوندیتوب او د عایداتو یا ګټو
فرصتونه )۳ ،ټولنیز بنسټیز خدمتونه  :روغتیا ،ښوونه او روزنه ،او به او د روغتیاساتنې خدمتونه.
MACCA,IOM, UN-Habitat, UNIDO,UNOPS, UNCTAD, UNODC,

یوناما او  UNDPدواړو په ګډه د
 UNFPA, ILO, UNIFEMاو  UNICEFسره د لومړیتوب د لومړۍ برخې مشري په غاړه اخیستې ده FAO .له
 ILO, UNDP, UNICEF, UNIDO, WFP, UN-Habitat, UNEP, UNFPA, UNHCRاو  UNIFEMسره د دوهمې
برخې مشري په غاړه اخیستې او همدا راز پر معیشت د تمرکز په برخه کې هم فعالیت کوي .د لومړیتوب
دغه برخې به د لیک لوست د زده کړې او حرفوي روزنو ،لومړنیو او ثانوي او لوړو زده کړو په برخه کې
د حکومت له هڅو سره مرسته وکړي او هغه به بشپړې کړي.
د ملګرو ملتونو هیوادنۍ ډله د روغتیايي سیسټم او خدمتونو په ښه کولو،د څښاک دپاکو او بو ،او روغتیاساتنې
په برخو کې هم مرسته کوي .د دوی له نړیوالو دندو سره سم  UNFPA,UNICEFاو  UNESCOپه ګډه د WHO,
 WFP, FAO, UNIFEMاو  IOMپه ټینګ مالتړ سره ددې برخې مشري کوي.
د ملګرو ملتونو د نوي کاري چوکاټ  ۲۶السلیک کوونکي دا دي:
•په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پالوی
•د ملګرو ملتونو د خوړو او کرهڼې اداره ()FAO
•د ملګرو ملتونو د بشر د استوګنې پروګرام ()UN-HABITAT
•د کار نړیوال سازمان ()ILO
•د کډوالو لپاره نړیواله اداره ()IOM
•د پیسو نړیوال صندوق ()IMF
•د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره ()UNOCH
•د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام ()UNDP
•د ملګرو ملتونو د چاپیریال پروګرام ()UNEP
•د ملګرو ملتونو تعلیمي ،علمي او فرهنګي اداره ()UNESCO
•د ملګرو ملتونو د نفوسووجهي صندوق ()UNFPA
•د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ اداره ()UNHCR
•د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونووجهي صندوق ( )UNICEF
()UNAMA
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•د ملګرو ملتونو د صنایعو د پراختیا اداره
•د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو پراختیايي صندوق ()UNIFEM
•د ملګرو ملتونو د سیمه ییزو معلوماتوواحده شبکه ()UNIRIN
•د افغانستان د ماین پاکولو د همغږۍ مرکز ()MACCA
•د ملګرو ملتونو د نشه يي توکو او جرمونو سره د مبارزې دفتر()UNODC
•د بشري حقونو لپاره د عالي کمیشنر دفتر ()UNOHCHR
•د پروژو د خدمتونو لپاره د ملګرو ملتونو اداره ()UNOPS
•د نړۍ د خوړو پروګرام ()WFP
•د روغتیا نړیوال سازمان ()WHO
•نړیوال بانک ()WB
•د آسیا پراختیا يي بانک ()ADB
•د سوداګرۍ او پراختیا په اړه د ملګرو ملتونو کنفرانس ()UNCTAD
•د اچ  .آی  .وي /ایډس په اړه د ملګرو ملتونو ګډ پروګرام ()UNAIDS
()UNIDO
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پسمنظر
د  ۱۳۸۰لمریز کال د لړم په میاشت کې د طالبانو د رژيم له را پرځيدو وروسته ،د افغانستان د سیاسي ډلو
مشران د بُن په غونډه کې چې د ملگرو ملتونو په مالتړ په جرمني کې چیرې چې د بُن تړون هم السلیک
شو ،سره راغونډ شول .دغه تړون لیک د افغانستان لنډمهاله اداره وټاکله او افغانستان ته 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 یواستازي حکومت د بيا جوړولو مهال وېش یې ترتیب کړ .د  ۱۳۸۱کال د غبرګولي د میاشتې بیړنۍ
لویې جرګې ،د افغانستان د لنډمهالې ادارې پر ځای د افغانستان انتقالي حکومت رامينځ ته كړ اوحامد کرزى
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 وټاکه.
د بُن له مهال وېش سره سم ،په یوه نوي اساسي قانون باندې (د اساسي قانون بشپړ متن  ....مخ) خبرې
اترې وشوي او د اساسي قانون د لویې جرګې (۱۸م مخ) له خوا چې د  ۱۳۸۲کال د لیندۍ له ۲۳مې څخه
د مرغومي تر ۱۴مې نیټې پورې یې دوام درلود تصويب شو .اساسي قانون ټاکل شوي ولسمشرته دوه ټاکل
شوي مرستیاالن او یوه ملي شورا چې له دوو مجلسونو څخه جوړه ده( ولسي جرګه او مشرانو جرګه)په
واک کې ورکوي .په سیمه ییزه 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 شوي ،حامد کرزی د  ٪۵۵رایو په ترالسه
کولو سره د خلکو د رایو له الرې دافغانستان د لومړني انتخابي جمهور رئیس په توګه وټاکل شو .هغه د
 ۱۳۸۳کال 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 سمې پیل شي خو ،د امنیتي او تخنیکي ستونزو له کبله وځنډول
شوي .په پای کې د ولسي جرګې او والیتي شورا ګانو ټولټاکنې د  ۱۳۸۴کال د وږې په ۲۷مه نېټه تر
سره شوي .دوهمې ولسمشريزې او د والیتي شوراګانو ټاکنې په  ۱۳۸۸کال کې تر سره شوي چې دغه
بحث پاروونکى بهیر د ولسمشر کرزي له دوهم ځل ټاکل کیدو سره پای ته ورسید ،خو د ولسواليو ،كليو او
ښاروالۍ د شوراګانو ټاكنې تر سره نه شوي.

په افغانستان کې حکومت
اجرائيه ځواک
د افغانستان د مرکزي حکومت اجرائیه څانګه د ولسمشر د دفتر ،دوو مرستیاالنو ،لویې څارنوالۍ ،د ۲۶
وزیرانو درلودونكې كابينې او همدا شان څو خپلواکو ادارو او نورو دولتي سازمانونو څخه جوړه ده( په ....
مخ كې د حكومتي جوړښت چارټ وګورئ) .ولسمشر په مستقیمه توګه دیوې پنځه کلنې مودې لپاره ټاکل
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د افغانستان مرکزي حکومت (د  ۱۳۸۹کال د مرغومي میاشت)
د وﻟﺴﻤﺸﺮ دﻓﺘﺮ
ﻟﻮﻣړﯼ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل

دوهﻢ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل




ﻣﻘﻨﻨﻪ ﻗﻮﻩ

ﺳﺘﺮﻩ ﻣﺤﮑﻤﻪ
د اﺳﺘﻴﻨﺎف ﻣﺤﮑﻤﻪ
ﻟﻮﻣړﻧۍ ﻣﺤﮑﻤﻪ

ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﻗﻮﻩ
وﻟﺴﻲ ﺟﺮګﻪ




























وزارﺗﻮﻧﻪ

د ﭘﻮهﻨﯥ
د ﻟﻮړو زدﻩ ﮐړو
د ﮐﺎر ،ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﭼﺎرو ،ﺷﻬﻴﺪاﻧﻮ او ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻨﻮ
د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺘﻴﺎ
د ﮐډواﻟﻮ او راﺳﺘﻨﻴﺪوﻧﮑﻮ د ﭼﺎرو
د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ
د ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرټ او ﻣﻠﮑﻲ هﻮاﻧﻮردۍ
د ښځﻮ د ﭼﺎرو
د ﺳﺮﺣﺪوﻧﻮ او ﻗﺒﺎﻳﻠﻮ د ﭼﺎرو
د ﺳﻮداګﺮۍ او ﺻﻨﺎﻳﻌﻮ
د ﻣﻠﻲ دﻓﺎع
د ﻣﺎﻟﻴﯥ
د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو
د ﺣﺞ او اوﻗﺎﻓﻮ
د اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ او ﮐﻠﺘﻮر
د ﮐﻮروﻧﻴﻮ ﭼﺎرو
د ﻋﺪﻟﻴﯥ
د ﻧﺸﻪ اﯼ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﻣﺒﺎرزې
د ﮐﺮهﻨﯥ ،اوﺑﻮﻟګﻮﻟﻮ او ﻣﺎﻟﺪارۍ
د اﻗﺘﺼﺎد
د اوﺑﻮ او اﻧﺮﺟۍ
د ﮐﺎﻧﻮﻧﻮ
د ﻓﻮاﻳﺪ ﻋﺎﻣﯥ
د ښﺎري ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ او ﮐﻮر ﺟﻮړوﻧﯥ
د ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ﭼﺎرو
د ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻮ او ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ټﮑﻨﺎﻟﻮﺟۍ
















ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺟﺮګﻪ

ﺧﭙﻠﻮاﮐﯥ ادارې او رﻳﺎﺳﺘﻮﻧﻪ
ﺳﺘﺮﻩ ﻣﺤﮑﻤﻪ
ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ﭼﺎرو ﮐﯥ د دوﻟﺖ وزﻳﺮ
د ﺟﻴﻮدﻳﺰۍ او ﮐﺎرټﻮګﺮاﻓۍ ﻋﻤﻮﻣﻲ ادارﻩ
د ﺳﺘﻨﺪردوﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ رﻳﺎﺳﺖ
د ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل ﺳﺎﺗﻨﯥ ﺧﭙﻠﻮاﮎ رﻳﺎﺳﺖ
د ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻮرا
د ﻋﻠﻮﻣﻮ اﮐﺎډﻣﻲ
ﻣﺮﮐﺰي اﺣﺼﺎﺋﻴﻪ
د اداري اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ او ﻣﻠﮑﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن
ﭘﺮ ﻓﺴﺎد د څﺎرﻧﯥ ﻟﻮﯼ رﻳﺎﺳﺖ
د وﻟﺴﻲ ﺟﺮګﯥ د ﭼﺎرو ادارﻩ
د ﻣﺸﺮاﻧﻮ د ﺟﺮګﯥ د داراﻻﻧﺸﺎ دﻓﺘﺮ
د ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺖ رﻳﺎﺳﺖ
ﻟﻮﻳﻪ څﺎرﻧﻮاﻟﻲ



د ﺳﭙﻮرت او اوﻟﻤﭙﻴﮏ ﻟﻮﯼ رﻳﺴﺖ




د ﮐﺸﻒ رﻳﺎﺳﺖ
د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ارګﺎﻧﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ رﻳﺎﺳﺖ








ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻪ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن
د ﺳﻮﻟﯥ د ټﻴﻨګښﺖ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن
د ﮐﻮﭼﻴﺎﻧﻮ د ﭼﺎرو د هﻤﻐږۍ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن
د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن
د اداري ﭼﺎرو او د وزﻳﺮاﻧﻮ د ﺷﻮرا د داراﻻاﻧﺸﺎ دﻓﺘﺮ
د ﻧﺎورﻳﻨﻮﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺗﻴﺎرۍ رﻳﺎﺳﺖ

د وﻟﺴﻤﺸﺮ ﺳﻼﮐﺎران
 هﺪاﻳﺖ اﻣﻴﻦ ارﺳﻼ د وﻟﺴﻤﺸﺮ ﻟﻮړ ﭘﻮړﯼ ﺳﻼﮐﺎر وزﻳﺮ
 ﻧﻌﻤﺖ اﷲ ﺷﻬﺮاﻧﻲ د وﻟﺴﻤﺸﺮ ﻟﻮړ ﭘﻮړﯼ ﺳﻼﮐﺎر
 رﻧګﻴﻦ دادﻓﺮ ﺳﭙﻨﺘﺎ د ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺖ ﭘﻪ ﭼﺎرو ﮐﯥ د وﻟﺴﻤﺸﺮ ﺳﻼﮐﺎر
 ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﺷﺮف د اﻧﺮﺟۍ او ﮐﺎﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭼﺎرو ﮐﯥ د وﻟﺴﻤﺸﺮ ﺳﻼﮐﺎر
 ﻓﻴﺾ اﷲ ﮐﺎﮐړ ﭘﻪ روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﭼﺎرو ﮐﯥ د وﻟﺴﻤﺸﺮ ﺳﻼﮐﺎر
 ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﭘښﺘﻮن د ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ،ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ ،ﮐﺎﻧﻮﻧﻮ او د اوﺑﻮ د ﭼﺎرو ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ
ﮐﯥ د وﻟﺴﻤﺸﺮ ﺳﻼ ﮐﺎر

د افغانستان حکومت

د افغانستان د حكومت وزارتونه او وزيران د  ۱۳۸۹كال د ليندۍ مياشت
وزير

وضعيت

وزارت

د كرهڼې ،اوبولګولو او مالدارۍ وزارت

محمد آصف رحيمي

تاييد شوى

د سرحدونو او قبايلو چارو وزارت

اسداهلل خالد

تاييد شوى

د سوداګرۍ او صنايعو وزارت

انورالحق احدي

تاييد شوى

د مخابراتو او معلوماتي ټكنالوجۍ وزارت

اميرزى سنګين

سرپرست

د نشه یي توكو په وړاندې د مبارزې وزارت

ضرار احمد مقبل

تاييد شوى

دملي دفاع وزارت

عبدالرحيم وردګ

تاييد شوى

د اقتصاد وزارت

عبدالهادي ارغنديوال

تاييد شوى

د پوهنې وزارت

غالم فاروق وردګ

تاييد شوى

د انرژۍ او اوبو وزارت

محمد اسمعيل خان

سرپرست

د ماليې وزارت

عمر زاخيلوال

تاييد شوى

د بهرنيو چارو وزارت

زلمى رسول

تاييد شوى

د حج او اوقافو وزارت

آصف نيازي

تاييد شوى

د لوړو زده كړو وزارت

سرور دانش

سرپرست

د اطالعاتو او كلتور وزارت

سيد مخدوم رهين

تاييد شوى

د كورنيو چارو وزارت

بسم اهلل محمدي

تاييد شوى

د عدليې وزارت

حبيب اهلل غالب

تاييد شوى

د كار،ټولنيزو چارو ،شهيدانو او معلولينو وزارت

آمنه افضلي

تاييد شوى

د كانونو وزارت

وحيد اهلل شهراني

تاييد شوى

د عامې روغتيا وزارت

ډاكټر ثريا دليل

سرپرست

د فوايد عامې وزارت

عبدالقدوس حميدي

تاييد شوى

د كډوالو او راستنيدونكو وزارت

جماهير انوري

تاييد شوى

د كليو د بيا رغونې او پراختيا وزارت

جاراهلل منصوري

تاييد شوى

د ترانسپورټ او ملكي هوانوردۍ وزارت

داود علي نجفي

سرپرست

د كورجوړونې او ښاري پراختيا وزارت

سلطان حسین حصاري

سرپرست

د ښځو د چارو وزارت

حسن بانو غضنفر

سرپرست

د پارلماني چارو وزارت

ډاكټر محمد همايون عزيزي

تاييد ته اړتيا نه لري
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الف څخه تر يا :د افغانسان لپاره مرستندوی الرښود

کېږي او کوالی شي په اعظمي توګه د دوو دورو لپاره خدمت وکړي .د 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 د ولسمشر دفتر؛ په خپله د ولسمشرله 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 غړي ،د ملي
امنیت رئیس او د سرې میاشتې د ټولنې رئیس ټاکي .چې تر ټاکلو وروسته نوماندان ملي شورا ته د باور
د رایو د تر السه کولو لپاره معرفي کیږي او که چیرې له ملي شورا څخه د باور رایې تر السه نه کړي
نو په دې دنده نه شي ګومارل کیدای .د  ۲۴نوماندانو وزیرانو له ډلې څخه چې د جمهور رئیس له لورې د
 ۱۳۸۸کال د لیندۍ په میاشت کې ملي شورا ته معرفي شوي وو یواځې  ۷تنه د ولسي جرګې له خوا د باور
د رایې په تر السه کولو بریالي شول .د  ۱۳۸۸کال د مرغومي او د  ۱۳۸۹كال د غبرګولي په مياشتو كې
ګڼ شمير وزيران ولسي جرګې ته له دوهم ځل معرفي كيدو وروسته تاييد شول خو  ۱۰تنه يې د سرپرستو
وزيرانو په توګه په دنده كې پاتې دي .د اساسي قانون له مخې نورې ټولې اجرا ئیوي دندې د ولسمشر د
مرستیاالنو په ګډون  ،د کابل ښاروال ،او د بیالبیلو کمیسیونونو مشران د ولسمشر له خوا ټاکل کیږي او د
ملي شورا تایید ته اړتیا نه لري.

مقننه ځواک
ملي شورا
د  ۱۳۸۳کال د اساسي قانون له مخې ،ملي شورا یا پارلمان له دوو مجلسونو( ولسي جرګه او مشرانو جرګه)
څخه جوړه ده .نوي ملي شورا د لومړي ځل لپاره د  ۱۳۸۴کال د لیندۍ په میاشت کې د همدې کال د وږې
د میاشتې له پارلماني ټاکنو څخه وروسته غونډه وکړه.
د ولسي جرګې غړي د والیتي ټاکنیزو حوزو له الرې د یوې پنځه کلنې دورې لپاره ټاکل کېږي .اوسمهال
په ولسي جرګه کې  ۲۴۹څوکۍشته؛ په اساسي قانون کې په اعظمي توګه تر  ۲۵۰څوکیو یادونه شوي ده.
څوکۍ د والیتونو د وګړو دشمیر له مخې وېشل کېږي (جدول ته ځير شئ) .په اساسي قانون کې يادونه
شوي چې په منځنۍ توګه د هر والیت دوه څوکۍ چې ټولې  ۶۸څوکۍ کیږي د ښځو لپاره ځانګړي کیږي.
که څه هم چې د  ۱۳۸۴کال له ټاکنو راهیسې د کوچیانو مسأله د پارلمان د غړو په مینځ کې په یوه تاوده
بحث بدله شوي ده ۱۰څوکۍ د کوچیانو لپاره په پام کې نیول شوي چې له دې ډلې نه درې یې باید ښځو ته
ورکړل شي .د مشرانو جرګه  ۱۰۲غړي 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 د غیر
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مستقیمو ټاکنو له الرې ټاکل شوي دي .اساسي قانون څرګندوي چې د مشرانو جرګې غړي په الندې ډول
ټاکل کیږي اویا هم انتصابېږي.
•د هرې والیتي شورا له غړو څخه ،اړونده شورا یو کس د څلورو کلونو لپاره ټاکي.
•د هر والیت د ولسوالیو له شوارګانو څخه ،اړونده شوراګانې یو کس د دریو کلونو لپاره ټاکي.
ولسمشر د پاتې غړو یو پر دریمه برخه چې په کې د معلولینو او کوچیانو دوه 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 اړه صراحت لري خو ترننه پورې
دغه ټاکنې نه دي تر سره شوي .یوه لنډمهاله حل الره په نظر كې نيول شوي ده :هره والیتي شورا د یوه
پرځای خپل دوه غړي 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 یو پر دویمه برخه انتصابي غړي دي.
له دې مؤقتي حل الرې څخه شپږ کاله وروسته ال هم د ولسوالۍ د شوراګانو د ټاکنو لپاره پالنونه روښانه
نه دي او دغه ټاکنې اوس هم ځنډیدلې دي .دمشرانو جرګې د جوړښت دغه لنډ مهاله الره به د ولسوالیو د
شوراګانو تر جوړیدو پورې همداسې پر ځاى پاتې وي.
د ملي شورا غړي باید افغانان وي .او ولسي جرګې ته د نوماندۍ پرمهال نوماند باید لږ تر لږه  ۲۵کاله عمر
ولري ،په داسې حال کې چې د مشرانو جرګې غړي باید د ټاکنې او یا د انتصاب پر مهال لږ تر لږه ۳۵
کاله عمر ولري .په یو وخت کې د دواړو جرګو (ولسي جرګې او مشرانو جرګې) د غړیتوب تر السه کول
شوني نه دي.
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 پټوالي غوښتنه نه وي شوي او
د شورا له خوا تاييد شوي نه وي ،آزادې او د ولس پرمخ پرانیستې دي.
د اساسي قانون د  ۹۰مادې پر بنسټ ،ملي شورا دا الندې واکونه لري:
•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 پورونو داخيستلو يا وركولو اجازه،
•د اداري واحدونو جوړښت ،تعديل او يا لغو كول،
•د نړیوالو قوانینو او تړونونو تایید یا له هغوي سره د افغانستان د غړیتوب لغو کول،
•نور هغه واکونه چې په اساسي قانون کې یې یاد ونه شوي ده.
پالیسي او قانون جوړونه کېدای شي د ولسمشر د دفتر ،هر وزارت یا د ملي شورا له خوا ترسره شي ،چې
بیا د ملي شورا د دواړو مجلسونو له خوا تر تصویب او د ولسمشر له خوا تر توشیح وروسته په یو قانون
بدلیږي .د اساسي قانون ۹۴مه ماده څرګندوي چې:
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•قانون هغه مصوبه ده چې د ملي شورا د دواړو مجلسونو له خوا تصویب او د جمهور رئيس له خوا
توشېح شي ،مګر دا چې په اساسي قانون كې بل ډول څرګنده شوي وي.
•كه چیرې جمهور رئيس د ملي شورا له مصوبې سره موافقه ونه لري كوالى شي چې د وړاندې كېدو تر
نیټې وروسته په پنځلسو ورځو کې د مناسبو داليلو له ښودلو سره ملي شورا ته مسترده کړي.
•ددې وخت په تېریدو سره اویا دا چې ولسي جرګه یو ځل بیاهغه د ټولو غړو له دریو برخو څخه په دوو
برخو رایو تصویب کړي ،مصوبه توشیح شوي ګڼل کېږي او نافذیږي.
ځینې ټاکلي تقنیني اسناد لکه (مقررې ،امرونه او الرښوونې) په انفرادي توګه د وزارتونو له خوا هم
صادرېدای شي .یوه الیحه یا توشیح شوی فرمان باید د سپارلو له نیټې څخه د یوې میاشتې په ترڅ کې
تصویب 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 ژمنو سره په تناقض کې نه وي) به د نوي اساسي قانون ترتصویبه
پورې یو لنډ مهاله قانوني کاري چوکاټ رامینځ ته کړي .نوی اساسي قانون په  ۱۳۸۳کال کې نافذ شو
او د خپلو موادو د په پام کې نیولو سره سم يې ګڼ شمیر فرمانونه او قوانین تصویب كړي دي .د عدلیې
وزارت د تقنین ریاست چې د قوانینو د تسوید دنده پرغاړه لري ګڼ شمیر قوانین یې تسويد کړي چې د
پخوانیو قوانینو ځای یې نیولى دی .یو شمیر متناقض قوانین چې د پخوانیو بیال بیلو رژیمونو له خوا تصویب
شوي وو که څه هم چې پاتې دي خو د هغو د همغږي کولو لپاره هڅې روانې دي.

ملي شورا ته مالتړ
د یو شمیر نړیوالو فعالینو له خوا لکه د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام يا  UNDPد  SEALپروژه ( د
افغانستان د پارلمان له جوړیدو سره مرسته) چې د  ۱۳۸۳کال د سلواغې په میاشت کې پیل او د ۱۳۸۶
کال د کب په میاشت کې د څلورو نورو کلونو لپاره وغځول شوه ،ملي شور ا ته تخنیکي مرستې او مالتړ
برابرشوی ،نوموړي پروژه د حقوقي مرستو په ګډون دمعلوماتو او اړیکو ټکنالوژي ،د پارلماني پراختیا
او عامه 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 .د افغانستان د پارلمان
مرستندويه پروژه ( )APAP-www.sunyaf.orgيو بل مهم نوښت دى چې د امريكې د متحدو ايالتونو د نړيوال
پراختيايي پروګرام ( )USAIDپه مالي مالتړ د نیویارک د ایالتي پوهنتون ( )SUNYد نړيوالې پراختيا د مركز
له خوا پلى كيږي ( .)SUNY/CIDدغه پروژه په  ۱۳۸۳كال كې د داسې يوه پارلمان په رامينځ ته كيدو كې چې
“ د يوې پياوړې ،خپلواكې او اغيزمنې مشوره وركوونكې ادارې په توګه د دندې د تر سره كولو وړتيا ولري
” د مرستې په موخه رامينځ ته شوه .د غه پروژه د افغانستان د پارلماني ټولنې له الرې د قانون جوړونې
په چارو كې د پارلمان د غړو د خورا اغيزمن مالتړ په موخه د ملي شورا د داراالنشا د سازماني وړتيا د
لوړولو لپاره كار كوي .همدا راز د افغانستان د پارلمان مرستندويه پروژه تقنيني ،پارلماني او څارنېزو چارو
په تر سره كولو كې په خپله د پارلمان د غړو د وړتيا د پياوړي كولو په برخه كې هم كار كوي .چې په دې
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كې له مؤكلينو سره د ملي شورا د ښكيلتيا د زياتولو او د حكومت د اجرائيه څانګې ،مدني ټولنې ،نا دولتي
سازمانونو او رسنيو سره د هغې د اړيكو د رامينځ ته كولو لپاره مرستې شاملې دي .دغه پروژه د قانون
جوړونې د خبرپاڼې په ګډون چې په منظم ډول خپريږي او د پارلماني چارو په اړه نوي مطالب لري ګڼ
شمير سرچينې د نړيوالې ټولنې په واك كې وركوي .نور سازمانونه چې د ملي شورا مالتړ کوونکي دي
او يا هغې ته مالتړ برابروي ،دا دي :د د جمهوري غوښتونکو نړیوال انستیتیوټ ( ،)IRIملي ډموکراټیک
انسټیتوت( ،)NDIد ټاکنیز سیسټم 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 غړي لري چې د
رایه ورکونې په یو واحد مرکز کې ټاکل کیږي .نوماندي باید د همهغه والیت اوسیدونکي وي په کوم کې چې
هغوي 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 ځانګړي شي.
له هرې والیتي شورا څخه دوه تنه به په مشرانو جرګه کې دنده تر سره کوي (چې دغه شمېر به د ولسوالیو
د شوراګانو له جوړیدو وروسته یوه تن ته را ټیټ شي) .د اساسي قانون له 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 شوي 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 مسئوولیتونوپه اړه ناڅرګنده دی او د دوی د
کره ونډې په اړه د پام وړ مغشوشتیا موجوده ده ،په داسې حال کې چې یو حکم شته خو دا څرګند نه دی او
دوی ته د پریکړې کولو واک نه ورکوي .تر دغه دمه د والیتي شوراګانو فعالیتونه دا دي :مشرانو جرګې
ته د دوى د خپلو غړو څخه د واليتي استازو ټاكل؛ د والیتونو د پراختیايي او اداري چارو په ښه والي کې
ګډون او والیتي چارواکو ته د پراختیايي پالنونو په ګډون د بېالبېلو موضوعاتو په اړه سال مشورې ورکول
او په دې 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
له اساسي قانون سره سم  ،د ولسوالیو شوراګانې به د ولسوالیو د وګړو د شمیر له مخې له پنځو څخه تر
پنځلسوغړي ولري او په هرو درېوو کلونو کې به یو ځل ټاکل کیږي .نوماندان باید د هم هغې ولسوالۍ
اوسیدونکي اوسي په کومه کې چې هغوي ځان ټاکي .که چیرې د ولسوالیو شوراګانې جوړی شي بیا به د
مشرانو د جرګې دغړو له دریو برخو څخه یوه برخه وټاکي.
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که څه هم چې تر ننه د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې تر سره شوي نه دي خو ددې کار لپاره یو لړ الملونه
موجود دي .لومړى ،په ځینو سیمو کې دولسوالیو پولې تاييد شوي نه دي نو له دې امله د ولسوالیو د وګړو
شمیرل او په دې اړه چې د ې ولسوالیو ته څو څوکۍ ځانګړي شي قضاوت شونی نه دی .چې دغه ستونزه
د هیواد د یوې نوي سرشمیرنې د نه شتون له کبله نوره هم پیچلې کیږي .دوهم  ،د ولسوالیو د پولو نا
څرګندوالي ته په پام سره د رایه ورکوونکو نوم لیکنې د ولسوالۍ له الرې نه بلكې د واليت له الرې تر
سره کیږي .نو د ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو لپاره د نوم لیکنې یو بل بهیر ته اړتیا ده.
د اساسي قانون د  ۱۱۰مادې پر بنسټ که چیرې دیوې لویې جرګې جوړیدو ته اړتیا وي ( د بیلګې په توګه،
د اساسي قانون د بدلون او یا “د هیواد پر سترو ګټو یا مصالحو د بحث لپاره”) ،نو دغه لویه جرګه باید د
ملي شورا او د والیتي او ولسوالیو د شوراګانو له رئیسانو څخه جوړه وي .نو په دې صورت کې به د لویې
جرګې د جوړولو لپاره د ولسوالیو د شوراګانو جوړول اړین وي.

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 د ټاكلو مودې ال تر اوسه څرګندې نه دي ،او د كليو او ښاروالیو د شوراګانو
احکام په اساسي قانون یا په ټاكنيز قانون کې په تفصیل سره نه دي څرګند شوي .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.
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 غبرګولي کې ،یو نوی قانون چې قضائیه قوه او
محکمې تنظیموي د کابینې له خوا تصویب شو .ددغه قانون تر رامنځ ته کېدو پورې ،دغه سیسټم د افغانستان
د  ۱۳۶۸کال د محکمو د قضايي صالحیت او الرښوونو له الرې اداره کیده (د رسمي جریدې  ۶۳مه ګڼه،
 1369لمریز کال) .نوی قانون محکمې په دریوو 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 واکمن ځواک دی :په دندو کې یې پرقوانینو ،فرمانونو ،نړیوالو تړونونو او د نړیوالو
لوز نامو بیاکتنه شامله ده څوډاډ تر السه شي چې د نوموړو قوانینو مواد له اساسي قانون سره سمون لري.
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لویه څارنوالي یوه خپلواکه اداره ده چې د اجرائیه څانګې یوه برخه جوړوي او د څیړنو او پلټنو مسئوولیت
لري.
د هیواد په کچه رسمي قضايي سیسټم ته الس رسى خورا توپیر لري .په افغانستان کې د النجو یوه ستره
برخه د رسمي محكمو له نظام څخه بهر په ځانګړي توګه خو نه په انحصاري ډول په کلیوالو سیمو کې
حل کېږي .دټولنې په کچه عدلي میکانیزمونه (شوراګانې او جرګې)اکثراً مدني او جنايي النجې د اسالمي،
او د هم هغې سيمې د دودیزو يا عرفي او قومي قوانینو پر بنسټ څیړي او د حل الره ورته مومي .نو
له همدې کبله ،عدلي سیسټم له دواړو رسمي او غیر رسمي میکانیزمونو څخه جوړ دی چې په کې مدني
قانون،اسالمي ،او دودیز يا عرفي  /قومي قوانین شامل دي .ډيرې بیلګې شته چې رسمي او غیر رسمي
میکانیزمونه او فعالین یوله بله سره ښکیلوي .د ځمکې او ملکیت 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 ماهيت په
برخه كې له يو بل څخه په بى سارې توګه جال شي.
لکه څرنګه چې د بُن په تړون کې څرګنده شوي ده ،د عدلي سمون کمیسیون د  ۱۳۸۱کال د لړم په میاشت
کې په پاشل شوي عدلي سیسټم د بیا کتنې په موخه رامینځ ته شو .دغه کمیسیون د عدلي سیسټم د جوړښتي
او فزیکي بیا جوړولو د الرښوونې دنده لري ،نوي او اسالمي قوانین سره انډولوي ،د حقوقي ادارو ډیروالى
په نښه کوي او د عدلي څانګې د بېالبېلو برخو د ونډو او د رپوټ ورکولو جوړښت روښانوي .نوموړى
کمیسیون یوه موقته اداره وه چې په ۱۳۸۴کال کې یې دندې او مسوولیتونه تلپاتې عدلي ادارو ته وسپارل
شوي .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 پر غاړه ده .د افغانستان دملي پراختیايي ستراتیژۍ له
مخې د ملي عدلي پروګرام د پروژې د څارنې کمیټه او د پروګرام د مالتړ اداره په پام کې لري چې د
همغږۍ دغه دندې په غاړه واخلي.
اساسي قانون قاضیانو ته اجازه ورکوي چې د مدني او یا اسالمي قوانینو په برخه كې وروزل شي .برحاله
قاضیان د سیاسي ګوندونو د غړیتوب د تر السه کولوحق نه لري.

ستره محکمه
له اساسي قانون سره سم ستره محکمه  ۹غړي 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.
ستره محکمه لږ ترلږه په دوو اوونیو کې یو ځل منظمې ناستې تر سره کوي او فوق العاده غونډې له غوښتنې
سره سم تر سره کېږي .د سترې محکمې د نصاب لپاره کم تر کمه د شپږو غړو حضور اړین دی او پریکړې
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د رایو په اکثریت سره تر سره کېږي .ستره محکمه په څلورو دېوانونو ویشل شوي 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 .نوي محکمه د مخکینۍ محافظه
کارې محکمې په پرتله په منځالرو ،تکنوکراتانو او د لوړو زده کړو درلودونکوغړو باندې سمباله شوي 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 کافي نه دی) .نوموړي محکمې له رئیس ،نورو قضایي غړو 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 کورنی دیوان ،عامه حقونه
او د سوداګرۍ دیوان .او په هغو والیتونو کې چې د وګړو شمیر یې لږ دی نوموړي 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 اړه د پیښو د اوریدلو په موخه رامینځ ته شوي ده
سره له دې په ډيرو والیتونو کې قاضیان د ځوانانو د قضیو په اړه تجربې لري او یا هم روزل شوي دي .د
استیناف محکمې په اړوندو والیتونو کې د لومړنیو محکمو د مقرراتواو پریکړو څارنه کوي او دا صالحیت
لري چې د هغوي مقررات او پریکړې سمې ،له مینځه یوسي،تعدیل ،تایید او یا دغه مقررات او پریکړې
باطلې کړي .دوی په قضایي شخړو باندې د نفوذ او پریکړو صالحیت هم لري.

ابتدایي محکمې
د ولسوالیو په کچه ،البتدایي ښاري محکمه( چې د والیت په مرکزکې لومړنۍ محکمه ده) له پنځو دیوانونو
څخه جوړه ده :د جرمونو عمومي دیوان ،مدني دیوان ،دعامه حقونو دیوان ،د عامه امنیت دیوان او د ترافیکو
دیوان .لومړنۍ محکمې له مرکز څخه بهر په ټولو ولسوالیو کې درې دیوانونه لري :د جرمونو عمومي
دیوان ،دعامه امنیت دیوان ،او مدني او دعامه حقونو دیوان .په ګڼ شمیر ولسوالیو کې د امنیتي ستونزو له
کبله اوس مهال فعالې لومړنۍ محکمې شته دي .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 لوري د
یوې پریکړې تر صادرولو پورې یو لړ قضايي غونډې تر سره کیږي .د دودیزې موضوع په توګه زیاتره
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
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موخه استوي.

عامه سکټور

په قانوني توګه د حکومت پېژندل شوي واحدونه

جوړښت

څلور دیرش والیتونه
•کابو  ۳۸۴ولسوالۍ -د هر والیت ولسوالۍ د شمیر له
مخې د  ۴او  ۲۷تر مینځ سره توپیر لري.

د افغانستان عامه سکټور له مرکزي
حکومت،والیتونو ،ښاروالیو د والیتونو
(ښاري فرعي واحدونه) او ولسوالیو(د
•د والیتونو ښاروالۍ -د اصولو له مخې هر والیت یوه
والیتونو کلیوالي فرعي واحدونه) ،همدا
ښاروالۍ لري.
شان له دولتي تصدیو (چې ډیر یې په
•د ولسوالیو ښاروالۍ -تر ډېره حده هره ولسوالۍ یوه
بشپړه توګه دولتي شتمنۍ دي) څخه
کلیواله ښاروالۍ لري خو ځینې يې بیا نه لري.
جوړدی .دولتي ادارې لکه د مرکزي
حکومت وزارتونه او ادارې چې له خپلو
ټاکلو بودیجو سره د لومړنیو بودیجوي واحدونو په توګه ګڼل کیږي.
په اصل کې ،افغانستان یو موټی هیواد دی :ټول سیاسي واک په کابل کې له حکومت سره دی .د والیتونو او
ولسواليو د ادارې قدرت او مسؤولیت د مرکزي حکومت له خوا ټاکل کیږي ( نو ځکه ګوښه کوالی یې هم
شي) .خو بیا هم والیتونه او ولسوالۍ د سیمه ییز حکومت د قانوني واحدونو په څیر پیژندل کېږي ،هغوي د
خپلو پالیسیو په اړه پرېکړو کې خپلواکه نه دي .د ځینو سیمه ییزو ځواک لرونکو د سیاسي او پوځي قدرت
دپه پام کې نیولو سره ،حقیقت دا دی چې ،بې له شکه ځینې والیتونه په پرېکړو کې د پام وړ صالحیت لري.
اساسي قانون په څرګنده توګه ،نه مرکزیت 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 له 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 ییزې ادارې بنسټیز واحدونه دي .والي چې د جمهور رئیس له خوا ګومارل
کېږي ،د والیت په کچه د اجرائیه ځواک استازی دی .والیتونه جال سیاسي واحدونه نه دي او رسماً ،د خپل
د اداري جوړښت ،د لوړرتبه کارکوونکوپه ګومارلو او د کار د ځواک د اندازې او ترکیب په اړونده 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 ګومارنې ډیرې 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
د  ۱۳۸۶لمریز کال له پېل سره سم به ځینې ټاکلي پوستونه د اداري سمون او ملکي خدمتونو د ګومارنې د
خپلواک پالوي تایید ته هم اړتیا لري .د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک ریاست ( ) IDLGد سیمه ییزې ادارې
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لپاره د یو حکومتي ارګان په توګه د  ۱۳۸۶کال د زمري په میاشت کې جوړ شو .د دغه ریاست موخه په
سیمه ییزه کچه د اغېزمنې حکومتدارۍ او ثبات رامنځ ته کول دي ،او همدارنګه 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 مرکز ترمینځ اړیکو سره ورته دي .په کابل کې مرکزي وزارت د ولسوالیو لوړ پوړي
کارکوونکي ګوماري او بودیجه يې ټاکي ،خو یواځې په رسمي توګه ،والیتي چارواکو ته په دې برخه کې
څه نا څه واک ورکوي .ښاروالۍ د سیمه ییزو 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 مکلفې دي خو د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک ریاست په هره ښاروالۍ کې د کارکوونکو شمېر او
بودیجې تصویبوي .په ځینو والیتونو لکه په هرات او کندهار کې ،کلیوالي ښارواالۍ له والیتي ښاروالیو
سره د رپوټ ورکولو اړیکه لري که څه هم چې دا کار د د حکومت له جوړښت سره په ټکر کې هم دی.
د مرکزي حکومت وزارتونه او ادارې د قانون له مخې د ځانګړي 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 ځانګړي 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
ټاکلي 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 نه شته.
محلي شوراګانې یا جرګې که څه هم چې رسمي ځواک نه لري کوالی شي چې په سیمه ییزه کچه نفوذ
لرونکي فعالین واوسي .شوراګانې د افغان سیاسي ټولنې یوه پخوانۍ ځانګړتیا ده .دغه شورا ګانې تلپاتې
ارګانونه نه دي هغوي په ځانګړي توګه د یوې مهمې موضوع په اړه سره راټولېږي .د والیت په کچه اکثراًد
علماوو شوراګانې او د مشرانو او سپین ږيرو شورا ګانې شته دي ،که څه هم چې کله کله سیمه یېزې او د
ولسوالیو سیالې شورا ګانې هم شته چې ځینې يې د ځینو زبرځواکو له خوا چې ټاکل شوي هم نه دي په مخ
بیول کېږي .لکه څرنګه چې د ولسوالیو شوراګانې ال نه دي ټاکل شوي ،یو شمیر زیات ولسواالن پخپلو
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فعالیتونو کې له شوراګانو څخه کار اخلي .ډېرې ولسوالۍ په کلیو ویشل شوي دي چې له ګډو سرچینو څخه
ګټه اخلي.
د والیتي او د ولسوالیو پر 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 شته دی .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 نوي اساسي قانون کې ترې یادونه نه ده شوي .که څه هم چې په همهغه وخت کې کله نا کله
د اداري آسانتیاوو په موخه کارول شوي 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) .د افغانستان ملي پوځ د ملي
دفاع وزارت او د افغانستان ملي پولیس د کورنیو چارو وزارت تر الرښوونې الندې کار کوي.

معاشونه او رتبې
هرحکومتي کارکوونکی 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 .کارکوونکي منظم او دایمي دولتي کارکوونکي دي ،په داسې حال کې چې اجیران
په رسمي توګه د قرارداد له مخې د یوې ټاکلې مودې لپاره پر دنده ګومارل کېږي .په عمل کې ډېر اجیر
کارکوونکي د ډېرو کلونو لپاره په حکومت کې پاتې کېږي او په یوه څانګه کې یوه مامور ته ورته دنده تر
سره کوي .همدارنګه د هغوي تنخا هم څه نا څه یو شان وي.
د یوه اجیر او رسمي کارکوونکي مهم توپیرونه دا دي:
•اجیر کارکوونکي د ټیټې کچې د وړتیاوو او د السي کارونو لپاره ګومارل کېږي( ،لکه موټر چلوونکي،
پخوونکي ،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 لوړو وړتیاوو اجیران تر لوړې رتبې (مافوق
رتبه) پورې پرمختګ کوالی شي.
• اجیر کارکوونکي پر معاشونو سربیره نور مسلکي امتیازات نه ترالسه کوي.
په افغانستان کې ټولو دولتي کارکوونکو ته د معاشونوپالیسي په مرکز کې جوړیږي .د معاش د ورکړې
سیسټم د کارکوونکو په رتبو باندې ټینګار کوي( که چیرې کارکوونکي 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 نوي دندې له تر
السه کولو سره تر السه کیږي) .ځکه  ،د کلونو چوپړ او منظمو ترفیعاتو (په دریوو کلونو کې یوه ترفیع) له
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الرې د ټیټې کچې کارکوونکي یوې لوړې رتبې ته رسیږي او تر خپلو مدیرانو لوړې تنخاوې تر السه کوي.
بېالبېل مسلکي مامورین شته چې د ترفیع لپاره یو حد لري او له هغې پورته هیڅکله هم ترفیع نه شي کوالی.
د معاشونو اوسنۍ کچه د  ۱۳۴۹کال د دولتي کارکوونکو د قانون له مخې جوړه ،او په  ۱۳۵۶کال د ۱۴۳
ګڼې فرمان له مخې تعدیل شوه ،چې د بست پر بنسټ دتنخاوو د ورکړې لپاره یوه معقوله الره وړاندې کوي.
د دولتي کارکوونکو د اصلي معاش کچه ټیته ده ،ماکوالت (چې ټولو دولتي کارکوونکو ته په مساوي توګه
ورکول کېږي) د ټولې تنخا  ٪۹۰برخه جوړوي.
له  ۱۳۸۳کال راهیسې ،د اداري سمون او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون د حکومت د معاشونواو رتبو
پر نوي 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  ۱۳۸۶کال کې یو د اتو رتبو لرونکی جوړښت د معاشونو دنوي
سیسټم سره طرح شو (چې ټیټه تنخا یې ۱۰۰امریکایی ډالره او لوړه يې ۶۵۰امریکایی ډالره ده).
د دغه سمون تر سره کول به لومړی له لوړو دولتي پوستونو (رتبه  ۱او  )۲څخه پېل او بیا د وزارتونو په
کچه د ټیټو رتبو کارکوونکو په برخه کې به هم پلی شي.
د تنخاوو او بستونو سمون د عامه سمون او ملکي خدمتونو د خپلواک ریاست د عامه اداري سمون د کاري
چوکاټ یو عنصر دی چې هڅه کوي ملکي خدمتونه او د ادارو جوړښت د وړتیا پر بنسټ بیا جوړ او
ګومارنې 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 معاشونو 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 چارواکي ،سالکاران او کارکوونکي
برخه لري او ډیر یې لوړمعاشونه تر السه کوي.

په افغانستان کې ټولټاکنې
ټاکنیزسیسټم
هر افغان چې  ۱۸کاله او یا له هغه څخه پورته عمر ولري ،ښځه او نارینه دواړه ،د رايې ورکولو حق لري.
اساسي قانون دټاکنو په اړه دغه شان څرګندونې لري:
•یو جمهور رئیس له دوو تنو مرستیاالنو سره،
•یوه ملي شورا یا پارلمان چې له ولسي جرګې او مشرانو جرګې څخه جوړه ده،
•والیتي شوراګانې،
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•د ولسوالیو شوراګانې،
•د کلیو شوراګانې،
•د ښاروالیو شوراګانې او ښارواالن،
التراوسه یواځې د دریو لومړنیو کټګوریو لپاره ټاکنې ترسره شوي دي.
ولسمشر د اکثریت رایو پربنسټ ټاکل کیږي؛ که چیرې هيڅ یوه نوماند د ټولیزو رایو  ۵۰سلنه رایې تر
السه نه کړې نو د ټاکنو بل پړاو د دوو نوماندانو تر مینځ چې تر ټولو لوړې رایې لري تر سره کیږي( که
څه هم چې په  ۱۳۸۸کال کې له 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 شوي 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 اړه روان وو .غوره شوی سیسټم د واحدې نه لیږدیدونکې رایې ( )SNTVیو غیر معمول
سیسټم ؤ چې یو افغان رایه ورکوونکی یواځې په یوه حوزه کې د یو نوماند لپاره رایه ورکوالی شي .د
دغه سیستم اساسي ګټې دادي چې په اړه 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 نوماندانو 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 نوماندانو 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 به همداشان نوماندي
وهڅوي څو ددې پر ځای چې یوه ملي اجنډا جوړه کړي او د قومونو او سیمه ییزو ډلوترمینځ د ائتالفونو او
همکاریو رامینځ ته کیدل وهڅوي ځايي ،قومي او قبیلوي موضوعګانو ته به لمن ووهي.
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 کتوونکي استدالل کوي چې د نسبتي استازیتوب آزاد
لیست به د څوکیو پر بنسټ د رایو د راڼه تفسیر او په ملي کچه به د څو توکمیزو ګوندونو د هڅونې لپاره
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 لیږدوونکې 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 عمومي غونډه کې رد شو او ښايي چې بیا
هم مطرح شي.
له اساسي قانون سره سم د ټاکنو قانون د ټاکنو د یوه کال په موده کې هغه وخت چې پلي کیږي نه شي
بدلیدالی .په  ۱۳۸۷او  ۱۳۸۸کلونو کې ولسي جرګې د واحدې نه لیږدیدوونکې رایې پر سیسټم بحث وکړ
او نورې الرې یې هم وارزولې .او پریکړه وشوه چې سره له دې دغه سیسټم به د  ۱۳۸۸او  ۱۳۸۹کلونو
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په ټولټاکنو کې بیا وکارول شي.

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

وار
هر پنځه 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

نوموړي مهال ویش څرګندوي چې ولسمشریزې او د والیتي شوراګانو ټاکنې به په  ۱۳۸۸کال کې او د
ولسي جرګې ټاکنې باید په  ۱۳۸۹کال کې تر سره شي.
د ولسي جرګې ټاکنې د  ۱۳۸۸کال د مرغومي په میاشت کې د  ۱۳۸۹کال د غويي له میاشتې نه د همدې
کال د وږې میاشتې ته وځنډیدلې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ظرفیت د نیمګړتیاوو ،په افغانستان کې د
ټاکنو د تر سره کولو 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
نور بدلونونه هم را مینځ ته شي.

د څوکیو ویش
په اساسي قانون کې راغلي چې د ولسي جرګې څوکۍ باید د والیتونو ترمینځ د هغوي 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 اړه 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 .د
وګړو د یوې نوي سرشمېرنې لپاره پالن جوړونه ادامه لري .د نوي سرشمېرنې د تیارۍ په لړ کې ،د کورنیو
سروې په  ۱۳۸۴ - ۱۳۸۳کلونو کې تر سره شوه .په  ۱۳۸۴کال کې به د ولسي جرګې په ټولټاکنو کې د
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څوکیو ویش په منځنۍ توګه د کورنیو ددغې وروستۍ سروې او د  ۱۳۵۷کال د سرشمېرنې د ارقامو پربنسټ

وي چې د  ۱.۹۲سلنې د نفوسو د کلنۍ ودې څخه هم ګټه واخیستل شي.په  ۱۳۸۴کال کې دڅوکیو ویش
د وګړو د شمیر پر بنسټ
والیت
ټولګه
بدخشان
بادغیس
بغالن
بلخ
بامیان
دایکندي
فراه
فاریاب
غزني
غور
هلمند
هرات
جوزجان
کابل
کندهار
کاپیسا
خوست
کنړ
کندز
لغمان
لوګر
ننګرهار
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د وګړو
شمېر

د ولسي جرګې څوکۍ

د والیتي شوراګانو څوکۍ

ټولګه

ښځې

ټولګه

ښځې

249

۶۸

420

۱۲۴

874,800

۹

2

15

4

456,400

۴

1

9

3

833,300

۸

2

15

4

1,194,000

۱۱

3

19

5

411,700

۴

1

9

3

424,100

۴

1

9

3

466,300

5

1

9

3

915,8000

9

3

15

4

1,130,100

11

3

19

5

635,700

6

2

15

4

850,200

8

2

15

4

1,710,100

17

5

19

5

494,200

5

1

9

3

3,691,400

33

9

29

8

1,103,400

11

3

15

4

406,200

4

1

9

3

528,900

5

1

9

3

414,700

4

1

9

3

917,900

9

2

15

4

410,300

4

1

9

3

360,900

4

1

9

3

1,383,900

14

4

19

5

24,485,600
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نیمروز
نورستان
پکتیا
پکتیکا
پنجشیر
پروان
سمنګان
سرپل
تخار
ارزګان
وردک
زابل

151,100

2

1

9

3

136,300

2

1

9

3

507,800

5

1

9

3

400,500

4

1

9

3

141,400

2

1

9

3

610,300

6

2

15

4

356,300

4

1

9

3

514,100

5

1

9

3

901,900

9

2

15

4

322,600

3

1

9

3

549,200

5

2

9

3

279,800

3

1

9

3

10

۳

د اجرا وړ
نه دي

د اجرا وړ
نه دي

کوچیانو ته ځانګړي شوي

د والیتونو د وګړو شمیر د مرکزي احصائیې له دفتر څخه تر السه شوی دی .د افغانستان د مرکزي احصائیې
اداره  ۱۳۸۹کال.

په افغاني ټاکنو کې مهم فعالین
د ټاكنو خپلواك كميسيون
)(IEC-www.iec.org.af
د ټاكنو خپلواك كميسيون په افغانستان كې د ټاكنو د تيارۍ ،تنظيم ،تر سره كولو او د ټاكنو او رايه وركونې
د ستر باصالحيته ارګان په توګه مسووليت لري .د ټاكنو د خپلواك كميسيون غړيتوب ،تشكيل ،مسووليتونه
او دندې د اساسي قانون او ټاكنيز قانون له الرې ټاكل كيږي .نوموړى كميسيون د حكومت له نورو څانګو
او ادارو څخه خپلواك دى .د ټاكنو خپلواك كميسيون يوې ادارې ،يوه رئيس ،يوه مرستيال او پنځه غړو(
كميشنرانو) څخه جوړ دى :دغه دندې د ولسمشر له خوا ټاكل كيږي .د ټاكنو د خپلواك كميسيون داراالنشا
ددې كميسيون پلي كوونكی مټ دی چې د يوه رئيس او دوه مرستياالنو له خوا يې مشري كيږي ،د داراالنشا
رئيس د شميرنو آمر او د ټاكنو د خپلواك كميسيون د ورځنيو چارو د اغيزمن مديريت د تضمين مسووليت
هم په غاړه لري.
ولسمشر كرزي د  ۱۳۸۳كال د تلې په مياشت كې له خپل ټاكل كيدو وروسته د ټاكنو د خپلواك كميسيون
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غړي د يوې درې كلنې دورې لپاره وټاكل .د خپل كار په لومړي كال كې د ټاكنو خپلواك كميسيون د ټاكنيزو
چارو د تنظيم ګډې ادارې ( )JEMBسره په ګډه همكارۍ كې دندې پر مخ بیولې (چې دنده يې د  ۱۳۸۴كال
له پارلماني ټاكنو څخه وروسته پای ته ورسيده) .د ټاكنيزو چارو د تنظيم ګډه اداره د ۱۳۸۲كال د چنګاښ
په مياشت كې رامنيځ ته شوه چې غړيتوب يې افغانانو او نړيوالو په غاړه درلود .نوموړي ادارې د ۱۳۸۳
كال د ولسمشريزو او  ۱۳۸۴كال د پارلماني ټاكنو د تياري ،تنظيم ،تر سره كولو او څارنې د چارو مسووليت
درلوده .له همدې ټاكنو څخه وروسته دغه اداره منحله شوه او ټولې دندې او مسووليتونه يې د ټاكنو خپلواك
كميسيون ته وليږديدل.
د  ۱۳۸۸كال د زمري د مياشتې ولسمشريزې او د واليتي شورا ټاكنې د لومړي ځل لپاره د ټاكنو د خپلواك
كميسيون له خوا د نړيوالې ټولنې په تخنيكي مرسته تر سره شوي .تر ټاكنو وړاندې د رايه وركوونكو نوي
نوم ليكنه د  ۱۳۸۷كال د لړم له مياشتې څخه د  ۱۳۸۸كال د غبرګولي تر مياشتې پورې تر سره شوه .ددې
بهير په لړ كې د ټاكنو خپلواك كميسيون خپله مالي او اداري وړتيا لوړه كړه؛ د نوموړي كميسيون څانګې
زياترو واليتونو ته پراخې شوي؛ د عامه سرچينو مركز يې پرانيست؛ او د ټاكنو خپلواك كميسيون د اصولو
سره سم د پاليسیو او كړنالرو د برابرولو  ،د روزنيزو پروګرامونو د طرحې او تر سره كولو ،او د قانوني
شكايتونو د تفسير لپاره دې كميسيون ال ډيره وړتيا تر السه كړه .د ټاكنو په بهير كې دې كميسيون د عامه
پوهاوي او انسجام يو هر اړخيز كمپاين تر تيب او پلى كړ ،د شميرنې يو ملي مركز يې جوړ ،يو عملياتي
مركز يې سمبال كړ ،او د ټاكنو د رسنيو كميسيون يې وټاکه ،سره له دې چې د  ۱۳۸۸كال بحث پاروونكو
درغليو پسې د ټاكنو د خپلواك كميسيون د كميشنرانو په ګډون ددې كميسيون زرګونه كاركوونكي بدل شول
خو دغه سيسټمونه د  ۱۳۸۹كال د پارلماني ټاكنو لپاره بيا هم وكارول شول.

د ټاكنيزو شكايتونو كميسيون
)(ECC- www.ecc.org.af
د ټاكنيزو شكايتونو كميسيون يوه خپلواكه اداره ده چې د نوماندانو د ليست په وړاندې له ستونزو نه نيولې
د ټاكنيزو مبارزو او رايه وركونې په ګډون د ټاكنيز بهير د اړونده شكايتونو د اوريدلو او دهغو په اړه د
قضاوت كولو مسووليت لري .نوموړى كميسيون د  ۱۳۸۴كال د ټاكنيز قانون د  ۵۲مادې له مخې رامينځ
ته شو .دغه كميسون د ټاكنو له خپلواك كميسيون څخه بيل او خپلواك دى.
د  ۱۳۸۸كال په ولسمشريزو ټاكنو كې د ټاكنيزو شكايتونو كميسيون له دوه كورنيو او درې بهرنيو كميشنرانو
څخه جوړ ؤ ،يو افغان كميشنر د بشري حقونو د خپلواك كميسيون او دوهم كميشنر د افغانستان د سترې
محكمې له خوا ټاكل شوى ؤ .او درې تنه نړيوال كميشنران د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي
له خوا ټاكل شوي وو .كه څه هم چې ټاكنيز قانون په  ۱۳۸۹كال كې د ولسمشر له خوا د يوه فرمان له الرې
له مخالفتونو سره جوخت تعديل شو چې له مخې يې اوس د ټاكنيزو شكايتونو د كميسيون ټول غړي په مستقيم
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ډول د ولسمشر له لورې ټاكل كيږي.كه چيرې يو كس يا يو سازمان په ټاكنيز قانون كې د سرغړونې ادعا
كوي نو دا حق لري چې د ټاكنيزو شكايتونو له كميسيون او د هغه په واليتي څانګو كې خپل شكايت وليكي.
چې په دې كې وړ نوماندي او رايه وركوونكي هم راځي .د يوې خپلواكې ادارې په توګه دغه كميسيون
معلومات خلكو او يا نورو سازمانونو ته نه خپروي.
د  ۱۳۸۴كال د غويي په مياشت كې د ې كميسيون د  ۱۳۸۳كال د ولسمشريزو ټاكنو په اړه د ستونزو او
شكايتونو د بهيرونو له الرې كابو  ۷۰۰۰قضيو ته رسيده ګي وكړه .په  ۱۳۸۸او  ۱۳۸۹كلونو كې نوموړي
كميسيون له ټاكنو وروسته د درغليو د ادعاوو په پلټنه كې يو مهم رول ولوباوه او كابو يو پر څلورمه برخه
رايې يې باطلې كړي.

د سبا لپاره د حقوقي او ټاکنیز ظرفيت لوړول ()ELECT
www.afghanelections.org
د راتلونکي لپاره د حقوقي او ټاکنیز ظرفيت د لوړولو پروژه چې د ملګرو ملتونو د پراختيايي ادارې له خوا
په  ۱۳۸۵کال کې د  ۱۳۸۳او  ۱۳۸۴کلونو له ټاکنو څخه د الس ته راغلو وړاندیزونو پربنسټ رامينځ ته
شوه .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 یوناما او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دسر منشي د ځانګړي استازي
له خوا د افغانستان د ټاکنو لپاره نړیوالې مرستې همغږې کړي .په داسې حال کې چې په افغانستان کې د
ملګرو ملتونو مرستندویه پالوی په دې برخه كې يوه پراخه څارنيزه دنده لري ،خو د سبا لپاره د حقوقي او
ټاکنیز ظرفيت د لوړولو پروژه د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې له خوا اداره كيږي.
د سبا لپاره د ټاکنیز ظرفیت د پیاوړتیا پروژه په  ۱۳۸۵کال کې د خپل پیل راهيسې د ټاکنو د خپلواک
کمیسیون د ظرفیت پرلوړولو تمرکز لري .په  ۱۳۸۶کال کې د رايه وركوونكو او ملكي نوم لیکنې د
آزمايښتي پروژې د بشپړولوله الرې چې په کابل،بامیان او ننګرهار کې د رايه وركوونكو د ملي نوم
ليكنې د پروګرام سره په ګډه پیل شو ې وه خپلې اصلي موخې ته ورسیده .وروسته بیا دې پروژې د
رایه ورکوونکو د نوي نوم لیکنې په کارکې چې د  ۱۳۸۷کال د تلې په میاشت کې پیل او د  ۱۳۸۸کال
د غبرګولي په میاشت کې یې مهم فعالیتونه بشپړ شول د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته یې تخنیکي مالتړ او
مرستې برابرې کړې.
په  ۱۳۸۸او ۱۳۸۹کال کې دې پروژې په پراخه توګه د ولسمشریزو  ،والیتي شوراګانو او پارلماني ټاکنو
پر مالتړ 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 ) او دټاکنو د ونډه والو پراخو
ډلو لکه مدني ټولنې ،رسنیو ،د ټاکنو کورني څارونکي او امنیتي فعالینو د فعالیتونوڅخه د مالتړله الرې
سرته ورسید .ددې پروژې دندې د ټاکنو څخه د مهمومالتړ کوونکو سازمانونو او بسپنه ورکوونکو لپاره د
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همغږۍ د یو اصلي ټکي برابرول دي .ددې پروژې دندې د  ۱۳۸۹كال د كب په مياشت كې پاى ته رسيږي
او ښايي د  ۱۳۸۸او  ۱۳۸۹كال له ټاكنيز بهير څخه وروسته د افغانستان د ټاكنو د نړيوال مالتړ په بڼه به
بیا وارزول شي ،كه څه هم چې ښايي مرستې به ددې پروژې او يا د ورته ميكانيزم له الرې دوام ومومي.

د افغانستان د آزادو او عادالنه ټاکنو بنسټ ()FEFA
www.fefa.org.af
دافغانستان د آزادو اوعادالنه ټاکنو بنسټ یوه خپلواکه اداره ده چې په  ۱۳۸۳کال کې د مدني ټولنو دډلو له
خوا جوړه شوه چې دنده یې:
•دټاکنو د آزادۍ او بی پریتوب د تضمین په موخه له ټاکنو څخه څارنه،
•په هیواد کې دولس واكۍ هڅونه،
•په ټاکنیزو چارو کې د عامه ګډون هڅونه،
•پر ولس واكۍ او ټاکنو د خلکو د باور او ویسا پیاوړي کول،
نوموړى بنسټ دافغانستان د پرله پسې ټاکنو یواځینۍ څارونکې اداره ده .ددې بنسټ لومړنى څارنیز
آزمايښت د  ۱۳۸۳کال د تلې د  ۱۸نیټې په ولسمشریزو ټاکنو کې د افغانستان او پاکستان په  ۱۰۰سیمو
کې د ټاکنو څارنه وه .دوهم آزمايښت یې د  ۱۳۸۴کال د پارلماني او والیتي شوراګانو د ټاکنو څارنه وه
چې د هغې په ترڅ کې ددې بنسټ له خوا  ۲۱۷سیمې چې په کې د رایه ورکونې  ٪۶۵مرکزونه راتلل
وڅارل شول.
د  ۱۳۸۸کال دولسمشریزو او والیتي شوراګانو له ټاکنو څخه وړاندې دغه بنسټ وکوالی شو چې د
رایه ورکوونکو 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 د هیواد په
كچه څارنه پیل کړه .دغه بنسټ د  ۱۳۸۹كال په پارلماني ټاكنو كې هم فعاله ونډه درلوده او د ټاكنو اړونده
سرغړونو او فساد په اړه یې په خپله ویب پاڼه کې رپوټونه خپاره كړي دي.
دغه بنسټ د هغو لږ شمیر سازمانونو له ډلې څخه يو ؤ چې د ټاکنو د دوو پړاوونو تر مینځ موده کې
( ۱۳۸۴-۱۳۸۳او  ) ۱۳۸۹-۱۳۸۸د ټاکنو په برخه کې فعالیت درلود .او د نوماندانو د ارزونې او د سیاسي
شتمنۍ د روڼوالي په اړه یې ګڼ شمیر خپرونې خپرې کړې دي.

شکایتونه او پلټنې
د افغانستان اساسي قانون په ډاګه کوي چې د ملي شورا غړي ( باید د محکمې له خوا پر بشري جرمونو،
جنایت او یا هم د خپلو مدني حقونوڅخه محروم شوي نه وي) که څه هم چې هیڅ یو کس د بشري جرمونو
ً
احتماال په نږدې راتلونکې کې به دا کار و نه شي) د اساسي قانون دغه
لپاره نه دي پلټل شوي ( او یا هم
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حکم اوس مهال د استفادې وړ نه دی.
دټاکنو قانون همدا راز څرګندوي چې د ولسي جرګې  ،والیتي شورا ګانو او د ولسوالیو شورا ګانو لپاره
نوماندان نه باید چې:
•هغه موخې چې د اسالم د سپیڅلي دین له اصولو او د اساسي قانون له موادو او حکمونو سره مخالفت
ولري تعقیب کړي
•د زور له الرې ګواښونه او یا له زور څخه د استفادې لپاره تبلیغات وكړي
•قومي  ،ژبني  ،سیمه یيز او مذهبي ترینګلتیاوې او توپیرونه وهڅوي
•د وګړنیزې آزادۍ او حقونو په وړاندې رښتیني ګواښونه را مینځ ته كړي او په قصدي توګه عامه
نظم او امن ګډوډ كړي
•غیر رسمي پوځي ځواک و لري
•له بهرنیو سرچینو څخه مالي مرستې تر السه كړي
•له کورنیو غیر قانونی سرچینو څخه مالی مرستې تر السه كړي
کله چې نوماندان د نوماندۍ پاڼه ډکوي نو دوی یو ه مقرره هم السلیک کوي  ،له دې سره سم نوماندان
باید لوړه وکړي چې دوی په کوم جرم یا بل کوم فعالیت چې په ټاکنو کې به د دوی د ګډون مخه ونیسي
ښکیل نه دي .که چیرې وروسته دوی مجرم وپیژندل شي دا به له نوموړي مقررې څخه سرغړونه وي
او دوی به د څوکۍ پریښودلو ته اړ شي.
د ټاکنيزو شکایتونو د کمیسیون دنده د ټاکنيزو سرغړونو او د نوماندانو د وړتيا په وړاندې دننګونو په اړه
د شکایتونو څیړل او د هغوي په اړه قضاوت دی .که چیرې د جرمي فعالیتونو نښې نښانې ولیدل شي نو د
ټاکنيزو شکایتونو کمیسیون کوالی شي چې خبر دارى او جریمه صادره او یا هم د عامه پلټنوادارې ته یې
راجع کړي .او که چیرې دوی ته ټاکنیزې سرغړونې څرګندې شوي نو دوی کوالی شي چې رایې له سره
وشمیري او یا رایه ورکونه بيا تر سره کړي.

سیاسي ګوندونه
دا په پراخه توګه منل شوي 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 .كه څه هم چې
ډېر افغانان ،د سیاسي ګوندونوپه اړه چې له کمونيستو ګوندونو او د شوروي اتحاد له یرغل سره او همدا
شان د مجاهدینو له ډلو سره تړلې دي او په ۱۹۹۰لسیزه کې د خپل مینځي جګړو له کبله د بی ثباتۍ او د
وینو بهیدو المل وو په خپلو ذهنونو کې یو منفي انځور لري نو ځکه افغانان په ټولیزه توګه پرسیاسي
ګوندونو باور نه لري ،آن تر دې چې فکر کوي چې هغوي یواځې خپلې ځانګړې توکمیزې ،قومي او سمتي
ګټې پالي .د افغانستان د ټاکنیز سیسټم د غیرمعمولي انتخاب په اړه یو استدالل دا د ی چې دغه سیسټم د
ګوندونوپه پرتله په انفرادي نوماندانو زیات ټینګار ،کوي.
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افغانان اکثراًسیاسي ګوندونه له پخوانیو غیر مسوولو ملیشه وو سره تړي .په داسې حال کې ،چې په افغانستان
کې ډېرو لویو سیاسي ګوندونو یووخت له پوځي ډلو سره نږدې تړاو درلود (چې ځینې يې ال اوس هم لري)،
نور نوي 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 وزارت په چوكاټ کې
د سیاسي ګوندونو د ثبتولو څانګه په دې موخه رامینځ ته شوه څو ددې پخلی وکړي چې هغه ګوندونه چې په
دې څانګه کې ثبتیږي ،د اساسي قانون له ټاکلو معیارونو سره برابر دي .دعدلیې وزارت له خوا له ۱۰۰
څخه زيات ګوندونه ثبت او تاييد شوي دي او ددې وزارت د ويب پاڼې په رسمي ليست كې چې په دري
ژبه دى ورزيات شوي دي  www.moj.gov.af/?lang=da&p=label19همدا راز یو نیمګړى لیست یې په
انګریزې ژبه هم د الس رسۍ وړ دی (.)www.moj.gov.af/?lang=en&p=e16
د ۱۳۸۴كال ټولټاکنولپاره نوماندانو له تخنیکي پلوه دا اجازه نه درلوده چې په رای پاڼوکې له سیاسي ګوندونو
سره خپل تړاو څرګند کړي( ،که څه هم چې ځینو په دې اړه بې پروايي هم کړې وه) .په داسې حال کې چې
دې کار رای پاڼې ساده کړې ،خو دا کار ددې المل شو څو رایه ورکوونکي د خپلې 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 نوماندانو اجازه درلوده چې په رای پاڼو کې د خپل
ګوندي تړاو یادونه هم وکړي .دغه مقرره د  ۱۳۸۹كال د ولسي جرګې د ټاکنو لپاره هم پرځای پاتې شوه.

ټاکنې ۱۳۸۹-۱۳۸۸
سریزه
ولسمشریزې او د والیتي شوراګانو ټاکنې د  ۱۳۸۸کال د زمري په  ۲۹نيټه تر سره شوي .په رسمي توګه
 ۳۱.۴سلنه د رایې ورکولو وړ کسانو په کې ګډون درلود( چې وروسته بیا درغلې رایې ورڅخه بیلې شوي)،
چې د اټکل له مخې دغه شمیر د  ۱۳۸۳کال له ټاکنو څخه  ٪۷۰ښکته ؤ .نا امنۍ او درغلۍ دواړو په ګډه
ټاکنې له بحثونو او النجو سره مخامخ کړې څو د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون دې ته اړ شو چې یو زیات
شمیر رایې بې اعتباره کړي او په دې توګه د حامد کرزي د رایو ټولیز شمیر له  ٪۵۰څخه راټیټ کړي او
د دوهمې 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 ټاکنو په دوهم پړاو کې له ګډون څخه ډډه وكړه نو دټاکنو دوهم
پړاو باطل شو او د ټاکنو کمیسیون حامد کرزى ګټونکی وباله .او حامد کرزي د دوهمې دورې لپاره 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 شوي،
خو له هره اړخه بحث پاروونکې وې او د ځینو والیتونو لپاره د همدې کال د لیندۍ د میاشتې تر  ۱۸نیټې
پورې بشپړې نه شوي( او له دې نیټې وروسته نا رضایتي په ډیرو سیمو کې پر ځای وه) .سره له دې چې
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ددغو ټاکنو ارزښت په نړیواله کچه د ولسمشریزو ټاکنو په پرتله خورا ټیټ ؤ ،خو 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 نوماندانو ټاكنه
د ولسمشريزو او واليتي شوراګانو د نوماندانو د ټاکنې بهیر د  ۱۳۸۸کال د غويي له  ۵نیټې څخه د غويي
تر  ۱۸نیټې پورې تر سره شو .د ټاکنو د خپلواک کمیسیون له کتنو څخه وروسته درې نوماندان بې اعتباره
اعالم شول او  ۴۱نوماندان چې په کې دوه میرمنې هم وې پاتې شول ،چې دا د  ۱۳۸۳کال په پرتله د
نوماندانو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالى ښيي ۱۸ ،نوماندانو د یوې میرمنې په ګډون د برياليتوب لپاره
سیالي کوله .د والیتي شورا ګانو د  ۴۲۰څوکیو لپاره په ټولیزه توګه  ۳۳۲۴کسانو ،د  ۳۴۲ښځو په ګډون
ځانونه وټاکل .چې د  ۱۳۸۴کال د ټاکنو په پرتله د ټولیزې شمیرې او د ښځو نوماندانو په برخه کې لږ څه
زیاتوالى ښیي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د شکایتونو کمیسیون  ۴اونۍ وخت درلود( د غويي له  ۱۸د غبرګولي تر ۲۲
نیټې) څو د ولسمشریزو او د والیتي شورا ګانو پر  ۳۳۶۸نوماندانو غور وکړي او شکایتونو ته ځواب ووایي
او هغه نوماندان چې د وسله والو ډلو سره يي تړاو درلود ،هغه حکومتي چارواکې چې له خپلې مخکینۍ
دندې څخه یې استعفا نه وه کړې ،او هغه نوماندان چې د نوماندۍ په پاڼو کې یې جعلي الس لیکونه درلودل
وارزول شول .د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغبرګولي په  ۵نیټه د نوماندانو یو لومړنى لیست يې برابر کړ
چې په کې ننګونې ،اصالحات او غوښتنې هم شاملې وې .د غبرګولي له  ۵نیټې نه تر  ۱۸نیټې د ټاکنو د
شکایتونو کمیسیون د شکایتونو ارزونه پیل کړه او د نوماندۍ د ننګونو په اړه یې پریکړې وکړې .د غبرګولي
د میاشتې په  ۲۲مه نیټه د تاييد شوو نوماندانو یو بشپړ لیست اعالم شو.
د  ۱۳۸۴کا ل په څیر په والیتونو کې د والیتي شوراګانو لپاره د نوماندانو د پراخې شمیرې له کبله رای
پاڼې د ورځپاڼو په څیر د نوماندانو له انځورونو څخه ډکې او له څو پاڼو څخه جوړې وې ،چې دغه کار
د پام وړ نوماند د موندلو بهیر ستونزمن کړی ؤ .ددې بهیر د اسانتیا په موخه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د
نوماندانو انځورونه او انتخاباتي نښانونه بیا په رای پاڼه کې شامل کړل .سره له دې د کابل په والیت کې په
وروستۍ رای پاڼو کې د  ۵۲۴نوماندانو ځای پر ځای کول خورا ستونزمن کار ؤ.

مدني زده کړه
د افغانستان د نوو ډموکراټیکو بنسټونو ،د ټاکنو د بهیر ،او د رایې ورکولو د حقونو په اړه څرګندونې په
ځانګړي توګه په داسې یو هیواد کې چې محدودې زيربناوې او خورا زیاتې لیرې پرتې سیمې او همدا راز
۱۲مه ماده
د سواد او رسمي زده کړو ټیټه کچه لري یو خورا پیچلى او ستونزمن کار دی.
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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 د سازمان ( )ACSFOله خوا د مدنې
پوهې د ودې په موخه هڅې وشوي ،خوپه دې اړه د ټاکنو تر مینځ مهال کې ډیر لږ فعالیتونه تر سره
شوي دي .که څه هم چې ځینو سازمانونو لکه یوناما او د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام دسبا لپاره د
ټاکنيزظرفيت د لوړولو پروژې ( )ELECTد مدني پوهې له پروګرامونو څخه چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون
له خوا د  ۱۳۸۸کال د ټاکنو په درشل کې روان وو مالتړ یې کاوه .خو د  ۱۳۸۷کال د تلې له مياشتې
څخه وړاندې د دغه شان فعالیتونو لپاره خورا لږ نړيوالې مالي مرستې موجودې وې ،چې دا تر یوه حده د
ټاکنو ناوخته پالن جوړونې او په خپله د ټاکنو د تنظیم  ،او همدا راز د بسپنه ورکوونکو له خوا د ټاکنو
د مالي لګښت د ناوخته تاييد له کبله ؤ.

د رایه ورکوونکو نوم لیکنه
د  ۱۳۸۴کال د ولسمشریزوټاکنو په درشل کې د رایه ورکوونکو د یوې لويې شمیرې نوم لیکنه تر سره شوه.
د  ۱۳۸۲کال د لیندۍ په  ۱۰مه او د  ۱۳۸۳کال د زمري په  ۲۹مه نیټه په ټول هیواد کې په ټولیزه توګه
 ۱۰۵۶۷۸۳۴د رایه ورکونې کارټونه وویشل شول .د  ۱۳۸۸کال د ټاکنو لپاره د ټولو هغو 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 نورو هیوادونوڅخه بیرته هیواد ته راستانه شوي وو،
او یا هغه کسانو چې نوم لیکنه یې کړې وه خو نورو والیتونو ته کډه شوي وو او یا یې خپل د ټاکنو کارټونه
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 پړاوونو کې تر سره شو .نوموړي پړاوونه په بیال یلو والیتونو کې د هوا او امنیتي ستونزو
ته په پام سره ټاکل شوي وو .نوموړى بهیر د  ۱۳۸۷کال د سلواغې په میاشت کې بشپړ شو خو دغه بهير
دومره روڼ نه ؤ .د هغه رپوټ پر بنسټ چې د آزادو او عادالنه ټاکنو د څارنې د ډلې له خوا وړاندې شوی
ؤ د غایب کس په وکالت نوم لیکنه ،درغلۍ  ،له قانوني عمر څخه ښکته عمر کې د نوم لیکنې په ګډون د
سرغړونو زیاتې بیلګې ولیدل شوي .د بیلګې په توګه د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسیون د رایه ورکوونکو 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 د ۱۳۸۴-۱۳۸۳کلونو په ټاکنو کې پر راجستر شوو کسانو سربیره د -۱۳۸۷
 ۱۳۸۸کال په ټاکنو کې د رایه ورکونې لپاره په ټولیزه توګه د  ۴۳۶۵۲۹۲خلکو د نوم لیکنې یادونه وکړه.

د رایې ورکولو مرکزونه او د کارکوونکو ګومارل
د  ۱۳۸۸کال له ټاکنو څخه وړاندې په یو شمیر هغو سیمو کې چې په کې بشپړ امن نه ؤ په ځانګړي توګه د
هیواد په سویل او ختيځ کې د رایې ورکولو د مرکزونو د پرانیستلو په اړه اندیښنې موجودې وې ،له دې امله
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د خلکو یو د پام وړ شمیر په ټاكنو كې له ګډون څخه بې برخې پاتې شول .سره له دې چې د ټاکنو خپلواک
کمیسیون په ټولیزه توګه د هیواد په کابو  ۶۸۰۰مرکزونو کې د را یه ورکونې د  ۲۸۰۰۰مرکزونو د
درلودلو او په دې مرکزونو کې د څه د پاسه  ۱۶۰۰۰۰کارکوونکو د ګومارلو په اړه یې څرګندونې کړې
وې(د  ۱۳۸۳کال په پرتله په  ۵۰۰۰مرکزونو کې  ،)۳۰۰۰۰د ولسمشریزې او د والیتي شوراګانو د
ټاکنو لپاره  ۳۶میلیونه رای پاڼې چاپ شوي وې ،که څه هم چې په ځینو ناامنو سیمو کې د رایې ورکونې
مرکزونه تړل شوي وو ،سر بیره پردې د را یې ورکونې په ورځ له مخکې نه د پالن شوو درغلیو له
ویرې د ټاکنو دچارواکو له خوا له  ۴۴۰څخه د زیاتو مرکزونو د تړلو دستور ورکړل شو .د رایه ورکونې
په ورځ د رایه ورکوونکو 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
پاکیدونکي رنګ پر ځای د وینځلو وړ رنګ کارونه .په  ۱۳۸۸کال کې د لومړي ځل لپاره رایې د رایې
شمیرلو په مرکزونوکې وشمیرل شوي (ددې پر ځای چې د والیتونو په مرکزونو کې وشمیرل شي) او
لومړنۍ پایلې له همدې الرې خپرې شوي

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 شوي وه چې د دغه پالوي په ترکیب
کې  ۶۷شنونکو کارپوهانو او  ۵۰لنډ مهاله څارونکو په ټول هیواد کې د رایه ورکونې په مرکزونو کې
برخه درلوده .په  ۱۳۸۸کال کې د اروپا د امنيت او همكارۍ سازمان د ټاکنو یوه مرستندویه ډله چې په کې
 ۲۰کار پوهان په کې شامل او په کابل کې میشت وو ،استولې وه چې موخه یې له ټاکنو څخه وروسته د
سپارښتنو په اړه د یو رپوټ د برابرولو په برخه کې د حکومت او نړیوالو هڅو سره مالتړ ؤ .په داسې حال
کې چې همدې سازمان په  ۱۳۸۳کال کې ۴۲څارونکي سیمې ته استولې وو .د عادالنه ټاکنو لپاره د آسیا
شبکې ( )ANFRELچې د آسیا فونډیشن له خوا یې مالتړ کیده د پالوي په ترکیب کې  ۲۰اوږد مهالو او ۳۰
لنډ مهالو 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 څارونکي د رایه ورکونې په
مرکزونو کې ځای پر ځای شوي وو.
د نړیوالو څارونکو د محدودې شمیرې تر څنګ بله ستونزه د دوی 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 ( ،)FEFAد ټاکنو اړوندو سازمانونو په څیر د  ۱۳۸۴او  ۱۳۸۸کلونو د ټاکنو تر مینځ مهال کې
فعال پاتې شو او په ټولو والیتونو کې یې د رایه ورکونې د څارنې په موخه استازي درلودل او په دې بریالی
شوچې د ټاکنو په ورځ او په مخکینیو میاشتو کې د رایه ورکوونکو د نوم لیکنې په بهیر کې خپله دنده په
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هر اړخیزه توګه تر سره کړي.

امنیت
سره له دې چې د نا امنۍ د اغیزو د کمولو په موخه د پام وړ ګامونه اخیستل شوي وو خوبیا هم نا امنۍ د
 ۱۳۸۸کال ټاکنې 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 له 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 نوماندان وژل شوي
وو ،په ټولیزه توګه د څه د پاسه  ۳۰۰پیښو رپوټ ورکړل شوی او  ۳۱کسان له ټاکنو څخه وړاندې او د
ټاکنو په ورځ وژل شوي دي .تر یوه حده دا کار ددې المل شو څو د  ۱۳۸۳کال په پرتله د رایه ورکوونکو
شمیر له  ٪۷۰څخه  ٪۳۱ته راټیټ شي.د ټاکنو له لومړني پړاو راهيسې د افغانستان په ناامنو سیموکې د
ټاکنود بالقوه رایه ورکوونکو ګوښي پاتې کیدل د امنیت د خرابیدو یوه بله اغیزه وه ،چې اكثراً یې د بلواګرو
ډلو په شتون پورې اړه درلوده .چې دې كار د  ۱۳۸۹كال ټاكنې هم اغيزمنې كړې .همدا راز په ناکرارو
سیمو کې د رایه ورکونې د مرکزونو نه پرانیستلو او په رښتينې توګه نه فعاليت هم د ټاکنو په ورځ درغلیو
ته الره هواره کړه.

درغلۍ
د پراخو درغلیو له کبله د  ۱۳۸۸کال ټاکنې نوم بدې شوي .د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون د  ۱۳۸۸کال د
تلې په میاشت کې د  ۲۸۰۰شکایتونو له په بشپړه توګه جدي وانګیرل او دې کمیسیون د ۱۰سلنې رایو
د بیا شمیرنې دستور ورکړ چې نوموړي رایې به په تصادفي توګه غوره كيدلې .په عمومي توګه د ټولو
رایو څخه  ۱۸.۸سلنه یې د ټاکنو د شکایتونو د کمیسیون له خوا باطلې اعالم شوي او په دې توګه یې
دټاکنو د خپلواک کمیسیون له لومړنیو شمیرو څخه د اعتبار وړ رایو شمیر له  )٪۳۸.۷(۵۶۶۲۷۵۸څخه
 )٪۳۱.۴(۴۵۹۷۷۲۷ته را ټیټ کړ .که څه هم چې دغه سلنه د رایه ورکوونکو د وروستۍ نوم لیکنې څخه
د الس ته راغلو شمیرو پر بنسټ وه چې د افغانستان د آزادو او عادالنه ټاکنو د بنسټ د وینا له مخې کره
نه وه او د پام وړ درغلۍ په کې تر سترګو کیدې .په پای کې د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون د رایو یوه زیاته
شمیره باطلې اعالم کړې چې دغه کار ددې المل شو چې ولسمشریزې ټولټاکنې دوهم پړاو ته وغځوي .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 ټاکنو کې هم د درغلۍ بیلګې موجودې وې خو د نړیوالې
ټولنې او رسنیو له خوا دومره پاملرنه ورته ونه شوه.

د  ۱۳۸۹كال ټاكنې
د  ۱۳۸۸كال د مرغومي په مياشت كې د ټاكنو خپلواك كميسيون د ولسي جرګې ټاكنې د  ۱۳۸۹كال د
غبرګولي له لومړۍ نيټې څخه د وږي د مياشتې  ۲۷نيټې ته وځنډولې .په همدې نيټه د ولسي جرګې د ۲۴۹
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څوكيو لپاره رايه وركونه تر سره شوه .د ټاكنو وروستۍ پايلې د ټاكنو د خپلواك كميسيون له خوا د ليندۍ د
مياشتې په  ۳نيټه اعالم شوي چې په دې كې د غزني د واليت پايلې شاملې نه وې چې دغه پايلې كابو يوه
اوونۍ وروسته اعالم شوي .د  ۱۴۹وړونكو استازو له ډلې څخه  ۸۸د پخواني پارلمان غړي وو .كه څه
هم چې د افغانستان د پارلماني ډلو جوړيدنه اكثراً ناڅرګنده وي او د حكومت پلوه او مخالفو ډلو ويش په كې
څرګند نه دى ،خو په عمومي توګه داسې انګيرل كيږي چې دغو ټاكنو د هغو استازو په شمير كې چې كيداى
شي په بالقوه ډول د كرزي د مخالفې ډلې په ليكه كې ودريږي خورا زياتوالى راوستى.

د نوماندانو ټاكنه او ارزونه
نوماندانو د  ۱۳۸۹كال د غويي تر  ۱۵نيټې پورې د نوم ليكنې لپاره وخت درلود چې دا كار د ټاكنو د خپلواك
كميسيون په دفتر كې په شخصي ډول تر سره كيده .د نوماندانو لومړنى ليست د غويي په  ۲۵نيټه د ټاكنو
خپلواك كميسيون له خوا خپور شو ،چې وروسته تر هغې بيا د شكايتونو ،كنټرولولو او ارزولو پړاو پيل شو.
په دې موده كې  ۴۸نوماندان په خپله خوښه په ټاكنو كې د نوماند په توګه له ګډون څخه په شا شول ۲۱ ،تنه
د ټاكنيزو شكايتونو د كميسيون له خوا او  ۳۱نور د ټاكنو د خپلواك كميسيون له خوا بى اعتباره شول .او
د څه د پاسه  ۲۰۰نوماندانو په اصلي غوښتنليكونو كې اصالحات راغلل .د  ۱۳۸۹كال د چنګاښ په  ۱نيټه
د ۲۵۷۷هغو نوماندانو وروستى ليست چې په ټاكنو كې به سيالي وكړي ( چې په كې  ۴۰۶ميرمنې شاملې
وې) خپور شو.

د رايه وركوونكو نوم ليكنه
د  ۱۳۸۸كال له ولسمشريزو ټاكنو څخه وړاندې د نوماندانو د نوم ليكنې يو مهم نوښت تر سره شو .د ولسي
جرګې د ټاكنو لپاره د نوم ليكنې بهير دوه مياشتې وړاندې پيل شو چې د زمري د مياشتې په  ۲۱نيټه پاى
ته ورسيد.

د ټاكنو څارنه
د آزادو او عادالنه ټاكنو بنسټ ( )FEFAد ټاكنيزې مبارزې په بهير په ټول هيواد كې  ۴۰۰اوږد مهاله
څارونكي ګومارلې وو او د ټاكنو په ورځ يې د رايه وركولو او شميرنې د څارنې په موخه  ۶۶۰۰نور
څارونكي وګومارل.
د  ۱۳۸۸كال د ولسمشريزو ټاكنو په څير ناامني د دې المل شوه څو د ټاكنو د نړيوالو څارونكو شمير د
 ۱۳۸۴كال د پارلماني ټاكنو په پرتله خورا لږ وي .چې ستره برخه يې د نړيوالې ډموكراسۍ د بنسټ له خوا
ګومارل شوي وو.

امنيت او درغلۍ
بلواګرو په ټاكنيز بهير كې د ښكيلو كسانو په وړاندې ګواښونه وكارول او افغانانو ته يې د رايه وركونې په
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وړاندې خبردارى وركړ .د  FEFAله خوا د تر السه شوو شميرو له مخې د نوماندانو او د ټاكنيزې مبارزې
د  ۱۲تنو كاركوونكو په ګډون له  ۲۰تنو څخه زيات كسان د ټاكنو اړوند تاوتريخوالو په لړ كې وژل شوي
دي .او له ټاكنو څخه وړاندې او د ټاكنو په ورځ د تاوتريخوالي او د ګواښونې ګڼ شميرپيښې تر سترګو شوي.
د رايه وركونې په ورځ پراخې درغلۍ تر سترګو شوي او د ټاكنيز بهير په نورو پړاونو كې هم د پراخې
درغلۍ د پيښيدو په اړه انګيرنې پياوړې وې .كابو  ۴۲۰۰جدي شكايتونه د ټاكنيزو شكايتونو د كميسيون
له لوري پلټنې ته وړاندې شول .ددې په پاى كې د رايه وركونې د  ۵۸۷مركزونو پايلې رد او د ټوليزو
رايو له جملې نه نږدې  ۲۵سلنه رايې باطلې شوي .چې ددې كار په پايله كې كابو  ۳.۴ميليونه رايې قانوني
وبلل شوي.
د ټاكنو خپلواك كميسيون په لومړي سر كې پالن درلود څو د ټاكنو په ورځ  ۶۸۳۵د رايې وركولو مركزونه
ولري .سره له دې د ټاكنو په ورځ دوى د هيواد په ناامنو سيمو كې د  ۱۰۱۹مركزونو د نه خالصولو خبر
وركړ ،له دې سره سره ،په هغو سيمو كې چې خلكو نه غوښتل چې رايې وركړي او ياهم په رايه وركولو
بریالي نه شول ،هم ګڼ شمير د رايې وركولو مركزونه خالص وو .چې دا كار ددې المل شو څو پايلې بدلون
ومومي او دې كار په وروستي پارلمان كې د استازيتوب په اړه انديښنې راوپارولې.
د ټاكنو خپلواك كميسيون د لړم په لومړۍ نيټه لومړنۍ پايلې اعالم كړې خو  ۲۴بريالي نوماندان يې بې
اعتباره كړل او په وروستي ليست كې چې د ليندۍ په  ۴نيټه خپور شو ،دغه كسان په كې موجود نه وو.
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الحمد اهلل رب العالمین والصلوه والسالم علی سیداالنبیاء والمرسلین
محمد(ص) وعلی آله واصحابه اجمعین

سریزه
موږ د افغانستان خلکو:
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•د لوی خدای (ج) پرسپیڅلي ذات په ټینګ ایمان ،اود حق تعالی په مشیت پر توکل او د اسالم په سپیڅلی
دین پراعتقاد،
•د تیرو بې عدالتیو او ناخوالو په درک او زموږ پرهیواد راغلیو بې شمیره مصیبتونو ته په پاملرنه،
•د افغانستان د ټولو خلکو د سر ښندنو ،تاریخی مبارزو ،برحق جهاد اومقاومت دستایلو او د وطن د
آزادۍ د الرې شهیدانو لوړ مقام ته په ارزښت ورکولو،
•په دې درک سره چې واحد او یو موټۍ افغانستان ددې خاورې په ټولو قومونو او خلکوپورې اړه لري،
•د ملګرو ملتو د منشورپه رعایت او د بشر د حقونو نړیوالې اعالمیې ته په درناوي،
•د ملي وحدت د ټینګښت او د هیواد د استقالل او ملي حاکمیت اوځمکنۍ بشپړتیا د ساتنی په منظور،
•د خلکو پر اراده او د ډموکراسۍ پر بنسټ والړ نظام د تاسیس لپاره،
•له ظلم ،استبداد ،تبعیض او تاوتریخوالې څخه پاک؛ پر قانونیت ،اجتماعي عدالت ،د انساني حقوقو او
کرامت پر خوندي تابه والړې مدني ټولني د جوړولو او د خلکو د اساسي حقوقو او آزادیو د تأمین په
منظور،
•د هیواد د سیاسي ،اجتماعي ،اقتصادي او دفاعي بنسټونو د پیاوړي کولو لپاره،
•د دې خاورې ټولو اوسېدونکیو ته د یو هوسا ژوندانه او د ژوند د سالم چاپیریال د تأمین لپاره؛
•او په پای کې په نړیواله ټولنه کې د افغانستان لپاره د وړځای د تثبیت په منظور؛ د هیواد تاریخی،
فرهنګې او ټولنیزو واقعیتونو او د زمان له غوښتنو سره سم د  ۱۳۸۲لمریز کال د مرغومي 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 فصل :دولت
لومړۍ ماده

افغانستان یو خپلواك ،واحد ،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 تر سره 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 يې په خپله
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اویا د خپلو استازو له الرې یې عملي كوي.
د افغانستان ملت عبارت دی له ټولو هغو افرادو څخه چې د افغانستان تابعيت ولري.
د افغانستان ملت له پښتون ،تاجك ،هزاره ،ازبك ،تركمن ،بلوچ ،پشه يي ،نورستاني،
ايماق ،عرب ،قرغېز ،قزلباش ،ګوجر ،براهوي او نورو قومونو څخه جوړدى.
د افغان كلمه د افغانستان د ملت پر هر فرد اطالق كيږي.
د ملت هيڅ يو فرد د افغانستان له تابعيت څخه نه محروميږي.
په تابعیت او پناه ورکولو پورې مربوطې چارې د قانون له الرې تنظیمیږي.
 ۵مه ماده

ددې اساسي قانون او نورو قوانينو د حكمونو تطبیق ،له استقالل ،ملي واكمنۍ اوځمكنۍ
بشپړتيا څخه دفاع او د هېواد د امنيت او دفاعي قابلیت تأمين ،د دولت له اساسي وظایفو
څخه دي.

 ۶مه ماده

دولت ،د انساني كرامت په ساتلو ،بشري حقوقو د مالتړ ،د ډموكراسۍ د تحقق ،ملي
وحدت د تأمین او د ټولو قومونواو قبايلو ترمنځ د برابرۍ او دهېواد په ټولو سيمو كې د
متوازنې پراختيا او ټولينېز عدالت ،پربنسټ د يوې هوسا او پرمختللې ټولنې په جوړولو
مكلف دى.

 ۷مه ماده

دولت د ملګروملتونو د منشور ،د بین الدول معاهدو ،د نړېوالو ميثاقونو چې افغانستان
له هغو سره تړاو لري او د بشري حقوقو د نړيوالې اعالميې رعایت كوي.
دولت د هر راز تروریستي اعمالو،د مخدره موادو د کرلو او قاچاق او مسكراتو دتوليد
او استعمال مخنيوى كوي.

 ۸مه ماده

دولت د هېواد خارجي سياست د خپلواكۍ ،ملي ګټو او ځمكنۍ بشپړتيا په ساتلو ،نه
مداخلې ښه ګاونډيتوب ،متقابل احترام اود حقوقو د برابرۍ پرپڼسټ تنظيموي.

۹مه ماده

كانونه او نوري ترځمكې الندې زيرمې او لرغوني آثارد دولت ملکیت دي.
د ولت د ملکیتونو ساتنه او اداره او له طبیعي زیرمو او نورو عامه ملکیتونو څخه د
سمې استفادې ډول د قانون له الرې تنظيموي.

 ۱۰مه ماده

دولت خصوصي پانګې اچونې او خصوصي تشبثات د بازارد اقتصاد د نظام پربنسټ
د قانون له حکمونو سره سم 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.
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 ۱۳مه ماده

د افغانستان بانك .د دولت مركزي او مستقل بانك دى.
د پېسو نشرول ،د هېواد د پولي سياست طرح او تطبیق ،د قانون له حكمونو سره سم د
مركزي بانك صالحيت دی.
مركزي بانك د پېسو د چاپ په برخه كې د ولسي جرګې له اقتصادي كميسيون سره
مشوره کوي.
د دې بانك تشكيل او د كار ډول د قانون له الرې تنظميږي.

 ۱3مه ماده

دولت د صنايعو د پراختيا ،د توليد د ودې او د خلكو د ژوند د سطحې د لوړتيا او د
كسبګرو د فعاليتونو د مالتړ لپاره اغېزمن پروګرامونه طرح او تطبیقوي.

 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 سمون لپاره د
دولت د مالي توان په حدودو كې اغېزمن پروګرامونه طرح او تطبیقوي.
دولت مستحقو اتباعوته د استوګنځای د برابرولو په منظوراو د عامه ملکیتونو د وېش
لپاره ،دقانون له حكمونو سره سم او د مالي امكاناتو په حدودوكې الزم تدبیرونه نيسي.

۱۵مه ماده

دولت مکلف دی چې د ځنګلونو اود چاپیریال د ساتنې او ښه والې لپاره الزم تدبیرونه
ونیسي.

۱۶مه ماده

د پښتو ،دري ،ازبكي ،تركمني ،بلوڅي ،پشه يي ،نورستاني ،پاميري او په هيواد كې د
نورو مروجو ژبو له جملې څخه پښتو او دري د دولت 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 ډول يي د قانون له الرې تنظيميږي.
دولت د افغانستان د ټولو ژبو د پياوړتيا او پراختيا لپاره اغېزمن پروګرامونه طرح او
تطبیقوي.
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 بیالبیلو سطحو کې د معارف د ودې او د ديني زده كړو د پراختيا ،د جوماتونو،
مدرسو او ديني مركزونو د وضعې د ښه والې او تنظيم لپاره الزم تدبیرونه نیسي.
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 ۱۸مه ماده

دهېواد تقویم مبدأ د پيغمبر اكرم(صلی اهلل علیه و سلم) پرهجرت والړه دی.
د دولتي ادارو دكار بنسټ هجري لمريزکال دی.
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 هر
رنګ سورد هغه د اوږدو نيمايي 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 تاریخ او د افغانستان كلمه راغلې چې له دوو خوا وو څخه
د غنمو وږي پرې راګرځول شوي دي.
له بېرغ او ملي نښان څخه د استفادې څرنګوالی د قانون له الرې تنطيميږي.

 ۲۰مه ماده

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

 ۲۱مه ماده

د افغانستان پایتخت د كابل ښار دى.

دوه یم فصل :د اتباعو اساسي حقوق او وجایب
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 وجایب لري.

 ۲۳مه ماده

ژوند د خداى(ج) بخښنه او د انسان طبيعي حق دى ،هيڅوك له قانوني مجوزه پرته له
دې حقه بې برخې كېدای 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 انسان د آزادۍ او کرامت په ساتنه او درناوي مكلف دى.
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 ۲۵مه ماده

د ذمې برائت اصلي حالت دى
ترهغې چې د باصالحيته محكمې په قطعي حكم متهم محكوم عليه ثابت 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 بل هيچا ته سرایت نه
كوي.

۲۷مه ماده

هيڅ يوعمل جرم نه ګڼل كيږي خو دهغه قانون له مخې چې د جرم د ارتکاب له مخه
نافذ شوى وي.
هيڅوك د قانون له حكمونو پرته تعقيبېداى ،نيول كېداى او يا توقيفېداى نه شي.
هيچاته سزا نه شي وركول كېداى مګر ،د یوې با صالحيته محكمې په حكم او د هغه
قانون له احكامو سره سم چې د اتهام وړ فعل تر ارتکابه مخكې 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 بین الدول 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 منع دی.
هيڅوك نه شي كوالى چې له بل شخص څخه حتی د حقایقو د تر السه کولو لپاره که
څه هم تر تعقيب ،نيونې يا توقيف 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 شخص څخه په زور تر السه شوي 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.

 ۳1مه ماده

هرڅوك كوالى شي چې له نيول كېدو سره سم له ځانه د اتهام د لیرې كولو لپاره او یا
د حق د ثابتولو لپاره د قانون سره سم مدافع وكيل وټاكي.
متهم حق لري چې له نيولو سره سم له منسوب اتهامه ځان خبركړي اود هغې مودې
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دننه چې قانون يې ټاكي ،محكمې کې حاضر شي.
دولت په جنايي پېښو كې د بيوزلې متهم لپاره مدافع وكيل ټاكي.
د متهم او د هغه د وكيل ترمنځ مکالمات ،مراسالت او مخابرات له هر ډول تعرض
څخه خوندي دي.
دمدافع وكيالنو وظايف او واكونه د قانون له الرې تنظيميږي.
 ۳۲مه ماده

پوره دپوروړي د آزادۍ د سلبیدو یا محدوديدو سبب کیدای نه شي.
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 فکر د وينا ،ليكنې ،انځور او يا نورو وسيلو له الرې ،په
دې اساسي قانون كې د راغلو حكمونو د په رعایت څرګند كړي.
هر افغان حق لري د قانون له حكمونو سره سم مطالب ،بې له دې چې هغه مخکې له
مخکې دولتي مقامونو ته وښيي خپاره او نشر كړي.
د مطبعو ،راډيو او ټلويزيون ،د مطبوعاتو د خپرولو او د جمعي ارتباط په نورو وسایلو
پورې مربوط حکمونه د قانون له الرې تنظيميږي.

 ۳۵مه ماده

د افغانستان اتباع حق لري چې د خپلو مادي او يا معنوي غوښتنو د تأمين لپاره ،د قانون
له حكمونو سره سم ټولنې جوړې 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 راغلو نصوصو او ارزښتونو سره مخالف نه وي.
2 .2د ګوند تشکیالت او مالي منابعې څرګندې وي.
3 .3نظامي او نظامي ډوله تشکیالت او هدفونه ونه لري.
4 .4له بهرنيو سياسي ګوندونو يا نورو بهرنيو منابعو سره تړلې نه وي.
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د قوم ،سيمې ،ژبې او فقهي مذهب پر بنسټ د ګوند جوړول او فعاليت كول ،جواز نه
لري.
هغه جمعیت او ګوند چې د قانون له حكمونو سره سم جوړيږي د قانوني موجباتو او با
صالحيتي محكمې له حكمه پرته نه منحل کیږي.
 ۳۶مه ماده

د افغانستان اتباع حق لري چې د روا او سوله ييزو غوښتنو د تأمين لپاره له قانون سره
سم بې وسلې غونډې او مظاهری وكړي.

 ۳7مه ماده

د اشخاصو 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 اشخاصو د مخابرواو ليكونو د پلټنې حق نه لري مګرد قانون له حكمونو سره
سم.

 ۳۸مه ماده

د شخص استوګنځی له تيري څخه خوندي دی.هېڅوك د دولت په ګډون د استوګن له
اجازې يا واكمنې محكمې له قرار پرته او بې له هغو حاالتو او الرو چې په قانون كې
ښودل شوي ،د چا كور ته ورننوځي یا یې وپلټي.
د څرګند جرم په مورد كې مسؤل مامور كوالى شي د محكمې له مخكينۍ اجازې پرته د
شخص 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 قرارتر 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 له 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.
د شخص د ملكيت استمالك يوازې دعامه ګټو د تأمين په مقصد ،د مخكيني او عادالنه
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بدل په وركولو ،د قانون له مخې مجاز دى.
د شخص د شتمنۍ پلټنه او اعالن يوازې د قانون په حكم كېداى شي.
 ۴۱مه ماده

بهرني اشخاص په افغانستان كې د عقارې د ملكيت حق نه لري.
د عقار اجاره د پانګې اچونې په منظورد د قانون له حكمونو سره سم جواز لري.د
بهرنيو ملكونو پر سياسي نمايندګيو او پر هغو بین المللي مؤسسو چې افغانستان په كې
غړيتوب لري د عقارې مالونو 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 په رعایت او د قانون په
وسیله ښودل كيږي.
دا حكم د بهرنيو کسانواو مؤسسو په برخه كې هم تطبیقیږي.
هر ډول وركړ شوي ماليه ،محصول اوعايدات دولتي واحد 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 متوازن معارف د عامولو او دمنځنيو
اجباري زده كړود تأمين لپاره اغېزمن پروګرام طرح او تطبیق كړي او د مورنيو ژبو
د تدریس لپاره په هغو سيمو كې چې پرې خبرې كيږي الره هواره كړي.

 ۴۴مه ماده

دولت مكلف دى د ښځود زده كړو د پراختیا او توازن د ایجاد په منظور ،د كوچيانو
د زده كړو د ښه والې او په هېواد كې د بې سوادۍ د له منځه وړلو لپاره اغېزمن
پروګرامونه طرح او تطبیق 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 تطبیقوي 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 وظيفه
ده.
د افغانستان اتباع كوالى شي د دولت په اجازه د لوړو ،عمومي ،اختصاصي اود سواد
د زده كړې موسسې جوړې كړي.
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دولت كوالى شي بهرنيو کسانو 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
مربوطې چارې ،د قانون له الرې تنظيميږي.
 ۴۷مه ماده

دولت د علم ،فرهنګ ،ادب او هنر د پرمختګ لپاره اغېزمن پروګرامونه طرح كوي.
دولت د مؤلف ،مخترع او كاشف حقوق تضمينوي او په ټولوبرخو كې علمي څېړنې
هڅوي او مالتړ يې كوي او د هغو له نتیجو څخه اغېزمنه ګټه اخيستنه د قانون له
حكمونو سره سم عاموي.
كار ،دهرافغان حق دى.
دكار د ساعتونو ټاكل ،او با معاشه رخصتي ،د كار او كارګر حقوق او له هغو سره
نورې مربوطې 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 ،آفتونو او نورو داسې حاالتو كې چې عامه ژوند او هوساينه تهدید کړي 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.
اداره 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.
د افغانستان اتباع د اهلیت له مخې او له هر ډول توپير څخه پرته د قانون له حكمونو
سره سم د دولت خدمت ته منل كيږي.

 ۵۱مه ماده

هر څوك چې له ادارې 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.
 ۸۴مه ماده
له هغو حاالتو پرته چې قانون ښوولي ،دولت نه شي كوالى د باصالحيته محكمې له
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حكمه پرته د خپلو حقونو د تر السه كولو لپاره اقدام وكړي.
 ۵۲مه ماده

دولت د افغانستان د ټولو اتباعو لپاره د ناروغيو د مخنيوي اود وړيا درملنې وسيلې او
روغتيايي اسانتياوې د قانون له حكمونو سره سم تأمینوي.
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 ورزشونو د پراختیا لپاره
الزم تدبيرونه نيسي.

 ۵۳مه ماده

دولت د شهيدانو او مفقودینو له پاتې كسانو ،د معلولينو او معيوبينو د بيا ځواكمنۍ او په
ټولنه كې د هغوى د فعالې ونډې اخيستنې په خاطر 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 اساسي رکن دى او د دولت تر پاملرنې الندې ده.
دولت د كورنۍ او په ځانګړي 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 رسمونو د له
منځه وړلو لپاره الزم تدبيرونه نيسي.

 ۵۵مه ماده

له هېواد څخه دفاع د افغانستان د ټولو اتباعو دنده ده.
د عسكري مكلفيت د دورې د تېرولوشرطونه د قانون له الرې تنظيميږي.

 ۵۶مه ماده

د اساسي قانون د حكمونو پیروي ،د قوانينو اطاعت او د عامه نظم او امنيت رعايت د
افغانستان د ټولو خلكووجیبه ده.
د قانون له حكمونو څخه بې خبري عذر نه ګنل كيږي.

 ۵۷مه ماده

دولت په افغانستان كې د خارجي اتباعو حقوق او آزادي له قانون سره سم تضمينوي.
دا كسان د بین المللي حقوقو د قواعدو په حدودو كې د افغانستان د دولت د قوانينو په
رعايت مكلف دي.

 ۵۸مه ماده

دولت په افغانستان كې د بشر د حقوقو د رعايت د څارنې ،ښه والې او مالتړلپاره،
دافغانستان د بشر د حقوقو خپلواك كميسيون جوړوي.
هر څوك كوالى شي د خپلو بشري حقوقو د نقض په صورت كې دې كميسيون ته
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شكايت وكړي.
كميسيون كوالى شي د افرادو د بشري حقوقود نقض موارد مربوطو قانوني څانګو ته
راجع كړي او د هغوى له حقوقو څخه په دفاع كې مرسته وكړي.
ددې كميسيون جوړښت او د كار ډول د قانون له الرې تنظيميږي.
 ۵۹مه ماده

هيڅوك نه شي كوالى په دې اساسي قانون كې له راغلو آزاديو او حقوقو څخه ناوړه
استفادې د هېواد د خپلواكۍ ،ځمكنۍ بشپړتيا ،ملي واكمنۍ او ملي یوالې پر ضد عمل
وكړي.

دريم فصل :جمهور رئيس
 ۶۰مه ماده

جمهور رئيس د افغانستان د اسالمي جمهوري دولت په سر كې دى چې خپل واكونه په
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 کاندید د خپلو مرستياالنو نومونه د ځان له کاندیدولو 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 په سلو
کې تر  ۵۰څخه د زياتو رايو په تر السه كولو انتخابیږي.
د جمهور رئيس وظیفه تر انتخاباتو نه وروسته د پنځم كال د غبرګولي په لومړۍ نېټه
پاى ته رسيږي.
د جمهور رئيس د كار تر پاى ته رسېدو دمخه د نوي جمهور رئيس د ټاكلو لپاره
انتخابات  ،له دېرشو تر شپېتو ورځو په موده كې تر سره کیږی.
كه چيرې په لومړي پړاو كې له کاندیدانو څخه یو هم ونه كړاى شي چې په سلو کې تر
 ۵۰څخه زياتې رايې تر السه كړي ،انتخابات د دوهم ځل لپاره د انتخاباتو د نتایجو د
نېټې تر اعالن وروسته د دوو اوونيو په اوږدو كې ترسره كيږي.
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دا ځل يواځې هغه دوه تنه کاندیدان په انتخاباتو كې برخه اخلي چې په لومړي پړاو كې
يې تر ټولو زياتې رايې ترالسه كړې وې.
دانتخاباتو په دوهم پړاو كې هغه څوك چې د رايو اكثريت تر السه كړي ،جمهور رئيس
ګڼل كيږي.
كه چيرې د جمهوري رياست يو کاندید د راى ګيرۍ د لومړي يا دوهم پړاو په جریان
او يا تر انتخاب وروسته او يا د انتخاباتو د نتیجو له اعالن څخه وړاندې مړ شي ،نوي
انتخابات د قانون له حكمونو سره سم كيږي.
 ۶۲مه ماده

څوک چې جمهوري ریاست ته کاندیدیږي باید د الندیینیو شرطونو درلودونكۍ وي:
1 .1د افغانستان تبعه ،مسلمان ،له افغان مور او پالر څخه زېږېدلى وي او د بل
هېواد تابعيت ونه لري.
2 .2د کاندیدو 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
حقوقو څخه په محرومۍ محكوم شوى نه وي.
هيڅ شخص نه شي كوالى له دوو دورو زيات د جمهور رئيس په توګه وټاكل شي.
په دې ماده كې راغلی حكم د جمهور رئيس د مرستياالنو په برخه كې هم پلي کيږي.

 ۶۳مه ماده

جمهور رئيس د كار تر پېل دمخه ،د ځانګړي كړنالرې سره سم ،چې د قانون له الرې
تنظيميږي دا الندې لوړه يادوي:
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 تطبیق 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 وظیفې لري:
1 .1د اساسي قانون داجرا څارل
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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 په حالت کې د الزم تصمیم نیول
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
راغوښتل
8 .8د ملي شورا په تائيد د اضطراري 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 تایيد د وزيرانو ،لوى څارنوال ،د مركزي بانك ،د ملي امنيت
او سرې مياشتې د رئيسانو ټاكل او د هغوى عزلول 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
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
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2020د هېواد د ادارې سمون په منظور ،د قانون له مخې ،دكميسيونونو جوړول
2121په دې اساسي قانون كې نورراغلې واكونه او وظایف.
 ۶۵مه ماده

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

 ۶۶مه ماده

جمهور رئيس په دې اساسي قانون كې راغلې واكونو د عملي كولو په برخه کې د
افغانستان د خلکو لوړمصلحتونه په پام كې نيسي.
جمهور رئيس نه شي كوالى چې د قانون له حكمه پرته دولتي ملكيتونه او شتمنۍ
وپلوري او يا ویې بخښي.
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 استعفی ،عزل ،مړينې او يا په صعب العالجه ناروغۍ د اخته كېدلو په
صورت كې چې د وظایف د اجراء مخه نيسي دجمهوررئيس لومړى مرستيال د جمهور
رئيس واكونه او وظایف په غاړه اخلي.
جمهور رئيس خپله استعفاپه خپله ملي شورا ته اعالموي.
د صعب العالجه ناروغۍ تثبيت د هغه طبي هيئت له خوا كيږي چې ستره محكه يې
ټاكي.
په داسې حاالتو كې د نوي جمهور رئيس د ټاكلو لپاره په درې مياشتو كې دننه ددې
اساسي قانون د ۶۱مادې له حكم سره سم انتخابات 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 عزل
3 .3ټول پوښتنه
د جمهور رئيس مرستياالن ددې اساسي قانون له حكمونو سره سم كوالى شي ځان
جمهوري رياست ته کاندید کړي.
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د جمهور رئيس په غياب كې د لومړي مرستيال دندې د جمهور رئيس په واسطه ټاکل
كيږي.
 ۶۸مه ماده

كه چيرې د جمهور رئيس يو مرستيال استعفا وكړي او يا مړ شي د هغه پر ځاى بل
شخص د جمهور رئيس له خوا او د ولسي جرګې په تاييد 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 وظیفه 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 تایید 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 وظیفې څخه ګوښه او موضوع ځانګړي محكمې ته سپارل
كيږي .ځانګړي 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.
دعوى د هغه شخص له خوا چې دلويې جرګې له خوا ټاكل كيږي ،اقامه كيږي.
په دې حالت كې ددې اساسي قانون په ( )۶۷ماده كې راغلې حكمونه تطبیقیږي.

 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 حقوقو څخه د قانون له حكمونو
سره سم ،ګټه اخلي.

څلورم فصل :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.
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 ۷۲مه ماده

څوك چې دوزير په توګه ټاكل كيږي بايد النديني شرطونه ولري:
1 .1يواځې د افغانستان د تابعيت لرونكى وي.كه چيرې د كوم وزارت کاندید د بل
هېواد تابعيت هم ولري ولسي جرګه د هغه د تایید 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 حقوقو
څخه په محرومۍمحكوم شوى نه وي.

 ۷۳مه ماده

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

 ۷۴مه ماده

وزيران د وظیفې 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 حقوقوحفاظت،
دافغانستان د خپلواكۍ ،ځمكنۍ بشپړتيا او د خلكو د ملي وحدت ساتنه وكړم او په
خپلو ټولو اعمالو كې خداى(ج) حاضر وګڼم او خپلې راسپال شوي دندې په رښتينولۍ
سرته ورسوم“.

 ۷۵مه ماده

حكومت الندينۍ دندې لري:
1 .1ددې اساسي قانون او نورو قوانينو د احكامو او د محكمو د قطعي پرېكړو عملي
كول
2 .2د خپلواكۍ ساتل ،له ځمكنۍ 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 ټكنالوژیکي د پرمختيايي پروګرامونو طرح
او تطبیق
6 .6ملي شورا ته د مالي كال په پاى كې د سر ته رسېدلو چارو او د نوي مالي كال
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د مهمو پروګرامونوپه باب رپوټ وركول
 ۷6مه ماده

7 .7د هغو نورو دندو تر سره كول چې ددې اساسي قانون او نورو قوانينو له مخې
د حكومت له دندو څخه ګنل شوي دي.
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 نص او روحیې سره 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 متهم شي،
موضوع ددې اساسي قانون د ( )۱۳۴مادې په رعايت ځانګړي محكمې ته سپارل
كيږي.

 ۷۹مه ماده

حكومت كوالى شي د ولسي جرګې دتعطيل په حالت كې له بودیجې او مالي چارو پرته،
د بيړنۍ اړتيا پر اساس تقنیني فرمانونه ترتيب كړي.
تقنيني فرمانونه د جمهور رئيس تر توشېح وروسته د قانون حكم پېدا كوي .تقنيني
فرمانونه بايد د ملي شورا د لومړۍ غونډې تر جوړېدو وروسته د دېرشو ورځو په
اوږدو كې هغې ته وړاندې شي.او كه د ملي شورا 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 ییزو،
قومي ،مذهبي او ګوندي ملحوظاتو ګټه واخلي.

پنځم فصل :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 نمایندګی كوي.
د شورا هرغړى د رايې د څرګندونې په وخت كې ،د افغانستان د خلكوعمومي مصلحتونه
اوسترې ګټې د خپل قضاوت محور ټاكي.

 ۸۲مه ماده

ملي شورا له دوو مجلسونو :ولسي جرګې او مشرانو جرګې څخه جوړه ده.
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هيڅوك نه شي كوالى په يوه وخت كې د دواړو مجلسونو غړىوي.
 ۸۳مه ماده

د ولسي جرګې غړي د خلكو د آزادو ،عمومي ،پټو او مستقيمو انتخاباتو له الرې
انتخابيږي.
د ولسي جرګې د كار دوره د پنځم كال د چنګاښ په لومړۍ نېټه د انتخاباتو د نتیجو د
اعالن څخه وروسته پاى ته رسيږي او نوي 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 نتخابات تر سره كېږي.
د ولسي جرګې د غړيو شمېر د هرې حوزې د نفوسو د شمېر په تناسب تر( )۲۵۰كسانو
پورې دى.
انتخاباتي حوزې  ،او ورسره نور مربوط مسايل د انتخاباتو په قانون كې ټاكل كيږي.
د انتخاباتو په قانون كې بايد داسې تدبيرونه ونيول شي چې انتخاباتي نظام د افغانستان
د ټولوخلكو لپاره عمومي او عادالنه استازیتوب تأمین کړي د نفوسو په تناسب دې له
هر والیت څخه په اوسط ډول لږ تر لږه دوه ښځینه وکیلې په ولسي جرګه کې غړیتوب
ترال سه کړي.

 ۸4مه ماده

د مشرانو جرګې غړي په الندې ډول انتخاب او ټاکل کیږي:
1 .1د هرې واليتي شورا له غړيو څخه يو تن د همدې شورا له خوا د څلورو كلونو
لپاره.
2 .2د هر واليت د ولسواليو د شورا له غړيو څخه يو تن د نوموړي شورا له خوا
د دريو كلونو لپاره.
3 .3پاتې دريمه برخه غړي 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 اشخاصو څخه په سلو كې پنځوس ښځې ټاكي.
هغه شخص چې د مشرانو جرګې د غړي 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
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سربېره ،دا الندې صفتونه هم بايد ولري:
1 .1د افغانستان تبعه وي يا لږ تر لږه د کاندیدو يا تعیین 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 حقوقو
څخه په محرومۍ محكوم شوى نه وي.
3 .3د ولسي جرګې غړي د کاندیدو په ورځ پنځه ویشت کلن او د مشرانو جرګې
غړي د کاندیدو او يا ټاکنې په ورځ پنځه دېرش كلنۍ عمر بشپړ کړی وي.
 ۸۶مه ماده

د ملي شورا د غړیو انتخاباتي وثیقې د انتخاباتو د څارنې د خپلواک کمیسیون 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 انتخابوي.
دا اشخاص د ولسي جرګې او مشرانو جرګې اداري هیأت جوړوي.
د اداري هیأت وظیفې د هرې جرګې د داخلي وظایفو په اصولو كې ټاكل كيږي.

 ۸۸مه ماده

د ملي شورا له دواړو جرګو څخه هره يوه د بحث وړ موضوعاتو د كتنې لپاره د داخلي
وظایفو داصولو له مخې كميسيونونه جوړوي.

 ۸9مه ماده

ولسي جرګه واك لري د غړيو د دريمې برخې په پیشنهاد ،د حكومت د اعمالو د څيړنې
او كتنې لپاره ،يو ځانګړى كميسيون وټاكي.
ددې كميسيون جوړښت او كړنالره د ولسي جرګې د داخلي وظایفو په اصولو کې
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 پروګرمونو 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 بین المللي ميثاقونو تاييد اويا له هغو څخه د
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افغانستان بېلول؛
6 .6په دې اساسي قانون كې نور مندرج واكونه.
 ۹۱مه ماده

ولسي جرګه الندې ځانګړي واكونه لري:
1 .1له هر يوه وزير څخه د استيضاح په برخه كې ددې اساسي قانون  ۹۲مادې له حكم
سره سم تصميم نيول؛
2 .2د پرمختيايي پروګرامونو او دولتي بودجې په باب تصمیم نیول؛
3 .3ددې اساسي قانون له حكمونو سره سم د مقرريو تایید يا ردول

 ۹۲مه ماده

ولسي جرګه د ټولوغړيو د شلو فیصدو په وړاندیز كوالى شي ،له هر يوه وزير څخه
استيضاح وكړي.
كه وړاندې شوي توضيح د قناعت وړ نه وي ،ولسي جرګه دنه باورد راىې موضوع
څيړي.
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

د ملي شورا د دواړو جرګو هر يو كميسيون كوالى شي له هر يوه وزير څخه په ټاكلو
موضوعاتو كې پوښتنې وكړي.
هغه څوك چې پوښتنه ترې شوي 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 شوي وي ،مګردا چې په دې اساسي قانون كې بل ډول څرګنده شوي 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 شوي
ګڼله كېږي او نافذيږي.

 ۹۵مه ماده

د قانون د طرحې پیشنهاد 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 پیشنهاد يواځې د حكومت له
خوا كيږي
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 ۹۶مه ماده

كه د قانون د طرحې پیشنهاد پر دولت د نوي تکلیف یا دعایداتو د کمولو لرونکی وي،
په دې شرط د كار په فهرست كې نيول كيږي چې د پیشنهاد په متن كې د جبرانولو
مدرك هم پیشبیني شوی وي.

 ۹7مه ماده

د حكومت له خوا د قانون د طرحې پیشنهاد لومړی ولسي جرګې ته وړاندې كيږي.
ولسي جرګه د بودیجې او مالي چارو په ګډون د قانون د طرحې پیشنهاد او د پور
اخيستو يا وركولو پیشنهاد له بحث وروسته د يو كل په توګه تصويب يا ردوي.
ولسي جرګه نه شي كوالى وړاندې شوي طرح تر يوې مياشتې زيات وځنډوي.
ولسي جرګه د پیشنهاد شوي قانون طرح تر تصويب وروسته مشرانو جرګې ته سپاري.
مشرانو جرګه د پنځلسو ورځو په اوږدو كې د هغه په باره کې تصمیم نیسي.
ملي شورا د دولت د هغو قوانينو ،معاهدواو پرمختيايي پروګرامونو په باره کې تصمیم
نیولو ته لومړيتوب وركوي چې د حكومت وړانديز په بنسټ د عاجل غور غوښتنه
كوي.
كه چيرې د قانون د طرحې پیشنهاد له دواړو جرګو څخه د یوې د لسو غړو له خوا
وشي ،پیشنهاد د نوموړي جرګې د يو پر پنځمې برخې غړو تر تاييد وروسته د هماغې
جرګې د كار په فهرست 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 تصمیم 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
نوي بودیجې تر تصويب پورې ،د تېر كال بودیجه تطبیقیږي.
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.
137

اسناد

كه چيرې ولسي جرګه په دغه موده كې د پور د اخيستو او وركولو د پیشنهاد په اړه
تصمیم ونه نیسي ،پیشنهاد تصويب شوى ګڼل كيږي.
99مه ماده

كه چيرې د ملي شورا په اجالس كې كلنۍ بودیجه يا پرمختيايي پروګرام يا له عامه
امنيت ،د هېواد له خپلواكۍ اوځمكنۍ بشپړتيا سره مربوطه موضوع ترخبروالندې وي،
د شورا داجالس 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 ه هيات ټاکل کیږي
د هیأت پریکړه دجمهور رئیس ترتوشیح وروسته نافذه ګڼل کېږي.
که ګډ پالوی ونه كړاى شي د نظراختالف له منځه يوسي ،نوتصویب رد شوي 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.
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 متهم شي ،مسؤل مامور له موضوع څخه هغې جرګې
ته چې متهم يې غړى دى  ،خبر وركوي او متهم ترعدلي تعقيب الندې راتالى شي.
د مشهود جرم په مورد كې ،مسؤل مامور كوالى شي متهم 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 ایجاب وكړي ،مسؤل
مامور مكلف دى چې له موضوع څخه بی له ځنډه نوموړي جرګې ته خبر وركړي او
تصويب يې تر السه كړي.
كه اتهام د شورا د رخصتۍ په وخت كې رامنځ ته شي ،د نيولو او توقيف اجازه د
مربوطې جرګې له اداري هیأت څخه تر السه كيږي او موضوع د نوموړي جرګې
لومړنۍ غونډې ته د تصمیم نیولو لپاره وړاندې كيږي.

۱۰۳مه ماده
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وزيران كوالى شي د ملي شورا له دوو جرګو څخه د هرې يوې په غونډو كې ګډون
وكړي.

الف څخه تر يا :د افغانسان لپاره مرستندوی الرښود

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 تشخیص کړي.
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 غړي يې د سري توب پیشنهاد وكړي او جرګه دا پیشنهاد ومني.
هېڅوك نه شي كوالى چې په زور د ملي شورا ودانۍ ته ننوځي.

۱۰6مه ماده

د ملي شورا د هر مجلس نصاب د رايو د اخيستو په وخت كې د هرې جرګې د غړو
د اكثريت په حضور بشپړيږي او تصمیمونه يې د حاضرو غړو د رايو په اكثريت تر
سره كيږي ،مګر په هغو مواردو كې چې دې اساسي قانون بل ډول تصریح 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 غړي د مړينې ،استعفى ،عزل 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 نوي استازي ټاکل د قانون له حكمونو سره سم تر سره كيږي.
د ملي شورا د غړو د حاضرېدو يا نه حاضریدو سره مربوطې چارې د داخلي وظایفود
اصولو سره سم تنظيميږي.

۱۰۹مه ماده

د تقنينيه دورې په وروستني يو كال كې د انتخاباتو د قانون د بدلیدو پیشنهاد د ملي شورا
د كار په فهرست كې نه شي نيول كېدالى.
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شپږم فصل :لويه جرګه
۱۱۰مه ماده

لويه جرګه د افغانستان د خلكو د ارادې تر ټولو ستر مظهر دى.
لويه جرګه:
1 .1د ملي شورا له غړو؛
2 .2د واليتونو او ولسواليو د شوراګانو له رئيسانو جوړیږي.
وزيران ،د سترې محكمې رئيس او غړي 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 دایریږي کیږي:
1 .1د هېواد د خپلواكۍ ،ملي حاكميت ،ځمكنۍ بشپړتيا او سترو مصلحتونو پورې د
مربوطوچارو په باب تصمیم نیول
2 .2ددې اساسي قانون د حكمونو تعديل
3 .3ددې اساسي قانون د ( )۶۹مادې له مخې د جمهور رئيس محاكمه كول.

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 او نایب 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 صریحاً
ذكر شوي ،د ټولو غړو د رايو په اكثريت ،نیول كيږي.

۱۱۴مه ماده

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

۱۱۵مه ماده

د لويې جرګې په جریان کې د دې اساسي قانون د ( )۱۰۱او ( )۱۰۲مادې مندرج احكام
د هغې د غړو په باب تطبیقیږي.

اووم فصل :قضاء
۱۱۶مه ماده

قضائيه قوه د افغانستان د اسالمي جمهوري دولت خپلواك رکن دی.
قضائيه قوه له يوې سترې محكمې ،د استيناف له محكمو او ابتدائيه محكمو څخه جوړه
ده چې تشکیالت او واكونه يې د قانون له الرې تنظيميږي .ستره محكمه د ستر قضايي
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ارګان په توګه د افغانستان د اسالمي جمهوريت د قضائيه قوې په سر كې ځاى لري.
۱۱7مه ماده

ستره محكمه نهه تنه غړي لري چې د جمهور رئيس له خوا د ولسي جرګې په تایيد
او ددې اساسي قانون د ( )۵۰مادې د وروستي فقرې 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.
د سترې محكمې غړي ددې اساسي قانون په ( )۱۲۷مادې كې له راغلې حالت پرته ،د
خدمت د دورې تر پايه له خپلو وظيفو څخه نه عزل کيږي.

۱۱۸مه ماده

د سترې محكمې غړي بايد النديني شرايط 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 کافي 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
حقوقو څخه په محرومی محكوم شوى نه وي
6 .6د وظیفې د تصدي په وخت كې د هېڅ سياسي ګوند غړيتوب ونه لري.

۱۱۹مه ماده

د سترې محكمې غړي 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 راغلونصوصو سره سم حق او عدالت تأمين او د قضاء
وظیفه په بشپړ امانت ،صداقت او بې طرفۍاجرا كړم“.

۱20مه ماده

د قضائيه قوې په صالحيت كې په ټولوهغو دعوو غور شامل دى ،چې د دولت په شمول
د حقيقي يا حكمي اشخاصو له خوا دمدعي يا مدعي عليه په توګه د قانون له حكمونو
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سره سم د محكمې په وړاندې اقامه شي.
۱۲1مه ماده

له اساسي قانون سره د قوانينو ،تقنيني فرمانونو ،بین الدول معاهدو او بین المللي
ميثاقونو د مطابقت څېړل ،د حکومت یا محاکمو په غوښتنه او د هغو تفسير د قانون له
حكمونو سره سم د سترې محكمې صالحيت دى.

۱۲۲مه ماده

هيڅ قانون نه شي كوالى په هيڅ حال كې ،كومه قضيه يا ساحه په څه ډول چې په
دې فصل كې تحدید شوي د قضائيه قوې له صالحيت څخه وباسي او بل مقام ته يې
وسپاري.
دا حكم د هغو خاصو محكمو چې ددې اساسي قانون په ( ۷۸ ،۶۹او  )۱۲۷مادو كې
راغلي او په مربوطو قضيو كې د نظامي محكمو د تشکیل مانع نه ګرځي.
ددې ډول محكموتشکیل او صالحيت د قانون له الرې تنظيميږي.

۱۲۳مه ماده

ددې اساسي قانون د حكمونو په رعايت د محكمو په تشكيل ،صالحيت او اجراآتو پورې
مربوط قواعد او قاضيانو پورې مربوطې 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 مربوطو 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 تطبیق د سترې محكمې صالحيت دى.

۱۲۶مه ماده

د سترې محكمې غړي ،دخدمت د دورې تر پاى ته رسېدو وروسته ،د پاتې ژوند په موده
كې د خدمت د دورې له مالي حقوقو څخه برخمن كيږي ،په دې شرط چې په دولتي او
سياسي چارو بوخت نه شي.

۱۲7مه ماده

كه چيرې د ولسي جرګې تر دريمې برخې زيات غړي ،د سترې محكمې د رئيس يا
غړو محاكمه د وظيفوي جرم يا د جنايت د ارتكاب د اتهام پر اساس وغواړي او ولسي
جرګه دا غوښتنه د ټولو غړو له دريوبرخو څخه د دوو برخو په اكثريت تصويب كړي،
متهم له وظیفې څخه عزل او موضوع خاصې محكمې ته سپارل كيږي.
د محكمې تشكيل او د محكمې طرزالعمل د قانون په وسیله تنظيميږي.

۱۲۸مه ماده
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محكمه كوالى شي ،په داسې حاالتو كې چې په قانون كې څرګند شوي يا د محاكمې
سري توب ضر وګڼل شي ،سري غونډې دايرې كړي خو د حكم اعالن بايد علني وي.
۱۲9مه ماده

محكمه مكلفه ده د خپل صادر كړې حكم اسباب په فيصله كې ذكر كړي.
د محكمو د ټولو قطعي فیصلو عملي کول واجب دي خو د شخص د مرګ د حكم په
حالت كې د جمهور رئيس منظوري شرط ده.

۱۳0مه ماده

محكمې ترغورالندې قضاياوو كې ددې اساسي قانون او نورو قوانينو حكمونه تطبیقوي.
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 مربوطو قضاياوو كې د تشيع د
مذهب حكمونه د قانون له احكامو سره سم تطبیقوي.
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 پیشنهاد او د جمهور رئيس په منظورۍ ټاكل كيږي.
د قاضيانو مقرري ،تبديلي ،ترفېع ،مواخذه او د تقاعد پیشنهاد 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 متهم شي ستره محكمه د قانون له حكمونو سره سم د قاضي
په حالت غور كوي.
كه ستره محكمه دده د دفاع تراورېدو وروسته اتهام وارد وبولي جمهور رئیس ته یې د
عزل پیشنهاد کوي،
د جمهور رئيس له منظورۍ وروسته متهم قاضي له وظیفې څخه عزل او د قانون له
حكمونو سره سم جزا وركول كيږي.

۱۳۴مه ماده

د جرمونو كشف د پوليس په وسيله او د جرمونو تحقیق او په محكمه كې پر متهم باندې
د دعوا اقامه د څارنوالۍ له خوا ،د قانون له احكامو سره سم كيږي.
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څارنوالي د اجرائيه قوې برخه ده او په خپلو اجراآتو كې استقالل لري.
د څارنوالۍ تشکیل ،صالحيت او د اجراآتو څرنګوالۍ د قانون له الرې تنظيميږي.
د وسله والو ځواكونو ،پوليسو او د ملي امنيت كار كوونكو د وظيفوي جرمونو كشف او
تخقیق د خاص قانون له الرې تنظيميږي.
۱۳5مه ماده

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 فصل :اداره
۱۳۶مه ماده

د افغانستان د اسالمي جمهوريت اداره د مركزي ادارې او محلي ادارو د واحدونو پر
اساس 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 واليتونواومربوطه ادارو شمېر ،ساحه ،برخې او
تشکیالت د نفوسود شمېر ،ټولنيزې او اقتصادي وضعې او جغرافيايي موقعيت پر اساس
د قانون له الرې تنظيميږي.

۱۳7مه ماده

حكومت د مركزيت د اصل په ساتلو سره د اقتصادي ،ټولنيزو او فرهنګي چارو د
ګړندي كولو او ښه والې او د ملي ژوند په پرمختګ كې د خلكو د الزياتې ونډې اخيستو
په منظور ،الزم صالحيتونه د قانون له حكمونو سره سم محلي ادارې ته سپاري.

۱۳۸مه ماده

په هر واليت كې يوه واليتي جرګه جوړيږي.
د واليتي جرګې غړي له قانون سره سم د نفوسو په تناسب ،دآزادو ،عمومي ،پټو او
مستقيمو ټاكنو له مخې د واليت داوسېدونكو له خوا دڅلورو كلونو لپاره ټاكل كيږي.
واليتي جرګه له خپلوغړو څخه يو تن د رئيس په توګه ټاكي.

۱۳۹مه ماده

واليتي جرګه د دولت د پرمختيايي هدفونو په تأمين او د واليت دچارو په ښه كولو كې
لكه څنګه چې په قوانينو كې څرګنده شوي ،برخه اخلي او په واليت پورې د مربوطو
چارو په باب مشوره وركوي.
واليتي جرګه خپلې وظيفې د محلي ادارې په مرسته سرته رسوي.
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۱۴۰مه ماده

د محلي ادارې د چارو د سمون او په هغې كې د خلكو د فعالې ونډې اخيستو دتأمين په
مقصد ،په ولسواليو او كليو كې د قانون له حكمونو سره سم جرګې جوړيږي.
ددې جرګو غړي د آزادو ،عمومي ،پټو او مستقيمو ټاكنو له مخې د سيمې د اوسېدونكو
له خوا د دريو كلونو لپاره ټاكل كيږي.
په محلي جرګو كې د كوچيانو ګډون د قانون له حكمونو سره سم تنظيميږي.

۱۴۱مه ماده

د ښاري چارو د ادارې لپاره ښاروالۍ تشکیلیږي.
ښاروال او د ښاري مجلسونو غړي د آزادو ،عمومي ،پټو او مستقيمو انتخاباتو له الرې
ټاکل کيږي.
په ښارواليو پورې مربوطې چارې د قانون له الرې تنظيميږي.

۱۴۲مه ماده

دولت ددې اساسي قانون د حكمونو د تعمیل او د مندرجو ارزښتونو د تأمين لپاره الزمې
ادارې جوړوي.

نهم فصل :اضطراري حالت
۱۴۳مه ماده

كه دجګړې ،دجګړې دخطر ،وخیم اغتشاش او طبيعي آفاتو او يا ورته حالت له امله د
خپلواكۍ او ملي ژوند ساتنه په هغه طریقه چې په اساسي قانون كې ټاكل شوي ،ناشونې
وګرځي دجمهور رئيس له خوا د ملي شورا په تایيد د هېواد په ټولو او يا ځينې برخو
كې اضطراري حالت اعالنيږي.
كه اضطراري حالت تر دوو مېاشتو زيات دوام ومومي ،د اوږدولو لپاره يې د ملي
شورا موافقه شرط ده.

۱۴۴مه ماده

په اضطراري 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 اضطراري 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 قیود پرې
ولګوي:
1 .1د اوه وېشتمې مادې دوهمه فقره
2 .2شپږ دېرشمه ماده
3 .3د اوه دېرشمې مادې دوهمه فقره
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4 .4د اته دېرشمې مادې دوهمه فقره
146مه ماده

د اضطرار په حالت كې اساسي قانون نه تعديليږي.

۱۴۷مه ماده

كه چيرې دجمهوري رياست دوره او يا دملي شورا تقنيني دوره د اضطرار په حالت
كې پاى ته ورسيږي ،د نويو انتخاباتو تر سره كېدل ځنډېږي او د جمهور رئيس او ملي
شورا د غړو د خدمت موده تر څلورو مياشتو پورې تمدیږي.
كه اضطراري حالت تر څلورو مياشتو زيات اوږد شي ،لويه جرګه دجمهور رئيس له
خوا راغوښتله كيږي.
د اضطراري حالت تر پاى ته رسېدو وروسته ،د دوو مياشتو دننهانتخابات كيږي.

۱۴۸مه ماده

د اضطراري 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 فصل :تعديل
۱۴۹مه ماده

د اسالم د سپيڅلې دين له حكمونو څخه د پيروۍ اصل او اسالمي جمهوري نظام نه
تعديليږي.
د اتباعو د اساسي حقوقو تعديل يواځې د هغوى د حقوقو د ښېګڼې په منظور جواز لري.
ددې اساسي قانون د نورو موادو تعديل د زمان 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 پیشنهاد كيږي.

۱۵۰مه ماده

د تعديل د پیشنهاد لپاره د جمهور رئيس په فرمان دحكومت ،ملي شورا او سترې محكمې
د غړو له منځه ،يوهیأت جوړيږي او د تعديل طرحه تياروي.
د تعديل د تصويب لپاره ،د جمهور رئيس په فرمان او د لويې جرګې د فصل له حكمونو
سره سم لويه جرګه دایریږي.
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 فصل :متفرقه حكمونه
۱۵1مه ماده

جمهور رئيس ،د جمهور رئيس مرستياالن ،وزيران او د سترې محكمې رئيس او غړي،
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.

۱۵2مه ماده

جمهور رئيس ،د جمهور رئيس مرستياالن ،وزيران ،د ملي شورا او سترې محكمې
رئيسان او غړي ،لوى څارنوال او قاضيان نه شي كوالى د وظیفې د تصدي په موده
كې نورې مشاغل ولري.

۱۵3مه ماده

قاضيان ،څارنواالن ،د وسله والو ځواكونو او پوليسو منصبداران او د ملي امنيت كار
كوونكې نه شي كوالى د وظیفې د تصدي 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 څیرل كيږي او خپریږي.

۱۵۵مه ماده

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

۱۵۶مه ماده

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

۱۵۷مه ماده

د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې خپلواك كميسيون د قانون له حكم سره سم تشکیلیږي.
ددې كميسيون غړي دجمهور رئيس له خوا د ولسي جرګې په تایيد ټاکل کیږي.

دوولسم فصل :انتقالي حكمونه
۱۵۸مه ماده

د ملت د بابا لقب او هغه امتيازونه چې د  ۱۳۸۱هجري شمسي كال د اضطراري
لويې جرګې له خوا د افغانستان پخواني پاچا اعليحضرت محمد ظاهرشاه ته وركړل
شوي دي ،ددې اساسي قانون د حكمونو له رعايت سره سم د ژوند تر پايه د دوى لپاره
محفوظ دي.

۱۵۹مه ماده

ددغه اساسي قانون له نافذېدو څخه د ملي شورا د افتتاح تر نېټې پورې موده د انتقال
دوره ګڼل كيږي.
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د افغانستان انتقالي اسالمي دولت دانتقال په دوره كې الندينۍ وظیفې سرته رسوي:
1 .1د شپږو مياشتو دننه دجمهوري رياست ،ملي شورا او محلي جرګو د انتخاباتو
په اړه د تقنيني فرمانونو صادرول
2 .2له يوه كال څخه په كمه موده كې د محكمو د صالحيتونو او تشکیالتو او د
اساسي تشکیالتو پر قانون باندې د کارد پیل په اړه د فرمانونو صادرول
3 .3دانتخاباتو د خپلواك كميسيون جوړول
4 .4د اجرايې اوقضايې چارو د غوره تنظیم په منظور د الزمو اصالحاتو سرته
رسول
5 .5ددې اساسي قانون دحكمونو د تطبیق په برخه كې د زمینې د برابرولو لپاره د
الزمو تدبیرونو نیول.
۱۶۰مه ماده

لومړنۍ منتخب جمهور رئيس د انتخاباتو د نتایجو 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 انتخابات په يوه وخت كې
تر سره شي.
د ملي شورا واكونه د هغې د تأسيس تر مودې پورې په دې اساسي قانون کې حكومت
ته سپارل كيږي او مؤقته ستره محكمه د جمهور رئيس په فرمان جوړيږي.

۱۶۱مه ماده

ملي شورا له تأسيس سره سم خپل واكونه او وظیفې ددې اساسي قانون د حكمونو مطابق
عملي كوي.
دملي شورا له لومړۍ 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
منتخب جمهور رئيس په كار پيل نه وي كړى.
ددې اساسي قانون د  ۱۵۹د څلورمې فقرې د حكم په رعايت ،د دولت اجرايې او قضايې
ارګانونه د حكومت او سترې محكمې تر تشکیل پورې خپلو وظایفو ته ادامه وركوي.
هغه تقنيني فرمانونه چې د مؤقتې دورې له پېل څخه وروسته نافذ شوي دي د ملي شورا
لومړنۍ غونډې ته راجع كيږي.
دا فرامین تر هغه وخته پورې چې د ملي شورا له خوا لغو شوي نه وي نافذ ګڼل كيږي.
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۱۶2مه 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 ليك۱۳۸۵ ،
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 والي او له 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 درلودونکي 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 له ټاکل شوي 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 او نيكمرغه
حكومت بنسټ یې کیښود.
د  1383كال د مرغومي په مياشت كې ديو نوي اساسي قانون د تصويبولو د  1383كال د تلې
په مياشت كې د ولسمشرۍ د ټولټاكنو او د  1384كال د وږي په مياشت كې دملي شورا او واليتي
شوراګانو د ټولټاكنو د ترسره كولو له الرې د بن د تړون ليك بشپړ پلي کول د یادولو وړ دي کوم چې
افغانستان په دې بریالی شوچې 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
اړتياده؛
د مناسبو شرايطو د ټینګولو له الرې په افغانستان كې د دوامدارې اقتصادي ودې او پرمختيا؛ دحكومتي
مركزونومادهاومدني ټولنې د پياوړتيا؛ د پاتې ترهګریزو ګواښونو د له مینځه وړلو؛ له نشه يي توکوسره
۱۶۲مه
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په مبارزه كې دستونزود له مینځه وړلو ،دوړتیاوو اوبنسټونو دبياجوړولو؛ دبيوزلۍ دله منځه وړلواو
دتاوتريخوالو اوكشالو د ميراث دله مینځه وړلو لپاره د بنسټیزو بشري اړتياوو دټینګولو په موخه هوډمن دي.
دافغانستان د تړون ليك په اړه ،موافقه كوي.
موخه
د افغانستان حكومت د ملت سوكالۍ ته د رسيدو لپاره په راتلونكو پنځلسو كلونو كې خپلې بنسټیزې موخې د
 1384کال د افغانستان د زریزې پرمختيايي موخو (ام ډي جي) په كلني رپورټ كې څرګندې كړې دي .له
دغو موخو سره سم له تصویبیدو څخه وروسته دغه تړون د پنځو کلونو لپاره د فعالیتونودرې مهم او يو له
بل سره تړلي رکنونه څرګند کړي:
1 .1امنيت؛
2 .2حكومتداري ،د قانون واكمني او بشري حقونه؛
3 .3اقتصادي او ټولنيزه پرمختيا.
يو حياتي او هر اړخيز كاري ډګر د نشه يي توکو د کارخانو 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 نوموړي لر لید
د پوره کیدو په موخه د مالتړ او سرچینو د برابرولو لپاره نړيواله ټولنه هم ځان ژمن بولي .د دغه تړون
ليك لومړنۍ ګڼه ضميمه د افغانستان په ملي پرمختيايي تګالرې كې له لوړو ټاكل شوو 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 وركونې ته لکه څرنګه چې په دويمه
ګڼه ضميمه كې يې بيان شوی دی وده وركړي.
دمرستو اصول
د افغانستان حكومت اونړيواله ټولنه به د دغه تړون ليك په پلي 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 تر منځ همکاري ،د هغې همکارۍ له مخې چې په هغې كې به
د افغانستان حكومت بشپړه خپلواکي ولري او د نړيوالې ټولنې د همغږۍ ،محوري او ناپيیلې رول به
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.
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•د مالي  ،بنسټیز او چاپیریال د ثبات تعقيبول؛
•د ښځو او نارینه وو د بشري وړتیا پر لوړولو د ځانګړي ټینګار سره د افغانانو د تلپاتې وړتیاوو لوړول
او د دولتي او مدني ټولنې د بنسټونو رغول؛
•د نيكمرغه او سوكاله راتلونكي د ټینګولو لپاره په ټول افغانستان كې د كورنيو اونړيوالو سرچینو د
انډوليز او منصفانه تخصيص په اړه 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؛
•له اداري فساد سره مبارزه او په دولتي ادارو كې د روڼوالې اوحساب وركونې تضمین.
امنيت :
ریښتينی امنيت په افغانستان كې ثبات او پرمختيا ته د رسيدو لپاره اړین او بنسټيز شرط دی .امنيت یواځې له
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 پلي 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 خپلواکۍ د عملياتو ځواك (او اي اف) او د امنيتي سكټور په سمون كې مرستندویه هيوادونه ،د
مرستندویو هيوادونو د تصويب شوو 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 اړه د بشپړ ډاډ د ترالسه كولو په موخه د كورنيو امنيتي ځواكونو د وړتیا ،پياوړي
کولواو لوړلو 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 په وړاندې ګډ عمليات ترسره كړي .د ايساف ځواكونه په ټول
افغانستان كې د واليتي بيارغونې د ټيمونو (پي آر ټي) له الرې خپل ځاى پر ځاى كيدو ته پراختيا وركوي،
ترڅو تر خپل فعاليت الندې سيمو كې د ثبات ،پياوړتيا او د امنيتي سكټورد سمون مالتړ ته دوام وركړي.
د افغانستان خپلواکۍ ته په بشپړ درناوي اود افغانستان او د ګاونډيو هيوادونو ترمنځ د خبرو اترو او همكارۍ
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
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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 به د ملكي خدمتونو په ادارو كې د وړتیا له مخې د مسلكي،
باکفایته او د باور وړ خلک په دندو ګوماري .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 ګومارلو کړنالرې؛ روزل شوي 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 به د افغانستان د حكومت او نړيوالې ټولنې له لومړيتوبونو څخه وي .موخه دا ده
چې د عدالت او د تنفیذ وړ حكمونو په برخه کې د ټولو افغانانو الس رسي په برابر ،عادالنه او راڼه ډول د
ليكلو قوانينو او عادالنه محاكمو پربنسټ تضمین کړي .هغه تدبيرونه چې په دې اړه به ونيول شي دا دي:
په حكومتي اوخصوصي سكټورونو كې د قانوني اصالحاتو بشپړتيا ،د قضايي ادارو او کارکوونکو 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 پخلی 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 وګړو او د زغم د کلتور د ګډ احساس د رامنځ ته كولو او د قانون دواكمنۍ او
د افغانستان حكومت ته د درناوي په موخه د نړيوالې ټولنې په مرسته به د سولې ،عدالت او روغې جوړې
پروګرام به پلي 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 خصوصي سکټور بالقوه رول او استعداد
ته د نورو حکومتي او غیرانتفاعي سکټورونو تر څنګ وده ورکوي ،د نشه يي توکو تولید كنټرولوي ،د ستر
اقتصاد ثبات ټینګوي ،او د هيواد د بشري ،ټولنيزو اوفزيكي پانګو پراختیا ته رغون او وده وربخښي چې له
دې الرې د نوي نسل؛ مشرانو او مسلكي کسانو لپاره يو سالم بنسټ كيږدي؛ مدني ټولنه پياوړې كړي او د
راستنو شوو ،داخلی بې ځايه شوو او پخوانيو جګړه مارانو بيا ميشت كيدل بشپړكړي.
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عامه پانګه اچونه به د افغانستان د ملي پراختیایي تګالرې پر اقتصادي او ټولنیزې پرمختیا باندې د شپږو
ستنو پر بنسټ والړه وي:
1 .1بنسټونه او طبیعي زيرمې؛
2 .2پوهنه؛
3 .3روغتيا؛
4 .4كرهڼه او د كليو پراختيا؛
5 .5ټولنيزخوندیتوب؛
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.
له نشه يي توكو سره مبارزه :يو هر اړخيز لومړيتوب
له هغه ګواښ سره چې د نشه يي توکو د تولید له امله د ملي ،سيمه ییز 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 .لومړنيو او اړینو عناصرو کې له 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 عمل او د
اسالمي قوانينو پر خالف دي او د نشه يي توکود ناقانونه کارونې لپاره دغوښتنې د کچې د راټیټولو لپاره د
اداري فساد او د نشه يي توکو دله منځه وړلو په وړاندې د نه زغم د سياست پلي کونه ضروري ګڼل كيږي.
همغږي او څارنه:
د افغانستان حكومت او نړيواله ټولنه به د هغو سياسي ژمنو د پلي کولو لپاره چې په دغه تړون ليك كي
شامل 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 دغه تړون ليك په پلي کولو كې د افغانستان د حكومت
او نړيوالې ټولنې د زياتو هلوځلو د همغږۍ المل شي او دغه راز به د خپلو کړنو په اړه ،منظم او پر خپل
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وخت عمومي رپوټ وړاندې كړي.

لومړۍ ضميمه :معيارونه او زماني مودې
د افغانستان حكومت د نړيوالې ټولنې په مالتړ ژمنه كوي ،چې پر دغو معيارونو به په ټاكل شوي موده كې
الس بری 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 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 د پياوړتيا
له الرې امنيت او ثبات ټینګ كړي.
د افغانستان ملي پوځ:
د  1389كال (د  2010ميالدي كال) ترپايه پورې به په ملي توګه ،په لوړه کچه پیژندل شوی ،مسلکي،
له قومی پلوه یو انډولیز ملي پوځ را مینځ ته شي ،چې په ډموکراټیکه توګه منظم ،روزل شوی او سمبال
شوی وي ،تر څو په دې توګه وکړای شي د هیواد امنیتی اړتیاوې پوره کړي او د افغانستان له زیاتیدونکو
عوایدو څخه به له ملي اقتصادي توان سره سم تمویلیږي .لكه څنګه چې د بن په كنفرانس كي ورباندې خبرې
شوي وې نړيواله ټولنه به  70000تنو ته د افغانستان د ملي پوځ د پراختيا په موخه له افغانستان سره خپلو
مرستو ته 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 شوو 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.
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:
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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
آسانتياوو د ويجاړولو په کچه كې 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 زياتوالي 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 په 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 اويا كمښت ومومي .د 2007( 1386م)
كا ل ترپايه پورې به د پرسونل ضد زيرمه شوو ماينونو ټولې سیمې 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 دندو او
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 اړه به په  ۶مياشتو كې يو هراړخیز څرګند او روڼ ميكانيزم رامینځ ته
شي چې په  ۱۲مياشتو كې به عملي كيږي او په  ۲۴مياشتو كې به په بشپړ ډول پلي شي.
د  1385كال تر پايه پورې به له مالي ثبات سره د مرستې په موخه ټول اداري واحدونه او د هغوي حدود
وڅيړل شي او غور به پرې وشي.
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
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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 اړه به د ملګروملتونو کنوانسیون د  1385هجري لمريزكال ( 2006ميالدي) تر پايه پورې
تصويب شي چې له هغې سره سم به د هيواد كورني قوانين د  1386هجري كال ( 2007ميالدي) كال تر
پايه پورې بدلون ومومي .د  1387هجري لمريز كال( 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 لرونكي بنسټونه د  1386هجري لمريز كا ل ( 2007م كا ل)
ترنیمايي او د هغوي 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 شوي دي په اغيزمنه توګه
یې ترسره كړي.
ټول ټاكنې:
د افغانستان د ټولټاكنو خپلواك كميسيون چې بشپړ واك ،الزمه وړتیا او سرچینې به ولري د  1387هجري
لمريزكال ( 2008م) تر پايه پورې به یو داسې دريځ غوره كړي چې وكړای شي له مالي پلوه په باثباته
توګه ټولټاكنې ترسره كړي .د افغانستان حكومت به د راتلونكو 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) تر پايه پورې برابر كړای شي.
جنسيت (جندر)
د  1389هجري لمريز كال ( 2010م) تر پايه پورې به د افغانستان د ښځو لپاره ملي كاري پروګرام په
بشپړه توګه پلي 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
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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 به
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 مسؤول عدلي
مركزونه په بشپړه توګه فعال او د وګړو تر منځ له تړونونو څخه را پيدا شوو ستونزو د حل كولو لپاره
منځنی وخت به تر يوحده راټیټ شي.
په اداري فساد ،د مناسب عدلي بهير په نشتوالي او د عدلي ادارو په ناوړه کړنو پورې د اړوندو څارنيزو
الرښوونو څيړل او سمون به د 1385هجري كال ( 2006ميالدي) تر پايه پورې پيل او د 1389هجري
لمريز( 2010ميالدي) ترپايه پورې به په بشپړه توګه پلي کړای شي .دغه سمون به د عدلي نظام د مهمو
مركزونو او (د عدليې وزارت ،قضا ،لویې څارنوالۍ دفتر ،د كورنيو چارو وزارت او د ملي امنيت رياست)
مسلكي والی 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 د  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 الندې 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 اړه چي د نشه يي توکو په سوداګرۍ كي ښكيل
دي د خپلو معلوماتو بنسټ پياوړی كړي .د ټاکلو د میکانیزم د یوې برخې په توګه چې وړاندې یې په همدې
ضمیمه کې یادونه وشوه د ملي او سیمه ییزو ملکي ټاکنو لپاره به د غوره کولو سیسټم پیاوړی شي.

بشري حقونه
د  1389هجري لمريزكال ( 2010ميالدي) ترپايه پورې به د بشر د حقونو په اړونده د خپلو ژمنو د رپوټ
وركولو لپاره د حكومت وړتیا پياوړې شي .په دولت كې به د قانون او امنيت د نافذولو ادارې د په خپل سر
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نيونو او بندي كولو ،ځورونې او د باج اخيستلو څخه د مخنيوي په موخه او د امالكو د غيرقانوني مصادرې
لپاره به نوي 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 پوهاوی به په تعليمي نصاب كې
شامل شي او د قانون جوړوونكو ،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 اړه د خپلو موخو د تحقق لپاره پلوی او مالتړ وشي.
د سولي ،عدالت او روغی جوړې د كاري پالن پلي 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 په بشپړه توګه يو پرمختللی حلقوي
مناسب سړك او همدغه راز هغه سړكونه ولري چې دغه حلقوي سړك له ګاونډيو هيوادونو سره نښلوي .او
همدا راز د  1386هجري لمريز کال ( 2007م) تر پایه به افغانستان د سړكونو د ساتنې او څارنې لپاره د
یو پياوړې او باثباته مالي نظام درلودونکی 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 والي 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.

بریښنا
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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 نوي 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 د مستقيمې پانګې اچونې 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 چې 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 اچونې زمينه
برابره شي ،ترڅو چې په كابل كې  ٪۵۰كورنۍ او په نورو سترو ښارونو كې ٪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 کاري چوكاټونه رامینځ ته شي .د طبيعي زیرمو سياستونه به پراختيا ومومي او په ټولو
حكومتي او سيمه یيزو کچو كې به د هغو پلي 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 له موخو سره سم،
په لومړنیو ښوونځيو کې د نجونو او د هلكانو شمولیت 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  ٪۷۰ښوونکي د سويې آزموينې تر سره كړي ،د زده كوونكو لپاره به د زده کړو د الس ته
راوړنو د ارزونې لپاره د ملي آزموينې د سیسټم په توګه یو سیسټم رامینځ ته شي.
لوړې زده كړې
د  1389هجري لمريز كال ( 2010م) تر پايه پورې به د پوهنتونونو د زده كوونكو شمير( )100000تنو ته
ورسيږي ،چې ٪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 غور وشي.
د وړتیا پراختيا
د بشري سرچینو په اړه 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 شوو 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 له 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 له پنځو كلونو څخه كم وي ،د مخنیوي وړ ناروغيو په وړاندې به واكسين شي او د
مړينې شمير به  ٪۲۰ته راټیټ شي.
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كرهڼه او د كليو پراختيا
كرهڼه او مالداري
د  1389هجري لمريزكال ( 2010م) تر پايه پورې د توليداتو او حاصالتو د زياتوالي په موخه به بنسټيز،
منظم او هڅوونکی کاري چوكاټ جوړشي ،تر څو د قانوني کرهڼې او د کرهڼې پر بنسټ والړوكليوالي
صنايعو لپاره مناسب چاپيريال رامینځ ته کړي .دغه راز به د كرهڼې په سكټور كې پانګه اچونه  ٪۳۰لوړه
شي؛ تلپاتې بڼوالۍ ،د ځانګرو مرسته کوونکو 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 بیوو ،هوا پورې اړوندو معلوماتو او احصائیو خپرول ،ستراتیژیکي 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 اسانتياوو څخه به یې په  38000كليو كې  19میليونه تنه برخمن شي .دغه كار به په ټولو پاتې كليو
كې د ټولنې د پراختيا د  14000دخپلي خوښې شوراګانو د ټاکنې ،د سيمه ییزو ادارو د ودې او دټولنیزو
شوراګانود ځواکمنولو؛ په كليو كې  ٪۹۰د څښاک پاکو اوبو ته د الس رسۍ او  ٪۵۰د روغتياساتنې امكاناتو
ته د الس رسۍ له الرې تامین شي ٪۴۰ .كليو لپاره به مواصالتي اړيكې ټینګې شي ،بازارونو ،کار او
ټولنیزو خدمتونو ته به الس رسی زیاته شي؛  ٪۴۷كلي 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
 ٪۱۵وګړو له معیشت سره به د  ۹۱میلیونو 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 پلي كړي څو د
ام ډي جي له موخو سره سم د نشه يي توكو د اقتصاد د غوڅې او نسبي اندازې د كمولو په اړه 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 يوکلنی ثابت كمښت
رامنځ ته شي.
ټولنيز خونديتوب
د بې وزلۍ راټیتول
د  1389هجري لمريزكال ( 2010م) تر پايه پورې به د افغانستان د ام ډي جي له 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
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لوږې 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 رامینځ ته شي.
معيوبين
د  1389هجري لمريزكال ( 2010م) تر پايه پورې به د معيوبو وګړو د ځانګړو اړتياوو د تامینولو په موخه
لکه د زده کړې د فرصتونو او د ګټورو کارونو له الرې به په ټولنه کې د دوی د ونډې اخیستلو په برخه
کې به مرستې زیاتې شي.
ځوانانو او ملكي شوو سرتېروته د كار موندنه
د  1389هجري لمريز كال ( 2010ميالدي) تر پايه پورې به د یو خاص او ځانګړي پروګرام له الرې به
ځوانانو او ملكي شوو سرتېرو ته د كار موندنې زميني زياتې کړای شي.
کډوال او کورني بې ځايه شوي وګړې
د  1389هجري لمريز كال ( 2010م) تر پايه پورې به هغو 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 هغوي 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 بې وزلۍ سره مخامخ دي ٪۲۰ ،را ټیټ کړای شي او د هغوي 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 غوښتنې د
كمښت او دروږدو كسانو لپاره د ښې درملنې د امكاناتو د برابرولو لپاره پروګرامونه پلي كړي.
اقتصادي واكمني او د خصوصي سكټور پراختيا
مالي مدیریت
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د  1386هجري لمريزكال ( 2007ميالدي) تر پايه پورې به حكومت د مالي مدیریت لپاره د څرګندو موخو
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 روڼوالی رامینځ ته كړي  ،لکه د بې وزلۍ د
راټیتولو د ودې اسانتیا ( .)PRGFد حكومت د ښه حساب وركولو سره سم به بسپنه ورکوونکي زياتې هلې
ځلې وكړي ،ترڅو له 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) پورې 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 باندې عوايد به په  1383هجري لمريز کال ( 2004ميالدي) كې له ٪۲۸
څخه په  1389هجري لمريز کال ( 2010ميالدي) كې  ٪۵۸ته زيات کړای شي .په پایله كې به د دويمې
ضميمې له 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 زياتوالی چې د بهرنۍ پرمختيايي بودیجې له الرې
عادي لګښونه تمويلوي.
د خصوصي سكټور پراختيا او سوداګري
د 1385هجري لمريز كال ( 2006ميالدي) تر پايه پورې به د پانګې اچونې په اړه ټول قوانين ،مقررې او
الرښوونې ساده او همغږې شي ،او د  1386هجري لمريز كال ( 2007ميالدي) تر پايه پورې به پلي کړای
شي .د سوداګريزو ادارو نوي قوانين به د  1385هجري لمريز كال ( 2006ميالدي) تر پايه پورې په ولسي
جرګه كې طرحه شي ،او د دولتي تصديو د پلورلو په اړه به د حكومت تګالره د  1388هجري لمريزكا ل
( 2009ميالدي) تر پايه پورې پلي شي.
مالي خدمتونه او ماركيټونه
د ټولو مهمو سكټورونو او بانكي او غيربانكي مالي موسسو لپاره منل شوي نړيوالې مصلحتي مقررې د
 1386هجري لمريز کال ( 2007ميالدي) تر پايه پورې تدوين شي .د  1386هجري لمريز كال (2007
ميالدي) تر پايه پورې د مركزي بانك د څارنې رول به ال پياوړی شي او د  1386هجري لمريز كال (2007
ميالدي) 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 ییزې همكارۍ
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د  1389هجرى لمريز كال ( 2010میالدي) تر پايه پورې به افغانستان او ګاونډي هېوادونه يې د پولو د
ګډې همکارۍ د مدیریت او د نورو دوه يا څو اړخيزې سوداګرۍ او ټرانزيټي تړونونو له الرې په ډير لنډ
وخت كې د افغانستان له الرې د مالونو او توکو ټرانزيټ ته الره هواره کړي .افغانستان به د بريښنا د دوه
اړخيزې پېرودنې له الرې په هيواد كې د بريښنا اوسنۍ ا ندازه زياته كړي .افغانستان  ،دهغه 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 كارګران راولي او په عين حال كې به افغانانو ته د سيمې په
هېوادونو كې د كار فرصتونه برابر او د خپل الس ګټه به هېواد ته را وليږدوي.

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 اړتياوو په محسوسولو سره د پاريس
د اعالميې له مخې له 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
والي اصول دا دي:
1 .1د افغانستان حكومت دخپلو پراختیايي لومړيتوبونواو تګالرې په ټاكلو ،او د هغې په چوكاټ كې له
هيواد سره د اړینو مرستو او د مرستندويو هيوادونو د مرستو د همغږۍ الر ښوونه كوي.
2 .2د هغو نړيوالو مرستو په اړه چى له افغانستان سره كيږي ،هم د حكومت او هم د مرستندويو ټولنو له
خوا روڼوالی او حسا ب وركول.
د دغو اصولو له مخې او له افغانستان سره د مرستو د اغيزمنتوب د پياوړتيا په موخه به حكومت دغه چارې
تر سره كړي:
•د افغانستان د ملى پراختيا د تګالرې برابرول چى په مفصله توګه په لومړيتوب باندې بنا شوې ده ،د
څارنیزو معیارونو له پایلو لکه د افغانستان د ام ،ډى ،جي ،د معیارونو په ګډون؛
•دګمركي 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 اړه له تمويلوونكو ،نړيوالو مالي
موسسو او د ملګرو ملتونو له ادارو سره تړون او له دغو معيارونو سره سم د مرستو کارونه او پر
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کړنو باندې څارنه.
•د دغه تړون ليك مندرجو معيارونو ته د رسيدو په موخه د مرستندويو ټولنو له مرستو څخه د کار
اخیستنې او د تر سره شوو کړنو په اړه د افغانستان د پرمختيايي ټولنې له الرې ولسي جرګې او د
افغانستان ټولو خلكو او مرستندويو ټولنو ته د منظم رپوټ وركول.
بسپنه ورکوونکي به دغه چارې تر سره كړي :
•د افغانستان د ملي 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 ،له 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 او حكومت وكوالی شي د خپلې ملي
پراختیايي تګالرې پلي 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
زياتوالی 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 روڼوالي او حساب وركونې د ودې لپاره اړینه ده او له اداري فساد سره مبارزه کول.
•د افغانانو د ظرفيت په لوړتيا كې د اړتياوو د په پام کې نیولو سره د هغو مرستو لګښت چې د بهرنۍ
بودیجې له الرې تامينیږي ،په کار ده چې داسې تر سره شي چې په حكومتي ادارو ،خصوصي سكټور
او په غيرا نتفاعي 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 تمویلیږي 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 همغږي كول؛
 2 .2په ادارو او د پروژو په بشپړولو كې د افغانستان د خصوصي سكټور د وړتیا د لوړتيا په موخه د بهرنيو
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ادارو په لګښت او د پروژو په ثابت لګښت كې كمښت؛
3 .3د پلي کوونكو موسسو په توګه له افغاني موسسو څخه زياته کاراخیستنه او په بهر او هيواد كې د روزل
شوو افغانانو په كار ګومارل؛
4 .4په افغانستان كې د ملكي او پوځي فعاليتونو لپاره د اړتيا وړ موادو د پيرودلو زياتوالي؛
5 .5د پروژو په پلي 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 پر محدودو کاري 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 اړه ،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؛
• د بهرنۍ بودیجې په برخه کې د پيسو ،د كارونې ،كيفيت او اغيزمنتوب او هم له هغو څخه د ترالسه
شوو پایلو په اړه حكومت ته د رپورټ وړاندې كول.
د دغو دوه اړخيزو ژمنو موخه داده چې د افغانستان حكومت ته د مرستندويو ټولنو برابرې شوي مرستې
په اغيزمنه او ګټوره توګه وكارول شي او زيات روڼوالی او حسا ب وركول پكې شامل وي او افغانان او د
تمويلوونكو هيوادونو ماليه وركوونكي په دې وپوهيږي ،چې د پيسو د لګښت په وړاندې ارزښتونه ترالسه
شوي دي.

دريمه ضميمه :څارنه او همغږي
د افغانستان حكومت او نړيواله ټولنه په دې باور دي چې د افغانستان دتړون ليك برياليتوب په ټاکل شوو
مودې كې د پاملرنې وړ معيارونو د ترالسه كولو لپاره سياسي ،امنيتي او مالي پياوړې او كلكې ژمنې
غواړي .دغه راز د دغه تړون ليك د بر ياليتوب لپاره همغږۍ او څارنې ته د يوه اغيزمن ميكانيزم د را مینځ
ته كولو اړتيا شته.
په همدې ډول د سكټوري نظم په اوسنيو ميكانيزمونو سربیره 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
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پوړي چارواکي چې د ولسمشر او په افغانستان كې د ملګرو ملتونو دسرمنشی د ځانګړي استازي له خوا
ټاكل كيږي ،تر ګډې مشرۍ الندې وي .موخه به يې د دغه تړون عمومي ستراتیژیک تطبیق او همغږي وي.
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 دغه 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 پلي کولو كې شامل دي ،د تړون ليك د پلي کولو په برخه كې خپل آندونه وړاندې كړي .پر
دې سربیره ،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 مدني ټولنې د
استازو په ګډون د نړيوالې ټولنې نظريې د پاملرنې وړ وګرځوي.
د دغه تړون ليك د پلي کولو د بهير د پرمختګ په اړه منظم رپورټونه به د همغږۍ او څارنې د ګډې كميټي
له خوا عامو خلكو ته وړاندې كړای شي.

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

تاجکستان			

فنلنډ

					
اردن

			
ترکمنستان

قرغزستان

ازبکستان				

				
ترکیه

قطر

					
استرالیا

				
جاپان

کاناډا

			
افغانستان (ګډه مشري)

			
سهیلي کوریا

کویټ

					
المان

				
چین

لوکزامبورګ

			
انګلستان (ګډ مشرتوب)

د روسیی فدراتیف جمهوریت

لیتوانیا

					
ایسلنډ

		
د امریکا متحده ایاالت

مالیزیا

					
ایټالیا

		
د ایران اسالمي جمهوریت

متحده عربی امارات

					
بحرین

			
د چک جمهوریت

مصر
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برازیل

				
ډنمارک

ناروی

				
برونای دارالسالم

				
رومانیا

نیو زیالند

					
بلجیم

			
سعودی عربستان

هالنډ

					
بلغاریا

سویټزرلند			

هسپانیا

					
پاکستان

				
سویډن

هندوستان

					
پولنډ

				
فرانسه

هنګري

					
قزاقستان

				
پرتګال

یونان

بر خه والې مو سسې:
				
دارو پا ټولنه

اسالمي پراختیايي بانک

			
اروپايي کمیسیون

دآسيا پراختیایی بانک

				
نړيوال بانك

د آغاخان مركز

دشمالى اتالنتيك تړون (ناټو)		

د اسال مي هيوادو نو د كنفرا نس سا زمان

دپيسو نړيوال صندوق

ملګري ملتو نه (ګده مشري)

كتونكي:
					
ايرلنډ

ارجنټاين

					
استو نيا

چيلي

		
دارو پا د امنيت او همكارۍ 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 اړه د ال زیاتو معلوماتو لپاره  ۶۴م مخ وګورﺉ

سریزه
ددې لپاره چې افغانستان په خپل تاریخ کې په یو بې سارې حالت کې واقع دی او دا یې وخت دی چې داوږدې
مودې ثبات ،اقتصادي بریالیتوب او دبشر دحقونوددرناوي په لوري وخوځېږي؛
ددې لپاره چې نادولتي مؤسسې د مدني ټولنې فعا لین دي او دیو افغان پایېدونکي 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 دنوي 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 د پلي کوونکو 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 شوي او په پای کې نادولتي
مؤسسې له پيسوڅخه 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 دنادولتي
مؤسسود چترڅخه نا وړه ګته اخلي؛
ددې لپاره چې نادولتي موسسې له پرله پسې غوښتنو سره مخامخ دي چې په نتيجه كې ددوی لوری 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 چې نادولتي مؤسسې کوالی شي خپل لوړ معیارونه
د روڼوالې او ذمه وارۍ په ګډون یقیني کړي .
موږ په افغانستان کې دنادولتي مؤسسو واكمن استازي په خپله خوښه دا کړنالره السليك کوو او خپلې
مؤسسې د کړنالرې د اصولو په پلي کولو كې ژمنې بولو.
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تعریفونه
کړنالره د هغو گډو معیارونو .اصولو او ارزښتونو ټولګه ده چې موخه یې د نا حکومتي مؤسسو داعتباراو
شهرت لوړول دي.
ناحکومتي مؤسسې غیر انتفاعي ،رضاكار ،بې طرفه او خپلواکه سازمانونه یا ټولنې دي چې دعامه خیر
ښیګڼې لپاره هڅې (فعالیت) کوي .نا حکومتي مؤسسې کیدای شي چې داخلي  ،نړیوالې ،په يومذهبي اعتقاد
باندې والړې وي یا نه وي ،خو مذهبي فعاليتونه نه كوي ،غړي لري اویا يې نه لري.
رضا کار دنادولتي مؤسسو د آزادې ارادې او دټولنېزو همکارانو په مانا ده.
غیرانتفاعي په دې مانا چې نادولتي مؤسسې نه شي کوالی خپله شتمني او ګټې هیڅ یو کس ته ورکړي .البته
نا دولتي مؤسسې کوالی شي خپلو کارکوونکو ته معاش ورکړي او یا له خپلو ځينو فعا لیتونو څخه ګټې الس
ته راوړي چې دا ګټې یواځې دمؤسسې دموخو د پلي کولو لپاره استعمالیدای شي.
غیر حزبي او خپلواک پدې مانا چې نادولتي مؤسسه د خپل د رهبرۍ پالوي له خوا د یوې کړنالرې په اساس
اداره کېږي نه د کومې ډلې ټپلې او ځواک په واسطه.
السلیک کوونکي دنا حکومتي مؤسسو صالحیت لرونکي استازي دي چې دا کړنالره یې 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 حکومتي 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 (مسؤولیتونه) او فرصتونه په نارینتوب او
ښځینتوب پورې هیڅ اړه نه لري.
د جنسیت برابري د اړتیاوو پر بنسټ له 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 چې په هغه کې وګړي  ،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 چې دانساني کړاوونو 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 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 چې په ځانگړې توګه دهغو
خلکو دحقونو په پام كې نيولو سره چې زیانمن شوي دي اوپه ناوړه حالت کې قرارلري ،په افغانستان کې
دبشردوستانه ،بیا رغونې اودوامداره پرمختیایي اړتیاوو په نښه کول دي .موږ د حکومت ،بسپنه ورکوونکو
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 اړه د دولت ،بسپنه ورکوونکو،
رسنیواو عامو خلکو سم پوهاوى.
•دمؤسسوغوره اداره ،روڼوالی او ذمه واري دهغو اصولو له الرې چې دوی په خپله خوښه سره طرح
او منځ ته راوړي دي.
•دکړنالرې دمعیارونو په واسطه سره د نادولتي مؤسسو دفعالیتونو دکیفیت لوړول.
د کړنالرې اصول
 1زمونږمؤسسې د خلکو پر محور راڅرخي
 1,1پر هغه چا تمرکز کوي چه مونږ یې په چوپړکې یو :زمونږ بنیادي وفا داري ،حساب ورکونه او
مسئوولیتونه د هغو خلکو په وړاندې دي چه مونږيې په چوپړ کې یو .زمونږ پروگرامونه دخلکو اړتیاوو ته
دځواب ورکولو په بنسټ پالن او ترتیب شوي دي.
 2,1په خپل ځان ویسااو د څښتنتوب احساس :موږ هڅه کوو چې له ولس اوخلکو سره داسې مرسته وکړو
چې
171

اسناد

دوی خپلې ستونزې په خپله حل کړي .موږ خلک په ځان ویساته هڅوو او هغه ته پراختيا ورکوو اومونږ
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 اوهغوي دافغانانو
دحقونو اومسؤولیتونو د په پام کی نیولو او دنړیوالو قوانینو سره سم مراعات او پیاوړي یې کړو.
 4,1ویسا :مونږزیارباسو ترڅو دهغو ولسنوو 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 هغو
ځایونو کې چې کارکوو په دې هڅه کې یو چې د هيرو شوو ډلو ونډه ډاډ منه کړو.
 6,1سیمه ییزو ارزښتونوته درناوی :مونږد وګړو او ټولنو حیثیت ،هویت ،فطري زیرکي ،دود او دستور،
مذهبي عقایدو اوارزښتونو ته درناوى كوو .خو داپه هیڅ وجه په دې مانا نه ده چې هر هغه څه چې دیو
وګړي یا د یوې ډلې بشري حقونه تر پښو الندې کوي ،مونږ یې مالتړ کوو.
 .2زمونږ مؤسسې مثبتو او پایېدونكو اغیزو ته ژمنې دي
 2,1اغیزمنتوب :مونږترلوړې کچې پورې د خپلو پروگرامونو اغیزمنتوب او مثبتو اغیزو په منځ ته
راوړلو باندې هوډمن یو او په یوفعاليت باندې د څو مؤسسو له بوختېدلوڅخه مخنيوى کوو.
 2,2پایداري :موږ تر هغه پورې چې امکان ولري خپل پروگرامونه په داسې ډول سره طرح اوعملي کوو
چې 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 له
اړوندو خواووسره لكه حکومت ،بسپنه ورکوونکو ،عاموخلکو او ټولنو په ګډون چې مونږیې په چوپړ کې
يو شريكوو.
 3زمونږ مؤسسې ذمه وارۍ (حساب ورکونه) او روڼوالي ته ژمنې دي:
 3,1موږ په خپلو معاملوکې دحکومت ،ځايي همکارانو ،بسپنه ورکوونکو ،او نورو ښکیلو اړخونوپه
وړاندې ذمه واراوراڼه یو.
 2,3ذمه واري :موږ دحسابونو دښه تنظیم په موخه سالمې مالي پاليسۍ ،پلټنې او سيسټمونه جوړوو
اوساتويې .دافغانستان داساسي قانون اوټولو قوانینواومقرراتو په پام کې نیولو سره فعالیت کوو او داړتیا په
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وخت کې د پالیسيود بدلون په خاطركار کوو .موږ په ټولو مالي اړخونوکې لکه دپيسوالس ته راوړنه ،په
كارول او 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.
 3,3روڼوالی :مونږدخپلوموخو اوفعالیتونو په اړه معلومات له هغوښکیلو خواوو چې زمونږله کارسره مینه
لري په اختیارکې ورکوو اوددوی دغوښتنې سره سم دخپلو فعالیتونو مالي اوکاري رپوټونه دوى ته ورکوو.
موږ خپل ټول هغه فرصتونه كاروو تر څو خلك زمونږ د شتمنيو د سرچینواودهغه د مصرف په اړه وپوهوو.
 .4زمونږمؤسسې ښې اومناسبې داخلي ادارې ته ژمنې دي
د اداره كولو د سندونوساتنه :مونزليكلي قوانین اواساسنامې لرو چې زمونږ رسالت ،موخې او
1,4
تشکیالتي جوړښت په څرګنده توګه تعریفوي.
 2,4انډول فرصتونه :مونږدخپلوکارکوونکود مقررۍ اوددوی دپرمختګ په اړه لیکلې کړنالرې ،پالیسۍ
او مقررات جوړوو تر څو زمونږ ژمنې دانډولو کاري فرصتونو په اړه سرته ورسېږي.
 3,4دګومارنې چارې :مونږخپل کارکوونکي دوګړو دټاكلو دحق ،دآ زادۍ په درناوي اودنورو ښکیلو
اړخونو د بشري سرچینوداړتیاوو دپه پام کې نیولو سره ګومارو اوګوښه کوو .مونږوګړې ددوی دوړتيا پر
بنسټ ګومارو ،مناسب معاشونه ورکوو ،ددوی دوړتيا اوظرفیت له مخې متناسب مسئوولیتونه ورسپارو ،د
استعفی په حالت کی له خپلوکارکوونکو 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 له شخصي او مسلکي گټوڅخه
خالي وي .مديره پالوی به په خپله خوښه وړيا كار كوي ،خوددوى هغه اړین لګښتونه به چې د دندې د تر
سره کولو په وخت كې منځ ته راځي جبران كېږي
 .5زمونږمؤسسې رښتینولۍ ،ايماندارۍ اودپروگرامونو اغیزمنتوب ته ژمنې دي.
 1,5رښتیونولي :مونږ په خپلو ټولو مسلکي فعالیتونو کې رښتیني او صادق یو.
 2,5ايمانداري :مونږ له ټولو 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 ورکوونکو څخه منوچې زمونږ د رسالت ،موخو،
دندو ،اوکاري وړتیا سره سمون ولري اوزمونږ خپلواکۍ او هویت ته زیان ونه رسوي.
 3,5اغیزمنتوب :مونږ له هغوسرچینوڅخه 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 مونږ یې په چوپړ کې یو.
 .6زمونږ مؤسسې انصاف ،تنوع اود هغوډلوپه وړاندې چې ګوښې دي له توپیر څخه د مخنیوي سالمو او
موجه کړنوته ژمنې دي.
 1,6تنوع :موږ دداسې کارکوونکوپه لټه کې یو چې په افغانستان او هغوځایونو کې چې کار کوو په مناسبه
توګه سره دجنس ،توكم  ،جغرافیایي موقعیت اومذهب دتنوع ښکارندوی وي.
 6,2برابري :موږ په دې هڅه کې یوچې په خپلومؤسسوکې په ښه توګه انډول ټینګ 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 هغه ډلې
چې 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 چې په دې کې 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 رسی په نارینتوب اوښځینه توب پورې اړه نه لري.
 4,6د ګوښې پاتو ډلو په وړاندې له توپیر څخه مخنیوى :زمونږ د بشري سرچینو پاليسي اوكړه وړه د
ګومارنې ،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 ییزو دفترونو،د مديره پالوي ،او مشورتي ډلو د لوړې كچې په پریکړو کې پوره ونډه اوحضورنه
لري.مونږهڅه کوو هغه خلک چې لږ خدمت ورته شوی دی ،ناخوندي کسان ،معیوبین اوهغه خلک چې
ګوښې پاتې دي په خپلو ټولو نوښتونوکې شامل کړو.مونږ هڅه کوو چې دافغانو ښځو دریځ د خپلومؤسسو
په د ننه اوبهركې پیاوړی کړو.

 .7زمونږمؤسسې دافغانانو دوړتیاوو لوړولو ته ژمنې دي.
 1,7دوړتیاوو لوړول :مونږ له هرمناسب فرصت څخه ګټه اخلو تر څو له افغانانوسره 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 په خپله پوره اوبرابرې کړي.
 2,7مشوره :مونږ له ځايي ټولنواوحکومت سره په مشوره خپلې پروژې اوپروگرامونه طرح او پلي کوو
ځکه چې مونږ د افغانستان دپایېدونكي او اوږدې مودې پرمختګ ته ژمن یو.
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 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.
 4,7بشري سرچینې :له هغو پاليسيو سره سم چې ژمنه مو كړې تر څو ظرفيتونه اوچت كړو ،موږ د
ګومارنې ،او روزنې په وخت كې افغانانو ته لومړیتوب وركوو.
 5,7فزیکي او تخنیکي سرچینې :موږ په كومو ځایونو کې چې مناسب وي دځایي موجوده تخنیکي او
فزیکي سرچینو څخه په لوړه کچه کاراخلو.
 6,7مناسبه ټکنالوژي :مونږد هغې ټکنالوژۍ 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 په خپله جوړوو او پلي كوو یې .خپلو
ځانونوته اجازه نه ورکوو چې داسې پروگرامونه پلي او یا حساس سیاسي ،پوځي ،او اقتصادي معلومات
راټول او ددولتي یا نورو ارگانونو په الس کې یې ورکړو چې موخه یې زمونز دانساني او پرمختیایي
رسالتونو پرضد کار اخيستل وي.
 2,8خود مختاري :مونږ زیار باسو چې دافغانستان اونړیوالو قوانينو په چوکاټ كې خپله آزادي وساتو او
دهغو شرایطو دتحمیل په وړاندې ودرېږو چې زمونږ رسالت او اصول له ګواښ سره مخامخ کوي.
 .9دبشردوستانه بیړنیومرستوپه حالت کې مونږ په الند ینیو اضافي اصولوباندې پابند یو:
 ۱,9بې تعصبي :موږ یواځې داړتیاوو پر بنسټ مرستې برابروو .مونږ له 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 ډلوترمنځ 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 اړه پوهیږو او په دې هڅه کې یو چه دخپلوپروګرامونو اوبشر دوستانه پروژو د پلي 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
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رعايت او ساتنې مسئوولیت په غاړه لري.
دکمیټې جوړښت
•کمیټه اووه غړي لري.
•دافغانانو لپاره دمرستو دهمغږۍ اداره ( ،)ACBARدافغاني نا حکومتي مؤسسو د همغږۍ اداره (،)ANCB
د سهيل لوېديځ افغانستان او بلوچستان د همغږۍ اداره ( )SWABACبه هریو دوه دوه غړي 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 ددریوو پرله 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 اوپه خپله دنادولتي مؤسسو دسکټور ترمنځ
تفاهم ،ویسا اودوه اړخیزه همکاري تامین کړي.
•کمیټه دالندینیو ټكو دغور په اړه په کال کې دوه ځله غونډه کوي.
•دکړنالرې دالسلیک لپاره د نا حکومتي مؤسسو غوښتنليكونه ترغورالندې نیسي .کمیټه به یواځې هغه
نا حکومتي مؤسسو ته د كړنالرې دالسلیک اجازه ورکړي چې ټول هغه مناسب اسناد تهیه کړي كوم
چې په  ۱۴مه ماده کې په ګوته شوي دي.
•له نادولتي مؤسې څخه ،دکړنالرې د په پام کی نه نیولو اویانه رعایت کولو په اړه عريضې اوشکایتونه.
چې کیدای شي دا عريضې ددولت ،بسپنه ورکوونکو ،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 اړه دنادولتي مؤسسود غوښتنليكونو اخيستل.
•دالسلیک کوونکو نادولتي مؤسسو داسنادو ددوسیو ساتل اومهمو ښکیلو اړخونوته دهغوي دغوښتنې په
صورت کې په واک کې ورکول.
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•د هغې نادولتي مؤسسې څخه د ليكلي رپوټ دبرابرولو غوښتنه كومه چې دکړنالرې له اصولو څخه په
سرغړونه تورنه شوي وي.
•السليك كوونكي ته دهغې شکایت سپارل چې دکس یا دکسانو له یوې 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 چې الندیني اسناد په لیکلې توګه منشي ته
وروسپاري.
•د ثبت قانوني سند :دافغانستان له دولت سره د نادولتي مؤسسې دثبت دقانونی سند یو نقل؛
•دکارتجربه :یوالسلیک شوی رسمي 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 یوې 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 شوي اساسنامې کاپي چې دهغې دندې ،رسالت ،موخې او
تشکیالتي جوړښت په روښانه توګه تعریف کړي.
•مالي اسناد :تر ټولو وروستي مالي كال د کلني رپوټ نقل چې په حسابي لحاظ كتل شوى وي؛
•د فعالیت اسناد :دتر ټولووروستنيو کلنيو فعالیتونود رپوټ نقل ،د نړیوالو نادولتي مؤسسو په اړه دکلني
عمومي رپوټ یونقل بسنه کوي.
•دالس ته راوړنو مکمله سروې :دالس ته راوړنو بشپړه سروې به داراالانشأ ته موقع ورکړي چې له
نادولتي مؤسسو سره دګډو الس ته راوړنو ارزونه وكړي اوابالغ يې کړي.
•حکومت ته اړین رپوټونه :دشپږ میاشتنيو رپوټونو کاپي 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 کوونکي نوم اوپته،
•دهغې مؤسسې یاکارکوونکي نوم اوپته په کوم چې تور لګول شوی دی،
177

اسناد

•دهغو شرایطو بيان چه ګومان کېږي له کړنالرې څخه سرغړونه شوي ده،
•دشونتيا په صورت کې دکړنالرې د هغو معیارونویادونه كوم چې سرغړونه ور څخه شوې ده.
منشي دیولیکلې اوپوره مستند شکایت دالس ته راوړلوڅخه وروسته ښایي چې هغه ژرترژره ثبت او کاپي
یې دکمیټې ټولو غړوته واستوي.
دکمیټې واکونه
ښايي چې کمیټه له كړنالرې څخه د هرې سر غړونې په اړه څه واوري اوپریکړه وکړي چې كيدای شي
دا به د كړنالرې د السليك كوونكي له خوا وي يا د بل كس چې د السلیک کوونکي څخه استازيتوب كوي.
كه چېرې شكايت د شپاړسمې مادې په اساس وي نو كميټه ګوري كه دله كړنالرې څخه سرغړونه نه وي
شوي هغه نه مني اويا السليك كوونكي يا هغه كاركوونكي ته چې شكايت ورڅخه شوى دی خبر ور كوي.
په هغه صورت كې چې له كړنالرې څخه جدي سرغړونه شوي وي كميټه الندينۍ پريكړې عملي كوي.
•دمؤ سسې يا کس چې دهغه په اړه شكايت شوى دى او د ډلې يا کس چې 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 ترڅ كې سرته رسيږي او كه چېرې سرغړونه جدي وي نو فوق العاده غونډه
را بلل كېږي.
•داړونده السليك كوونكي يا كاركوونكي څخه غوښتنه كېږي ترڅو دقضيې په اړه پوره شواهد وړاندې
كړي.
هركله چې كميټه په دې پوه شي چې السليك كوونكي اويادهغه كاركوونكي له كړنالرې څخه جدي سرغړونه
كړې ده په دې حالت كې يوه ياڅو الندينۍ الزمې پريكړې عملي كوي.
•سرغړوونكي ته الزمه الر ښوونه كېږي.
•د يو بل السليك كوونكي څخه غوښتنه كېږي ترڅو د الرښوونې په بهیر كې همكاري وكړي.
•تورن السليك كوونكي ته سپارښت كېږي ترڅود خپل كاركوونكي په اړه چې مستقيماً يې سرغړونه كړې
ده الزم اصالحي اقدامات سرته ورسوي.
•مؤسسه سرغړوونكي خپلې سړغرونې ته متوجه كوي.
•د مؤسسې غړيتوب ځنډوي او يا يې فسخه كوي.
د كميټې ديو غړي د غړيتوب ځنډول
دكميټې د يو غړي دارزونې او پریکړې په بهیركې چې په هغې كې دغړي خپله ګټه وي بايد برخه وانه خلي.
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د پلي كولو حدود
ددې کړنالرې اصول په ټولو السليك كوونكو نادولتي مؤسسوباندې چې په افغانستان كې په فعاليت بوخت
دي د تطبيق وړدي.
ددې کړنالرې اصول دهغو نادولتي مؤسسو په ټولو چارواکو او کارکوونکو باندې د تطبيق وړدي كومو چې
دكړنالرې په رعايت كولو يې موافقه كړې ده.
دكړنالرې رعايت
ټول السليك كوونكي او ټول هغه وګړي اوياټولنې چې دالسليك كوونكو په استازيتوب كاركوي بايد چې
كړنالره رعايت كړي ،احترام ورته ولري اودهغې معيارونه پلي كړي.
نوله دې كبله هرالسليك كوونكی مكلف دى ترڅوخپل كاركوونكي 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 استازي دهغه په پلوۍ
رايه وركړي.
كميټه كوالی شي په كړنالره باندې كله كله بيا كتنه و كړي اود بدلونونو په اړه دهمغږۍ اداروته وړانديز
وكړي.

ضمیمه :تاریخي شرایط
په  )۵۸/۱۳۵۷( ۱979کال کې په افغانستان باندې دشوروي اتحاد له پوځي 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 له 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 تأمین کړي .د  1980لسیزې په پيل کې نا حکومتي مؤسسو د پولې دهاخوا څخه
دافغانستان په دننه کې داسې پروګرامونه پلي کړل چې ترڅو دهغو افغانانواړتیاوې چې دشوروي اتحاد دواک
څخه دباندې سیمو کې اوسېدل دروغتیا اودمعیشت دتامین په اړه پوره کړي .د پولې په ها خوا پروګرامونو
كې په  )۶۳/۱۳۶۲( 1984کال کې ښوونه اوروزنه شامله شوه او په  )۶۵/۱۳۶۴( 1986کال کې دكرنې
او دبنسټونو پروژې پيل شوي .ددې دورې په اوږدوکې د (د خوراك لپاره نغدې پیسې) پروژو څخه استفاده
کېدله ترڅوهغه افغانان چې په افغانستان کې دننه په هغو سيمو كې چې په مقاومت بوخت وو پهخپل 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  80لسیزې په وروستیوکې نا حکومتي مؤسسو ،د نا امنۍ اوسیاسي بی ثباتۍ سره سره
پربېړنيو مرستو سربېره د پرمختیايي اصولو په نظرکې نیولو سره پرمختیایي پروګرامونه پيل کړل .د1980
لسیزې 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 زیاتوالی ،اود نادولتي مؤسسوپه منځ کې د همغږۍ ادارې جوړې شوي چې
دذمه وارۍ (حساب ورکونې) په پیاوړتیا ،معیارونواودنادولتي مؤسسو دټولنې پرمسلکي توب او همغږۍ یې
تمرکز درلود ترڅو ددوى دكارونو اغیزه لوړه كړي اوپه ورته فعاليتونو کې ددوى له ښکیلتیا څخه مخنیوی
وشي .په زرګونو افغانانو اوزيات شمېر كورنيو نادولتي مؤسسوخپلې مسلکي وړتیاوې د نادولتي مؤسسو تر
مشرۍ الندې د روزنیزو پروګرامونو له الرې دنړيوالو نادولتي مؤسسو په مرسته لوړې کړې.
په ځانگړې توګه دروغتيا اوكرنې په سكټورونوكې دهمغږۍ معيارونه جوړ شول.
د  : 2001 -۱۹۹۶له  ۱۹۹۶څخه بيا تر  2001پورې دطالبانو په دوران كې له سياسي محدوديتونو سره
سره دهيواد په ډيروسيموكې د امن دشتون له كبله نادولتي مؤسسودافرصت وموند ترڅو له ټولنو سره يوځاى
په ليرې پرتوكليوالوسيموكې مستقيماً كاروكړي .د پروګرامونو دلومړيتوبونو د تثبيت او د افغانانو لپاره د
متمركزو او څرګندو مرستو د ودې لپاره او دمنل شوو اصولو دوضع كولو لپاره نادولتي مؤسسو هڅه وكړه
ترڅو د ملګرو ملتونواو تمويلوونكوسره كارونه له نږدې څخه همغږي كړي .په دې دوران كې د كوچنيانو
دغوره زده كړې دمعيارونو دوضع كولو لپاره د  20مؤسسو په شا و خواكې چه ډ ېرې يې نادولتي مؤسسې
وې يوځای كاروكړ.
له  1997څخه تر 2001كلونو پورې سختو وچكاليو د ليرې 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 له دغو خلكو سره مرسته
وشي اوله بلې خوا يې پرمختيايي پروګرامونوته ادامه وركړله.
د ۲۰۰۱كال له وروستيو 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 له ګاونډيو هېوادونو څخه افغانستان
ته دزيات شمېركډوالو راتګ ددې المل شو ترڅو د هستوګنې د بیړنۍ خونې او خوراکي توکو دبرابرولو
پروګرامونه پلي شي  .دطالبانو له ماتې 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 ټولنو د بنسټونو په څیر بيا تنظيم كړي ،نه د خدمتونو د قرارداديانو په
توګه.
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الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود

د دې برخې په اړه
په دغه برخه کې د مرستندويه ټولنو  ،دولتي موسسو او بهرنیو پالوو د اړیکو په اړه معلومات شامل دي.
په ټولیزه توګه په دې کې خصوصي کمپنۍ شاملې نه دي.
د دغه الرښود معلومات د  ۱۳۸۸کال د تلې او مرغومي د میاشتو ترمینځ نوي شوي 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 شوو موسسو د خپلې خوښې مرستو پر بنسټ والړ دی .چې دوی مو هڅولي دي چې بدلونونه او یا
اضافه شوي معلومات دغې 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 بې تورو له مخې ترتیب شوي دي .د کابل والیت تر ټولو
لومړی راغلی دی او بیا نور والیتونه د تورو له مخی تنظیم شوي دي .په پاکستان کې افغاني اړیکي په
وروستۍ برخه کې راغلي دي .په هره برخه کې اړیکي د موسسو د بشپړنوم د تورو له مخی تنظیم شوي
دي.
د ګرځنده ټیلفون ،سټالیټ او ډیجیټل ټیلفون کرښو تر منځ هیڅ ډول توپیر نه دی شوی .افغاني شمیرې 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 ټلیفون کولو لپاره کوډ  + ۹۳دی
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ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
acafghanistan@yahoo.com
www.ariseproject.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
www.afghanceneter.org
اﻓﻐﺎن څﺎرﻧﺪوﻳﻪ ﭘﻼوﯼ )(ACC
ﻧﻮراﷲ ﻣﻠﻨﮓ )د ﭘﺮوژې ﺁﻣﺮ(
)ﻏﺎزي ﻋﺎﻟﻲ ﻟﻴﺴﯥ ﺗﺮ ښﺎ(  ،څﻠﻮرﻣﻪ ﮐﺎرﺗﻪ ،آﺎﺑﻞ
)(١٧٧٢
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٠٠٢٠١١٢٦
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٨٨٤٦٩٠٦
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ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

noorullahm@unops.org
www.unops.org

د ﺳﺒﺎ ﻟﭙﺎرﻩ اﻓﻐﺎﻧﺎن )(Afghans٤Tomorrow
اﺣﻤﺪ ذﮐﺮﻳﺎ اﺣﻤﺪزﯼ )د ﺗﻮﻟﻮ رﺋﻴﺲ(
د ګﺬرګﺎﻩ ﺳړﮎ ،د ﻧﺴﻮان ګﺬرګﺎﻩ ﭘﺨﻮاﻧﻲ ښﻮوﻧځﻲ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ
٠٧٩٦٩٣٤٦٧٤
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٣١١١٧٢
azahmadzai@gmail.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
afghansfortomorrow@gmail.com
www.afghans٤tomorrow.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د اروﭘﺎﻳﻲ ټﻮﻟﻨۍ ځﺎﻧګړﯼ اﺳﺘﺎزﯼ )(EUSR
هﺘﻮر ﺳﮑﻮﯼ )ځﺎﻧګړﯼ ﺳﺘﺎزﯼ(
ﻧﻮﯼ ښﺎر ،د ﺣﺎﺟﻲ ﻳﻌﻘﻮب څﻠﻮر ﻻرﯼ ) د ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ دﻓﺘﺮ ﺗﻪ
ﻣﺨﺎﻣﺦ( ،درﻳﻢ ﺳړﮎ ٤٥ ،او  ٤٧ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٧٩٢٠٤
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٩٣٨٤١
eusrkabul@yahoo.fr
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
rplellig@gmail.com
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د هﻤﮑﺎرﻳﻮ ﻣﺮﮐﺰ )(CCA
ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﺣﻤﺪﯼ )د ﭘﺮوګﺮام رﺋﻴﺲ(
څﻠﻮرﻣﻪ ﮐﺎرﺗﻪ ،د ښځﻴﻨﻪ ﻓﺎﺗﺤﻪ ﺧﺎﻧﯥ ﮐﻮڅﻪ د اﻟﻒ ﺳړﮎ٩٨ ،
ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
)(٢٦
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٠٠٢٩٤٦٩٣
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٣٣١٢٥١
ccakabul@hotmail.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
ahmadi.cca@gmail.com
www.cca.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ هﻤﮑﺎري )(GPFA
روﺟﺮ هﺎردﺳﺘﺮ )اﺟﺮاﻳﻲ رﺋﻴﺲ(
وزﻳﺮ اﮐﺒﺮ ﺧﺎن ﭘﻨځﻠﺴﻢ ﺳړﮎ ،ښﻲ ﻟﻮر ﺗﻪ دوهﻤﻪ ﮐﻮڅﻪ١٢٨ ،
ﮐﻮر
٠٧٩٩١٨٧٢٤١
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٨٢٨٨٦٢١
rhardister@gpfa.org
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
zzamani@gpfa.org
www.gpfa.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
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هﺎﺷﻢ ﻣﺎﻳﺎر )د رﺋﻴﺲ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل(
ﻧﻮﯼ ښﺎر ،د ﺷﻬﻴﺪ څﻠﻮرﻻرﯼ د ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻘﺒﺮې ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ٦٩ ،
ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٨٤٣٢٣
ټﻴﻠﻔﻮن
pc@acbar.org
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.acbar.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
اﻧټﺮﺳﺎس  -د ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺳﺎزﻣﺎن )(INTERSOS
اﻟﺪا ﮐﭙﻴﻠﻴﺘﯽ )د ﭘﺮوګﺮام هﻤﻐږې آﻮوﻧﻜﯥ(
د ﭘﺮوان ﻣﻴﻨﯥ دوهﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ،د ﻣﺎرﺷﺎل ﻓﻬﻴﻢ ﮐﻮرﺗﻪ ﻧږدې،د ﻟﻌﻞ
ﺁﻏﺎ ﮐﻮڅﻪ ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٧٥٥١١٢٣
ټﻴﻠﻔﻮن
afghanistan@intersos.org
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.intersos.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
اووم ﭼﻴﻨﻞ )(CS
ﺑﺎري ﺳﻼم )د ټﻮﻟﻮ رﺋﻴﺲ(
د ﮐﻠﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯥ ﺳړﮎ )د هﺎﻟﻨډ ﺳﻔﺎرت ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ(  ٥ﺳړﮎ٢٥٢ ،
ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٢٤٤٣٤
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٧٧١١٣
٠٧٠٠٢٧٥٧٥١
info@awanama.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.channelseven.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
اﻳﺮﻳﻦ  -د واﺣﺪو ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺸﺮي ﺧﺒﺮوﻧﻪ او
ﺷﻨﻨﯥ )(IRIN
اﮐﻤﻞ داوي )د ﺑﺸﺮي ﭼﺎرو ﺧﺒﺮﻳﺎل(
 UNOCHAدﻓﺘﺮ  ،ﻧﻮﯼ ښﺎر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٨١١٢٤
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩١٨٢٨٢١
٠٠٨٨٢١٦٨٩٨٠٠٠٤٣
akmal@irinnews.org
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
feroz@irinnews.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

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

اﻳﺸﻴﺎﻓﻮﻧډﻳﺸﻦ )(TAF
ﺟﻮرج ورﻳﮕﺲ )اﺳﺘﺎزﯼ(
د ﺣﺎﺟﻲ ﻳﻌﻘﻮب څﻠﻮرﻻرﯼ ،ﻟﻮﻣړﯼ ﺳړﮎ ٤٨ ،او  ٥٠ﮐﻮر
)(١٧٥
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ

پتی او تماسونه

ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

٠٧٠٠٢٩٤٦٤٧
taf@ag.asiafound.org
taf@asiafound.org
www.asiafoundation.org

اﻳﮑﻮ -د ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﻮﻋﻤﻮﻣﻲ رﻳﺎﺳﺖ
)(ECHO-Afghanistan Office
اﻳﺴﻤﯽ دو ﺟﻮﻧﮓ )د دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺮ(
ﮐﻠﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﻪ د اﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﻪ ﺟﻮﻣﺎت ﮐﻮڅﻪ  ١٠٣ ،ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٨٢٣١٨
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٢٨٢٣١٨
٠٧٠٠٢٩٧٥٠٤
٠٠٨٧١٧٦٣٠٨٥٣٥٨
٠٠٨٧٣٧٦٢٤٨٥٦٨٣
ﻓﮑﺲ
program@echo-kabul.org
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.ec.ec.eurpa.eu/echo
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﻣﺮﺳﺘﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ادارﻩ )(IRD
دﻳﻦ هﻮﻣﻠﻴﺪ )د ټﻮﻟﻮ رﺋﻴﺲ(
وزﻳﺮاﮐﺒﺮﺧﺎن١٥ ،ﺳړﮎ ،اووﻣﻪ ﮐﻮڅﻪ ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٦١١٠٠٢٦
ټﻴﻠﻔﻮن
irdcd@ird-af.org
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.ird.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﺸﺮي او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ )(DHSA/TKG
ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ  /ﮐﻠﻴﺪ ﮔﺮوپ
ﺷﻬﻴﺮ اﺣﻤﺪ ذهﻴﻦ )ﻋﻤﻮﻣﻲ رﺋﻴﺲ(
درﻳﻤﻪ ﮐﺎرﺗﻪ ،ﭼﻬﺎردهﻲ واټ )د ازﺑﮑﺎﻧﻮ ﺟﻮﻣﺎت ﺗﻪ ﻧږدې(٦ ،
ﺳړﮎ ٤٤٢،ﮐﻮر ٦ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٣٢٩٨٣٢
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٧٣٣٣٣٦٦٠
٠٢٠٢٥٠٠٧١٧
shahir.zahine@dhsa.af
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
n.ayubi@killid.com
www.dhsa.af / www.killid.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ ﺳﻔﺎرت )(Bulgaria
وﻟﻴﺮﯼ ارژﻧﺘﻨﺴﮑﻲ )ﺳﻔﻴﺮ(
وزﻳﺮ اﮐﺒﺮ ﺧﺎن١٥ ،ﺳړﮎ ،ﺷﻴﺮﭘﻮر ﺳړﮎ ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٧٨٧٨٩
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٠٩٣٢٠٢١٠١٠٨٩
bgembkabul@yahoo.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ

ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﻲ ﻧﻴﻮز )(BBC N
ﮐﻮﻧﺘﻴﻦ ﺳﻮﻣﺮوﻳﻞ )ﺧﺒﺮﻳﺎل(
وزﻳﺮ اﮐﺒﺮ ﺧﺎن ،دﻳﺎرﻟﺴﻢ ﺳړﮎ ،ښﻲ ﻟﻮر ﺗﻪ دوهﻤﻪ ﮐﻮڅﻪ،
 ٥٢٦ﮐﻮر  ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٦٠٦٠٦٤
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٣٤١٩١٧
٠٧٩٧٤٧٢١٧٤
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ quentin.sommerville@bbc.co.uk
mahfouz.zubaide@bbc.co.uk
www.bbcnews.co.uk
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺑﻴﻤﻮ د ﭼﺎرو رﻳﺎﺳﺖ)(AIA
ﺑﺮﻳﺎﻟﯽ ﺑﺎرﮐﺰﯼ )اداري ﻣﺴﻮول(
د ﻣﺎﻟﻴﯥ وزارت ،ﭘﺸﺘﻮﻧﺴﺘﺎن وات ،آﺎﺑﻞ
ټﻴﻠﻔﻮن

ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ

٠٧٥٢٠٠٥٤٣
٠٧٨٣١٨١٤٠٠
٠٧٠٠١٨٤١٧٣
baryalai_barekzai@yahoo.com
baryalai.barkzai@mof.gov.af
www.mof.gov.af

ﭘټﻪ ﺧﺰاﻧﻪ )(Patta Khazana
ﺳﻬﻴﻼ اﻟﮑﻮزﯼ )رﺋﻴﺲ(
ﭘﺮوان ﻣﻴﻨﻪ ،ﻧﺎدرﻳﯥ ﻋﺎﻟﻲ ﻟﻴﺴﯥ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،آﺎﺑﻞ
)(٦٠٤٧
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٩٩٣٠٧٨٥٤
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٢٠٢٢٠٢٤٠٧
patta_khazana@yahoo.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

alekozai2003@yahoo.com
www.pattakhazana.tk

د ﭘﮋواﮎ ﺧﺒﺮي ﺁژاﻧﺲ )(PAN
داﻧﺶ ﮐړوﺧﻴﻞ )رﺋﻴﺲ او ﻣﺴﻮول ﻣﺪﻳﺮ(
ﺗﺎﻳﻤﻨﻲ ،د ﻣﻮﯼ ﻣﺒﺎرﮎ ﺗﻢ ځﺎﯼ ٨ ،ﺳړﮎ ١٣٠ ،او  ١٣٨ﮐﻮر،
)(٣١٢٩
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٠٨١٩٨٣٩٦
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٧٦٤٦٤٦٤
٠٧٠٠٢٢٥٣٧٥
٠٠٨٨٢١٦٢١١٩٨٧٤٤٦
٠٢٠٢٢٠١٨١٣
ﻓﮑﺲ
news@pajhwok.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
sales@pajhwok.com
www.pajhwok.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
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د ﺁﻏﺎﺧﺎن روﻏﺘﻴﺎﻳﯽ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ )(AKHS
ډاآټﺮ ﻧﻌﻤﺖ ﺷﺎﻩ )د ﭘﺮوګﺮام د ټﻮﻟﻮ رﺋﻴﺲ(
ﻧﻮﯼ ښﺎر ،ﺷﻴﺮﭘﻮر ،ﻧﻬﻢ ب ﺳړﮎ ٦٤٨ ،ﮐﻮر ،ﻟﺴﻤﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ،
آﺎﺑﻞ
)(٥٧٥٣
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٩٩٤١٩٥٩٩
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٣٣٠٥٥٨
٠٧٩٣٢٠٣٠٤٤
Nayamat.Shah@akdn-afg.org
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
masrooruddin.mansoor@akdn.org
www.akdn.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(CARE
ﺑﺮاﻳﻦ ﮐﺎواﻧﮓ )د ټﻮﻟﻮ رﺋﻴﺲ(
د ﺣﺎﺟﻲ ﻳﻌﻘﻮب څﻠﻮر ﻻرﯼ ،د ﭘﺎرﮎ ﺳړﮎ )د ﺣﻨﻈﻠﻪ ﺟﻮﻣﺎت
ﺗﺮ څﻨګ( ،ﻧﻮﯼ ښﺎر ،آﺎﺑﻞ
)(٤٣٣
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٢٠٢٢٠١٠٩٨
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٢٠٢٢٠١١٠١
٠٧٠٠٢٢٤٦٠٧
٠٠٨٧٠٧٦٢٢١٢٦٣٠
٠٠٩٣٢٠٢٢٠٣٦١٠
ﻓﮑﺲ
afghan@care.org
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
brian.cavanagh@af.care.org
www.care.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯽ د ﻧﺮي رﻧځ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﻣﺒﺎرزې د ټﻮﻟﻨﯥ
ﭘﺮوګﺮام )(ATA
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ ﻗﺮﻳﺸﯽ )ﻃﺒﻲ هﻤﻐږﯼ ﮐﻮوﻧﮑﯽ(
د ﻣﺎﻣﻮرﻳﻨﻮ د ﮐﺎرﺗﯥ ﻟﻮﻣړﯼ ﺳړﮎ ٥ ،ﮐﻮر  ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٣٣٥٢٦٠
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٣٦٢٦٨٠
٠٧٩٩٣٦٢٦٦٩
ataap@brain.net.pk
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
hamid_qurishee@yahoo.com
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﮐﻮﭼﻨﻴﺎﻧﻮ د ښﻮوﻧﯥ او روزﻧﯥ )(PECA
ﻟﭙﺎرﻩ ﮔډون
ﺳﺎﻧﺘﻮاﻧﺎ داس ﮔﻮﭘﺘﺎ )اﻓﺘﺨﺎري اﺟﺮاﻳﻲ رﺋﻴﺲ(
څﻠﻮرﻣﻪ ﮐﺎرﺗﻪ ،د ﮔﺬرﮔﺎﻩ ﺳړﮎ ٢٢ ،ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٦٩٣٤٦٧٤
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٥٢٠٦٠٠٤٤
santwana@hotmail.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
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masoodnekyar@yahoo.com
www.afghanmodelschool.org

د ښځﻮ او ﻣﺎ ﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺣﻘﻮﻗﯽ او څﻴﺮﻧﻴﺰ ﻧﻬﺎد )(WCLRF
وږﻣﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻴﻤﺰﯼ )د رﺳﻨﻴﻮ او ﻋﺎﻣﻪ اړﻳﮑﻮ د ﭘﺮوګﺮام ﺁﻣﺮﻩ(
د هﺒﻮري ،د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﻮهﻨﺘﻮن ﻟﻮﻳﺪﻳځ ﻟﻮر ﺗﻪ ،ﻟﻮﻣړﯼ ﺳړﮎ )د
ارﻣﻐﺎن روزﻧﻴﺰ ﻣﺮﮐﺰﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ(  ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٦٤٩١٩١
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٠٧٦٥٥٧
٠٧٥٢٠٠٢٦١
wclrf@yahoo.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
wazhma_amiry@yahoo.com
www.wclrf.org.af
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ روزﻧﻮ )(DAARTT
ﻟﭙﺎرﻩ د ډﻧﻤﺎرﮎ ﻣﺮﺳﺘﯥ
اوګﻨﻴﻦ ﭘﺮﺟﺎ )د ﭘﺮوګﺮام ﺁﻣﺮ(
ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،اﺗﻢ ﺳړﮎ ،ﭘﻨځﻢ ﮐﻮر  ،آﺎﺑﻞ
)(١٦٩٩
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٥٢٠٠٤٤١٤
ټﻴﻠﻔﻮن
daartt@daartt.org
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
westergaard@daartt.org
www.daartt.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﭼﺎرو ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﻠﻲ ډﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ اﻧﺴﺘﻴﺘﻴﻮت )(NDI
ﺣﺎﺗﻢ ﺑﺎﻣﺮﻳﺰ )رﺋﻴﺲ(
ﮐﻮر  ،آﺎرﺗﻪ ﺳﻪ د ﺧﻮاﺟﻪ ﻣﻼ ﺳړﮎ ،درﻳﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ١٥٩ ،ﮐﻮر،
ﺷﭙږﻣﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٦٠٧٣٤٥٩
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٧٢١٢١٢٢
٠٧٩٦٣٥٥٩٨٧
hbamehriz@ndi.org
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
rjabbari@ndi.org
www.ndi.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
ﭘﻪ وﭼﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ د ﮐﺮهڼﻴﺰو څﻴړﻧﻮ ﻧړﻳﻮال ﻣﺮﮐﺰ
)(ICARDA
ﺟﺎوﻳﺪ رﺿﻮي )د ټﻮﻟﻮ ﺁﻣﺮ(
د ﭘﺮوان ﻣﻴﻨﯥ ﻟﻮﻣړۍ ﺑﺮﺧﻪ ،ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺗﻪ ﻧږدې ،ﺑﺮج
ﺑﺮق ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ١٦٥،ﮐﻮر،آﺎﺑﻞ
)(١٣٥٥
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٠٠١٩٥٥٢٣
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٢١٦٣٢٢

پتی او تماسونه

ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ

٠٧٩٩٢١٦٣٢٤
J.Rizvi@cgiar.org

icardabox75@cgiar.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

www.icarda.org

ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن )(Paiwaston
ﻓﺪا ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻴﺎض )د ﺧﭙﺮوﻧﻮ ﻣﺪﻳﺮ(
د ﺗﺎﻳﻤﻨﻲ ﭘﺮوژﻩ ،درﻳﻢ ﺳړﮎ٥٥٦ ،ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٣٣٣٦٢١
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٠٠٢٦٦
admin@ancb.org
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
ancb@ancb.org
www.ancb.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ﺳﻔﺎرت )(Turkmenistan
ﻣﻮﻻﻣﻮف اﺗﺎ ﺟﺎن )ﺳﻔﻴﺮ(
وزﻳﺮ اﮐﺒﺮ ﺧﺎن ،دﻳﺎرﻟﺴﻢ ﺳړﮎ ،درﻳﻤﻪ ﮐﻮڅﻪ ٢٨٠ ،ﮐﻮر
٠٧٩٦٠١٧٧٠٠
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٨٧٥٤٨
tembkabul@gmail.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
د ﺗﺮﮐﻴﯥ د ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ ﺳﻔﺎرت )(Turkey
ﺑﺎﺳﺎت اوزﺗﺮﮎ )ﺳﻔﻴﺮ(
ﺷﺎﻩ ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺎزي واټ ١٣٤ ،ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
٠٢٠٢١٠١٥٨١
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٢٠٢١٠٣٢٥٣
٠٧٩٩٣٣٥٣٠٣
kabil.be@mfa.gov.tr
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ

kacar33@gmail.com
ﺟﺎﻳﮑﺎ  -د ﺟﺎﭘﺎن د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ هﻤﮑﺎرﻳﻮ ادارﻩ )(JICA
هﺎﻧﺎزاﺗﻮ ﻧﻮﺑﺎﻳﮑﻮ )اﺳﺘﻮګﻦ اﺳﺘﺎزﯼ(
آﺎﺑﻞ
)(٤٦١
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٠٠٠٩٥٥٠٥
ټﻴﻠﻔﻮن
an_oso_rep@jica.go.jp
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.jica.go.jp
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﭼﺮاغ ورځﭙﺎڼﻪ )(Cheragh
ﮐﺎﺗﺮﻳﻦ وداع )رﺋﻴﺲ(
ﻧﻮﯼ ښﺎر ،د ﻗﺼﺎﺑۍ ﺳړﮎ ،د ښﺎرواﻟۍ د  ١٠ﻧﺎﺣﻴﯥ ﺗﺮ
څﻨګ ١١٢،ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ

ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

٠٧٠٠٢٢٠٢٢٢
٠٧٧٤٧٨٦٠٨٠
cheragh_daily@yahoo.com
www.cheraghdaily.af

د ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل ﺳﺎﺗﻨﯥ ﻣﻠﻲ ادارﻩ )(NEPA
ﺳﻴﺪ ﻇﺎهﺮ ﻣﺎهﺮ )د اړﻳﮑﻮ ﻣﺴﻮول(
دوهﻢ ﭘﺮوان  ،د ﮐﺎردان ﭘﻮهﻨﺘﻮن ﺗﺮ څﻨګ ،آﺎﺑﻞ
٠٧٧٢١٢٨٦٤٩
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٥٢٠١٧٦٢٣
٠٧٩٩٣١٨٨٧٤
sayedzahermaher@yahoo.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
div.iea@nepa.gov.af
www.ozone-afghan.gov.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺳﻮﻟﻪ ﺳﺎﺗﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ګډې ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧۍ د ﻋﺎﻣﻪ اړﻳﮑﻮ
دﻓﺘﺮ )(ISAF
٠٧٩٩٥١٣٩٩٩
آﺎﺑﻞ
٠٧٠١١٣٢٠٠٠
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ ijc.media@afghan.swa.army.mi
jcmediaopsnu@apod-kaia.isaf.nato.int
د اوﺑﻮ او اﻧﺮژۍ وزارت )(MoEW
اﺳﻤﻌﻴﻞ ﺧﺎن )وزﻳﺮ(
د داراﻻﻣﺎن ﺳړﮎ ،ﺳﻨﺎﺗﻮرﻳﻢ )ﮐﺎﺑﻞ ﻣﻮزﻳﻢ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ( اووﻣﻪ
ﻧﺎﺣﻴﻪ ،آﺎﺑﻞ
٠٢٠٢٠٢٣٣٩٤
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٣٣٣٤٦٨
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ

Fauzia_amin2003@yahoo.com

د ﻣﺮﮐﺰي اﺣﺼﺎﺋﻴﯥ ادارﻩ )(CSO
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻏﻔﻮري )د ټﻮﻟﻮ رﺋﻴﺲ(
د ﺁرﻳﺎﻧﺎ هﻮټﻞ او اﻳټﺎﻟﻴﯥ د ﺳﻔﺎرت ﺗﺮﻣﻨځ ،اﻧﺼﺎري واټ ،آﺎﺑﻞ
٠٧٧٦٤٣٢١٤٩
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٢٠٢١٠٠٣٢٩
Rafooli@cso.gov.af
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
afghan_cso@yahoo.com
www.cso.gov.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اداري اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ او ﻣﻠﻜﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاك آﻤﻴﺴﻴﻮن
)(IARCSC
ډاﮐټﺮ اﺣﻤﺪ ﻣﺸﺎهﺪ )رﺋﻴﺲ(
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د ﺻﺪارت وداﻧﯽ ،د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،ﺷﺎﻩ
ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺎزي واټ ،آﺎﺑﻞ
)(٥٢٤١
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٢٠٢١٠٣٩٦٣
٠٧٩٩٤٣٥٩٥٦
٠٢٠٢١٠٣٨١٤
٠٧٠٠١٨٤٣٠٦
٠٢٠٢١٠٣٩٦٣
ﻓﮑﺲ
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ ahmad.mushahed@csc.gov.af
mamoon_af@yahoo.com
www.iarcsc.gov.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ارﺷﺎد ،ﺣﺞ او اوﻗﺎﻓﻮ وزارت )(MoGPP
ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﻧﻴﺎزي )وزﻳﺮ(
ﻧﻮﯼ ښﺎر ،د ﺣﺎﺟﻲ ﻳﻌﻘﻮب څﻠﻮرﻻرﯼ )د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻟﺴﻤﯥ اﻣﻨﻴﺘﻲ
ﺣﻮزې ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ( ،آﺎﺑﻞ
٠٢٠٢٢٠١٣٣٩
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٠٢٥٩٤
niazi.my@gmail.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
د اروﭘﺎﻳﻲ اﺗﺤﺎدﻳﯥ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ )(EUPOL
ﺟﮑﺎ ﺳﺎوﻻﻳﻨﻦ )د ﭘﻼوې ﻣﺸﺮ(
د ﺟﻼل ﺁﺑﺎد ﺳړﮎ ٣ ،ﻣﮑﺮوﻳﺎن ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٠٣٧١٢٠
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٣٩٩٠١٩٣
press.office@eupol-afg.eu
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د اروﭘﺎﻳﻲ اﺗﺤﺎدﻳﯥ ځﺎﻧګړﯼ اﺳﺘﺎزﯼ
)(EU/EC
واﻳګﺎدس ﻳﻮﺳﺎﮐﺲ )د ﭘﻼوې ﻣﺸﺮ(
دﺻﺪارت څﻠﻮرﻻرﯼ ،ﻧﻮﯼ ښﺎر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٠٩٥٠٠٤
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٠٩٥٠٠٥
٠٧٩٩٠٩٥٠٠٦
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

delegation-afghanistan@ec.europa.eu

www.delafg.ec.europa.eu

د هﺴﭙﺎﻧﻴﯥ د ﺷﺎهﻲ دوﻟﺖ ﺳﻔﺎرت )(Spain
ﺧﻮﺳﻪ ﺗﻮرﭘﻴﻦ )ﺳﻔﻴﺮ(
ﺷﻴﺮﭘﻮر ،ښﻲ ﻟﻮر ﺗﻪ  ٣ﺳړﮎ  ،آﺎﺑﻞ
٠٢٠٢٢٠٣٧٨٧
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٨٢١٠٨١٧
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ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ

٠٧٩٩٠٧٧٧١٨
sabersayeed@gmail.com
emb.kabul@maec.es

د اﺳﻮﺷﻴﺘﻴﺪ ﭘﺮﻳﺲ ﺧﺒﺮي ﺁژﻧﺲ )(AP
رﺣﻴﻢ ﻓﺎﻳﺰ )ﺧﺒﺮﻳﺎل(
وزﻳﺮ اﮐﺒﺮ ﺧﺎن ١٥ ،ﺳړﮎ ٧،ﮐﻮڅﻪ١ ،ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٢٤٤٣٢
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٦٧٥٦٢٤٤
٠٢٠٢٣٠٠٣٣٥
٠٢٠٢٣٠٢٨٧٨
ﻓﮑﺲ
apkabul@ap.org
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
Rfaiez@ap.org
www.ap.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﺻﻼح ورځﭙﺎڼﻪ )(IDG
ﻣﮑﺮورﻳﺎن ،د ﺁزادۍ ﻣﻄﺒﻌﻪ ،آﺎﺑﻞ
د اﻓﺮن ﻣﻮﺳﺴﻪ )(AFRANE
ﺟﻮﻟﻲ رﻓﺮس )د ﭘﻼوې ﻣﺸﺮ(
د ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ٧ﺳړﮎ ،آﺎﺑﻞ
)(١٢١٦
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٩٧٣٩٥٥٣٨
ټﻴﻠﻔﻮن
afrane.kaboul@gmail.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
pedagogie.afrane@gmail.com
www.afrane.asso.fr
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎن د ﻗﺎﻧﻮن او ﻧﻈﻢ وﺟﻬﻲ ﺻﻨﺪوق )(LOTFA
ﺳﻨﺪﻳﭗ ﮐﻤﺎر )د ﭘﺮوژې ﺁﻣﺮ(
د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو د وزارت دﻧﻨﻪ ،ﻧﻮﯼ ښﺎر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٧٣١٣٤٠٠
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٧٧٠٨٤
info@lotfa.org.af
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.lotfa.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎن راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ ﻧﺴﻠﻮﻧﻪ )(FGA
اﺟﻤﻞ ﺷﻴﺮزﯼ )ﻋﻤﻮﻣﻲ رﺋﻴﺲ(
دوﻳﻢ ﭘﺮوان ،د ﮐﺎردان ﭘﻮهﻨﺘﻮن ﺗﻪ ﻧږدې ١١٥ ،ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
)(٢٩٠
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٩٩٦٨٦٦١٨
ټﻴﻠﻔﻮن
shirzai@future.org
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.future.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

پتی او تماسونه

د اﻓﻐﺎن د روزﻧﯥ او ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻧﺴﺘﻴﺘﻴﻮت )(AITM
ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻤﻮن )اداري رﺋﻴﺲ(
ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ ﺟﻮﻣﺎت ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،د څﻠﻮرﻣﯥ ﮐﺎرﺗﯥ ﻟﻮﻣړﯼ ﺳړﮎ،
ﺟﻤﺎل ﻣﻴﻨﻪ ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٣٣٤٣٧٠
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٠٧٨٩٣٧
٠٧٠٠٢٥٢١١٧
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ

aitm786@yahoo.com

د اﻓﻐﺎن اﻳډ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(Afghanaid
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
ﻓﺮﺣﺎﻧﻪ ﻓﺎروﻗﯽ  -اﺳﺘﺎﮐﺮ )اداري رﺋﻴﺴﻪ(
د ﮐﺎرﺗﻪ ﭘﺮوان دوهﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ،د وهﺎج روﻏﺘﻮن ﺳړﮎ،
 ٩٩/٤١٩ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
)(٦٠٦٦
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٩٩٣١٠٤٩٨
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٨٩٣٠٦٢٧
٠٧٩٩٣٠٩٣٧٣
٠٠٨٨٢١٦٨٤٤٠١٤٠
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ ffstocker@afghanaid.org.uk
asalman@afghanaid.org.uk
www.afghanaid.org.uk
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﻓﻐﺎن ﺗﺮﮎ د ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(ATCE
هﻼل اوﻧﻞ )ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل(
د ﺷﺎﻩ دو ﺷﻤﺸﻴﺮﻩ ﺟﻮﻣﺎت ﺗﺮ څﻨګ ،ﺳﻴﻨﻤﺎ ﭙاﻣﻴﺮ ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٨٥٥١١
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢١٨٢٥٥
٠٧٠٠٢٧٢٩٩٩
٠٢٠٢١٠٠٧٢٢
٠٢٠٢١٠٠٧٢٢
ﻓﮑﺲ
info@atce.edu.af
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
halilunal@atce.edu.af
د اﻓﻐﺎن د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ او ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل ﺳﺎﺗﻨﯥ ﺳﺎزﻣﺎن
)(AOHREP
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ هﻮﺗﮑﻲ )رﺋﻴﺲ(
څﻠﻮرﻣﻪ ﮐﺎرﺗﻪ  ،د ﺳﻴﺪ ﺟﻤﺎاﻟﺪﻳﻦ ښﻮوﻧځﻲ ﺗﺮﺷﺎ ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٢٣٤٠٢٦
ټﻴﻠﻔﻮن
aohrep@yahoo.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
admin.aohrep@gmail.com

د اﻓﻐﺎن د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ او ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﻣﻮﺳﺴﻪ
)(AHDS
ډاﮐټﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﻳﺪ )ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل(
 ٧٢ﮐﻮر  ،ﻇﻔﺮ ﺧﺎن واټ ،د ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ څﻮﮎ ،ﻧﻮﯼ ښﺎر،
آﺎﺑﻞ
)(٥٣
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٠٠٢٨٤٢٧٥
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٣٠٠٤١٧
fareed@ahds.org
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
naim@ahds.org
www.ahds.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
اﻓﻐﺎن ښځﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺷﺒﮑﯽ ﻟﺴﺖ )(NAW List
ﻻورﻳﻦ اوﺗﺲ )ﻣﺪﻳﺮ(
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ info@funders-afghan-women.org
www.funders-afghan-women.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﻓﻐﺎن ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ اوﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(AWSE
ﮔﻠﺜﻮم ﺳﺘﺎرزﯼ )اﺟﺮاﻳﯥ رﺋﻴﺴﻪ(
ﺑﯽ ﺑﯽ ﻣﻬﺮو ،دهﻮاﻳﻲ ډﮔﺮ ﺳړﮎ ،د هﻮاﻳﯽ ډګﺮ ﺑﻼﮐﻮﻧﻪ ،د
ﻟﻮﻣړي ﺑﻼﮎ ﺗﺮ ﺷﺎ  ،آﺎﺑﻞ
)د اﮐﺒﺮ ﭘﻪ دﻓﺘﺮ ﮐﯥ د  AWSEﭘﻮﺳﺖ (
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٩٩٣٢٦١٣٢
٠٧٩٩١٨٨٧٦٢
awse_g@yahoo.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ

awhca_g06@yahoo.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

www.awse.org.af

د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﮕﺮو او هﻤﮑﺎرۍ ﺳﺎزﻣﺎن )(AFCO
ﻟﻴﻼ ﻣﺴﺠﺪي )رﺋﻴﺲ(
ﺣﺒﻴﺒﯥ ﻟﻴﺴﯥ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٠٠٣٣٨٧
ټﻴﻠﻔﻮن
liala_masm@yahoo.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
afco1388@gmail.com
د اﻓﻐﺎن ﻣﻴﺮﻣﻦ او ﺳﻮداګﺮۍ ﻣﺠﻠﻪ )(AWT
ﻣﻴﻨﻪ ﺷﻴﺮزوﯼ )رﺋﻴﺲ(
٠٧٠٠٢٩٦٠١٤
ټﻴﻠﻔﻮن
د اﻓﻐﺎن ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ ﺷﺒﮑﻪ )(AWN
ﺳﻤﻴﺮا ﺣﻤﻴﺪي )ﺳﺮ ﭘﺮﺳﺘﻪ(
دﭘﺮوان ﻣﻴﻨﯥ د دوﻳﻤﯥ ﺑﺮﺧﯥ څﻠﻮرﻻرﯼ ،ښﯽ ﻻس ﺗﻪ ١ﺳړﮎ،
 ٢٢ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
189

الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود

٠٧٠٠٢٨٦٥٩٨
٠٧٩٩٦٨٩٠٧٩
awn.kabul@gmail.com

advocacy.awn1@gmail.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ www.afghanwomensnetwork.org
د اﻓﻐﺎن ښځﻮﻟﭙﺎرﻩ روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ﻣﺮﮐﺰ )(HDCAW
ﻗﺪﺳﻴﻪ ﻣﺠﻴﺪ ﻳﺎر )اﺟﺮاﻳﻲ رﺋﻴﺴﻪ(
ﻧﻮﯼ ښﺎر ،د ﺣﻨﻈﻠﻪ ﺟﻮﻣﺎت ﻟﻮﻣړﯼ ﺳړﮎ ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٨٢٢٠٦٠٠
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٤٩٨٩٧٩
٠٧٩٧٤٧٤٨٥٧
hdcaw1994@yahoo.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
hdcaw1994@gmail.com
د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د ﭘﻮهﯥ او وړﺗﻴﺎ د ﻟﻮړوﻟﻮ دﻓﺘﺮ )(JACK
اﻧﺠﻨﻴﺮ ﻧﻮر ﺁﻏﺎ ﻋﻤﺮي )د ټﻮﻟﻮ رﺋﻴﺲ(
د داراﻻﻣﺎن ﺳړﮎ ،د ﺟﺎﯼ رﺋﻴﺲ ﺗﻢ ځﺎﯼ ،د وﻃﻦ ﺑﺎﻳﺴﮑﻞ
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺮ ﺷﺎ ،ﮐﺎﺑﻞ
٠٧٧٢٥٠٠١١٨
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٨٧٨٤٥٤٦٤
٠٧٥٢٠٤٤٣٥٩
jack_afg2001@yahoo.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ روﻏﺘﺎﻳﻲ ﭘﻴﺎوړي ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﮐﻮرﺳﻮﻧﻪ
)(MRCA
ﺳﻴﺪ اﺷﺮف اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻴﻨﻲ )د ټﻮﻟﻮ رﺋﻴﺲ(
ﭘﺮوان ﻣﻴﻨﻪ ،د ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن د ﭘﺎرﮎ ﺧﺘﻴځ ﺳړﮎ ٩٤ ،ﺳړﮎ ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٩٩٣٦٩
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٦٥٦٨٣٧
٠٠٣٣١٤٠٤٤٩٦٢٦
ﻓﮑﺲ
kabul.office@mrca-asso.org
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
director@mrca-asso.org
www.mrca-asso.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺮﺳﺘﻮ هﻤﻐږﯼ ﮐﻮوﻧﮑﯽ )(CoAR
ﻋﺒﺪاﻟﺤﻠﻴﻢ ﺣﻠﻴﻢ )رﺋﻴﺲ(
درﻳﻤﻪ ﮐﺎرﺗﻪ ،د داراﻻﻣﺎن ﺳړﮎ ،د ﺁرﻳﺎﻧﺎ ټﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﺳړﮎ )د
ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﻲ ﻣﺴﺘﻐﻨﻲ ﻟﻴﺴﯥ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ( ﭘﻨځﻢ ﺳړﮎ ٣٧٣ ،ﮐﻮر،
آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٤٢١٨٠
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٨٠٧٢٧
٠٧٠٠٢٨٠٧٢٦
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coar_kbl@yahoo.com
www.coar.org.af

ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

د اﻓﻐﺎﻧﻨﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د هﺎﻟﻨډ ﮐﻤﻴټﻪ )(DCA
رﻳﻤﻮﻧﺪ ﺑﺮﺋﻴﺴﮑﻮ )د ﭘﺮوﮔﺮام ﻋﻤﻮﻣﻲ رﺋﻴﺲ(
ﭘﺮوان ﻣﻴﻨﻪ د ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﯥ د ﻗﻮﻧﺴﻠګﺮۍ ﺗﺮ څﻨګ د ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن د ﺑﺮج
ﺑﺮق ﺗﻢ ځﺎﯼ  ١ﺳړﮎ ١٠ ،ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٣٧٥٥٥٢
٠٢٠٢٢٠٠٦٤٣
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ briscoe_raymond@yahoo.co.uk
www.dca-vet.nl
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎ ن د ﻣﻌﺎ ﺻﺮو هﻨﺮوﻧﻮ ﻣﺮﮐﺰ )(CCAA
څﻠﻮرﻣﻪ ﮐﺎرﺗﻪ ،د ﺳﻮرﻳﺎ ﻟﻴﺴﯥ ﺳړﮎ ،راﺑﻌﻪ ﺑﻠﺨﻲ ﻟﻴﺴﯥ ﺗﻪ
ﻧږدې ،آﺎﺑﻞ
رهﺮو ﻋﻤﺮزاد)رﺋﻴﺲ(
٠٧٠٠٠٢٩١٩٤
ټﻴﻠﻔﻮن
info@ccaa.org.af
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
r_omarzad@yahoo.com
www.ccaa.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﻲ ﭘﻮهﻨﺘﻮن )(AUAF
رﺿﺎ ﺳﺮور ) د ﻣﺤﺼﻠﻴﻨﻮ ﻣﺪﻳﺮ(
داراﻻﻣﺎن ،ﺳﻨﺎﺗﻮرﻳﻢ ،آﺎﺑﻞ
)(٤٥٨
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٩٧٢٠٠٤٠٠
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٤٨٠٠٤٠٠
info@auaf.edu.af
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
admissions@auaf.edu.af
www.auaf.edu.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ )(DAB
ﻋﭙﺪاﻟﻘﺪﻳﺮ ﻓﻄﺮت )رﺋﻴﺲ(
اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ واټ ،آﺎﺑﻞ
ټﻴﻠﻔﻮن

ﻓﮑﺲ
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

٠٢٠٢١٠٠٣٠٣
٠٢٠٢١٠٠٣٠٢
٠٢٠٢١٠٠٣٠١
٠٢٠٢١٠٠٣٠٥

governor.office@centralbank.gov.af
fdgoverner.office@centralbank.gov.af

www.centralbank.gov.af

اﻓﻐﺎن ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ ﺳﻼﮐﺎران )(ATC
آﻔﺎﻳﺖ اﷲ اﺑﻼغ )رﺋﻴﺲ(

پتی او تماسونه

وزﻳﺮ اﮐﺒﺮ ﺧﺎن ،دﻳﺎرﻟﺴﻢ ﺳړﮎ )ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ﺳﻔﺎرت ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ(
ﮐﻴڼﯥ ﺧﻮا ﺗﻪ درﻳﻤﻪ ﮐﻮڅﻪ ،اﺗﻢ ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٧٨٢٦١
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٨٨٢٢٨١١١
٠٧٧٦٦٦٥٥٥٠
atc@atcafghanistan.org
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
eblaghk@atcafghanistan.org
www.atcafghanistan.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﭙړﺗﻴﺎ څﺎروﻧﮑﯽ )(IWA
ﻳﻤﺎ ﺗﺮاﺑﯽ )رﺋﻴﺲ(
ﮐﻠﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﻪ  ٦١ﮐﻮر ،د ﻗﻮﻣﻨﺪان ګﺪا ﺳړﮎ ،د ښﺎرواﻟۍ
ﺑﻼﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ
٠٧٠٧٦٨٣٧٨٧
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٢٧١٦٢٤
yama.torabi@gmail.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
Karolina.olofsson@iwaweb.org
www.iwaweb.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

ﻓﮑﺲ
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

٠٠٩٣٢٠٢٥٠٠٦٧٧
mahmodi@aihrc.org.af
aihrc@aihrc.org.af
www.aihrc.org.af

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﻣﻼﺗړ ادارﻩ )(ACSS
ﻣﺎرﮎ ګﺮب )د ډﻟﯥ ﻣﺸﺮ(
د ﺣﺎﺟﻲ ﻳﻌﻘﻮب څﻠﻮرﻻرﯼ ،ﻟﻮﻣړﯼ ﺳړﮎ ،آﺎﺑﻞ
٠٢٠٢٢٠٣٩٠٥
ټﻴﻠﻔﻮن
www.usaidacss.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ ﺟﻮړوﻧﯥ او ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ ﻣﻮﺳﺴﻪ – ﻓﻼح
)(ARRAF
ﻋﺒﺪ اﻟﻮدود ﺣﺎذق )رﺋﻴﺲ(
ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،اووم ﺳړﮎ ٨٤٠ ،ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
)(٢٨٩
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٧٧٦٩٨٠٦٩
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٧٢٢٨٩٠٤
arrafafg@yahoo.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﭙړ ﺛﺒﺎت اﻧځﻮر )(ACSP
اﻟﺴﺎﻧﺪرو ﻣﺎﺳﺘﺮاﻧﺘﻮﻧﻴﻮ )د څﺎﻧګﯥ رﺋﻴﺲ(
د ﻣﺴﻌﻮد ﺳړﮎ ،د اﻳﺴﺎف د ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻲ ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٥١٢١٤٧
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٦٠٠٦١٨٤
necmi.koksal@hq.isaf.nato.int
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
alex.mastrantonio@hq.isaf.nato.int

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(RAFA
اﻧﺠﻨﻴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺷﻴﺪ ﻏﻴﺎﺛﻲ )رﺋﻴﺲ(
ﺗﺎﻳﻤﻨﻲ،څﻠﻮرم ﺳړﮎ ٣٠٥ ،ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٧٧١٢٤
ټﻴﻠﻔﻮن
rafa_org@yahoo.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺳﺎزﻣﺎن )(AHRO
ﻟﻌﻞ ﮔﻞ ﻟﻌﻞ )رﺋﻴﺲ(
ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،د ﻧﺼﻮارو ﭘﺎﻳﮑﻮب ،ﻟﺴﻢ ﺳړﮎ ٤١ ،ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٠٣٨٦٦
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٦٧٢٤٠٤
ahro98@yahoo.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
ahro.lal@gmail.com
www.ahro.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﻮزﻟﻮ ښځﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ښﻮوﻧﻴﺰ )(ECW
اوروزﻧﻴﺰ ﻣﺮﮐﺰ
ﻣﻠﻜﻪ ﻗﺎﻧﻊ )رﺋﻴﺲ(
درﻳﻤﻪ ﮐﺎرﺗﻪ ،د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ دﻓﺘﺮ ،دوﻳﻢ ﻓﺮﻋﻲ ﺳړﮎ ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٧٦٠٦٥
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٣٢٣٣٠٩
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ ecw_afghanistan@yahoo.com
arezo_qanih@yahoo.com

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن )(AIHRC
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﺳﯽ ﻣﺤﻤﻮدي )اﺟﺮاﻳﻲ رﺋﻴﺲ(
درﻳﻤﻪ ﮐﺎرﺗﻪ ،ﭘﻞ ﺳﺮخ ،آﺎﺑﻞ
)(٨٢٩
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٢٠٢٥٠٠٦٧٦
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٤٦٣١٨١٦
٠٧٠٠٢٧٦٢٨٣

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ ﭘﺮوژﻩ )(APAP
واﻟﺘﺮ ﮔﻮارا )رﺋﻴﺲ(
درﻳﻤﻪ ﮐﺎرﺗﻪ ،د داراﻻﻣﺎن ﺳړﮎ ٥٣٧ / B ،ﮐﻮر ،ﺷﭙږﻣﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ
اﺗﻤﻪ ﮐﻮڅﻪ د ﺷﻮرا ﺗﺮڅﻨګ
٠٢٠٢٥٠٠٩٤٠
ټﻴﻠﻔﻮن
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ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

٠٧٩٥١٠٤١٣٦
walterguevara@sunyaf.org
info@sunyaf.org
www.sunyaf.org

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﺎﻧګﻮﻧﯥ د ﻣﻼﺗړ ادارﻩ )(AISA
ﻧﺴﻴﻢ اﮐﺒﺮ )د رﺋﻴﺲ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل(
ﺷﺎﻩ ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺎزﯼ واټ ،د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٨٨٣٠٤
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٢٠٢١٠٣٤٠٤
٠٢٠٢١٠٣٤٠٢
naseema@aisa.org.af
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
invest@aisa.org.af
www.aisa.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻟﭙﺎرﻩ ﺧﻴﺮﻳﻪ ادارﻩ )(WADAN
ﻋﻨﺎﻳﺖ اﷲ ﻧﻴﺎزي )د ﭘﺮوﮔﺮام ﺁﻣﺮ(
د هﺒﻮري ،د ﺟﻮاﻧﻤﺮد ﻗﺼﺎب ﺟﻮﻣﺎت ﺗﻪ ﻧږدې ،درﻳﻢ ﺳړﮎ٦ ،
ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
)(١٠٠٤٣
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٩٩٨٨٩٩٢٨
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٥٢٠١٥١٧٨
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
inayatniazi2000@yahoo.com
info@wadan.org
www.wadan.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣﻘﻮﻧﻮ او ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻨﺴټ )(ARSJF
اﺟﻤﻞ ﺳﻮﻟﻪ ﻣﻞ )اﺟﺮاﻳﻲ رﺋﻴﺲ(
درﻳﻤﻪ ﮐﺎرﺗﻪ ،د داراﻻﻣﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳړﮎ ،د ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯥ او د
ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺷﺒﮑﯥ ﻟﻪ دﻓﺘﺮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻳﻮې وداﻧۍ ﮐﯥ  ،آﺎﺑﻞ
)(٥٦٠
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٠٧٤٤٦٧٢٤
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠١٩٣٥٤٠
arsjf.foundation@gmail.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
ajmalsolamal@yahoo.com
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د زدﮐړې اﻧﺴﺘﻴﺘﻴﻮت )(AIL
ﺳﮑﻴﻨﻪ ﻳﻌﻘﻮﺑﯽ )اﺟﺮاﻳﯥ رﺋﻴﺴﻪ(
 ٦٣ﮐﻮر  ،د ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺮ ﺷﺎ ،د ﻣﻴﺮاﺣﻤﺪ ﺟﻮﻣﺎت
ﺗﺮڅﻨګ دوﻳﻢ ﺳړﮎ  ،ﭘﺮوان ﻣﻴﻨﻪ ،آﺎﺑﻞ
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ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

٠٧٠٠٢٨٤٣٢٦
٠٧٥٢٠٠٠٨٩٤

ail.kabul09@gmail.com
www.creatinghope.org/aboutail

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰو څﻴړﻧﻮ ﻣﺮﮐﺰ )(RCSA
اﺣﻤﺪ اﷲ ﻧﻮﻳﺪ )ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل(
د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﻮهﻨﺘﻮن وروﺳﺘﯽ ﺗﻢ ځﺎﯼ ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٨١٤٠٢٢
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٥٢٠١١٢٥٠
aanawid@yahoo.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
a.naveed@rscaf.org
www.rscaf.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺻﺎدراﺗﻮ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ادارﻩ )(EPAA
اﺣﻤﺪ ﺟﻮاد )اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺪﻳﺮ(
څﻠﻮرﻣﻪ ﮐﺎرﺗﻪ،د ﺳﻮرﻳﺎ د ﻋﺎﻟﻲ ﻟﻴﺴﯥ ﺗﺮﺷﺎ ،دوﻳﻢ ﺳړﮎ ،آﺎﺑﻞ
٠٧٥٢٠٢٤٥٥٠
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٧٨٩٠٢٣٠٦
pakeezah.feroz@epaa.org.af
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
info@epaa.org.af
www.epaa.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻋﻠﻮﻣﻮ اﮐﺎډﻣﻲ )(ASA
ﻧﺼﺮاﷲ ﻣﻨﮕﻞ )د ﺑﺸﺮي ﻋﻠﻮﻣﻮ د څﺎﻧګﯥ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل(
د ﺷﻴﺮ ﭘﻮر څﻠﻮر ﻻرﯼ ،ﻧﻮﯼ ښﺎر ،آﺎﺑﻞ
٠٢٠٢١٠٢٩٢١
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٩٧٩٨٥٦
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻏﻴﺮﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯥ دﻓﺘﺮ
)(ANSO
ﻧﺎﻳﺲ ﻟﻲ) رﺋﻴﺴﻪ(
٠٧٩٩٣٢٣٧٩٢
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٣٢٢١١٦
central@afgnso.org
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

central2@afgnso.org

www.afgnso.org

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻓﺮهﻨګﻲ ﻣﻴﺮاﺛﻮﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯥ ټﻮﻟﻨﻪ )(SPACH
اﻧﺎ روزا رودرﻳﮕﺲ )د ﭘﺮوګﺮام هﻤﻐږې ﮐﻮووﻧﮑﯥ(
ﺗﺎﻳﻤﻨﻲ ،اﮐﺴﻔﺎم دﻓﺘﺮ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،ﻟﻮﻣړﯼ ﺳړﮎ  ٣٣٩ﮐﻮر  ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٨٥٨٥٩
ټﻴﻠﻔﻮن
info@spach.info
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ

پتی او تماسونه

وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

anarodriguez@spach.inf
www.spach.info

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﮐﺮهڼﻴﺰ ﺑﺎزار د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ ﻣﻮﺳﺴﻪ
)(RAMP
د ﮐﺮهڼﯥ ،اﺑﻮ ﻟګﻮﻟﻮ او ﻣﺎﻟﺪارۍ وزارت ،آﺎرﺗﯥ ﺳﺨﻲ ،آﺎﺑﻞ
ﻟﻮﻳﺲ ﻓﺎورو) ﻣﺸﺮ(
٠٧٩٩٢١١٢٠٦
ټﻴﻠﻔﻮن
ssultani@ramp-af.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.ramp-af.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ ټﻮﻟﻨﻪ )(NPO/RRAA
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎرف ﻳﻮﺳﻔﺰﯼ )اداري ﺁﻣﺮ(
اﻳﻮب ﺧﺎن ﻣﻴﻨﻪ ،د داراﻻﻣﺎن ﺳړﮎ )د ﺁرﻳﺎﻧﺎ راډﻳﻮ ټﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﺗﻪ
ﻣﺨﺎﻣﺦ( اووﻣﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ٦٦٩ ،ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٧١٠٤٨٨٢
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٦٨٠٠٨٢٤
٠٧٠٠٢٧٧٤٤١
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ arifyousufzai@nporraa.org.af
info@nporraa.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﮐﻠﻴﻮ دﭘﺎﻧګﻮﻧﯥ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﭘﺮوګﺮام )(AREDP
ﻏﺰال ﺣﺎرث )اﺟﺮاﻳﯽ رﺋﻴﺲ -ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ(
ﺳﺮاﯼ ﻏﺰﻧﻲ ،ﻣﻮزﻳﮏ ﻟﻴﺴﯥ ﺗﻪ ﻧږدې ١٠٧١ ،ﮐﻮر ،درﻳﻤﻪ
ﻧﺎﺣﻴﻪ ،آﺎﺑﻞ
٠٧٥٢٠٢٢٣١٠
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٧٢٨٤٤٥٨
info.aredp@mrrd.gov.af
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
ghizaal.haress@mrrd.gov.af
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﮐﻠﻴﻮ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ او ﺳﻮﻟﯥ ﺳﺎزﻣﺎن )(ARDPO
ﺳﻴﻼب وزﻳﺮي) د اړﻳﮑﻮ ﻣﺴﻮول(
د ﻣﻄﺒﻌﯥ ﺳړﮎ ،اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل رﺳﺘﻮراﻧﺖ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،آﺎﺑﻞ
)(٤٤٥
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٠٠١٩٣٥٤٠
ټﻴﻠﻔﻮن
ardp.org@gmail.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
د ښﻮوﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ښﻮوﻧﻴﺰو ﻣﺮﺳﺘﻮ د ﺳﻴﺴټﻤﻮﻧﻮ ﺟﻮړول
)(BESST
ﺟﻮﻟﻴﻮ راﻣﻴﺮس -د ارﻟﻼﻧﻮ )رﺋﻴﺲ(
وزﻳﺮ اﮐﺒﺮ ﺧﺎن ١٥ ،ﺳړﮎ  ٥ ،ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٧٨٢٥٢٦٦
ټﻴﻠﻔﻮن
julior@caii.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ

وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

www.caii.com

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻧړﻳﻮال ﺻﻨﺪوق )(CFA
اﻧﺎ ﻣﺮﯼ ﺟﯽ .ﻟﻮﮐﺴﻴﻦ )د ټﻮﻟﻮ رﺋﻴﺴﻪ(
درﻳﻤﻪ ﮐﺎرﺗﻪ ٥٨٤ ،ﮐﻮر ٦ ،ﻧﺎ ﺣﻴﻪ ،آﺎﺑﻞ
)(٥٢٦٤
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٩٨٢٠٥٩٥٢
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٦٨٢٩٩٦٥
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ alocsin@afghanistan.childfund.org
www.childfund.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ښﻮوﻧﻴﺰ اوروزﻧﻴﺰ ﺳﺮﮐﺲ
)(MMCC
دﻳﻮﻳﺪ ﻣﻴﺴﻦ او ﺑﺮﻳﺖ ﻣﻴﻮﻟﺤﻮﺳﻦ )اﺟﺮاﻳﻲ رﺋﻴﺴﺎن(
درﻳﻤﻪ ﮐﺎرﺗﻪ ،د داراﻻﻣﺎن ﺳړﮎ ،دوﻳﻢ ﺳړﮎ ښﻲ ﻟﻮر ﺗﻪ د
ﺣﺒﻴﺒﻴﯥ ﻟﻴﺴﯥ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ )د ﺧﻮاﺟﻪ ﻣﻼ ﺟﻮﻣﺎت ﺗﺮﺷﺎ( ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٢٩٩٧٥
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٨٠١٤٠
٠٧٠٠٢٩١١٢٠
٠٧٠٠٢٢٩٩٨٧
circus@afghanmmcc.org
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.afghanmmcc.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﻓﻐﺎن ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ )(HTAC
ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﻳﻒ )ددﻓﺘﺮ ﺁﻣﺮ(
درﻳﻤﻪ ﮐﺎرﺗﻪ  ٤ ،ﺳړﮎ ٢٤٨ ،ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٦١٩٦٤٧
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٩٦٤٦٢
kabul@htac.org
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.htac.org
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺪاﻓﻊ وﮐﻴﻼﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮐﻪ ټﻮﻟﻨﻪ )(AIBA
روح اﷲ ﻗﺎرﯼ زادﻩ )رﺋﻴﺲ(
دﺣﺎﺟﻲ ﻳﻌﻘﻮب څﻠﻮرﻻرﯼ  ،ﺣﻨﻈﻠﻪ ﺟﻮﻣﺎت ،د ﻟﻮﻳﯥ څﺎرﻧﻮاﻟۍ د
زړې وداﻧۍ دﺧﻮﻟﻲ دروازې ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،ﻟﻮﻣړﯼ ﺳړﮎ  ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٢٣٥٩٥
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٧٢١٤٦٩
٠٧٠٠٢٠٣٢٥٠
president@aiba.af
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
rqarizada@yahoo.com
www.aiba.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯥ د ﻣﺠﺘﻤﻌﯥ ﺳﺎزﻣﺎن )(ACSFO
اﻧﺠﻨﻴﺰﻋﺰﻳﺰ رﻓﻴﻊ )اﺟﺮاﻳﻲ رﺋﻴﺲ(
 ٤٨ﮐﻮر  ،ﺷﻬﺮﺁرا واټ )ﻣﻼﻟۍ زﻳږﻧﺘﻮن ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ( ،ﻧﻮﯼ
ښﺎر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٣٥٥٩٤٢٤
ټﻴﻠﻔﻮن
pr@acsf.af
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
info@acsf.af
www.acsf.af/www.acsf-rc.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺮﮐﺰي ﺳﻴﻤﻮ د ﺳﻮﮐﺎﻟۍ ﮐﻤﻴټﻪ )(CAWC
ﻧﻴﮏ ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪﯼ )رﺋﻴﺲ(
ﮐﻠﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﻪ د ﺑﺮج ﺑﺮق ﺗﻢ ځﺎﯼ ،د ﻏﻼم ﺣﻴﺪر ﺧﺎن ﺳړﮎ ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٣٠١٨٠٢
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٧٩٣٠٦
cawckabul@yahoo.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
Nikahmadi64@hotmail.com

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻮ اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯥ اﻧﺴټﻴټﻴﻮټ )(AIAS
روح اﷲ اﻣﻴﻦ )اداري ﺁﻣﺮ(
د اﻧﺼﺎري څﻠﻮر ﻻرﯼ ،د ﮐﻠﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯥ ﺳړﮎ ،ﮐﻴڼ ﻟﻮرﺗﻪ
ﻟﻮﻣړۍ ﮐﻮڅﻪ ١٤٢ ،ﮐﻮر ،ﻧﻮﯼ ښﺎر ،آﺎﺑﻞ
)(١٧٠٨
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٠٠٢٥٢٢٥١
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٠٢٢٥٧٨
٠٧٠٨٣٢٤٢٠٩
rohullahamin@yahoo.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
AIAS.KBL@gmail.com
www.bu.edu/aias
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

ټﻴﻠﻔﻮن

ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

٠٧٩٩١١٧٥٦٥
٠٧٨٦٠١١٥٥٦
٠٧٠٠٢٤٨٨٢٧
info@aims.org.af
abdul.majeed@aims.org.af
www.aims.org.af

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋۍ د هﻤﻐږۍ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ
ادارﻩ ،د ﭘﺎﻟﻴﺴۍ او ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋۍ رﻳﺎﺳﺖ ،دﺑﻮدﻳﺠﯥ ﻋﻤﻮﻣﻲ
رﻳﺎﺳﺖ
)(ANDS
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋۍ رﻳﺎﺳﺖ
وﺣﻴﺪاﷲ وﻳﺴﻲ )د ﺑﻮدﻳﺠﯥ ﻋﻤﻮﻣﻲ رﺋﻴﺲ(
د ﻣﺎﻟﻴﯥ وزارت ،ﭘﺸﺘﻮﻧﺴﺘﺎن واټ ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٠٥٣٦٥٧
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠١٨٢٦٢٣
waissian@gmail.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
info@ands.gov.af
www.ands.gov.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻧﻮﻳﺪ ﺻﺤﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(ANSO
ﻋﻠﻲ ﺟﻌﻔﺮي )ﻣﺪﻳﺮ(
درﻳﻤﻪ ﮐﺎرﺗﻪ١٤ ،ﺳړﮎ ٧٥٦ ،ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٨١٧٤٩١٥
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٠٧٤٠٤٨
٠٧٩٩٤١٨٣١٣
payeshco@gmail.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ

wood2samt@yahoo.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

www.anso.af

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻨﻮ د ﭘﻴﻐﺎم رﺳﻮﻟﻮ او ﺑﻴﺎرﻏﻮﻟﻮ ﻣﻮﺳﺴﻪ
)(ORMDA
ﻣﺤﻤﺪ اﻣﻴﻦ ذﮐﻲ )د اړﻳﮑﻮ ﻣﺴﻮول(
ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،ﻟﺴﻢ ﺳړﮎ  ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٨٥٤٧٠
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٩٠٩٥٩٠
٠٧٠٠٤٨٠٠٠٩

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ځﺎﻳﻲ ټﻮﻟﻨﯥ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﺳﺎزﻣﺎن )(ACDO
ﮔﻞ واﻋﻆ ﮐﺰر )اﺟﺮاﻳﻲ رﺋﻴﺲ(
د ﺗﺎﺟﻮر ﺳﻠﻄﺎﻧﯥ ﻟﻴﺴﯥ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ٤ ،ﻧﺎ ﺣﻴﻪ ،د ﺳﺮﺳﺒﺰۍ
څﻠﻮرﻻرﯼ ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٨١٩٩١
ټﻴﻠﻔﻮن
acdo1232003@yahoo.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د اﻧﺴﺠﺎم ادارﻩ )(AIMS
ﻧﻴﮏ ﻣﺎرﺗﻴﻦ )اﺟﺮاﻳﻲ رﺋﻴﺲ(
وزﻳﺮاﮐﺒﺮ ﺧﺎن ،ﭘﻨځﻠﺴﻢ ﺳړﮎ )ﮐﻴڼ ﻟﻮر ﺗﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﻓﺮﻋﻲ
ﮐﻮڅﻪ( ١٠٧٠ ،ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
)(٥٩٠٦
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ښځﻮ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﯥ –ﺣﺎﮐﺎ
)(HAWCA
ﺳﻴﻠۍ ﻏﻔﺎر )رﺋﻴﺴﻪ(
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﻴﻨﻪ P ،د ﺳﻴﻠﻮ د ﺗﻴﻠﻮ د ټﺎﻧﮏ ﺳړﮎ د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ
 ٥ ،١١٣٧ﻧﺎﺣﻴﻪ،آﺎﺑﻞ
)(١٢٦١
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
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ټﻴﻠﻔﻮن

ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

٠٧٠٦٦٦٢٣٢٧
٠٧٩٧٠٧٥٩٧٦
٠٧٠٨٢١٦٥٦٦
sghaffar@hawca.org
hawca@hawca.org
www.hawca.org

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ښځﻮ ټﻮﻟﻨﻪ )(AWC
ﻓﺘﺎﻧﻪ اﺳﺤﺎق ﮔﻴﻼﻧﻲ )رﺋﻴﺲ(
ﮐﻠﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﻪ ،د ﺑﺮج ﺑﺮق ﺗﻢ ځﺎﯼ ٦١ ،ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
)(١٩١٣
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٩٩٨٨٨١١٨
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٠٤٩٩٨٠
awcafgh@yahoo.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.afghanistanwomencouncil.org
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ښځﻮ ﻧﻮﯼ ﺑﻨﻴﺎد )(AWNF
ﻓﺮﻳﺪﻩ ﺷﻴﺮزوﯼ )رﺋﻴﺴﻪ(
څﻠﻮرم ﻣﮑﺮوﻳﺎن ،ﺷﻠﻢ ﺑﻼﮎ٢٩ ،اﭘﺎرﺗﻤﺎن ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٠٣١٦١
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٧٢١٠٩٤٢٥
eslom_2006@yahoo.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮﻩ د ﺑﻠﺠﻴﻢ د ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ادارﻩ )(SAB
ﺟﻮاد رﺳﻮﻟﻲ )اداري ﻟﻮړﭘﻮړﯼ ﻣﺪﻳﺮ(
د هﺒﻮري ،رﺣﻤﻦ ﺑﺎﺑﺎ ﻟﻴﺴﯥ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ١٥٨٩ ،ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٩١٩٣٤٨٦
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٧١٩٤٩١٦
٠٠٣٢٤٢٣٧٩٣٣١
ﻓﮑﺲ
headsab@yahoo.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
sab_adm@yahoo.com
www.assosab.be
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮﻩ د ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﻣﻮﺳﺴﻪ )(SA
ﺣﺴﻦ اﻟﺴﻌﻴﺪ )د ټﻮﻟﻮ رﺋﻴﺲ(
ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،دووﻟﺴﻢ ﺳړﮎ ،ﭘﺎﯼ ﮐﻮب ﻧﺼﻮار ﺗﻪ ﻧږدې٤١،
ﮐﻮر  ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٣٠٣٦٣٣
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٧٤٠٤٥١٤٤
٠٧٧٧٦٠٧٧٣٢
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
afg.cdm@solidarites-afghanistan.org
afg.adm.coo@solidarites-afghanistan.org

وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

www.solidarites.org

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﻲ روزﻧﻴﺰﻩ ﭘﺮوژﻩ
)(BBC-AEP
ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻔﻴﻖ ﺣﮑﻴﻤﻲ )رﺋﻴﺲ(
ﺧﻴﺮ ﺧﺎﻧﻪ ،ﻗﻠﻌﻪ ﻧﺠﺎرا ،ﻟﻮﻣړﯼ ﺳړﮎ ٢٧١ ،ﮐﻮر  ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٨٥٢٤٠
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٢٠٢٤٠٠٤٩٥
٠٧٠٠٢٥٧١٧٢
aep.bbc@gmail.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
asef_omar@yahoo.com
www.bbcnazer.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ ادارﻩ )(ABR
اﻧﺠﻨﻴﺮ اﺣﻤﺪ اﺑﺮاهﻴﻢ ﺣﻴﺪري )رﺋﻴﺲ(
ﺗﺎﻳﻤﻨﻲ واټ ،ﻳﻮوﻟﺴﻢ ﺳړﮎ ٢٦٠٨ ،ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٩١١٠٤
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٥٢٠١٩٦٤٢
abr.kabul@gmail.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
abr_kabul1@yahoo.com
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د ﮐﻮﭼﻨﻴﻮ ﭘﻮروﻧﻮ د ﭘﺎﻧګﻮﻧﯥ د ﻣﻼﺗړ
ادارﻩ )(MISFA
ﮐﺎ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﻘﻴﺮي )رﺋﻴﺴﻪ(
ﻧﻮﯼ ښﺎر ،د ﻋﺼﻤﺖ ﻣﺴﻠﻢ ﮐﻮڅﻪ ١٩٥ ،ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٤٩٩٥٠٥
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٩٥٤٧٤
info@misfa.org.af
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
jamil.danish@misfa.org.af
www.misfa.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺮﺳﺘﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ادارﻩ )(AADA
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺷﻬﺎب )د ﭘﺮوګﺮام رﺋﻴﺲ(

درﻳﻤﻪ ﮐﺎرﺗﻪ ،د ﭘﻞ ﺳﺮخ څﻠﻮر ﻻرﯼ١٩٢ ،ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ

ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

)(٢٠٠٦
٠٧٩٩٤٧٨٦١
٠٧٨٦٦١١٣٢٥
arahman@aada.org.af
aada.kabul@gmail.com
www.aada.org.af

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺮﺳﺘﯥ ﮐﻤﻴټﻪ )(ARC
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﺳﺘﺎﻧﮑﺰﯼ )د دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺮ(
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د ﺷﺎﻩ ﺷﻬﻴﺪ د زﻳﺎرت ﺗﺮ ښﺎ ١،ﺳړﮎ ١ ،ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٨٧٦٠٦
ټﻴﻠﻔﻮن
arckabul@live.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
kabularc@gmail.com
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ او ﮐﻠﺘﻮرﯼ ﻣﺮﮐﺰ  -ﺁﻳﻨﻪ )(AINA
ﺑﺮاﺟﺶ ورﻣﺎ )د ټﻮﻟﻮ رﺋﻴﺲ(
د ﺷﻬﻴﺪ څﻠﻮر ﻻرﯼ ٢١،ﮐﻮر  ١٠ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،ﻧﻮﯼ ښﺎر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٣٨٩٥٥
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٣٣٣٨٨٨
٠٧٩٩٨٢٩٨٠٨
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ bkverma100@hotmail.com
www.ainaworld.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻠﻲ راډﻳﻮ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن )(RTA
اﻧﺠﻴﻨﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن ﭘﻨﺠﺸﻴﺮي )د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ اړﻳﮑﻮ رﺋﻴﺲ(
د ﻟﻮﯼ ﻣﺴﻌﻮد ﺳړﮎ ،د ﻣﺴﻌﻮد څﻠﻮرﻻرې ،آﺎﺑﻞ
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ ) ٥٤٤د ﮐﺎﺑﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﺎﻧﻪ(
٠٢٠٢١٠٢٤٨٧
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٣٢١٨٢٣
fr_rta@yahoo.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
panjshiriar@yahoo.com
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﻣﻮﺧﻪ )(GPA
رﻣﻀﺎن زﻳﺐ )رﺋﻴﺲ(
ﭘﻞ ﺧﺸﮏ ٢،ﺳړﮎ ١٣ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٣٧٣٩٥٧
ټﻴﻠﻔﻮن
gpa_org@yahoo.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ

ramzanzaib2002@yahoo.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

www.globalpointafghanistan.org

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ټﺎﻳﻤﺰ ورځﭙﺎڼﻪ )(ATD
ﻋﺒﺪاﻟﺼﺒﻮر ﺳﺮﻳﺮ) د اړﻳﮑﻮﻣﺴﻮول(
دوهﻢ ﭘﺮوان ،د ﮐﺎردان ﭘﻮهﻨﺘﻮن ﺗﺮ ﺷﺎ ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٨٩٥٤٦٢٦
ټﻴﻠﻔﻮن
afgtimes@yahoo.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
saboorsareer01@yahoo.com

د اﻓﻐﺎﻧﻨﺴﺘﺎن د ﺳﻮداګﺮۍ او ﺻﻨﺎﻳﻌﻮ ﺧﻮﻧﻪ )(ACCI
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﺑﺎن ﺣﻖ ﺟﻮ )اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺪﻳﺮ(
ﺣﻀﻮري ﭼﻤﻦ ،د ﮐﺎﺑﻞ ﻧﻨﺪارې ﺗﺮڅﻨګ ،آﺎﺑﻞ
)(٢٣٣
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
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ټﻴﻠﻔﻮن

ﻓﮑﺲ
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

٠٧٩٩٤٦٢٣٨٨
٠٧٩٩٨١٠١٨٤
٠٧٥٢٠٢٥٨٥٤
٠٧٧٦١٠٠١٦٦
info@acci.org.af
ceo@acci.org.af
www.acci.org.af

د اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ﻣﺆﺳﺴﻮ د هﻤﻐږۍ ادارﻩ )(ANCB
ﺻﺪاﻗﺖ ﻋﻠﻲ )د ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ﻣﻮﺳﺴﻮهﻤﻐږﯼ ﮐﻮوﻧﮑﻲ(
د ﺗﺎﻳﻤﻨﻲ ﭘﺮوژﻩ ،ﺗﺎﺑﺎن روﻏﺘﻮن ﺗﻪ ﻧږدې ،درﻳﻢ ﺳړﮎ ،ﻟﻮﻣړﯼ
ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٠٠٢٦٦
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٣٣٣٦٢١
ancb@ancb.org
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
admin@ancb.org
www.ancb.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﻓﻐﺎن ﮐﻮرﻧﻴﻮ د ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ دﻓﺘﺮ )(CAF
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺬﻳﺮ رﺳﻮﻟﻲ )د ټﻮﻟﻮ رﺋﻴﺲ(
د ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﺎن ﻟﻮﻣړۍ ﺑﺮﺧﻪ ،د ﭘﺮوﻓﻴﺴﺮ رﺳﻮل اﻣﻴﻦ د ﻟﻴﺴﯥ
ﻟﻮﻳﺪﻳځ ﻟﻮر ﺗﻪ ١٧١ ،ﮐﻮر ٥ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ،آﺎﺑﻞ
)(٥٨٢٢
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٩٩٠١١٠٥٢
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٧٧٨٢٢٣٠٥
٠٧٩٩٣١١٦١٩
cafkbl@gmail.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
naimrassa@gmail.com
www.caf.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﻓﻐﺎن ښځﯥ ﻏږ راډﻳﻮ )(VAWR
ﺟﻤﻴﻠﻪ ﻣﺠﺎهﺪ )رﺋﻴﺲ(
ﺳﺎﻟﻨګ واټ ،د رﺣﻴﻢ ګﺮدﻳﺰي د ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺮڅﻨګ ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٧٥٠٨٩
ټﻴﻠﻔﻮن
jmujahed@yahoo.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
jamila_mujahed@yahoo.com
د اﻗﺘﺪار ﻣﻠﻲ اووﻧﻴﺰﻩ )(EM
ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ رﺿﻮاﻧﻲ )اډﻳټ ﮐﻮوﻧﮑﯽ(
د ﻋﻤﺮ ﺟﺎن ﻗﻨﺪهﺎري ﺟﻮﻣﺎت ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،د وﮐﻴﻞ ﺻﻤﺪ ﮐﻮڅﻪ
)ﮐﻴڼ ﻟﻮرﺗﻪ( ٢ ،ﮐﻮر  ،آﺎﺑﻞ

پتی او تماسونه

٠٧٩٩٣٤٨٧٩١
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٢١١٣٤١
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ eqtedaremelli@yahoo.com
alirezvani2006@yahoo.com
www.eqmweekly.com.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﻗﺘﺼﺎد وزارت )(MoEC
ﻋﺒﺪاﻟﻬﺎدي ارﻏﻨﺪﻳﻮال )وزﻳﺮ(
د ﻣﻠﮏ اﺻﻐﺮ څﻠﻮرﻻرﯼ ﺷﺎﻩ ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺎزي واټ )د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ
ﭼﺎرو وزارت ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ( ،آﺎﺑﻞ
٠٢٠٢١٠٠٣٩٤
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٦٣٧٤٨
٠٢٠٢١٠٠٣٩٤
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ khalid.rahmani@gmail.com

hadiafghan52@yahoo.com
د ﻓﮑﺮ د روان درﻣﻠﻨﯥ څﻴړﻧﻴﺰﻩ ﻣﻮﺳﺴﻪ) (Feker
ﻋﺒﺎس ﭘﺎﻳﻨﺪﻩ ﻧﻴﮏ) د دﻓﺘﺮ ﻣﺴﻮول(
څﻠﻮرﻣﻪ ﮐﺎرﺗﻪ د ﺳﻴﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﻓﻐﺎن څﻠﻮر ﻻرې ﺗﻪ ﻧږدې،
د ﺑﺎﺧﺘﺮ ﭘﻮهﻨﺘﻮن ﺗﺮ څﻨګ
٠٧٩٥٦٨٦٢١٦
ټﻴﻠﻔﻮن:
د اﮐﺴﻔﺎم ﺟﻲ ﺑﻲ ﻣﺆﺳﺴﻪ )(Oxfam GB
ﻣﺎﻧﻮهﺮ ﺷﻴﻨﻮﯼ )د ټﻮﻟﻮ رﺋﻴﺲ(
ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،ﻟﻮﻣړﯼ ﺳړﮎ ٣٩٨ ،ﮐﻮر ،ﻟﺴﻤﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ،آﺎﺑﻞ
)(٦٨١
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٩٨٤١٣٨٦٨
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩١٠٩٧٦٨
٠٢٠٢٢٠٣٦١٣
٠٠٨٨٢١٦٨٤٤٤٥٠٠٧
mshenoy@oxfam.org.uk
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
oxfamkbl@oxfam.org.uk
www.oxfam.org.uk
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﮐﺴﻔﺎم ﻧﻮﻳﺐ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(Oxfam Novib
ﻧﻴټﻲ ﺑﺎرګﻮا )د ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﺁﻣﺮ(
ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ٥ ،ﺳړﮎ ١١٤١ ،ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
)(٦٨١
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٩٦٠١٠٠٤٥
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ neeti.bhargava@oxfamnovib.nl
www.oxfamnovib.nl
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

اﮐﺸﻦ اﻳډ -اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(ActionAid
ﮔﺎﻳﻦ ﺑﻬﺎدر ادﻳﮑﺎرﯼ )د ټﻮﻟﻮ رﺋﻴﺲ(
ﮐﻮر  ،٤١٩/٩٩وهﺎج روﻏﺘﻮن ﺳړﮎ ،ﻧﺎدرﻳﻪ ﻟﻴﺴﯥ ﺳﺮﮎ ﺗﻪ
ﻣﺨﺎﻣﺦ ،د ﭘﺮوان ﻣﻴﻨﯥ ﻟﻮﻣړۍ ﺣﺼﻪ ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٠٤٣٦٥٦
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٧٠٧٥٩٧٩
٠٧٩٩٧٥٨٦٨٧
٠٢٠٢٢٠٣٧٥٦
ﻓﮑﺲ
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ gb.adhikari@actionaid.org
Zarrena.Vasquez@actionaid.org
www.actionaidafg.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﮐﺸﻦ ﻓﻴﻢ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(ACF
ښﺎﺷﻮات ﺳﺎراف )دټﻮﻟﻮ رﺋﻴﺲ(
د هﺮاﺗﻲ د ﺟﻮﻣﺎت ﺳړﮎ )د اﺗﺼﺎﻻت وداﻧۍ ﺗﻪ ﻧږدې( ،ﻧﻮﯼ
ښﺎر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٥٦٦١٢٨
ټﻴﻠﻔﻮن
hom@af.missions-acf.org
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
kabul@af.missions-acf.org
www.actioncontrelafaim.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﻟټﺎﯼ ﻣﺸﻮرﺗﻲ دﻓﺘﺮ )(Altai
ارﻳﮏ دﻳﻮﻳﻦ )رﺋﻴﺲ(
ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،آﺎﺑﻞ
ټﻴﻠﻔﻮن

٠٧٩٩٨٨٨١١١
٠٧٩٩٨٨٨٦٦٦
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ edavin@altaiconsulting.com
info@altaiconsulting.com
www.altaiconsulting.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ام ،اس ،ډﯼ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(MSD
ﮐﻴﻦ اﻳﺴﺮ )رﺋﻴﺲ(
ﺟﻤﺎل ﻣﻴﻨﻪ ،د ﻏﺎزي ﻟﻴﺴﯥ ﺗﺮ ﺷﺎ ٧٥،ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٧٨٣٨٨٩٥
ټﻴﻠﻔﻮن
info@msdev.org
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.msdev.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

د ام ،ډي ،ﺳﻲ د ﻣﺎﻳﻦ ﭘﺎﮐۍ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(MDC
ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻬﺎب ﺣﮑﻴﻤﻲ )رﺋﻴﺲ(
د ﻣﺮﻧﺠﺎن د ﻏﻮﻧډۍ ﻟﻮﻳﺪﻳځ ﻟﻮر ﺗﻪ ،د ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺮﻳښﻨﺎ دﻓﺘﺮ ﺗﻪ
ﻣﺨﺎﻣﺦ ،ﻟﻮﻣړﯼ ﻣﮑﺮورﻳﺎن ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٧٨٥٨٩٠٨
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٢٢٨٧٧
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ﻓﮑﺲ
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

٠٧٥٢٠٢١٨٠٨
٠٠٩٣٢٠٢٣٠٠١٣٥
mdcafghan@hotmail.com
mdcafghan@yahoo.com
www.mdcafghan.org

د اﻣﺮﻳﮑﯥ ﻧﺸﺮاﺗﻲ ﺧﺒﺮي ﻣﻮﺳﺴﻪ )(ABCNews
ﻋﻠﻴﻢ ﺁﻏﺎ )ﭘﺮودﻳﻮﺳﺮ(
ﻧﻮﯼ ښﺎر ،ﺷﻴﺮ ﭘﻮر ١٥،ﺳړﮎ ،ﮐﻴڼ ﻟﻮر ﺗﻪ  ۶ﮐﻮڅﻪ،
١٠٢٤ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٥٦٩٦٩٢
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٦٦٣٠٣٨٠
٠٧٠٠٣٠٠٤٥٦
aleem.agha@abc.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
nicholas.s.schifrin@abc.com
www.abcnews.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﻣﺮﻳﮑﯥ ﺳﻔﺎرت/د ﻋﺎﻣﻪ ﭼﺎرو څﺎﻧګﻪ )(USA
د ﻟﻮﯼ ﻣﺴﻌﻮد ﺳړﮎ ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠١٠٨٢٧٨
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠١٠٨٢٧٧
mansoorsx@state.gov
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.kabul.usembassy.gov
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﻣﺮﻳﮑﺎ ﻏږ ،ﺁﺷﻨﺎ راډﻳﻮ ټﻠﻮﻳﺰﻳﻮن )(VOA Ashna
ﻣﺤﻤﺪ اﮐﺮام ﺷﻴﻨﻮارﯼ )هﻤﻐږﯼ ﮐﻮوﻧﮑﯽ(
وزﻳﺮ اﮐﺒﺮ ﺧﺎن ،ﭘﻨځﻠﺴﻢ ﺳړﮎ ٢٦ ،ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
)(٢١٤
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٥٢٠٠٤١٦٦
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٧٧٤٤٧٧
٠٧٠٠٢٧٧١٩٨
٠٠٨٨ ٢١٦ ٨٩٨٥ ٠٤٩٩
٠٠٤٢٢٢١١٢١٩١٣
ﻓﮑﺲ
eshinwari@yahoo.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
eshinwari@hotmail.com
www.voanews.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ټﺎﮐﻨﻴﺰو ﺳﻴﺴټﻤﻮﻧﻮ ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن )(IFES
ﮐﺮﻳﻨﻪ ﭘﺮﻳﻠﯽ )د ﭘﻼوې ﻣﺸﺮ(
ﺷﺶ درﮎ د ﻋﺴﮑﺮي ﮐﻠﻮپ ګﻮﻻﻳﻲ ٣٠٢،ﮐﻮر ۶ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٥٩٩٤٥٦٤
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢١٥١٧٠
cperelli@ifes.org
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
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wshadman@ifes.org
www.ifes.org

د اﻧﺪوﻧﻴﺰﻳﺎ ﺳﻔﺎرت )(Indonesia
ﺣﺮﻣﺎن هﺪاﻳﺖ )ﺳﻔﻴﺮ(
د ﻣﻼﻟۍ واټ ،ﻧﻮﯼ ښﺎر ،آﺎﺑﻞ
)(٥٣٢
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٢٠٢٢٠١٠٦٦
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٢٠٢٢٠١٧٣٥
ﻓﮑﺲ
kabul.kbri@deplu.go.id
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
د ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﻮ دهﻤﻐږۍ ادارﻩ )(CHA
ﻏﻼم ﻋﻠﯽ ﻓﮕﺎرزادﻩ )اداري رﺋﻴﺲ(
دﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﺎن ﻣﻴﻨﯥ د ﺟﻴﻢ ﺑﺮﺧﻪ ،ﻗﻨﺒﺮ څﻠﻮرﻻرﯼ دﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺖ
روزﻧﻴﺰ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ٥ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٩١٧٢٢
ټﻴﻠﻔﻮن
fegarzada@cha-net.org
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
admin@cha-net.org
www.cha-net.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﻧﺼﺎر ﺧﻴﺮﻳﻪ اﻧﺴﺘﻴﺘﻴﻮت )(ARI
رﺿﺎ ﺳﺪودﻳﻨﯽ )د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ اړﻳﮑﻮ ﻣﺪﻳﺮ(
د ﺣﺎﺟﻲ ﻳﻌﻘﻮب ﻟﻪ څﻠﻮر ﻻرې څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ )د ﺳﺮﻩ ﺻﻠﻴﺐ
ﻣﺮﮐﺰي دﻓﺘﺮ ﺗﻪ ﻧږدې( ،ﻧﻮﯼ ښﺎر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٩٠٤٢٧
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٢٤٤٤٢
٠٠٩٨٥١١٦٠٦٥٣٢١
tahami@emdadari.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
sadodini@emdadari.com
www.emdadari.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
اﻧټﺮﻧﻴﻮز اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(Internews
ﺷﺎرﻣﻴﻦ اﻧﺪرﺳﻦ )د ټﻮﻟﻮ رﺋﻴﺲ(
ﻧﻮﯼ ښﺎر ،د اﻧﺼﺎري څﻠﻮرﻻرﯼ ،د ﮐﻠﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯥ ﺳړﮎ،ﮐﻴڼ ﻟﻮر
ﺗﻪ ١ﺳړﮎ ١٤٣ ،ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٧٥٣٤٣٣٦
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ canderson@internews.org
info@internews.af
www.internews.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﻧﻴﺲ ورځﭙﺎڼﻪ )(AD
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺴﻴﻢ ﺳﺮوش )ﺧﭙﺮوﻧﮑﯽ(

پتی او تماسونه

درﻳﻢ ﻣﮑﺮوﻳﺎن ،د ﺁزادۍ د ﻣﻄﺒﻌﯥ د وداﻧۍ درﻳﻢ ﭘﻮړ ،آﺎﺑﻞ
٠٢٠٢٣٠١٣٤٢
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٧١٠٤٠٤١
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ anisdailypaper@gmail.com
د اوﻣﺮ د ﻣﺎﻳﻦ ﭘﺎﮐۍ او ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(OMAR
ﻓﻀﻞ ﮐﺮﻳﻢ ﻓﻀﻞ )رﺋﻴﺲ(
ﻏﺎزﯼ ﺳټﻴﺪﻳﻮم ﺗﻪ ﻧږدې ،ﺣﻀﻮري ﭼﻤﻦ ،آﺎﺑﻞ
)(١٥٠
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٩٩٣٢٢١٢٧
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٣٢٢١٢٩
٠٧٩٩٣٢٢١٢٦
٠٠٩٣٢٠٢١٠٢١٥٢
ﻓﮑﺲ
fazel02@hotmail.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.omar.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اډوﻧټﺴټ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯼ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن )(ADRA
اﺣﻤﺪ ﻓﺮﻳﺪ )ﻣﺎﻟﻲ او اداري ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل(
د ﮐﻠﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯥ ﺳړﮎ ،دوهﻤﻪ ﮐﻮڅﻪ ،د اﻧﺼﺎري څﻠﻮر ﻻرﯼ،
ﻧﻮﯼ ښﺎر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٧٧٣٢٨٤٠٢
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٧٧٣٢٨٤٠
٠٧٧٧٣٢٨٤٠٣
admin@adra-af.org
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
v.nelson@adra-af.org
www.adra.euroafrica.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اړﻳﮑﻮ دﻓﺘﺮ )(TLO
اﺣﺴﺎن اﺣﻤﺪ ذهﻴﻦ )رﺋﻴﺲ(
ﺗﺎﻳﻤﻨﻲ ٦ ،ﺳړﮎ ٩٥٩ ،ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
)(٥٩٣٤
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٠٠٢٠٣٥٢٧
ټﻴﻠﻔﻮن
info@tlo-afghanistan.org
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
massod.karokhail@tlo-afghanisan.org
www.tlo-afghanistan.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﻳټﺎﻟﻴﺎ ﺳﻔﺎرت )(Italy
ﮐِﻠﻮدﻳﻮﮔﻠﻨﺘﺰر )ﺳﻔﻴﺮ(
د ﻟﻮﯼ ﻣﺴﻌﻮد ﺳړﮎ ،آﺎﺑﻞ
ټﻴﻠﻔﻮن

٠٢٠٢١٠٣١٤٤
٠٧٩٨٦٠٦٠٦١/٣/٤
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ ambasciata.kabul@esteri.it
connazionali.ambkabul@esteri.it

د اﻳﺮان اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ ﺳﻔﺎرت )(Iran
ﻓﺪا ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺎﻟﮑﻲ ﺟﻌﻔﺮي )ﺳﻔﻴﺮ(
د ﺳﻮﻟﯥ واټ ،د ﺷﻴﺮﭘﻮر څﻠﻮرﻻرﯼ ،آﺎﺑﻞ
٠٢٠٢١٠١٣٩١
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٢٠٢١٠١٣٩٢
٠٢٠٢١٠١٣٩٣
٠٢٠٢١٠١٣٩٥
٠٢٠٢١٠١٣٩٦
ﻓﮑﺲ
Emkabul@yahoo.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
د اﻳﮑﻮل اﮐﺴﺲ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(EA
اﻧﻮر ﺟﻤﻴﻠﻲ )د ټﻮﻟﻮ رﺋﻴﺲ(
د ﺗﺎﻳﻤﻨﻲ  ٨ﺳړﮎ ﻟﻪ ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ﺳﺮﻩ څﻴﺮﻣﻪ ٥٨٩ ،ﮐﻮر ،ﮐﺎﺑﻞ
)(١٤٤٩
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٩٩٨٦٨٤٤٣
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٢٢٠٠٨٨٩
ajamili@equalaccess.af
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
anwarjamili@gmail.com
www.equalaccess.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﻳﻤﺮﺟﻨﺴۍ روﻏﺘﻮن )(Emergency
ﻧﻮﯼ ښﺎر ،د ﭘﺎرﮎ ﺳړﮎ )ګﻞ ﻓﺮوﺷۍ ﮐﻮڅﯥ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ( ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٥٦٥٩٦٦
ټﻴﻠﻔﻮن
emergency@emergency.it
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.emergency.it
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﻳټﺎﻟﻴﺎ د هﻤﮑﺎرﻳﻮ دﻓﺘﺮ )(IC
ادرﺋﻴﺲ ﻋﺜﻤﺎن )د اړﻳﮑﻮ ﻣﺴﻮول(
د ﻟﻮﯼ ﻣﺴﻌﻮد ﺳړﮎ ،آﺎﺑﻞ
٠٢٠٢١٠٤٧٥١
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
idress.osman@coopitafghanistan.org
د اې ،ﺳﻲ ،ﺁﯼ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(ECI
ﻓﺪرﻳﮏ وان ﺣﮑﻤﻦ )ﺳﺎﺣﻮﯼ رﺋﻴﺲ(
د څﻠﻮرﻣﻪ ﮐﺎرﺗﻪ ﻟﻮﻣړﯼ ﺳړﮎ G١٦ ،ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٧٣٢٩٧١٧
ټﻴﻠﻔﻮن
heckmanv@ec-int.org
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
د ﺁرﻣﺎن اف ام راډﻳﻮ )(Arman
ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺤﺴﻨﻲ )د اﺟﺮاﺋﻴﻮي دﻓﺘﺮ ﺁﻣﺮ(
وزﻳﺮ اﮐﺒﺮ ﺧﺎن١٢ ،ﺳړﮎ ٣ ،ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
)(١٠٤٥
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
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ټﻴﻠﻔﻮن
ﻓﮑﺲ
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

٠٧٩٨١٣٩٥٣٠
٠٧٩٦٠٠٩٠٠٩
٠٠١٨٦٥٣٤٢٥٧٧١
info@arman.fm
sales@arman.fm
www.arman.fm

د ﺁزادۍ راډﻳﻮ )(RFERL
اﻣﻴﻦ ﻣﺪﻗﻖ )رﺋﻴﺲ(
وزﻳﺮ اﮐﺒﺮﺧﺎن ،ﭘﻨځﻠﺴﻢ ﺳړﮎ ،ښﻲ ﻟﻮر ﺗﻪ څﻠﻮرﻣﻪ ﮐﻮڅﻪ٢٦ ،
ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
)(١٤٧١
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٠٠٢٩٥٨٧١
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٢٠٢١٠٢٧١٩
mudaqiqa@rferl.org
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.rferl.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺁزادۍ ﻏږ راډﻳﻮ او ورځﭙﺎڼﻪ )(VoF
ﮔﻴﺮﻧﻮت ﮔﻴﺮﻟﻴﻨﮕﺮ )د رﺳﻨﻴﻮ رﺋﻴﺲ(
د ﻣﺴﻌﻮد ﺳړﮎ ،د اﻳﺴﺎف ﻣﺮﮐﺰي ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻲ )د اﻣﺮﻳﮑﯥ ﺳﻔﺎرت
ﺗﻪ ﻧږدې( ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٩١٥٦٢٣٨
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٥١١٣٢٠
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ gierlingerg@isaf-hq.nato.int
www.sada-i-azadi.net
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺁﺳﻴﺎ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﻧﮏ )(ADB
راﺑﺮت ﮔﻮردن رﻳﻨﮑﺮ )د ټﻮﻟﻮ رﺋﻴﺲ(
ﻧﻮﯼ ښﺎر ،د ﺣﺎﺟﻲ ﻳﻌﻘﻮب څﻠﻮر ﻻرﯼ ،دوﻳﻢ ﺳړﮎ١٢٦ ،ﮐﻮر
 ،آﺎﺑﻞ
)(٣٠٧٠
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٩٤٢٢٦٧٠٣
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٦٢٤٢٨٦
rgrinker@adb.org
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
samin@adb.org
www.adb.org/afghanistan
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺁﺷﻴﺎﻧﻪ دﻓﺘﺮ )(ASCHIANA
ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ )رﺋﻴﺲ(
د ﮐﺎراوټﻮﻟﻨﻴﺰو ﭼﺎرو د وزارت ﺗﺮ څﻨګ ،آﺎﺑﻞ
)(١٨٢٧
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٠٠٢٧٧٢٨٠
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٤٣٥٩١
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aschiana@yahoo.com.au
yousefaschiana@yahoo.com
www.aschaina.com

د ﺁﻏﺎ ﺧﺎن ﺗﻌﻠﻴﻤﯽ ﺧﺪﻣﺎت )(AKES, A
ﺣﺴﺎم اﻟﺪﻳﻦ ﻓﺮهﺎدي )د ﺑﺸﺮي ﻗﻮاوو او اداري ﺑﺮﺧﯥ ﻣﺪﻳﺮ(
ﻧﻮﯼ ښﺎر ،ﺷﻴﺮﭘﻮر B-٩ﺳړﮎ  ٦٤٨ ،ﮐﻮر ١٠ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٤٣١٣٦٢
ټﻴﻠﻔﻮن
hassam.farhadi@akdn.org
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.akdn.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺁﻏﺎ ﺧﺎن ﮐﻠﺘﻮري ﺑﻨﻴﺎد )(AKTC
اﺟﻤﻞ ﻣﻴﻮﻧﺪي )(Acting CEO
د داراﻻﻣﺎن ﺳړﮎ،د ﻣﻌﻴﻦ اﻓﻀﻞ ﺧﺎن ﮐﻼ )د ﺣﻤﻴﺮا ﺳﻠﺠﻮﻗﻲ
ﺟﻮﻣﺎت ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،دګﺬرګﺎﻩ ﮐﻮڅﻪ( ،آﺎﺑﻞ
)(٥٨٠٥
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٩٣٦٦٦٢٢٢
ټﻴﻠﻔﻮن
aktc.afg@akdn.org
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
_www.akdn.org/afghanistan
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
cultural_development.asp
د ﺁﻏﺎﺧﺎن ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ﺷﺒﮑﻪ )(AKDN
ﻋﻠﯽ ﻣﻮﺟﻲ )اﺳﺘﻮګﻦ اﺳﺘﺎزﯼ(
وزﻳﺮ اﮐﺒﺮ ﺧﺎن ،اووﻟﺴﻢ ﺳړﮎ  ٢٩٧ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٣٠٠٠٨٢
ټﻴﻠﻔﻮن
info.info@akdn.org
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.akdn.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺁﻏﺎﺧﺎن ﺑﻨﻴﺎد  -اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AKF
ﮐﻔﻴﻦ ﻣﻮري )رﺋﻴﺲ(
وزﻳﺮ اﮐﺒﺮ ﺧﺎن ،دﻳﺎرﻟﺴﻢ ﺳړﮎ ،د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳړﮎ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ ٤٣
ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
)(٥٧٥٣
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٢٠٢٣٠١١٨٩
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٢٠٢٣٠١١٨٩
ﻓﮑﺲ
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ ian.macwilliam@akdn.org
info.info@akdn.org
www.akdn.org/akf
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺁﻟﻤﺎن اﻓﻐﺎن ﺑﻨﻴﺎد )(GAF
ﻧﻮﯼ ښﺎر ،آﺎﺑﻞ
gaf_kabul@yahoo.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
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د ﺁﻟﻤﺎن ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﻧﮏ )(KfW-GDB
ﮔﻮﻧﺮ واﻳﻞ زوهﻠﺰ )د ټﻮﻟﻮ رﺋﻴﺲ(
د ﺻﺪارت څﻠﻮرﻻرﯼ ،ﺟﺮﻣﻦ هﻮز ٢/٣٣ ،ﮐﻮر  ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٠٢٠٩٩١
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٧٤٤٥٦
٠٧٠٠٢٨١٤٤٧
kfw.kabul@kwf.de
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
gunnarwaelzholz@kfw.de
www.kfw.de
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺁﻟﻤﺎن ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ هﻤﮑﺎرۍ )(GTZ
ﺗﻮﻣﺎس ﻻﻣﻦ )د ﻋﻤﻮﻣﻲ رﺋﻴﺲ -ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل(
د ﺻﺪارت څﻠﻮرﻻرﯼ ٣٣/٢ ،ﮐﻮر،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٣١٠٣٥٣
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٦٧٢٠٢٢١
thomas.lehmann@giz.de
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.giz.de
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺁﻟﻤﺎن دﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ادارﻩ )(DED
روﻧﺎﻟﺪ ﻟﻮﮐﻨﺮ )ﻋﻤﻮﻣﻲ رﺋﻴﺲ(
د ﺻﺪارت څﻠﻮرﻻرﯼ ٣٣/١٠ ،ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٠٥٧٩٧
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٧٧٩٠٠٦٣٤
٠٧٩٩٠٥٥١٠٦
dedafg@web.de
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ

dedafg-oa4@web.de
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

www.afghanistan.ded.de

د ﺁﻣﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(ARD
ﻧﺬﻳﺮ ﻣﺤﻤﺪ )رﺋﻴﺲ(
ﺗﺎﻳﻤﻨﻲ ،څﻠﻮرم ﺳړﮎ )د ﺗﻴﻠﻮ ټﺎﻧﮏ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ( ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٧٧٣٧٧
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٩٠٨٦١
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ engnazer_ard@yahoo.com
د ﺁﻳﻴﻨﻪ ﻋﮑﺎﺳﻲ ﺁژاﻧﺲ  -اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AINA
ﻓﻬﻴﻢ دﺷﺘﻲ )د ټﻮﻟﻮ رﻳﺲ(
د ﺣﺎﺟﻲ ﻳﻌﻘﻮب د څﻠﻮرﻻرې دوﻳﻢ ﺳړك ) ښﻲ ﺧﻮا ( ،ﻧﻮﯼ
ښﺎر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٧٩٩٧٧٥
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٦٤٤٠١١٢
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ Fahim.dashty@ainaphoto.org.af
Kawus.jihish@ainaphoto.org.af

د ﺑﺎﺑﺮ ﺑڼ د ﺳﺎﺗﻨﯥ او ﭘﺎﻟﻨﯥ ﻣﺆ ﺳﺴﻪ )(BBT
اﻣﺎن اﷲ ﺻﺎﺣﺒﺰادﻩ )رﺋﻴﺲ(
ﮔﺬرﮔﺎﻩ ،ﺑﺎغ ﺑﺎﺑﺮ ،اووﻣﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٢٦٤٣١
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٣٠٥٩٠٤
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ Amanullahsahibzada@hotmail.com
د ﺑﺎﺧﺘﺮ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺁژاﻧﺲ )(BNA
ﺑﺸﻴﺮ ﺷﺒﻴﺮ )رﺋﻴﺲ(
د ﮐﻠﺘﻮر او ځﻮاﻧﺎﻧﻮ وزارت ،دﻩ اﻓﻐﺎﻧﺎن ،آﺎﺑﻞ
٠٢٠٢١٠١٣٠٤
ټﻴﻠﻔﻮن
bashirshabir@yahoo.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
د ﺑﺎﺧﺘﺮ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ﺷﺒﮑﻪ )(BDN
اﺣﻤﺪ ﻓﺮﻳﺪ ﻓﺎﻳﻖ )ادارﯼ رﺋﻴﺲ(
ﭘﺮوان ﻣﻴﻨﻪ ،د ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ﺳﻴﻨﻤﺎ ،د ﺣﻤﺎم ﺳړﮎ ٣٢٦ ،ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٠٠٧٥٦٤
ټﻴﻠﻔﻮن
bakhtardf@yahoo.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
qnasrat@gmail.com
www.bdn.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺑﺤﺮان ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ډﻟﻪ )(ICG
ﮐﻨﺪﻳﺲ راﻧﺪﮐﺲ )ﻟﻮړﭘﻮړﯼ ﺷﻨﻨﻮوﻧﮑﯽ(
اﻣﻴﺪ اﻓﻐﺎن ﺗﺮﮎ ﻟﻮﻣړﻧﻲ ښﻮوﻧځﻲ ﺗﻪ ﻧږدې  ۵ ،ﺳړﮎ ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ
اﷲ ،ﮐﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٤٥٨٧٥٧
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٦٦٠٩٩٠
٠٧٩٩٤١٢٧٤٣
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ crondeaux@crisisgroup.org
sdarwish@crisisgroup.org
www.crisisgroup.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﻧګﻠﺴﺘﺎن ﺷﺎهﻲ ﺳﻔﺎرت )(Britain
وﻳﻠﻴﻢ ﭘﺎﺗﻲ )ﺳﻔﻴﺮ(
وزﻳﺮ اﮐﺒﺮ ﺧﺎن ،ﭘﻨځﻠﺴﻢ ﺳړﮎ ،آﺎﺑﻞ
)(٣٣٤
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٠٠١٠٢٢٧٣
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠١٠٢٠٠٠
٠٠٨٧٣٧٦٢٨٥٤٩٣٩
٠٠٩٣٧٠٠١٠٢٢٥٠
ﻓﮑﺲ
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ britishembassy.kabul@fco.gov.uk
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ www.ukinafghanistan.fco.gov.uk/en/
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د ﺑﺮﻳﺘﺶ ﮐﻮﻧﺴﻮل دﻓﺘﺮ )(BC
ﭘﺎول ﺳﻤﻴﺖ )رﺋﻴﺲ(
ﭘﺮوان ﻣﻴﻨﻪ ،د ﻧﺎدرﻳﯥ ﻋﺎﻟﻲ ﻟﻴﺴﯥ ﺗﺮﺷﺎ ١٧-١٥ ،ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٠٠٠٠١٣٠
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٠٠٠٠١٥٠
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ paul.smith@britishcouncil.org
info.afghanistan@britishcouncil.org
www.britishcouncil.org/afghanistan
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﻓﻐﺎن ﻣﻴﺮﻣﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د روزﻧﯥ ټﻮﻟﻨﻪ
)(THRA
روﺷﻦ څﻴړن )رﺋﻴﺲ(
دوهﻢ ﻣﮑﺮورﻳﺎن ١٠٣ ،ﺑﻼﮎ ،ﻟﻮﻣړﯼ اﭘﺎرﺗﻤﺎن ،آﺎﺑﻞ
)(١٢٥
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٠٠٢٨٦٧٧٤
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٢٠٢٣٠٢٧٢٤
roshan_sirran@yahoo.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
rainbow_malal@yahoo.co.in
د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ او ډﻳﻤﻮﮐﺮاﺳۍ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﻧړﻳﻮال ﻣﺮﮐﺰ
)(ICHRDD
ﺿﻴﺎ ﻣﺒﻠﻎ )ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ رﺋﻴﺲ(
ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ٤ ،ﺳړﮎ ٤٦٧،ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٦١٣٨٧٢١
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٥٢٠٤١٢١٦
٠٧٩٩٨٢٩٣٢٦
٠٠٨٨١٦٣٢٥١٥٣٧٠
٠٠٨٨١٦٣٢٥١٥٣٧١
ﻓﮑﺲ
amoballegh@dd-rd.af
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
info@dd-rd.af
www.dd-rd.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د څﻴړﻧﯥ او ﻣﺪاﻓﻌﯥ ډﻟﻪ )(HRRAC
ﻧﺼﺮت ﻋﺼﻤﺘﻲ )ﺳﻼﮐﺎر او د اړﻳﮑﻮ او ﺧﭙﺮوﻧﻮ ﻣﺪﻳﺮ(
ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ﺧﺎن٢ ،ﺳړﮎ ١٠٨ ،ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٥٢٠١٧٧٤٤
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٥٢٠١٧٧٣٣
٠٧٩٩٣٠١٠٨٣
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ nasrat.esmaty@afghanadvocacy.org.af
hrrac@afghanadvocacy.org.af
www.afghanadvocacy.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
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د ﺑﺸﺮي ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮐﻪ ټﻮﻟﻨﻪ )(IHSAN
راز ﻣﺤﻤﺪ )رﺋﻴﺲ(
د ﺗﺎﻳﻤﻨﻲ ﭘﺮوژﻩ ،دوﻳﻢ ﺳړﮎ ٤٥/٤٤ ،ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٣٢٨٥٩٧
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٨٣٨١٣
٠٧٠٧٢٨٣٧١٣
ihsan_org@yahoo.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
د ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﻮ او اﺳﺎﻧﺘﻴﺎوو د ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮﺳﺎزﻣﺎن )(HAFO
اﻣﺎن ﺳﺮاﺑﻲ )رﺋﻴﺲ(
درﻳﻤﻪ ﮐﺎرﺗﻪ ،ﭘﻞ ﺳﺮخ ،رﺣﻤﺎن واټ ٢١١ ،ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٧٦٣٦٣٦٣
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٨٩٢٢٨٧٧٢
٠٧٠٠٢٨٠٣٢٦
kabul@hafo.org
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
sarabi@hafo.org
www.hafo-int.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﻮ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ دﻓﺘﺮ )(SHAD
اﺣﻤﺪ) د اړﻳﮑﻮ ﻣﺴﻮول(
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﺎن ،د ﺷﺎداب ﻇﻔﺮ د ﺑﻼﮐﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﺷﺎ ،آﺎﺑﻞ
٠٧٥٦٧٢٠٥١٦
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٨٢٩٦٢٩
٠٧٨٥٩٢٠٩٧٠
mail@shade.org.af
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
shade_afg@yahoo.com
www.shade.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺑﻠﺠﻴﻢ ﺳﻔﺎرت )(Belgium
ﺑﺎرت د ﮔﺮوف )د ﻧﻤﺎﻳﻨﺪګﯽ ﻣﺸﺮ(
ﺗﺎﻳﻤﻨﻲ واټ)ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳړﮎ( ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ١ ،او ٣ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٤٥٥١١٤٦
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٠٠١٣٥
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ bart.degroof@diplobel.fed.be
kabul@diplobel.fed.be
www.diplomatie.be/kabul
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺑﻨګﻠﻪ دﻳﺶ د ﮐﻠﻴﻮ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﮐﻤﻴټﻪ )(BRAC
ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻀﻞ اﻟﻠﺤﻖ )رﺋﻴﺲ(
ﭘﺮوان ﻣﻴﻨﻪ ،د ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮ ﺷﺎ ،څﻠﻮرﻣﻪ ﮐﻮڅﻪ ٤٥ ،ﮐﻮر
٠٧٠٠٢٨٨٣٠٠
ټﻴﻠﻔﻮن
fazlul1957@yahoo.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
Fazlul.h@brac.net
www.bracafg.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
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د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت )(MoFA
زﻟﻤﯽ رﺳﻮل )وزﻳﺮ(
د ﻣﻠﮏ اﺻﻐﺮ څﻠﻮرﻻرﯼ ،ﺷﺎﻩ ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺎزﯼ واټ ،آﺎﺑﻞ
٠٢٠٢١٠٠٣٨١
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٧٩٥٩٤٩١
٠٧٠٠١٠٤٠٠٧
٠٠١٨٦٦٨٩٠٩٩٨٨
ﻓﮑﺲ
iptmmfa@gmail.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.afghanistan-mfa.net
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو ﻟﭙﺎرﻩ د ښﺎرﻳﺎﻧﻮ ﺷﺒﮑﻪ)(CNFA
ﺧﺒﻴﺮ ﮐﺎﮐړ )د ﭘﻼوې ﻣﺸﺮ(
درﻳﻤﻪ ﮐﺎرﺗﻪ ،د ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﻲ ﻣﺴﺘﻐﻨﻲ ﻟﻴﺴﯥ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ  ٦ ،ﺳړﮎ،
 ٤٢٦ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٥٢٠١٣١٣١
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٠٧٧٥٨٦
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ kakar@cnfaafghanistan.org
info@cnfaafghanistan.org
www.cnfa.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ ﺳﻔﺎرت )(Pakistan
ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق )ﺳﻔﻴﺮ(
د ﻧﺠﺎت واټ ﺳړﮎ ،د روﻏﺘﻴﺎ د ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،
١٠ﮐﻮر ،وزﻳﺮ اﮐﺒﺮﺧﺎن ،ﮐﺎﺑﻞ
٠٢٠٢٣٠٠٩١١
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٢٠٢٣٠٠٩١٣
parepkabul@yahoo.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
د ﭘﺎﻟﻴﺴۍ او ﺑﺸﺮي ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﻣﺮﮐﺰ )(CPHD
ﺧﻮږﻩ ﮐﺎﮐړ )د ﭘﺮوژې اﻧﺴﺠﺎم ورﮐﻮوﻧﮑﯥ(
ﮐﺎﺑﻞ ﭘﻮهﻨﺘﻮن ،ﺟﻤﺎل ﻣﻴﻨﻪ ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٨٨١٥٩٧١
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٧١٩٤٢٧٢
Khwaga.kakar@undp.org
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
habibullah.wahidi@undp.org
www.cphd.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﭘﺮواز د ﮐﻮﭼﻨﻴﻮ ﭘﻮروﻧﻮ د ﭘﺎﻧګﻮﻧﯥ ادارﻩ )(PARWAZ
ﻣﺤﻤﺪ اﻣﺎن ﺻﺪﻳﻘﻲ )د ﭘﺮوګﺮام ﺁﻣﺮ(
څﻠﻮرﻣﻪ ﮐﺎرﺗﻪ ،ﻟﻮﻣړﯼ ﺳړﮎ ،د ﺣﺠﺎرۍ او ﻧﺠﺎرۍ ﮐﻮڅﻪ
)راﺑﻌﯥ ﺑﻠﺨﻲ ﻟﻴﺴﯥ ﺗﻪ ﻧږدې( آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٣٤٨٤٨
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٨٢٣٥٩٦٢

ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ maman_seddiqi@yahoo.com
www.parwaz.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﭘﻮﻟﻨډ د ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺳﺎزﻣﺎن )(PHO
ﻣﮕﺪﻟﻨﺎ ﺑﺎﺑﻞ )د رﻳﺎﺳﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ(
ﺗﺎﻳﻤﻨﻲ  ،اﺗﻢ ﺳړﮎ ٥٢١ ،ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٧٤٧٢٥٣٦
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٥٩٩٠٣٩
٠٧٩٦٣٣٨٤٤٩
phoaf@pah.org.pl
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.pah.org.pl
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﭘﻮﻟﻨډ روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﭘﻼوﯼ )(PMM
ﻣﻴﺨﺎﻳﻞ ﻣﺘﻮﺷﻴﺎ وﻳﺞ )د راﻟﻴږل ﺷﻮي ﭘﻼوي ﻣﺸﺮ(
ﺗﺎﻳﻤﻨﻲ ،اﺗﻢ ﺳړﮎ ٢٦٨ ،ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٠٠٨١٩٩
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٠٠٨١٧٧
michalmartin@yahoo.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
sophie@poczta.fm
د ﭘﻮﻟﯥ ﺗﺨﻨﻴﮏ ﭘﻮهﻨﺘﻮن  -ﮐﺎﺑﻞ )(Polytechnic
ﻋﺰت اﷲ ﺣﺎﻣﺪ )رﺋﻴﺲ(
د اﻓښﺎر ﺳړﮎ ،د ﻣﺎﻣﻮرﻳﻨﻮ ﮐﺎرﺗﻪ ،ﺑﺎغ ﺑﺎﻻ ،ﭘﻨځﻤﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ،آﺎﺑﻞ
٠٧٥٢٠٠١٩٣٣
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٢٠٢٢٠١١١٤
٠٧٠٠٢٧٦٨٠٣
د ﭘﻮهﻨﯥ وزارت )(MoE
ﻓﺎروق وردﮎ )وزﻳﺮ(
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎن ﺧﺎن واټ ،آﺎﺑﻞ
٠٢٠٢١٠٣٤١٨
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٠٣٧٣٩
sifat.rahimee@moe.gov.af
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
farooq.wardak@moe.gov.af
د ﭘﻲ ﺁر ﺑﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(PRB
اﻧﺠﻨﻴﺮ ﻧﻮر ﺣﺴﻴﻦ )د ﭘﺮوګﺮام ﺁﻣﺮ/د رﻳﺎﺳﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ(
ﮐﻠﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﻪ ،د ﺑﺮج ﺑﺮق ﺗﻢ ځﺎﯼ ٣٠٠ ،ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٨٠٩٩٥
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٢٠٢٢٠٠٠١٢
٠٧٩٩٤١٩٧٠٠
٠٠٩٣٢٠٢٢٠٠٠١٢
ﻓﮑﺲ
prbkabul@hotmail.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
Kabul@prb.org.af
www.prb.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
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د ﭘﻴﺴﻮ ﻧړﻳﻮال ﺻﻨﺪوق )(IMF
واﺑﻞ ﻋﺒﺪاﷲ )اﺳﺘﻮګﻦ اﺳﺘﺎزﯼ(
وزﻳﺮ اﮐﺒﺮ ﺧﺎن١٤ ،ﺳړﮎ ١٤٤ ،ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٧٤٩٦٠٨
ټﻴﻠﻔﻮن
kabdallah@imf.org
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.imf.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺗﺎﺟﮑﺴﺘﺎن ﺳﻔﺎرت )(Tajikistan
وزﻳﺮ اﮐﺒﺮﺧﺎن ،ﭘﻨځﻠﺴﻢ ﺳړﮎ ،ﭘﻨځﻢ ﮐﻮڅﻪ ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٣٢٧٧٤٤
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٧٥١٣٥
٠٧٩٩٠٠١٩٢٠
kabultj@tojikistan.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
fathullo@saturn.tj
د ﺗﺤﺮﮎ د هﻮﺳﺎﻳﻨﯥ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(MOVE
ډاﮐټﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻮﮎ ﺧﻠﻴﻠﻲ )ﻋﻤﻮﻣﻲ رﺋﻴﺲ(
ﮐﻮټﯥ ﺳﻨګﻲ ،د دهﺒﻮري ﺳړﮎ ،دوهﻤﻪ ﮐﻮڅﻪ ،د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ
 ،٣٥٣آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢١٢٠٥٠
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٨٤٥٥٥٤٧
٠٧٩٩٣٥٣٥٠٥
movewelfare@yahoo.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
sear_akber@yahoo.com
د ﺗﺨﻨﻴﮑﯽ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ هﻤﮑﺎرﻳﻮ ادارﻩ  -اﮐﺘﻴﺪ )(ACTED
زﻳﮕﯽ ﮔﺮوال )د ټﻮﻟﻮ رﺋﻴﺲ(
ﻧﻮﯼ ښﺎر ،دﻗﻴﻘﻲ واټ ،د ﺗﺎﻳﻤﻨﻲ ﺳړﮎ ٤٠٣ ،ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٨٢٥٣٩
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٦١١٧٧٥
٠٧٠٠٢٠٢٨٠٦
٠٠٨٨٢١٦٥٠٦٠١٤٦٠
kabul@acted.org
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
ziggy.garewal@acted.org
www.acted.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرټ او ﻣﻠﮑﻲ هﻮاﻧﻮردۍ وزارت )(MoTCA
داود ﻋﻠﻲ ﻧﺠﻔﻲ )ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ(
اﻧﺼﺎري واټ ،د ﻣﻠﻲ راډﻳﻮ ټﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﺗﺮڅﻨګ ،د اﻳﺴﺎف
ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧۍ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،آﺎﺑﻞ
)(١٦٥
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٢٠٢١٠١٠٢٩
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٢٠٢١٠١٠٣٢
٠٧٩٩٧٠٣٦٠٧
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ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ

kib.2009@hotmail.com

د ﺗﺮوﮐﻴﻴﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(Trocaire
ﻣﺎﺗﻴﻮ ﮔﺮﯼ )ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺘﺎزﯼ(
ﺗﺎﻳﻤﻨﻲ ،څﻠﻮرم ﺳړﮎ ٣٤ ،ﮐﻮر ،ﻟﺴﻤﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٧٢٠٩٦٧٦
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٠٨٨٢١٦٥٢٠١٩٧٢٥
mgray@trocaire.ie
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.trocaire.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ښﻮوﻧﯥ او روزﻧﯥ ﭘﻮهﻨﺘﻮن  -ﮐﺎﺑﻞ )(KEU
ډاﮐټﺮ اﻣﺎن اﷲ ﺣﻤﻴﺪ زﯼ )رﺋﻴﺲ(
د اﻓښﺎر ﺳړﮎ )د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د اﮐﺎډﻣۍ ﺗﺮ څﻨګ( ﭘﻨځﻤﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ،
اﻓښﺎر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٣٠٥٤٧٨
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٧٧٧٨٠
٠٧٩٩٣٤٢٩٠٤
٠٧٠٠٦٤٠٦٤٠
muslim780@hotmail.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
د ﺗﻠﭙﺎﺗﯥ ﭘﺮ اﺧﺘﻴﺎ اوڅﻴړﻧﯥ ﺳﺎزﻣﺎن )(OSDR
ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪي )رﺋﻴﺲ(
درﻳﻤﻪ ﮐﺎرﺗﻪ ،د ﺷﻮرا ﺳړﮎ ،ﮐﺎﺗﺐ ﭘﻮهﻨﺘﻮن ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ٥٦٨،
ﮐﻮر  ،آﺎﺑﻞ
٠٧٨٦٤٥١٥١٩
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٩٣٣٤٠
osdr_kabul@yahoo.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
sultanm_ahmady@yahoo.com
د ﺟﺎﭘﺎن ﺑﻴړﻧﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻪ )(JEN
ﮐﻴﻮﺗﺎﮐﺎ ﺗﺎﻣﺎرﯼ )د دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺮ(
ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،درﻳﻢ ﺳړﮎ ٦١،ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٨٠٩٢١
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٠٨٨٢١٦٥٥٥٢٣٠٩٧
٠٠٨٨٢١٦٨٩٨٥٢٠١٢
tamari@jen-npo.org
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
kabulfin@jen-npo.org
www.jen-npo.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺟﺎﭘﺎن د ﺳﻮﮐﺎﻟۍ او دوﺳﺘۍ ﻧړﻳﻮال ﺑﻨﻴﺎد )(JIFF
ډاﮐټﺮ اﺻﻐﺮ اﺣﻤﺪ ﻳﺎر )رﺋﻴﺲ(
اﻳﻮب ﺧﺎن ﻣﻴﻨﻪ،د داراﻻﻣﺎن ﺳړﮎ ،د روﺳﻴﯥ ﺳﻔﺎرت ﺗﻪ ﻧږدې
٠٧٠٠٢٧٦٧٦٥
ټﻴﻠﻔﻮن
jiff_kbl@yahoo.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ

پتی او تماسونه

د ﺟﺎﭘﺎن ﺳﻔﺎرت )(Japan
ﺷﻴﮕﻮﮐﻲ هﻴﺮوﮐﻲ )ﺳﻔﻴﺮ(
وزﻳﺮ اﮐﺒﺮ ﺧﺎن ١٥ ،ﺳړﮎ ،ﮐﺎﺑﻞ
ټﻴﻠﻔﻮن

ﻓﮑﺲ
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ

٠٧٩٦٩٣٠٦١٩
٠٧٩٩٣٦٣٨٢٧
٠٠٨٧٣٧٦٢٨٥٣٧٧٧
٠٠٨٧٣٧٦١٢١٨٢٧٢

plt1@eoj-af.org

plt2@eoj-af.org

د ﺟﺎﭘﺎن ﻣﺮﮐﺰ د ﻻﻧﺠﻮ د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻟﭙﺎرﻩ )(JCCP
ﺣﻴﺎﺷﯽ ﻳﻮﺗﺎﮐﺎ )اﺳﺘﺎزﯼ(
د ﺷﻬﻴﺪ څﻠﻮر ﻻرﯼ ،ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،دﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ،١٤٥آﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٠٢٩٦٨٤
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٠٨٧٣٧٦٣٠٥٢٦٥٠
kabul@jccp.gr.jp
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.jccp.gr.jp
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺟﺎن هﺎﭘﮑﻨﺲ د ﭘﻮهﻨﺘﻮن ﻳﻮﻩ څﺎﻧګﻪ )(Jhpiego
دﻧﻴﺲ ﺑﺎﻳﺮد )رﺋﻴﺲ(
ﻧﻮﯼ ښﺎر ،اﻧﺼﺎري واټ ،درﻳﻢ ﺳړﮎ ،د ﺟﺮﻣﻨﺎﻧﻮ ﮐﻠﻴﻨﮏ
ﺗﺮڅﻨګ ١١٣،ﮐﻮر ،څﻠﻮرﻣﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ،ﮐﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٧٧٩٤٤٨
ټﻴﻠﻔﻮن
dbyrd@jhpiego.net
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
nansari@jhpiego.net
www.jhpiego.net
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺟﺮﻣﻦ اګﺮو اﮐﺸﻦ دﻓﺘﺮ )(AgroAction GAA
ﺗﺎﻳﻤﻨﻲ ،د رﻳﻢ ﺳړﮎ ٩ ،ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٨٨٧٧٣٩
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ james.curtis@welthungerhilfe.de
www.welthungerhilfe.de
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺟﺮﻣﻨﻲ ﺳﻔﺎرت )(Germany
ﮐﻮﻧﻴﮏ رﻳﺪﮔﺮ )ﺳﻔﻴﺮ(
٦ﻣﻴﻨﻪ ،وزﻳﺮ اﮐﺒﺮ ﺧﺎن ،آﺎﺑﻞ
)(٨٣
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٢٠٢١٠١٥١٢/٣
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٢٠٢١٠١٥١٤/٥
٠٠٤٩٣٠٥٠٠٠٧١٧٥١٠
ﻓﮑﺲ
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ zreg@kabu.auswaertigs-amt.de
www.kabul.diplo.de
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

د ﺟګړې ځﭙﻠﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺧﻴﺮﻳﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(TCOW
ﻣﮋﮔﺎن ﻋﺰﻳﺰ )رﺋﻴﺲ(
ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،ﭘﻨځﻢ ﺳړﮎ ،د ﻣﺴﻌﻮد ﺳﻌﺪ د ښﻮوﻧځﻲ ﮐﻮڅﻪ،
آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٠١١٨١٩
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ info@thechildrenofwar.org
tcpw_school@yahoo.com
www.thechildrenofwar.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺟﻮهﺎﻧﻴﺘﺮ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(JIA
ﺳﺮدار ﺟﻬﺎﻧګﻴﺮ )د ټﻮﻟﻮ رﺋﻴﺲ(
درﻳﻤﻪ ﮐﺎرﺗﻪ ،دوهﻢ ﺳړﮎ ) ازﺑﮑﺴﺘﺎن ﺳﻔﺎرت ﺗﻪ ﻧږدې(١١٥ ،
ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٧١٣٨٩٠٨
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ sarder.jahangir@thejohanniter.org
د ﺟﺎﻧﺰ هﺎﭘﮑﻴﻦ د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺘﻴﺎ اﻧﺴﺘﻴﺘﻴﻮت )(JHSPH
ﮐﻴﻬﺎن ﻧﺎﻃﻖ )رﺋﻴﺲ(
ﻧﻮﯼ ښﺎر اﻧﺼﺎري واټ ،د ﺟﺮﻣﻨﺎﻧﻮ د ﮐﻠﻨﻴﮏ ﺗﺮڅﻨګ٣ ،
ﺳړﮎ ١١١ ،ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٠٥٩١٥٢
ټﻴﻠﻔﻮن
knatiq@jhsph.edu
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.jhsph.edu
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اداري ﭼﺎرو رﻳﺎﺳﺖ او د وزﻳﺮاﻧﻮ دﺷﻮرا )(OAA/CMS
داراﻻاﻧﺸﺎء
ﻓﺮهﺎد اﷲ ﻓﺮهﺎد )ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل(
ﻣﺮﻣﺮﻳﻨﻪ ﻣﺎڼۍ ،آﺎﺑﻞ
)(٤
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٢٠٢١٠١٧٥١
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٢٠٢١٠١٧٧١-٧٩
٠٢٠٢١٠٠٣٣١
ﻓﮑﺲ
info@oaa.gov.af
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.oaa.gov.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﭼﻴﻦ د ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ ﺳﻔﺎرت )(China
ژﻧﮓ ﮐﻴﻨﮕﺪﻳﺎن )ﺳﻔﻴﺮ(
ﺷﺎﻩ ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺎزﯼ واټ ،آﺎﺑﻞ
٠٢٠٢١٠٢٥٤٥
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٢٠٢١٠٢٧٢٨
٠٢٠٢١٠٢٧٢٨
ﻓﮑﺲ
chinaemb_af@mfa.gov.cn
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
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د اﺳﺎﺳﻲ زدﻩ ﮐړو او ﺣﺮﻓﻮي روزﻧﻮ ادارﻩ )(BEST
ﻧﺬﻳﺮ اﺣﻤﺪ ﻣﻬﻤﻨﺪ )د ټﻮﻟﻮ رﺋﻴﺲ(
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﻴﻨﻪ ،د ﺳﭙﻴﻦ ﮐﻠﻲ څﻠﻮرﻻرﯼ ) د اﻣﺎم رﺿﺎ د ﺟﻮﻣﺎت
ﺳړﮎ(  ٧ﺳړﮎ ١١ ،ﮐﻮر  ٥ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٩١١٣٩٠١
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٦٠٦٤٦٣
namohmand@bestafg.org
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
ajmal.best@yahoo.com
www.bestafg.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﻗﺎﻧﻮن د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن )(IDLO
ﺷﻔﻴﻖ ﺻﺪﻳﻖ )د ﭘﺮوګﺮام ﺁﻣﺮ(
وزﻳﺮ اﮐﺒﺮ ﺧﺎن  ،ﺷﻴﺮﭘﻮر  ،ﮐﻮر  ١٥ ،١٠٦٣ﺳړﮎ ،دوهﻤﻪ
ﮐﻮڅﻪ ښﻲ ﻻس ﺗﻪ  ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٢٧٤٢٦٢
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٧٣٧٩٥٩
٠٧٩٩٤٣٢٠١٦
sseddiq@idlo.int
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
wzurabi@idlo.int
www.idlo.int
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺣﮑﻮﻣﺖ د اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ او رﺳﻨﻴﻮ ﻣﺮﮐﺰ )(GMIC
ﻋﺒﺪاﻟﺤﮑﻴﻢ ﻋﺎﺷﺮ )رﺋﻴﺲ(
د ﺷﺎﻩ ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺎن ﺳړك ،د ﻣﻠﻚ اﺻﻐﺮ څﻠﻮرﻻرﯼ ،د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ
ﭼﺎرو وزارت ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،د وزﻳﺮاﻧﻮ د ﺷﻮرا وداﻧۍ ،آﺎﺑﻞ
٠٢٠٢٣٠٢٨١٧
ټﻴﻠﻔﻮن
info@gmic.gov.af
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.gmic.gov.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺟﻴﻮ دﻳﺰۍ او ﮐﺎرټﻮ ﮔﺮاﻓۍ ﻋﻤﻮﻣﻲ ادارﻩ )(AGCHO
ﻓﻴﺾ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺴﮑﺮزادﻩ ) د ﭘﻴﺮودوﻧﮑﻮ د ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ رﺋﻴﺲ(
ﭘﺸﺘﻮﻧﺴﺘﺎن واټ ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٥٨٦٠٨
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

faizm_2006@yahoo.com
eng-faiz@hotmail.com
www.agcho.org

داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺮﺳﺘﻮ د هﻤﻐږۍ ادارﻩ )(AGHCO
ﺳﻴﺪ ﻓﻀﻞ اﷲ وﺣﻴﺪي )رﺋﻴﺲ(
 ٢١٢٤٢ﮐﻮر  ،ﺳړﮎ  ،٣٣د ﭘﻨﺠﺼﺪ ﻓﺎﻣﻴﻠۍ څﻠﻮرﻻرﯼ ،د ﺧﻴﺮ
ﺧﺎﻧﯥ ﻣﻴﻨﯥ درﻳﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ،آﺎﺑﻞ
)(٩٩٤
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٠٠٢٢٤٨٩١
ټﻴﻠﻔﻮن
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٠٧٩٩٣٣٨٣١٦
٠٧٩٩٣٣٠٠٧٢
aghco_kbl@yahoo.com
aghco_kbl@hotmail.com

د ﺧﭙﻠﻮاﮎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ټﻮﻟﻨﻪ )(AL
ﻣﻴﺮﻳﻢ ﻻروﺳﻲ )د ﭘﻼوي ﻣﺸﺮﻩ(
د ﺷﻬﺮﺁرا ﺑﺮج ،د ﻋﻠﻲ ﺁﺑﺎد روﻏﺘﻮن ﺗﺮ څﻨګ ،آﺎﺑﻞ
٠٧٧١٤٩٩١٥٠
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٨٦٩٢٧٠٩٣
٠٧٩٩٣٠٩٦٩٨
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ afghanistan.libre@gmail.com
hom.afghanistan.libre@gmail.com
www.afghanistan-libre.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺧﺮد ﺑﻨﻴﺎد )(Kherad
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻮي )رﺋﻴﺲ(
د ﺳﻴﻠﻮ  ۴ﺳړﮎ ،ﻧﻮرﻳﻦ ټﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،آﺎﺑﻞ
)(٤٠٢١
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٧٣٩٧٥٩٤٤
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٧١١٩٩٥٧٠
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ kherad_foundation@yahoo.com
د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﭘﺎﻧګﻮﻧﯥ ﻧړﻳﻮال ﻣﺮﮐﺰ )(CIPE
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻌﻴﻢ )د ﭘﺮوﮔﺮام رﺋﻴﺲ(
څﻠﻮرﻣﻪ ﮐﺎرﺗﻪ ،دوهﻢ ﺳړﮎ ٢ ،ﮐﻮر ،درﻳﻤﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ،آﺎﺑﻞ
٠٧٧٨٢١٠٨٥٣
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٩٥٣١٥
mnaim@cipe.org
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
mnasib@cipe.org
www.cipe.org.af/www.cipe.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺧﻮراﮎ ﻧړﻳﻮال ﭘﺮوګﺮام )(WFP
اﺳﺘﻔﺎ ﻧﻮ ﭘﻮراﺗﻲ )د ټﻮﻟﻮ رﺋﻴﺲ(
ﻧﻮﯼ ښﺎر ،ﮐﻮﺷﺎﻧﻲ واټ ،څﻠﻮرم ﺳړﮎ ) ،د ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺮﺷﺎ(،
آﺎﺑﻞ
)(١٠٩٣
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٩٧٦٦٢٠٠٠-٠٤
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٧٦٦٢١١٦
٠٠٨٧٣٧٦٣٠٨٩٥٦١
ﻓﮑﺲ
wfp.kabul@wfp.org
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
Susannah.Nicol@wfp.org
www.wfp.org/afghanistan
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

پتی او تماسونه

د ډﻧﻤﺎرﮎ د ﻣﺎﻳﻦ ﭘﺎﮐۍ ډﻟﻪ )(DDG
ﺳﻮﺗﺮن ﮐﺮﻳﺐ )د ﭘﺮوګﺮام ﺁﻣﺮ(
څﻠﻮرﻣﻪ ﮐﺎرﺗﻪ ،درﻳﻢ ﺳړﮎ ٦٤ ،ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٧٠٥٨٤٨٢
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٨١٧٩٦٣٨
٠٧٩٧٠٥٨٤٧٩
pm.afghanistan@drc.dk
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
vivian.veromaa@drc.dk
www.drc.dk
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ډﻧﻤﺎرﮎ ﺳﻔﺎرت )(Denmark
اﯼ .ﮐﺎرﺳﺘﻦ دﻣﺴﮕﺎرد )ﺳﻔﻴﺮ(
وزﻳﺮ اﮐﺒﺮ ﺧﺎن ،آﺎﺑﻞ
٠٢٠٢٣٠٠٩٦٨
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٢٠٢٣٠٢٨٣٨
ﻓﮑﺲ
kblamb@um.dk
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.ambkabul.um.dk/en
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د روﻏﺘﻴﺎ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻋﻠﻮﻣﻮ ادارﻩ )(MSH
ﻣﺤﻤﺪ هﺎرون ﺑﺮهﺎﻧﻲ )اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل(
اﻳﻮب ﺧﺎن ﻣﻴﻨﻪ ،د دارﻻﻣﺎن ﺳړﮎ ،د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ،١٢٤آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٦٩٥٥٩
ټﻴﻠﻔﻮن
hburhani@msh.org
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.msh.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د روﺳﯧﯥ د ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺳﻔﺎرت )(Russia
اﻧﺪرﯼ ﺁوﺗﻴﻔﻴﺎن )ﺳﻔﻴﺮ(
د روﺳﻴﯥ ﭘﺨﻮاﻧﯽ ﺳﻔﺎرت ،دارﻻﻣﺎن ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٩٨٢٧٧
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٧٣٧٨٦٣٦٧
rusembafg@multinet.af
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
د روﻏﺘﺎﻳﻲ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(AMI
ﮐﺎرﻳﻦ ﺑﺘﻤﭙﺲ )رﺋﻴﺲ(
د ﭘﺮوان ﻣﻴﻨﯥ ﻟﻮﻣړۍ ﺑﺮﺧﻪ ،ﻟﻮﻣړﯼ ﺳړﮎ ٤٣ ،ﮐﻮر  ،آﺎﺑﻞ
)(٧٤٧
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٧٩٩٠٠٧٨١
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ kabul.hom@amifrance.org
www.amifrance.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ټﻮﻟﻨﻴﺰې او روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﭘﺮوﮔﺮام )(SHDP
ﺧﻠﻴﻞ اﺣﻤﺪ ﻣﻮﻣﻨﺪ )د ټﻮﻟﻮ رﺋﻴﺲ(

ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﻴﻨﻪ ،آﺎﺑﻞ
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

)(٦٠١
٠٧٠٦٢٧٢٤٩١
shdpkbl@gmail.com
www.shdp.org.af

د روﻏﺘﻴﺎ ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن )(UNWHO
ﭘﻴﺘﺮﺟﺎن ﮔﺮف )ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺘﺎزﯼ (
د ﺟﻼل ﺁﺑﺎد ﺳړﮎ ،د ﻳﻮﻧﺎﮐﺎ اﻧګړ ،ﭘﻠﭽﺮﺧﻲ ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٧٩٠١٠
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٧٦١٠٦٦
٠٧٠٠٢٨١١١٦
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ registry@afg.emro.who.int
reception@afg.emro.who.int
www.emro.who.int/Afghanistan
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
ﻧړﻳﻮال روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﭘﻼوﯼ )(IMC
ﻧﻴﮏ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﻳﺸﻲ )ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺁﻣﺮ(
ﺷﺶ درﮎ ٤ ،ﺳړﮎ ،د وزارت دﻓﺎغ دوﻳﻢ ﻧﻤﺒﺮ روﻏﺘﻮن ﺗﻪ
ﻣﺨﺎﻣﺦ ،د اﺑﻮهﺮﻳﺮﻩ د ﺟﻮﻣﺎت ﺗﺮ څﻨګ ٤ ،ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٧٧٣٤٣٩٠٥
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٨٨٢٢٩
٠٠٨٨٢١٦٨٤٤٣٠١٢١
ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏ
nmohammad@internationalmedicalcorps.org

naik_mohammad1@hotmail.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

www.internationalmedicalcorps.org

د روﻳﺘﺮز ﺧﺒﺮي ﺁژاﻧﺲ )(RNA
ﺳﻴﺪ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ )ﻟﻮړ ﭘﻮړﯼ ﺧﺒﺮﻳﺎل(
وزﻳﺮ اﮐﺒﺮﺧﺎن ،ﭘﻨځﻠﺴﻢ ﺳړﮎ ١٢٥ ،ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٧٥٩٤٣
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٣٣٥٢٨٥
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ reutersinkabul@hotmail.com
sayed.salahuddin@thomsonreuters.com
www.reuters.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د روزﻧﯥ ﺳﻼﮐﺎر ﺳﺎزﻣﺎن )(ACT
اﻧﺠﻨﻴﺮ ﻋﻠﻢ ﮔﻞ اﺣﻤﺪي )اداري رﺋﻴﺲ(
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﻴﻨﻪ ،ﻗﻠﻌﻪ وزﻳﺮ ،درﻳﻢ ﺳړﮎ ٣ ،ﮐﻮر  ،ﭘﻨځﻤﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ
٠٧٧٧٣٦٢٩٥٣
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٨١٤٩٥
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ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ

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

د ژﻏﻮرﻧﯥ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﮐﻤﻴټﻪ )(IRC
ﻧﺮﻳﺎس ﺑﻨﻴﺴﺘﺮ )ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل(
ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،څﻠﻮرم ﺳړﮎ ٣٤،ﮐﻮر ،ﻟﺴﻤﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٣٤٠٠٨٠١
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٣٤٠٠٨٠٢
٠٧٩٣٤٠٠٨٣٨
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ Nerys.Bannister@theirc.org
Luan.meraku@theirc.org
www.theIRC.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ژوﻧﺪ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺳﺮﭘﻨﺎﻩ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(SFL
ﺟﺎن اﻧﮕﻮال )د ټﻮﻟﻮ رﺋﻴﺲ(
وزﻳﺮ اﮐﺒﺮ ﺧﺎن ،آﺎﺑﻞ
٢٠٢٢٣٠٢٨٤٧
ټﻴﻠﻔﻮن
jengwall@shelter.org
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
arshad@shelter.org
www.shelter.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰې ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﻣﻠﻲ ﭘﺮوګﺮام )(NABDP
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻴﻢ داود )د ﭘﺮوګﺮام ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل(
درﻳﻤﻪ ﮐﺎرﺗﻪ ،د داراﻻﻣﺎن ﺳړﮎ ،د ﻧﻴﻼ ﺑﺎغ ﺳړﮎ ،د ﮐﻠﻴﻮ د
ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ وزارت اﻧګړ ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٣٢٦٨٩
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩١٣٠٠٣٤
٠٧٠٠٢٣٦٢٢٩
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ ramin.sharify@mrrd.gov.af
info@mrrd-nabdp.org
www.mrrd-nabdp.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺳﺮﺣﺪوﻧﻮ ،ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ او ﻗﺒﺎﻳﻠﻮ د ﭼﺎرو وزارت )(MoBNTA
اﺳﺪ اﷲ ﺧﺎﻟﺪ )وزﻳﺮ(
درﻳﻢ ﻣﮑﺮورﻳﺎن ،د هﻮاﻳﻲ ډګﺮ ﺳړﮎ ،ﺳﺘﺮې ﻣﺤﮑﻤﯥ ﺗﻪ ﻧږدې،
ﻧﻬﻤﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ،آﺎﺑﻞ
٠٢٠٢٣٠١٧٦٨
ټﻴﻠﻔﻮن
د ﺳﺮف روزﻧﻴﺰ دﻓﺘﺮ )(SERVE
اﺳﺘﻴﻔﻦ اﯼ .ﮐﺮﻳﺞ )اﺟﺮاﻳﻲ رﺋﻴﺲ(
څﻠﻮرﻣﻪ ﮐﺎرﺗﻪ ،دﺳﻴﻨﻤﺎ ﺑﺮﻳﮑﻮټ ﺳړﮎ ،ﻧﻬﺮ درﺳﻦ ،آﺎﺑﻞ
)(٤٠١٥
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٩٩٣٢٧٧١٤
ټﻴﻠﻔﻮن
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٠٧٩٩٦٥٣٠١٥
٠٧٠٠٢٨٠٥٠٦
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ director@serveafghanistan.org
info@serveafghanistan.org
www.serveafghanistan.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺳﺮﻩ ﺻﻠﻴﺐ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﮐﻤﻴټﻪ )(ICRC
رﻳﺘﻮ ﺳﺘﺎﮐﺮ )د ﭘﻼوي ﻣﺸﺮ(
ﻧﻮﯼ ښﺎر،د ﺣﺎﺟﻲ ﻳﻌﻘﻮب څﻠﻮرﻻرﯼ ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٧٩٠٧٨
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٥٥٠٠٥٥
٠٧٠٠٢٩٧٧٧٧
٠٠٨٨٢١٦٥١١٠١٢٨٨
٠٠٨٧٣٧٦٢٧٣٠٩٤١
ﻓﮑﺲ
kabul.kab@icrc.org
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
com.kab@icrc.org
www.icrc.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

د ﺳﺮﻩ ﺻﻠﻴﺐ او ﺳﺮې ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ د ټﻮﻟﻨﻮ ﻧړﻳﻮال ﻓﺪراﺳﻴﻮن
)(IFRC
ﻓﻴﻦ ﺟﺎرﻟﻪ رود )د ﭘﻼوي ﻣﺸﺮ(
اﻓﺸﺎر ،د اﻓﻐﺎﻧﻲ ﺳﺮې ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ د ټﻮﻟﻨﯥ اﻧګړ  ،ﭘﻨځﻤﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ،آﺎﺑﻞ
)(٣٠٣٩
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٠٠٢٧٤٨٨١
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٣٠٣٥٩٧
finnjarle.rode@ifrc.org
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
Sayed.omershah@ifrc.org
www.arcs.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺳﻼم وﻃﻨﺪارراډﻳﻮ )(SW
ﻣﺴﻌﻮد ﻓﺮﻳﻮر )ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺁﻣﺮ(
داراﻻﻣﺎن ،د ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻢ ځﺎﯼ) ،ﺁرﻳﺎﻧﺎ ټﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﺗﻪ ﻧږدې(٩٩ ،
ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٧٢٥٣٨٤٦
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٨٦٩٤٧٧٨٤
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ Masood.Farivar@internews.af
www.salamwatandar.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺳﻨﺎﻳﻲ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن )(SDO
راز ﻣﺤﻤﺪ دﻟﻴﻠﻲ )اﺟﺮاﻳﻲ رﺋﻴﺲ(
ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،ﻧﻬﻢ ﺳړﮎ ،آﺎﺑﻞ

پتی او تماسونه

ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
ټﻴﻠﻔﻮن

ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

)(٧٣
٠٧٠٠٢٢٠٦٣٨
٠٢٠٢٢٠١٦٩٣
٠٧٥٢٠٢١٤٢٩
dalili_kabul@hotmail.com
sdokabul@gmail.com
www.sanayee.org.af

د ﺳﻨډﻳګﺎل ﻣﻮﺳﺴﻪ  -د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﻠﮑﻮ هﻤﮑﺎر )(SGAA
ﻓﻴﻮﻧﺎ ﮔﺎل )ﺳﻼﮐﺎر(
درﻳﻤﻪ ﮐﺎرﺗﻪ ،ﺷﭙږم ﺳړﮎ ٤٣٤ ،ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٨٥٠٥٦
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٣٣٨٩٧٣
٠٧٩٧٠٧٠٩٨٧
sgaakabul@yahoo.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
sgaakabul2@yahoo.com

وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.sandygallsafghanistanappeal.org
د ﺳﻮداګﺮۍ او ﺻﻨﺎﻳﻌﻮ وزارت )(MoCI
اﻧﻮراﻟﺤﻖ اﺣﺪي )وزﻳﺮ(
د داراﻻﻣﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳړﮎ ،د ﺷﻮرا ﺳړﮎ ،آﺎﺑﻞ
٠٢٠٢٥٠٠٣٣٥
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٣٠٢٣١١
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ hamid.rahimi@commerce.gov.af
www.commerce.gov.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺳﻮزو ﻧړﻳﻮال دﻓﺘﺮ )(SOZO
ﻋﺒﺪاﻟﻮﮐﻴﻞ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺰادﻩ )رﺋﻴﺲ(
ﺗﺎﻳﻤﻨﻲ ،ﭘﻨځﻢ ﺳړﮎ ٢٣ ،ﮐﻮر  ،آﺎﺑﻞ
)(٥١١٠
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٥٢٠٠١١٢٠
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٠٢١٧٦٦
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ wakil@sozointernational.org
khan@sozointernational.org
www.sozointernational.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺳﻮﻟﯥ او ﺟګړې ﭘﻪ اړﻩ د راﭘﻮر ورﮐﻮﻟﻮ اﻧﺴﺘﻴﺘﻴﻮټ
)(IWPR
ﻧﻮررﺣﻤﺎن رﺣﻤﺎﻧﻲ )د ﭘﺮوګﺮام ﻣﺎﻟﻲ ﺁﻣﺮ(
د ﺳﻠﻴﻢ ﮐﺎروان د څﻠﻮرﻻرې ﺧﺘﻴځﻪ ﺧﻮا ،ﺳﻠﻴﻢ ﮐﺎروان ﭘﻼزې ﺗﻪ
ﻣﺨﺎﻣﺦ  ٢ ،ﮐﻮڅﻪ ،ﮐﻴڼ ﻟﻮر ﺗﻪ ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٠٢٥٦٣٥
ټﻴﻠﻔﻮن
Noorrahman@iwpr.net
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ

وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

www.iwpr.net

د ﺳﻮﻟﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ د ﻣﻔﺎهﻤﯥ ډﻟﻪ )(Ertebat
ﻳﻮﻧﺲ اﺧﺘﺮ )رﺋﻴﺲ(
د ﻣﺤﺐ زادﻩ ﭘﻼزا ﻟﻮﻣړﯼ ﭘﻮړ )د ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﭘﺨﻮاﻧﻲ رﻳﺎﺳﺖ ﺗﻪ
ﻣﺨﺎﻣﺦ( ،دهﻤﺰﻧګ ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٢٤٥٥٨
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٧٦٣٩٣٢٠٢
ertebatteam@yahoo.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
yonos_akhtar@yahoo.com
د ﺳﻮﻟﯥ او ﻳﻮواﻟﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د هﻤﮑﺎرﻳﻮ ټﻮﻟﻨﻪ )(CPAU
ﻣﻴﺮوﻳﺲ وررﮎ )اداري رﺋﻴﺲ(
ﻧﻮﯼ ښﺎر ،ﻟﻮﻳﯥ څﺎرﻧﻮاﻟۍ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،ﻟﻮﻣړﯼ ﺳړﮎ ٥ ،ﮐﻮر،
آﺎﺑﻞ
)(١٣٠٣٢
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٠٠٢٧٨٨٩١
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ Mirwais.wardak@cpau.org.af
lawrence_devlin@hotmail.co.uk
www.cpau.org.af
د ﺳﻮﻟﯥ ﺑﻨﻴﺎد )(RoP
زَﮎ ﻟﻴﺎ )د ټﻮﻟﻮ رﺋﻴﺲ(
د څﻠﻮرﻣﯥ ﮐﺎرﺗﯥ ﺳړﮎ )د ﺗﺨﻨﻴﮏ ﺗﻢ ځﺎﯼ ﺗﻪ ﻧږدې( ،څﻠﻮرﻣﻪ
ﮐﺎرﺗﻪ ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٤٦٧٧٢١٢
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٤٠٣٢٤٨
٠٧٩٩٣١٣٥٤٧
zach@rootsofpeace.org
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
gary@rootsofpeace.org
www.rootsofpeace.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د ﺳﻮﻳډن ﮐﻤﻴټﻪ )(SCA
اﻧﺪرس ﻓﻨﮕﻪ )د ټﻮﻟﻮ رﺋﻴﺲ(
د ﺟﻼل ﺁﺑﺎد ﺳړﮎ  ،ﭘﮑﺘﻴﺎ ﮐﻮټ ،ﮐﻴڼ ﻟﻮر ﺗﻪ ،د ﻋﺒﺪاﻟﺤﻖ د
څﻠﻮرﻻري ﭘﻪ اﺗﻪ ﮐﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮۍ ﮐﯥ ،آﺎﺑﻞ
)(٥٠١٧
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٠٠٢٩٩٢٨٨
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٠٩٣٠٢٠٢٣٢٠١٥٦
ﻓﮑﺲ
anders.fange@sca.org.af
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
info@sca.org.af
www.swedishcommittee.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
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د ﺳﻮﻳﺲ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ او ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ ادارﻩ )(SCO
وﻳﻠﻲ ﮔﺮاف )د ټﻮﻟﻮ رﺋﻴﺲ(
وزﻳﺮ اﮐﺒﺮ ﺧﺎن ،دﻳﺎرﻟﺴﻢ ﺳړﮎ ښﻲ ﻟﻮر ﺗﻪ  ٤٨٥او ٤٨٦
ﮐﻮروﻧﻪ ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٧٤٩٠٢
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٢٠٣٤٧٥
٠٢٠٢٣٠١٥٦٥
٠٧٠٠٢٩٥٣٩٠
٠٢٠٢٣٠٢٢٩٩
ﻓﮑﺲ
willi.graf@sdc.net
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
kabul@sdc.net
www.sdc.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺳﻮﻳﺲ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ او هﻤﮑﺎرﻳﻮ ادارﻩ )(SDC
وﻳﻠﻲ ﮔﺮاف )د ټﻮﻟﻮ رﺋﻴﺲ(
وزﻳﺮ اﮐﺒﺮﺧﺎن ،دﻳﺎرﻟﺴﻢ ﺳړﮎ ،درﻳﻤﻪ ﮐﻮڅﻪ٢٨٥ ،ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
٠٢٠٢٣٠١٥٦٥
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٧٤٩٠٢
٠٧٩٩٢٠٣٤٧٥
٠٧٠٠٢٨٤٧٠٣
٠٠٩٣٢٠٢٣٠٢٢٩٩
ﻓﮑﺲ
kabul@sdc.net
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
sayed.qasim@sdc.net
www.sdc.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺳﻮﻳﺲ د ﺳﻮﻟﯥ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺳﻮﻳﺲ ﭘﻴﺲ )(SP
ﺷﻬﺮﺁرا واټ ،ﻣﻼﻟۍ زﻳږﻧﺘﻮن ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ٤٥ ،ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
د ﺳﻮﻳﺲ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ هﻤﮑﺎرﻳﻮ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ دﻓﺘﺮ )(IC
ﻣﺠﻴﺐ اﻟﺮﺣﻤﻦ )ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺘﺎزﯼ(
ﻧﻮﯼ ښﺎر ،د اﻧﺼﺎري څﻠﻮر ﻻرﯼ ،د ﮐﻠﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯥ ﺳړﮎ ،دوهﻤﻪ
ﮐﻮڅﻪ  ٥ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٨٢٦١٧١٥
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٨٢٠٦٢٠٦
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ afghanistan@intercooperation.net
mujib.afg@intercooperation.org.pk
www.intercooperation.ch
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺳﻮﻳﻠﻲ ﺁﺳﻴﺎ د ﺁزادو رﺳﻨﻴﻮ ټﻮﻟﻨﻪ  -اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(SAFMA
اﺣﺴﺎن اﷲ ﺁرﻳﻦ زﯼ )د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﺎﻧګﯥ رﺋﻴﺲ(
درﻳﻤﻪ ﮐﺎرﺗﻪ ،د داراﻻﻣﺎن ﺳړﮎ ،د ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻢ ځﺎﯼ ،د ﮐﺎﺑﻞ
دوﺑﯽ د ودوﻧﻮ ﺳﺎﻟﻮن ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٦٥٠٩٥١
ټﻴﻠﻔﻮن
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٠٧٠٠٨٠٢٠٠٣
٠٧٥٢٠٢٤١٠٧
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ safma.afghanistan@gmail.com
Zalikhil@gmail.com
www.southasianmedia.net
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺳﻮﻳډن ﺳﻔﺎرت )(Sweden
ﺗﻮرﺑﻮن ﭘﻴﺘﺮﺳﻦ )ﺳﻔﻴﺮ(
وزﻳﺮ اﮐﺒﺮ ﺧﺎن،ﭘﻨځﻠﺴﻢ ﺳړﮎ ،ﻟﻮﻣړۍ ﮐﻮڅﻪ ٧٠ ،ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
٠٢٠٢٣٠١٤١٦
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏambassaden.kabul@foreign.ministry.se
www.swedenabroad.se
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺳﻲ ﺁﯼ ﺳﻲ د ﻣﻮﺳﺴﯥ روزﻧﻴﺰ ﻣﺮﮐﺰ )(CiC-ETC
ﺣﻤﻴﺪي )ښﻮوﻧﻴﺰ ﺳﻼﮐﺎر(
د ﺷﻬﻴﺪ د څﻠﻮرﻻرې د ﺳړﮎ ﭘﺎﯼ ،د اﻧګﺮﻳﺰاﻧﻮ هﺪﻳﺮې ﺗﻪ
ﻧږدې ،ﻗﻠﻌﻪ ﻣﻮﺳﯽ  ،آﺎﺑﻞ
٠٧٧٢٠٢٦٠٤٠
ټﻴﻠﻔﻮن
admincic@neda.af
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
suecic@neda.af
د ﺳﻲ ،اچ ،اف ﻣﻮﺳﺴﻪ )(CHF
ﺻﻔﯽ اﷲ ﺻﻴﻔﻲ )رﺋﻴﺲ(
ﻧﻮﯼ ښﺎر ،د ﻋﺼﻤﺖ ﻣﺴﻠﻢ ﮐﻮڅﻪ١٩٥ ،ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٣٨٠٥٨٠
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٧٣٢١٤
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ safiulllah.saifi@misfa.org.af
s.sifi75@yahoo.com
www.chfhq.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺳﻲ ،ﺁر ،اس ﻣﻮﺳﺴﻪ )(CRS
ﻓﻴﺮوز ﺁرﻳﻦ )ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل(
ﺗﺎﻳﻤﻨﻲ ،څﻠﻮرم ﺳړﮎ  ٨٠٥،ﮐﻮر ،ﻟﺴﻤﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٥٧٩٧١٠٢
ټﻴﻠﻔﻮن
feroz@asia.crs.org
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.crs.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰو ارګﺎﻧﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ رﻳﺎﺳﺖ )(IDLG
ﻋﺒﻴﺪاﷲ اﺧﻼص )اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل(
د ﺁرﻳﺎﻧﺎ څﻠﻮر ﻻرﯼ )د اﻳﺘﺎﻟﻴﯥ ﺳﻔﺎرت ﺗﺮڅﻨګ( ﻧﻬﻤﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ
٠٧٩٩٣٠٠٠١٩
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٢٠٢١٠٤٧٠٣
Barna.karimi@gmail.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
obaid.ekhlas@idlg.gove.af
WWW.idlg.gov.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

پتی او تماسونه

د ﺷﺎﻧﺘﻲ رﺿﺎﮐﺎرﻩ ټﻮﻟﻨﻪ )(SVA
ﻧﻮﯼ ښﺎر ،آﺎﺑﻞ
chikawa@sva.or.jp
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ www.jca.apc.org/sva/english

٠٧٧٨٨٢٣٧٠٥
٠٧٠٧٥٩٣٧٢٧
tsco_org@yahoo.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
ahmadshahir.zia@gmail.com

د ﻧﺎټﻮ ﻣﻠﮑﯽ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ګﻲ )(NATO
ﺣﮑﻤﺖ )د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﻟﻮړﭘﻮړﯼ اﺳﺘﺎزﯼ(
د ﻣﺴﻌﻮد ﺳړﮎ ،د اﻳﺴﺎف ﻣﺮﮐﺰي ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻲ )د اﻣﺮﻳﮑﯥ ﺳﻔﺎرت
ﺗﻪ ﻧږدې( ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٥١١٢٦٢
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٥١١٢٥٥
٠٧٩٩٥١١٢٦٣
natoscr@yahoo.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
luksikm@isaf-hq.nato.int

د ﻓﻮاﻳﺪ ﻋﺎﻣﯥ وزارت )(MoPW
ﻋﺒﺪاﻟﻘﺪوس ﺣﻤﻴﺪي )ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ(
د ﻟﻮﻣړي ﻣﮑﺮورﻳﺎن ﻟﻮﻣړﯼ ﺳړﮎ ،ﻧﻬﻤﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ،آﺎﺑﻞ
٠٢٠٢٣٠١٣٦١
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩١٧٨٨٥٥
٠٢٠٢٣٠٠٣٧٤
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ hamidi_naiman@yahoo.com

د ﺷﻬﺪا ﻣﻮﺳﺴﻪ )(SO
ﻧﻮﻳﺪ )اﺟﺮاﻳﻲ رﺋﻴﺲ(
درﻳﻤﻪ ﮐﺎرﺗﻪ ،ﭘﻞ ﺳﺮخ ،ﻋﻤﺮ ﺟﺎن ﮐﻨﺪهﺎرﯼ ﺟﻮﻣﺎت ﺗﻪ ﻧږدې
٠٧٩٩٣٢٨٩٠١
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٣٣٥١١٥
٠٧٩٩٤٠٩٥٤٤
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ shuhadakabul@hotmail.com
rnaveed@shuhada.org
www.shuhada.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺻﻔﺎ روزﻧﻴﺰﻩ ،روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ او ﭘﺮاﺧﺘﺘﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ
)(SEHDO
زرﻏﻮﻧﻪ اﻋﻈﻢ )اﺟﺮاﻳﻲ رﺋﻴﺴﻪ(
د هﻮاﻳﻲ ډګﺮ ﺑﻼﮐﻮﻧﻪ ،ﻧﻬﻤﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ،آﺎﺑﻞ
٠٧٨٦٤٩٦٥٦٥
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٢١٤٩٦٦
٠٧٧٨٣٦٠٩٥٢
sehadorg@gmail.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
haseebmiazad@hotmail.com
www.safah.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﻃﻠﻮع ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ او ﻓﺮهﻨګﻲ ﻣﺆﺳﺴﻪ  /د ﻟﻴﺮې ﭘﺮﺗﻮ ﮐﻠﻴﻮ د
ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﺑﻨﺴټ)(TSCO/SFRRD
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﺿﻴﺎ اﻳﻮﺑﻲ )د ﭘﺮوګﺮﺁﻣﺮ(
دﮐﺮهڼﯥ د وزارت ﺗﺮ ﺷﺎ) ،د ﺟﺮﻣﻨﺎﻧﻮ د رواﻧﻲ روﻏﺘﻴﺎ ﮐﻠﻴﻨﻴﮏ
ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ( ،ﮐﺎرﺗﻪ ﺳﺨﯽ ،آﺎﺑﻞ
)(١٥٩٠
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٩٩٣٠١٢٤٧
ټﻴﻠﻔﻮن

د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺘﻴﺎ وزارت )(MoPH
ډاﮐټﺮﻩ ﺛﺮﻳﺎ دﻟﻴﻞ )ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ وزﻳﺮﻩ(
د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺘﻴﺎ څﻠﻮر ﻻرﯼ ،د اﻣﺮﻳﮑﯥ ﺳﻔﺎرت ﺗﻪ ﻧږدې ،ﻟﺴﻤﻪ
ﻧﺎﺣﻴﻪ ،آﺎﺑﻞ
٠٢٠٢٣٠١٣٧٧
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٢١١٩٣٤
moph.tdd@gmail.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.moph.gov.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﻋﺒﺪاﻟﺤﻖ ﺑﻨﻴﺎد )(AHF
ﻧﺼﺮاﷲ ﺑﺮﻳﺎﻟﯽ ارﺳﻼﻳﻲ )اﺟﺮاﻳﻲ رﺋﻴﺲ(
د ﻃﺮﻩ ﺑﺎز ﺧﺎن څﻠﻮرﻻرﯼ )د ګﻞ ﻓﺮوﺷۍ د ﮐﻮڅﯥ ﮐﻨﺞ ،درﻳﻢ
ﭘﻮړ( ،ﻧﻮﯼ ښﺎر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٠٢١٧٠
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٣٠١٤٠٨
٠٧٠٠٦٠٢١٨٢
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ abdulhaqfoundation@hotmail.com
www.abdulhaq.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﻋﺪﻟﻴﯥ وزارت )(MoJ
ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﻏﺎﻟﺐ )وزﻳﺮ(
د ﭘښﺘﻮﻧﺴﺘﺎن څﻠﻮر ﻻرﯼ ،دوهﻤﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ،ﭘﺸﺘﻮﻧﺴﺘﺎن واټ ،آﺎﺑﻞ
٠٢٠٢١٠٠٣٢٢
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠١٩٣٠٤٥
rohinrahman@hotmail.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
info@moj.gov.af
www.moj.gov.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺳﻮﻟﻪ ﺳﺎﺗﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﻋﺎﻣﻪ ارﻳﮑﻮ دﻓﺘﺮ(ISAF) -
د ﻟﻮﯼ ﻣﺴﻌﻮد ﺳړﮎ ،ﭘﻮځﻲ ﺳﭙﻮرﺗﻲ ﮐﻠﻮپ ،آﺎﺑﻞ
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ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

٠٧٩٩٥٠١١٠٦
cj9@isaf-hq.nato.int
albriziom@isaf-hq.nato.int
www.isaf-jq/nato.int

د ﻏﺰﻧﻲ د ﮐﻠﻴﻮ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ )(GRSP
ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺤﻖ زﻳﺮﮎ )رﺋﻴﺲ(
درﻳﻤﻪ ﮐﺎرﺗﻪ ،ﭘﻞ ﺳﺮخ ،د  ٣Tﺳړﮎ ٢٠٨ ،ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٣٢٠٥٨٤
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٠٢٤٠٦١
٠٧٧٧٩٠٠٢٥١
mzeerak@gmail.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
e_zeerak@yahoo.com
www.grsp.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﻏﻨﻤﻮ او ﺟﻮارو د ﺳﻤﻮن ﻧړﻳﻮال ﻣﺮﮐﺰ )(CIMMYP
ﺁر ﮐﯽ ﺷﺮﻣﺎ )د اړﻳﮑﻮﻋﻤﻮﻣﻲ ﺁﻣﺮ(
ﭘﺮوان ﻣﻴﻨﻪ ،د ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ﭘﺎرﮎ ﻟﻮﻳﺪﻳځ ﻟﻮرﺗﻪ درﻳﻤﻪ ﮐﻮڅﻪ١٥٧ ،
ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٥٢٠٢٢٣٣٥
ټﻴﻠﻔﻮن
pk.sharma@cgiar.org
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ډاﮐټﺮاﻧﻮ ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﻣﻮﺳﺴﻪ )(MDM
اوﻟﻴﻮر )د ټﻮﻟﻮ رﺋﻴﺲ(
درﻳﻤﻪ ﮐﺎرﺗﻪ ،د ﺷﻮرا ﺳړﮎ ،د ﮐﺎﺗﺐ د ﻟﻮړو زدﮐړو ﻣﻮﺳﺴﯥ ﺗﻪ
ﻣﺨﺎﻣﺦ ٥٢٠ ،ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
)(٢٢٤
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٠٠٢٨٢٤١٢
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٨٩٩٨٠٦٥٢

ﺑﺮﻳښﻨﺎﻟﻴﮏ
genco.mdmafghanistan@medecindumonde.af

وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

mdmcoordafgh@yahoo.fr
www.medecinsdumonde.org

د ﻓﺮاﻧﺴﯥ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ادارﻩ )(AFD
ﺑﺮﻧﻮ ژوﻳﺖ )د ټﻮﻟﻮ رﺋﻴﺲ(
ﻧﻮﯼ ښﺎر ،د ﺷﻴﺮ ﭘﻮر ﺳړﮎ ،د ﻓﺮاﻧﺴﯥ ﺳﻔﺎرت ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٧٣٢٣٢٣٥
ټﻴﻠﻔﻮن
nasirip@afd.fr
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
www.afd.fr
د ﻓﺮاﻧﺴﯥ ﺧﺒﺮي ﺁژاﻧﺲ )(AFP
ﻟﻴﻦ اودوﻧﻞ )د ﮐﺎﺑﻞ د څﺎﻧګﯥ رﺋﻴﺲ(
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
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ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

٠٧٠٠٢٨٢٦٦٦
٠٧٩٩٢١٥٠٢٧
afpkabul@afp.com
www.afp.com

د ﻓﺮاﻧﺴﯥ ﺳﻔﺎرت )(France
ژان دﯼ ﭘﻨﺘﻮن د ﻣﻴﮑﻮ )ﺳﻔﻴﺮ(
د ﺷﻴﺮ ﭘﻮر ﺳړﮎ ،ﻧﻮﯼ ښﺎر ،آﺎﺑﻞ
ټﻴﻠﻔﻮن

ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ

٠٧٠٠٢٨٤٠٣٢
٠٧٩٨٢٤٢٨٣٩
٠٧٩٩٦١٧٢٦٢

chancellerie.kaboul-amba@diplomatie.gouv.fr
www.ambafrance-af.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

د ﻓﺮهﻨګ او ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯥ ﺑﻨﻴﺎد )(FCCS
ﺗﻴﻤﻮر ﺣﮑﻴﻤﻴﺎر )اﺟﺮا ﺋﻲ رﺋﻴﺲ(
دﻩ اﻓﻐﺎﻧﺎن ،ﺳﺎﻟﻨګ واټ) ،ﻣﻠﯽ ﺁرﺷﻴﻒ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ(  ٨٣٩ ،ﮐﻮر
)(٥٩٦٥
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٠٠٢٧٦٦٣٧
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٧٨٩٠٥
٠٠٩٣٧٥٢٠٢٣٥٧٨
ﻓﮑﺲ
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ timor_hakimyar@yahoo.com
mir_joyenda@yahoo.com
www.afghanfccs.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﻓﺮﻳﺪرﻳﮏ اﻳﺒﺮت ټﻮﻟﻨﻪ )(FES
ﺗﻴﻨﺎ ﻣﻴﺮي ﺑﻠﻮهﻢ )رﺋﻴﺲ(
داﻧﺼﺎري څﻠﻮر ﻻرﯼ ،ﻳﻔﺘﻠﻲ ﺳړﮎ )د ﺳﺘﺎرې هﻮټﻞ ﺗﺮ ﺷﺎ(،
ﻧﻮﯼ ښﺎر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٨٠٤٤١
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٣٣٨٠٩٤
info@fes-afghanistan.org
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.fes-afghanistan.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﻓﺮﻳﻨډ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(FRIEND
ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻇﺎهﺮ )اﺟﺮاﻳﻲ رﺋﻴﺲ(
د ﺷﻬﺮﺁرا ﺑڼ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،درﺑﺎز ﭘﻼزﻩ ٤٠٢،اﭘﺎرﺗﻤﺎن  ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٤٢٠٩١٩
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٠٨٨٢١٦٨٤٤٤٨٧١٥
mujtabazahir@yahoo.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
lolengecom@yahoo.com

پتی او تماسونه

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د ﻓﺰﻳﻮټﺮاﭘۍ او ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﻣﺮﺳﺘﯥ
)(PARSA
ﻳﺎﺳﻴﻦ ﻓﺮﻳﺪ )د ټﻮﻟﻮ رﺋﻴﺲ(
د اﻓﺸﺎر ﺳړﮎ ،د ﮐﺎﺑﻞ ﻣﺮﺳﺘﻮن اﻧګړ ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٠٢٠٥٨٨
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٨٤٢٨٦
٠٧٩٨١٥٤٣٦٦
mgustav@mac.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ

yasinfarid_2006@yahoo.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

www.afghanistan-parsa.org

د ﻓﻨﻠﻨډ ﺳﻔﺎرت )(Finland
ډاﮐټﺮ ﭘﺎوﻟﻲ ﺟﺎرزوﻧﭙﺎ )ﺳﻔﻴﺮ(
وزﻳﺮ اﮐﺒﺮ ﺧﺎن١٠ ،ﺳړﮎ ،ﻟﻮﻣړۍ ﮐﻮڅﻪ ٣٩ ،ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٨٤٠٣٤
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٢٠٢١٠٣٠٥١
٠٣٥٨٩١٦٠٥٨١٥٠٤
ﻓﮑﺲ
sanomat.kab@formin.fi
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.finland.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﻓﻴﺮوز ﮐﻮﻩ ﺑﻨﻴﺎد )(TMF
رارﯼ ﺳﺘﻴﻮارت )اﺟﺮاﻳﻲ رﺋﻴﺲ(
د ﭘﺮوان ﻣﻴﻨﯥ دوهﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ،د اﻧګﻠﺴﺘﺎن د ﭘﺨﻮاﻧﻲ ﺳﻔﺎرت ﺗﺮښﺎ
٠٧٩٨١٨٢٠٢٨
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩١٤٣٣٦٢
٠٧٩٨١٤٩١٧٣
٠٠٨٨٢١٦٥٥٥٢٢٥٠٨
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ reception@turquoisemountain.org
contact@turquoisemountain.org
www.turquoisemountain.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﻗﻮس ﻗﺰح ﻣﻮﺳﺴﻪ )(RBO
ګﻠﺸﻦ ﻣﺼﻠﺢ )رﺋﻴﺲ(
داراﻻﻣﺎن ،د اوﺑﻮ او ﺑﺮﻳښﻨﺎ وزارت ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،ﺳﻨﺎﺗﻮرﻳﻢ ،آﺎﺑﻞ
٠٧٧٧٢٠٦٣٥٣
ټﻴﻠﻔﻮن
gulshan.moslih@gmail.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
د ﮐﺎﺑﻞ اووﻧﻴﺰﻩ )(Kabul Weekly
ﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺪﻳﻖ ذﻟﻴﻖ )ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل(
ﻧﻮﯼ ښﺎر ،د ﺣﺎﺟﻲ ﻳﻌﻔﻮب څﻠﻮرﻻرې )ښﻲ ﻟﻮر ﺗﻪ( ،دوهﻢ
ﺳړﮎ ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٦٩٦٣٨
ټﻴﻠﻔﻮن
zaliq_s@yahoo.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ

kabulweekly@gmail.com
د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﻮهﻨﺘﻮن )(KU
ﺣﻤﻴﺪ اﷲ اﻣﻴﻦ )د ﭘﻮهﻨﺘﻮن رﺋﻴﺲ(
د ﺟﻤﺎل ﻣﻴﻨﯥ ﺳړﮎ ،درﻳﻤﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ،ﺟﻤﺎل ﻣﻴﻨﻪ ،آﺎﺑﻞ
٠٢٠٢٥٠٠٣٢٦
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٢٠٢٥٠٠٢٤٥
chancellor@ku.edu.af
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
hamedullahamin@ku.edu.af
www.ku.edu.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﻮهﻨﺘﻮن د ﭘﺎﻟﻴﺴۍ د څﻴړﻧﯥ ﻣﻠﻲ ﻣﺮﮐﺰ )(NCPR
ﺣﻤﻴﺪ اﷲ ﻧﻮر ﻋﺒﺎد )رﺋﻴﺲ(
ﮐﺎﺑﻞ ﭘﻮهﻨﺘﻮن ،ﺟﻤﺎل ﻣﻴﻨﻪ ،آﺎﺑﻞ
٠٢٠٢٥٠٠٣٩٠
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٢٠٢٥٠٠٣٩١
ncpr@ceretechs.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
admin@ncpr.af
www.ncpr.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﮐﺎﺑﻞ د ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﮑﻮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻮﻣﺮﮐﺰ )(KCSS
وﻟﻲ اﷲ رﺣﻤﺎ ﻧﻲ )اﺟﺮاﻳﻲ رﺋﻴﺲ(
ﭘﻞ ﺳﺮخ ،درﻳﻤﻪ ﮐﺎرﺗﻪ ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٤٠٠٠٠٧٧
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٥٢٠٩١٣٦٤
rahmani@kabulcenter.org
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
hussieni@kabulcenter.org
www.kabulcenter.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﮐﺎﺑﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮐﺘﺎﺑﺘﻮن )(KPL
ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴﺪ ﻧﺒﯽ زادﻩ )ﻋﻤﻮﻣﻲ رﺋﻴﺲ(
د ﻣﻠﮏ اﺻﻐﺮ څﻠﻮرﻻرﯼ ،آﺎﺑﻞ
٠٢٠٢١٠٣٢٨٩
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٥٦٤٨١٨
د ﮐﺎﺑﻞ ښﺎرواﻟۍ )(KM
ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﻧﺲ ﻧﻮاﻧﺪﻳﺶ )ښﺎروال(
د ښﻮوﻧﯥ او روزﻧﯥ وزارت ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،د زرﻧګﺎر ﭘﺎرﮎ ،دﻩ
اﻓﻐﺎﻧﺎن ،آﺎﺑﻞ
٠٢٠٢١٠١٣٥٠
ټﻴﻠﻔﻮن
د ﮐﺎر ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن )(ILO
هﺎروﯼ ﺑﺮﺟﺮ )هﻤﻐږﯼ ﮐﻮوﻧﮑﯽ/د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دﻓﺘﺮ اﺳﺘﺎزﯼ(
ﺷﺎﻩ ﻣﺤﻤﻮد واټ د  UNDPدﻓﺘﺮ ﺗﺮﮐﻴﯥ ﺳﻔﺎرت ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ
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ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ

٠٢٠٢١٢٤٥٠١
٠٧٩٧١٨٧٣٣٥
anahita.ilokabul@undp.org

د ﮐﺎر ،ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﭼﺎرو ،ﺷﻬﻴﺪاﻧﻮ او ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻨﻮ وزارت
)(MoLSAMD
ﺁﻣﻨﻪ اﻓﻀﻠﻲ )وزﻳﺮﻩ(
د ﻟﻮﻣړي ﻣﮑﺮورﻳﺎن ﻣﺎرﮐﻴټ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٧٥٢٢٩
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٨٧٤٠٥٩٩٠
info@molsamd.gov.af
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
massoud.amerkhil@yahoo.com
www.molsamd.gov.af/about-ministry.php
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﮐﺎﻧﺎډا د ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ د ﻣﻼﺗړ دﻓﺘﺰ )(CPSU
ﻣﺤﻤﺪ اﮐﺒﺮ ﺣﻤﻴﺪي )رﺋﻴﺲ(
وزﻳﺮ اﮐﺒﺮ ﺧﺎن ،ﮐﻴڼ ﻟﻮر ﺗﻪ ٥او  ٦ﺳړﮎ ٧٣٠ ،ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٥٢٠٤٠٧٦٧
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٢٠٢٣٠٢٩١٤
info@cpsu.org.af
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.cpsu.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﮐﺎﻧﺴﺮن ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن )(CWW
ﻓﻴﻮﻧﺎ ﻣﮑﻠﺴﺎت )دټﻮﻟﻮ رﺋﻴﺲ(
ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ﺧﺎن ٤ ،ﺳړﮎ ٤٧١،ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٤٨٩٥٠٧
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ Fiona.mclysaght@concern.net
www.concern.net
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﮐﺎﻧﻮﻧﻮ وزارت )(MoM
وﺣﻴﺪ اﷲ ﺷﻬﺮاﻧﻲ )وزﻳﺮ(
ﻣﺎﻟﻴﯥ وزارت ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،د ﭘښﺘﻮﻧﺴﺘﺎن څﻠﻮر ﻻرﯼ ،دوهﻤﻪ
ﻧﺎﺣﻴﻪ ،ﭘښﺘﻮﻧﺴﺘﺎن واټ ،آﺎﺑﻞ
٠٢٠٢١٠٠٣٠٩
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٢٠٢١٠٢٤١٠
٠٧٩٩٣٠٠١٢٣
wshahrani@yahoo.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
info@mom.gov.af
www.mom.gov.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﮐډواﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻧﺎروې ﭘﻼوﯼ )(NRC
ﻧﻴﻒ ﻣﻮرﻧﻬﺎن )دټﻮﻟﻮ رﺋﻴﺲ(
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څﻠﻮرﻣﻪ ﮐﺎرﺗﻪ )د ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻮ دﻓﺘﺮ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ( ١٢٧ ،ﮐﻮر،
درﻳﻤﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ،آﺎﺑﻞ
)(٥٨٣٠
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٩٧٠٣٥٢٣٧
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٦٦٦٠٥٥
٠٧٩٩٢٨٣٤٦٨
٠٠٨٨٢١٦٢١٣٦٢١٤٦
sa@nrcafpk.org
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
charlotte.olsen@afg.nrc.no
www.nrc.no
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﮐﺮهڼﯽ ،اﺑﻮ ﻟګﻮﻟﻮ او ﻣﺎﻟﺪارۍ وزارت )(MAIL
اﻧﺠﻨﻴﺮﻣﺤﻤﺪ ﺁﺻﻒ رﺣﻴﻤﻲ )وزﻳﺮ(
ﮐﺎﺑﻞ ﭘﻮهﻨﺘﻮن ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،درﻳﻤﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ،ﺟﻤﺎل ﻣﻴﻨﻪ ،آﺎﺑﻞ
)(١٠٠٠٤
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٢٠٢٥٠٠٣١٥
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٧٢٦٩٨٦٩
info@mail.gov.af
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
payam.aziz@mail.com
asifrahimi@mail.gov.af
www.mail.gov.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﮐﺮهڼﯥ ،اوﺑﻮﻟﮕﻮﻟﻮ او ﻣﺎﻟﺪارۍ رﻳﺎﺳﺖ )(DAIL
ﻋﺒﺪاﻟﮑﺒﻴﺮ ﻓﺮزان )رﺋﻴﺲ(
٠٧٧٤٠٥٧٧٨٢
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٣٢٥٤١٣
٠٧٨٨٨٠٥٧٢٠
pdkabul@mail.gov.af
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
د ﮐﻠﺘﻮر او ځﻮاﻧﺎﻧﻮ وزارت )(MoCY
ﺳﻴﺪ ﻣﺨﺪوم رهﻴﻦ )وزﻳﺮ(
ﭘل ﺑﺎغ ﻋﻤﻮﻣﻲ ،د ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻮ وزارت ﺗﺮ ﺷﺎ ،آﺎﺑﻞ
٠٢٠٢١٠١٣٠١
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٩٠٣١٧
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ bk_nawabi2004@yahoo.com
د ﮐﻠﻴﺪ راډﻳﻮ )(Radio Killid
ﻧﺠﻴﺒﻪ اﻳﻮﺑﻲ )اداري رﺋﻴﺴﻪ(
درﻳﻤﻪ ﮐﺎرﺗﻪ ،ﭼﻬﺎردهﻲ واټ ،د ازﺑﮑﺎﻧﻮ ﺟﻮﻣﺎت ﺗﻪ ﻧږدې ٦ ،
ﺳړﮎ ٤٤٢ ،ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٣٢٩٨٣٢
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٧١٠٨٨٨٨٨

پتی او تماسونه

ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

٠٢٠٢٥٠٠٧١٧
n.ayubi@killid.com
www.killid.com

ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ

٠٧٩٨١٤٩٧٤٢
٠٧٠٠٢٢٤٣٥٩
rfortier@futuresgroup.com
myawar@futuresgroup.com
www.constellagroup.com

د ﮐﻠﻴﺪ ګﺮوپ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ دﻓﺘﺮ )(TKG
ﻧﺠﻴﺒﻪ اﻳﻮﺑﻲ )اﺟﺮاﻳﻲ رﺋﻴﺴﻪ(
درﻳﻤﻪ ﮐﺎرﺗﻪ ،ﭼﻬﺎردهﻲ واټ ،د ازﺑﮑﺎﻧﻮ ﺟﻮﻣﺎت ﺗﻪ ﻧږدې٦
ﺳړﮎ ٤٤٢ ،ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
٠٢٠٢٥٠٠٧١٧
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٣٢٩٨٣٢
n.ayubi@killid.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.tkg.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

د ﮐﻨﺮاد ﺁدﻳﻨﺎور ﺑﻨﺴټ )(KAS
ﺑﺎﺑﮏ ﺧﻠﻌﺖ ﺑﺎري )رﺋﻴﺲ(
وزﻳﺮاﮐﺒﺮ ﺧﺎن ،ﻟﺴﻢ ﺳړﮎ ٢٩١،ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٢٤٨٠٠
ټﻴﻠﻔﻮن
kas.kabul@ceretecs.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.kas.de
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ رﻳﺎﺳﺖ )(DRRD
ﻋﺒﺪاﻟﺮب ﻧﻮري)د اړﻳﮑﻮ ﻣﺴﻮول(
د ﭘﻠﭽﺮﺧﻲ ﺳړﮎ ،د ﻓﻮﻳﻨﻴﮑﺲ ﮐﻤﭗ ﺗﺮ څﻨګ ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٩١٠٥٧٤٧
ټﻴﻠﻔﻮن

د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت )(MoI
ﺑﺴﻢ اﷲ ﻣﺤﻤﺪي )وزﻳﺮ(
ﻣﻼﻟۍ واټ ،ﻧﻮﯼ ښﺎر ،آﺎﺑﻞ
ټﻴﻠﻔﻮن

وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ Abdulrab_005@yahoo.com
د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ وزارت )(MoRRD
ﺟﺎر اﷲ ﻣﻨﺼﻮري )وزﻳﺮ(
داراﻻﻣﺎن ،د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ وزارت اﻧګړ ،ﻧﻴﻼ
ﺑﺎغ ،د ﺗﺸﮑﻴﻼﺗﻮ ﺳړﮎ ،آﺎﺑﻞ
٠٢٠٢٥٢٠٢١٦
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠١٧١٦٩٠
info@mrrd.gov.af
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
Masoud.faizi@mrrd.gov.af
www.mrrd.gov.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ وزارت ،د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮوﮔﺮام
)(NSP/MRRD
اﺣﻤﺪ ﺟﻤﺸﻴﺪ اﺣﻤﺪي )د اړﻳﮑﻮ رﺋﻴﺲ(
داراﻻﻣﺎن ،ﺗﺸﮑﻴﻼﺗﻮ ﺳړﮎ آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٣٠٦٣١٤
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٢٣٤١٧٠
٠٧٩٩٥٧٢١٤٤
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ ariq.ismati@nspafghanistan.org
a.rahman@nspafghanistan.org
www.nspafghanistan.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﮐﻤﭙﺮﯼ-اﯼ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(COMPRI-A
روﺳﻞ ﻓﻮرﺗﻴﺮ )رﺋﻴﺲ(
ﻗﻠﻌﻪ ﻣﻮﺳﯽ ٢ ،ﺳړﮎ ٦٣ ،ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ

ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

٠٢٠٢٢٠١٣٤٠
٠٧٩٩٣٠٨٨٨٨
٠٧٠٠٢٢٠٤١٨
besmillah_530@yahoo.com
www.moi.gov.af

د ﮐﻮرﻳﺎ ﺳﻔﺎرت )(Korea
ﺗﺎرﮎ اﻋﻴﺎن )ﺳﻔﻴﺮ(
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ

٠٢٠٢١٠٢٤٨١
٠٢٠٢١٠٢٤٨٢
kabul@mofat.go.kr

د ﮐډواﻟﻮ او راﺳﺘﻨﻴﺪوﻧﮑﻮ د ﭼﺎرو وزارت )(MoRRA
ﺟﻤﺎهﻴﺮ اﻧﻮرﯼ )وزﻳﺮ(
واﺻﻞ ﺁﺑﺎد ،د ﺟﻨګﻠﮏ ﻓﺎﺑﺮﻳﮑﯥ ﺗﺮ ﺷﺎ ،اووﻣﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ،آﺎﺑﻞ
)(٥٨٠٦
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٩٩٠٠٥٥٥٧
ټﻴﻠﻔﻮن
info@morr.gov.af
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
jamaheranwary@yahoo.com
www.morr.gov.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﻟﻮړو زدﻩ ﮐړو وزارت )(MoHE
ﺳﺮور داﻧﺶ )ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ(
څﻠﻮرﻣﻪ ﮐﺎرﺗﻪ ،د ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻮ ﮐﻮڅﯥ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ )د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﻮهﻨﺘﻮن
ﺗﺮ ﺷﺎ( درﻳﻤﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ،آﺎﺑﻞ
٠٢٠٢٥٠٠٠٤٩
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٧٢٥٩٠٠
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ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

٠٢٠٢٥٠٠٣٢١
rahimhidayat@gmail.com
www.mohe.gov.af

د ﻟﻴﭙﮑﻮ دﻓﺘﺮ )(LEPCO
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد اﺣﻤﺪي )اداري ﺁﻣﺮ(
ﭘﺮوان ﻣﻴﻨﻪ ،د درﻣﺴﺎل ﺗﺮ ﺷﺎ،څﻠﻮرم ﺳړﮎ ،د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ
 ،١٥١آﺎﺑﻞ
)(٦٠٥٧
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٠٠٢٨٣٩٥٦
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٣٣٤٤٠١
٠٧٧٧٢٨٣٩٥٦
lepcokabul@yahoo.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺧﻮﻧﺪي ﺳﺎﺗﻨﯥ دﻓﺘﺮ  -اﻧګﻠﺴﺘﺎن )(SCI
اﺣﻤﺪ ﻓﻴﺮوز ﻳﻮﺳﻔﺰﯼ )د ﺑﺸﺮي ﻗﻮاوو ﺁﻣﺮ(
اﻳﻮب ﺧﺎن ﻣﻴﻨﻪ ،د داراﻻﻣﺎن ﺳړﮎ ،ﺁرﻳﺎﻧﺎ ټﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ
)(٦٢٤
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٩٩٨٠٣١٦٥
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ dskinner@savechildren.org
www.savethechildren.org.uk
ww.savechildren.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﻣﺎﻟﻴﯥ وزارت )(MoF
ﻋﻤﺮ زا ﺧﻴﻞ وال )وزﻳﺮ(
د ﭘښﺘﻮﻧﺴﺘﺎن څﻠﻮر ﻻرﯼ ،دوهﻤﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ،ﭘښﺘﻮﻧﺴﺘﺎن واټ ،آﺎﺑﻞ
٠٢٠٢١٠٣١٥٧
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٢٤٠١٤٢
info@mof.gov.af
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.mof.gov.af /
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
www.customs.gov.af / www.budgetmof.gov.af
د ﻣﺎﻳﻦ ﭘﺎﮐۍ او ﭘﻼن ﺟﻮړوﻧﯥ ﺳﺎزﻣﺎن )(MCPA
اﻧﺠﻴﻨﻴﺮ ﺣﺎﺟﻲ ﻋﺘﻴﻖ اﷲ )رﺋﻴﺲ(
د داراﻻﻣﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳړﮎ ،ﺣﺒﻴﺒﯥ ﻟﻴﺴﯥ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،د ﺷﺮﮐﺖ
ﺳړﮎ ،ﮐﻴڼ ﻟﻮر ﺗﻪ  ٥ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٧٦٠٠٦
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٧٤٦٨٢
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ hajiattiqullah@hotmail.com

noorulhaq1968@gmail.com
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د ﻣﺎﻳﻨﻮﻧﻮ ﺳﻼﮐﺎرﻩ ډﻟﻪ )(MAG
ﻧﻴﮑﻮﻻس هﻴﻮﺟﺲ )د ټﻮﻟﻮ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﺁﻣﺮ(
وزﻳﺮ اﮐﺒﺮﺧﺎن١٥ ،ﺳړﮎ ،ﮐﻴڼ ﻟﻮر ﺗﻪ ٦ﮐﻮڅﻪ ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٦٠١١٧٣٦
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٣٨٩٥٨٢٨
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
Nicholas.hughes@maginternational.org
Dave.turner@maginternational.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ www.maginternational.org
د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ﭘﻮځﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ )(USFOR-A
)د اﻣﺮﻳﮑﺎ د ﻋﺎﻣﻪ اﻣﻮر دﻓﺘﺮ(
ﻧﻮﯼ ښﺎر د  WFPد دﻓﺘﺮ او اﻣﺎﻧﻲ ﻟﻴﺴﯥ ﺗﺮ ﻣﻨځ ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٥١٢٩١٩
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٧٣٥٥٩٦٥
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ

USFOR-A-MediaRelations@afghan.swa.army.mil

د ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻋﺮب اﻣﺎراﺗﻮ ﺳﻔﺎرت )(UAE
ﻳﻮﺳﻒ ﺣﻼﻟﻲ )ﺳﻔﻴﺮ(
د زﻧﺒﻖ څﻠﻮرﻻرﯼ ،ﺷﺎﻩ ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺎزي واټ ،آﺎﺑﻞ
٠٧٨٦٨٦٨٦٨٧
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٢٠٢١٠٤٥٧٥
ﻓﮑﺲ
uaemkbl@hotmail.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
د ﻣﺘﺤﺪو اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﺟﻴﻮﻟﻮﺟﻴﮑﻲ ﺳﺮوې ادارﻩ-د اګﺮو ﻣﺘﺮوﻟﻮﺟۍ
ﭘﺮوژﻩ )(USGS
ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻬﻴﻢ ﻇﻬﻴﺮ )ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د اړﻳﮑﻮ ﻣﺪﻳﺮ(
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺟﻴﻮﻟﻮﺟۍ د ﺳﺮوې وداﻧۍ )د ﭘﻞ ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺎن او د
ﻋﺒﺪاﻟﺤﻖ د څﻠﻮرﻻرې ﺗﺮﻣﻨځ(  ،آﺎﺑﻞ
٠٧٨٦٧٠٠٤١١
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٧٧٢١٧٧٧١
fahimzaheer@gmail.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
fahimzaheer@yahoo.com
www.usgs.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﻣﺘﺤﺪو اﻳﺎﻟﺘﻮﻧﻮ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ادارﻩ )(USAID
د ﻣﺴﻌﻮد ﺳړﮎ ،ﮐﻒ )د اﻣﺮﻳﮑﯥ ﺳﻔﺎرت ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ اﻧګړ
)(٦١٨٠
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٠١٢٠٢٢١٦٦٤٨٨
ﻓﮑﺲ
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ kabulaidproginfounit@usaid.gov
www.Afghanistan.usaid.gov
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

پتی او تماسونه

د ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻮ او ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ټﮑﻨﺎﻟﻮﺟۍ وزارت )(MoCIT
اﻣﻴﺮزۍ ﺳﻨګﻴﻦ)ﺳﺮ ﭘﺮﺳﺖ وزﻳﺮ(
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎن ﺧﺎن واټ ،ﭘﻞ ﺑﺎغ ﻋﻤﻮﻣﻲ ،د اﺗﻠﺲ ﭘﻮړﻳﺰې وداﻧۍ
درﻳﻢ ﭘﻮړ،دوهﻤﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ،آﺎﺑﻞ
)(٥٤٢٨
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٢٠٢١٠١١٠٠
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٠٦٨٤٢٩
www.mcit.gov.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯥ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺷﺒﮑﻪ )(CSHRN
ﻧﻌﻴﻢ ﻧﻈﺮي)د اړﻳﮑﻮ هﻤﻐږﯼ ﮐﻮوﻧﮑﯽ(
درﻳﻤﻪ ﮐﺎرﺗﻪ ،د ښﺎرواﻟۍ د ﺷﭙږﻣﯥ ﻧﺎﺣﻴﯥ ﺳړﮎ ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٣٥٣٤٨١
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٦٠٩٤٢
٠٧٩٩٣١٥٨٧٥
nn_cshrn@yahoo.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
wazirahmad_khorami@yahoo.com
www.cshrn.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯥ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﻣﺮﮐﺰ )(CSDC
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﻧﻴﺎزي )رﺋﻴﺲ(
د ﻟﺐ ﺟﺮ څﻠﻮرﻻرﯼ ،د ﺻﻔﺎ ﺳﻴﺘﻲ ﺳﻨټﺮ ﺗﺮ ﺷﺎ ﻟﻮﻣړﯼ ﺳړﮎ،
 ٣ﮐﻮر ٤ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،آﺎﺑﻞ
)(١٠٣٥
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٩٩٠٢٠٣٢٠
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٨١٩٨٣٣١
niazi@afghancsdc.org
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
m_s_niazi@yahoo.com
www.afghancsdc.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯥ ﻣﺠﻠﻪ )(CSM
ﭘﺮﺗﻮ ﻧﺎدري )رﺋﻴﺲ(
ﻣﻼﻟۍ زﻳږﻧﺘﻮن ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،ﺷﻬﺮ ﺁرا ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٩٧٤٧٠
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٢٠٢١٠١٦١٠
partaw@acsf.af
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
د ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ،روزﻧﯥ او د ﻃﺒﻴﻌﻲ وړﺗﻴﺎوو د ﻟﻮړوﻟﻮ اﻓﻐﺎﻧﻲ
اﻧﺴﺘﺘﻴﻮت )(AIMTEIC
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻈﻴﻢ )رﺋﻴﺲ(
ﮐﻮټﯥ ﺳﻨګﻲ ،د ﺳﻴﻠﻮ ﺳړﮎ ٤،ﮐﻮڅﻪ ،د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ ٧٠٨
٠٧٩٩١٩٠٠١٥
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠١٥٥٤١٠

ﻓﮑﺲ
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ

٠٧٥٢٠٢٣٩٨٦
aimteic@yahoo.com
azimq@hotmail.com

د ﻣﺪﻳﺮا ﻣﻮﺳﺴﻪ )(MADERA
ﭘﺎﺳﮑﺎل ﺁرﺗﺪ )د ټﻮﻟﻮ رﺋﻴﺴﻪ(
ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ٧ ،ﺳړﮎ ١٣٣ ،ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٨١٨٦٩
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٨٠١٨٦١٦
٠٠٨٨٢١٦٨٤٤٤٢٩٣
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ contact.kbl@madera-afgha.org
countrydirector@madera-afgha.org
www.madera-asso.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﻣﺮﺳﻲ ﮐﺎرﭘﺲ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(MC
ﮐﺮﺳﺘﻴﻨﺎ ﻣﺎﻟﮕﻦ )د ټﻮﻟﻮ رﺋﻴﺲ(
٠٧٩٩٢١٨٨٩٤
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٣٩٩٥٨٢
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ cmulligan@af.mercycorps.org
smohammad@af.mercycorps.org
www.mercycorps.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﻣﻴﺮﻟﻴﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(MERLIN
ﺑﻦ ﻣﺴﮑﺎل )د ټﻮﻟﻮ رﺋﻴﺲ(
ټﻴﻠﻔﻮن

٠٧٩٩٦٥١٦٢٢
٠٧٩٧١١٨١٦٥
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ cd@merlin-afghanistan.org
www.merlin.org.uk
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

د ﻣﺮﺋﻴﺴﺘﻮﭘﺲ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ  -اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(MSI
ﻓﺮهﺎد ﺟﺎوﻳﺪ )د ټﻮﻟﻮ رﺋﻴﺲ(
درﻳﻤﻪ ﮐﺎرﺗﻪ ،د ﺣﺎﺟﻲ ﻣﻼ ﺳړﮎ ٤،ﺳړﮎ ،د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ ٢٢٠
 ٦ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،آﺎﺑﻞ
)(٥٨٥٨
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٩٩٣٢٩٠٩٢
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٨٧٨٨٩٥٠٠
٠٧٨٤٢٩٩٨٦١
٠٧٧٥١٠١٠٢٠
ﻓﮑﺲ
pd@msi-afg.org
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
admin@msi-afg.org
www.mariestopes.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﻣﺼﺮ د ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ ﺳﻔﺎرت )(Egypt
ﮐﺮﻳﻢ ﺷﺮف )ﺷﺎرژداﻓﻴﺮ(
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وزﻳﺮ اﮐﺒﺮ ﺧﺎن١٥،ﺳړﮎ ،آﺎﺑﻞ
٠٧٥٢٠٢١٩٠١
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٥٢٠٢١٩٠٣
٠٢٠٢١٠٤٠٦٤
ﻓﮑﺲ
egypt_kabul@mfa.gov.eg
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
د ﻣﻼﻟۍ ﻣﺠﻠﻪ )(Malalai
ﺟﻤﻴﻠﻪ ﻣﺠﺎهﺪ )رﺋﻴﺲ(
ﺳﺎﻟﻨﮓ واټ ،د رﺣﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺰي ﮐﻤﭙﻨۍ ﺗﺮ څﻨﮓ ،ﻣﻠﻲ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺗﻪ
ﻣﺨﺎﻣﺦ ،آﺎﺑﻞ
٠٧٧٧٢٧٢٧٣٦
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٨٦٢٧٢٧٣٦
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ malalai_magazine@yahoo.com
د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﺳﻤﻮن ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن )(CSRC
د ﺻﺪارت وداﻧۍ ،ﺷﺎﻩ ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺎزﯼ واټ ،آﺎﺑﻞ
د ﻣﻠﮕﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د وﮔړو وﺟﻬﻲ ﺻﻨﺪوق )(UNFPA
اري هﻮﮐﻤﻦ )اﺳﺘﺎزﯼ(
د ﺟﻼل ﺁﺑﺎد ﺳړﮎ ،د ﻳﻮﻧﺎﮐﺎ اﻧګړ ،آﺎﺑﻞ
)(١٦٠٣٠
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٠٧١١٩٩٩٩
ټﻴﻠﻔﻮن
heokman@unfpa.org
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.afghanistan.unfpa.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﻣﻠﮕﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ دﺑﺸﺮ د اﺳﺘﻮګﻨﻲ ﭘﺮوﮔﺮام )(UN-Habitat
ﺟﺎن ﺗﺮﮐﺴﺘﺮا )(OIC
ﺗﺎﻳﻤﻨﻲ ،اﺗﻢ ﺳړﮎ ٢٣٥ ،ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٨٢٤٦٤
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٧٤٦١١٢٥
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﯽ jan.turkstra@unhabitat-afg.org
hashmat.sayedi@unhabitat-afg.org
www.unhabitat-afg.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ اﻣﻨﻴﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن )(UNDSS
اﻧﺘﯽ ﻟﻴﺠﻨﺎر )اﻣﻨﻴﺘﯽ ﺳﻼﮐﺎر(
ﺣﻨﻈﻠﻪ ﺟﻮﻣﺎت ،د هﺎﻟﻨډ ﺳﻔﺎرت ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،د ﺑﻼﺳﻢ روﻏﺘﻮن ﺗﺮ
څﻨګ ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٨١٦٧٣
ټﻴﻠﻔﻮن
Leijenaar@un.org
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ادارﻩ )(UNDP
ﻓﻀﻪ ﺣﺴﻴﻨﻲ )د ﻋﺎﻣﻪ اړﻳﮑﻮ او ﻣﺪاﻓﻌﯥ ﻣﺪﻳﺮﻩ(
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 UNDPﮐﻤﭙﺎوﻧډ  ،ﺷﺎﻩ ﻣﺤﻤﻮدﻏﺎزي واټ
ﺗﺮﮐﻴﯥ ﺳﻔﺎرت ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ
)(٥
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٢٠٢١٢٤٠٩٨
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٤٧٥٧١٤
٠٠٨٧٣٧٦٣٤٦٨٨٣٦
ﻓﮑﺲ
fezeh.hosseini@undp.org
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
registry.af@undp.org
www.undp.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺑﺸﺮي او هﻮاﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ادارﻩ
)(UNHAS
اﻟﻮارو ﮔﺎراﻓﺎﻟﻲ )د هﻮاﻳﻲ ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرټ ﻣﺪﻳﺮ(
ﺷﻴﺮ ﭘﻮر١٥ ،ﺳړﮎ ،ﮐﻴڼ ﻟﻮر ﺗﻪ  ٣ﮐﻮڅﻪ  ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٧٦٦٢٠٢٥
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٧٦٦٢٠٣٢
UNHAS-AFG.RESERVATION@WFP.ORG

khalilullah.kakar@wfp.org

د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﭘﺮوژو د ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ادارﻩ )(UNOPS
ﺑﺮوﮎ ﻣﮑﮑﺎررون )د اړﻳﮑﻮﻣﺴﻮول(
د ﺟﻼل ﺁﺑﺎد ﺳړﮎ ،د ﻳﻮﻧﺎﮐﺎ اﻧګړ  UNOPSﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ دﻓﺘﺮ ،آﺎﺑﻞ
)(١٧٧٢
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٩٩٢٥٧٥٨٤
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٠٩٣٧٠٠٦٦٧٧٨٨
ﻓﮑﺲ
brucemc@unops.org
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
kirkb@unops.org
www.unops.org/agoc
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل ﭘﺮوګﺮام )(UNEP
وﻟﻲ ﻣﺪﻗﻖ )ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺪﻳﺮ(
د ﺟﻼل ﺁﺑﺎد ﺳړﮎ ،د  UNOCAاﻧګړ ،د  UNOPSوداﻧۍ،
٣٢اﻃﺎق
٠٧٩٩١٣١٦١٨
ټﻴﻠﻔﻮن
wali.modaqiq@unep.ch
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ www.unep.org/conflictsanddisasters
د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺧﻮراﮎ او آﺮﻧﯥ ادارﻩ )(FAO
ﺗﮑﺴﺖ ﺟﺒﺮي ﺗﮑﺎﯼ )ﺳﺘﺎزي(
د ﮐﺮهڼﯥ ،اوﺑﻮ ﻟګﻮﻟﻮ او ﻣﺎﻟﺪارۍ وزارت ﺳﺮﻩ ﻳﻮځﺎﯼ )ﮐﺎﺑﻞ
ﭘﻮهﻨﺘﻮن ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ( ،ﺟﻤﺎل ﻣﻴﻨﻪ ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٨٨١٥٤
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٩٥٧١١

پتی او تماسونه

ﻓﮑﺲ
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

٠٧٩٩٦٦٨٣٣٦
٠٠٨٨٢١٦٤٣٣٣٩٣١٣
UNDP fax ٠٠٨٧٣٧٦٣٤٦٨٨٣٦
Tekeste.Tekie@fao.org
FAO-AF@fao.org
www.fao.org

د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د رﺿﺎﮐﺎراﻧﻮ دﻓﺘﺮ )(UNV
ﺳﺘﺎرت ﻣﻮران )رﺋﻴﺲ(
ﺷﺎﻩ ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺎزي واټ ،د  UNDPدﻓﺘﺮ
ﺗﺮﮐﻴﯥ ﺳﻔﺎرت ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٨٢٥٢١
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٢٠٢١٢٤٣٠٣
٠٧٠٠٢٨٢٥٢٠
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ Naeem.sadat@unvolunteers.org
stuart.moran@undp.org
www.unv.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺻﻨﻌﺖ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ادارﻩ )(UNIDO
ﻓﺨﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻋﺰﻳﺰ )د ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﻣﺸﺮ(
ﺷﺎﻩ ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺎزﯼ واټ ،آﺎﺑﻞ
٠٢٠٢١٢٤١٣٥
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٣٠٦٣١١
٠٧٠٠٨٠٨٤٠٤
٠٠٨٧٣٧٦٣٤٦٨٨٣٦
ﻓﮑﺲ
F.Azizi@unido.org
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.unido.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﮐډواﻟﻮ ﻋﺎﻟﻲ ﮐﻤﻴﺸﻨﺮي )(UNHCR
ﮔﺮﻳﻨﯽ او هﺎرا )د ﮐﺎﺑﻞ د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ دﻓﺘﺮ رﺋﻴﺲ(
ﻧﻮﯼ ښﺎر ،د ﺳﻮﻟﯥ واټ ٤١ ،ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
)(٣٢٣٢
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٢٠٢٢٠٠٣٨١
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٧٩٢١٠
٠٧٠٨٢٨٨٢٤٧
٠٠٨٨٢١٦٥١١٢١٦٧٥
٠٠٤١٢٢٧٣٩٧٥٠١
ﻓﮑﺲ
macleod@unhcr.org
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
AFGKA@unhcr.org
www.unhcr.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻣﺎﻳﻦ ﭘﺎﮐۍ د اﻧﺴﺠﺎم ﻣﺮﮐﺰ
)(UNMACCA

ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻴﺪر رﺿﺎ )د ﭘﺮوﮔﺮام رﺋﻴﺲ(
د ﺻﺪارت څﻠﻮﻻرﯼ ،آﺎﺑﻞ
)(٥٢٠
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٠٠٣٩٢١٨٤
ټﻴﻠﻔﻮن
haider.reza@macca.org.af
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
ww.macca.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻧﺸﻪ اﯼ ﺗﻮﮐﻮ او ﺟﺮاﻳﻤﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د
ﻣﺒﺎرزې دﻓﺘﺮ)(UNODC
ژان ﻟﻮﮎ ﻟﻤﺨﻴﻮ )ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻧﺸﻪ اﯼ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د
ﻣﺒﺎرزې ځﺎﻧګړﯼ ﺳﻼﮐﺎر (
ﮐﻠﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﻪ١٤٩ ،ﺳړﮎ ٢٥٧ ،ﮐﻮر ،څﻠﻮرﻣﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ١ ،
زون ،آﺎﺑﻞ
)(٥
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٩٨٤١٦٣٢٥
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٦٧٢٨١٦٧
٠٧٩٧٢٢٢٨٢٨
٠٠٤٣١٢٦٠٦٠٧٤٧٤٣
ﻓﮑﺲ
fo.afghanistan@unodc.org
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.unodc.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻋﻠﻤﻲ ،ﮐﻠﺘﻮري او ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ادارﻩ
)(UNESCO
ﺷﻴﮕﺮو ﺁووﮔﯽ )رﺋﻴﺲ(
د ﺷﻴﺮ ﭘﻮر څﻠﻮر ﻻرﯼ ١١٤٣ ،ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٨٣٠٠٨
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٦٦٤٧٦٢٦
٠٧٧٣٠٣٠٣٣٠
٠٠٨٣٧٧٦٣٤٦٨٨٣٦
ﻓﮑﺲ
c.gyeltshen@unesco.org
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
s.aoyagi@unesco.org
www.unesco.org/kabul
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺁرﻣﺎن ﻣﻠﻲ ورځﭙﺎڼﻪ )(AMN
ﻣﻴﺮ ﺣﻴﺪر ﻣﻄﻬﺮ )ﺧﭙﺮوﻧﮑﯽ(
آﺎﺑﻞ
ټﻴﻠﻔﻮن

٠٧٠٠٢٨٢٦٧٣

د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮوګﺮام د وﻻﻳﺘﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ادارﻩ
)(NSP/PMU
اﻧﺠﻨﻴﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮﯼ )وﻻﻳﺘﻲ ﺁﻣﺮ(
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د څﻠﻮرﻣﻪ ﮐﺎرﺗﻪ څﻠﻮرﻻرﯼ ،د ﺳﻮرﻳﺎ او راﺑﻌﻪ ﺑﻠﺨﯽ ﺗﺮ ﻣﻴﻨځ،
 ٣ﺳړﮎ ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٢٠٣١٠٦
ټﻴﻠﻔﻮن
kabul@nspafghanistan.org
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.nspafghanistan.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﻣﻠﻲ دﻓﺎع وزارت )(MoD
ﺟڼﺮال ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻴﻢ وردﮎ)وزﻳﺮ(
د ﺟﻤﻬﻮري رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺎڼۍ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،ﭘﺸﺘﻮﻧﺴﺘﺎن واټ ،دوهﻤﻪ
ﻧﺎﺣﻴﻪ ،آﺎﺑﻞ
٠٢٠١٠٠٤٥٠
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٢٠١٠٠٤٥٨
٠٧٩٩٢١٢٥٤٥
info@mod.gov.af
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
abdulhai.waheed@mod.gov.af
www.mod.gov.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﻣﻨﻮﻧﺎﻳﺘﺲ د اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ټﻮﻟﻨﻪ )(MEDA
ﺟﻴﻤﺰ وﻳﻠﻴﻢ )ﻋﻤﻮﻣﻲ رﺋﻴﺲ(
ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ٧ ،ﺳړﮎ ٣٣٣ ،ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٥٣٩١٣٠٩
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ jamesarputharaj@hotmail.com
www.meda.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﮐډواﻟۍ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ هﻤﮑﺎرﻳﻮ ﭘﻪ ډګﺮ ﮐﯥ د ﮐﺎرﭘﻮهﺎﻧﻮ ټﻮﻟﻨﻪ
)(AGEF
ﺧﺎﻟﺪ ﻧﻮرزاد ) ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل(
ﮐﻠﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﻪ ،د ﺑﺮج ﺑﺮق ﺗﻢ ځﺎﯼ٩٥ ،ﮐﻮر ٤ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٣٠٠٥٠١
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٠٠٠٥٢٧
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ dadm@afghanistan.agef.net
www.agef.net
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﮐډواﻟۍ ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن )(IOM
داواﻻس هﻮز ﺁﻳﻮان )ﻟﻮړﭘﻮړﯼ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ ﻣﺪﻳﺮ(
ﻧﻮﯼ ښﺎر ،د اﻧﺼﺎري څﻠﻮر ﻻرﯼ ،د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻣﻴﻠﻤﺴﺘﻮن
ﺗﺮ ﺷﺎ ١٠٩٣ ،ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٧١٨٥٠٦٣
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٢٠٢٢٠١٠٢٢
٠٧٠٠١٨٥٩٦٠
ahaied@iom.int
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
idavalos@iom.int
www.iom.int/afghanistan
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
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د ﻣﻴﺪاﻳﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(MEDAIR
ﺁﻣﻨﺪا ﺳﮑﻨﻨﻞ )د ﮐﺎﺑﻞ د څﺎﻧګﯥ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ ﺁﻣﺮﻩ(
ﺗﺎﻳﻤﻨﻲ ٢ ،ﺳړﮎ )د ﻗﺎﺳﻤﯽ ون هﺎوس ﺗﺮﺷﺎ( ٣ ،ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
)(٥٩٥١
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٠٠٠٩٣١٢٥
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٣٣٧٥٨١
٠٧٠٠٠٩٣١٢٥
٠٠٨٨٢١٦٥٢٠٣٠٣٣٤
kblpsm-afg@medair.org
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
cd-afg@medair.org
www.medair.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻴډې د ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﺮﺳﺘﻮ ټﻮﻟﻨﻪ )(MESAA
ذﺑﻴﺢ اﷲ اﺣﻤﺪﻳﺎر )رﺋﻴﺲ(
 JIFFروﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﺮﻩ ﻳﻮځﺎﯼ د روﺳﻴﯥ ﺳﻔﺎرت ﺗﻪ
ﻧږدې ،اﻳﻮب ﺧﺎن ﻣﻴﻨﻪ ،د داراﻻﻣﺎن ﺳړﮎ
٠٧٠٠٢٩٢٠٩٥
ټﻴﻠﻔﻮن
mesaa_afg@yahoo.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
د ﻣﻴﺸﻦ اﻳﺴﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(ME
ﺟﺎﮐﺲ داﻳﻠﻮﮐﺲ )دټﻮﻟﻮ رﺋﻴﺲ(
ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،درﻳﻢ ﺳړﮎ ،آﺎﺑﻞ
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ ) ٣١١٤د ﻧﻮې ښﺎر ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﺎﻧﻪ(
٠٧٩٩٢٩٧٥٦٢
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٨٤٤٤٣٤
٠٧٠٨٧٤٩٤٢٢
٠٠٨٨٢١٦٥٤٢٠٩٧٨١
cd.afg@missioneast.org
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.miseast.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﻧﺎروې ﺷﺎهﻲ ﺳﻔﺎرت )(Norway
ﺗﻮرې هﺘﺮن )ﺳﻔﻴﺮ(
وزﻳﺮ اﮐﺒﺮ ﺧﺎن ١٥ ،ﺳړﮎ،ښﻲ ﻟﻮر ﺗﻪ ٤ﮐﻮڅﻪ  ٣ ،ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠١١٠٥٠٠٠
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠١١٠٥٠٩٠
٠٧٩٩٨٣٧٩٥٦
٠٠٨٧٠٧٦٢٥٩٦٩٢٥
emb.kabul@mfa.no
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.norway.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﻣﺒﺎرزې وزارت )(MoCN
ﺿﺮار اﺣﻤﺪ ﻣﻘﺒﻞ )وزﻳﺮ(

پتی او تماسونه

درﻳﻢ ﻣﮑﺮورﻳﺎن ،ﺑﻨﺎﻳﻲ ،د ﺟﻼل ﺁﺑﺎد ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳړﮎ )د ﺗﺮاﻓﻴﮑﻮ
رﻳﺎﺳﺖ ﺗﻪ ﻧږدې( ﻧﺎﺣﻴﻪ ،آﺎﺑﻞ
٠٧٧٤٤٧٥٠١٥
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٨٦٩٤٤٩١١
٠٧٥٢٠٠٤٢٧٢
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ zararahmad_osmani@hotmail.com
haideri_maqsood@yahoo.com
www.mcn.gov.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﻧﻮر د وړﺗﻴﺎ د ﻟﻮړوﻟﻮ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(NECDO
ﺟﻤﻴﻠﻪ اﻓﻐﺎﻧﻲ )رﺋﻴﺴﻪ(
درﻳﻤﻪ ﮐﺎرﺗﻪ ،د ﺳﺒﺎ ټﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ٤ ،ﺳړﮎ ٢٥٩ ،ﮐﻮر،
آﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٣٣٧٦٦٧
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٨٢٤٥٧٠
nec_en2001@yahoo.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
jamila_afghani@yahoo.com
www.NEC.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﻧﻴﻮ زﻳﻼﻧﺪ ﺳﻔﺎرت )(New Zealand
ﻧﻴﻮﻳﻞ رﻳﻠﯥ)ﺳﻔﺒﺮ(
٠٧٠٠١٠٢٣٧٦
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٨٧٢٢٦١٧
neville.reilly@mfat.govt.nz
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
د ﻧﻮي ﮐﻴﺪوﻧﮑﻲ اﻧﺮژۍ ،ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل او ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن )(GERES
ډﻟﻪ
ﺟﻴﻦ ﻓﺮاﻧﮑﻮﻳﺲ اوﺳﭙﺘﺎل )د ټﻮﻟﻮ رﺋﻴﺲ(
ﺳﺮاﯼ ﻏﺰﻧﻲ ،دهﺒﻮري ،دوهﻢ ﺳړﮎ ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٩١٨٢٨٠٩
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩١١٨٣٠٤
٠٠٨٨٢٦٦٧٢٢٥٩٩٧
afghanistan@geres.eu
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.geres.eu
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن )(ISRA
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺎﮐﺎر )د ټﻮﻟﻮ رﺋﻴﺲ(
ﻧﻮﯼ ښﺎر،د ﺷﺎﻩ ﺑﻮﺑﻮﺟﺎن ﮐﻮڅﻪ )ﺳﺘﺎرې هﻮټﻞ ﺗﻪ ﻧږدې(٥٧ ،
ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٣٢٨٧٢٩
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٠٨٨٢١٦٨٩٨٠٠٧٥٨
isra_afg@yahoo.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.isra-relief.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺳﺎزﻣﺎن )(GP
روﺳﺘﯽ ﮔﺮﻳﻔﻦ )د ټﻮﻟﻮ رﺋﻴﺲ(
٠٧٩٥٥٣٣٤٣١
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ rgriffin@Globalpartnersca.org
www.Globapartners.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(RI
ﻣﺎرﮐﻮ اوﻳﺘﯽ )د ټﻮﻟﻮ رﺋﻴﺲ(
د ﮐﻠﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯥ ﺑﺮق اﺳﺘﻴﺸﻦ ﺗﺮ ﺷﺎ د  ٤او  ٦ﺳړﮎ ﺗﺮ ﻣﻴﻨځ٤٦ ،
ﮐﻮر ٤ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،ﮐﻠﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﻪ ،آﺎﺑﻞ
٠٧٧٧٢٨٧٦٥٥
ټﻴﻠﻔﻮن
marco.aviotti@ri.org
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.ri.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د هﻴﻠﻮ ﻧړﻳﻮال ﺑﻨﺴټ )(IFHOPE
ﺟﻢ د ﺑﺮﻳﻠﻲ )دﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ رﺋﻴﺲ(
د ﮐﻠﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯥ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳړﮎ )د ﺑﺮﻳښﻨﺎ اﺳﺘﻴﺸﻦ ﺗﻢ ځﺎﯼ ﺗﻪ
ﻧږدې( ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٦٠٥٧٠٥
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٩٣٩١٦
jim@ifhope.org
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
mahajer@ifhope.org
www.ifhope.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﻧﯽ د ګړﻧﺪﻳﻮ وﻳﺸﻨﯥ دﻓﺘﺮ )(Nye
ﻳﺎر ﻣﺤﻤﺪﻋﻄﺎﻳﻲ )ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺁﻣﺮ(
درﻳﻤﻪ ﮐﺎرﺗﻪ  ،ازﺑﮑﺎﻧﻮ ﺟﻮﻣﺎت ﺗﻪ ﻧږدې ٦ ،ﺳړﮎ ٤٤٤ ،ﮐﻮر،
٠٧٧٨٢٨٤٨٨٨
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٧٢٨١٣٠٣٢
٠٧٨٦٩٨٠٩٨٠
atayee@nyeexpress.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.nyeexpress.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
ﻧﻴﻮ ﻳﺎرﮎ ټﺎﻳﻤﺰ )(NYT
ﻋﺒﺪ اﻟﻮﺣﻴﺪ وﻓﺎ )د دﻓﺘﺮ ﺁﻣﺮ(
وزﻳﺮ اﮐﺒﺮ ﺧﺎن ،آﺎﺑﻞ
ټﻴﻠﻔﻮن

ﻓﮑﺲ
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ

٠٢٠٢١٠١٠٨٨
٠٧٠٠٢٧٦٤٤٠
٠٧٠٠٢٧٩٣٣٩
٠٠٨٧٣٧٦٢٦٠٢٢٥
٠٠٨٧٠٧٧٢٢٦٠٤٣٨
nytkabul@yahoo.com
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وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

abdulwaheedwafa@yahoo.com
www.nytimes.com

د هﺎﻟﻨډ ﺷﺎهﯽ ﺳﻔﺎرت )(Netherlands
رادﻳﻨﮏ ون واﻟﻨﻬﻮن )ﺳﻔﻴﺮ(
ﻧﻮﯼ ښﺎر ،ﻏﻴﺎث اﻟﺪﻳﻦ واټ ٢ ،و  ٣ﮐﻮروﻧﻪ ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٨٦٦٤١
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٨٦٦٤٥
٠٧٩٨٧١٥٥٠٩
kab@minbuza.nl
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
Mary.Sarwary@minbuza.nl
www.minbuza.nl
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د هﺎﻟﻨډ د ﺟﻨګ ځﭙﻠﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(WCH
ﮐﺘﯽ او ګﺮدﯼ )ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺘﺎزﯼ(
ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ٨ ،ﺳړﮎ ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٤٢٥٦٢٠
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٧٢٠٦٧٠٧٤
info.kabul@warchild.nl
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.warchild.nl
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د هﺰارﺳﺘﺎﻧﻮ ﻣﻴﺎﺷﺘﻨۍ ﺧﺒﺮﭘﺎڼﻪ )(HAN
ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﻧﺲ اﺧﺘﺮ )رﺋﻴﺲ(
دهﻤﺰﻧګ ،د څﻠﻮرﻣﯥ ﮐﺎرﺗﯥ ﻟﻮﻣړﯼ ﺗﻢ ځﺎﯼ ،د ﺷﻴﺮ ﺷﺎﻩ ﺳﻮري
ﻟﻴﺴﯥ ﺗﻪ ﻧږدې ،د ﻣﺤﺐ زادﻩ ﭘﻼزﻩ ﻟﻮﻣړﯼ ﭘﻮړ  ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٢٤٥٥٨
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٧٦٣٩٣٢٠٢
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ yonos_akhtar@yahoo.com
ertebatteam@yahoo.com
د هﻨﺪ ﺳﻔﺎرت )(India
ﮔﺎدام ﻣﺨﭙﺎ داﻳﺎ )ﺳﻔﻴﺮ(
ﻣﻼﻟۍ واټ ،ﻧﻮﯼ ښﺎر ،آﺎﺑﻞ
ټﻴﻠﻔﻮن

٠٢٠٢٢٠٠١٨٥
٠٢٠٢٣٠٢٨٢٩
٠٠٨٧٣٧٦٣٠٥٥٦
٠٠٩٣٢٠٢٢٠٣٨١٨
ﻓﮑﺲ
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ embassy@ildembassy-kabul.com
amb.kabul@mea.gov.in
meakabul.nic.in
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

د هﻨﺪوﮐﺶ د ﺧﺒﺮرﺳﻮﻟﻮ ﺳﺎزﻣﺎن )(HNA
ﺳﻴﺪ ﻧﺠﻴﺐ اﷲ هﺎﺷﻤﯽ )رﺋﻴﺲ(
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ﻧﻮﯼ ښﺎر ،د ﻣﺴﻠﻢ ﮐﻮڅﻪ (١١٥٨) ٣ ،ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٨٠٩٨٨
ټﻴﻠﻔﻮن
د هﻨﺮﻳﺶ ﺑُﻞ ﺑﻨﻴﺎد )(HBS
ﺑﻨﺘﯽ ﺷﻼر )ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺘﺎزﯼ(
ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ﺧﺎن ٥ ،ﺳړﮎ ١١٢٩،ﮐﻮر ،ﻟﺴﻤﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٩٥٩٧٢
ټﻴﻠﻔﻮن
bente.scheller@hbfasia.org
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
officekabul@hbfasia.org
www.boell-afghanistan.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د هﻨﮕﺮي ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ ﺳﻔﺎرت )(Hungary
ﮐﺎروﻟﯽ ﭘﻴﻤﻠﻲ )ﺳﻔﻴﺮ(
د ﺟﺮﻣﻨﯽ ﺳﻔﺎرت ﺳﺮﻩ ﻳﻮځﺎﯼ ،وزﻳﺮ اﮐﺒﺮ ﺧﺎن ،آﺎﺑﻞ
)(٨٣
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٩٧٠٣٥٣٧٥
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٢٠٢١٠١٥١٢
٠٠٨٨٢١٦٥١٢٠٤٠٣٥
٠٠٤٩٢٢٨١٧٧٥١٨
ﻓﮑﺲ
huembkbl@gmail.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
د هﻨډﻳﮑﭗ ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن )(HI
اروﻧﺪ داس )د ټﻮﻟﻮ رﺋﻴﺲ(
ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ﺧﺎن ٥ ،ﺳړﮎ ٥٤٨،ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٩١٤٩٦٤٢
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٨٥٣٣٠٩٢٧
٠٧٠٥٤٦٨٦١٨
٠٠٨٨٢١٦٢١٠١٤٠٥١
cdafgha@hiafgha.org
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
supservcoordo@hiafgha.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ www.handicap-international.org
د هﻮاﻧﻮردۍ او ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ ټﮑﻨﺎﻟﻮﺟۍ ﻣﻠګﺮې )(Pactec
ﺟﻴﻢ ﮐﻴﭻ )د ټﻮﻟﻮ رﺋﻴﺲ(
ﭘﻞ ﺳﺮخ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻮن څﺨﻪ
وړاﻧﺪې ،ﻟﻮﻣړﯼ ﺳړﮎ )،ښﻲ ﻟﻮر ﺗﻪ( ﻟﻮﻣړﯼ ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٣١٨٧٢٨
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٣٠٠٨٣٧
٠٠٨٨٢١٦٥٤٢٦١٠٤٤
ﻓﮑﺲ
bookingkbl@pactec.net
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.pactec.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د هﻴﻠﺖ ﻧﻴټ ټﻲ ﭘﯽ او  -روﻏﺘﺎﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن

پتی او تماسونه

)(HealthNet-TPO
ﺷﻬﻴﺮﻩ ﺣﺒﻴﺒﻲ )اداري ﻣﺮﺳﺘﻴﺎﻟﻪ(
څﻠﻮرﻣﻪ ﮐﺎرﺗﻪ ،د ﺑﺎﺧﺘﺮ ﭘﻮهﻨﺘﻮن ﺗﺮ ﺷﺎ ﻟﻮﻣړﯼ ﺳړﮎ )ﮐﻨﺪهﺎري
ﺟﻮﻣﺎت ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ( ،درﻳﻢ ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
٠٢٠٢٥٠١١٩٥
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٨٩٨٨٠٧٤٨
٠٧٨٩٨٨٤١٧٥
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ Kabul.office@healthnettpoaf
habibi@healthnettpoaf.org
www.healthnettpo.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د هﻴﻠﻮ ټﺮﺳﺖ د ﻣﺎﻳﻦ ﭘﺎﮐﯽ ادارﻩ )(HALOTrust
ﻓﺮﻳﺪ هﻤﺎﻳﻮن)د ټﻮﻟﻮ رﺋﻴﺲ(
د ﺧﻴﺮﺧﺎﻧﯥ ﻣﻴﻨﯥ ﮐﻮﺗﻞ ١٧ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،آﺎﺑﻞ
)(٣٠٣٦
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٠٠١٥٢٣٥٦
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٠٦٢٨١٣
٠٠٨٧٣٧٦١٩٣١٨١٧
٠٠٨٧٣٧٦١٩٣١٨١٨
ﻓﮑﺲ
Halo@haloafg.org
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.halotrust.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د هﻴﻮاد د ﺑﻴﺎوداﻧﻮﻟﻮ ،د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ او ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﻮ ټﻮﻟﻨﻪ
)(HEWAD
اﻣﺎن اﷲ ﻧﺼﺮت )رﺋﻴﺲ(
د ﺗﺎﻳﻤﻨﻲ ﭘﺮوژﻩ ،ﻟﻮﻣړﯼ ﺳړﮎ )ﮐﻴڼ ﻟﻮر( ١١٨ ،ﮐﻮر  ،آﺎﺑﻞ
)(٥١٣٨
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٠٠٦٧٠٧١٠
ټﻴﻠﻔﻮن
hewad_af@yahoo.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
hewad_Kabul@yahoo.com
د هﻴﻮاد د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ادارﻩ )(CDU
ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر )رﺋﻴﺲ(
د هﻤﺰﻧګ) د ﻣﺤﺐ زادﻩ ﻣﺎرﮐﻴټ ﺗﺮ ﺷﺎ ،ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺑﺮﻳﮑﻮټ ﺗﻪ
ﻣﺨﺎﻣﺦ( ٢٠ ،ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
)(٥٥١٠
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٠٠٢٧٦٤١١
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٤٤٣١٤
٠٧٠٠٢٤٤٢٩٩
cduafghan@yahoo.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
cdcafghan@gmail.com
www.cduafghan.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

د وﺣﺸﻲ څﺎروﻳﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯥ ټﻮﻟﻨﻪ )(WCS
دﻳﻮﻳﺪ ﻻوﺳﻦ)د ټﻮﻟﻮ رﺋﻴﺲ(
د ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳړﮎ ،ښﻲ ﻟﻮر ﺗﻪ ﻟﻮﻣړﯼ ﺳړﮎ٥ ،
ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٨٩٨١٩٦٧
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٠٨٨٢١٦٥٥٥٨٢٦٠٧
٠٢٠٣١٥٣٤٥٦
ﻓﮑﺲ
د وړﺗﻴﺎ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(DAO
ﺣﺎﺟﻲ ﻋﻤﺮاﺧﺎن ﻣﻨﻴﺐ )رﺋﻴﺲ(
ﺗﺎﻳﻤﻨﻲ ،ﻳﻮوﻟﺴﻢ ﺳړﮎ ،د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ،٩٢٤آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٦٠٠٩٦٠
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٥٢٠٢٤٥٢٥
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ director@daoafghanistan.org
admin@daoafghanistan.org
www.daoafghanistan.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د وﻟﺲ ﻣﺸﺮ دﻓﺘﺮ )(PO
ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزﯼ )وﻟﺲ ﻣﺸﺮ(
د ګﻠﺨﺎﻧﯥ ﻣﺎڼۍ ،آﺎﺑﻞ
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

٠٢٠٢١٤١١٣٥
٠٧٠٠٢٢٢٣٢٣
president@afghanistangov.org
waheed.omer@gmic.gov.af
www.president.gov.af

د وړﺗﻴﺎوو د روزﻧﯥ او ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ټﻮﻟﻨﻪ )(STARS
ﭘﻠﻮﺷﻪ ﻇﺮﻳﻔﻲ ﺧﻮاص )رﺋﻴﺴﻪ(
درﻳﻤﻪ ﮐﺎرﺗﻪ ،ﮐﺎ ﺗﺐ ﭘﻮهﻨﺘﻮن ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ٩ ،ﺳړﮎ ٥٦٨ ،ﮐﻮر،
 ٦ﻧﺎﺣﻴﻪ ،آﺎﺑﻞ
٠٧٧١١٩٢٠٢١
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٠٢٤٢٦٠
٠٧٥٢٠٤٢٩٢٤
stars@stars.org.af
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
Stars_program@stars.org.af
د ټﻮﻟﻨﯥ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن )(ACD
اﮐﻤﻞ ﻧﻮﻳﺪ )رﺋﻴﺲ(
ﻧﻮﯼ ښﺎر ،آﺎﺑﻞ
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ acdtbafg@psh.paknet.com.pk
د ټﻮﻟﻨﻴﺰاﻗﺘﺼﺎدي او ﻋﺎﻣﻪ ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻮ د څﻴړﻧﻮ اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻣﺮﮐﺰ
)(ACSOR
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ﻣﺖ ورﺷﻮ )اداري رﺋﻴﺲ(
 ١١٢ﮐﻮر  ،د ﻟﮑﻲ ﻓﺎﻳﻒ ﺳړﮎ ،دﺣﺎﺟﻲ ﻳﻌﻘﻮب څﻠﻮرﻻرې،
ﻟﺴﻤﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ،ﻧﻮﯼ ښﺎر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٣٢٨٧١٤
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٦٢٠٦٣٩
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ matthew.warshaw@acsor-surveys.com
will.hayes@d٣systems.com
www.acsor-surveys.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ټﻮﻟﻨﯽ څﻴړﻧﻮ اﻧﺴﺘﻴﺘﻴﻮت )(SRI
ﻋﺰﻳﺰ ﺑﺨﺘﻴﺎري )رﺋﻴﺲ(
ﮐﻮټﯥ ﺳﻨګﻲ ) د ﺷﺎهﻴﻦ رﺳﺘﻮراﻧﺖ ﺗﺮڅﻨګ(  ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٧٣٨٩ ٥٢٦
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٣٠١٢٤٨
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ social_researches@yahoo.com
bakhtiari.aziz@gmail.com
د ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(COOPI
ﻓﻴﺼﻞ اﺣﻤﺪ ﮔﻴﻼﻧﻲ )ﻋﻤﻮﻣﻲ هﻤﻐږﯼ ﮐﻮوﻧﮑﯽ(
ﻧﻮﯼ ښﺎر ،د ﻗﺼﺎﺑﺎﻧﻮ ﺳړﮎ )د ﻓﺮﻳﻨډز  ٢ﻣﻴﻠﻤﺴﺘﻮن ﺗﻪ ﻧږدې(،
 ١٣١ﮐﻮر ،ﻟﺴﻤﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٧٧٢٨٧
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٩٧٠٢٧
٠٠٨٨٢١٦٥١١٠١٢٥٥
gilani@coopi.org
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
kabul@coopi.org
د ټﻴﺮﻓﻨډ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(TF
ﮐﻴﺖ ﺑﻮن )رﺋﻴﺲ(
ﺗﺎﻳﻤﻨﻲ ٩ ،ﺳړﮎ ٥٠٨ ،ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
ټﻴﻠﻔﻮن

)(٣٨٣
٠٧٨٩٠٢٦٠١١
٠٧٨٨٩٦٠٨٨٦
٠٧٠٠٢٩٦٦٥٦
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ dmt-afghan-pd@tearfund.org
dmt-afghan-dpd@tearfund.org
www.tearfund.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د ځﻮاﻧﺎﻧﻮ ټﻮﻟﻨﻪ )(YAAR
ﺗﺎﻳﻤﻨﻲ ،اﺗﻢ ﺳړﮎ ١٤٤ ،ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ )(٥٩٨٠
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د څﺎرﻧﯥ او ارزوﻧﯥ روزﻧﻴﺰ ﺳﺎزﻣﺎن )(META
ﺧﻴﺮﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﻳﻒ )رﺋﻴﺲ(
ﭘﻞ ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺎن ،د ﺷﺶ درﮎ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳړﮎ ،ﻟﻮﻣړۍ ﮐﻮڅﻪ،
دوﻳﻢ ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
٠٢٠٢١٠٠٨٦٥
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٢٠٢١٠٠٨٦٥
ﻓﮑﺲ
meta@neda.af
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
sharif345@yahoo.com

د ښﺎري ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ وزارت )(MoUD
ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺼﺎري )ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ(
درﻳﻢ ﻣﮑﺮورﻳﺎن ،ﺁزادۍ ﻣﻄﺒﻌﻲ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،ﻧﻬﻤﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ،آﺎﺑﻞ
٠٢٠٢٣٠٠٣٣٩
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٠١٨١٧٤
٠٧٩٩٢١١٨٦٦
moud@moud.gov.af
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.moud.gov.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ښځﻮ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ او ﺑﻴﺎ رﻏﻨﻴﺰ ﺳﺎزﻣﺎن )(FRDO
ﺷﺮﻳﻔﻪ )رﺋﻴﺲ(
ﮐﻠﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﻪ ،د ﺗﺮاﻓﻴﮏ څﻠﻮر ﻻرﯼ ٤٠ ،ﻣﺘﺮﻩ ﺳړﮎ ٢٦٠،ﮐﻮر،
آﺎﺑﻞ
frdo@psh.paknet.pk
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
د ښځﻮ ﭼﺎرو وزارت )(MoWA
ﺣُﺴﻦ ﺑﺎﻧﻮ ﻏﻀﻨﻔﺮ )ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻪ(
ﻧﻮﯼ ښﺎر ،د ﺳﻴﻨﻤﺎ زﻳﻨﺐ ﺗﺮ څﻨګ ،آﺎﺑﻞ
٠٢٠٢٢٠١٣٧٨
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٨٨٠٨٤
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ ministry.mowa@hotmail.com
www.mowa.gov.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ښځﻮ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ ټﻮﻟﻨﻪ )(WAA
ﻓﻬﻴﻤﻪ ﮐﺎﮐړ )رﺋﻴﺴﻪ(
ﻧﻮﯼ ښﺎر ،د ﺷﻬﻴﺪ څﻠﻮرﻻرﯼ ،د زرﻏﻮﻧﯥ ﻟﻴﺴﯥ ﺳړﮎ  ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٣٢٨٧٣٤
ټﻴﻠﻔﻮن
waakbl@hotmail.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
waa.afg@gmail.com
د اﻓﻐﺎن ښځﻮ د ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ ﻣﺮﮐﺰ )(AWRC
ﻣﺮﻳﻢ رﺣﻤﺎﻧﻲ )ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺘﺎزې(
دﻩ ﻧﻮ دهﺒﻮري ،د ﺁرﻳﺎﻧﺎ ﮐﺎﺑﻞ هﻮټﻞ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ د ﻋﻮدت ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ
رﻳﺎﺳﺖ ﺗﻪ ﻧږدې ،د ﺳﻴﻠﻮ ٣ﺳړﮎ ،آﺎﺑﻞ

پتی او تماسونه

)(٣٦٢
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٠٠٢٨٠١٧٩
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٢٠٣٠٥٦
٠٧٥٢٠١٢٩٥٨
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ awrc.kabul@ceretechs.com
Awrc.finance@ceretechs.com
www.awrc.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ښځﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ﺻﻨﺪوق )(UNIFEM
ﮐﺮﺳﺘﻴﻨﺎ اوﻟﻴﺘﻲ)د ﺗﻮﻟﻮ رﺋﻴﺲ(
د  UNDPﻣﺮﮐﺰي دﻓﺘﺮ ،ﮐﺎﺑﻞ
)(٥
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٠٠٢٨٥٤٥٤
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ christine.ouellette@unifem.org
www.afghanistan.unifem.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ښځﯥ هﻨﺪارﻩ )(WM
ﺷﮑﺮﻳﻪ ﺑﺎرﮐﺰﯼ )رﺋﻴﺴﻪ(
وزﻳﺮ اﮐﺒﺮﺧﺎن ،دووﻟﺴﻢ ﺳړﮎ ١٨٦ ،ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
د ښﻮ ګﺎوﻧډﻳﺎﻧﻮ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ  -اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(GNI
ﻟﯽ ﺑﻴﺎﻧﮕﻬﯽ )د ټﻮﻟﻮ رﺋﻴﺲ(
ﭘﺮوان ﻣﻴﻨﻪ ،د ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ﻟﻮﻣړﯼ ﺳړﮎ ،ﮐﻮر ،١٦٤آﺎﺑﻞ
)(٥٧٧٤
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٩٩٣٥٥٣٩٢
ټﻴﻠﻔﻮن
kabulgni@hotmail.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
mazinga@goodneighbors.org
داﻓﻐﺎن دﮐﻮرﻧﻴﻮﭘﻴﻮﺳﺘﻮن )(SAF
ﻋﺒﺪاﻟﺒﺼﻴﺮ ﻣﻨﺼﻮر )د ټﻮﻟﻮ رﺋﻴﺲ(
د ﭘﺮوان ﻣﻴﻨﯥ د دوهﻤﯥ ﺑﺮﺧﯥ څﻠﻮرﻻرې ﺗﻪ ﻧږدې د ﺑﺎدام ﺑﺎغ
ﺳړﮎ ٥٤ ،ﮐﻮر  ،دوهﻤﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ،آﺎﺑﻞ
)(٦٠٨٤
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٩٩٠٤٢٦١١
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٧٧٠٤٢٦١١
٠٧٠٠٠٤٢٦١١
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ general_director@saf.org.af
www.saf.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
داﻓﻐﺎن ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻨﻮ د ﻻس رﺳۍ ﺳﺎزﻣﺎن )(AOAD
ﻋﺒﺪاﻟﺨﺎﻟﻖ ځﺎځﯽ )اﺟﺮاﻳﻲ رﺋﻴﺲ(
ﮐﺎﺑﻞ ﻧﻨﺪارې ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،د ﻧﻨﺪارﺗﻮن ﺳړﮎ ٢٢٣ ،ﮐﻮر ٨ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ،
آﺎﺑﻞ

٠٧٧٣٣٠٢٢٢٢
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠١٥٧٤١٧
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ zazai.abdulkhaliq@gmail.com
www.aoad-af.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
داﻓﻐﺎن ښځﻮ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﺮﮐﺰ )(AWEC
ﺣﺴﻴﻨﻪ ﺻﺎ ﻓﻲ)رﺋﻴﺴﻪ(
څﻠﻮرﻣﻪ ﮐﺎرﺗﻪ)د ﻟﻮړو زدﻩ ﮐړو وزارت ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ(١٢٢٨ ،
ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٦٣٧٩٤
ټﻴﻠﻔﻮن
safi@awec.info
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
hr.admin@awec.info
www.awec.info
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﻣﺮﮐﺰي ﺳﻴﻤﻮ دځﻮاﻧﺎﻧﻮ ﻓﺮهﻨﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎن
)(COYCA
ﻇﺎهﺮ ﻣﺤﺒﻮب )رﺋﻴﺲ(
د ﺷﺖ ﺑﺮﭼﻲ ،د ﺟﻌﻔﺮﻳﻪ ﺑﺎﺗﻮرﻳﺎن ﺟﻮﻣﺎت ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٩١٧٤٤١٩
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٨٦١٧٧٢٢١
mz_mehboob@yahoo.co
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ دﻧﺎروې ﮐﻤﻴټﻪ )(NAC
ﺳﺴﻴﻤﻮن ﻓﻮرﺳﺘﺮ )د ټﻮﻟﻮ رﺋﻴﺲ(
ﻧﻮﯼ ښﺎر ،ﻧﻮاﻳﻲ واټ ،د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ﻟﺴﻤﯥ ﺣﻮزې ﺗﺮ ﺷﺎ ،درﻳﻢ
ﺳړﮎ ١٤٨ ،ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٨٤٥٢٥
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٢٠٢٢٠١٦٩٦
simon.forster@nacaf.org
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
nacadmin@nacaf.org
www.afghanistan.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
داﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ادارﻩ )(DFID
ﭘﺎوﻟﻴﻴﻦ هﺎﻳﺲ )د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎ ن د دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺮ (
وزﻳﺮ اﮐﺒﺮﺧﺎن ﭘﻨځﻠﺴﻢ ﺳړﮎ ،د اﻧګﻠﺴﺘﺎن ﺳﻔﺎرت ،آﺎﺑﻞ
)(٣٣٤
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٩٨١٣٨٢٠٠
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٤١٥٥٥٠٣
p-hayes@dfid.gov.uk
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
c-nickless@dfid.gov.uk
www.dfid.gov.uk
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
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د ﺟﻲ ټﻲ زﻳﺪ د اﺳﺎﺳﻲ زدﻩ ﮐړو ﭘﺮوګﺮام )(GIZ/BEPA
رودﻳﮕﺮ ﺑﻠﻮﻣﻮر )د ﭘﺮوګﺮام رﺋﻴﺲ(
درﻳﻤﻪ ﮐﺎرﺗﻪ ،د ﺷﻮرا ﺳړﮎ ٩ ،ﺳړﮎ ٥٥٨ ،ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٥٣٤٦٥٦٨
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٧٧٩٠٠٤١٢
٠٧٩٩٣١٢٤٨١
ruediger.blumoer@giz.de
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
emadudien.wejdan@giz.de
www.bepafg.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
دﺳﻮﻳډن د ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ هﻤﮑﺎرۍ ﺳﺎزﻣﺎن )(SIDA
ﺻﻮﻓﻴﺎ اور ﺑﺮﻳﻨﮏ )د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ هﻤﮑﺎرﻳﻮ ﻣﺸﺮﻩ(
وزﻳﺮ اﮐﺒﺮﺧﺎن ،ﭘﻨځﻠﺴﻢ ﺳړﮎ ،ﻟﻮﻣړۍ ﮐﻮڅﻪ ٧٠ ،ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٨٤٤٤٠٠٢
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠١٦٦٩٤٤
sofia.orrebrink@foreign.ministry.se
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

ambassaden.kabul@foreign.ministry.se
www.sida.se/ www.swedenabroad.com

دﮐﻠﻴﻮ د ﻻس رﺳۍ ﻣﻠﻲ ﭘﺮوګﺮام )(NRAP
ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺘﺎر ﺳﻠﻴﻢ)هﻤﻐږﯼ ﮐﻮوﻧﮑﯽ(
درﻳﻢ ﻣﮑﺮورﻳﺎن ،د ﻓﻮاﻳﺪﻋﺎﻣﯥ وزارت ،ﻟﻮﻣړﯼ ﺑﻼﮎ ،څﻠﻮرم
ﭘﻮړ ،آﺎﺑﻞ
٠٢٠٢٣٠١٨٧١
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٣٠٦١٧٣
info@nrap.org
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
salim@nrap.org
www.nrap.gov.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
دﻣﺎﻳﻦ څﺨﻪ دژﻏﻮرل ﺷﻮواﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻣﺆﺳﺴﻪ )(ALSO
ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻣﻴﻨﯽ )اﺟﺮاﻳﻲ رﺋﻴﺲ(
ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،دووﻟﺴﻢ ﺳړﮎ ،د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ ) ،١١د ام-ټﻲ-ان
ﺁﻧﺘﻦ ﺗﻪ ﻧږدې(  ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٣١٦٢٥٣
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٧٦١١٩١٦٤
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ info@afghanlandminesurvivors.org
sulimanaminy@gmail.com
www.afghanlandminesurvivors.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﻣﺮﺳﺘﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﻟﭙﺎرﻩ دهﺎﻟﻨډ ﮐﻮرډ اﻳډ ﻣﻮﺳﺴﻪ
)(CordAid
روح اﷲ اﻣﻴﻦ )د ټﻮﻟﻮ رﺋﻴﺲ(
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ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،اﻟﺒﻴﺮوﻧﻲ واټ )د زرﻏﻮﻧﯥ ﻟﻴﺴﯥ ﺗﺮ ښﺎ(٣٣٨ ،
ﮐﻮر ،ﻟﺴﻤﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٢٣٤٣٦
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٣١٣٨٥٩
٠٠٨٨٢١٦٥١١٠٠١٤٤
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ maiwand.farhat@cordaid.net
rohullah.amin@cordaid
www.cordaid.nl
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
دټﻴﺮ دﻳﺲ هﻮﻣﻴﺲ دﻓﺘﺮ )(TdH
ﺳﻠﻮﺗﻮرﯼ ﮔﺮﻧﮕﻮ )ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺘﺎزﯼ(
د ﺗﺎﻳﻤﻨﻲ اﺗﻢ ﺳړﮎ ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٣٧٩٩٩٠
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٢٠٢٢٠١٢٩٠
٠٠٨٨٢١٦٥٢٠٣١٥٧٧
sgr@tdh.ch
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.tdh.ch
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
داﻓﻐﺎن ښځﻮ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺣﻘﻮﻗﻲ او ﻓﺮهﻨﮕﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ
)(LCSAWC
ﭘﺮواﻧﻤﺎﻩ ﻳﻮﺳﻒ )رﺋﻴﺲ(
ﺑﯽ ﺑﯽ ﻣﻬﺮو ،د ﮐﺎﺑﻞ د ﻧړﻳﻮال هﻮاﻳﻲ ډګﺮ ﺳړﮎ ،ﻗﻠﻌﻪ وﮐﻴﻞ ،د
ﮐﻠﻨﻴﮏ ﺳړﮎ ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٢٢٠٤٢
ټﻴﻠﻔﻮن
parwanma@yahoo.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
راډﻳﻮ ﺻﺒﺢ ﺑﺨﻴﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(GMA
ﺑﺎري ﺳﻼم )د ټﻮﻟﻮ رﺋﻴﺲ(
د راډﻳﻮ ﮐﺎﺑﻞ ﭘﺨﻮاﻧۍ وداﻧۍ  ،ﭘﻞ ﺑﺎغ ﻋﻤﻮﻣﻲ ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٢٤٤٣٤
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٧٧١١٣
٠٧٠٠٢٧٥٧٥١
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ barrysalaam@hotmail.com
info@awanama.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ www.gma.com.af/www.awanama.com
زر دوزي  -د اﻓﻐﺎن ﺻﻨﻌﺘګﺮو ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﺎرﮐﻴټ )(Zardozi
ﮐﺮﯼ ﺟﻴﻦ وﻳﻠﺴﻦ )د ﭘﺮوﮔﺮاﻣﻮﻧﻮ رﺋﻴﺲ(
د اﻧﺼﺎري څﻠﻮرﻻرﯼ ،اﻧﺼﺎف هﻮټﻞ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،د ﮐﻮرﻧﻴﻮ
ﭼﺎرو وزارت ﺳړﮎ ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٩١٩٥٦٢٣
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٨٧٩٦٣
٠٧٩٩٣٣٦٦٩١
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ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ

kjw@brain.net.com
marzardozi@gmail.com
www.afghanartisans.com

زوا-د ﮐډواﻟﻮ د ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(ZOA
ﺟﻮپ ﺗﻮﻳﻦ )د ټﻮﻟﻮ رﺋﻴﺲ(
څﻠﻮرﻣﻪ ﮐﺎرﺗﻪ ،د اﺣﻤﺪ ﺟﺎم ﺟﻮﻣﺎت ﺗﺮ څﻨګ ٢ ،ﺳړﮎ،
٢٦٦ﮐﻮر ٣ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،آﺎﺑﻞ
)(١٥١٥
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٩٩٥٨٢٨١٢
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٣٩٨٢
٠٧٩٩٣٧٣٧٥٩
cdafghanistan@zoa-afg.org
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
office-mgtcentral@zoa-afg.org
ﺳﺘﺮﻩ ﻣﺤﮑﻤﻪ )(SC
د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺘﻴﺎ څﻠﻮر ﻻرﯼ ،د ﻣﺴﻌﻮد ﺳړﮎ ،ﻧﻬﻤﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ،آﺎﺑﻞ
ﭘﺮوﻓﻴﺴﻮرﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﻋﻈﻴﻤﻲ )ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎت(
٠٢٠٢٣٠٠٣٦١
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٢٠٢٣٠٠٣٤٥
٠٧٠٠٢١٠٩٣٦
٠٠٩٣٢٠٢٣٠٠٣٤٥
ﻓﮑﺲ
afgcourt@hotmail.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.supremecourt.gov
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺳټﻴﭗ  -روﻏﺘﻴﺎﻳﯽ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن )(STEP
ﻋﺒﺪاﻟﻄﻴﻒ رﺷﻴﺪ )رﺋﻴﺲ(
ﮐﻮټﯥ ﺳﻨګﻲ ،د دهﺒﻮري دوﻳﻢ ﺳړﮎ ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٨٠١٢٥٧٢
ټﻴﻠﻔﻮن
step_kabul@yahoo.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
ﺷﻴﻠټﺮﻧﻮ  -د ﭘﻨﺎﻩ ورﮐﻮﻟﻮ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(SNI
ﺟﺎن رﻳﻮر )رﺋﻴﺲ(
ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،څﻠﻮرم ﺳړﮎ ٤٨٨ ،ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
)(٥٦٤٨
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٠٠٢٧٩٨١٤
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٢٧٢٩٢٢
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ kabul@shelter-afghanistan.de
www.shelter.de
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
ﻃﻠﻮع ټﻠﻮﻳﺰﻳﻮن )(Tolo
ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺤﺴﻨﻲ )د اﺟﺮاﺋﻴﻮي دﻓﺘﺮﺁﻣﺮ(
وزﻳﺮ اﮐﺒﺮﺧﺎن ١٢ ،ﺳړﮎ ٣ ،ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ

ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
ټﻴﻠﻔﻮن

ﻓﮑﺲ
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

)(٢٢٥
٠٧٩٨١٣٦٩٨٠
٠٧٩٩٣٢١٠١٠
٠٧٩٩٣٠٦٢٨٤
٠٠٩٧١٤٤٢٩٠٩٦٤
info@tolo.tv
sales@tolo.tv
www.tolo.tv

دﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺷﺎهﻲ ﺳﻔﺎرت )(Saudi Arabia
ﻣﻨﺼﻮر ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺼﺒﺎح )ﺳﻔﻴﺮ(
ﺁﻳﺴﺎف ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،ﺷﺶ درﮎ ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٣٤٩١٩٨
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٢٠٢٣٠٤١٩٢
ksa_kamb@hotmail.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
ﻓﺮﺣﺖ  -د اﻧﺠﻨﻴﺮۍ او ﻣﻬﻨﺪﺳۍ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ ﻣﻮﺳﺴﻪ
)(FAER
وﮐﻴﻞ ﻋﺰﻳﺰﯼ )رﺋﻴﺲ(
ﮐﻠﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﻪ ،ﻣﺮوارﻳﺪ رﺳﺘﻮراﻧټ ﺗﻪ ﻧږدې ،ﻣﻠﻲ ﻣﺎرﮐﻴټ ﺗﻪ
ﻣﺨﺎﻣﺦ ٤٢٢ ،ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٧٨٧٨٤
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٣١٨١٩٨
٠٧٧٧٣١٨١٩٨
fearazizi@yahoo.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
fearwz@mail.ru
ﻓﺮدا )(Farda
ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﺎر اﻋﺘﻘﺎد )د دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺮ(
د ﮐﻠﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯥ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳړﮎ ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٨٢٩٢٧
ټﻴﻠﻔﻮن
ﻓﻮﮐﺲ د ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺳﺎزﻣﺎن )(FOCUS
ﻣﻴﻮﻧﺪ رهﻴﺎب )د اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل(
ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ﺧﺎن ،دوﻳﻢ ﺳړﮎ ٤٢ ،ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٣٤٥٠٠١
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٣٤٥٠٠٩
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ

aiwand.rahyab@focushumanitarian.org

noor.kashani@focushumanitarian.org
www.akdn.org/focus
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
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ﻓﻴﻨﮑﺎ  -د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺑﻨﻴﺎد )(FINCA
زار وردﮎ )د ټﻮﻟﻮ رﺋﻴﺲ(
د ﺷﻴﺮﭘﻮر ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳړﮎ ١١٨١ ،ﮐﻮر ،ﻟﺴﻤﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٤٧٧٥٨٠٧
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٦٥٥٣٤١٧
Zar.Wardak@finca.org
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
salim.khan@fincaaf.org
دﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ﺳﻔﺎرت )(Kazakhstan
اﮔﻴﺒﺎي ﺳﻤﮕﻮﻟﻮف )ﺳﻔﻴﺮ(
وزﻳﺮ اﮐﺒﺮ ﺧﺎن ،د ﮔﺎﻧﺪي ﺳړﮎ١١ ،ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٠٨٣٦٦٣
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٧٤٠٣٩٠٠
kazembaf@asdc.kz
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
آﺎﺑﻞ ټﺎﻳﻤﺰ )(KT
ﻋﺒﺪاﻟﺤﻖ واﻟﻪ )ﺧﭙﺮوﻧﮑﯽ(
د ﺁزادۍ ﻣﻄﺒﻌﻪ ،ﻣﮑﺮورﻳﺎن ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٨٣٦٧٧
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٧٧٢٣٧
ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﭘﻮهﻨﺘﻮن ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ )(ACKU
ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ ﻣﺮﮐﺰ
ﻧﺎﻧﺴﻲ دوﭘﺮي )رﺋﻴﺴﻪ(
ﺟﻤﺎل ﻣﻴﻨﻪ ،د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﻮهﻨﺘﻮن ﻣﺮﮐﺰي ﮐﺘﺎﺑﺘﻮن ،آﺎﺑﻞ
)(٣٣٥
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٠٠٨٩٨٤٣٤
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٨٩٨٤٣٤
٠٧٠٠٢٨١٤١٥
shaakib@acku.edu.af
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.acku.edu.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

وزﻳﺮ اﮐﺒﺮ ﺧﺎن ١٥ ،ﺳړﮎ ٧٣٠ ،ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٠٦٧١٧٢
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ countrydirector@cw٤wafghan.ca
www.cw4wafghan.ca
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
ﮐﺎوﻧﺘﺮﭘﺎرت اﻧﺘﺮﻧﺸﻨﻞ )(CPI
داﻧﺼﺎري څﻠﻮرﻻرﯼ ،ښﻲ ﻟﻮر ﺗﻪ د ﮐﻠﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯥ درﻳﻢ ﺳړﮎ ،
ﮐﻴڼ ﻟﻮر ﺗﻪ دوﻳﻢ ﮐﻮر  ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠١٥٤٩٣٣
ټﻴﻠﻔﻮن
info@counterpart-afg.org
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
counterpart.ipacs@gmail.com
www.counterpart-afg.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﮐﺮﻳټﺎس ﺟﺮﻣﻨﯽ  -د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(Caritas Germany
ﻟﭙﺎرﻩ د ﭘﺮوژو د ﻣﻼﺗړ دﻓﺘﺮ
ﻣﺎرﻳﻨﯽ ﺣﺒﺮ )ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ(
ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ٥ ،ﺳړﮎ ٢٣٣ ،ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٧٩٣٤٤٨٠
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٨٢٥٠٧٣٥
٠٧٠٠٠١٤٦٣٢
mhuber12@gmail.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
ahmad-zahir@caritas.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ www.caritas-international.de
ﮐﻮﻳﮑﺎ  -د ﮐﻮرﻳﺎ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ ادارﻩ )(KOICA
ﻟﯽ ﺑﻴﻮﻧﺞ هﺎوا )اﺳﺘﻮګﻦ اﺳﺘﺎزﯼ(
وزﻳﺮ اﮐﺒﺮﺧﺎن ،ﻳﻮوﻟﺴﻢ ﺳړﮎ ٥٢٥ ،ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
٠٢٠٢٣٠٢٩٣٦
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٧٦٧٧٢
٠٧٠٠١٥٧٩٨٩
٠٢٠٢٣٠٢٩٣٧
ﻓﮑﺲ
bhlee@koica.go.kr
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
ezat@koica.go.kr
www.koica.go.kr
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

د ﮐﺎﻧﺎډا ﺳﻔﺎرت )(Canada
وﻳﻠﻴﻢ ﮐﺮازﺑﻲ )ﺳﻔﻴﺮ(
وزﻳﺮ اﮐﺒﺮ ﺧﺎن ١٥ﺳړﮎ ) د ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﯥ ﺳﻔﺎرت ﺗﻪ ﻧږدې(٢٥٦ ،
ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
)(٢٠٥٢
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٩٩٧٤٢٨٠٠
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ kabul@international.gc.ca
www.afghanistan.gc.ca
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

ﮔﺎهﻨﺎﻣﻪ هﻨﺮ )(GH
ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺳﻊ )رﺋﻴﺲ(
د ﻣﻠﮏ اﺻﻐﺮ څﻠﻮرﻻرﯼ ،د ﮐﺎﺑﻞ وﻻﻳﺖ ﺳړﮎ ،د ﺳﺮاﯼ
ﮐﻮڅﻪ ،آﺎﺑﻞ

ﮐﺎﻧﺎډاﻳﻲ ښځﯥ د اﻓﻐﺎن ښځﻮ ﻟﭙﺎرﻩ )(CW٤WAfghan
ﻣﺮوارﻳﺪ ﺿﻴﺎﻳﻲ )د ټﻮﻟﻮ رﺋﻴﺲ(

ﮔﺮﻳﻦ ﺳﺘﭗ )(GS
ﻧﻮراﻟﺤﻖ هﺎﺷﻤﯽ )د ﭘﺮوﮔﺮام ﺁﻣﺮ(

228

پتی او تماسونه

د دارﻻﻣﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳړﮎ ،ﺣﺒﻴﺒﯥ ﻟﻴﺴﯥ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،د ﺷﺮﮐﺖ
ﺳړﮎ ،ﮐﻴڼ ﻟﻮرﺗﻪ  ٥ﮐﻮر  ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٧٤٦٨٢
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٧٥١٥١٥١
٠٧٩٩٣٤٩٣٠٩
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ Noorulhaq1968@gmail.com
info@gmail.com
www.greenstep.com.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
ﻟﻤﺮ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن )(Lemar TV
ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺤﺴﻨﯽ )د اﺟﺮاﺋﻴﻮﯼ دﻓﺘﺮ ﺁﻣﺮ(
وزﻳﺮ اﮐﺒﺮﺧﺎن ١٢ ،ﺳړﮎ ٣ ،ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
)(٢٢٥
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٩٨١٣٦٩٨٠
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٣٢١٠١٠
٠٧٩٩٣٠٦٢٨٤
٠٠٩٧١٤٤٢٩٠٩٦٤
ﻓﮑﺲ
info@lemar.tv
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.lemar.tv
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺁرﻣﺎن ﺷﻬﺮ ﺑﻨﻴﺎد ،ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﯥ ﺁﺳﻴﺎ )(Armanshahr
ګﻴﺴﻮ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮي )اﺟﺮاﺋﻴﻮﯼ رﺋﻴﺴﻪ(
ﭘﺮوان ﻣﻴﻨﻪ ،د ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ﺳﻴﻨﻤﺎ ،د ﻗﺼﺎﺑۍ ﮐﻮڅﻪ ،ﭘﻨځﻢ ﺳړﮎ،
ﮐﻴڼ ﻻس ﺗﻪ  ١٩٥ﮐﻮر د )رﺷﻴﺪ ﺳړﮎ(  ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٦٢٩٢٧٢٣
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٠٤٧٥٢٣
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
rmanshahrfoundation.openasia@gmail.com

guissoujahangiri@gmail.com

ﻟﻮﻳﻪ څﺎرﻧﻮاﻟﻲ )(AGO
ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺤﻖ اﻟﮑﻮ )ﻟﻮﯼ څﺎرﻧﻮال(
ﺗﺎﻳﻤﻨﻲ واټ ،ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،ﻟﺴﻤﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ،آﺎﺑﻞ
٠٢٠٢٢٠٠٠١٧
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٩٠٩٤٠
٠٠٩٣٧٥٢٠٢٣٤٢١
ﻓﮑﺲ
L_saranwal@yahoo.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
ﻟﻪ ګﻮاښ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن )(CiC
ﺗﻴﻤﻮرښﺎﻩ ادﻳﺐ )د ټﻮﻟﻮ رﺋﻴﺲ(
د ﺗﺎﻳﻤﻨﻲ څﻠﻮرﻻرﯼ) ،د ﺁﻏﺎ ﺳﻴﺪ ﻧﺎدرﯼ ﮐﻮرﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ(  ،آﺎﺑﻞ
٠٧٧٢٠٢٦٠٤٠
ټﻴﻠﻔﻮن
cdcic@ceretechs.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ

وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

omcic@ceretechs.com
www.childrenincrisis.org.uk

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ ﻣﺘﺤﺪ ﺳﺎزﻣﺎن )(UARA
ﻧﻮﯼ ښﺎر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٢٤٩٥٢
ټﻴﻠﻔﻮن
د اﻣﺮﻳﮑﯥ د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ﺳﻔﺎرت )(USA
ﻧﻴﮑﻮﻻس ﺗﺮﻧﺪوﺳﮑﯽ )د ﻗﻮﻧﺴﻠګﺮۍ رﺋﻴﺲ(
د ﻟﻮﯼ ﻣﺴﻌﻮد ﺳړﮎ ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠١٠٨٠٠١
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠١٠٨٠٠٢
٠٧٠٠٢٠١٩٠٨
usconsulkabul@state.gov
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.kabul.usembassy.gov
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
ﻣﻴﺪﻳﮑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(mA
ﺣﻤﻴﺮا اﻣﻴﺮي رﺳﻮﻟﻲ )رﺋﻴﺴﻪ(
ﻧﻮﯼ ښﺎر د ﺷﻬﻴﺪ څﻠﻮر ﻻرﯼ)د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻟﺴﻤﯥ ﺣﻮزې ﺗﺮ ښﺎ( ٦٠
ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢١١٤٥٦
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٨١٦٠٤٣٥
٠٧٠٠٢٣١٩٤٤
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ hameer-rasuli@medicamondiale.org
Humaira_ameery@yahoo.com
www.medicamondiale.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﻣﺘﻮدﻳﺴﺖ د ﻣﺮﺳﺘﻮ د ﻳﻮاﻟﯥ ﮐﻤﻴټﻪ )(UMCOR
ﺗﻮﻣﺎس وﻳﻨﺴﻨﺖ )د ﭘﻼوې ﻣﺸﺮ(
ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،ﭘﻨځﻢ ﺳړﮎ ،آﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٢٧٨٧٦٣
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٨٧٧٥٦٨٣٦
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
tomvincent@umcor-afghanistan.org
admin@umcor-afghanistan.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ www.new.gbgm-umc.org/umcor/
ﻣﺸﺎرآﺖ ﻣﻠﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(MM
ﺣﺒﻴﺐ ﻧﺎﺻﺮﯼ )د ﺳﮑﺮﺗﺮﻳﺖ ﻣﺸﺮ(
ﺧﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ،ﻟﺐ ﺟﺮ ،د ﺳﻴﺪال ﻧﺎﺻﺮي د ﻧﺠﻮﻧﻮ د ﻟﻴﺴﯥ ﺗﺮ څﻨګ،
آﺎﺑﻞ
٠٧٩٩٥٧٠٢٣١
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩١١٠٠٧٠
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ Habib_naseri@hotmail.com
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ارﻣﻐﺎن ﻣﻠﻲ )(AM
ﻣﺤﻤﺪ داود ﺳﻴﺎووش )د اﻣﺘﻴﺎز ﺧﺎوﻧﺪ او ﺧﭙﺮووﻧﮑﯽ(
دFCCSدﻓﺘﺮ دﻧﻨﻪ ،ﺳﺎﻟﻨګ واټ ،آﺎﺑﻞ
)(٧٦٧
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٨٧٤٣٠٦١٥
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٧٣٣٤٣٢٥٠
٠٧٨٦٢٠٩٧٧٢
d-siawash@yahoo.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
armaghan.milile@gmail.com
www.armaghan-e-melli.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن TAIO
ﻧﻮﯼ ښﺎر ،آﺎﺑﻞ
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ bajimuhammadayub@hotmail.com
stanagull@yahoo.com
ﻧړﻳﻮال ﺑﺎﻧﮏ )(WB
ﻧﻴﮑﻮﻻس ﺟﯽ  .ﮐﺮﻓﺖ )د ټﻮﻟﻮ رﺋﻴﺲ(
وزﻳﺮ اﮐﺒﺮﺧﺎن ،ﭘﻨځﻠﺴﻢ ﺳړﮎ ١٩ ،ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٧٦٠٠٢
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٤٠٩٢٤
٠٧٠٠٢٨٠٨٠٠
nkrafft@worldbank.org
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
azia@worldbank.org
www.worldbank.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
ﻧړﻳﻮال ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯼ ﭘﻼوﯼ )(IAM
دﻳﺮﮎ ﺁر .ﻓﺮﻧﺰ )اﺟﺮاﻳﻲ رﺋﻴﺲ(
درﻳﻤﻪ ﮐﺎرﺗﻪ ٧ ،ﺳړﮎ ٤٧٢ ،ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
)(٦٢٥
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٢٠٢٥٠١١٨٥
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٣٩٤٣٩٠
ea@iam-afghanistan.org
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
hq@iamafg.org
www.iam-afghanistan.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ ﻧﻮې ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ
)(NDOA
ﮐﺒﺮا ﮔﻮهﺮي )رﺋﻴﺲ(
ﺻﻮﻓﻲ اﺳﻼم ﻟﻴﺴﯥ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،درﻳﻤﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ،دﻩ ﻧﻮ ،دهﺒﻮرﯼ
٠٧٧١٨٣٩١١٢
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٤٢٧٤٣٧٣
ndoa.office@gmail.com
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
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ﻧﯽ  -د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺁزادو رﺳﻨﻴﻮ ﻣﻼﺗړ ﮐﻮوﻧﮑﯽ
)(Nai SOMA
ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﻴﺐ ﺧﻠﻮﺗګﺮ )اﺟﺮﺋﻴﻮي ﻣﺪﻳﺮ(
درﻳﻤﻪ ﮐﺎرﺗﻪ ،د داراﻻﻣﺎن ﺳړﮎ ،د ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻢ ځﺎﯼ ٩٩ ،ﮐﻮر
٠٧٧٤٤٠٩٩٢٣
ټﻴﻠﻔﻮن
mujeeb@nai.org.af
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
info@nai.org.af
www.nai.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
هﺎﺟﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(HAGAR Afghanistan
ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻴﭻ )ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺘﺎزې(
درﻳﻤﻪ ﮐﺎرﺗﻪ ،ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ ﺟﻮﻣﺎت ١٠ ،ﺳړﮎ ٦٢٧ ،ﮐﻮر ٦ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ
)(٣٩٤
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٩٦١٨٩٠١٤
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٠٤٢٣٨
٠٧٨٧٥٩٧٠١٧
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ afghanistan@hagarinternational.org
info@hagar.af
www.hagarinternational.org
هﮑﺘﺎر زار ﻣﻠﻲ )(EZM
ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ رﺿﻮاﻧﻲ )اډﻳټﻮر(
د داراﻻﻣﺎن ﺳړﮎ )د ﺣﺒﻴﺒﻴﯥ ﻋﺎﻟﻲ ﻟﻴﺴﯥ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ( ،داراﻻﻣﺎن
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
rezvani_222@yahoo.com
هﻤﺘﺎ  -د ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻣﻠګﺮﯼ )(PSD
اﻧﺠﻨﻴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺤﯽ )رﺋﻴﺲ(
ﮐﻮټﯥ ﺳﻨګﻲ ،ﻣﻮﻻﻋﻠﻲ روﻏﺘﻮن ﺗﻪ ﻧږدې ،د درﻣﻠﺘﻮن ګﻮﻻﻳﻲ ،د
ﻏﺮﻳﺐ زادﻩ ﺑﻼﮎ ،درﻳﻢ ﭘﻮړ ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٨٥١٢٢
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٣٢٩١١٣
psdkabul@gmx.net
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
abdullahi@csc.gmail.com
هﻴﻠﻮﻳﺘﺎس اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(Helvetas
ﻓﻀﻞ اﮐﺒﺮ) داړﻳﮑﻮ ﻣﺴﻮول(
د ﺗﺎﻳﻤﻨﻲ ﭘﺮوژﻩ ٤ ،ﺳړﮎ ﻟﻮﻳﺪﻳځ ٤ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٦٥٢٠٠٤
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٧٥٩٨٥٦١٩
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ fazal.akbar@helvetas.org
hamid.nadeem@helvetas.org
www.helvetas.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

پتی او تماسونه

وﺣﺪت ﮐﺘﺎﺑﺘﻮن )(WL
اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻩ وﺣﺪت )د اړﻳﮑﻮ ﻣﺴﻮول(
ﮐﻮټﯥ ﺳﻨګﻲ ،د ﮐﻤﭙﻨۍ ﺳړﮎ ،ﻧﻴﺎزﺑﻴﮓ ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٥٢٥٩٨
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ ahmadshahwahdat@fastmail.fm
ځﻮاﻧﺎن ﭘﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﯥ ټﻮﻟﻨﻪ )(YIAA
ﺳﻴﺪ اﮐﺮام اﻓﻀﻠﻲ )رﺋﻴﺲ(
د ﺣﻀﻮري ﭼﻤﻦ ﺧﺘﻴځ ﻟﻮر ﺗﻪ ،د اﻓﻐﺎن ﻏﺎﻟۍ او ﺑﺪوﻧﮑﻮ د ټﻮﻟﻨﯥ
ﭘﻼزﻩ ،ﭘﻨځﻢ ﭘﻮړ ،آﺎﺑﻞ
٠٧٨٨٢٦٦٦٤٥
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٦٦٦٤٥
٠٧٩٩٣٠١٩٥١
info@youthinaction.org.af
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.youthinaction.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
ډاﮐﺎر  -د اﻓﻐﺎن ﮐډواﻟﻮ د ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د ډﻧﻤﺎرﮎ ﮐﻤﻴټﻪ
)(DACAAR
ډاﮐټﺮﻋﺎرف ﻗﺮﻳﻦ )رﺋﻴﺲ(
ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،دووﻟﺴﻢ ﺳړﮎ ،د ﻧﺼﻮارو ﭘﺎﻳﮑﻮب ،وزﻳﺮ ﺁﺑﺎد
)(٢٠٨
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٠٠٢٨٨٢٣٢
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٢٠٢٢٠١٧٥٠
٠٢٠٢٢٠٠٣٣٠
٠٢٠٢٢٠١٥٢٠
ﻓﮑﺲ
dacaar@dacaar.org
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
akbari@dacaar.org
www.dacaar.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
ښځﯥ د ښځﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن )(WWI
ﺳﻮﻳﺘﺎ ﻧﻮري )د ټﻮﻟﻮ رﺋﻴﺴﻪ(
ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺘﺢ اﷲ ،څﻠﻮرم ﺳړﮎ ١٧١ ،ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢٠٦٨٠٣
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٧٥٩٧٦٥٦٧
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ snoori@womenforwomen.org
info@wwiafghanistan.org
www.womenforwomen.org
وﻳﺐ ﭘﺎﻧﻪ
ښځﯥ ،ﺳﻮﻟﻪ او ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاري
)(WP&G RCWP/ UNIFEM
ﮐﺘﺎﻳﻮن ﻗﺎهﺮ )ﻣﺮﺳﺘﻴﺎﻟﻪ(
ﻧﻮﯼ ښﺎر ،د ﻋﺼﻤﺖ ﻣﺴﻠﻢ ﺳړﮎ) ،ﺑﺎﺧﺘﺮﻧﻴﻮز ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ د ﺣﺞ
او اوﻗﺎﻓﻮ وزارت ﺗﻪ ﻧږدې( ،آﺎﺑﻞ

ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

٠٧٨٦١٦٣٦٤٠
٠٧٩٨٩٧٩٢٤٤
katayon.qahir@unifem.org
hassan.fahimi@unifem.org
www.afghanistan.unifem.org

ګﻠﻮﺑﻞ هﻮپ  -د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ هﻴﻠﻮ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﺷﺒﮑﻪ )(GHNI
ﭘﻴﺮﻳﺸﻴﺎ ﻻﻳﺖ ﺑﻮرﻧﯽ )رﺋﻴﺲ(
ﻋﻼواﻟﺪﻳﻦ ٩ ،ﺳړﮎ ٨٤٠،ﮐﻮر ٦ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،آﺎﺑﻞ
)(٣٠٢٣
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٥٢٠٠٣٢٩٦
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٧٨٤٣٩٢٩٥
pat.lightbourne@ghni.org
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.ghni.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
ګﻠﻮﺑﻞ راﻳټﺲ  -د ﻋﺪاﻟﺖ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﻠګﺮې )(GR
ﻓﻠﻴﺲ ﮐﺎﮐﺲ )د ټﻮﻟﻮ رﺋﻴﺲ(
ﻧﻮﯼ ښﺎر ،د اﻧﺼﺎري څﻠﻮرﻻرﯼ ،درﻳﻢ ﺳړﮎ )ﺟﺮﻣﻦ ﻣﻴډﻳﮑﻞ
ﮐﻠﻴﻨﮏ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ(  ٢٠٠ﮐﻮر ،آﺎﺑﻞ
٠٧٠٠٢١٨٣٩٩
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٧٧٥٣٩٥٥
٠٧٩٩٥٦٨٦٠٣
Phyllisc@globalrights.org
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
eshaqf@globalrights.org
www.globalrights.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
ګﻮﻳﺘﻪ اﻧﺴﺘﻴﺘﻴﻮت د ﺁﻟﻤﺎن ﻓﺮهﻨګﯽ ﻣﺮﮐﺰ )(Goethe
اﻧﺎ هﺒﺮهﺎرد )رﺋﻴﺲ(
د ﺷﺎﻩ ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺎزي ﺳړﮎ )د ﭼﻴﻦ ﺳﻔﺎرت ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ( ،وزﻳﺮ
اﮐﺒﺮ ﺧﺎن ،آﺎﺑﻞ
٠٢٠٢١٠٥٢٠٠
ټﻴﻠﻔﻮن
il@kabul.goethe.org
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.goethe.de/kabul
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ  -ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯼ ﭘﻼوﯼ
)(UNAMA
)دﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﮑﻮ اړﻳﮑﻮ او وﻳﻨﺪوﻳﺎﻧﻮ واﺣﺪ(
د Bﮐﻤﭙﺎوﻧډ ،د زﻧﺒﻖ څﻠﻮرﻻرﯼ ،ﺷﺎﻩ ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺎزﯼ واټ ،آﺎﺑﻞ
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ
)(٣٢٠٥
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٩٠٠٠٦١٢١
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٣٩٠٨٣١٢٤٦١٢١
٠٠٣٩٠٨٣١٢٤٦٣٥٣
ﻓﮑﺲ
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ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

unama-spokesman@un.org
www.unama.unmissions.org

ﻳﻮﻧﺴﻒ  -د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﻣﻼﺗړ ﺻﻨﺪوق
)(UNICEF
ﭘﻴﺘﺮ ﮐﺮوﻟﯽ )اﺳﺘﺎزﯼ(
د ﺟﻼل ﺁﺑﺎد ﺳړﮎ ،د ﻳﻮﻧﺎﮐﺎ اﻧګړ ،ﭘﻠﭽﺮﺧﻲ ،آﺎﺑﻞ
)(٥٤
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٩٠٥٠٧٠٠٢
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٠٥٠٧٠٠٣
٠٠٨٧٠٧٦٤٠٤٢٥٣٠
ﻓﮑﺲ
pcrowley@unicef.org
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
Kabul@unicef.org
www.unicef.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
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ارزګﺎن

اﻓﻐﺎن ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﯽ ټﻮﻟﻨﻪ )(ADA
ﺳﻴﺪ ﺳﻼم ﺁﻏﺎ )وﻻﻳﺘﻲ ﺁﻣﺮ(
ﻟﻮﻣړﯼ ﺳړﮎ ،د ﺣﺎﺟﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻴﻢ ﺟﺎن ﮐﻮر ،د هﺪﻳﺮې
ﮎ د ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن د ﮐﻮر ﺗﺮ څﻨګ
څﻠﻮرﻻرﯼ/ﭼﻮ ُ
٠٧٩٩٨٤٧٤٢٤
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٨٤٧٤٢٧
ada.urzgan@ada.org.af
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.ada.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

د اﻓﻐﺎن د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﻳﯽ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﻣﻮﺳﺴﻪ
)(AHDS
داﮐﺘﺮ ﻋﺠﺐ ﻧﻮر ﺻﻤﻴﻢ )وﻻﻳﺘﻲ ﺁﻣﺮ(
ﺗﺮﻳﻨﻜﻮټ
٠٧٩٨٢٩٧٤٦٢
ټﻴﻠﻔﻮن
ajabnoor.sameem@yahoo.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.ahds.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن )(AIHRC
ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر ﺳﺘﺎﻧﮑﺰﯼ )د ﭘﺮوﮔﺮام وﻻﻳﺘﻲ ﺁﻣﺮ(
ﮐﻮر ،٢د ﭘﻮﻟﻴﺲ د رﻳﺎﺳﺖ ﺳړﮎ ،ﺗﺮﻳﻨﻜﻮټ
٠٧٠٠٨٧٧٤١٤
ټﻴﻠﻔﻮن
ppm.uruzgan@aihrc.org.af
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.aihrc.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﮐﺮﻧﯥ ،اوﺑﻮﻟﮕﻮﻟﻮ او ﻣﺎﻟﺪارۍ رﻳﺎﺳﺖ )(DAIL
ﺣﺎﺟﯽ ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪ )رﻳﺲ(
ﺗﺮﻳﻨﻜﻮټ
٠٧٩٧٢٠١٥٧١
ټﻴﻠﻔﻮن
د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ رﻳﺎﺳﺖ )(DRRD
ﻣﺤﻤﺪ هﺎﺷﻢ )رﻳﺲ(
د اﻣﻨﻴﯥ ﻗﻮﻧﺪاﻧۍ ﺳړﮎ ،دﺗﺮﻳﻨﮑﻮټ ښﺎر
٠٧٠٠٢٦٢٠٦٢
ټﻴﻠﻔﻮن
engmhashim@yahoo.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺧﻮﻧﺪي ﺳﺎﺗﻨﯥ دﻓﺘﺮ  -اﻧګﻠﺴﺘﺎن )(SCI
ﺗﺮﻳﻨﻜﻮټ
٠٧٩٩١٨٠٢٥٢
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩١٠٨٩٢٠
asherzad@savechildren.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ

وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

www.savethechildren.org.uk
www.savechildren.org

د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن د ﭘﺮوګﺮام ﺳﻼﮐﺎرﻩ ﮐﻤﻴټﻪ )(NSP/PMU
اﻧﺠﻨﻴﺮ اﻣﻴﺮ ﺧﺎن )وﻻﻳﺘﻲ ﺁﻣﺮ(
د ﺣﺎﺟﯽ ﺣﻴﺎت اﷲ ﮐﻮر ،د ﺗﺮﻳﻨﮑﻮټ وﻟﺴﻮاي ،د ﻣﻨﺎر
څﻠﻮرﻻرﯼ ،د ﺧﺎص ارزګﺎن د وﻟﺴﻮاﻟۍ د ﺳړك ښﻲ ﺧﻮا،
ﻟﻮﻣړي ﺳړك ښﻲ ﺧﻮاﺗﻪ ،ﭘﻨځﻤﻪ وداﻧۍ ﺧﺘﻴځﻪ ﺧﻮا ،د آﺮﻧﯥ
رﻳﺎﺳﺖ ﺗﻪ ﻧږدې ،ﺗﺮﻳﻨﻜﻮټ
٠٧٩٨٢٦٥٠٩٢
ټﻴﻠﻔﻮن
uruzgan@nspafghanistan.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.nspafghanistan.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د هﻴﻠﺖ ﻧﻴټ ټﻲ ﭘﻲ او  -روﻏﺘﺎﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن
)(HEALTHNET-TPO
ﻣﺤﻤﺪ ﮔﻞ )د ﭘﺮوژې ﺁﻣﺮ(
د ﻧﻌﻤﺖ اﷲ ﺧﺎن ﮐﻮر  DCU ،دﻓﺘﺮ ،ﺗﺮﻳﻨﻜﻮټ
٠٧٩٣١٤٣٠٢٠
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٣٤٣٧٢٦٢
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

liwal_mohdgul33@yahoo.com

knoordost@yahoo.com
www.healthnettpo.org

ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ  -ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯼ ﭘﻼوﯼ
)(UNAMA
ﺷﻴﺮ اﺣﻤﺪ ﺷﺎﮐﺮ )د دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺮ(
د روﻏﺘﻮن ﺗﺮ څﻨګ ،ﺗﺮﻳﻨﻜﻮت
٣٢٠٥
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٠٠١٦٠٢٧٠
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٦٥٢١٤٠١
shakirs@un.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.unama.unmissions.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

ﺑﺎدﻏﻴﺲ

د ﺑﻨګﻠﻪ دﻳﺶ د ﮐﻠﻴﻮ د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﮐﻤﻴټﻪ )(BRAC
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪي ﺣﺴﻦ ﺧﺎن )ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﺁﻣﺮ(
ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻮ
٠٧٠٠٥٦٥٦٥١
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

mehedihasan1969@yahoo.com

www.bracafg.org
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د ﺗﺤﺮﮎ د هﻮﺳﺎﻳﻨﯥ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(MOVE
ﻋﺰت اﷲ ﮐﺎﻣﺠﻮ )د ﭘﺮوژﯼ ﺁﻣﺮ(
د ﺣﺎﺟﯽ اﺻﻐﺮ ﮐﻮر ،د دهﻦ ﺑﺎﻏﮏ ﮐﻮڅﻪ ،د ﻣﻌﺎرف د ﮐﻮڅﯥ
ﭘﺎﯼ،ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻮ
٠٧٩٣٥٠٩٠١٥
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٥٥٧٧٥٤٣
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ

drezzatollah2020@gmail.com

azizkhamush@yahoo.com

د ﮐﺮﻧﯥ ،اوﺑﻮﻟﮕﻮﻟﻮ او ﻣﺎﻟﺪارۍ رﻳﺎﺳﺖ )(DAIL
ﺣﻔﻴﻆ اﷲ )رﻳﺲ(
ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻮ
٠٧٩٩٤٧١٥٤٩
ټﻴﻠﻔﻮن
د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ رﻳﺎﺳﺖ )(DRRD
اﻧﺠﻴﻨﺮ ﺳﻴﺪ رﺳﻮل اﮐﺒﺮي )رﺋﻴﺲ(
ﻣﺤﮑﻤﯥ ﺗﻪ ﻧږدې،ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻮ ،ﺑﺎدﻏﻴﺲ
٠٧٩٩٠٧٨٦٩٢
ټﻴﻠﻔﻮن
rasull.akbari@mrrd.gov.af
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ رﻳﺎﺳﺖ )(DRRD
ﺳﻴﺪ رﺳﻮل
ﻣﺤﮑﻤﯥ ﺗﻪ ﻧږدې ،د ﺑﺎدﻏﻴﺲ ښﺎر،ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻮ،ﺑﺎدﻏﻴﺲ
٠٧٩٩٠٧٨٦٩٢
ټﻴﻠﻔﻮن
rasull.akbari@mrrd.gov.af
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮوګﺮام ﺳﻼﮐﺎرﻩ ﮐﻤﻴټﻪ )(NSP/PMU
اﻧﺠﻨﻴﺮ هﺎرون اﻧﻴﺲ )وﻻﻳﺘﻲ ﺁﻣﺮ(
د وﻻﻳﺖ ﻟﻮﻣړﯼ ﺳړﮎ ،د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د دﻓﺘﺮ ﺗﺮ
څﻨګ ،د ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻮ وﻟﺴﻮاﻟﻲ
٠٧٩٩٧٧٥٣٦٥
ټﻴﻠﻔﻮن
badghis@nspafghanistan.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.nspafghanistan.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ  -ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯼ ﭘﻼوﯼ
)(UNAMA
ﺟﻤﻌﻪ ﺧﺎن ﺣﻴﺪرﯼ )د دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺮ(
د ﻣﻌﺎرف او د ﺣﺎﺟﯽ دﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺳړﮎ،ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻮ ،ﺑﺎدﻏﻴﺲ
٣٢٠٥
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٩٩٧٧٢٥٨٧
ټﻴﻠﻔﻮن
ﻓﮑﺲ
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ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

haideryj@un.org
www.unama.unmissions.org

ﺑﺎﻣﻴﺎن

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د هﻤﮑﺎرﻳﻮ ﻣﺮﮐﺰ )(CCA
زرﻏﻢ )ﺁﻣﺮ(
د  CHFدﻓﺘﺮ ﺗﻪ ﻧږدې ،ﻧﻮﯼ ښﺎر ،ﻳﮑﺎوﻟﻨﮓ
٠٠٨٨٢١٦٢١١٣٨٢٤٤
ټﻴﻠﻔﻮن
ccakabu@hotmail.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.cca.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اډوﻧټﺴټ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯼ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن )(ADRA
ﮐﻮﻧﺮد ﻳﻮﺷﮑﻴﺎوﻳﭻ )د ﭘﺮوژې رﻳﺲ(
ﭘﻨﺠﺎو
٠٧٩٩٨٢٨٨٥٢
ټﻴﻠﻔﻮن
k.juszkiewicz@adra-af.og
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.adra.euroafrica.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺁﻏﺎﺧﺎن ﺑﻨﻴﺎد  -اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AKF
راﺑﺮت ﺗﻠﻦ )ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ رﻳﺲ(
هﻮاﻳﻲ ډﮔﺮ ﺗﻪ ﻧږدې ،ﺳﺮ ﺁﺳﻴﺎب
٠٧٩٩٤١٨٠٦٠
ټﻴﻠﻔﻮن
info.info@akdn.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.akdn.org/akf
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ – د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ روﻏﺘﺎﻳﻲ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ
)(IBNSINA-PHPA
ﻏﻼم ﺣﻀﺮت)د ﭘﺮوژې ﺁﻣﺮ(
د ﺗﻠﻮارﻩ ﮐﻠﯽ )ﻟﻮﯼ ﺑﺖ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ (د ﺑﺎﻣﻴﺎن ښﺎر
٠٧٨٦٣٨٥٨٨٦
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ drahmadzai786@hotmail.com
داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د هﻤﮑﺎرﻳﻮ ﻣﺮﮐﺰ )(CCA
ﺳﻴﺪ اﺣﻤﺪ )ﺁﻣﺮ(
ﻏﻠﻐﻠﯥ ﺗﻪ ﻧږدې ،ﻧﻮﯼ ښﺎر،،د ﺑﺎﻣﻴﺎن ښﺎر
٠٧٩٩٠٣٦٦٥٣
ټﻴﻠﻔﻮن
ccakabul@hotmail.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.cca.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﭘﮋواﮎ ﺧﺒﺮي ﺁژاﻧﺲ )(PAN
هﺎدﯼ ﻏﻔﺎرﯼ
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د ﺑﺎﻣﻴﺎن ښﺎر
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

٠٧٩٩٣٦٩٩٤٣
٠٧٠٨١٩٨٢٠٦
ghafari_herat@yahoo.com
www.pajhwok.com

د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺮﺳﺘﻮ هﻤﻐږﯼ ﮐﻮوﻧﮑﯽ )(COAR
دﻻور دروﻳﺶ )وﻻﻳﺘﻲ ﺁﻣﺮ(
د ﺑﺎﻣﻴﺎن هﻮاﻳﻲ ډﮔﺮ ﺗﻪ ﻧږدې ،د ﺑﺎﻣﻴﺎن ﻣﺮﮐﺰ ،د ﺑﺎﻣﻴﺎن ښﺎر
٠٧٠٠٩٥٦٤٩٨
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٨٢٥٢٨٩٣
coar_bamyan@yahoo.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
coarb_bamyan@gmail.com
www.coar.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن )(AIHRC
ﻋﺒﺪاﻻﺣﺪ ﻓﺮزام )د ﭘﺮوګﺮام ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﺁﻣﺮ(
ﭼﺎوﻧﯽ ،د ﮔﺮځﻨﺪوﯼ هﻮﺗﻞ ﺗﺮ څﻨګ ،ﺑﺎﻣﻴﺎن ښﺎر
٠٧٩٩٤٧٣٨٦١
ټﻴﻠﻔﻮن
ahad.farzam@gmail.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
bamyan@aihrc.org.af
www.aihrc.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯥ د ﻣﺠﺘﻤﻌﯥ ﺳﺎزﻣﺎن )(ACSFO
ﻓﺮدﻳﻦ ﺑﻴﺎت )ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﺁﻣﺮ(
د زرګﺮاﻧﻮځﺎﯼ ) ﺗﮑﻴﻪ ﺧﺎﻧﯥ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ( ،د ﺑﺎﻣﻴﺎن ښﺎر
٠٧٩٣٥٥٩٤٢٨
ټﻴﻠﻔﻮن
bamiyan@acsf.af
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
info@acsf.af
www.acsf.af/www.acsf-rc.com
وﻳﺒﭙﺎڼﻪ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮﻩ د ﺑﻠﺠﻴﻢ د ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ادارﻩ )(SAB
د ICRCدﻓﺘﺮ ﺗﻪ ﻧږدې،ﺳﺮاﺳﻴﺎب،د ﺑﺎﻣﻴﺎن ښﺎر
٠٧٩٩٥٠١٠٢٧
ټﻴﻠﻔﻮن
srhashimy@gmail.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.assosab.be
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮﻩ د ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﻣﻮﺳﺴﻪ )(SA
ﮐﻠﻴﻤﻨﺖ ﺑﻮرس )د ټﻮﻟﻮ رﻳﺲ(
 DDRﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ،ﺳﺮﺁﺳﻴﺎب ،د زﻧﺪان ﮐﻮڅﻪ ،د ﺑﺎﻣﻴﺎن ښﺎر
٠٧٩٩٣٠٣٦٣٣
ټﻴﻠﻔﻮن

ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ afg.cdm@solidarites-afghanistan.org
www.solidarites.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺮﺳﺘﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(AADA
ﻓﻀﻞ رﺣﻤﻦ ﺣﺎﺷﺮ )د ﭘﺮوژې ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰﺁﻣﺮ(
ﺳﺮﺁﺳﻴﺎب  ،د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ددﻓﺘﺮ ﺗﺮﺷﺎ،،د ﺑﺎﻣﻴﺎن ښﺎر
٠٧٨٩٥٠٨١٦١
ټﻴﻠﻔﻮن
fhashir@aada.org.af
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.aada.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺑﺎﻣﻴﺎن ﭘﻮهﻨﺘﻮن )(BU
ﭘﺮوﻓﻴﺴﻮر ﺣﻤﻴﺪاﷲ )د ﭘﻮهﻨﺘﻮن رﻳﺲ(
د ﻣﻠﮑﯽ روﻏﺘﻮن ﺗﺮڅﻨګ،د زرګﺮان ﮐﻞ ،د ﺑﺎﻣﻴﺎن ښﺎر
٠٧٩٩٣١٦٨٨٢
ټﻴﻠﻔﻮن
hamidullah_adina@yahoo.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
د ﺑﻨګﻠﻪ دﻳﺶ د ﮐﻠﻴﻮ د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﮐﻤﻴټﻪ )(BRAC
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎرف
د ﺳﺮﺁﺳﻴﺎب ﺑﺎم ،هﻮاﻳﻴډګﺮ ﺗﻪ ﻧږدې ،د ﺑﺎﻣﻴﺎن ښﺎر
٠٧٠٦٠٨٠٤٧١
ټﻴﻠﻔﻮن
aref.khairkhah@yahoo.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.bracafg.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺳﭙﺮﻟﻲ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ،ﻓﺮهﻨګﻲ او ټﻮﻟﻨﻴﺰﻩ ﻣﻮﺳﺴﻪ
)(SCRCSO
ﻣﺤﻤﺪ اﮐﺒﺮ داﻧﺶ )رﻳﺲ(
زوړ ﺑﺎزار ،د ﺑﺎﻣﻴﺎن ښﺎر
٠٧٩٩٤٧٢٤٨٣
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٦٨٤٣٤٢٧
٠٧٧٤٨١٣٤٥٦
scrsco@yahoo.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
akbardanesh@hotmail.com
www.baharaf.org
وﻳﺐ ﭘﺎ
د ﺳﻲ ،ﺁر ،اس ﻣﻮﺳﺴﻪ )(CRS
ﺑﺮﻧﯽ اف  .ﭼﺎﻓﺲ )د دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺮ(
د  UNHCRددﻓﺘﺮ ﺗﺮ څﻨګ ،د ﺳﺮﺁﺳﻴﺎب ﮐﻠﯽ ،ﻧﻮﺁﺑﺎد
٠٧٩٣١٣٠٠٩٢
ټﻴﻠﻔﻮن
bchaves@asia.crs.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
jbriggs@asia.crs.org
www.crs.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
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د ﮐډواﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻧﺎروې ﭘﻼوﯼ )(NRC
اﮐﺒﺮ اﺣﻤﺪﯼ )اداري ﻣﺴﻮل(
 UNICEFاو ICRCﺗﺮ ﻣﻨځ ،ﺳﺮ ﺁﺳﻴﺎب ،د ﺑﺎﻣﻴﺎن ښﺎر
٠٧٩٩١٤٧٨٢٩
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٧٢٠٥٩٧٠١
٠٧٧٦٦١٨٨١٠
٠٠٨٨٢١٦٢١٢٩٥٠١١
ilac.bamian@nrcafpk.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﻚ
ilac.bamian.tl@nrcafpk.org
www.nrc.no
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﮐﺮﻧﯥ ،اوﺑﻮﻟﮕﻮﻟﻮ او ﻣﺎﻟﺪارۍ رﻳﺎﺳﺖ )(DAIL
ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎهﺮ )رﻳﺲ(
د ﺑﺎﻣﻴﺎن ښﺎر
٠٧٩٩٣٥٤٠٥٩
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٦٦١٠٢٩
atayeebayan@yahoo.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﻚ
د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ رﻳﺎﺳﺖ )(DRRD
اﻧﺠﻴﻨﺮ ﻳﻮﻧﺲ ﺑﺎﻳﺴﺮ )رﺋﻴﺲ(
د ﺑﺎﻣﻴﺎن ښﺎر
٠٧٩٩٣١٥٦٥٥
ټﻴﻠﻔﻮن
د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺧﻮﻧﺪي ﺳﺎﺗﻨﯥ دﻓﺘﺮ  -اﻧګﻠﺴﺘﺎن )(SCI
د ﺑﺎﻣﻴﺎن ښﺎر
٠٧٩٦٣٣١٩٩١
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٠٥٤٤١٠
fazam@savechildren.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.savethechildren.org.uk
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
www.savechildren.org

د ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯥ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺷﺒﮑﻪ )(CSHRN
اﺳﻤﻌﻴﻞ ذﮐﯽ )هﻤﻐږﯼ ﮐﻮوﻧﮑﯽ(
د ﺑﺎﻣﻴﺎن ښﺎر
٠٧٠٨٢٧٩٤٣٩
ټﻴﻠﻔﻮن
ismailzaki@ymail.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.cshrn.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺧﻮراﮎ او آﺮهﻨﯥ ادارﻩ )(FAO
ﺣﮑﻴﻢ ﺗﻮﺣﻴﺪﯼ )ﻣﺪﻳﺮ(
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د ﻣﻼ ﻏﻼم څﻴړﻧﻴﺰﻓﺎرم ،د ﺑﺎﻣﻴﺎن ښﺎر
٠٧٩٩١٤٩٨٧٤
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٨٩٧٣٥٠٩٢
٠٠٨٨٢١٦٤٣٣٣٩٣٧٠
hakim.tawhedi@fao.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
faoafbamiyan@fao.org
www.fao.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﮐډواﻟﻮ ﻋﺎﻟﻲ ﮐﻤﻴﺸﻨﺮي )(UNHCR
ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ )د ﭘﺮوګﺮام ﻟﻮړ ﭘﻮړﯼ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل او د ډﻟﯥ ﻣﺸﺮ(
ﻣﺤﻘﻖ
ﺳﺮﺁﺳﻴﺎب ،د ﺑﺎﻣﻴﺎن ښﺎر
٠٧٠٨١٩٧٩٥٨
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٨١٩٧٩٥٦
٠٠٨٧٣٧٦٣٠٣٣٣٢١
ﻓﮑﺲ
mohaqiq@unhcr.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
afgba@unhcr.org
www.unhcr.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮوګﺮام ﺳﻼﮐﺎرﻩ ﮐﻤﻴټﻪ )(NSP/PMU
اﻧﺠﻨﻴﺮ اﻧﻮر )وﻻﻳﺘﻲ ﺁﻣﺮ(
د ﺑﺎزار ﭘﺎﯼ ،د ﺻﻔﺎ ﺣﻤﺎم ﺗﻪ ﻧږدې ،د ﺑﺎزار د ﺧﺘﻴځﯥ ﺧﻮا ﻧﻪ
ﻟﻮﻣﺮۍ ﻓﺮﻋﻲ آﻮڅﻪ ښﻲ ﺧﻮا ﺗﻪ ،د ﺑﺎﻣﻴﺎن ښﺎر
٠٧٩٩٣٩٣٠٢٣
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ bamyan@nspafghanistan.org
www.nspafghanistan.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
دځﻤﮑﯽ د ﺗﻨﻈﻴﻢ ﭘﺎﻳﺪاراﻧﺴﺘﻴﺘﻴﻮت )(SLMI
هﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺼﺪق )د ﭘﺮوژې ﺁﻣﺮ(
دهﻮاﻳﻲ ډﮔﺮ ﺷﻤﺎل ﺗﻪ ،د ﻋﻴﺴﯽ ﺧﺎن دښﺘﻪ ،د ﺑﺎﻣﻴﺎن ښﺎر
٠٧٩٥٢٣٣٠١٠
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٧٣٧٤١٩٦٠
helal.musadiq@helvetas.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
hmusadiq@yahoo.co.uk
www.helvetas.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
هﻴﻠﻮﻳﺘﺎس اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(HELVETAS
رﺿﺎ اﺣﻤﺪﯼ
د هﻮاﻳﻲ ډﮔﺮ ﺷﻤﺎل ﺗﻪ ،دﻋﻴﺴﯽ ﺧﺎن دښﺘﻪ ،،د ﺑﺎﻣﻴﺎن ښﺎر
٠٧٧٣٣٠٠١٣٢
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٧٤٠٧٦٧٥٦

پتی او تماسونه

ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

٠٧٧٨١٥٩٧١٢
٠٠٨٨٢١٦٢١٠١١٢٥٩
reza.ahmadi@helvetas.org
jamal.sediqi@helvetas.org
www.helvetas.org

ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ  -ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯼ ﭘﻼوﯼ
)(UNAMA
هﺮن ﺳﻮﻧﮓ )د دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺮ(
د ﺳﺮﺁﺳﻴﺎب ﮐﻠﯽ ،د هﻮاﻳﻲ ډګﺮ ﺳړﮎ ،،د ﺑﺎﻣﻴﺎن ښﺎر
٣٢٠٥
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٩٩٨٢٢٣٢٩
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٠٠٠٦٤٦١
songh@un.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
ww.unama.unmissions.org/
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
ﻳﻮﻧﻴﺴﻒ  -د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﻣﻼﺗړ ﺻﻨﺪوق
)(UNICEF
د ﺑﺎﻣﻴﺎن ښﺎر
٠٧٩٨٥٠٧٢٧٧
ټﻴﻠﻔﻮن
kabul@unicef.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.unicef.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

ﺑﺪﺧﺸﺎن

داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د هﻤﮑﺎرﻳﻮ ﻣﺮﮐﺰ )(CCA
ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ )ﺁﻣﺮ(
ﻓﻴﺾ ﺁﺑﺎد
٠٠٨٨٢١٦٢١١٣٨٢٤٤
ټﻴﻠﻔﻮن
ahmadi_ab@yahoo.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.cca.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﻓﻐﺎن اﻳډ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(AFGHANAID
ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﻣﺠﺪدﯼ )د ﭘﺮوګﺮام وﻻﻳﺘﻲ ﺁﻣﺮ(
ﻓﻴﺾ ﺁﺑﺎد
 ٦٠٦٦د ﮐﺎرﺗﻪ ﭘﺮوان ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮﻧﻪ
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٩٥١٩٤٦٦٤
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٢٩٩١٤٣
٠٧٩٩٢٧٦٣٥٤
٠٠٨٨٢١٦٨٤٤٠٠١٤٣-٤٤
bdkppm@afghanaid.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
bdkproad@afghanaid.org.uk

وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

www.afghanaid.org.uk

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺳﺎزﻣﺎن )(AHRO
ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺟﺪ ﻣﺤﻤﺪﯼ )ﺁﻣﺮ(
داﺗﻔﺎق ﭘﻤﭗ اﺳﺘﻴﺸﻦ ﺷﺎ ﺗﻪ ،درﻳﻤﻪ ﺣﺼﻪ ،ﻧﻮﯼ ښﺎر ،ﻓﻴﺾ ﺁﺑﺎد
٠٧٩٩٨٦٩٦٩٩
ټﻴﻠﻔﻮن
wajed_m@yahoo.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.ahro.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن )(AIHRC
وﺣﻴﺪ اﷲ ارﻏﻮن )د ﭘﺮوﮔﺮام وﻻﻳﺘﻲ ﺁﻣﺮ(
درﻳﻤﻪ ﺣﺼﻪ ٥ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،ﺳﭙﻮرﺗﻲ ﺳﺘﺪﻳﻮم ﺗﻪ ﻧږدې ،ﻧﻮﯼ
ښﺎر،ﻓﻴﺾ ﺁﺑﺎد
٠٧٩٩٣٩٨٨٩٩
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٢٨٤٧٤٥
٠٧٩٨٥٢٧٠٥٨
warghun@yahoo.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
aihrc_bdn@yahoo.com
www.aihrc.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎ ﺟﻮړوﻧﯥ او ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ ﻣﻮﺳﺴﻪ – ﻓﻼح
)(ARRAF
ﻣﺸﻬﺪ ښﺎر ،د ﮐﺸﻢ وﻟﺴﻮاﻟۍ ،ﻓﻴﺾ ﺁﺑﺎد
arrafafg@yahoo.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻟﭙﺎرﻩ ﺧﻴﺮﻳﻪ ادارﻩ )(WADAN
ﻏﻼم دﺳﺘﮕﻴﺮ )هﻤﻐږﯼ ﮐﻮوﻧﮑﯽ(
ﮐﻮر ،٢د ازﺑﮑﺎﻧﻮ ﺳړﮎ،ﻧﻮﯼ ښﺎر ،ﻓﻴﺾ ﺁﺑﺎد
٠٧٩٩٤٦٢٠٥٥
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٨٨٩٩٢٨
ﺑﺮښﻨﺎ

ﻟﻴﮏ inayatniazi2000@yahoo.com

وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

info@wadan.org
www.wadan.org

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻧړﻳﻮال ﺻﻨﺪوق )(CFA
ﻣﺴﻴﺢ اﷲ ﻣﺤﻤﺪﯼ )ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﺪﻳﺮ(
٥ﻧﺎﺣﻴﻪ،ﻧﻮﯼ ښﺎر،ﻓﻴﺾ ﺁﺑﺎد
٠٧٠٧٠٤٢٤٥٩
ټﻴﻠﻔﻮن
www.childfund.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﻓﻐﺎن ﮐﻮرﻧﻴﻮ د ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ دﻓﺘﺮ )(CAF
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ﺳﻴﺪ اﻣﺎن اﷲ زاهﺪ )د ﭘﺮوژې ﺁﻣﺮ(
ﮐﻮر  ،٢٩د اﻣﺎم ﺑﺨﺎري د ﺟﻮﻣﺎت ﺳړﮎ ٣ ،ﺣﺼﻪ،ﻧﻮﯼ
ښﺎر،ﻓﻴﺾ ﺁﺑﺎد
٠٧٧٧٨٢٢٣٩٥
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٧٧٨٢٢٣٩٤
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ pm.caf.bdk@gmail.com
hc.caf.bdk@gmail.com
www.caf.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﮐﺴﻔﺎم ﺟﻲ ﺑﻲ ﻣﺆﺳﺴﻪ )(OXFAM GB
ﻧﺴﻴﻤﻪ ﺳﺤﺮ )د ﭘﺮوﮔﺮام هﻤﻐږې ﮐﻮوﻧﮑﯥ(
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،ﻟﻮﻣړۍ ﺣﺼﻪ ،ﻧﻮﯼ ښﺎر
٠٧٩٩٨٣٠٥٧٤
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٨٣٠٥٧٦
nsahar@oxfam.org.uk
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
ahadi@oxfam.org.uk
www.oxfam.org.uk
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺁﻏﺎﺧﺎن ﺑﻨﻴﺎد  -اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AKF
ﻧﺠﻢ اﻟﺪﻳﻦ ﻧﺠﻴﻢ )ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ رﻳﺲ(
د  AKDNد دﻓﺘﺮ اﻧګړ،ﻧﻮﯼ ښﺎر ،ﻓﻴﺾ ﺁﺑﺎد
٠٧٩٦٨٨٩١٧٧
ټﻴﻠﻔﻮن
info.info@akdn.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.akdn.org/akf
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺑﺪﺧﺸﺎن ﭘﻮهﻨﺘﻮن )(BU
ﻋﺒﺪاﻟﻘﺪﻳﺮ ﻣﺤﺎن )د ﭘﻮهﻨﺘﻮن رﻳﺲ(
د ﻣﻠﯽ اﻣﻨﻴﺖ ﺗﺮ څﻨګ ،ﻧﻮﯼ ښﺎر ،ﻓﻴﺾ ﺁﺑﺎد
٠٧٩٩٤٥٤٢٦٣
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ mahan_1978@yahoo.com
د ﺑﻨګﻠﻪ دﻳﺶ د ﮐﻠﻴﻮ د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﮐﻤﻴټﻪ )(BRAC
ﻧﺬراﻻﺳﻼم )د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﭘﺮوژې ﺁﻣﺮ(
ﭼﮑﺮﮎ ګﺪر ،زوړﻣﻨډوﯼ ﺗﻪ ﻧږدې ،ﻓﻴﺾ ﺁﺑﺎد
٠٧٠٠٠٢٩٤٧٩
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٧٣١٩١٧

ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ nazrul_brac354@yahoo.com
sharif.alamin@yahoo.com
www.bracafg.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﭘﻲ ﺁر ﺑﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(PRB
ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺼﻴﺮ )اداري ﻣﺪﻳﺮ(
ﻧﻮﯼ ښﺎر،ﻓﻴﺾ ﺁﺑﺎد
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ټﻴﻠﻔﻮن
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

٠٧٠٠٧٢٤٥٨٤
www.prb.org.af

د ﺗﺤﺮﮎ د هﻮﺳﺎﻳﻨﯥ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(MOVE
ﺣﺎﻣﺪ )د ﭘﺮوژې ﺁﻣﺮ(
د اﻣﺎم ﺑﺨﺎري د ﺟﻮﻣﺎت ﺳړﮎ ،ﻓﻴﺾ ﺁﺑﺎد
٠٧٩٩٥٨٠٦٠٦
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٨٧٣٣٦٥٤٦
shafi.darwazi@gmail.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
hamed.aasem@yahoo.com
د ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ هﻤﮑﺎرﻳﻮ ادارﻩ  -اﮐﺘﻴﺪ )(ACTED
ﻧﺠﻴﺐ اﺣﻤﺪ ﻣﺸﻔﻖ )ﺁﻣﺮ(
ﮐﻮر ،٤ﺳړﮎ  ٥ ،١ﻧﺎﺣﻴﻪ،ﻧﻮﯼ ښﺎر،ﻓﻴﺾ ﺁﺑﺎد
٠٧٩٨٩٨٣٧٢٥
ټﻴﻠﻔﻮن
naqib.ahmad@acted.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.acted.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د روﻏﺘﻴﺎ ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن )(UNWHO
ﺳﻴﺪ ﻣﺰاري ﻧﺎﺻﺮﯼ )هﻤﻐږﯼ ﮐﻮوﻧﮑﯽ(
د  LDGدﻓﺘﺮ ﺗﻪ ﻧږدې  ٥ ،ﺣﺼﻪ  ،ﻧﻮﯼ ښﺎر ،ﻓﻴﺾ ﺁﺑﺎد
٠٧٩٩٣٢٢١٣٤
ټﻴﻠﻔﻮن
mazarin@afg.emro.who.int
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.emro.who.int/afghanista
وﻳﺒﭙﺎڼﻪ
د ﮐﺎﻧﺴﺮن ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن )(CWW
ﻋﻈﻴﻤﻪ روﻳﺎ )د ﭘﺮوګﺮام هﻤﻐږې ﮐﻮوﻧﮑﯥ(
د ﺑﺎﻧﮏ ﺳړﮎ ،د ﺑﺪﺧﺸﺎن وﻻﻳﺘﻲ ﺷﻮرا دﻓﺘﺮ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ
٠٧٩٥٧٦٠٥٥١
ټﻴﻠﻔﻮن
azima.roya@concern.net
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.concern.net
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﮐﺮﻧﯥ ،اوﺑﻮﻟﮕﻮﻟﻮ او ﻣﺎﻟﺪارۍ رﻳﺎﺳﺖ )(DAIL
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻢ ﻋﻠﻴﻤﯽ )رﻳﺲ(
ﻓﻴﺾ ﺁﺑﺎد
٠٧٩٩٢٧٢٩٦١
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٨٩٨١٥٨٨
m.alim_alimi@yahoo.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ

keshawarz1973@yahoo.com

پتی او تماسونه

د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ رﻳﺎﺳﺖ )(DRRD
اﻧﺠﻴﻨﺮ ﭘﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ )رﺋﻴﺲ(
ﻓﻴﺾ ﺁﺑﺎد
٠٧٩٩٤٧٧٢١١
ټﻴﻠﻔﻮن
د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ رﻳﺎﺳﺖ )(DRRD
وﻟﯽ
ﻓﻴﺾ ﺁﺑﺎد
٠٧٠٠٢٥٩١٠٠
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ s.mehraban@mrrd.gov.af
د ﻣﺮﺳﻲ ﮐﺎرﭘﺲ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(MC
ﻧﻮرﺧﺎن اﮐﺒﺮﯼ )ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺁﻣﺮ(
ﻓﻴﺾ ﺁﺑﺎد
٠٧٩٣٥٠٦٧٢١
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٠١٠٥٣٦
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ nakbary@af.mercycorps.org
www.mercycorps.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻧﺸﻪ اﯼ ﺗﻮﮐﻮ او ﺟﺮاﻳﻤﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د
ﻣﺒﺎرزې دﻓﺘﺮ )(UNODC
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺟﻠﻴﻠﯽ )ددﻓﺘﺮ رﻳﺲ(
ﻓﻴﺾ ﺁﺑﺎد
٠٧٩٩٢٦٨٥٩٦
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٠٨٨٢١٦٤٤٤٢١١١٧
hussain.jalili@unodc.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
hussain_jalili@yahoo.com
www.unodc.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮوګﺮام ﺳﻼﮐﺎرﻩ ﮐﻤﻴټﻪ )(NSP/PMU
اﻧﺠﻨﻴﺮ ﻧﺬﻳﺮﻩ ﺑﺪﺧﺶ )وﻻﻳﺘﻲ ﺁﻣﺮﻩ(
د ﻧﻮې ښﺎر  ٥ﻧﺎﺣﻴﻪ ،ﻓﻴﺾ ﺁﺑﺎد
٠٧٩٩٢٩٩١٧٩
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏbadakhshan@nspafghanistan.org
www.nspafghanistan.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﻣﻴﺪاﻳﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(MEDAIR
اﻟﺴﺒﺚ ﮐﻮﻧﻴﻨﮓ )د ﺑﺪﺧﺸﺎن دﭘﺮوژې ﺗﻘﻮﻳﺘﻲ ﺁﻣﺮ(
ﻧﻮﯼ ښﺎر ٥ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،د ﺳﻨګ ﻣﻬﺮ دښﺘﻪ ،ﻓﻴﺾ ﺁﺑﺎد
٠٧٩٩٦١٣٤٤٥
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٩٦٧٧٨

ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

٠٠٨٨٢١٦٥٢٠٣٠٣٩٩
bdkpsm-afg@meair.org
cd-afg@medair.org
www.medair.org

د ﻣﻴﺸﻦ اﻳﺴﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(ME
ﺟﻮﻧﺎﺗﻦ ﺑﺎرﺗﻮﻟﻮزﯼ )د ﭘﺮوﮔﺮام وﻻﻳﺘﻲ ﺁﻣﺮ(
د اﺣﻤﺪ ﻣﻐﺎزﻩ ﺳړﮎ ،ﻧﻮﯼ ﻓﻴﺾ ﺁﺑﺎد
٠٧٩٩٣٠٠٥٥٤
ټﻴﻠﻔﻮن
ppm.bdk@miseast.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.miseast.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ دﻧﺎروې ﮐﻤﻴټﻪ )(NAC
ﻓﻘﻴﺮ ﺧﺎن )ﻣﺪﻳﺮ(
ﻧﻮﯼ ښﺎر ،ﻓﻴﺾ ﺁﺑﺎد
٠٧٥٦٣١٠٤٤٣
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٤٩٩٧٥٢
broedu@nacaf.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.afghanistan.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
دﺟﻲ اي زﻳﺪ د اﺳﺎﺳﯽ زدﻩ ﮐړو ﭘﺮوګﺮام )(GIZ/BEPA
ﺣﻤﻴﺪ اﷲ ﺣﻤﻴﻢ )روزﻧﻴﺰ ﻣﺪﻳﺮ(
د  TTCﻧﻮې وداﻧۍ ،د ﺷﻬﺪا دښﺘﻪ ،ﺷﭙږﻣﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ،ﻓﻴﺾ ﺁﺑﺎد
٠٧٩٩٠٢٨٣١٦
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٧٧٩٠٠٤٣١
hamidullah11@yahoo.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

www.bepafg.com

د ﻓﻮﮐﺲ د ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺳﺎزﻣﺎن )(FOCUS
ﻏﻼم ﺻﻔﺪر ﻇﻬﻴﺮ )د ﭘﺮوﮔﺮام ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل(
د  GIZدﻓﺘﺮ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،ﻧﻮﯼ ښﺎر ،ﻓﻴﺾ ﺁﺑﺎد
٠٧٩٩٣٤٥٠٠٢
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٧٩٩١٧٨
ﺑﺮښﻨﺎﻟﻴﮏsafdar.zaheer@focushumanitarian.org
farukh.hadi@focushumanitarian.org
www.akdn.org/focus
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
ﻧړﻳﻮال ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯼ ﭘﻼوﯼ )(IAM
ﺟﺎن ﻣﻴﺮس )ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﺁﻣﺮ(
د ﺻﻴﻒ ﺷﻬﻴﺪ ﻟﻴﺴﯥ ﻧﻪ ﻻﻧﺪې ،د ﮐﻠﻴﻮ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ رﻳﺎﺳﺖ ﺗﺮ
څﻨګ ،ﻓﻴﺾ ﺁﺑﺎد
٦٢٥
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
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٠٧٠٧٧٤٧٧١٠
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ rtl.badakhshan@iamafghanistan.org
www.iam-afghanistan.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ  -د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯼ ﭘﻼوﯼ
)(UNAMA
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﮑﻴﻢ )د دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺮ(
د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ رﻳﺎﺳﺖ ﺷﺎ ﺗﻪ ٥ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،ﻧﻮﯼ
ښﺎر ،ﻓﻴﺾ ﺁﺑﺎد
٣٢٠٥
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٩٩٨٢٢٣٣٧
ټﻴﻠﻔﻮن
hakim@un.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.unama.unmissions.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
ﻳﻮﻧﻴﺴﻒ  -د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﻣﻼﺗړ ﺻﻨﺪوق
)(UNICEF
ﻓﻴﺾ ﺁﺑﺎد
٠٧٩٨٥٠٧٣٨٤
ټﻴﻠﻔﻮن
kabul@unicef.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.unicef.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

ﺑﻐﻼن

اﻓﻐﺎن ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﯽ ټﻮﻟﻨﻪ )(ADA
ﺳﻤﻴﻊ ﮔﻞ )وﻻﻳﺘﻲ ﺁﻣﺮ(
ﮐﻮر  ،٣د ښﺎر زوړﺑﻨﺪر ،د ﻋﻤﻮ ﻣﯽ ﺳړﮎ ﮐﻴڼﯥ ﺧﻮاﺗﻪ ﻧﻬﺮﻳﻦ،
ﻧﻮﯼ ﺑﻐﻼن
٠٧٩٩٤٢٨٦٣٦
ټﻴﻠﻔﻮن
ada.baghlan@ada.org.af
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.ada.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د هﻤﮑﺎرﻳﻮ ﻣﺮﮐﺰ )(CCA
د ﺁﻏﺎ ﺧﺎن ﺑﻨﻴﺎد ﺗﻪ ﻧږدې ،ﭘﻠﺨﻤﺮي
٠٠٨٨٢١٦٢١١٣٨٢٤٤
ټﻴﻠﻔﻮن
ccakabul@hotmail.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.cca.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺳﺎزﻣﺎن )(AHRO
ﺳﮑﻴﻨﻪ )ﺁﻣﺮﻩ(
د ﻧﺴﺎﺟۍ ﮐﻠﻮپ ،ﭘﻠﺨﻤﺮي
٠٧٩٧٥٤٥٢٤١
ټﻴﻠﻔﻮن
sakina.taheri@yahoo.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
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وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

zarminz- watanpal@yahoo.com
www.ahro.af

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻧړﻳﻮال ﺻﻨﺪوق )(CFA
ذﺑﻴﺢ اﷲ ذﮐﯽ )ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺪﻳﺮ(
د ﻣﻌﺪن د ﮐﻠﻮپ ﺗﺮ څﻨګ ٣ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ،،د ﺑﻐﻼن ښﺎر
٠٧٩٩٢٩٠٥٨١
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ zzaky@afghanistachildfund.org
www.childfund.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﻳټﺎﻟﻴﺎ د ﺑﻴړﻧﻴﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭘﺮوګﺮام )(EPIC
د ﻗﻬﻮﻩ ﺧﺎﻧﯥ ﺑﺎغ )ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺗﻪ ﻧږدې( ﭘﻠﺨﻤﺮي
٠٧٠٠٢٨٧١٠٠
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٨٦٢٧٢
٠٠٨٨٢١٦٣٣٣٢٤٤١٤
د ﺁﻏﺎ ﺧﺎن ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﺧﺪﻣﺎت )(AKES, A
ﺷﺠﺎع اﻟﺪﻳﻦ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ )اداري ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل(
دﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ٢ ،٣٨٤ﺳړﮎ ،ﺳﻴﻠﻮ ٢ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،ﺑﻐﻼن
٠٧٩٧٩٩٥٤٨٨
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ shujauddin.sultani@gmail.com
www.akdn.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺁﻏﺎﺧﺎن ﺑﻨﻴﺎد  -اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AKF
راﮔﺎ وﻧﺪرا ﭘﺮﺗﺎب ﺳﻨﮓ )ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ رﻳﺲ(
٦٠٠ﮐﻮﺗﻲ ،زﻳﺮﻣﺪا ،ﭘﻠﺨﻤﺮي
٠٧٩٣١٤٤٨٩٧
ټﻴﻠﻔﻮن
info.info@akdn.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.akdn.org/akf
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺑﺎﺧﺘﺮ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ﺷﺒﮑﻪ )(BDN
ﻓﺮﻳﺪ اﺣﻤﺪ )د ﭘﺮوګﺮام ﺁﻣﺮ(
د ﻗﻮﻣﻨﺪان ﻓﻴﺾ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻴﺎر ﮐﻮر ،د ﺷﺸﺼﺪ ﮐﻮﺗﻲ ﻧﻮﯼ ﺳړﮎ ،د
اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻴﻠﻤﺴﺘﻮن ﺷﺎ ﺗﻪ
٠٧٠٠٥٢٢٨٥٦
ټﻴﻠﻔﻮن
drfarid_ahd@gmail.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
qnasrat@gmail.com
www.bdn.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺑﻐﻼن د ﻟﻮړو زدﻩ ﮐړو اﻧﺴﺘﻴﺘﻴﻮت )(BIHE
رﺣﻴﻤﯽ )د اﻧﺴﺘﻴﺘﻴﻮت رﻳﺲ(

پتی او تماسونه

د ﺑﻐﻼن ښﺎر
ټﻴﻠﻔﻮن

٠٧٥٥٩١٠٢٩٢
٠٧٠٠٠٣٧٩٩٧

د ﺑﻨګﻼ دﻳﺶ د ﮐﻠﻴﻮ د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﮐﻤﻴټﻪ )(BRAC
ﻗﻤﺮ اﻻﺳﻼم )ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰﻩ ﺁﻣﺮﻩ(
دوﺻﺪ ﮐﻮﺗﻲ،ﭘﻠﺨﻤﺮﯼ،د ﺑﻐﻼن ښﺎر
٠٧٠٠٧٤٤٢٤٣
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٧٣٠٧٧٥
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
kamrul_28301@yahoo.com
rouf_1971raj@yahoo.com
www.bracafg.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﭘﻲ ﺁر ﺑﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(PRB
اﺳﻤﻌﻴﻞ ﻏﻔﻮرﯼ )د دﻓﺘﺮ ﻣﺪﻳﺮ(
د  AKFدﻓﺘﺮ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،د ﺳﻴﻠﻮ ﻟﻮﻣړﯼ ﺳړﮎ
٠٧٩٩٣٣٦٧٩٨
ټﻴﻠﻔﻮن
ismaighafoori@yahoo.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.prb.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ هﻤﮑﺎرﻳﻮ ادارﻩ  -اﮐﺘﻴﺪ )(ACTED
اﺣﻤﺪ ﻃﺎﻟﺐ ﺷﻴﻨﻮارﯼ )ﺁﻣﺮ(
د ﺷﻴﺮداد ﮐﻮر ٣ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،ﺷﺸﺼﺪ ﮐﻮټﯽ
٠٧٠٠٠١٠١٤٧
ټﻴﻠﻔﻮن
ahmad.talib@acted.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.acted.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﻏﺰﻧﯽ دﮐﻠﻴﻮ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯼ ﭘﺮواګﺮاﻣﻮﻧﻪ )(GRSP
ﺑﻨﻴﺎد ﻋﻠﯽ ﮐﺮﻳﻤﯽ )وﻻﻳﺘﻲ ﺁﻣﺮ(
د ﻣﻌﺪن د ﮐﻠﻮپ ﺳړﮎ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،د ﺧﺎﺗﻢ اﻻﻧﺒﻴﺎ د ﺟﻮﻣﺎت
ﺳړﮎ ،ﭘﻠﺨﻤﺮﯼ ،د ﺑﻐﻼن ښﺎر
٠٧٧٧٩٠٠٢٦٨
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٨٤٣٤١٠٠
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ grspbaghlan@gmail.com
www.grsp.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﻓﺮهﻨګ او ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯥ ﺑﻨﻴﺎد )(FCCS
ﺑﺮﻳﻦ ﻣﻬﺮ )د دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺮ(
ﭘﻠﺨﻤﺮﯼ
٠٠٨٨٢١٦٣٣٣٥٢٧٩٩
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏafghan_foundation@yahoo.com

وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

www.afghanfccs.org

د ﮐﺮﻧﯥ ،اوﺑﻮﻟﮕﻮﻟﻮ او ﻣﺎﻟﺪارۍ رﻳﺎﺳﺖ )(DAIL
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﯽ روﻓﯽ )رﻳﺲ(
د ﺑﻐﻼن ښﺎر
٠٧٩٧٠٦٥٤٢٧
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٨٧٦١٣٣
٠٧٩٩١٠٨٤٠٨
Nadi.raufi@yahoo.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ رﻳﺎﺳﺖ )(DRRD
اﺣﻤﺪ ﻧﻴﺮو
دﭘﻠﺨﻤﺮﯼ ښﺎر ،ﺑﻐﻼن
٠٧٩٩١٨١٤١٥
ټﻴﻠﻔﻮن
ahmad.nero@yahoo.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ رﻳﺎﺳﺖ )(DRRD
اﻧﺠﻴﻨﺮ ﻋﻠﯽ اﺣﻤﺪ )رﺋﻴﺲ(
ﭘﻠﺨﻤﺮﯼ،ﺑﻐﻼن
٠٧٩٩٣٤٣٢٣٦
ټﻴﻠﻔﻮن
د ﻣﺮﺳﻲ ﮐﺎرﭘﺲ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(MC
ﺣﻔﻴﻆ اﷲ ﺣﻨﺎﻧﺰﯼ )د ﭘﺮوﮔﺮام د ﺁﻣﺮ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل(
د ﺑﻐﻼن ښﺎر،ﺑﻐﻼن
٠٧٩٣٥٠٦٦٥٤
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩١٠٤٢٦٣
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ hhananzai@af.mercycorps.org
www.mercycorps.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﻣﺮﺳﻲ ﮐﺎرﭘﺲ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(MC
ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﻧﺲ )د ﭘﺮوﮔﺮام ﺁﻣﺮ(
ﭘﻠﺨﻤﺮﯼ
٠٧٩٣٥٠٦٦٦٨
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٢١١٥١١
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ myounus@af.mercycorps.org
www.mercycorps.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮوګﺮام ﺳﻼﮐﺎرﻩ ﮐﻤﻴټﻪ )(NSP/PMU
اﻧﺠﻨﻴﺮ دوﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ )وﻻﻳﺘﻲ ﺁﻣﺮ(
ﻧﻮﯼ ښﺎر ،د ﺣﻴﺪرﯼ روﻏﺘﻮن ﺷﺎ ﺗﻪ،ﺑﻐﻼن،ﭘﻠﺨﻤﺮﯼ
٠٧٨٦٥٣٩٨٠٥
ټﻴﻠﻔﻮن
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ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ baghlan@nspafghanistan.org
www.nspafghanistan.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ mohammad.wahid@ifrc.org
www.arcs.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

د ﻧﯽ د ګړﻧﺪۍ وﻳﺸﻨﯥ دﻓﺘﺮ )(NYE
ﺳﻴﺪ ﮐﺒﻴﺮ ﻓﻘﻴﺮﯼ )ددﻓﺘﺮ ﺁﻣﺮ(
د ﮐﺮﻧﻮ رﻳﺎﺳﺖ ﺗﺮ ﺷﺎ
٠٧٩٩١٥١٤٥١
ټﻴﻠﻔﻮن

اِرﻳﺎ – ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ دﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او داﻧﺮﺟۍ د ﺳﺎﺗﻨﯥ ادارﻩ
)(AREA
ﺟﻤﺎل
ﺑﺨﺪﯼ ﮐﺎرﺗﻪ ،د ﺗﮑﻴﻪ ﺧﺎﻧﯥ او ﻣﻬﺪي ﺟﻮﻣﺎت ﺗﺮ څﻨﮓ
٠٧٩٥٣٣١١٨٦
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٨٦٤٠١٥٣١
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ jamal_jalal2008@yahoo.co.uk
farhad.area@yahoo.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

s_kabir106@yahoo.com
www.nyeexpress.com

هﻴﻠﻮﻳﺘﺎس اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(HELVETAS
ﻓﻀﻞ رﺣﻤﻦ
ﺗﺎﻟﻪ و ﺑﺮﻓﮏ ،د ﺑﻐﻼن ښﺎر
٠٧٧٣٣٠٠١٠٤
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ fazl.rahman@helvetas.org
www.helvetas.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ  -د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯼ ﭘﻼوﯼ
)(UNAMA
ﺑﻮﺟﻴﺪﻟﺮ دﻳﻤﻴﺘﺮوف )د دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺮ(
د ﻗﻬﻮﻩ ﺧﺎﻧﯥ ﺑﺎغ ،د ﺳﻴﻦ ﺗﺮ ځﻨګ
٣٢٠٥
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٠٠٢٢٢٧٦٣
ټﻴﻠﻔﻮن
dimitrovb@un.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.unama.unmissions.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
)(HBAID
زوﻟﺘﻦ وﻧﺴﺰل )د ﭘﺮوګﺮام ﺁﻣﺮ(
د وﻻﻳﺖ ﺳړﮎ ،درﻳﻤﻪ ﺳﻴﻤﻪ ،ﺷﺸﺼﺪ ﮐﻮټﻲ )د دوهﻢ ﻧﻬﺮ
ﺗﺮڅﻨګ( ﭘﻠﺨﻤﺮﯼ،ﺑﻐﻼن
٠٧٩٧١٩٢١٥٨
ټﻴﻠﻔﻮن
venczel.zoltan@gmail.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
hbaid@hbaid.org
www.hbaid.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

ﺑﻠﺦ

د ﺳﺮﻩ ﺻﻠﻴﺐ او ﺳﺮې ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ د ټﻮﻟﻨﻮﻧړﻳﻮال ﻓﺪراﺳﻴﻮن
)(IFRC
ﻣﺤﻤﺪ وﺣﻴﺪ )ددﻓﺘﺮ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ(
د ARCSدﻓﺘﺮ اﻧګړ ١٠ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ،د ﺁرﻳﺎﻧﺎ ﮐﺎرﺗﻪ ،ﻣﺰار ﺷﺮﻳﻒ
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٥٠١٩٩٥
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اﺑﺮار  -د اﻓﻐﺎن ﻣﻌﻴﻮﺑﻴﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺑﺎﻳﺴﻜﻞ ﭼﻠﻮﻟﻮ او ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ
ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(AABRAR
ﻓﺮﻳﺪ ﺑﺎرﮐﺰﯼ )ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ هﻤﻐږﯼ ﮐﻮوﻧﮑﯽ(
د ﻣﺰار ﺷﺮﻳﻒ ښﺎر
٠٧٧٤٧٩٩٦٠٠
ټﻴﻠﻔﻮن
farid.aabrar@gmail.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.aabrar.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
اﺳﻼﻣﯥ ﻣﺮﺳﺘﯥ-اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(IRA
ﺣﺎﻣﺪ )د ﭘﺮوګﺮام ﻣﺪﻳﺮ(
ﮐﻮر  ٢ ،٤٥ﺳړﮎ ،د ﭘﻞ هﻮاﻳﻲ ﮔﺬر ،ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرس ﺟﻮﻣﺎت ﺗﻪ
ﻣﺨﺎﻣﺦ
٠٧٧٤٥٨٢٠٤٨
ټﻴﻠﻔﻮن
hamid@irafg.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.islamic-relief.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
www.irafghanistan.org
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د هﻤﮑﺎرﻳﻮ ﻣﺮﮐﺰ )(CCA
ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ واﺛﻖ )ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰﻩ ﺁﻣﺮﻩ(
د  ICRCدﻓﺘﺮ ﺗﻪ ﻧږدې،ﮐﺎرﺗﻪ ﺑﺨﺪﯼ ،ﻣﺰار ﺷﺮﻳﻒ
٠٧٠٠٥٠٠٣٧٣
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ cca_mazar-i-sharif@hotmail.com
www.cca.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
اﮐﺒﺮ  -د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺮﺳﺘﻮ د اﻧﺴﺠﺎم ادارﻩ )(ACBAR
د ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ دروازﻩ ،د اﮐﻪ ﻳﺎﺳﻴﻦ ﮐﻮڅﻪ ،ﻣﺰار ﺷﺮﻳﻒ
qadri@acbar.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
acbarmazar@yahoo.com
www.acbar.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

پتی او تماسونه

اﻧﺴﺎن ﭘﻪ ﺗﻨګﺴﻪ ﮐﻲ )(PIN
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻴﻢ )د ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﮏ ﻣﺪﻳﺮ(
د ﺑﺎﺑﻪ ﻗﻤﺒﺮ ﮐﻮڅﻪ  ،٨٢ﻣﺰار ﺷﺮﻳﻒ
٠٧٠٥٨٩٩١١١
ټﻴﻠﻔﻮن
admin.afg@peopleinneed.cz
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.peopleinneed.cz
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
ﭘﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﭼﺎروﮐﯥ ﻣﻠﯽ ډﻣﻮﮐﺮاټﻴﮏ اﻧﺴﺘﻴﺘﻴﻮت )(NDI
ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺰﻳﺰ )د ﭘﺮوﮔﺮام ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﺁﻣﺮ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ٠١ ،٠٢ﺳړﮎ ،اﻣﺎﻧﻲ ﮐﺎرﺗﻪ ،د ﺟﻤﺸﻴﺪﯼ ﺗﻴﻠﻮ
ټﺎﻧﮏ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ
٠٧٩٦٠٧٤٦٨٠
ټﻴﻠﻔﻮن
aaziz@ndi.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.ndi.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اداري اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ او ﻣﻠﻜﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاك
آﻤﻴﺴﻴﻮن )(IARCSC
ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲ ﺳﺎدات )رﻳﺲ(
ﺑﻠﺦ ﭘﻮهﻨﺘﻮن ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،د ﺗﻔﺤﺼﺎﺗﻮ ﺳﻴﻤﻪ ،ﻣﺰار ﺷﺮﻳﻒ،ﺑﻠﺦ
٠٧٠٠٥٠٣٦٧٠
ټﻴﻠﻔﻮن
www.iarcsc.gov.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ښﻮوﻧﻪ او روزﻧﻪ )(ASET
د ﺑﺎﺑﺎ ﻗﻤﺒﺮ ګﺬر )د هﻨﺪ ﻗﻮﻧﺴﻠګﺮۍ ﺗﻪ ﻧږدې( ،ﻣﺰار ﺷﺮﻳﻒ
٠٧٠٢٢٧٠٣٩٥
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
mdk1@gmx.net
d.browne@btinternet.com
www.aset-uk.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

www.dca-vet.nl

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺳﺎزﻣﺎن )(AHRO
ﻓﺮﻳﺒﺎ اﮐﺒﺮﯼ )ﺁﻣﺮﻩ(
ﮐﻮر ،٢٥٧د دﻗﻴﻘﻲ ﺑﻠﺨﻲ ﻟﻴﺴﯥ ﺗﻪ ﻧږدې ،د ﺳﻮﻟﯥ ﮐﺎرﺗﻪ
٠٧٩٨١٠٢٩٣٦
ټﻴﻠﻔﻮن
ferebaakbari@yahoo.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.ahro.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن )(AIHRC
ﻗﺎﺿﯽ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻤﻴﻊ )د ﭘﺮوګﺮام ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﺁﻣﺮ(
د ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻴګ اﻧګړ ،د اﻳﺮان ﭘﺨﻮاﻧۍ ﻗﻮﻧﺴﻠﮕﺮي ،ﻟﻮﻣړۍ
ﻧﺎﺣﻴﻪ،ﻣﺰار ﺷﺮﻳﻒ،ﺑﻠﺦ
٠٧٠٠٥١١٢٤٦
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩١٥٤٤٦٢
q.s.same@gmail.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
aihrcmzr@gmail.com
www.aihrc.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﻟﭙﺎرﻩ ﺧﻴﺮﻳﻪ ادارﻩ )(WADAN
ﻗﺎﺿﯽ ﺳﺒﺤﺎن اﷲ ﻟﻮدﻳﻦ )ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ هﻤﻐږﯼ ﮐﻮوﻧﮑﯽ(
د ﺷﻬﺮ ﺻﻔﺎ د اﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﻮﻧﻮ وداﻧۍ ،ﻣﺰار ﺷﺮﻳﻒ
٠٧٩٩٦٩١٥٤٨
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٨٨٩٩٢٨
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

inayatniazi2000@yahoo.com

qazisl@yahoo.com
www.wadan.org

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻏﻴﺮﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ادارو د ﺳﺎﺗﻨﯥ دﻓﺘﺮ )(ANSO
د ) (ANSOد ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺳﻴﻤﻮ دﻓﺘﺮ ،ﻣﺰار ﺷﺮﻳﻒ
٠٧٩٩٤٠٤٦١٧
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٤٠٨٢٥٢
north@afgnso.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ

د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺮﺳﺘﻮ هﻤﻐږي )(COAR
ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎووس ﺳﻠﻴﻤﯽ )ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﺁﻣﺮ(
د ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺖ ﺳړﮎ )د ﻣﺤﻤﺪ ګﻞ ﺧﺎن ﺟﻮﻣﺎت ﺗﻪ ﻧږدې(
٠٧٧٤٩٧٠٣٠٧
ټﻴﻠﻔﻮن
coar_balkh@yahoo.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
coar_kbl@yahoo.com
www.coar.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د هﺎﻟﻨډ ﮐﻤﻴټﻪ )(DCA
ﻣﻴﺮ ﻋﻠﻢ دروﻳﺶ )د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ رﻳﺲ ﻣﻌﺎون(
د ﻗﺎﺑﻠﻪ ﭘﺮوﻳﻦ ﺳړﮎ ،د ﺗﻔﺤﺼﺎﺗﻮ ﺗﺮ ﺷﺎ ،ﻣﺰار ﺷﺮﻳﻒ
٠٧٩٩١٨٨١٨٧
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ miralamdarwish@yahoo.com

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ ادارﻩ )(NPO/RRAA
ډاﮐټﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺴﺘﺎر ﺳﻴﺪ )ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﺁﻣﺮ(
٤ﮐﻮڅﻪ ،د ﺳﻴﺪ ﺁﺑﺎد ﺳړﮎ ،د ﻣﻮﻻ ﻋﻠﯽ ﮐﺎرﺗﻪ ،ﻣﺰار ﺷﺮﻳﻒ
٠٧٠٠٥٠٠٤٤١
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩١٥٢٠٣٦

north2@afgnso.org
www.afgnso.org
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ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ

٠٧٠٠٧٠٢٤٧٤
npomazar@hotmail.com
sayedzia٨@hotmail.com

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯥ د ﻣﺠﺘﻤﻌﯥ ﺳﺎزﻣﺎن )(ACSFO
ﺳﺮوش ﮐﺎﻇﻤﯽ )ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﺁﻣﺮ(
دوهﻢ ﺳړﮎ ،د ﺑﻠﺦ د ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻮ د رﻳﺎﺳﺖ ﺷﻤﺎل ﺧﻮاﺗﻪ
٠٧٩٣٥٥٩٤٢٥
ټﻴﻠﻔﻮن
balkh@acsf.af
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
info@acsf.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ www.acsf.af/www.acsf-RC.COM
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د اﻧﺴﺠﺎم ادارﻩ )(AIMS
اﺣﻤﺪ وﻟﻴﺪ ﻏﻴﺎﺛﯽ )ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﺁﻣﺮ(
د ﺁﺑﯽ ﺟﻮﻣﺎت ﺧﺘﻴځ ﺗﻪ )روﺿﻪ ﻣﺒﺎرﮎ(،د ﭘﺸﺘﻨﯥ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺮ
ﺣﻨﮓ ،د ﻣﺤﻤﺪ هﺎﺷﻢ ﺑﺮات ﻧﻮې ﺳﻮداګﺮﻳﺰﻩ وداﻧۍ  ،درﻳﻢ ﭘﻮړ،
 ٣٠٦ﺷﻤﻴﺮﻩ دﻓﺘﺮ
٥٩٠٦
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٠٠٧٢٣١٣١
ټﻴﻠﻔﻮن
walid.ghyasi@aims.or
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.aims.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
اﮐﺸﻦ اﻳډ )(ACTIONAID
ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺸﻴﺮ ﻧﻮرﯼ )وﻻﻳﺘﻲ ﺁﻣﺮ(
ﮐﻮر  ،٣٠دهﻮاﻳﯽ ﭘﻠﻪ ﺳړﮎ،ﻣﺰار ﺷﺮﻳﻒ،ﺑﻠﺦ
٠٧٩٨٠٢٥٣٠٨
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٧٠٣٥٠٣٨
٠٧٧٨٨٧٤٥٣٧
bashir.noori@actionaid.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
ayesh.alam@actionaid.org
www.actionaidafg.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﻮد هﻤﻐږۍ ادارﻩ )(CHA
ﻣﺤﻤﺪ رﺷﻴﺪ ﺳﮑﻨﺪرﯼ )د دﻓﺘﺮ ﺁﻣﺮ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ٣ ،٢٦٦٤ﺳړﮎ ،د ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ دروازﻩ ،ﻓﺮدوﺳﯽ
ﭘﺎرﮎ ،د ګﻤﺮﮎ ﺷﺎ ﺗﻪ،ﻣﺰار ښﺎر
٠٧٩٩١٠٤٨٣٠
ټﻴﻠﻔﻮن
mazar@cha-net.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.cha-net.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺁﺷﻴﺎﻧﻪ دﻓﺘﺮ )(ASCHIANA
ﺷﺎﻩ ﭘﻮر )هﻤﻐږﯼ ﮐﻮوﻧﮑﯽ(
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د ﻏﺎزﻳﺎﻧﻮ ﻗﻠﻌﻪ ٤ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ،،ﻣﺰار ﺷﺮﻳﻒ،ﺑﻠﺦ
٠٧٠٠٥٠٩٤٠٢
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ aschianamazar@yahoo.com.au
www.aschaina.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
 GIZد ﺁﻟﻤﺎن ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ ﻣﺮﺳﺘﯥ )(GIZ
ﻣﺎﻳﮑﻞ ﻟﻮﺳﻨﺮ )ددﻓﺘﺮ ﻣﺸﺮ(
د ﻣﺰار د ﻣﻠﮑﻲ روﻏﺘﻮن ﺳړﮎ د ﺳﻪ دﮐﺎن ﮔﺬر،،ﻣﺰار
ﺷﺮﻳﻒ،ﺑﻠﺦ
٠٧٩٥٠٨٧٣٣٢
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٥٨٥٣٣٦٥
wolfgang.flache@giz.de
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.giz.de
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺑﺎﺧﺘﺮ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ﺷﺒﮑﻪ )(BDN
ډاﮐټﺮ ﻳﻤﺎ ﻟﻘﻤﺎﻧﻲ )د ﭘﺮوژې هﻤﻐږﯼ ﮐﻮوﻧﮑﯽ(
د زاړﻩ ﻣﺤﺒﺲ ﺳړﮎ ،د ﮐﺎرﺗﻪ ﺑﺨﺪﯼ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳړﮎ،ﻣﺰار
ﺷﺮﻳﻒ،ﺑﻠﺦ
٠٠٩٣٧٨٧٦٩٠٣٣٣
ټﻴﻠﻔﻮن
yama.bdn@gmail.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
qnasrat@gmail.com
www.bdn.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺑﻠﺦ ﭘﻮهﻨﺘﻮن )(BU
ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺣﺒﻴﺐ )د ﭘﻮهﻨﺘﻮن رﻳﺲ(
ﻣﺰار ﺷﺮﻳﻒ،ﺑﻠﺦ
ټﻴﻠﻔﻮن

٠٧٠٠٥١٧٢٥٥

د ﺑﻨګﻠﻪ دﻳﺶ د ﮐﻠﻴﻮ د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﮐﻤﻴټﻪ )(BRAC
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻴﻢ ﺁﺧﻨﺪ )ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﺁﻣﺮ(
ﭼﻬﻞ ﻣﺘﺮﻩ ﺳړﮎ ،د ﻗﻤﺮدوﮐﺎن ،د ﻣﺎرﻣﻮل ﮔﺬر
٠٧٠٠٥٣٩٣٦٠
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٢٦٠٢١٩
٠٧٠٠٥١١١٢٣
salim.akand@gmail.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.bracafg.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﭘﻲ ﺁر ﺑﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(PRB
ډاﮐټﺮ ﮐﺎﻇﻢ )ددﻓﺘﺮ ﻣﺪﻳﺮ(
د ﺷﺒﻬﺎ هﻮﺗﻞ ﺳړﮎ ،دﻣﺰار ﺷﺮﻳﻒ د ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻮ ﺗﺮ ﺷﺎ
٠٧٩٩٧٦٠٠٢٢
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٥٠٠٤٦٣

پتی او تماسونه

ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

prbmazar@yahoo.com
www.prb.org.af

د ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ هﻤﮑﺎرﻳﻮ ادارﻩ  -اﮐﺘﻴﺪ )(ACTED
ﺳﻴﺪ زﻣﺎن هﺎﺷﻤﯽ )ﺁﻣﺮ(
د ﻣﺎرﻣﻮل ګﺬر ،ود ﻣﺎﻟګﯽ د ﮐﺎن ﺳړﮎ ،د ﺳﻠﻄﺎن راﺿﻴﯥ ﻟﻴﺴﯥ
ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ
٠٧٠٠٥٠١٣١٠
ټﻴﻠﻔﻮن
mazar@acted.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.acted.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ﻗﺴﻮﻟګﺮي(TURKMENISTAN) ،
ﻣﺰارﺷﺮﻳﻒ
ﮐﺒﺎﻳﻒ ﺑﺎزر ﺑﺎﯼ )ﮐﻮﻧﺴﻞ(
د ﺷﻬﻴﺪ اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻩ ﻣﺴﻌﻮد ﺳړﮎ
٠٧٠٠٥٠١٣٨٢
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٥٦٩٣١١
د ﺟﺎﭘﺎن د ﺳﻮﻟﯥ وږﻣﻪ )(PWJ
ﺗﺘﺴﻮﻳﺎ ﻣﻴﻮﺟﻮ )د ټﻮﻟﻮ رﻳﺲ(
ﻣﺰار ﺷﺮﻳﻒ،ﺑﻠﺦ
pwjmazar@zah.att.ne.jp
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
meet@peace-winds.org
www.peace-winds.org/en
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺟﺮﻣﻦ اګﺮو اﮐﺸﻦ دﻓﺘﺮ(AGROACTION GAA) -
ﺟﻴﻤﺰ ﮐﻴﺮﺗﻴﺲ )دټﻮﻟﻮ رﻳﺲ(
د اﮐﺒﺮد ﻣﺰار ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ دﻓﺘﺮ ﺳﺮﻩ ﻳﻮځﺎﯼ ،د ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ دروازﻩ،
د اﮐﻪ ﻳﺎﺳﻴﻦ ﮐﻮڅﻪ
٠٧٩٩٨٨٧٧٣٩
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ james.curtis@welthungerhilfe.de
www.welthungerhilfe.de
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ډﻧﻤﺎرﮎ د ﻣﺎﻳﻦ ﭘﺎﮐۍ ډﻟﻪ )(DDG
ﻇﻬﻴﺮاﻟﺪﻳﻦ )ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﺪﻳﺮ(
د ﺗﻔﺤﺼﺎﺗﻮ ﺗﺮښﺎ ،د ﮐﺎﻣګﺎر ﮐﻮر ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ٣ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ
٠٧٩٩٨٠٧٣٧٤
ټﻴﻠﻔﻮن
m.guladil@yahoo.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
pm.afghanistan@drc.dk
www.drc.dk
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د روﻏﺘﻴﺎ ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن )(UNWHO
ډاﮐټﺮ ﻣﻴﺮ اﺣﻤﺪ ﻏﻔﺎرﯼ )هﻤﻐږﯼ ﮐﻮوﻧﮑﯽ(

د ﺣﺎﺟﯽ ﻳﻌﻘﻮب څﻠﻮرﻻرﯼ  ،د ﻓﺎراﺑﯽ روﻏﺘﻮن ﺗﺮ څﻨګ
٠٧٠٠٢٨٨٤٠١
ټﻴﻠﻔﻮن
ghaffaria@afg.emro.who.int
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.emro.who.int/afghanistan
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺳﻨﺎﺋﻲ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(SDO
ﻣﺤﻤﺪ رﻓﻴﻖ ﺑﺮوﻣﻨﺪ )ﺁﻣﺮ(
ﮐﻮر  ،١٦د ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ دروازﻩ ،د ﻣﻮﻻﻧﺎ روﻏﺘﻮ ن ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ
٠٧٩٩٢٣٧٦٠٧
ټﻴﻠﻔﻮن
sdomazar@gmail.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.sanayee.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د ﺳﻮﻳډن ﮐﻤﻴټﻪ )(SCA
ﻋﻨﺎﻳﺖ اﷲ ﻏﻔﺎري )اداري ﻣﺴﻮول(
ﮐﻮر  ٢ ،٧٢٢ﺳړﮎ ،د ﻣﺎﻣﻮرﻳﻨﻮ ﮐﺎرﺗﻪ،ﻣﺰار ﺷﺮﻳﻒ،ﺑﻠﺦ
٠٧٠٠٢٩٩٣٠٦
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٥١٠٧٦٥
٠٠٨٨٢١٦٥٤٢٥٠٣٥٦
enayat.ghafari@sca.org.af
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.swedishcommittee.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﮐډواﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻧﺎروې ﭘﻼوﯼ )(NRC
ﮐﺮوﻟﻴﻦ هﻮوارد )د ﭘﺮوژې هﻤﻐږﯼ ﮐﻮوﻧﮑﯽ(
 WFPﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،د زاړﻩ ﻣﺤﺒﺲ ﺳړﮎ ،د ﻣﺎرﮐﻮﭘﻮﻟﻮ هﻮټﻞ
ﺷﺎ ﺗﻪ ،ﻣﺰار ﺷﺮﻳﻒ،ﺑﻠﺦ
٠٧٩٥١٢٣٢٦٣
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٢٢٩٧١٦
٠٧٩٩٤١٤٣٠٢
٠٠٨٨٢١٦٤٤٤١٣٨٤٢
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

icla.pcaf1@nrcafpk.org
msebrahimi@nrcafpk.org
www.nrc.no

د ﮐﺮﻧﯥ ،اوﺑﻮﻟﮕﻮﻟﻮ او ﻣﺎﻟﺪارۍ رﻳﺎﺳﺖ )(DAIL
ﮐﺎﺗﺐ ﺷﻤﺲ )رﻳﺲ(
ﺑﻠﺦ
٠٧٠٠٢١٥٧٧٣
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٥٠٨٢٥١
kateb_shams@yahoo.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
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د ﮐﻠﻴﺪ راډﻳﻮ )(RADIO KILLID
ﻧﺎﺻﺮ اﻣﻴﻦ )ﺁﻣﺮ(
د ﻣﺮزا ﻗﺎﺳﻢ د ګﺬر ﺑﺎغ ،درﻳﻤﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

٠٥٠٢٠٤١٠٤١
٠٧٥٥٠١٣٣١٣
n.amin@killid.com
n.ayubi@killid.com
www.killid.com

د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ رﻳﺎﺳﺖ )(DRRD
ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﺳﻂ
ﺑﻠﺦ
٠٧٠٥٠١٩٨٣
ټﻴﻠﻔﻮن
eng_basit@yahoo.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
د ﻟﻴﭙﮑﻮ دﻓﺘﺮ )(LEPCO
ﺣﺒﻴﺒﯽ )د دﻓﺘﺮ ﺁﻣﺮ(
درﻳﻢ ﺳړﮎ ،د ﻧﻮﺷﺎد ﭘﺮوژﻩ ،دﺷﺖ ﺷﻮر
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ

٦٠٥٧
٠٧٩٩١٨٤٢٩٧
٠٧٧١١٥١٠١٠
lepcomazar@yahoo.com

د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺧﻮﻧﺪي ﺳﺎﺗﻨﯥ دﻓﺘﺮ  -اﻧګﻠﺴﺘﺎن )(SCI
ﻣﺤﻤﺪ هﺎرون اﺳﺪي)ﻟﻮړ ﭘﻮړﯼ وﻻﻳﺘﻲ ﺁﻣﺮ(
ﻣﻨډوﯼ ،دﻣﺎﻣﻮرﻳﻨﻮ ﮐﺎرﺗﻪ ،دوهﻤﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ
٠٧٠٠٥٢١٧٨٢
ټﻴﻠﻔﻮن
masadi@savechildren.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.savethechildren.org.uk
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
www.savechildren.org
د ﻣﺪﻧﻲ ﺗﻮﻟﻨﯥ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺷﺒﮑﻪ )(CSHRN
ﻧﺴﻴﻤﻪ ازﮐﻴﻪ
ﻣﺰار ﺷﺮﻳﻒ
٠٧٩٩٦٣١٨٥٤
ټﻴﻠﻔﻮن
nasima_azkiya@yahoo.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.cshrn.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﻣﺮﺳﻲ ﮐﺎرﭘﺲ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(MC
ﻧﺼﺮت اﷲ ﻧﺼﺮت )هﻤﻐږﯼ ﮐﻮوﻧﮑﯽ(
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ﻣﺰار ﺷﺮﻳﻒ،ﺑﻠﺦ
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

٠٧٩٣٥٠٦٨٠٠
٠٧٩٧٤٥٦٠٣٧
nnasrat@af.mercycorps.org
www.mercycorps.org

د ﻣﺮﻳﺴﺘﻮﭘﺲ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ  -اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(MSI
رﺣﻤﺖ اﻟﺪﻳﻦ )وﻻﻳﺘﻲ هﻤﻐږﯼ ﮐﻮوﻧﮑﯽ(
د ﻣﺎرﻣﻮل ګﺬر ،د ﺳﻠﻄﺎن راﺿﻴﻪ ﻟﻴﺴﯥ ﺷﺎ ﺗﻪ
٥٨٥٨
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٨٧٨٨٩٥٠٣
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٧٥١٠١٠٢٠
ﻓﮑﺲ
balkh.pc@msi-afg.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.mariestopes.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺧﻮراﮎ او آﺮﻧﯥ ادارﻩ )(FAO
اﺣﻤﺪ ﺿﻴﺎ ﺁرﻳﺎ)ﻣﺪﻳﺮ(
د ﮐﺮهﻨﯥ رﻳﺎﺳﺖ ،ﮐﻔﺎﻳﺖ هﻮټﻞ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ
٠٧٠٠٢٨٤٤٣١
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٥٠٠٧٨٢
٠٧٩٩٨٦٣٢٠١
Ahmadzia.aria@fao.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
faoaf-mazar@fao.org
www.fao.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﮐډواﻟﻮ ﻋﺎﻟﻲ ﮐﻤﻴﺸﻨﺮي )(UNHCR
اورﻓﺴﯽ ﭘﺘﻴﻞ )د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺮ(
دروﻏﺘﻮن ﮐﺎرﺗﻪ  ،د ﻣﻨډوي ﺗﺮﺷﺎ
٠٠٤١٢٢٧٣٩٧٥٠٤
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٠٦٤٦٧٣
٠٠٨٨٢١٦٥١١٢١٥٩٨
٠٠٤١٢٢٧٣٩٧٥٠٥
ﻓﮑﺲ
patel@unhcr.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
afgma@unhcr.org
www.unhcr.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻧﺸﻪ اﯼ ﺗﻮﮐﻮ او ﺟﺮاﻳﻤﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د
ﻣﺒﺎرزې دﻓﺘﺮ )(UNODC
ﻟﻄﻒ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻟﻄﻔﯽ )وﻻﻳﺘﻲ هﻤﻐږﯼ ﮐﻮوﻧﮑﯽ(
ﻣﺰار ﺷﺮﻳﻒ
٠٧٩٩٧٦٤٧٠٣
ټﻴﻠﻔﻮن
Lutf.rahman@unodc.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ

پتی او تماسونه

وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

www.unodc.org

د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮوګﺮام ﺳﻼﮐﺎرﻩ ﮐﻤﻴټﻪ )(NSP/PMU
اﻧﺠﻨﻴﺮﻣﺤﻤﺪ هﻤﺎﻳﻮن ﻋﺠﻢ )وﻻﻳﺘﻲ ﺁﻣﺮ(
ﮐﻮر٣ ،٢ﺳړﮎ ،ﮐﺎرﺗﻪ ﺑﺨﺪﯼ ،د ﺳﺮﻩ ﺻﻠﻴﺐ ﮐﻮڅﻪ
٠٧٩٩٢٦٣٦٠٠
ټﻴﻠﻔﻮن
balkh@nspafghanistan.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.nspafghanistan.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﻣﻨځﻨﯽ ﺁﺳﻴﺎ ﺁزادﻩ راﮐړﻩ ورﮐړﻩ )(CAFE
راب ﮔﺮﻳﻔﺲ )ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ رﻳﺲ(
د ﻣﺎرﻣﻮل ګﺬر )ﻟﻮﻣړي ﺟﻮﻣﺎت ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ( ،ﻣﺰار ﺷﺮﻳﻒ
٠٧٠٠٥٠٩٢٥٢
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٢٣٩٩٨٨
robgraves@mail.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.cafengo.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﻧﯽ د ګړﻧﺪۍ وﻳﺸﻨﯥ دﻓﺘﺮ )(Nye
اﺳﺤﻖ ﺣﻨﻴﻔﯽ )ددﻓﺘﺮ ﺁﻣﺮ(
ﻣﺰار ﺷﺮﻳﻒ
٠٧٨٧٨٨٥١٧٢
ټﻴﻠﻔﻮن
ishaq_hanifi@yahoo.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.nyeexpress.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د هﻴﻠﺖ ﻧﻴټ ټﯽ ﭘﯽ او  -روﻏﺘﺎﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن
)(HealthNet-TPO
ﻣﻴﺮوﻳﺲ ﺑﻬﺸﺘﯽ )دﺷﻤﺎل ﭘﺮوﮔﺮام ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ هﻤﻐږﯼ ﮐﻮوﻧﮑﯽ(
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭘﺎرﮎ ٤٠ ،ﻣﺘﺮﻩ ﺳړﮎ ،د ﻧﻮر درﯼ ﻻرې ﻟﻮﻳﺪﻳځ ﺗﻪ
٠٧٨٩٧٨٠٦٧٨
ټﻴﻠﻔﻮن
mirwaisebeheshti@yahoo.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ

fatah_hiran2003@yahoo.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

www.healthnettpo.org

داﻓﻐﺎن ﮐﻮرﻧﻴﻮﭘﻴﻮﺳﺘﻮن )(SAF
ﻋﺒﺪاﻟﺒﺼﻴﺮ ﻣﻮﻟﻮﯼ زادﻩ )د ﭘﺮوګﺮام ﺁﻣﺮ(
ﺧﺎن اﺷﺮف رﻣﻀﺎن ،د ﺣﺎﺟﺖ روا ګﺬر
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

٠٧٠٠٧٤٤٨٨٣
٠٧٧٣٠٠١٠١٢
balkh@saf.org.af
www.saf.org.af

داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ښځﻮ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﺮﮐﺰ )(AWEC
ﻋﺒﺪ اﻟﻘﻬﺎر ﺻﺒﻮر )د ﭘﺮوژې ﺁﻣﺮ(
ﻣﺰار ﺷﺮﻳﻒ،ﺑﻠﺦ
٠٧٩٩٣٧٣١١٣
ټﻴﻠﻔﻮن
awec.mazaar@gmail.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.awec.info
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
دﺟﻲ اي زﻳﺪ د اﺳﺎﺳﻲ زدﻩ ﮐړو ﭘﺮوګﺮام )(GIZ/BEPA
دﻳﻮﻳﺪ ﻣﺎﺟﺪ )د ﻣﺰار دﻓﺘﺮ رﻳﺲ(
د زراﻋﺖ ﭘﺮوژﻩ ،ﺷﻔﻴﻊ ﭘﻤﭗ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ
٠٧٩٩٠٩٦٩٢٥
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٧٧٩٠٠٣٦٠
david.majed@giz.de
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.bepafg.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
دﻣﺎﻳﻦ څﺨﻪ داﻏﻴﺰ ﻣﻨﺸﻮواﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻣﺆﺳﺴﻪ )(ALSO
ﻟﻴﺎﻗﺖ ﻋﻠﯽ هﺎﺗﻒ )ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﺁﻣﺮ(
ﮐﻮر  ،١٠د روﻏﺘﻮن ﮐﺎرﺗﻪ ،ﻟﻮﻣړۍﮐﻮڅﻪ ،د ﮐﻮڅﯽ ﭘﺎﯼ ،د
ﭘﻮﻟﻴﺲ د  ٣اﻣﻨﻴﺘﯽ ﺣﻮزې څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ ،د اﻟﮑﻮزي څﻠﻮرﻻرﯼ،
٠٧٧٥٠٢٧٠٨٠
ټﻴﻠﻔﻮن
also.mazar@gmail.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
info@afghanlandminesurvivors.org
www.afghanlandminesurvivors.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
ډاﮐﺎر  -د اﻓﻐﺎن ﮐډواﻟﻮ د ﻣﺮﺳﺘﯽ ﻟﭙﺎرﻩ د ډﻧﻤﺎرﮎ ﮐﻤﻴټﻪ
)(DACAAR
ﻋﺒﺪاﻟﻤﺘﻴﻦ )د اوﺑﻮ او ﺗﺤﻔﻆ وﻻﻳﺘﻲ ﺁﻣﺮ(
ﺟﻮﻣﺎت ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،د ﻣﺎرﻣﻮل ﺳړﮎ ١ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ
٠٧٩٩١٠٠٦١٢
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٣٤٠٧٩٠٨
mazar@dacaar.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.dacaar.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
ښځﯥ د ښځﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن )(WWI
زﻳﻨﺐ رﺿﺎ )ددﻓﺘﺮ ﺁﻣﺮﻩ(
ﮐﻮر ،١٩دﺳﻠﻄﺎن ﻏﻴﺎث اﻟﺪﻳﻦ ﮔﺬر ،د ﻗﺎﺑﻠﻪ ﭘﺮوﻳﻦ ﮐﻮڅﻪ
٣٥
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٧٥٩٧٦٥٦٧
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٨١٢٧٩٢٩
wwi_mazar@yahoo.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
info@wwiafghanistan.org
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وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

www.womenforwomen.org

ګډې ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ﻣﺮﺳﺘﯥ )(JDAI
ﻣﺎرﮎ ﺣﻴﻨﻨﮓ )د ﭘﺮوګﺮام هﻤﻐږﯼ ﮐﻮوﻧﮑﯽ(
ﺳړﮎ  ،٣د هﺎﺷﻢ ﺑﺮات ښﻮوﻧځﻲ ﺗﺮ څﻨﮓ
٠٧٠٠٥٠٦٠٣٥
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٨٦٨٧٥٩
jda_mazar@jdapost.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
ﻣﺪﻳﮑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن – د ښځﻮ دﻣﻼﺗړ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(mA
دﻳﺒﺎ ﺣﺮﻳﺮ )اداري ﻣﺴﻮوﻟﻪ(
ﺟﻐﺪ ﮎ ،د رﺳﻮل ﺑﺮات د ﺟﻮﻣﺎت ﺳړﮎ،ﻣﺰار ﺷﺮﻳﻒ ،ﺑﻠﺦ
٠٧٧٢٨٣٤٣٢٦
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ diba.hareer@medica-afghanistan.org
diba18_mani@yahoo.com
www.medicamondiale.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
ﻧړﻳﻮال ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯼ ﭘﻼوﯼ )(IAM
رﻳﺘﺎ رﻳﺪﻳﻨﮓ )ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰﻩ ﺁﻣﺮﻩ(
د ﻣﺎرﻣﻮل ﮐﻮڅﻪ )د ﺳﻠﻄﺎن رﺿﻴﻪ ﻟﻴﺴﯥ ﺗﺮﺷﺎ(
٢٥
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٩٩١٩٩٦٢٢
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٥٠٤٣٩٣
rtl.balkh@iam-afghanistan.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.iam-afghanistan.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ  -د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯼ ﭘﻼوﯼ
)(UNAMA
ﭘﺎﻓﻞ هﺮﺷﻮف )د دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺮ(
د ﺳﻴﻠﻮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳړﮎ ،د ذﺑﻴﺢ اﷲ ﺷﻬﻴﺪ درې ﻻرﯼ ،د روﺿﯥ
ﺳﻮﻳﻞ ﺗﻪ
٣٢٠٥
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٠٦١٣٠٠٢٤
ټﻴﻠﻔﻮن
ershov@un.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.unama.unmissions.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
ﻳﻮﻧﻴﺴﻒ  -د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﻣﻼﺗړ ﺻﻨﺪوق
)(UNICEF
ﻣﺰار ﺷﺮﻳﻒ
٠٧٩٨٥٠٧٣٧٦
ټﻴﻠﻔﻮن
mazar@unicef.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
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وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

kabul@unicef.org
www.unicef.org

ﭘﺮوان

اﺑﺮار  -د اﻓﻐﺎن ﻣﻌﻴﻮﺑﻴﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺑﺎﻳﺴﻜﻞ ﭼﻠﻮﻟﻮ او ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ
ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(AABRAR
ﺳﻬﻴﻞ )ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ هﻤﻐږﯼ ﮐﻮوﻧﮑﯽ(
ﭼﺎرﻳﮑﺎر ،د ﭘﺮوان ښﺎر
٠٧٧٨٥٨٥٤٩١
ټﻴﻠﻔﻮن
Sohail.aabrar@gmail.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.aabrar.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮﻩ د ﺑﻠﺠﻴﻢ د ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ادارﻩ )(SAB
ﭘﺎر ﭼﻪ ٤٠ ،٧ﻣﺘﺮﻩ ﺳړﮎ ،د ﻧﻮﻣﺎﻧﻴﻪ ﺟﻮﻣﺎت ﺗﺮ څﻨګ
www.assosab.be
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﮐﺸﻦ ﻓﻴﻢ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(ACF
ﻧﺠﻴﺐ اﷲ )د ﭘﺮوﮔﺮام ﺁﻣﺮ(
ﭼﺎرﻳﮑﺎر ،د ﭘﺮوان ښﺎر
٠٧٩٤٠٠٠٢٧٢
ټﻴﻠﻔﻮن
log-parwan@af.missions-acf.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
wash-parwan@af.missions-acf.org
www.actioncontrelafaim.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﻮ د هﻤﻐږۍ ادارﻩ )(CHA
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﯽ ﺑﻬﺎدرﯼ )د دﻓﺘﺮ ﺁﻣﺮ(
د وﻻﻳﺖ ﺳړﮎ ،د ﭼﺎرﻳﮑﺎر ﭼﻮﮎ،،د ﭘﺮوان ښﺎر
٠٧٩٩٨٨٧٩١١
ټﻴﻠﻔﻮن
parwan@cha-net.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.cha-net.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺑﻨګﻠﻪ دﻳﺶ د ﮐﻠﻴﻮ د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﮐﻤﻴټﻪ )(BRAC
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻴﺰان اﻟﺮﺣﻤﻦ )ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﺁﻣﺮ(
د درﻣﺴﺎل ﺳړﮎ،ﭼﺎرﻳﮑﺎر،د ﭘﺮوان ښﺎر
٠٧٠٠٦٦٥٩٦٢
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٠٧٧٩٩٣
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

mizan57@gmail.com
shahidul_brac@yahoo.com
www.bracafg.org

د ﭘﺮوان د ﻟﻮړو زدﻩ ﮐړو اﻧﺴﺘﻴﺘﻴﻮت )(PIHE

پتی او تماسونه

ﺻﺎﺑﺮ ﺻﺎﺑﺮﯼ )د اﻧﺴﺘﻴﺘﻴﻮت رﻳﺲ(
د ﭘﺮوان ښﺎر
٠٧٠٠٢٢٥٢٨٦
ټﻴﻠﻔﻮن
د ﺟﺎﭘﺎن ﺑﻴړﻧﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻪ )(JEN
د واﻟﻲ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،دوهﻤﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ،ﭼﺎرﻳﮑﺎر
٠٧٠٠٢٨٠٩٢١
ټﻴﻠﻔﻮن
tamari@jen-npo.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.jen-npo.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﮐﺮﻧﯥ ،اوﺑﻮﻟﮕﻮﻟﻮ او ﻣﺎﻟﺪارۍ رﻳﺎﺳﺖ )(DAIL
ﺷﺎﻩ ﻣﻴﺮ )رﻳﺲ(
د ﭘﺮوان ښﺎر،ﭘﺮوان
٠٧٠٠٢٩٧٣٠٥
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٤٣٠٩٧٥
٠٧٠٠٦٦٨٥١٢
tkhallilallah@yahoo.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ رﻳﺎﺳﺖ )(DRRD
اﻧﺠﻴﻨﺮ ﭘﺎﭼﺎﮔﻞ )رﺋﻴﺲ(
ﭼﺎرﻳﮑﺎر
٠٧٠٠٥٢٣٤٤٨
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ Padshahgul.jafary@mrrd.gov.af
د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮوګﺮام ﺳﻼﮐﺎرﻩ ﮐﻤﻴټﻪ )(NSP/PMU
ذﮐﯽ اﺣﻤﺪ رﺳﻴﺲ )وﻻﻳﺘﻲ ﺁﻣﺮ(
د ﭼﺎرﻳﮑﺎر د وﻟﺴﻮاﻟۍ ﺳړﮎ ،د ﭘﺮوان روﻏﺘﻮن ﺷﺎ ﺗﻪ ،ﻟﻮﻣړﯼ
ﺳړﮎ ،د ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺮ ﺷﺎ ،ﭼﺎرﻳﮑﺎر
٠٧٩٩٠٢٢٢٤٦
ټﻴﻠﻔﻮن
parwan@nspafghanistan.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.nspafghanistan.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

ﭘﮑﺘﻴﺎ

اﺑﺮار  -د اﻓﻐﺎن ﻣﻌﻴﻮﺑﻴﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺑﺎﻳﺴﻜﻞ ﭼﻠﻮﻟﻮ او ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ
ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(AABRAR
ﺷﺎﮐﺮ اﷲ )ﺳﻮﭘﺮ واﻳﺰر(
د ﮔﺮدﻳﺰ ښﺎر ،ﭘﮑﺘﻴﺎ
٠٧٧٢٨٢٨٦٧٨
ټﻴﻠﻔﻮن
shakirullah@aabrar.org.af
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.aabrar.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ – د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ روﻏﺘﺎﻳﻲ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ

)(IbnSina-PHPA
ﺑﺴﻢ اﷲ )د ﭘﺮوژې ﺁﻣﺮ(
د ﭘﮑﺘﻴﺎ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ دﻓﺘﺮﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ
٠٧٧٤٣١٠٠٨١
ټﻴﻠﻔﻮن
Besmellah_zalma@yahoo.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
د ﭘﮋواﮎ ﺧﺒﺮي ﺁژاﻧﺲ )(PAN
ﻟﻤﺮ ﻧﻴﺎزﯼ
ﮔﺮدﻳﺰ
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

٠٧٩٥١٠١٧٠٧
٠٧٩٧٣٨٣٩٣٠
lemar.niazi@gmail.com
www.pajhwok.com

د اداري اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ او ﻣﻠﻜﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاك آﻤﻴﺴﻴﻮن
)(IARCSC
ﻏﻼم ﻋﻠﯽ ﺟﻮﺷﺎن )رﻳﺲ(
د وﻻﻳﺖ د ﻣﻘﺎم وداﻧۍ  ،ﮔﺮدﻳﺰ
٠٧٩٩٤٠٧٠٦٢
ټﻴﻠﻔﻮن
www.iarcsc.gov.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن )(AIHRC
ﺷﻔﻴﻖ اﷲ ﻧﻴﺎزﯼ )د ﭘﺮوﮔﺮام د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﺁﻣﺮﻳﺖ-ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ(
د ﺗﻴﺮﻩ ﺑﺎغ ﭘﺮوژﻩ ،د ﮔﺮدﻳﺰ د هﻮاﻳﻲ ډﮔﺮ ﺷﻤﺎل ﺗﻪ ،ﮔﺮدﻳﺰ
٠٧٥٦٧٢٠٢١١
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٧٣٢٢٢٣
٠٧٩٩١٤٥٧٠٥
٠٠٨٨٢١٦٨٤٤٠٠٦٢٧/٠٠٨٨٢١٦٨٤٤٠٠٧٢٥
niazi.shafiqullah@yahoo.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
aihrcgdz@yahoo.com
www.aihrc.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﻟﭙﺎرﻩ ﺧﻴﺮﻳﻪ ادارﻩ )(WADAN
ﻣﺴﺮور )هﻤﻐږﯼ ﮐﻮوﻧﮑﯽ(
د ګﻤﺮﮎ رﻳﺎﺳﺖ ﺗﺮ ﺷﺎ ،ﻧﻮﯼ ښﺎر
٠٧٠٠١٥٤٨٨٧
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٨٨٩٩٢٨
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
inayatniazi2000@yahoo.com
info@wadan.org
www.wadan.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯥ د ﻣﺠﺘﻤﻌﯥ ﺳﺎزﻣﺎن )(ACSFO
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ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺒﺎح اﻟﺪﻳﻦ )ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﺁﻣﺮ(
دﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ،۵درﻳﻢ ﺳړﮎ ،د ښځﻮ د ﭼﺎرو رﻳﺎﺳﺖ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ
٠٧٩٣٥٥٩٤٢٧
ټﻴﻠﻔﻮن
paktia@acsf.af
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
info@acsf.af
www.acsf.af/www.acsf-rc.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﻮ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ دﻓﺘﺮ )(SHAD
ﺷﺮﻳﻒ )د ﭘﺮوژې ﭘﻠټﻮﻧﮑﯽ(
دﻏﺰﻧﯽ ﺳړﮎ ،ﮔﺮدﻳﺰ،ﭘﮑﺘﻴﺎ
٠٧٩٩٠٧٧٠٨٧
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٣٩٢٢٥٦
mail@shade.org.af
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
shade_afg@yahoo.com
www.shade.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﭘﮑﺘﻴﺎ ﭘﻮهﻨﺘﻮن )(PU
ډاﮐټﺮ ﻧﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻴﺎز )د ﭘﻮهﻨﺘﻮن رﻳﺲ(
ﮔﺮدﻳﺰ،ﭘﮑﺘﻴﺎ
٠٧٩٩٢٣١٨٨٧
ټﻴﻠﻔﻮن
د روﻏﺘﻴﺎ ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن )(UNWHO
ﻣﺨﺘﺎر ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻬﺎﻳﻮ )روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﻣﺪﻳﺮ(
د UNد اﻧګړ د دﻧﻨﻪ ٠١ ،ﺑﺮﺧﻪ  ،ﮔﺮدﻳﺰ،ﭘﮑﺘﻴﺎ
٠٧٩٩٢٢٦١٥٢
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ Bhayom@afg.emro.who.int
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ www.emro.who.int/Afghanistan
د ژﻏﻮرﻧﯥ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﮐﻤﻴټﻪ )(IRC
اﺳﺪاﷲ ﻧﻈﺮﯼ )اداري او ﻣﺎﻟﻲ ﺁﻣﺮ(
د وﻻﻳﺖ ﺳړﮎ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ د وﻻﻳﺘﻲ څﺎﻧګﯥ ﺗﺮڅﻨګ
ﮔﺮدﻳﺰ،ﭘﮑﺘﻴﺎ
٠٧٩٩٣٩٤٣٠١
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٧٢٣٩٥٣٩
٠٧٩٣٤٠٠٨٩٦
info@afghanistan.theirc.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
Asadullah.nazaree@afghanistan.theirc.org
www.theIRC.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﮐﺮﻧﯥ ،اوﺑﻮﻟﮕﻮﻟﻮ او ﻣﺎﻟﺪارۍ رﻳﺎﺳﺖ )(DAIL
ﺷﻴﺮﮔﻞ )اﺟﺮاﻳﻴﻮﯼ ﺁﻣﺮ(
٠٧٩٩١٣٣٢٣٥
ټﻴﻠﻔﻮن
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٠٧٩٧١٧٤٠٣٦
٠٧٩٩٣٩٣٩٢٢

د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ رﻳﺎﺳﺖ )(DRRD
اﻧﺠﻴﻨﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎهﺮ )رﺋﻴﺲ(
ﮔﺮدﻳﺰ
٠٧٩٩٢٩٠٠٤٩
ټﻴﻠﻔﻮن
د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ رﻳﺎﺳﺖ )(DRRD
رﺣﻤﺖ اﷲ ﺳﺮورﯼ
ﮔﺮدﻳﺰ ﺷﺎر
٠٧٩٩٤٥٥٦٠٦
ټﻴﻠﻔﻮن
paktiarrd@yahoo.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﮐډواﻟﻮ ﻋﺎﻟﻲ ﮐﻤﻴﺸﻨﺮي )(UNHCR
اﺳﺪ اﷲ اﻣﻴﻦ
د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د دﻓﺘﺮ اﻧګړ ،ﮔﺮدﻳﺰ
٠٧٩٩١٨٨٦٠٣
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٠٤١٢٢٧٣٩٧٥١٢
٠٠٨٨٢١٦٥١١٢١٦٧٢
٠٠٤١٢٢٧٣٩٧٥١٣
ﻓﮑﺲ
amin@unhcr.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
AFGBA@unhcr.org
www.unhcr.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮوګﺮام ﺳﻼﮐﺎرﻩ ﮐﻤﻴټﻪ )(NSP/PMU
اﻧﺠﻨﻴﺮﮐﻠﻴﻢ اﷲ )وﻻﻳﺘﻲ ﺁﻣﺮ(
د UNد دﻓﺘﺮ اﻧګړ  ،د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ ،٣د ﻏﺰﻧﻲ ﺳړﮎ
٠٧٩٩٥٦٨٠١٩
ټﻴﻠﻔﻮن
paktya@nspafghanista
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.nspafghanistan.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﻧﯽ د ګړﻧﺪۍ وﻳﺸﻨﯥ دﻓﺘﺮ )(Nye
وﺣﻴﺪ اﷲ
د ګﺮدﻳﺰ څﻮﮎ ،ﺳﻴﺪ ﮐﺮم
٠٧٠٠٦٥٦٧٢٢
ټﻴﻠﻔﻮن
www.nyeexpress.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د هﻴﻠﺖ ﻧﻴټ ټﯽ ﭘﯽ او  -روﻏﺘﺎﻳﻲ )(HealthNet-TPO
ﺳﺎزﻣﺎن

پتی او تماسونه

ﺳﻴﺪ اﮐﺒﺮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ )اداري ﻣﺪﻳﺮ(
د اﻟﺸﻔﺎ ﭘﻼزا ﺷﺎﺗﻪ ،د ښځﻮ دﭼﺎرو رﻳﺎﺳﺖ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ٤ ،ﺳړﮎ،
د ښﺎرواﻟۍ ﭘﺮوژﻩ ،ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻨﺰل
٠٧٩٦٨٦٦٧٨٠
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٨٩٨٨٠٦٩٣
saidakbarkh@yahoo.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
rohullah.mahmoodi@gmail.com
www.healthnettpo.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ښځﻮ ﺗﻌﻠﻴﻤﯽ ﻣﺮﮐﺰ )(AWEC
ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻦ هﻤﮑﺎر )د ﭘﺮوژې ﺁﻣﺮ(
ﭘﮑﺘﻴﺎ
٠٧٩٤٣١٥٠٠٤
ټﻴﻠﻔﻮن
sayedhassanh@yahoo.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.awec.info
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
دﺟﻲ ﺁي زﻳﺪ د اﺳﺎﺳﻲ زدﻩ ﮐړو ﭘﺮوګﺮام )(GIZ/BEPA
ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ )ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺪﻳﺮ(
د ﻏﺰﻧﯽ ﻟﻴﻦ ،ﭘﮑﺘﻴﺎ ﭘﻮهﻨﺘﻮن ﺗﻪ ﻧږدې د اﻣﻨﻴﺖ دﻓﺘﺮ ﺗﺮ څﻨګ
٠٧٩٨٤١٩٣٨٥
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٧٦٦٦٩٩٩٤
mohammad.yusof@giz.de
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.bepafg.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ – د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯼ ﭘﻼوﯼ
)(UNAMA
ﻣﺎرﮔﺮﻳﺖ روﯼ )د دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺮ(
ﭘﻴﺮ ﺑﺎغ ،د زﻳﺮات ﭘﺮوژﻩ،،ﮔﺮدﻳﺰ،ﭘﮑﺘﻴﺎ
٣٢٠٥
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٩٧٢٥٦٦٢٧
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٠٣٩٠٨٣١٢٤٦٢٠١
٠٠٣٩٠٨٣١٢٤٦٢٤٩
ﻓﮑﺲ
roym@un.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
ww.unama.unmissions.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
ﻳﻮﻧﺴﻒ  -د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﻣﻼﺗړ ﺻﻨﺪوق
)(UNICEF
ﮔﺮدﻳﺰ
٠٧٩٨٥٠٧٢٦٢
ټﻴﻠﻔﻮن
kabul@unicef.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.unicef.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

ﭘﮑﺘﻴﮑﺎ

د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ رﻳﺎﺳﺖ )(DRRD
اﻧﺠﻴﻨﺮ ﺧﺎﻟﺪ )رﺋﻴﺲ(
ﺷﺮﻧﻪ
٠٧٩٩٨٤١٢٩٧
ټﻴﻠﻔﻮن
اﺑﺮار  -د اﻓﻐﺎن ﻣﻌﻴﻮﺑﻴﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺑﺎﻳﺴﻜﻞ ﭼﻠﻮﻟﻮ او ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ
ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(AABRAR
ﻧﻘﻴﺐ اﷲ )اداري ﻣﺴﻮول(
ﺧﻴﺮ ﮐﻮټ ،د ﮐﺴﺘﻞ وﻟﺴﻮاﻟۍ ،ﺷﺮﻧﻪ،ارﮔﻮن،ﭘﮑﺘﻴﮑﺎ
٠٧٠٠٢٦٥١٩١
ټﻴﻠﻔﻮن
naqeebullah.aabrar@gmail.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.aabrar.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺑﻨګﻠﻪ دﻳﺶ د ﮐﻠﻴﻮ د ﭘﺮﻣﺨﺘﯽ ﮐﻤﻴټﻪ )(BRAC
ﻏﻼم ﻣﺼﻄﻔﯽ اﺣﻤﺪ )وﻻﻳﺘﻲ ﺁﻣﺮ(
ﺷﺮﻧﻪ
٠٧٠٠٣٦٥٦٧٨
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ brac_paktika@yahoo.com
www.bracafg.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
ﻧړﻳﻮال روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﭘﻼوﯼ )(IMC
ﺷﻬﺰادﻩ ﺣﻠﻴﻢ )د ﭘﺮوژې ﺁﻣﺮ(
وﻻﻳﺘﻲ روﻏﺘﻮن ،ﺷﺮﻧﻪ
٠٧٩٩٣٨٤٣٩٧
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ halim_wardak2010@yahoo.com
shalim@internationalmedicalcorps.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.internationalmedicalcorps.org
د ﮐﺮﻧﯥ ،اوﺑﻮﻟﮕﻮﻟﻮ او ﻣﺎﻟﺪارۍ رﻳﺎﺳﺖ )(DAIL
ﺣﻤﻴﺪ اﷲ )رﻳﺲ(
ﺷﺮﻧﻪ
٠٧٩٧٦٤٩٨٤١
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٥١٥٣٤٠٣
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ sohbat.rahimi@yahoo.com
د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ رﻳﺎﺳﺖ )(DRRD
ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻬﺎدر
د وﻻﻳﺖ دﻓﺘﺮ ﻧﻪ ﻧږدې ،ﺷﺮﻧﻪ
٠٧٩٩٨٤١٢٩٧
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ Khalid_bahadur@yahoo.com
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د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮوګﺮام ﺳﻼﮐﺎرﻩ ﮐﻤﻴټﻪ )(NSP/PMU
اﻧﺠﻨﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻔﻴﻖ )وﻻﻳﺘﻲ ﺁﻣﺮ(
د ﺷﺮﻧﯥ وﻟﺴﻮاﻟﻲ ،د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ رﻳﺎﺳﺖ د اﻧﮕړ
دﻧﻨﻪ ،د واﻟﯽ دﻓﺘﺮ ﺗﻪ ﻧږدې،ﺷﺮﻧﻪ
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ paktika@nspafghanistan.org
www.nspafghanistan.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ښځﻮ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﺮﮐﺰ )(AWEC
ﺷﺮﻧﻪ،ﭘﮑﺘﻴﮑﺎ
٠٧٧٦٥٨٦٥٣٦
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ awec_paktika@yahoo.com
www.awec.info
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

ﭘﻨﺠﺸﻴﺮ

اﻓﻐﺎن ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ټﻮﻟﻨﻪ )(ADA
ﻣﻮﻣﻦ ﺟﺒﺎر ﺧﻴﻞ )وﻻﻳﺘﻲ ﺁﻣﺮ(
د ﻋﺎﺟﻞ روﻏﺘﻮن ﺗﺮڅﻨګ ،ﻧﻮﺁﺑﺎد ،د ﻋﻨﺎﺑﻪ وﻟﺴﻮاﻟﻲ
٠٧٩٩٠٠٦١١٤
ټﻴﻠﻔﻮن
ada.panjshir@ada.org.af
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.ada.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﻳﻤﺮﺟﻨﺴۍ روﻏﺘﻮن )(Emergency
اﮐﺒﺮ ﺟﺎن )د روﻏﺘﻮن ﺁﻣﺮ(
ﻋﻨﺎﺑﻪ
٠٧٠٠٢٢٨٥٧٤
ټﻴﻠﻔﻮن
emergency@emergency.it
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.emergency.it
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

د ﮐﺮﻧﯥ ،اوﺑﻮﻟﮕﻮﻟﻮ او ﻣﺎﻟﺪارۍ رﻳﺎﺳﺖ )(DAIL
ﺣﺸﻤﺖ اﷲ )رﻳﺲ(
د ﭘﻨﺠﺸﻴﺮ ښﺎر
٠٧٠٠٤٢٩٨٩٨
ټﻴﻠﻔﻮن
د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ رﻳﺎﺳﺖ )(DRRD
ﭘﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻔﺘﻠﻲ )رﻳﺲ(
د رﺧﯥ ﻣﺮﮐﺰ ،اﻣﻨﻴﺖ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧۍ ﺗﻪ ﻧږدې ،د ﭘﻨﺠﺸﻴﺮ ښﺎر
٠٧٩٩٤٧٧٢١١
ټﻴﻠﻔﻮن
د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮوګﺮام ﺳﻼﮐﺎرﻩ ﮐﻤﻴټﻪ )(NSP/PMU
اﻧﺠﻨﻴﺮ ﻏﻼم ﻣﺤﻔﻮظ )وﻻﻳﺘﻲ ﺁﻣﺮ(
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د ﻋﻨﺎﺑﻪ وﻟﺴﻮاﻟﻲ ،د ﻗﻠﻌﻪ ﻣﻴﺮاﻧﺸﺎﻩ ﮐﻠﯽ ،د اﻧﺠﻨﻴﺮ ﻋﺎرف د ﮐﻮر
ﺗﺮ څﻨګ ،د ﭘﻨﺠﺸﻴﺮ ښﺎر
٠٧٠٠٢٤٨٥٨٠
ټﻴﻠﻔﻮن
panjshair@nspafghanistan.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.nspafghanistan.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

ﺗﺎﻟﻘﺎن

اﻓﻐﺎن ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﯽ ټﻮﻟﻨﻪ )(ADA
ﻣﻠﻨګ ﺻﺎﻓﯽ )وﻻﻳﺘﯽ ﺁﻣﺮ(
٢ﻧﺎﺣﻴﻪ ،د روﻏﺘﻮن څﻠﻮرﻻرﯼ د ﺧﻠﻔﺎﯼ راﺷﺪﻳﻦ ﺟﻮﻣﺎت
ﺗﺮڅﻨګ
٠٧٩٧٩١٩٦٣١
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٣١٧٩٥٤
ada.takhar@ada.org.af
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.ada.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﻓﻐﺎن ﮐﻮرﻧﻴﻮ د ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ دﻓﺘﺮ )(CAF
اﺣﻤﺪ وﻟﯽ راﺳﺦ )د ﭘﺮوژې ﺁﻣﺮ(
ﮐﻮر  ،٥٥٩ﻗﻴﺮ ﺳړﮎ ،د ﺧﺎن ﺁﺑﺎد ﺑﻨﺪر ،د ﺷﻬﻴﺪ څﻠﻮرﻻرﯼ ،د
 GIZﻣﻴﻠﻤﺴﺘﻮن ﺗﺮ څﻨګ
٠٧٠٠٧٠٤٨٦١
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٧٧٨٢٢٣٢٦
٠٧٧٧٢٠٠٩٩٨
pm.takhar.caf@gmail.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
pch.tm.tkr@gmail.com
www.caf.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺁرﻳﺎﻣﻬﺮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(ARE
ﻋﺒﺪاﻻﺣﺪ ﺣﺎرث )رﻳﺲ(
ﺷﺮﻗﯽ ﭘﺮوژﻩ ،د ﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪاﷲ ﺷﻬﻴﺪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ،زﻳﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺟﻮﻣﺎت
ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ
٠٧٠٠٢٠٣٦٥٤
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ are_afghanistan@yahoo.com
د ﺁﻏﺎﺧﺎن ﺑﻨﻴﺎد  -اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(AKF
ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ دﺷﺘﻲ )ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ رﻳﺲ(
د ﭘﻮهﻨﺘﻮن ﺳړﮎ ،د واﻟﻲ دﮐﻮر ﻟﻮﻳﺪﻳځ
٠٧٩٩١٥٨٤٢٥
ټﻴﻠﻔﻮن
info.info@akdn.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.akdn.org/akf
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

پتی او تماسونه

د ﺑﻨګﻠﻪ دﻳﺶ د ﮐﻠﻴﻮ د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﮐﻤﻴټﻪ )(BRAC
ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻮاﻟﻤﻨﺼﻮر )وﻻﻳﺘﻲ ﺁﻣﺮ(
ﺗﺎﻟﻘﺎن،،ﺗﺨﺎرښﺎر
٠٧٠٠٦٤٩٥٧٥
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ bracnsp_takhar@yahoo.com
www.bracafg.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﭘﭗ ﺁر ﺑﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(PRB
ﺣﺸﻤﺖ ﭘﺮﻧﺪ )د دﻓﺘﺮ ﻣﺪﻳﺮ(
ﮐﻮر  ٦ ،٩٣٦ﻧﺎﺣﻴﻪ ،د ﺳﻬﺮاب ﺗﻴﻞ وټﺎﻧﮏ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ
٠٧٠٠٤٩٩٩٣١
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٨٥٠٥٤٣٥١
prbtakhar@gmail.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.prb.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺗﺨﺎر ﭘﻮهﻨﺘﻮن )(TU
ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮ دﺷﺘﻲ )د ﭘﻮهﻨﺘﻮن رﻳﺲ(
ﺗﺎﻟﻘﺎن
٠٧٠٠٧٠٩٥٣٩
ټﻴﻠﻔﻮن

ټﻴﻠﻔﻮن
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

٠٧٨٥١٥٣٦٠٧
www.cpau.org.af

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د ﺳﻮﻳډن ﮐﻤﻴټﻪ )(SCA
ﺷﺎﻩ ﺟﻬﺎن ﺳﻨﺠﺮ )اداري ﻣﺴﻮول(
ﻟﻮﻣړﯼ ﺳړﮎ ،ﻣﺮﮐﺰﯼ روﻏﺘﻮن
٠٧٨٧٤١٣٠٦٩
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٨٥٤٨٧٠١
٠٠٨٨٢١٦٣٥٥٣٢٧٧٦
sanjar@sca.org.af
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.swedishcommittee.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﮐﺎﻧﺴﺮن ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن )(CWW
ﻣﺪ ﻓﺮﮔﺴﻮن )ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل(
د وﮐﻴﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻈﺮ ﺳړﮎ ،د ﺟﺎﻣﻊ ﺟﻮﻣﺎت ﺗﺮ ﺷﺎ
٢٠١٦
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٩٨٢٥٦٣٨٦
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ made.ferguson@concern.net
www.concern.net
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

د ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ هﻤﮑﺎرﻳﻮ ادارﻩ  -اﮐﺘﻴﺪ )(ACTED
ﻋﺒﺪاﻟﻘﻬﺎر )ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل(
د ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻮ ﮐﻮڅﻪ ،ﺗﺎﻟﻘﺎن ،ﺗﺨﺎر
٠٧٠٠٧٠٦٧٤٣
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٠٨٨٢١٦٥٠٦٠١٥٢٧
qahar@acted.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.acted.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

د ﮐﺎﻧﺴﺮن ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن )(CWW
اﻧﻌﺎم اﷲ ﻗﺎﺿﯽ زادﻩ
د ﺣﺎﺟﯽ ګﺪاﻣﺪار ﺳړﮎ،رﺳﺘﺎق ﻧړﯼ ښﺎر،رﺳﺘﺎق
٢٠١٦
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٠٠٧٠٨٥٦٤
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ enamullah.qazizadah@concern.net
www.concern.net
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

د ﺟﺎﭘﺎن د ﻣﺮﺳﺘﻮ ټﻮﻟﻨﻪ )(AAR-Japan
ﻣﺴﺎﺗﻮ ﺗﺎﺑﻪ )د ﭘﺮوګﺮام ﺁﻣﺮ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ،٨٨د رﻳﺎض ﻣﻴﺮ اﺣﻤﺪ دوﻳﻢ ﺳړﮎ ،د ٣٠٠
ﻓﺎﻣﻴﻠﯽ ﭘﺎرﮎ
٠٧٠٠٠٠٧٠٧٦
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٨٧٦٥٧٠
٠٠٨٧٣٧٦١٢١٦٤٨٧
aar-taloqan@k9.dion.ne.jp
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.arrjapan.gr.jp
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

د ﮐﺮﻧﯥ ،اوﺑﻮﻟﮕﻮﻟﻮ او ﻣﺎﻟﺪارۍ رﻳﺎﺳﺖ )(DAIL
ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪاﷲ )د ﭘﻼن ﺁﻣﺮ(
د ﺗﺨﺎرښﺎر
٠٧٠٠٧١٤٧٩٠
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٧٣١٠٧٣
٠٧٠٠٧٣٥١٥٢
ainy_ag@yahoo.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ

د ﺳﻮﻟﯥ او ﻳﻮواﻟﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د هﻤﮑﺎرﻳﻮ ټﻮﻟﻨﻪ )(CPAU
ﺣﻤﺎد اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻠﮑﺰﯼ )د اړﻳﮑﻮ ﻣﺴﻮول(
د ﺳﻪ ﺻﺪ ﻓﺎﻣﻴﻠﯽ ﭘﺮوژﻩ ،د ﺣﻤﺎم ﺳړﮎ ،دوﻳﻤﻪ ﮐﻮڅﻪ ،د رﺣﻤﺖ
اﷲ ﮐﻮر،،ﺗﺎﻟﻘﺎن ،ﺗﺨﺎر

د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ رﻳﺎﺳﺖ )(DRRD
ﻃﺎهﺮ اﻳﻮب
د ﺗﺨﺎرښﺎر
٠٧٠٠٧١٧٧١٧
ټﻴﻠﻔﻮن
taher_ayub@mrrd.gov.af
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
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د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ رﻳﺎﺳﺖ )(DRRD
اﻧﺠﻴﻨﺮ ﻋﻠﯽ اﺣﻤﺪ ﻓﻴﺎض )رﺋﻴﺲ(
ﺗﺎﻟﻘﺎن
٠٧٠٠٢٧٩٨٥١
ټﻴﻠﻔﻮن
د ﻣﺮﺳﻲ ﮐﺎرﭘﺲ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(MC
ﺳﻴﺪ ﻣﻮدود )ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺁﻣﺮ(
ﺗﺨﺎرښﺎر
٠٧٩٣٥٠٦٢٠٠
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٧٤٦٨٣٠١٩
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ smaudood@af.mercycorps.org
www.mercycorps.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮوګﺮام ﺳﻼﮐﺎرﻩ ﮐﻤﻴټﻪ )(NSP/PMU
اﻧﺠﻨﻴﺮ اﺳﻤﻌﻴﻞ )وﻻﻳﺘﻲ ﺁﻣﺮ(
٦ﺳړﮎ ،ﺳﺮاﯼ ﺳﻨﮓ ،ښﻲ ﻻس ﺗﻪ ،د ﺳﺘﺮﮔﻮ دﮐﻠﻨﻴﮏ ﺗﺮ څﻨﮓ
٠٧٩٩٢٢٩٢٤٨
ټﻴﻠﻔﻮن
Takhar@nspafghanistan.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.nspafghanistan.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﻣﻴﺸﻦ اﻳﺴﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(ME
ﻧﺎدر ﻓﻴﺎض )د ﭘﺮوګﺮام وﻻﻳﺘﻲ ﺁﻣﺮ(
د وﮐﻴﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻈﺮ ﺳړﮎ ،ﺗﺎﻟﻘﺎن ،ﺗﺨﺎر
٠٧٩٩٠٩٩٧٠١
ټﻴﻠﻔﻮن
ppm.tak@miseast.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.miseast.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
دټﻴﺮ دﻳﺲ هﻮﻣﻴﺲ دﻓﺘﺮ )(TdH
ﺷﺮﻳﻒ ﺷﺎرﻳﭙﻮف )د ﭘﺮوژې هﻤﻐږﯼ ﮐﻮوﻧﮑﯽ(
رﺳﺘﺎق ،ﺗﺨﺎر
٠٠٩٢٩١٥٧٠٢٣٧٩
ټﻴﻠﻔﻮن
sharif.sharipov@tdh.ch
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.tdh.ch
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
دﺟﻲ ټﻲ زﻳﺪ د اﺳﺎﺳﻲ زدﻩ ﮐړو ﭘﺮوګﺮام )(GIZ/BEPA
ﻣﺰﻣﻞ دوﻟﺖ ﭘﻮر )ﻣﺎﺳټﺮ ﺗﺮﻳﻨﺮ(
د ﭘﻮهﻨﯥ د رﻳﺎ ﺳﺖ ﺳړﮎTTCﺗﺨﺎر
٠٧٩٣٢٧٤٨٤٩
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٧٧٩٠٠٣٨٧
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ mdp_1993@yahoo.com
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وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

www.bepafg.com

ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ  -د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯼ ﭘﻼوﯼ
)(UNAMA
ﺳﺮﮔﯽ ﺳﺒﻴﺴﺘﻴﺎﻧﺴﮑﯽ )ددﻓﺘﺮ رﻳﺲ(
د ډاﮐټﺮ ﻣﺸﺎهﺪ ﮐﻮر ،ﻟﻮﻣﺮﯼ ﺳړك  ،ﺳﺮاﯼ ﺳﻨګ
٣٢٠٥
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٠٠١٧٩٤٩٠
ټﻴﻠﻔﻮن
sobistiyanskyy@un.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.unama.unmissions.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

ﺟﻮزﺟﺎن

د اډوﻧټﺴټ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ او ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯼ ﺳﺎزﻣﺎن )(ADRA
دﻳﻨﺲ ﺑﺮاﺗﺎو )د دﻓﺘﺮ ﺁﻣﺮ(
ﺷﺒﺮﻏﺎن
٠٧٩٩٤١١٥١٦
ټﻴﻠﻔﻮن
d.baratov@adra-af.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.adra.euroafrica.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺳﺎزﻣﺎن )(AHRO
ﻣﻐﻔﺮت ﺻﻤﻴﻤﯽ )د اړﻳﮑﻮ ﻣﺴﺆل(
د ښﺎرواﻟۍ وداﻧۍ ،ﺷﺒﺮﻏﺎن
٠٧٩٩٤١٠٤١٣
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٨٨٨٨٦٩٩٠
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

achr98@yahoo.com
www.ahro.af

د ﺑﺎﺧﺘﺮ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ﺷﺒﮑﻪ )(BDN
ﺧﻠﻴﻞ اﺣﻤﺪ )د ﭘﺮوژې ﺁﻣﺮ(
ﺷﺒﺮﻏﺎن،ﺟﻮزﺟﺎن
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ ) ٦٥٧ﻣﺮﮐﺰي ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮﻧﻪ(
٠٧٠٠٥١٠٣٩٤
ټﻴﻠﻔﻮن
khalil..bdn@gmail.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
qnasrat@gmail.com
www.bdn.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺑﻨګﻠﻪ دﻳﺶ د ﮐﻠﻴﻮ د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﮐﻤﻴټﻪ )(BRAC
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ )ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﺁﻣﺮ(
د ﺳﺮﭘﻞ د ﺑﻨﺪرﺳړﮎ ،ﺷﺒﺮﻏﺎن
٠٧٠٠٧١٣٦٥٤
ټﻴﻠﻔﻮن
mahmud.bagha@yahoo.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ

پتی او تماسونه

www.bracafg.org

وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

د ﺗﺤﺮﮎ د هﻮﺳﺎﻳﻨﯥ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(MOVE
ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق ﺻﺮاﺣﺖ
د ﻧﺴﻮان ﻟﻴﺴﻬﻮ  ٢ﺳړﮎ ،د ﺷﻴﻦ ﮐﻮټ وﻟﺴﻮاﻟﻲ ،ﺷﺒﺮﻏﺎن
٠٧٨٨١٩٧٩١٩
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٨٦٠٦٤٢٠٨
move.jawzjan@gawab.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
shamsuddin.400@gmail.com

د ټﻴﺮﻓﻨډ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(TF
ﺳﺪارﺷﺎن رددﯼ )ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ اﻧﺴﺠﺎم ورﮐﻮوﻧﮑﯽ(
ﺷﺒﺮﻏﺎن،ﺷﺒﺮﻏﺎن
٠٧٩٧٧٤٥٥٦٠
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٧٢١٨٦٥٧٧
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ dmt-jawzjan-ac@tearfund.org
dmt-jawzjan-pm@tearfund.org
www.tearfund.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺟﻮزﺟﺎن ﭘﻮهﻨﺘﻮن )(JU
ﮔﻞ اﺣﻤﺪ ﻓﻀﻠﯽ )رﻳﺲ(
ﺷﺒﺮﻏﺎن
ټﻴﻠﻔﻮن

٠٧٩٩٠٨٩٤١٣

ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ

Yosuf.uraz@mrrd.gov.af

د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺧﻮﻧﺪي ﺳﺎﺗﻨﯥ دﻓﺘﺮ  -اﻧګﻠﺴﺘﺎن )(SCI
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎدﯼ اﻃﻬﺮ )ﻟﻮﭘﻮړﯼ وﻻﻳﺘﻲ ﺁﻣﺮ(
ﺷﺒﺮﻏﺎن
٠٧٩٩١٢٥٠١٢
ټﻴﻠﻔﻮن
Hathar@savechildren.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ www.savethechildren.org.uk
www.savechildren.org
د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮوګﺮام ﺳﻼﮐﺎرﻩ ﮐﻤﻴټﻪ )(NSP/PMU
اﻧﺤﻨﻴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺼﻴﺮ )وﻻﻳﺘﻲ ﺁﻣﺮ(
د ﺳﺮﭘﻞ ﺑﻨﺪر ،درﻳﻤﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ،د ﺳﺮﭘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳړﮎ ،د ﺧﺮاﺳﺎن
هﻮټﻞ ﻣﻴﻤﻠﺴﺘﻮن ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ
٠٧٩٧٣٦٨٧٢٦
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ jawzjan@nspafghanistan.org
www.nspafghanistan.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
داﻓﻐﺎن ﮐﻮرﻧﻴﻮﭘﻴﻮﺳﺘﻮن )(SAF
ﺣﻔﻴﻆ اﷲ ﺟﻤﺸﻴﺪي )د ﭘﺮوﮔﺮام ﺁﻣﺮ(
د ﺳﺮﭘﻞ ﺑﻨﺪر ،د ﺗﺮاﻓﻴﮏ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ
٠٧٧٧٧٢٧٤١٥
jawzjan@saf.org.af
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.saf.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

د ﮐﺮﻧﯥ ،اوﺑﻮﻟﮕﻮﻟﻮ او ﻣﺎﻟﺪارۍ رﻳﺎﺳﺖ )(DAIL
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺷﻴﺪ )رﻳﺲ(
ﺷﺒﺮﻏﺎن
٠٧٩٩١٠٢٨٧٩
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٥٠٩٥٦١٨
٠٧٩٩٥٧٨٧٠٤

زوا-د ﮐډواﻟﻮ د ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(ZOA
ﮐﻮرﻧﻠﺲ ﻓﺮدﻳﺠﻦ )د ﭘﺮوژې ﺁﻣﺮ(
د اﻧﺪﺧﻮﯼ ﺑﻨﺪر،ﺷﺒﺮﻏﺎن،ﺷﺒﺮﻏﺎن،ﺟﻮزﺟﺎن
٠٧٩٩١٥٠٣٥٣
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٨٩٩٦٢٣٧
٠٧٩٩١٥٠٣٥٣

د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ رﻳﺎﺳﺖ )(DRRD
اﻧﺠﻴﻨﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ )رﺋﻴﺲ(
ﺷﺒﺮﻏﺎن
٠٧٩٩٣٩٦٨١٤
ټﻴﻠﻔﻮن

ﺳټﻴﭗ  -روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(STEP
ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق ﺳﺎرﻩ )د ﭘﺮوژې ﺁﻣﺮ(
د ﺳﻴﻤﺴﺎرۍ ﮐﻮڅﻪ
٠٧٩٩٠٧٢٧٨٠
ټﻴﻠﻔﻮن
step.jawzjan@gmail.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ

د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ رﻳﺎﺳﺖ )(DRRD
ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ
ﭘﺮوژﻩ،ﺷﺒﺮﻏﺎن
٠٧٩٩٣٩٦٨١٤
ټﻴﻠﻔﻮن

ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ  -د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯼ ﭘﻼوﯼ
)(UNAMA
ﺗﻠﻨﺖ ﺑﮑﻤﺎ م ﺑﺘﻮف )د ﺳﻴﺎﺳﻲ ﭼﺎرو ﻣﺪﻳﺮ(
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ﮐﻮر  ،٢ﻟﻮﻣړﯼ ﺳړﮎ ،ﻣﻴﺮوﻳﺲ ﻣﻴﻨﻪ ،د ﻣﺪﻳﺮ ﻗﻴﻮم ﻣﺎرﮐﻴټ ﺗﺮ
ﺷﺎ،
٣٢٠٥
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٠٠٤٠٤٠٢٣
ټﻴﻠﻔﻮن
bekmambetov@un.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.unama.unmissions.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

ﺧﻮﺳﺖ

اﺑﺮار  -د اﻓﻐﺎن ﻣﻌﻴﻮﺑﻴﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺑﺎﻳﺴﻜﻞ ﭼﻠﻮﻟﻮ او ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ
ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(AABRAR
ﻧﻘﻴﺐ اﷲ )اداري ﺁﻣﺮ(
د ﺧﻮﺳﺖ ښﺎر
٠٧٠٠٢٦٥١٩١
ټﻴﻠﻔﻮن
naqeebullah.aabrar@gmail.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.aabrar.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
ﭘﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﭼﺎروﮐﯥ ﻣﻠﻲ ډﻣﻮﮐﺮاټﻴﮏ اﻧﺴﺘﻴﺘﻴﻮت )(NDI
ﻧﻴﺎز ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺪوزﯼ )د ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰﺁﻣﺮ(
د ﺧﻮﺳﺖ ښﺎرﺣﻠﻘﻮﯼ ﺳړﮎ
٠٧٩٩١٣٥٦٥٦
ټﻴﻠﻔﻮن
nmandozai@ndi.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.ndi.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ اﺳﺎﺳﻲ زدﻩ ﮐړﯼ )(BEA
ﻧﻮر ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺷﺎﮐﺮ )د دﻓﺘﺮ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ(
د ﺑﺎغ ﭘﺮوژﻩ،د ﺧﻮﺳﺖ ﺑﺎزار،ﺧﻮﺳﺖ
٠٧٩٩١٣٧١١٥
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﻚ
noorbaadshahshakir_agbased@yahoo.com
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﻮ دﻓﺘﺮ )(BAHIR
ﻧﻌﻴﻢ ﺟﺎن )د رﻳﺲ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل(
ﻟﻮﻣړﯼ ﭘﻮړ ،ﺟﻼﻟﻲ ﻣﺎرﮐﻴټ د ﺧﻮﺳﺖ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮﺷﺎ،ﺧﻮﺳﺖ
٠٧٩٩٢١٠٦٨٩
ټﻴﻠﻔﻮن
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﺧﻴﺮﻳﻪ ادارﻩ )(WADAN
ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻠﻢ )اﻧﺴﺠﺎم ورﮐﻮوﻧﮑﯽ(
د ﻗﺒﺎﻳﻠﻮ د رﻳﺎﺳﺖ ﻟﻮﻳﺪځ ﺗﻪ ،ﺧﻮﺳﺖ
٠٧٠٧٩٣٣٢٥٠
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٨٨٩٩٢٨
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ inayatniazi2000@yahoo.com
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info@wadan.org
www.wadan.org

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺮﺳﺘﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(AADA
ﻋﺒﺪاﻟﻮﻟﯽ زړﻩ ﺳﻮاﻧﺪ )ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ ﺁﻣﺮ(
د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧۍ ﺗﺮ څﻨګ
٠٧٠٦٣٥٣٠٨١
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٤١٨٧٧٩
drawalizraswand@gmail.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.aada.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺧﻮﺳﺖ ﭘﻮهﻨﺘﻮن )(KU
دﮐﺘﻮر ﮔﻞ ﺣﺴﻦ وﻟﻲ زﯼ )د ﭘﻮهﻨﺘﻮن رﻳﺲ(
ﺧﻮﺳﺖ
٠٧٠٠٠٠٨٩٨٤
ټﻴﻠﻔﻮن
ﻧړﻳﻮال روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﭘﻼوﯼ )(IMC
ﻟﻴﻠﻤﺎ اﻧﻮر )د ﭘﺮوژې ﺁﻣﺮﻩ(
د ﻣﺎﺗﻮن ﺗﭙﻪ ،ﺧﻮﺳﺖ
٠٧٩٩٢٠٤٤٧٥
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮښﻨﺎﻟﻴﻚ
lanwar@InternationalMedicalCorps.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ www.internationalmedicalcorps.org
د ژﻏﻮرﻧﯥ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﮐﻤﻴټﻪ )(IRC
ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎن )ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﺁﻣﺮ(
د ﺧﻮﺳﺖ ښﺎر ﺷﻤﺎﻟﯽ دروازې ﺗﻪ ﻧږدې
٠٧٩٣٤٠٠٨٧٥
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٠٨٨٢١٦٢١٢٤٥٤٥٣
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏsalamat.Khan@afghanistan.theirc.org
www.theIRC.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﮐﺮﻧﯥ ،اوﺑﻮﻟﮕﻮﻟﻮ او ﻣﺎﻟﺪارۍ رﻳﺎﺳﺖ )(DAIL
ﺳﻴﺪ رﺣﻤﻦ )رﻳﺲ(
ﺧﻮﺳﺖ
٠٧٩٩٥٧٦٧٢٢
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٥٣٤٨٤٥
د ﮐﻠﻴﺪ راډﻳﻮ )(Radio Killid
ﻧﻘﻴﺐ اﷲ ﻣﺘﻮﻧﻮال )ﺁﻣﺮ(
د وﻻﻳﺘﻲ روﻏﺘﻮن ﺗﺮ څﻨﮓ
٠٧٩٩١١٠٢١٤
ټﻴﻠﻔﻮن

پتی او تماسونه

ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

٠٧٧١٠٨٨٨٨٨
n.matoonwal@tkg.af
n.ayubi@killid.com
www.killid.com

د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ رﻳﺎﺳﺖ )(DRRD
اﻧﺠﻴﻨﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﺁرﻳﻦ )رﺋﻴﺲ(
د ﻣﺘﻮن ﺗﭙﻪ  ،د واﻟﻲ ﮐﻮرﺗﻪ ﻧږدې
٠٧٠٠٧٦٩٢٣٩
ټﻴﻠﻔﻮن
Omar.arian@mrrd.gov.af
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮوګﺮاﻣﺴﻼﮐﺎرﻩ ﮐﻤﻴټﻪ )(NSP/PMU
اﻧﺠﻨﻴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺼﻴﺮ )وﻻﻳﺘﻲ ﺁﻣﺮ(
اﻣﻴﺮ ﮐﺮوړواټ ،د ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﻣﻴﻠﻤﺴﺘﻮن او د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧۍ ﺗﻪ
ﻧږدې
٠٧٩٩٤٢٢٥٤٠
ټﻴﻠﻔﻮن
khost@nspafghanistan.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.nspafghanistan.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﻧﯽ د ګړﻧﺪۍ وﻳﺸﻨﯥ دﻓﺘﺮ )(Nye
ﻣﻄﻴﻊ اﷲ ﻓﻀﻠﯽ )د دﻓﺖ ﺁﻣﺮ(
د ﻣﺠﺎهﺪ ﮐﺘﺎب ﭘﻠﻮرﻧځﯽ ،دﺧﻮﺳﺖ ښﺎر
٠٧٩٩١٥٥٩٨٨
ټﻴﻠﻔﻮن
www.nyeexpress.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د هﻴﻠﺖ ﻧﻴټ ټﻲ ﭘﻲ او  -روﻏﺘﺎﻳﻲ )(HealthNet-TPO
ﺳﺎزﻣﺎن
ﺣﻔﻴﻆ اﷲ ﺻﺎﻓﯽ )اداري ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ،٥د ﺧﻮﺳﺖ وﻻﻳﺘﻲ روﻏﺘﻮن ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،د ﺣﺎﺟﯽ
ﺟﻤﻴﻞ ﺳړﮎ
٠٧٧٣٤٧٨٠١٧
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٨٩٨٨٠٨١٨
hafiz.safi@healthnetpoaf.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.healthnettpo.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ  -د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯼ ﭘﻼوﯼ
)(UNAMA
رﺿﺎ اﷲ ﺧﺎن )د دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺮ(
د ﺑﺎغ ﭘﺮوژﻩ ،ﺧﻮﺳﺖ
٣٢٠٥
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٩٩١٣٤٥٢٥
ټﻴﻠﻔﻮن

٠٠٨٨٢١٦٥٠٢٠٢٨٨٥١
٠٠٣٩٠٨٣١٢٤٦٢٤٩
rkhan@un.org

ﻓﮑﺲ
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ

khan114@un.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

www.unama.unmissions.org

داﻳﮑﻨﺪي

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د هﻤﮑﺎرﻳﻮ ﻣﺮﮐﺰ )(CCA
ﺿﻴﺎ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ )ﺁﻣﺮ(
د ﭼﭙﺮﮎ ﺑﺎزار ،د اﻟﻘﺎن وﻟﺴﻮاﻟۍ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
٠٠٨٨٢١٦٢١١٣٨٠٠٧
ټﻴﻠﻔﻮن
sarwarhussaini@aol.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.cca.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺮﺳﺘﻮ هﻤﻐږي )(CoAR
ﻋﺒﺪاﻟﻮﮐﻴﻞ )وﻻﻳﺘﻲ ﺁﻣﺮ(
د اﻟﻘﺎن وﻟﺴﻮاﻟﻲ ،د ﭼﭙﺮاﺳﮏ ﮐﻠﯽ،د داﻳﮑﻨﺪﯼ ښﺎر
٠٧٧٢٦٢٣٣٦٣
ټﻴﻠﻔﻮن
coar_kbl@yahoo.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.coar.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن )(AIHRC
ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ ﻓﺎﻳﻖ )د ﭘﺮوﮔﺮام وﻻﻳﺘﻲ ﺁﻣﺮ(
د UNAMAد دﻓﺘﺮ ﺗﺮ څﻨﮓ ﻧﻴﻠﻲ ،ﺧﺎوﻟﮏ ،د داﻳﮑﻨﺪﯼ ښﺎر
٠٧٩٩٣٤٣٩٧٠
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٧٦٢١١٠٠٩
٠٧٧٨١٤٦٣٩٥
faiqsamad@gmail.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
daikundi_aihrc@yahoo.com
www.aihrc.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﮐﺴﻔﺎم ﺟﻲ ﺑﻲ ﻣﺆﺳﺴﻪ )(Oxfam GB
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﻌﻪ )د ﭘﺮوګﺮام اﻧﺴﺠﺎم ورﮐﻮوﻧﮑﯽ(
د ﺣﻮﻳﻠﻲ دﺷﺖ ﺟﻮﻣﺎت ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،ﻧﻴﻠﻲ
٠٧٠٨٢٩٤٢٠١
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٨٢٩٤٢٠٤
mjuma@oxfam.org.uk
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
maroshan@oxfam.org.uk
www.oxfam.org.uk
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﮐﺸﻦ ﻓﻴﻢ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(ACF
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ﻋﻠﯽ ﻳﻮﺳﻔﯽ )د ﭘﺮوﮔﺮام ﺁﻣﺮ(
د زرد ﻧﯽ ﮐﻠﯽ ،د ﻧﻴﻠﻲ د وﻟﺴﻮاﻟۍ ﻣﺮﮐﺰ
٠٧٠٦٦١٧٥٧٩
ټﻴﻠﻔﻮن
fs-daykundi@af.missions-acf.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
log-daykundi@af.missions-acf.org
www.actioncontrelafaim.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺑﻨګﻠﻪ دﻳﺶ د ﮐﻠﻴﻮ د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﮐﻤﻴټﻪ )(BRAC
ﻣﺤﻤﺪ رﻓﻴﻖ اﻻﺳﻼم )ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﺁﻣﺮ(
ﺧﺎوﻟﮏ ،ﻧﻴﻠﻲ ،داﻳﮑﻨﺪﯼ
٠٧٠٦٠٣٩٧٣٢
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

rafiq_brac99@yahoo.com

www.bracafg.org

د ﻏﺰﻧﯽ دﮐﻠﻴﻮﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ ﭘﺮواګﺮاﻣﻮﻧﻪ )(GRSP
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﺳﯽ )د ﭘﺮوﮔﺮام ﺁﻣﺮ(
د ﭼﭙﺮاﺳﮏ ﺑﺎزار ،د ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن وﻟﺴﻮاﻟﻲ ،د داﻳﮑﻨﺪي ښﺎر
٠٧٧٧٩٠٠٢٧٥
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٧٧٩٠٠٢٧٢
grsponline@yahoo.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.grsp.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ – د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯼ ﭘﻼوﯼ
)(UNAMA
ﺑﺮن ﻓﺮﯼ )د ﺳﻴﺎﺳﻲ ﭼﺎرو ﻣﺪﻳﺮ(
د UNﮐﻤﭙﺎوﻧﺪ ،د ﻧﻴﻠﻲ ښﺎر ﻣﺮﮐﺰ، ،ﻧﻴﻠﻲ
٣٢٠٥
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٧٥٥٨٩٠٠١
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٦٨٥٦٧٢٢
adile@un.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ www.unama.unmissions.org
ﻳﻮﻧﻴﺴﻒ  -د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﻣﻼﺗړ ﺻﻨﺪوق
)(UNICEF
ﻧﻴﻠﻲ،د داﻳﮑﻨﺪي ښﺎر
٠٧٩٨٥٠٧٢٨٢
ټﻴﻠﻔﻮن
kabul@unicef.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.unicef.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

زاﺑﻞ

د ﮐﺮﻧﯥ ،اوﺑﻮﻟﮕﻮﻟﻮ او ﻣﺎﻟﺪارۍ رﻳﺎﺳﺖ )(DAIL
ﻣﻬﺪﯼ ﻣﻮﺣﺪﯼ )رﻳﺲ(
د داﻳﮑﻨﺪﯼ ښﺎر
٠٧٠٨٣٠٢٠٠٥
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٣١٩٥٥٥٣
٠٧٧٥١٠٦٥١٥
mowahedi_mahdi@yahoo.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ

اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ – د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ روﻏﺘﺎﻳﻲ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ
)(IbnSina-PHPA
ﻗﻴﻮم زﻳﺎرﻣﻞ )د ﭘﺮوژې ﺁﻣﺮ(
دوﻟﺘﻲ روﻏﺘﻮن ﺗﻪ ﻧږدې ،د زاﺑﻞ ښﺎر،زاﺑﻞ
٠٧٠٧٤٠١٢٢٣
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ ibnsin_zabul@yahoo.com

د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ رﻳﺎﺳﺖ )(DRRD
ﺳﻠﻤﺎن ﻋﻠﯽ ﺻﺪﻳﻘﻲ )رﻳﺲ(
ﻧﻮﯼ ښﺎر ،ﻧﻴﻠﻲ ،د داﻳﮑﻨﺪﯼ ښﺎر
٠٧٧٨٩٣٢١٧٨
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٣٠٦٦٦٨
prforg@yahoo.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ

اﻓﻐﺎن ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﯽ ټﻮﻟﻨﻪ )(ADA
ﺧﺎن ﻣﺤﻤﺪ )وﻻﻳﺘﻲ ﺁﻣﺮ(
د ﺳﺮﻩ ﺻﻠﻴﺐ دﻓﺘﺮ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،د ﮐﺎﺑﻞ ﮐﻨﺪهﺎر ﺳړﮎ،ﻗﻼت،د
زاﺑﻞ ښﺎر،زاﺑﻞ
٠٧٠٠٣٩٣٣٨٦
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٠٣٩٦٣٠
ada.zabul@ada.org.af
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.ada.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮوګﺮام ﺳﻼﮐﺎرﻩ ﮐﻤﻴټﻪ )(NSP/PMU
اﻧﺠﻨﻴﺮ ﻋﻠﯽ ﺟﺎن )وﻻﻳﺘﯽ ﺁﻣﺮ(
د ﭼﻬﺎردﻳﺎر دښﺖ ،ﻣﻨﺒﺮ ﺟﻮﻣﺎت ﺗﻪ ﻧږدې،د ﻧﻴﻠﻲ دښﺘﻪ ،د ﻳﻠﻲ
وﻟﺴﻮاﻟﻲ
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ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

٠٧٩٦٨٦٢٥٨٨
daikundi@nspafghanistan.org
www.nspafghanistan.org

د ﮐﺮﻧﯥ ،اوﺑﻮﻟﮕﻮﻟﻮ او ﻣﺎﻟﺪارۍ رﻳﺎﺳﺖ )(DAIL
ﺑﺴﻢ اﷲ )رﻳﺲ(
د زاﺑﻞ ښﺎر

پتی او تماسونه

٠٧٠٧٩٤٧٣٠٦
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٦٧١٢٣٦
د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ رﻳﺎﺳﺖ )(DRRD
رﺣﻴﻢ داد
دPRTﻣﺮﮐﺰ ﺗﻪ ﻧږدې ،د زاﺑﻞ ښﺎر ،زاﺑﻞ
٠٧٠٦٠٤٨٧٢٠
ټﻴﻠﻔﻮن
Zabul_rrd@yahoo.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ

اﺳﻤﻌﻴﻞ ﻳﻮﺳﻔﻲ )وﻻﻳﺘﻲ ﺁﻣﺮ(
ﺳﺮ ﭘﻞ
٠٧٩٧٩٦٩١٨٩
ټﻴﻠﻔﻮن
iyousofi@savechildren.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.savethechildren.org.uk
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
www.savechildren.org

د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ رﻳﺎﺳﺖ )(DRRD
اﺧﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ )رﺋﻴﺲ(
ﻗﻼت
٠٧٩٩٣١٧٣٦٢
ټﻴﻠﻔﻮن

د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮوګﺮام ﺳﻼﮐﺎرﻩ ډﻟﻪ )(NSP/PMU
اﻧﺠﻨﻴﺮ اﺣﻤﺪ ذﮐﯽ وهﺎج )وﻻﻳﺘﻲ ﺁﻣﺮ(
د ﻧﻮې ښﺎر ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳړﮎ ،ﮔﺪاﻣﺪار ﺟﻮﻣﺎت ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ،ﺷﺒﺮﻏﺎن
٠٧٩٩١٥١٣٤٠
ټﻴﻠﻔﻮن
sarepul@nspafghanistan.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.nspafghanistan.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮوګﺮام ﺳﻼﮐﺎرﻩ ﮐﻤﻴټﻪ )(NSP/PMU
ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻧﻴﮑﺒﻴﻦ )وﻻﻳﺘﻲ ﺁﻣﺮ(
د PMUدﻓﺘﺮ ،د ﺣﻤﺎم ﺳړك  ،د ﻗﻼت ښﺎر
٠٧٠٠٣٥٨٠٤٥
ټﻴﻠﻔﻮن
zabul@nspafghanistan.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.nspafghanistan.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

دﺟﻲ ﺁي زﻳﺪ د اﺳﺎﺳﻲ زدﻩ ﮐړو ﭘﺮوګﺮام )(GIZ/BEPA
ﻧﺬﻳﺮ ﻧﺪﻳﻢ )ﻣﺎﺳټﺮ ﺗﺮﻳﻨﺮ(
د ښﻮوﻧﯥ او روزﻧﯥ د رﻳﺎﺳﺖ ﺗﺮڅﻨګ ،ﺳﺮ ﭘﻞTTC
٠٧٩٩٣٧٣٩٣١
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٧٧٩٠٠٤٠٤
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ nazir.nadeem71@yahoo.com
www.bepafg.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ  -د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯼ ﭘﻼوﯼ
)(UNAMA
ﻇﺎهﺮ ﺷﺎﻩ رﺷﻴﺪﯼ )د دﻓﺘﺮ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل(
د ﺳﻴﺎﻧﮏ ﺳﻴﻤﻪ ،د ﮐﺎﺑﻞ ﮐﻨﺪهﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳړﮎ،ﻗﻼت،د زاﺑﻞ ښﺎر
٣٢٠٥
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٠٠٠٣١٤١٠
ټﻴﻠﻔﻮن
zahirrasheedi@yahoo.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.unama.unmissions.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

ﺳﺮﭘﻞ

د ﮐډواﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻧﺎروې ﭘﻼوﯼ )(NRC
ﺟﮏ زارﻳﻦ )د ﭘﺮوﮔﺮام اﻧﺴﺠﺎم ورﮐﻮوﻧﮑﯽ(
د ﻗﺎﺿﻲ ﮐﻨﺘﻲ ﮐﻠﯽ ،ﺳﺮ ﭘﻞ
٠٧٩٥١٢٣٢٦٣
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٤١٤٥٤٤
jake.zarins@afg.nrc.no
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
fardeen.hafizi@afg.nrc.no
www.nrc.no
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺧﻮﻧﺪي ﺳﺎﺗﻨﯥ دﻓﺘﺮ  -اﻧګﻠﺴﺘﺎن )(SCI

د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺮﺳﺘﻮ هﻤﻐږي )(CoAR
اﺣﻤﺪ رﺷﻴﺪ ﺷﺮﻳﻔﻲ )وﻻﻳﺘﯽ ﺁﻣﺮ(
د ﺳﺮﭘﻞ ﻣﺮﮐﺰ،ﻧﻮﯼ ښﺎر ،ﺳﺮﭘﻞ
٠٧٩٩٢٧٩٠٦٦
ټﻴﻠﻔﻮن
coar_saripul@yahoo.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.coar.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺑﻨګﻠﻪ دﻳﺶ د ﮐﻠﻴﻮ د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﮐﻤﻴټﻪ )(BRAC
ﻋﺒﺪ اﻟﺠﻠﻴﻞ )ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﺁﻣﺮ(
ﺷﻬﺮ ﺳﺮﭘﻞ
٠٧٠٦٦٤٤١٣٣
ټﻴﻠﻔﻮن
jalil.sabik@yahoo.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.bracafg.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺟﺎﭘﺎن د ﺳﻮﻟﯥ وږﻣﻪ )(PWJ
رﻳﮑﻮ هﻴﺮاﯼ )د ټﻮﻟﻮ رﻳﺲ(
ﻧﻮﯼ ښﺎر،ﺳﺮﭘﻞ
ټﻴﻠﻔﻮن

٠٧٩٨٢٦٤٨٣٧
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ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

pwjsarep@zah.att.ne.jp
pwjmazar@zah.att.ne.jp
www.peace-winds.org/en

د ﮐﺮﻧﯥ ،اوﺑﻮﻟﮕﻮﻟﻮ او ﻣﺎﻟﺪارۍ رﻳﺎﺳﺖ )(DAIL
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﯽ ﺳﺮدارﯼ )رﻳﺲ(
ﺳﺮﭘﻞ
٠٧٩٩٣٩٧٨٩١
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٨٨٤٩٥١٥٤
٠٧٩٩١٢٤٧٥١
pdsaripul@mail.gov.af
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ رﻳﺎﺳﺖ )(DRRD
ﺟﺎوﻳﺪ
دوهﻤﻪ وﻟﺴﻮاﻟﻲ ،د وﻻﻳﺖ دﻓﺘﺮ ﺗﻪ ﻧږدې ،ﺳﺮﭘﻞ
٠٧٩٩١٥٨٦٩٦
ټﻴﻠﻔﻮن
Eng.jawid@gmail.co
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
Ahmad.jawid@mrrd.gov.af

وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

د اﮐﺸﻦ ﻓﻴﻢ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(ACF
ﺷﻮﮐﺖ اﷲ )دڅﺎﻧګﯥ رﻳﺲ(
داﻳﺒﮏ وﻟﺴﻮاﻟﻲ ،ﺳﻤﻨګﺎن
ټﻴﻠﻔﻮن

٠٧٩٩٨٣٥٥٨٣
٠٧٧٧٨٣٥٥٨٣

ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
log-samangan@af.missions-acf.org
www.actioncontrelafaim.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺑﻨګﻠﻪ دﻳﺶ د ﮐﻠﻴﻮ د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﮐﻤﻴټﻪ )(BRAC
اﻓﻀﻞ ﺣﺴﻴﻦ )ﺳﻴﻤﻪ ﻳﺰ ﺁﻣﺮ(
د رﺳﺘﻢ د ﺗﺨﺖ ﺳړﮎ،ﺳﻤﻨګﺎن
٠٧٠٠٧٣٠٨٤٥
ټﻴﻠﻔﻮن
afzal.hossain@yahoo.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.bracafg.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ  -د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯼ ﭘﻼوﯼ
)(UNAMA
اﻧﺪرﯼ ﻻرﻳﻦ )د دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺮ(
د ﻣﻮﺗﺮو ﺗﻢ ځﺎﯼ ،د واﻟﻲ د دﻓﺘﺮ ﺳړﮎ ٢ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،ﺳﺮﭘﻞ
٣٢٠٥
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٩٦٠٠٢٦٢٢
ټﻴﻠﻔﻮن
larin@un.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.unama.unmissions.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ دﺳﻮﻳډن ﮐﻤﻴټﻪ )(SCA
اﺣﻤﺪ ﻣﻮﺳﯽ ﺳﻄﺎﻧﻲ )اداري ﻣﺴﻮول(
د ذﮐﺮﻳﺎ د ﺑﺎغ ﺟﻮﻣﺎت ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،اﻳﺒﮏ ،ﺳﻤﻨګﺎن
٠٧٩٩٢٨٨٥٢١
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٥٤٨٢٩٠
mussa.sultani@sca.org.af
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.swedishcommittee.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

د اډوﻧټﺴټ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ او ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯼ ﺳﺎزﻣﺎن )(ADRA
اﻳﺒﮏ
www.adra.euroafrica.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

د ﮐډواﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻧﺎروې ﭘﻼوﯼ )(NRC
ﺑﮑﺮام ﭼﺎﻧﺪ )د ﭘﺮوژې اﻧﺴﺠﺎم ورﮐﻮوﻧﮑﯽ(
د ﺑﺎزار ﺳﻮﺧﺘﻪ ﮐﻠﯽ ،د درﻩ ﺻﻮف وﻟﺴﻮاﻟﻲ،ﺳﻤﻨګﺎن
٠٧٩٥٢٧١٦٢١
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٧٤٥١٤٤٩٥
ilac.samangan@nrcafpk.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.nrc.no
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

ﺳﻤﻨګﺎن

د اﻓﻐﺎن اﻳډ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(Afghanaid
ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ هﻤﮑﺎر )د ﭘﺮوګﺮام وﻻﻳﺘﻲ ﺁﻣﺮ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ ) ٨٧د ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﻴﺪ ﮐﻮر( د ﻗﻄﺐ اﻟﺪﻳﻦ واټ ﺳړﮎ،
د ﻣﺎﻟﻴﯥ رﻳﺎﺳﺖ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،ﻟﻮﻣړۍ ﻧﺎﺣﻴﻪ
٠٧٩٩١٧٢٨٠٩
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٧٤٥٨٠٧٦٠
٠٧٩٩٣٩١٣٥٨
٠٠٨٨٢١٦٨٤٤٠٠١٥٠ – ٥١
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ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ

smgppm@afghanaid.org.uk
smgproad@afghanaid.org.uk
www.afghanaid.org.uk

د ﮐﺮﻧﯥ ،اوﺑﻮﻟﮕﻮﻟﻮ او ﻣﺎﻟﺪارۍ رﻳﺎﺳﺖ )(DAIL
ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ )د ادارې او ﭘﻼن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺁﻣﺮ(
ﺳﻤﻨګﺎن
٠٧٧٣٦١٢٦٢٣
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٧٣٠٨٧٩
٠٧٩٩١٥٨١٢٥

پتی او تماسونه

ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ

sami-200833@yahoo.com
aghafour@nais-af.org

د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ رﻳﺎﺳﺖ )(DRRD
اﻧﺠﻴﻨﺮ اﺣﻤﺪ ﺟﺎوﻳﺪ )رﺋﻴﺲ(
اﻳﺒﮏ ،ﺳﻤﻨګﺎن
٠٧٩٩١٥٨٦٩٦
ټﻴﻠﻔﻮن
د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ رﻳﺎﺳﺖ )(DRRD
ﻣﺤﻤﺪ اﻣﺎن
ﻣﺮﮐﺰﺳﻤﻨګﺎن
٠٧٩٩١٢٤٤٩٠
ټﻴﻠﻔﻮن
Aman.amin@mrrd.gov.af
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮوګﺮام ﺳﻼﮐﺎرﻩ ﮐﻤﻴټﻪ )(NSP/PMU
ﻓﻀﻞ ﺣﻖ )وﻻﻳﺘﻲ ﺁﻣﺮ(
د  PMUدﻓﺘﺮ  ،د اﻳﺒﮏ د ﻟﻴﺴﯥ ﺳړﮎ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،د اﻳﺒﮏ
ښﺎر RRDاﻧګړ
٠٧٩٧٣٦٨٧٢٦
ټﻴﻠﻔﻮن
samangan@nspafghanistan.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.nspafghanistan.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
هﻴﻠﻮﻳﺘﺎس اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(Helvetas
ﺷﻴﺮ ﺁﻗﺎ
د روﯼ دو ﺁب وﻟﺴﻮاﻟﻲ )ﮐﻮز او ﺑﺮ( دﺻﻮف درﻩ ،د اﻳﺒﮏ ښﺎر
٠٧٧٦٨٧٣٧٥٩
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٧٣٤٥٣٥٣٢
٠٧٧٨٢٣٢٨٠٥
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ mohammad.saleem@helvetas.org
Sefatullah.samadi@helvetas.org
www.helvetas.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

ﻏﺰﻧﻲ

اﻓﻐﺎن ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﯽ ټﻮﻟﻨﻪ )(ADA
ﻧﺼﺮاﷲ )وﻻﻳﺘﻲ ﺁﻣﺮ(
 ٣ﭘﻼن ،د ﺳﺮدار ﺧﺎن ﮐﻮر ،د ﺷﻤﺲ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ د ﻟﻴﺴﯥ ﺗﺮ څﻨګ
٠٧٩٩١٤٤٦٠١
ټﻴﻠﻔﻮن
ada.ghazni@ada.org.af
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.ada.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

د ﭘﮋواﮎ ﺧﺒﺮي ﺁژاﻧﺲ )(PAN
ﺷﻴﺮ اﺣﻤﺪ ﺣﻴﺪر) د اړﻳﮑﻮ ﻣﺴﻮول(
د ﻏﺰﻧﻲ ښﺎر
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

٠٧٠٠١٦٧٩٤٦
٠٧٩٩٨٢٣٥٢٨
sa.haidar@gmail.com
www.pajhwok.com

د اﻓﻐﺎن د ښځﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ اوﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(AWSE
راﺣﻠﻪ ﺳﺠﺎدي
د ﻏﺰﻧﻲ ښﺎر
٠٧٧٢١٠٢٥٩٧
ټﻴﻠﻔﻮن
awse_g@yahoo.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.awse.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺮﺳﺘﻮ هﻤﻐږي )(CoAR
ﺣﻔﻴﻆ اﷲ )وﻻﻳﺘﻲ اﻧﺴﺠﺎم ورﮐﻮوﻧﮑﯽ(
د ﺟﻬﺎن ﻣﻠﮑﯥ د ﻧﺠﻮﻧﻮ د ﻟﻴﺴﯥ ﮐﻮڅﻪ ،د ﻏﺰﻧﻲ ښﺎر
٠٧٩٧٤١٠٣٧١
ټﻴﻠﻔﻮن
coar_ghazni@yahoo.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.coar.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻟﭙﺎرﻩ ﺧﻴﺮﻳﻪ ادارﻩ )(WADAN
ﻧﺴﻴﻢ اﷲ )ﻣﺪﻳﺮ(
د ﻧﺮي رﻧځ) ﺗﻮﺑﺮ ﮐﻠﻮز( ﻣﻠﯽ ﻣﺮﮐﺰ ،ﮔﻨﺞ ،د ﻏﺰﻧﻲ ښﺎر،ﻏﺰﻧﻲ
٠٧٩٤٧٠٤٩٧٦
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٨٨٩٩٢٨
inayatniazi2000@yahoo.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
info@wadan.org
www.wadan.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ښځﻮ د ﻣﻼﺗړ او ښﻮوﻧﯥ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(AWEEO
ﺟﻤﺸﻴﺪ )رﻳﺲ(
درﻳﻢ ﭘﻼن ،د ﻏﺰﻧﻲ ښﺎر
٠٧٧٣١٣٣٩٨٩
ټﻴﻠﻔﻮن
aweeo_af_org@yahoo.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺮﺳﺘﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(AADA
ﻣﻴﺮوﻳﺲ ﺻﺪﻳﻘﯽ )د ﭘﺮوژې ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﺁﻣﺮ(
ﻣﺤﻤﺪﯼ ﺟﻮﻣﺎت ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ٣،ﭘﻼن ،د ﻏﺰﻧﻲ ښﺎر
٠٧٩٩٣٣٧٨٩٥
ټﻴﻠﻔﻮن
msidiqi@aada.org.af
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
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وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

msediqi@gmail.com
www.aada.org.af

د ﺑﺎﺧﺘﺮ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ﺷﺒﮑﻪ )(BDN
ﻋﺒﺪاﻟﻮﮐﻴﻞ ﺑﺴﻤﻞ )د ﭘﺮوژې ﺁﻣﺮ(
د ﺗﻴﻠﻮ ﺑﺨﻮاﻧﻲ ټﺎﻧﮏ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،د ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺳړﮎ  ،د ﻏﺰﻧﻲ ښﺎر
٠٧٠٧٣٦٧٢٧٣
ټﻴﻠﻔﻮن
ghazni.pm.bdn@gmail.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
qnasrat@gmail.com
www.bdn.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﻮ او اﺳﺎﻧﺘﻴﺎوو د ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(HAFO
ﺳﻴﻒ ﻋﻠﯽ ﻧﺪرت )ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﺁﻣﺮ(
د ﻓﻴﺾ ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﺗﺐ ﮐﺎرﺗﻪ ،د هﻮاﻳﻲ ډګﺮ ﺗﺮ ﺷﺎ ،د ﻏﺰﻧﻲ ښﺎر
٠٧٨٦٥٠٠٧٩٧
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٠٢٥٦١٠
ghazni@hafo.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
sarabi@hafo.org
www.hafo-int.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺑﻨګﻠﻪ دﻳﺶ د ﮐﻠﻴﻮ د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﮐﻤﻴټﻪ )(BRAC
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺎس ﺳﺘﺎر )ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﺁﻣﺮ(
درﻳﻢ ﭘﻼن  ،د ﻏﺰﻧﻲ ښﺎر
٠٧٠٠٨٧١٦٠٥
ټﻴﻠﻔﻮن
sattar_brac@yahoo.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.bracafg.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺳﻨﺎﺋﻲ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(SDO
ﻋﺒﺪاﻟﺮووف راﻣﮑﻲ )ﺁﻣﺮ(
د ﻗﻨﺪ ﻣﻨډوي ،د ﻗﺮﻩ ﺑﺎغ د ﻣﻮټﺮو ﺗﻢ ځﺎﯼ ،د ﺳﻮﻳډن د ﮐﻤﻴټﯥ
ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰدﻓﺘﺮ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ،د ﻏﺰﻧﻲ ښﺎر،ﻏﺰﻧﯽ
٠٧٩٩٠٠٣١٢٩
ټﻴﻠﻔﻮن
www.sanayee.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د ﺳﻮﻳﺪن ﮐﻤﻴټﻪ )(SCA
ﺣﺒﻴﺐ ﺟﺎن )اداري ﻣﺴﻮول(
د وﺣﺪت ﺳړﮎ ،د ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ)ﮐﺮم اﷲ وﺟﻪ ( ﺟﻮﻣﺎت ﺗﻪ
ﻣﺨﺎﻣﺦ
٠٧٩٩٣٨٤٣٩٥
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٣٨٤٣٩٣
٠٠٨٨٢١٦٤٤٤٤٥٩٧٨
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ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

habib.jan@sca.org.af
www.swedishcommittee.org

د ﻏﺰﻧﯽ د ﮐﻠﻴﻮ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯼ ﭘﺮواګﺮاﻣﻮﻧﻪ )(GRSP
ﻋﻨﺎﻳﺖ اﷲ )ﻣﺪﻳﺮ(
ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﺎزار ،د ﻣﺎﻟﺴﺘﺎن وﻟﺴﻮاﻟﻲ ،د ﻏﺰﻧﻲ ښﺎر
٠٧٧٢٨٦٣٢١٢
ټﻴﻠﻔﻮن
grsponline@yahoo.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
abmatin.sina@gmail.com
www.grsp.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﻏﺰﻧﯽ د ﮐﻠﻴﻮ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯼ ﭘﺮواګﺮاﻣﻮﻧﻪ )(GRSP
ﻋﻮض ﻋﻠﯽ )ﻣﺪﻳﺮ(
د ﺳﻨﮓ ﻣﻴﺶ ﺑﺎزار ،د ﺟﺎﻏﻮري وﻟﺴﻮاﻟﻲ ،ﺟﺎﻏﻮري
٠٧٩٨٨١٤٩٢٣
ټﻴﻠﻔﻮن
e_zeerak@yahoo.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.grsp.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﮐﺮﻧﯥ ،اوﺑﻮﻟﮕﻮﻟﻮ او ﻣﺎﻟﺪارۍ رﻳﺎﺳﺖ )(DAIL
ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ )رﻳﺲ(
د ﻏﺰﻧﻲ ښﺎر
٠٧٩٩٢٢٧٥٥٠
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٦٩١١٢٤
٠٧٩٩٤٣٧٣٤٩
shabasyar@yahoo.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
د ﮐﻠﻴﺪ رادﻳﻮ )(Radio Killid
ﻧﺠﻴﺒﻪ اﻳﻮﺑﯽ
د ﺷﻤﺲ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ ﻟﻴﺴﯥ ﺷﻤﺎل ﺗﻪ ،د ﻣﻬﺘﺎب ﺳړﮎ ،د ﻏﺰﻧﻲ ښﺎر
٠٧٧١٠٨٨٨٨٨
ټﻴﻠﻔﻮن
n.ayubi@killid.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.killid.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ رﻳﺎﺳﺖ )(DRRD
ﻏﻼم ﺳﻨﺎﻳﻲ )رﺋﻴﺲ(
د ﮐﻨﺪهﺎر د ﻣﻮټﺮو ﺗﻢ ځﺎﯼ ،د ﺳﺮﻩ ﺻﻠﻴﺐ دﻓﺘﺮ ﺗﻪ ﻧږدې
٠٧٩٩٧١٧٧٧٧
ټﻴﻠﻔﻮن
Mayal_sana@yahoo.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮوګﺮام ﺳﻼﮐﺎرﻩ ﮐﻤﻴټﻪ )(NSP/PMU
اﻧﺠﻨﻴﺮ داد ﻣﺤﻤﺪ )وﻻﻳﺘﻲ ﺁﻣﺮ(

پتی او تماسونه

درﻳﻤﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ،د ﮐﺎﺑﻞ ﻗﻨﺪهﺎر ﺳړﮎ ،د ﺳﺮې ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ د ﺳړﮎ
ښﻲ ﺧﻮا ،د ﺧﻮاﺟﻪ اﺣﻤﺪ د ﺳړك آﻴڼﻪ ﺧﻮا ،د ﺧﻮاﺟﻪ اﺣﻤﺪد
ښﻮوﻧځﻲ ﺗﺮڅﺘګ
٠٧٩٩٣٧١٠٠٨
ټﻴﻠﻔﻮن
ghazni@nspafghanistan.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.nspafghanistan.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ښځﻮ ﺗﻌﻠﻴﻤﯽ ﻣﺮﮐﺰ )(AWEC
ﺳﻴﺪ ﻋﺒﻴﺪاﷲ هﺎﺷﻤﯽ )د ﭘﺮوژې ﻣﺪﻳﺮ(
د ﻏﺰﻧﻲ ښﺎر
٠٧٨٦٧٠٦٤٩٣
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

imobaid87@hotmail.com
www.awec.info

داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ دﻧﺎروې ﮐﻤﻴټﻪ )(NAC
هﺎﺷﻢ رواب )ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰﻣﺪﻳﺮ(
د روﻏﺘﻮن ﺗﺮ څﻨګ ،ﻣﺎﺷﺎ ﺳﻨګ ،ﺟﺎﻏﻮري ،ﻏﺰﻧﯽ
٠٧٩٩٤٦٥٣٦٤
ټﻴﻠﻔﻮن
jfofieldofficer@nacaf.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.afghanistan.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ دﻧﺎروې ﮐﻤټﻪ )(NAC
ﻗﺎﺳﻢ ﻧﻮري )د دﻓﺘﺮ د ﭘﺮوګﺮام ﺁﻣﺮ(
د ﺟﻬﺎن ﻣﻠﮑﯥ د ﻧﺠﻮﻧﻮ د ﻟﻴﺴﯥ ﺳړﮎ ،ﭘﻮﺳﺘﻪ ) ٤٠د ﻓﺮﺧﯽ
رﺳﺘﻮراﻧﺖ ﺗﺮﺷﺎ( د ﻏﺰﻧﻲ ښﺎر،ﻏﺰﻧﻲ
٠٧٧٧٨٩٨١٩١
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٨٦٥٧١٥٧٤
qnoori@nacaf.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.afghanistan.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

ﻏﻮر

د اﻓﻐﺎن اﻳډ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(Afghanaid
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻃﺎرق )د ﭘﺮوګﺮام وﻻﻳﺘﻲ ﺁﻣﺮ(
د هﺮﻳﺮود ﺳﻴﻨﺪ ﺗﻪ ﻧږدې ،د ﻏﻮر-هﺮات ﺳړﮎ ،د ﭼﻐﭽﺮان ښﺎر
٠٧٩٨٤٠٥٦٠٩
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٧٠٢٥٨٩٧
٠٧٩٨١٠١٨٣٠
٠٠٨٨٢١٦٨٤٤٠٠١٢٩-٣٠
ghorppm@afghanaid.org.uk
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
ghorproad@afghanaid.org.uk

وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

www.afghanaid.org.uk

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن )(AIHRC
ﺟﻮاد رﺿﺎﻳﻲ )د ﭘﺮوﮔﺮام وﻻﻳﺘﻲ ﺁﻣﺮ(
د ﭘﺎرﮎ زراﻋﺖ ﺷﻤﺎل ﺗﻪ ،ﭼﻐﭽﺮان،،د ﻏﻮر ښﺎر،ﻏﻮر
٠٧٩٣١٨٨٧٢٥
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٥٤٨٠٠٠٥٦
ghor@aihrc.org.af
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.aihrc.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﮐﺸﻦ ﻓﻴﻢ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(ACF
ﻋﺒﺪاﻟﻮﮐﻴﻞ )د څﺎﻧګﯥ رﻳﺲ(
د ﺗﺎﻳﻮارﻩ وﻟﺴﻮاﻟﻲ ،د ﻏﻮر ښﺎر،ﻏﻮر
٠٧٠٣٢٨٣٩٨٢
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٧٥٩٥٤٠٥
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ log-ghor@af.missions-acf.org
www.actioncontrelafaim.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﻮ د هﻤﻐږۍ ادارﻩ-هﻤﮑﺎرﯼ )(CHA
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎدر رﺣﻴﻤﻲ )دد ﻓﺘﺮ ﺁﻣﺮ(
د ﻏﺎزي درﻩ ﺳړﮎ ،د ﭼﻐﭽﺮان ښﺎر ﻟﻮﻳﺪﻳځ ،ﭼﻐﭽﺮان
٠٧٩٩٢٩٨٢٣٢
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٠٨٨٢١٦٥١١٥٠٩٥٦
ghore@cha-net.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.cha-net.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺑﻨګﻠﻪ دﻳﺶ د ﮐﻠﻴﻮ د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﮐﻤﻴټﻪ )(BRAC
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﯽ اﻟﺪﻳﻦ )ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﺁﻣﺮ(
ﻧﻮﺁﺑﺎد ،ﭼﻐﭽﺮان ،د ﻏﻮر ښﺎر
٠٧٠٦٠٣٩٧٧٦
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ mohiuddin_bracghor@yahoo.com
www.bracafg.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺳﻲ ،ﺁر ،اس ﻣﻮﺳﺴﻪ )(CRS
ﺷﮑﻴﺐ زﻳﺮﮎ )ﻟﻮړ ﭘﻮړﯼ ﻣﺪﻳﺮ(
د ﻓﺎﻣﻠﻴﺎﻧﻮ ﻟﻮﻳﺪﻳځﻪ ﺧﻮا ،د ﮐﻮرﺷﻤﻴﺮﻩ ٢١٢
٠٧٠٠٤٠٠٠٦٤
ټﻴﻠﻔﻮن
szerak@asia.crs.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.crs.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﮐﺮﻧﯥ ،اوﺑﻮﻟﮕﻮﻟﻮ او ﻣﺎﻟﺪارۍ رﻳﺎﺳﺖ )(DAIL
ذﺑﻴﺢ اﷲ )اﺟﺮاﻳﻴﻮي ﺁﻣﺮ(
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د ﻏﻮر ښﺎر،ﻏﻮر
ټﻴﻠﻔﻮن

ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ

٠٧٩٩٥٦٤٧٨١
٠٧٨٩٥٦٥١٩٥
٠٧٩٧٠٦٩٨١٧

niazi.2009@yahoo.cm

د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ رﻳﺎﺳﺖ )(DRRD
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻓﺮهﻨﮓ )رﺋﻴﺲ(
د ﭼﻐﭽﺮان ښﺎر،ﻏﻮر
٠٧٩٩٣٥٨٥٢٤
ټﻴﻠﻔﻮن

د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ رﻳﺎﺳﺖ )(DRRD
ﺗﺎج ﻣﺤﻤﺪ زﻻل
د ﻏﻮر ښﺎر
٠٧٩٩٣٦٠١٨٠
ټﻴﻠﻔﻮن
Taj.zolal@mrrd.gov.af
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
د ﻣﻠﯽ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ټﻮﻟﻨﻪ )(NDA
اﻧﺠﻨﻴﺮ ﻏﻔﻮر )د اړﻳﮑﻮ ﻣﺴﺆول(
د ﭼﻐﭽﺮان ښﺎر،ﻏﻮر
٠٠٨٨٢١٦٥١١٠٦٧٠٣
ټﻴﻠﻔﻮن
د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮوګﺮام ﺳﻼﮐﺎرﻩ ﮐﻤﻴټﻪ )(NSP/PMU
اﻧﺠﻨﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻨﯽ )وﻻﻳﺘﻲ ﺁﻣﺮ(
د ﺣﺎﺟﯽ ﻋﺒﺪاﻻﺣﻤﺪ ﮐﻮر ،دهﺪ ﮐﺎﺳﯽ ﮐﻠﯽ ،زړې ﮐﻼ ﺗﻪ
ﻧږدې،ﭼﻐﭽﺮان،د ﻏﻮر ښﺎر
٠٧٩٦٩٣٩٨٩١
ټﻴﻠﻔﻮن
ghor@nspafghanistan.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.nspafghanistan.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
ﻧړﻳﻮال ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯼ ﭘﻼوﯼ )(IAM
هﻨﻨﻠﻮر ﺳﺘﻴﻦ )ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﺁﻣﺮ(
ﻟﻌﻞ او ﺳﺮﺟﻨګﻞ ،د ﻟﻌﻞ وﻟﺴﻮاﻟﻲ ﻣﺮﮐﺰ ،د هﻨﻪ اﯼ ﺳﺎﻗﻮﺑﻪ
ﮐﻠﯽ،ﻟﻌﻞ و ﺳﺮﺟﻨګﻞ،ﻏﻮر
٠٧٩٦١٩٩٢٨٥
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٠٨٨٢١٦٥٥٥٨٩٢٨٥
rtl.lal@iam-afghanistan.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.iam-afghanistan.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ  -د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯼ ﭘﻼوﯼ
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)(UNAMA
ﻓﻀﻞ اﻟﻠﺤﻖ ﻓﻀﻞ )د ﺳﻴﺎﺳﻲ ﭼﺎرو ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل(
د هﻮاﻳﻲ ډګﺮ ﺗﺮ څﻨګ،ﻏﻮر،د ﭼﻐﭽﺮان ښﺎر،ﻏﻮر
٣٢٠٥
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٩٧٤٠٣٧٩١
ټﻴﻠﻔﻮن
fazelf@un.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.unama.unmissions.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

ﻓﺎرﻳﺎب

د ﭘﻲ ﺁر ﺑﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(PRB
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎرف )اداري ﺁﻣﺮ(
اﺧﻼص ﺟﻮﻣﺎت ﺗﻪ ﻧږدې،ﻧﻮﯼ ښﺎر،اﻧﺪﺧﻮﯼ،ﻓﺎرﻳﺎب
٠٧٩٩٤٤٨٣٢٨
ټﻴﻠﻔﻮن
prbmazar@yahoo.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.prb.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
اﻓﻐﺎن ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ ټﻮﻟﻨﻪ )(ADA
اﺑﺮاهﻴﻢ ﻣﻨﮕﻞ )وﻻﻳﺘﻲ ﺁﻣﺮ(
٢ﻧﺎﺣﻴﻪ ،ﺗﺎﺗﺎر ﺧﺎﻧﻪ ،د هﺮات ﮔﺬر ﺑﻨﺪر ،د ﻓﺎرﻳﺎب ښﺎر
٠٧٧٢٣٧٤٦٧٨
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٤٦١٢٣٦
ada.faryab@ada.org.af
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.ada.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
اﻧټﺮﺳﺎس  -د ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺳﺎزﻣﺎن )(INTERSOS
د اﺑﻮ ﻣﺴﻠﻢ ﻟﻴﺴﯥ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،درﻳﻤﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،ﻣﻴﻤﻨﻪ
٠٧٩٩٧١٣٩٨٢
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
maimana.afghanistan@intersos.org
www.intersos.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺮﺳﺘﻮ هﻤﻐږي )(CoAR
اﺳﺪ اﷲ )وﻻﻳﺘﻲ ﺁﻣﺮ(
د راډﻳﻮ ﻏﺮﺑﺖ وداﻧۍ ،د ﻓﺎرﻳﺎب ښﺎر
٠٧٧٢٢٨٤٣٤٤
ټﻴﻠﻔﻮن
coar_kbl@yahoo.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.coar.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن )(AIHRC
ﺳﻴﺪ ﺣﻔﻴﻆ اﷲ ﻓﻄﺮت )د ﭘﺮوﮔﺮام وﻻﻳﺘﻲ ﺁﻣﺮ(
د هﻮاﻳﻲ ډﮔﺮ ﺳړﮎ ،د ﻧﺴﻮان ﻧﻤﺒﺮ  ٣ﻟﻴﺴﯥ ﺗﺮ څﻨګ

پتی او تماسونه

ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

٠٧٩٩٢٥٠٥٥٣
٠٧٧٧٢٥٠٥٥٣
fetrat_aihrc@yahoo.com
maimana_adm@yahoo.com
www.aihrc.org.af

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺮﺳﺘﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(AADA
ﻗﻤﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﺨﺮﯼ )د ﭘﺮوژې ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﺁﻣﺮ(
د هﻮاﻳﻲ ډګﺮ ﺳړﮎ )د اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﻴﻔﻪ ﺟﻮﻣﺎت ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ
٠٧٩٩٢٧١٥٢٦
ټﻴﻠﻔﻮن
qfakhri@aada.org.af
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
qamaruddinfakhri@yahoo.com
www.aada.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﻮ د هﻤﻐږۍ ادارﻩ  -هﻤﮑﺎرﯼ )(CHA
ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﺻﻤﻴﻤﻲ )د دﻓﺘﺮ ﺁﻣﺮ(
د ﻋﺒﺪاﻟﺮوف ﺳﻮري ﮐﻮر )د ﻗﻴﺼﺮ او اﻟﻤﺮ ﺗﻢ ځﺎﯼ ﺗﻪ ﻧږدې(،د
ﻣﻴﻤﻨﯥ ښﺎر ،ﻓﺎرﻳﺎب
٠٧٧٨٥٨٥٧٣٥
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩١٦٩٧٨٣
faryab@cha-net.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.cha-net.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺑﻨګﻠﻪ دﻳﺶ د ﮐﻠﻴﻮ د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﮐﻤﻴټﻪ )(BRAC
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺴﺘﻔﺬ اﻟﺮﺣﻤﻦ )ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﺁﻣﺮ(
ﻣﻴﻤﻨﻪ
٠٧٠٢٢١٨٨٠١
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

bbek035@gmail.com
www.bracafg.org

د ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ هﻤﮑﺎرﻳﻮ ادارﻩ  -اﮐﺘﻴﺪ )(ACTED
ﺟﺎوﻳﺪ اﮐﺒﺮﯼ )ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ اﻧﺴﺠﺎم ورﮐﻮوﻧﮑﯽ(
ﺧﺎﻧﻪ  ،ﻟﻮﻣړۍ د ﺷﺮف ﺑﻴګ ﮐﻮر ،د ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺳړﮎ ،ﮐﻮهﻲ
ﻧﺎﺣﻴﻪ
٠٧٩٩١٧٣٨٤٠
ټﻴﻠﻔﻮن
maymana@acted.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.acted.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺳﻨﺎﺋﻲ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(SDO
ﻣﺤﻤﺪ وزﻳﺮ )ﺁﻣﺮ(
د ﮐﻮﻳﺎس راډﻳﻮ اﺳﻴﺸﻦ ﺗﺮ څﻨګ ،د ﺳﺒﺰﻣﻨډوي ﮐﻮڅﻪ ښﺎر

ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

٠٧٩٩٤٨٠٧٨٧
faryab.sdo@gmail.com
www.sanayee.org.af

د ﻓﺎرﻳﺎب د ﻟﻮړو زدﻩ ﮐړو اﻧﺴﺘﻴﺘﻴﻮت )(FIHE
ﻓﻴﺾ اﷲ ﺣﺒﻴﺒﻲ )د اﻧﺴﺘﻴﺘﻴﻮت رﻳﺲ(
د ﻟﻮدﻳﻦ ﺳړﮎ
٠٧٩٩٢٧٤٧١٢
ټﻴﻠﻔﻮن

د ﮐډواﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻧﺎروې ﭘﻼوﯼ )(NRC
وﻳﻨﺴﻨﺖ ﺗﺮﻳﻨﻴﺪاد )د ﭘﺮوژې اﻧﺴﺠﺎم ورﮐﻮوﻧﮑﯽ(
٤ﻧﺎﺣﻴﻪ ،ﻋﺮب ﺧﺎﻧﻪ،،د ﻓﺎرﻳﺎب ښﺎر
٠٧٩٦٥٥٣٣٧٦
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠١٨٦٥١٨
٠٠٨٨٢١٦٦٧٢٢٣٣٤٦
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
edu.pc1@nrcafpk.org
admin.maimana@nrcafpk.org
www.nrc.no
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﮐﺮﻧﯥ ،اوﺑﻮﻟﮕﻮﻟﻮ او ﻣﺎﻟﺪارۍ رﻳﺎﺳﺖ )(DAIL
اﺳﺪ اﷲ ﺑﻬﺎر )رﻳﺲ(
د ﻓﺎرﻳﺎب ښﺎر
٠٧٠٠٧٣٠٨٧٩
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٢٥١٧٠٦
د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ رﻳﺎﺳﺖ )(DRRD
اﻣﺎن اﷲ ﺳﻠﻴﻤﯽ
د هﻮاﻳﻲ ډﮔﺮ ﺳړﮎ ،د ﺟﺎﻣﻊ ﺟﻮﻣﺎت ﺗﺮڅﻨګ
٠٧٩٩٣٣٠٥٣٠
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ Amanullah.salimi@mrrd.gov.af
د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺧﻮﻧﺪي ﺳﺎﺗﻨﯥ دﻓﺘﺮ  -اﻧګﻠﺴﺘﺎن )(SCI
ﺳﻬﻴﻞ ﻋﻈﻴﻤﯽ )ﻟﻮړ ﭘﻮړﯼ وﻻﻳﺘﻲ ﺁﻣﺮ(
د ﻓﺎرﻳﺎب ښﺎر
٠٧٩٩٤١٧٦٩٥
ټﻴﻠﻔﻮن
SAzami@savechildren.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.savethechildren.org.uk
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
www.savechildren.org
د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﮐډواﻟﻮ ﻋﺎي ﮐﻤﻴﺸﻨﺮي )(UNHCR
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ﻋﺒﺪ اﻟﺼﺪﻳﻖ ﺻﺪﻳﻘﻴﺎر )ﻟﻮړﭘﻮړﯼ ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل(
ﻟﻮﻣړۍ ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،ﻟﻮﻣړﯼ ﺳړﮎ ،ﮐﻮهﯽ ﺧﺎﻧﻪ
٠٧٠٠٢٨٢٦٤٧
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٠٨٧٣٧٦٢٩٢٩١٨٥
٠٠٨٨٢١٦٥١١٠٢٥٧٧
٠٠٨٧٣٧٦٢٧٣٦١٨٦
ﻓﮑﺲ
sediqyar@unhcr.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
afgmn@unhcr.org
www.unhcr.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

داﻓﻐﺎن ﮐﻮرﻧﻴﻮﭘﻴﻮﺳﺘﻮن )(SAF
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻌﻴﻢ ﻣﺼﻤﻢ )د ﭘﺮوګﺮام ﺁﻣﺮ(
د ﮐﻮرﺷﻤﻴﺮﻩ  ،٣٠٨د ﺗﻨﺪورﮎ ګﺬر ،څﻠﻮرم ﺳړﮎ
٠٧٩٩١٥٨٨٤٥
ټﻴﻠﻔﻮن
faryab@saf.org.af
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.saf.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ښځﻮ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﺮﮐﺰ )(AWEC
اﺣﻤﺪ راﺷﺪ رﺷﺎد )د ﭘﺮوژې ﺁﻣﺮ(
د ﻓﺎرﻳﺎب ښﺎر
٠٧٩٩١٥٤١٣٧
ټﻴﻠﻔﻮن
faryab@awec.info
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.awec.info
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
ﻧړﻳﻮال ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯼ ﭘﻼوﯼ )(IAM
ﺑﺎرﺑﻞ ﺑﮏ )ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﺁﻣﺮ(
٦٢٥
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٩٩٦١٥٧٨٧
ټﻴﻠﻔﻮن
rtl.faryab@iam-afghanistan.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.iam-afghanistan.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ  -د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯼ ﭘﻼوﯼ
)(UNAMA
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺨﯽ )د دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺮ(
دﻣﺮﮐﺰي ښﺎري ﭘﺎرﮎ ﺷﻤﺎل ،د ﭘﺸﺘﻨﯥ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺮ څﻨګ ،د ﻋﺮب
ﺧﺎﻧﻪ ښﺎر،ﻓﺎرﻳﺎب،ﻣﻴﻤﻨﻪ
٣٢٠٥
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٩٧٦٦٢٥٠٠
ټﻴﻠﻔﻮن
sakhi1@un.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
sakhipejouhish@yahoo.com

26

وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

www.unama.unmissions.org

ﻳﻮﻧﻴﺴﻒ  -د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﻣﻼﺗړ ﺻﻨﺪوق
)(UNICEF
د ﻓﺎرﻳﺎب ښﺎر
٠٧٩٨٥٠٧٣٨٧
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

kabul@unicef.org
www.unicef.org

ﻓﺮاﻩ

اﻓﻐﺎن ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ټﻮﻟﻨﻪ )(ADA
ﻋﺒﺪاﻟﺼﺒﻮر ﺧﺪﻣﺖ )وﻻﻳﺘﻲ ﺁﻣﺮ(
اﺗﻢ ﺳړﮎ ،ﻟﻮﻣړۍ ﻧﺎﺣﻴﻪ HELP ،دﻓﺘﺮ ﺗﻪ ﻧږدې
٠٧٩٩٥٩٧٩٥٣
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٥٥٦٨١٢
ada.farah@ada.org.af
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.ada.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

د ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﻮ د هﻤﻐږۍ ادارﻩ-هﻤﮑﺎرﯼ )(CHA
ﻣﻠﮏ اﻓﻐﺎن وﮐﻴﻠﻲ )د دﻓﺘﺮ ﺁﻣﺮ(
د ﺑﺎغ ﭘﻞ ﺳړﮎ )د ﺑﺮق ﺑﺲ اﺳﺘﻴﺸﻦ ﺳﻮﻳﻠﻲ ﺧﻮا( ﻓﺮاﻩ
٠٧٩٩٦١٥٣٨٩
ټﻴﻠﻔﻮن
farah@cha-net.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.cha-net.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﮐﺮﻧﯥ ،اوﺑﻮﻟﮕﻮﻟﻮ او ﻣﺎﻟﺪارۍ رﻳﺎﺳﺖ )(DAIL
ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻠﻢ داﻧﺎ )رﻳﺲ(
ﻓﺮاﻩ
٠٧٩٩٦٠٢٢٦٠
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٦٨٣٠٢٨
٠٧٩٩٥٩١٩٣٣
aslamdana@yahoo.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
dail.frah@yahoo.com
د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ رﻳﺎﺳﺖ )(DRRD
اﻧﺠﻴﻨﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮووف )رﺋﻴﺲ(
ﻟﻮﻣړۍ ﻧﺎﺣﻴﻪ ،د ﻏﻨﻤﻮ د ﻣﺎرﮐﻴټ ﺧﺘﻴځ ﺗﻪ ،د ﻓﺮاﻩ ښﺎر
٠٧٩٩٠٩٥٤٩٩
ټﻴﻠﻔﻮن
Eng_rauf@yahoo.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ

پتی او تماسونه

د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮوګﺮام ﺳﻼﮐﺎرﻩ ﮐﻤﻴټﻪ )(NSP/PMU
اﻧﺠﻨﻴﺮ ﺻﻴﻒ اﷲ )وﻻﻳﺘﻲ ﺁﻣﺮ(
د ډاﮐټﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﮐﻮر ٤ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ٨ ،ﺳړﮎ ،د ﻓﺮاﻩ ﻣﺤﺒﺲ ﺗﻪ ﻧږدې
٠٧٩٩٣٩٣٠٢٣
ټﻴﻠﻔﻮن
farah@nspafghanistan.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.nspafghanistan.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ  -د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯼ ﭘﻼوﯼ
)(UNAMA
ﻣﺤﻤﺪ ﮔﻞ ﺻﺪﻳﻖ )د ﺣﮑﻮﻣﺘﺪارۍ ﻣﺪﻳﺮ(
د ښﺎر ﻣﺮﮐﺰي ﺳﻴﻤﻪ ،ﻓﺮاﻩ
٣٢٠٥
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٩٩٣٤١٨٤٨
ټﻴﻠﻔﻮن
seddiqi@un.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.unama.unmissions.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

ﮐﺎﭘﻴﺴﺎ

د اﻟﺒﻴﺮوﻧﻲ ﭘﻮهﻨﺘﻮن )(AU
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺷﻴﺪ )د ﭘﻮهﻨﺘﻮن رﻳﺲ(
د ﮔﻠﺒﻬﺎر ﻧﺴﺎﺟۍ ﺷﺮﮐﺖ،،ﻣﺤﻤﻮد راﻗﻲ
٠٧٩٩٣١٧٤٣٥
ټﻴﻠﻔﻮن
د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ رﻳﺎﺳﺖ )(DRRD
اﻧﺠﻴﻨﺮ ﺣﻴﺎت اﷲ )رﺋﻴﺲ(
ﻣﺤﻤﻮد راﻗﻲ
٠٧٩٩٤٣٣٥٨٢
ټﻴﻠﻔﻮن
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮﻩ د ﺑﻠﺠﻴﻢ د ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ادارﻩ )(SAB
د ﺛﻨﺎ ﺧﻴﻞ ﮐﻠﯽ ،ﻳﻮ ﻧﻴﻢ ﮐﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮ د ﮔﻠﺒﻬﺎر د ﻧﺴﺎﺟۍ د ﺑﺎزار ﺧﺘﻴځ
ﭘﻪ ﻟﻮر
www.assosab.be
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺑﻨګﻠﻪ دﻳﺶ د ﮐﻠﻴﻮ د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﮐﻤﻴټﻪ )(BRAC
ﺷﻔﻴﻖ اﻻﺳﻼم )ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﺁﻣﺮ(
دﻩ ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﺎزار،،ﮐﺎﭘﻴﺴﺎ
٠٧٠٦٧٩٦٧٠٩
ټﻴﻠﻔﻮن
www.bracafg.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﮐﺮﻧﯥ ،اوﺑﻮﻟﮕﻮﻟﻮ او ﻣﺎﻟﺪارۍ رﻳﺎﺳﺖ )(DAIL
ﻓﺪا ﻣﺤﻤﺪ )د ﭘﻼن ﺁﻣﺮ(

ټﻴﻠﻔﻮن

٠٧٠٠٠٣٩٤٤٦
٠٧٩٩١٠٠٩٧٦
٠٧٩٥٧٦٩٠٧٣

د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ رﻳﺎﺳﺖ )(DRRD
ﺣﻴﺎت اﷲ ﻓﺮهﻨﮓ
٠٧٩٩٤٣٥٥٨٢
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ Hayatullah.farhang@mrrd.gov.af
د ﻣﺮﺳﯽ ﮐﺎرﭘﺲ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(MC
ﻋﺒﻴﺪاﷲ ﻣﺸﻌﻞ )د ﭘﺮوﮔﺮام ﺁﻣﺮ(
ﮐﺎﭘﻴﺴﺎ
٠٧٩٣٥٠٦٢١٦
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩١١٠٩٧٥
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏOmashal@af.mercycorps.org
www.mercycorps.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﻣﺮﻳﺴﺘﻮﭘﺲ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ  -اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(MSI
ﻣﺼﻄﻔﯽ )وﻻﻳﺘﻲ اﻧﺴﺠﺎم ورﮐﻮوﻧﮑﯽ(
د وﻻﻳﺖ ﻣﺮﮐﺰ ،ﺟﺎﻣﭽﯽ ،د ﺷﻴﺮﮔﻞ ﮐﻠﯽ ،د ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﻮر
٠٧٨٧٨٨٩٥٠٢
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٧٥١٠١٠٢٠
ﻓﮑﺲ
Ka.pc@msi-afg.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.mariestopes.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮوګﺮام ﺳﻼﮐﺎرﻩ ﮐﻤﻴټﻪ )(NSP/PMU
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺟﺎوﻳﺪ )وﻻﻳﺘﻲ ﺁﻣﺮ(
د ﮐﻮهﺴﺘﺎن ﻟﻮﻣړۍ وﻟﺴﻮاﻟﻲ ،د ﮔﻠﺒﻬﺎر ﺷﺮﮐﺖ ،د ﻟﻮﻣړۍ
وﻟﺴﻮاﻟۍ ﺳﻮﻳﻞ ﺧﻮاﺗﻪ ،د واﻟﻲ دﻓﺘﺮ ،د ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳړﮎ ﺗﺮ څﻨګ
٠٧٠٠٢٤٢٣٣٤
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ kapisa@nspafghanistan.org
www.nspafghanista
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

ﮐﻨﺪهﺎر

د ﺳﺮﻩ ﺻﻠﻴﺐ او ﺳﺮې ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ د ټﻮﻟﻨﻮ ﻧړﻳﻮال ﻓﺪراﺳﻴﻮن
)(IFRC
ﺳﻴﺪ ﻋﻤﺮ ﺷﺎﻩ )د دﻓﺘﺮ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ(
د  ARCSد دﻓﺘﺮ اﻧګړ ،د ﻋﻴﺪګﺎﻩ ﺳړﮎ ،ﮐﻨﺪهﺎر ﻣﺮﺳﺘﻮن
٠٧٠٠٣٠٣٥٩٧
ټﻴﻠﻔﻮن
Sayed.omershah@ifrc.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
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www.arcs.org.af

وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ – د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ روﻏﺘﺎﻳﻲ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ
)(IbnSina-PHPA
ﺻﺪﻳﻖ )د ﭘﺮوژې ﺁﻣﺮ(
٣ﻧﺎﺣﻴﻪ ،آﻨﺪهﺎر
٠٧٩٨٥٥٣٩١٨
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ dr_kakarsadiqullah@yahoo.com
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺮﺳﺘﯽ-اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(IRA
ﻣﻄﻴﻊ اﷲ )ﻣﺎﻟﻲ او اداري ﻣﺪﻳﺮ(
د ﺣﺠﺎڼۍ د ﮐﻠﻴﻨﻴﮏ ﺗﺮ څﻨﮏ ٦،ﻧﺎﺣﻴﻪ
٠٧٠٣٦١٨٦٦٠
ټﻴﻠﻔﻮن
matiullah@irafg.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.islamic-relief.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
www.irafghanistan.org
اﻓﻐﺎن ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ټﻮﻟﻨﻪ )(ADA
اﻧﻮر اﻣﺘﻴﺎز )ﺳﺮ ﭘﺮﺳﺖ وﻻﻳﺘﻲ ﺁﻣﺮ(
٦ﻧﺎﺣﻴﻪ ،د ﺣﺎﺟﯽ اﺣﻤﺪ اﷲ ﮐﻮر ،د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﮐﻨﺪهﺎر دﻓﺘﺮ ﺗﺮ څﻨګ،
ﺳﺮﻩ ﺟﻮﻣﺎت ﺗﻪ ﻧږدې ،آﻨﺪهﺎر
٠٧٠٠٣٢٠٣٤٦
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٧٣٣١٩٥١
ada.kandahar@ada.org.af
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.ada.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﭘﮋواﮎ ﺧﺒﺮي ﺁژاﻧﺲ )(PAN
ﺑﺸﻴﺮ اﺣﻤﺪ ﻧﺪﻳﻢ
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

٠٧٩٩٨٠٦٥٠٨
٠٧٠٨١٩٨٤٥٩
bashir.naadim@googlemail.com
www.pajhwok.com

ﭘﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﭼﺎروﮐﯥ ﻣﻠﯽ دﻣﻮﮐﺮاټﻴﮏ اﻧﺴﺘﻴﺘﻴﻮت )(NDI
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﺳﺎﻃﻊ )د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮﺁﻣﺮ(
ﺳﻮرﺟﻮﻣﺎت ،د هﻨﺪ زړﻩ ﻗﻮﻧﺴﻠګﺮي،ﻧﻮﯼ ښﺎر
٠٧٩٩٨٢٨٠٦٢
ټﻴﻠﻔﻮن
msatee@ndi.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.ndi.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اداري اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ او ﻣﻠﻜﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاك آﻤﻴﺴﻴﻮن
)(IARCSC
ﻋﺰﻳﺰ اﷲ وﻏﻠﻲ )رﻳﺲ(
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د هﺮات دروازﻩ ،د ﮐﻠﺘﻮر او ځﻮاﻧﺎﻧﻮ رﻳﺎﺳﺖ ﺗﺮڅﻨګ ،آﻨﺪهﺎر
٠٧٠٣٣٣٣٩٥٣
ټﻴﻠﻔﻮن
www.iarcsc.gov.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﻓﻐﺎن د روﻏﺘﻴﺎﻳﯽ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﻣﻮﺳﺴﻪ
)(AHDS
ﻓﻴﺾ رﺣﻤﻦ رﺣﻤﺎﻧﺰﯼ )وﻻﻳﺘﻲ ﺁﻣﺮ(
د ﭘﺎﺗﻮ ﮐﻼ ﺳړﮎ،ﮐﺎﺑﻞ ﺷﺎﻩ،آﻨﺪهﺎر
٠٧٩٩٦٠٦٦٩٧
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٣٣١٧٢٨
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ nasreen.barakzai@yahoo.com
drf_r@yahoo.com
www.ahds.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺳﺎزﻣﺎن )(AHRO
ﻣﺤﻤﺪ زﻣﺎن روﻓﻲ
روﺷﻦ دﻓﺘﺮ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،د ﮐﺮز ﺑﺎزار ،د اﺳﺘﺪﻳﻮم ﺳړﮎ ،آﻨﺪهﺎر
٠٧٨٨٨٨٦٩٣٥
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٠٦٢٦٣٧
zaman_raofi@yahoo.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
zaman.raofi@gmail.com
www.ahro.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن )(AIHRC
ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﻧﻮرزﯼ )د ﭘﺮوﮔﺮام ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﺁﻣﺮ(
د ﺷﻬﻴﺪ داود ﺳړﮎ ،د ﻣﻴﺮوﻳﺲ روﻏﺘﻮن ﻟﻮﻳﺪﻧﺢ ﺗﻪ ٦ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ
٠٧٠٠٣٠٥١١٧
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٣٩١١٥٦
٠٠٨٨٢١٦٢١٠١٤٥٧٥
kandahar@aihrc.org.af
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
aihrc_k@yahoo.com
www.aihrc.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﻟﭙﺎرﻩ ﺧﻴﺮﻳﻪ ادارﻩ )(WADAN
ﻣﺠﻴﺐ اﺣﻤﺪ )اﻧﺴﺠﺎم ورﮐﻮوﻧﮑﯽ(
د ﮐﻮرﺷﻤﻴﺮﻩ  ،٣د ﻏﺎزﯼ ﭘﺎرﮎ ﻋﻤﻮﻣﯽ دروازې ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ
٠٧٠٠١٩٠٩٩٨
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٨٨٩٩٢٨
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ

inayatniazi2000@yahoo.com
info@wadan.org

پتی او تماسونه

وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

www.wadan.org

د ﺳﻮﻳﻞ او ﻟﻮﻳﺪﻳځ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن د د هﻤﻐږۍټﻮﻟﻨﻪ
)(SWABAC
اﻧﺠﻨﻴﺮ ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ )اﺟﺮاﻳﻲ اﻧﺴﺠﺎم ورﮐﻮوﻧﮑﯽ(
د هﺮات ﺳړﮎ ،ﺳﻮر ﺟﻮﻣﺎت ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ،د ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ د ودوﻧﻮ
ﺗﺎﻻر ﺗﻪ ﻧږدې،ﻧﻮﯼ ښﺎر
٠٧٩٩٠٨٨٠٣٦
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٣٠١١٠٥
٠٧٩٩١٤٧٤٠٠
swabac@yahoo.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
swabac@gmail.com
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻏﻴﺮﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ادارو د ﺧﻮﻧﺪي ﺳﺎﺗﻨﯥ دﻓﺘﺮ
)(ANSO
)د ﺳﻮﻳﻞ ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ دﻓﺘﺮ(
د ANSOﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰدﻓﺘﺮ
٠٧٠٠٤٩٢٥٥٠
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٦٦٨٨٤١٦
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

south2@afgnso.org
south@afgnso.org
www.afgnso.org

د ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﻮ د هﻐږۍ ادارﻩ -هﻤﮑﺎرﯼ )(CHA
ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎهﺮ )د دﻓﺘﺮﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺁﻣﺮ(
د ﮐﻮر  ،٥٨٣٠د ﺣﺎﺟﯽ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺟﻮﻣﺎت ﺗﻪ ﻧږدې،ﮐﺎﺑﻞ ﺷﺎﻩ
٠٧٠٠٣٠٨٤٧٠
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٨٧١٠٢٥٥٥
qandahar@cha-net.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.cha-net.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

ﻣﺤﯽ اﻟﺪﻳﻦ ﺁزاد )ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﺁﻣﺮ(
د هﺒﻴﺘﺎت دﻓﺘﺮ ﺗﻪ ﻧږدې ،ﮐﺎﺑﻞ ﺷﺎﻩ،د ﮐﺮز ﺑﺎزار
٠٧٠٧٣٠١٢٧٣
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٦٥٣٣٨٠
azadbrac@yahoo.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
zamanbracbep@yahoo.com
www.bracafg.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ټﻴﺮﻓﻨډ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(TF
ﭘﻴﺮﻳﮏ ﮐﺮوﻟﯽ )ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ اﻧﺴﺠﺎم ورﮐﻮﻧﮑﯽ(
٠٧٠٧٨٧٩٩١١
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏdmt-kandahar-ac@tearfund.org
dmt-kandahar-pm@tearfund.org
www.tearfund.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د روﻏﺘﻴﺎ ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن )(UNWHO
رﺣﻤﺖ اﷲ ﮐﺎﻣﻮاﮎ )اﻧﺴﺠﺎم ورﮐﻮوﻧﮑﯽ(
٠١ﺣﺼﻪ ،ﻣﻴﺮوﻳﺲ روﻏﺘﻮن ﺗﻪ ﻧږدې،ﻧﻮﯼ ښﺎر
٠٧٠٠٢٩٠١٧٥
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ Kamwakr@afg.emro.who.int
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.emro.who.int/Afghanistan
د ﺳﻨﺎﺋﻲ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(SDO
ﻗﺎﺳﻢ ﺧﺎن ﺣﺎﺟﯽ زادﻩ )ﺁﻣﺮ(
د ﻣﺴﻠﻢ څﻠﻮرﻻرﯼ ،د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ دﻓﺘﺮ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ
٠٧٥٢٠٥٤٢٠٣
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ kandahar.sdo@gmail.com
www.sanayee.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ښځﻮ د ﻳﻮاﻟﯥ ﻣﺆﺳﺴﻪ )(WAA
ﺳﻴﻤﺎ )اداري ﻣﺪﻳﺮﻩ(
د ﺧﻮاﺟﮏ ﺑﺎﺑﺎ ﺳړﮎ ،څﻠﻮرﻣﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ

د ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﻮ او اﺳﺎﻧﺘﻴﺎوو د ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮﻣﻮﺳﺴﻪ )(HAFO
ﺳﻴﺪ ﺁﺻﻒ )د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﺁﻣﺮ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل(
ﮐﺎرﺗﻪ ﻣﻌﻠﻤﻴﻦ ،ﻣﻨﺰل ﺑﺎغ
٠٧٨٨٥٦٢٧٨٣
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٨٧٠٦٤٠٦٤
kandahar@hafo.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
sarabi@hafo.org
www.hafo-int.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

د ﮐﺮﻧﯥ ،اوﺑﻮﻟﮕﻮﻟﻮ او ﻣﺎﻟﺪارۍ رﻳﺎﺳﺖ )(DAIL
ﺣﺎﺟﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺤﯽ ﻧﻌﻤﺘﯽ )رﻳﺲ(
آﻨﺪهﺎر
٠٧٩٩٠١٢٦٠٩
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٣٥٠٣٦٢١
٠٧٠٠٤٩١٩٧٣

د ﺑﻨګﻠﻪ دﻳﺶ د ﮐﻠﻴﻮ د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﮐﻤﻴټﻪ )(BRAC

د ﮐﻠﻴﺪ راډﻳﻮ )(Radio Killid
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ﻧﺜﺎر اﺣﻤﺪ ﺁزاد )ﺁﻣﺮ(
د زﻳﺪ ﺑﻦ ﺣﺎرث ﺟﻮﻣﺎت ﺗﻪ ﻧږدې ،ﻏﺎزﯼ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎن ﺧﺎن واټ،
 UNﻣﻴﻠﻤﺴﺘﻮن ﺷﺎ ﺗﻪ،ﻧﻮﯼ ښﺎر
٠٧٩٧٩٠٩٠٢٠
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٧١٠٨٨٨٨٨
n.azaad@killid.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
n.ayubi@killid.com
www.killid.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ رﻳﺎﺳﺖ )(DRRD
اﻧﺠﻴﻨﺮ اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻩ )رﺋﻴﺲ(
٠٧٨٧٧٤٢٦١٨
ټﻴﻠﻔﻮن
د ﮐﻨﺪهﺎر ﭘﻮهﻨﺘﻮن )(KU
ﻃﻮﻃﺎﺧﻴﻞ )د ﭘﻮهﻨﺘﻮن رﻳﺲ(
ټﻴﻠﻔﻮن

٠٧٩٩٣٠٥٤٧٨
٠٧٠٠٣١٨٩٣٢
د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺧﻮﻧﺪي ﺳﺎﺗﻨﯥ دﻓﺘﺮ  -اﻧګﻠﺴﺘﺎن )(SCI
ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﺻﺎﺑﺮ )ﻟﻮړﭘﻮړﯼ وﻻﻳﺘﻲ ﺁﻣﺮ(
ﺳﻮر ﺟﻮﻣﺎت ﺗﻪ ﻧږدې ،ﺷﭙږﻣﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ،ﻧﻮﯼ ښﺎر
٠٧٠٠٣٠٤١٣٨
ټﻴﻠﻔﻮن
msabir@savechildren.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ www.savethechildren.org.uk
www.savechildren.org
د ﻣﺮﺳﻲ ﮐﺎرﭘﺲ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(MC
ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﻮﻣﻦ )د اداري او ﺑﺸﺮي ﻗﻮاوو ﻟﻮړﭘﻮړﯼ ﻣﺪﻳﺮ(
٠٧٩٣٥٠٥٧٠٠
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٣٧٥٦٦٧
٠٧٩٩٧٧٩٣٧٨
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
amomen@af.mercycorps.org
www.mercycorps.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺧﻮراﮎ او آﺮهﻨﯥ ادارﻩ )(FAO
ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ )ﻣﺪﻳﺮ(
د ﺳﺮﻩ ﺟﻮﻣﺎت ﺧﺘﻴځ ﺗﻪ ۶ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،آﻨﺪهﺎر
٠٧٠٨٨٩٥٨٠٨
ټﻴﻠﻔﻮن
Salahuddin.Khan@eirp-afg.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
faoaf-Kandahar@fao.org
www.fao.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

270

د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﮐډواﻟﻮ ﻋﺎﻟﻲ ﮐﻤﻴﺸﻨﺮي )(UNHCR
دﻳﻤﺘﺮ ﺟﻠﻒ )د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ دﻓﺘﺮ رﻳﺲ(
د ﻣﻮﺳﯽ ﺟﺎن ﮐﻮر )اﺳﺘﻴﺪﻳﻮم ﺗﻪ ﻧږدې( ﺷﭙږﻣﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ،ﻧﻮﯼ ښﺎر
٠٠٤١٢٢٧٣٩٧٥١٠
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٣٠١٢٦٦
٠٠٨٨٢١٦٥١١٢١٦٢٤
٠٠٤١٢٢٧٣٩٧٥١١
ﻓﮑﺲ
jelev@unhcr.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
AFGKD@unhcr.org
www.unhcr.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻧﺸﻪ ﻳﯥ ﺗﻮﮐﻮ او ﺟﺮاﻳﻤﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د
ﻣﺒﺎرزې دﻓﺘﺮ )(UNODC
ﻓﻀﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻀﻠﯽ )وﻻﻳﺘﻲ اﻧﺴﺠﺎم ورﮐﻮوﻧﮑﯽ(
ﻣﺴﻠﻢ ﭼﻮﮎ ﺗﻪ ﻧږدې ٦ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ،ﻧﻮﯼ ښﺎر،آﻨﺪهﺎر
٠٧٩٧٢٢٣٣٣٥
ټﻴﻠﻔﻮن
Fazal.mohammad@unodc.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.unodc.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮوګﺮام ﺳﻼﮐﺎرﻩ ﮐﻤﻴټﻪ )(NSP/PMU
اﻧﺠﻨﻴﺮ ﺗﻴﻤﻮر ﺷﺎﻩ اﻳﻮﺑﯽ )وﻻﻳﺘﻲ ﺁﻣﺮ(
ﺷﭙږﻣﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ،د آﺎﺑﻞ ﺷﺎﻩ ﻗﻨﺪهﺎر هﻮټﻞ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،آﻨﺪهﺎر
٠٧٩٩٧٢٢٦٠٣
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
kandahar@nspafghanistan.org
www.nspafghanistan.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﻧﯽ د ګړﻧﺪۍ وﻳﺸﻨﯥ دﻓﺘﺮ )(Nye
اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن )د دﻓﺘﺮ ﺁﻣﺮ(
دﻩ ﺧﻮاﺟﻪ ،د ﺣﺎﺟﯽ ﺣﺒﻴﺐ ﺟﻮﻣﺎت ﺳړﮎ
٠٧٩٩٦٩٧٧٠٤
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏamanullah_nawabi@yahoo.com
www.nyeexpress.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د هﻨډﻳﮑﭗ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(HI
اروﻧﺪ داس )د ټﻮﻟﻮ رﻳﺲ(
ﻟﻮﻣړۍ ﻧﺎﺣﻴﻪ ،ﻧﻮﯼ ښﺎر ،د ﺳﺮﻩ ﺟﻮﻣﺎت ﺷﻤﺎل ﺗﻪ
٠٧٠٠٢٩٠٦٤٧
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٥٨١٣٤١٤
kdhcoordinator@hiafgha.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
kdh-hss@hiafgha.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ www.handicap-international.org

پتی او تماسونه

د هﻮپ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(HOPE
اﺧﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ )د اړﻳﮑﻮ ﻣﺴﺆول(
د ﻏﺎزي د ﭘﺎرﮎ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳړﮎ )د ﻏﺎزي ﭘﺎرﮎ ﺗﻪ ﻧږدې(
ﺷﭙږﻣﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ،ﻧﻮﯼ ښﺎر
٠٧٠٠٣٠١٣٨٧
ټﻴﻠﻔﻮن
www.af.hopeww.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

اﺑﺮار  -د اﻓﻐﺎن ﻣﻌﻴﻮﺑﻴﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺑﺎﻳﺴﻜﻞ ﭼﻠﻮﻟﻮ او ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ
ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(AABRAR
ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ )ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ اﻧﺴﺠﺎم ورﮐﻮوﻧﮑﯽ(
٠٧٠٠٦٢٠٠٢٥
ټﻴﻠﻔﻮن
khalid.aabrar@gmail.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.aabrar.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

د وړﺗﻴﺎ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(DAO
ﺣﻔﻴﻆ ﻋﺒﺪاﻟﻄﻴﻒ )د اړﻳﮑﻮ ﻣﺪﻳﺮ(
ﺳﮑﺘﻮر ،١د ﺧﺮﻗﯥ ﻣﺒﺎرﮎ ﺧﻮاﺗﻪ ،آﻨﺪهﺎر
٠٧٧٨٨٣٦٦٤١٤
ټﻴﻠﻔﻮن
info@daoafghanistan.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.daoafghanistan.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د هﻤﮑﺎرﻳﻮ ﻣﺮﮐﺰ )(CCA
ﻣﻮﺳﯽ ﮐﺎﺷﻔﯽ )ﺁﻣﺮ(
د ښﺎر ﻣﺮﮐﺰ
٠٠٨٨٢١٦٢١٢٨٠٦٥٩
ټﻴﻠﻔﻮن
sarwarhussaini@aol.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.cca.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

دټﻴﺮ دﻳﺲ هﻮﻣﻴﺲ دﻓﺘﺮ )(TdH
ډاﮐټﺮ ﺗﺎج ﻣﺤﻤﺪ )د ﭘﺮوژې اﻧﺴﺠﺎم ورﮐﻮوﻧﮑﯽ(
ﺳﺮﻩ ﺟﻮﻣﺎت
٠٧٠٠٣٠٢٦٧٧
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٠٨٧٠٧٦١٦٣٨٧٦٠
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ mchkandahar.drtaj@hotmail.com

د ﭘﮋواﮎ ﺧﺒﺮي ﺁژاﻧﺲ )(PAN
ﻋﺒﺪاﻟﻤﺘﻴﻦ ﺳﺮﻓﺮاز
ټﻴﻠﻔﻮن

assad.ullah1284@hotmail.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

www.tdh.ch

ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ  -د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯼ ﭘﻼوﯼ
)(UNAMA
ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ ﺣﻴﺪروف )د دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺮ(
د ﮐﻨﺪهﺎر ﺳﺘﺪﻳﻮم ﺗﻪ ﻧږدې ۶ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ،ﻧﻮﯼ ښﺎر
٣٢٠٥
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٠٠٠٩٣٨٥٦
ټﻴﻠﻔﻮن
khaydarov@un.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.unama.unmissions.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
ﻳﻮﻧﻴﺴﻒ  -د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﻣﻼﺗړ ﺻﻨﺪوق
)(UNICEF
آﻨﺪهﺎر
٠٧٩٨٥٠٧٥٧٠
ټﻴﻠﻔﻮن
kandahar@unicef.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
kabul@unicef.org
www.unicef.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

ﮐﻨﺪز

ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

٠٧٩٩٣٩٥٠٠٥
٠٧٠٨١٩٨٢٢٠
sarfraz.afghan@gmail.com
www.pajhwok.com

ﭘﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﭼﺎروﮐﯥ ﻣﻠﯽ ډﻣﻮﮐﺮاټﻴﮏ اﻧﺴﺘﻴﺘﻴﻮت )(NDI
ﻣﺤﻤﺪ هﺎرون ﻧﺼﺮت )د ﭘﺮوګﺮام ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰﺁﻣﺮ(
د ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺳړﮎ ،ښﻲ ﺧﻮا ،ام.ﺗﯽ.ان ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ
٠٧٩٨١٨٤٨٢٠
ټﻴﻠﻔﻮن
hnasrat@ndi.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.ndi.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اداري اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ او ﻣﻠﻜﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاك آﻤﻴﺴﻴﻮن
)(IARCSC
ﻋﺒﺪاﻟﺠﻠﻴﻞ ﺣﺎﻣﺪ )رﻳﺲ(
د ﺳﭙﻴﻦ زر ﺳړﮎ ،ﺗﺨﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺪرﺳﯥ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،د ﭼﻬﻞ
دﺧﺘﺮاﻧﻮ ﮐﻮڅﻪ
٠٧٩٩٥٤٧٩١٧
ټﻴﻠﻔﻮن
www.iarcsc.gov.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن )(AIHRC
ﺣﻴﺎت اﷲ اﻣﻴﺮﯼ )د ﭘﺮوﮔﺮام ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﺁﻣﺮ(
ﺳﺮدورﻩ ښﺎر،ﮐﻨﺪز
٠٧٩٩٢١٢٨٤٥
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٢١٢٨٩٥
٠٧٥٥٥٠٣٨٥٣
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ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

hayatullah_amiry@yahoo.com
kunduz@aihrc.org.af
www.aihrc.org.af

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﻮزﻟﻮ ښځﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ښﻮوﻧﻴﺰ او روزﻧﻴﺰ
ﻣﺮﮐﺰ )(ECW
ﻣﻠﮑﻪ ﻗﺎﻧﻊ )رﻳﺴﻪ(
د ﻗﻬﻮﻩ ﺧﺎﻧﯥ ﮐﻮڅﻪ ،د ﮐﺎﺑﻞ ﺑﻨﺪر
٠٧٩٩٣٢٣٣٠٩
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٢٠٦٦٠٤
arezo_qanih@yahoo.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﻟﭙﺎرﻩ ﺧﻴﺮﻳﻪ ادارﻩ )(WADAN
ﺧﺎن ﻣﺤﻤﺪ )ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ اﻧﺴﺠﺎم ورﮐﻮوﻧﮑﯽ(
ﮐﻮر ُ ٣ ،١٣٧٩ﺳړﮎ ١ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،د ﮐﻨﺪز ﺗﻠﻮﻳﺰون اﺳﺘﻴﺸﻦ ﺗﻪ
ﻧږدې
٠٧٩٩٢١٤٦٨٢
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٨٨٩٩٢٨
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
inayatniazi2000@yahoo.com
info@wadan.org
www.wadan.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻧړﻳﻮال ﺻﻨﺪوق )(CFA
ﺣﺒﻴﺐ اﻟﺮﺣﻤﻦ )ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﺪﻳﺮ(
ﮐﻮر ٢ ،٧٣٢ﮐﻠﯽ ،د ﺗﺨﺎرﺳﺘﺎن ﻟﻴﺴﯥ ﺳړﮎ ،د ﻧﺠﻮﻧﻮ د ﻟﻴﻠﻴﯥ
ﺗﺮ ﺷﺎ
٠٧٨٩٣٩٩٥٦٤
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
hrahman@afghanistan.childfund.org
www.childfund.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺑﺸﺮي ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮐﻪ ﮐﻤﻴټﻪ )(IHSAN
ﺣﻨﻴﻒ )د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ دﻓﺘﺮ ﻣﺴﻮول(
د ﺳﻴﺪ ﺧﻮاﺟﺎن ﺳړﮎ ،د ﺧﺎن ﺁﺑﺎد ﺑﻨﺪر،،ﮐﻨﺪز
٠٧٩٩٣٩٠٠٨٧
ټﻴﻠﻔﻮن
ihsan_org@yahoo.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
د ﺑﻨګﻠﻪ دﻳﺶ د ﮐﻠﻴﻮ د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﮐﻤﻴټﻪ )(BRAC
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻔﻀﻞ ﺣﺴﻴﻦ )ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ اﻣﺮ(
د ﻣﺨﺎﺑﺮات ﮐﻮڅﻪ ، ٢٨٨ /د ﺷﻴﺮﺧﺎن د ﻟﻴﺴﯥ ﺳړﮎ
٠٧٠٠٤٢٨٠٩٥
ټﻴﻠﻔﻮن
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ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

٠٧٠٠٦٥٣٣٨٣
mofazzol@yahoo.com
hakim_bd@yahoo.com
www.bracafg.org

د ﭘﻲ ﺁر ﺑﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(PRB
اﺳﺪ ﺟﻴﺤﻮن )ددﻓﺘﺮ ﻣﺪﻳﺮ(
د ﻧﺎﺷﺮ ﺑﺎغ ،ﻧﻮﺁﺑﺎد
٠٧٩٩١٣٤١٥٠
ټﻴﻠﻔﻮن
prbkunduz@yahoo.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.prb.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د روﻏﺘﻴﺎ ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن )(UNWHO
ﻧﻈﺮاﺣﻤﺪﯼ )د ﭘﻮﻟﻴﻮ ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﻣﺪﻳﺮ(
٠٤ﺣﺼﻪ ،د ﭼﺎﯼ ﻓﺮوﺷۍ ﺳړﮎ ،د ﻇﺎهﺮﯼ ﮐﻮر
٠٧٩٩٢١١٠٨٣
ټﻴﻠﻔﻮن
AhmadiA@afg.emro.who.int
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
Nazarahmadi@yahoo.com
www.emro.who.int/Afghanistan
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺳﻮﻟﯥ او ﻳﻮواﻟﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د هﻤﮑﺎرﻳﻮ ټﻮﻟﻨﻪ )(CPAU
ﺳﻴﻒ اﷲ ﺧﺎن )د اړﻳﮑﻮ ﻣﺴﻮول(
ﮐﻮر  ،١١٢٦دوﻳﻤﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ،د ﻣﺮﺣﻮم رﺟﺐ ﻗﺼﺎب ﮐﻮڅﻪ ،د
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺟﻮﻣﺎت ﺗﺮ ﺷﺎ ،د ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ ﮐﻮر
٠٧٨٥١٥٣٦٠٦
ټﻴﻠﻔﻮن
www.cpau.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د ﺳﻮﻳډن ﮐﻤﻴټﻪ )(SCA
ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر اﻳﻤﺎق )د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ دﻓﺘﺮ اداري ﻣﺴﻮل(
د ﭼﺎﯼ ﺧﺮڅﻮﻟﻮ ﺳړﮎ ٣ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ
٠٧٩٩٢٣٤٩٣٧
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٨٩١١٠٨٦١
٠٧٥٥٥٠٥٣٨٦
٠٠٨٨٢١٦٨٤٤٠٠٣٥٤
Qadeer.imaq@sca.org.af
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
obaid.faqir@sca.org.af
www.swedishcommittee.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﻏﺰﻧﯽ د ﮐﻠﻴﻮ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯼ ﭘﺮواګﺮاﻣﻮﻧﻪ )(GRSP
ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻌﻤﺘﯽ )وﻻﻳﺘﻲ ﺁﻣﺮ(
ﮐﻮر  ،١٤٧٣د ښﺎرواﻟۍ ﺳړﮎ ١ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ
٠٧٩٩٢٠٥١١٥
ټﻴﻠﻔﻮن

پتی او تماسونه

ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

٠٧٧٧٩٠٠٢٦٧
grspkunduz14@gmail.com
www.grsp.af

د ﮐډواﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻧﺎروې ﭘﻼوﯼ )(NRC
ﺳﻴﻤﺎ اﺣﻤﺪزۍ )اداري ﻣﺴﻮوﻟﻪ(
د ﻓﻴﺮوز ﮐﻮﻩ ﺳړﮎ
٠٧٩٩٧٩٧٧٤٦
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٨٧٠٦٢٦٣٠
٠٠٨٨٢١٦٣٣٣٤٠١١١٨
mustafa@nrcafpk.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
icla.pcaf٣@nrcafpk.org
www.nrc.no
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﮐﺮﻧﯥ ،اوﺑﻮﻟﮕﻮﻟﻮ او ﻣﺎﻟﺪارۍ رﻳﺎﺳﺖ )(DAIL
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻧﻴﮑﺰاد )رﻳﺲ(
٠٧٩٩٥٦٤٩١٨
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٢٠٠٧٠١
٠٧٩٩٢٨١٤٦٨
a.naikzad@yahoo.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ رﻳﺎﺳﺖ )(DRRD
اﻧﺠﻴﻨﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﻳﻒ )رﺋﻴﺲ(
٠٧٩٩١٨٢٣٨٥
ټﻴﻠﻔﻮن
د ﮐﻨﺪز ﭘﻮهﻨﺘﻮن )(KU
ﻗﺎﺿﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺪوس ﺗﻼش )د ﭘﻮهﻨﺘﻮن رﻳﺲ(
٠٧٩٩٢١٢٩٨٠
ټﻴﻠﻔﻮن
د ﮐﻨﺪز د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ ﺳﺎزﻣﺎن )(KRA
ﻏﻼم ﻣﺤﻤﺪ اﻗﺘﺎش )رﺋﻴﺲ(
د ﺷﺎداب ﻇﻔﺮ د ښﺎرﮔﻮټﯥ ﺗﺮ ﺷﺎ ،ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﺎن ﻣﻴﻨﻪ
٠٧٨٦٥٧٠٧٤٠
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٧٧٨٧٦٠١٥
kra_afg@yahoo.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
د ﻣﺮﺳﯽ ﮐﺎرﭘﺲ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(MC
ﺗﻮﻓﻴﻖ رﺳﻮﻟﯽ )د ﭘﺮوﮔﺮام ﺁﻣﺮ(
٠٧٩٣٥٠٦٣٦٥
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٢٠٣٧٩٤
٠٧٠٧٤٢٠٤٥٨

ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

trasooli@af.mercycorps.org
www.mercycorps.org

د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺧﻮراﮎ او آﺮهﻨﯥ ادارﻩ )(FAO
ﻋﺒﺎد اﷲ ﻋﺰﻳﺰي )ﻣﺪﻳﺮ(
د ﺷﻬﻴﺪﯼ ﺳﻪ درﮎ ،د ﮐﺎﺑﻞ ﮐﻨﺪز ﺳړﮎ
٠٧٠٠٥١٥٥٢٧
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٧٤٥٥٦١٠
٠٠٨٨٢١٦٤٣٣٣٩٣٦٢
Ebadullah.Azizi@fao.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
FAOAF-Kunduz@fao.org
www.fao.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﮐډواﻟﻮ ﻋﺎﻟﻲ ﮐﻤﻴﺸﻨﺮي )(UNHCR
داود ﺳﻠﻴﻤﯽ )ﻟﻮړﭘﻮړﯼ ﻣﺤﺎﻓﻈﻮي ﺁﻣﺮ(
د ﺳﺮﺣﻮض ﺳړﮎ ،د اﻣﺎم ﺻﺎﺣﺐ ﺑﻨﺪر ٤ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ
٠٧٠٠٥٠١٨١٨
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٠٨٨٢١٦٥١١٣٩٨٩٥
salimi@unhcr.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.unhcr.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮوګﺮام ﺳﻼﮐﺎرﻩ ﮐﻤﻴټﻪ )(NSP/PMU
اﻧﺠﻨﻴﺮ ﺳﻴﺪ ﻗﺮﺑﺎن )وﻻﻳﺘﻲ ﺁﻣﺮ(
د  RRDاﻧﮕړ ،درﻳﻤﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ
٠٧٩٩٣٢٧٥٢٧
ټﻴﻠﻔﻮن
kunduz@nspafghanistan.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.nspafghanistan.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د هﻴﻠﺖ ﻧﻴټ ټﻲ ﭘﻲ او  -روﻏﺘﺎﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن
)(HealthNet-TPO
ﻏﻼم ﺣﻀﺮت )ﻣﺎﻟﻲ او اداري ﻣﺪﻳﺮ(
ﮐﻮر ،٧د ﺣﺎﺟﯽ ﺳﻨﮕﯽ ﺳړﮎ ،د ﺣﺎﺟﯽ ﺳﻨﮕﯽ ﺟﻮﻣﺎت ﺗﺮ ﺷﺎ،
 ٣ﻧﺎﺣﻴﻪ
٠٧٨٩٨٨٠٦٦٢
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٨٩٨٨٠٦٦٢
٠٧٨٩٨٨٠٦٦٣
ﻓﮑﺲ
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ hazratghulam1966@yahoo.com
drfmsaleh@yahoo.com
www.healthnettpo.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
دﺟﻲ ټﻲ زﻳﺪ د اﺳﺎﺳﻲ زدﻩ ﮐړو ﭘﺮوګﺮام )(GIZ/BEPA
ﻣﺤﻤﺪ اﻳﻮب ﺁرﻳﺎﻳﻲ )ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ روزﻧﻴﺰ ﻣﺪﻳﺮ(
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TTCﮐﻨﺪز،د ﻟﻮرو زدﻩ ﮐﺮو ﺳړﮎ،ﮐﻨﺪز
٠٧٩٩٣٩٤٦٨٤
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٧٧٩٠٠٣٨٠
ayub.aryayee@yahoo.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.bepafg.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ – د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯼ ﭘﻼوﯼ
)(UNAMA
ﮔﺒﺮﻳﻼ ارﻳﺒﺎرن )د دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺮ(
٣ﮐﻮڅﻪ ،دﭼﺎﯼ ﺧﺮڅﻮﻟﻮ ﮐﻮڅﻪ ،د اﻣﺎم ﺻﺎﺣﺐ ﺑﻨﺪر
٣٢٠٥
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٠٠٢٨٦٣٠٨
ټﻴﻠﻔﻮن
iribarne@un.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.unama.unmissions.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
ﻳﻮﻧﻴﺴﻒ  -د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﻣﻼﺗړ ﺻﻨﺪوق
)(UNICEF
٠٧٩٨٥٠٧٣٩١
ټﻴﻠﻔﻮن
kabul@unicef.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.unicef.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

آﻨﺮ

اﺑﺮار  -د اﻓﻐﺎن ﻣﻌﻴﻮﺑﻴﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺑﺎﻳﺴﻜﻞ ﭼﻠﻮﻟﻮ او ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ
ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(AABRAR
زار ﻋﺎم )د څﻴړﻧﻴﯥ ﻣﺪﻳﺮ(
د اﺳﻌﺪ ﺁﺑﺎد ښﺎر
٠٧٧٢١٥٩٤٨٧
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ aabrar_jalalabad@yahoo.com
www.aabrar.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ اﺳﺎﺳﻲ زدﻩ ﮐړې )(BEA
ﻏﻼم اﷲ وﻗﺎر )د دﻓﺘﺮ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ(
د هﺠﺮت ﮐﻠﯽ ﮐﺮﻣﺎر ،د اﺳﻌﺪ ﺁﺑﺎد ښﺎر،ﮐﻨړ
٠٧٥٦٥٢٠٠٢٨
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٦٤٣٥٩٣
٠٧٠٠٦٤٣٥٩٤
٠٠٨٨٢١٦٥٠٢٦٣٥٣٦
najeebnur@hotmail.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
د اوﻣﺮ د ﻣﺎﻳﻦ ﭘﺎﮐۍ او ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(OMAR
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ﺟﻨﺖ ﮔﻞ )ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﺁﻣﺮ(
ﭼﻐﺎن ﺳړﮎ ،د زراﻓﺸﺎن د ﺗﻴﻠﻮ ټﺎﻧﮏ ﺗﺮ څﻨګ ،ﮐﺮﻳﺎﻟﻪ ،د اﺳﻐﺪ
ﺁﺑﺎد ښﺎر،ﮐﻨړ
٠٧٠٠١٦٠٧٠٧
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٠٧٩٨٨٢
cbddmining@gmail.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.omar.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺑﺸﺮي ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮐﻪ ﮐﻤﻴټﻪ )(IHSAN
اﻧﺠﻨﻴﺮ ﻗﻴﺲ )د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ دﻓﺘﺮ ﻣﺴﻮول(
ﻧﻮرګﻞ ﺑﺎزار،،د اﺳﻌﺪ ﺁﺑﺎد ښﺎر
٠٧٠٠٦٠٣٠١٠
ټﻴﻠﻔﻮن
ihsan_org@yahoo.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
د ﮐﺮﻧﯥ ،اوﺑﻮﻟﮕﻮﻟﻮ او ﻣﺎﻟﺪارۍ رﻳﺎﺳﺖ )(DAIL
ﺣﺎﺟﯽ ﻣﺤﺼﻞ )رﻳﺲ(
د اﺳﻐﺪ ﺁﺑﺎد ښﺎر،ﮐﻨړ
٠٧٠٠٦٤٢٤٠٠
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٧٠٣٠٠٧١
٠٧٠٠٦٤٠٧١٤
mohasl.kunar@yahoo.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ رﻳﺎﺳﺖ )(DRRD
اﻣﻴﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻴﺪار
د وﻻﻳﺖ دﻓﺘﺮ ﺗﺮ ﺷﺎ، ،د اﺳﻌﺪ ﺁﺑﺎد ښﺎر
٠٧٩٩٢٠٨٩٤٦
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ Aminuddin.baidar@mrrd.gov.af
د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ رﻳﺎﺳﺖ )(DRRD
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ )رﺋﻴﺲ(
د اﺳﻌﺪ ﺁﺑﺎد ښﺎر
٠٧٠٠٣٢٦٦٥٧
ټﻴﻠﻔﻮن

د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮوګﺮام ﺳﻼﮐﺎرﻩ ﮐﻤﻴټﻪ )(NSP/PMU
اﻧﺠﻨﻴﺮ زﻣﺎن ﻣﻬﻤﻨﺪ )وﻻﻳﺘﻲ ﺁﻣﺮ(
د RRDد دﻓﺘﺮ د ﻧﻨﻪ ،د ﻣﻨﺪوﺧﻴﻞ ﺳړﮎ ،د اﺳﻐﺪ ﺁﺑﺎد ښﺎر،ﮐﻨړ
٠٧٠٠٦١٣٣١٥
ټﻴﻠﻔﻮن
kunar@nspafghanistan.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.nspafghanistan.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

پتی او تماسونه

ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ  -د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯼ ﭘﻼوﯼ
)(UNAMA
اﻳﺎز ﺣﻴﺪرزﯼ )د دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺮ(
ﺳﺎﻻر ﺑﺎغ،اﺳﻌﺪ ﺁﺑﺎد،د اﺳﻌﺪ ﺁﺑﺎد ښﺎر،ﮐﻨړ
٣٢٠٥
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٠٠٤٧٦٤٣٥
ټﻴﻠﻔﻮن
haiderzai@un.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.unama.unmissions.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

ﻟﻐﻤﺎن

اﺑﺮار  -د اﻓﻐﺎن ﻣﻌﻴﻮﺑﻴﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺑﺎﻳﺴﻜﻞ ﭼﻠﻮﻟﻮ او ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ
ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(AABRAR
ﻋﺰت اﷲ ﺳﻴﺎل )ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ اﻧﺴﺠﺎم ورﮐﻮوﻧﮑﯽ(
د ﻣﻬﺘﺮﻻم ښﺎر
٠٧٧٨٥٨٥٤٦٢
ټﻴﻠﻔﻮن
azat_sahil@yahoo.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.aabrar.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ – د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ روﻏﺘﺎﻳﯽ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ
)(IbnSina-PHPA
ﻗﺎهﺮ )د ﭘﺮوژې ﺁﻣﺮ(
ﻗﺮﻏﻪ اﯼ )د ﻗﺮﻏﻪ اﯼ وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﺗﺮڅﻨګ( ﻣﻬﺘﺮﻻم
٠٧٠٠٦٢٩١٣٦
ټﻴﻠﻔﻮن
d_qahir@yahoo.co
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
اﻓﻐﺎن ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ټﻮﻟﻨﻪ )(ADA
ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﯽ )وﻻﻳﺘﻲ ﺁﻣﺮ(
ﻧﻮﯼ ښﺎر ،ﻣﻬﺘﺮﻻم ښﺎر ،د ښڅﻮ د ﭼﺎرو د رﻳﺎﺳﺖ ﺗﺮ څﻨګ
٠٧٩٧٢٦٥١٢٥
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٧٢٨٨٥٢٨٤
ghani68@hotmail.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.ada.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺑﺸﺮي ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮐﻪ ﮐﻤﻴټﻪ )(IHSAN
ﻟﻴﺚ )د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﺰ دﻓﺘﺮ ﻣﺴﻮول(
د ﻣﻬﺘﺮﻻم ﺑﺎزار ،ﻟﻐﻤﺎن
٠٧٠٠٦٠٣٠٥٠
ټﻴﻠﻔﻮن
ihsan_org@yahoo.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د ﺳﻮﻳډن ﮐﻤﻴټﻪ )(SCA
ﮔﻞ اﻋﻈﻢ ﺛﻤﺮ ﺧﻴﻠﻲ )اداري ﻣﺴﻮل(

ﺁﻏﺎ ﺑﻨﺪﻩ ،د ﺷﻴﺨﺎﻧﻮ ﻗﻠﻌﻪ ،د اﻟﻴﻨﮕﺎر ﻗﻠﻌﻪ ،ﻣﻬﺘﺮﻻم
٠٧٠٠٦٩٦٨٥١
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٠٣٦٥٢٢
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ azam.samarkhelay@sca.org.af
www.swedishcommittee.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﮐﺮﻧﯥ ،اوﺑﻮﻟﮕﻮﻟﻮ او ﻣﺎﻟﺪارۍ رﻳﺎﺳﺖ )(DAIL
ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﻌﻴﻞ داودزﯼ )رﻳﺲ(
٠٧٠٠٦٠٣٩٧٠
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٨٩٩٧٦٩٩
٠٧٩٩٠٥٣٤١٢
ismail_dawlatzai@yahoo.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ رﻳﺎﺳﺖ )(DRRD
اﻣﻴﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻴﺪار )رﺋﻴﺲ(
٠٧٩٩٢٠٨٩٤٦
ټﻴﻠﻔﻮن
د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ رﻳﺎﺳﺖ )(DRRD
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﺟﺒﺎر ﺧﻴﻞ
٠٧٠٠٦٤٢٤٢٦
ټﻴﻠﻔﻮن
Moh.jabarkhel@mrrd.gov.af
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮوګﺮام ﺳﻼﮐﺎرﻩ ﮐﻤﻴټﻪ )(NSP/PMU
اﻧﺠﻨﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ هﻤﺎﻳﻮن اﮐﺴﻴﺮ )وﻻﻳﺘﻲ ﺁﻣﺮ(
ﻣﻴﺘﺮﻻم ښﺎر ،د ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ ﮐﺎرﺗﯥ ﺳړﮎ ،ﻗﻠﻌﻪ ﺳﺮاج ﺑﺎغ ﺗﻪ ﻧږدې
٠٧٩٩١٧٨٢٩٤
ټﻴﻠﻔﻮن
laghman@nspafghanistan.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.nspafghanistan.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

ﻟﻮګﺮ

د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د روﻏﺘﺎﻳﻲ ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ ﮐﻮرﺳﻮﻧﻪ )(MRCA
ﻓﻘﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻟﻘﻴﺎر )د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ دﻓﺘﺮ رﻳﺲ(
د واﻟﻲ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،ﭘﻞ ﻋﻠﻢ
٠٧٩٩٨٣٤٥٨٥
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٩٢٩٦٥٦
fkhaliqyar@gmail.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.mrca-asso.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺮﺳﺘﻮ هﻤﻐږي )(CoAR
ﻣﺤﻤﺪ رﺣﻴﻢ وردﮎ )د ﭘﺮوژې ﺁﻣﺮ(
٣ﺳړﮎ ،د ﻣﺤﺒﺲ وداﻧۍ ﺗﻪ ﻧږدې،ﭘﻞ ﻋﻠﻢ
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ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

٠٧٧٨٦٤٧٨٤٤
coar_kbl@yahoo.com
www.coar.org.af

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﻟﭙﺎرﻩ ﺧﻴﺮﻳﻪ ادارﻩ )(WADAN
ﮔﻞ اﺣﻤﺪ )اﻧﺴﺠﺎم ورﮐﻮوﻧﮑﯽ(
د ﻟﻮدﻳﻦ ﻣﺎرﮐﻴﺖ ﺗﺮ ﺷﺎ ،ﭘﻞ ﻋﻠﻢ
٠٧٩٩٠٥٨٠٧٤
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٨٨٩٩٢٨
info@wadan.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.wadan.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ژﻏﻮرﻧﯥ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﮐﻤﻴټﻪ )(IRC
ﻧﻮراﷲ )ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﺁﻣﺮ(
ﻟﺮګﻴﻮ د ﺧﺮڅﻮﻟﻮ ﺳړﮎ ،د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ اﻣﻨﻴﺘﻲ دﻓﺘﺮ ﺗﻪ ﻧږدې ،ﭘﻞ ﻋﻠﻢ
٠٧٩٣٤٠٠٨٥٣
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٣٤٠٠٨٥٨
٠٧٩٣٤٠٠٨٥٢
ﺑﺮښﻨﺎﻟﻴﮏ
Noorulhaq.Saqib@afghanistan.theirc.org
Karima.Ghafury@afghanistan.theirc.org
www.theIRC.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
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٠٧٥٢٩٠٠٢٣
٠٧٠٨٢٩٧٨٧٠
د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ رﻳﺎﺳﺖ )(DRRD
ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﻮر
د ﺟﺎﻣﻊ ﺟﻮﻣﺎت  ٤٠ﻣﺘﺮﻩ ﺳړﮎ ،د ﻟﻮﮔﺮ ښﺎر،ﻟﻮګﺮ
٠٧٠٠٠٤٧٥٢١
ټﻴﻠﻔﻮن
Ghafoor_rrd@yahoo.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ

د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮوګﺮام ﺳﻼﮐﺎرﻩ ﮐﻤﻴټﻪ )(NSP/PMU
اﻧﺠﻨﻴﺮ ﻇﻔﺮ ﺧﺎن )وﻻﻳﺘﻲ ﺁﻣﺮ(
ﭘﻞ ﻋﻠﻢ ،د ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮﻓﺎروق ﻟﻴﺴﯥ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ
٠٧٩٩٣٧١٠٠٤
ټﻴﻠﻔﻮن
logar@nspafghanistan.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.nspafghanistan.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د هﻴﻮاد د وداﻧﻮوﻟﻮ ادارﻩ )(CDU
ﺳﻴﺪ هﻤﺎﻳﻮن
٠٧٨٦٥٠٠٦٢٥
ټﻴﻠﻔﻮن
cduafghan@yahoo.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
cdcafghan@gmail.com
www.cduafghan.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

ﻧﻨګﺮهﺎر

اﺑﺮار  -د اﻓﻐﺎن ﻣﻌﻴﻮﺑﻴﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺑﺎﻳﺴﻜﻞ )(AABRAR
ﭼﻠﻮﻟﻮ او ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﺗﻔﺮﻳﺤﻴﻤﻮﺳﺴﻪ
اﻧﻮراﻟﺤﻖ )ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ اﻧﺴﺠﺎم ورﮐﻮوﻧﮑﯽ(
ﭘﻞ ﻋﻠﻢ ،ﻟﻮګﺮ
٠٧٧٢٢٧٩٥١٠
ټﻴﻠﻔﻮن
anwarulhaq@aabrar.org.af
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.aabrar.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

د ﺳﺮﻩ ﺻﻠﻴﺐ او ﺳﺮې ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ د ټﻮﻟﻨﻮ ﻧړﻳﻮال ﻓﺪراﺳﻴﻮن
)(IFRC
اﻓﺘﺨﺎر اﺣﻤﺪ )د دﻓﺘﺮ ﺳﺮ ﭘﺮﺳﺖ(
د ARCSد دﻓﺘﺮ اﻧګړ ،د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺘﻴﺎ رﻳﺎﺳﺖ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ
٠٧٠٠٦٠٣٥٧٤
ټﻴﻠﻔﻮن
www.arcs.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

د اﻓﻐﺎن د ښځﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ اوﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(AWSE
اﻣﻴﻨﻪ
د ﻣﺤﻤﺪ ﺁﻏﯥ وﻟﺴﻮاﻟﻲ
٠٧٩٦١٠٦٧٣٠
ټﻴﻠﻔﻮن
awse_g@yahoo.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.awse.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

اِرﻳﺎ – ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﯥ دﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او داﻧﺮﺟۍ د ﺳﺎﺗﻨﯽ ادارﻩ
)(AREA
د اﮐﺒﺮ ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ دﻓﺘﺮ ،ﺟﻼل ﺁﺑﺎد ،د ﮐﺎﻣﯥ د ﻣﻮټﺮو ﺗﻢ ځﺎﯼ ،د
ﺧﺘﻴځ ﺳﻴﻤﯥ ﺳړﮎ
٠٧٧٢٢٧٩٧٨٢
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٧٨٨٢٩٩٦١
montazer_shah@hotmail.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ

د ﮐﺮﻧﯥ ،اوﺑﻮﻟﮕﻮﻟﻮ او ﻣﺎﻟﺪارۍ رﻳﺎﺳﺖ )(DAIL
ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻴﺴﯽ ﻣﻮﺳﻮﯼ )رﻳﺲ(
٠٧٩٩٠٤٤١٦٠
ټﻴﻠﻔﻮن

اﺑﺮار  -د اﻓﻐﺎن ﻣﻌﻴﻮﺑﻴﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺑﺎﻳﺴﻜﻞ ﭼﻠﻮﻟﻮ او ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ
ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(AABRAR

پتی او تماسونه

ﻋﺒﺪاﻟﻨﺼﻴﺮ )د رﻳﺲ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل(
د  ARCSدﻓﺘﺮ ﺗﻪ ﻧږدې
٠٧٠٠٦١١٩١٧
ټﻴﻠﻔﻮن
nasir_baryal@yahoo.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.aabrar.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

ﻣﺤﻤﺪ ﻳړﺳﻒ اﻟﮑﻮزﯼ )ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﺁﻣﺮ(
د ﻋﻴﺪ ﮔﺎﻩ ﺗﺮ څﻨګ ،د زړې څﺎرﻧﻮاﻟۍ ﺟﻮﻣﺎت
٠٧٩٩٣٨٢٥٩٧
ټﻴﻠﻔﻮن
ayousof@ndi.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.ndi.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

اﻓﻐﺎن ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ټﻮﻟﻨﻪ )(ADA
اﺣﺴﺎن اﷲ ﺷﻴﻨﻮارﯼ )ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ رﻳﺲ(
ﮐﻮر  ٥ ،٨٤٧ﺳړﮎ ،د  ٤ﻧﺎﺣﻴﯽ  ٢ﺑﺮﺧﻪ ،رﻳګﯽ ﺷﺎهﻤﺮد ﺧﺎن،
د ﻓﻀﻞ ﺣﻖ ﻣﺠﺎهﺪ ﮐﻮر ،د ﻋﻠﯽ ﺑﺎ ﺑﺎ ﻟﻤﺘﺪ ﺗﺮ ﺷﺎ
٠٧٩٩٧٢٢٤٠١
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٦٠٨٩٥٥
٠٧٨٦٠٩٩٧٧٧
ada.nangarhar@ada.org.af
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.ada.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

د اداري اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ او ﻣﻠﻜﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاك آﻤﻴﺴﻴﻮن
)(IARCSC
ﻧﻔﻴﺴﻪ ﻣﻨﺼﻒ )رﻳﺴﻪ(
د اردو روﻏﺘﻮن ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﻮﻧﺴﻠګﺮۍ ﺗﺮ څﻨګ
٠٧٠٧٠٣٠١٣٣
ټﻴﻠﻔﻮن
www.iarcsc.gov.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

اﮐﺒﺮ  -د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺮﺳﺘﻮ د اﻧﺴﺠﺎم ادارﻩ )(ACBAR
)ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﺁﻣﺮ(
د  NRCد دﻓﺘﺮ ﺗﺮڅﻨګ ،درﻳﻢ ﮐﻮر ،څﻠﻮرم ﺳړك ،څﻠﻮرم زون
د ﺳﻴﺪ آﻴﻬﺎن دوآﺎﻧﻮﻧﻪ،ﺟﻼل ﺁﺑﺎد،ﻧﻨګﺮهﺎر
jalmanager@acbar.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
Coordination.jal@acbar.org
www.acbar.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﭘﮋواﮎ ﺧﺒﺮي ﺁژاﻧﺲ )(PAN
ﻋﺒﺪاﻟﻤﻌﻴﺪ هﺎﺷﻤﯽ
ټﻴﻠﻔﻮن

٠٧٩٩٥٤١١١٨
٠٧٠٠٥٨٥٨٠٧
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ hashami_pajhawk@yahoo.com
www.pajhwok.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻧﺮي رﻧځ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﻣﺒﺎرزې ﭘﺮوګﺮام
)(ATA
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ ﻗﺮﻳﺸﻲ )روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ هﻤﻐږﯼ ﮐﻮوﻧﮑﯽ(
ﮐﻮر  ،١٣٢٠څﺎرﻧﻮاﻟﻲ ،زړﻩ هډﻩ،ﺗﻮرﺧﻢ
٠٧٩٩٣٣٥٢٦٠
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٣٦٢٦٨٠
٠٧٩٩٣٦٢٦٦٩
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ hamid_qurishee@yahoo.com
ataap@brain.net.pk
ﭘﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﭼﺎروﮐﯥ ﻣﻠﯽ ډﻣﻮﮐﺮاټﻴﮏ اﻧﺴﺘﻴﺘﻴﻮت )(NDI

د اﻓﺮن ﻣﻮﺳﺴﻪ )(AFRANE
ﺳﺒﺴﺘﻴﺎن رودس )د ﭘﺮوژې ﺁﻣﺮ(
د اﻓﻐﺎن ښځﻮ ﭘﺮاﺧﺘﻴﻴﺎﻳﻲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻪ ﻧږدې ،د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺘﻴﺎ
څﻠﻮرﻻرﯼ
٠٧٩٩٠٠١٦٩٥
ټﻴﻠﻔﻮن
afrane.jalalabad@gmail.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.afrane.asso.fr
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ اﺳﺎﺳﻲ زدﻩ ﮐړې )(BEA
ﻧﻮرﻣﺤﻤﺪ ﻧﺠﻴﺐ )رﻳﺲ(
د ﺑﻬﺴﻮد ﭘﻞ ،د ﻣﺎﺳۍ ﻧﻬﺮ
٠٧٥٦٠٠١٥٠٨
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٤٩٠١٦٧
٠٧٠٠٢٨٠٦٦٦
najeebnur@hotmail.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
nurista@brain.net.pk
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺳﺎزﻣﺎن )(AHRO
اﻧﺠﻨﻴﺮ ﻣﻨﻴﺮ )ﺁﻣﺮ(
ﮐﻮر  ٢ ،٧١٦ﺳړﮎ ،دوهﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ٤ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ
٠٧٨٨٨٨٦٩٦٠
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٧٢٩١٦٣٥٣
ahro.ngr@gmail.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.ahro.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن )(AIHRC
رﻓﻴﻊ اﷲ ﺑﻴﺪار )د ﭘﺮوﮔﺮام ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﺁﻣﺮ(
د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺘﻴﺎ څﻠﻮرﻻرﯼ ،د ﺑﺎﺑﺮﻳﺎﻧﻮ ﮐﻮڅﻪ
٠٧٩٩٣٩٤٢٨٤
ټﻴﻠﻔﻮن
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ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ

وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

dr.bidar@aihrc.org.af
aihrc.jalalabad@gmail.com
www.aihrc.org.af

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﻟﭙﺎرﻩ ﺧﻴﺮﻳﻪ ادارﻩ )(WADAN
ﺷﻴﺮ ﻋﻠﯽ )ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﺁﻣﺮ(
ﮐﻮر  ٣ ،١٥١٧ﺳړﮎ ٣ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،د ﻣﻴﻮې د ﻣﺎرﮐﻴټ ﺗﺮ څﻨګ
٠٧٠٠٠٤٥٣١٥
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٨٨٩٩٢٨
inayatniazi٢٠٠٠@yahoo.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
info@wadan.org
www.wadan.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺪﻧﯥ ټﻮﻟﻨﯥ د ﻣﺠﺘﻤﻌﯥ ﺳﺎزﻣﺎن )(ACSFO
ﻋﻈﻴﻢ ﻣﺴﻠﻤﯽ )ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﺁﻣﺮ(
دﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ،٣٢١د ﺑﺎﺑﺮﻳﺎﻧﻮ ﺳړﮎ ،د ﻋﺎﻣﯽ روﻏﺘﻴﺎ
څﻠﻮرﻻرﯼ،ﺟﻼل ﺁﺑﺎد ،ﻧﻨګﺮهﺎر
٠٧٩٣٥٥٩٤٢٦
ټﻴﻠﻔﻮن
info@acsf.af
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
nangarhar@acsf.af
www.acsf.af/www.acsf-rc.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د روﻏﺘﻴﺎﻳﯽ او ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺳﺎزﻣﺎن
)(AHSAO
د اﻣﻴﺮ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎغ
٠٠٩٢٣٠٠٩٥٩٦٦٢٩
ټﻴﻠﻔﻮن
soorgull@hotmail.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د اﻧﺴﺠﺎم ادارﻩ )(AIMS
ﺷﺎﮐﺮ ﻣﺠﻴﺪﯼ )ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﺁﻣﺮ(
د ښﺎري ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ رﻳﺎﺳﺖ ٠٤ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،رﺧﺎن ﻣﻴﻨﻪ ،ﻧﻮﯼ ﺳړﮎ
٥٩٠٦
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٠٠٦٠٦٨٤٣
ټﻴﻠﻔﻮن
shaker.mujaddidi@aims.org.af
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.aims.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ښځﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د هﻮﺳﺎﻳﻨﯥ ﻣﻮ ﺳﺴﻪ )(AWWD
ﺟﻤﻴﻠﻪ اﮐﺒﺮزﯼ )اﺟﺮاﻳﻲ رﻳﺴﻪ(
ﻟﻮﻣړﯼ ﺳړﮎ ،د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺘﻴﺎ څﻠﻮر ﻻرﯼ،ﻋﻠﯽ ﺧﻴﻞ
٠٧٠٠٦٣٤٠٥٤
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ awwd_jalalabad@hotmail.com
awwd@brain.net.pk

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻏﻴﺮﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ادارو د ﺧﻮﻧﺪي ﺳﺎﺗﻨﯥ دﻓﺘﺮ
)(ANSO
د )(ANSOد ﺧﺘﻴځﻮ ﺳﻴﻤﻮ دﻓﺘﺮ
٠٧٩٩٢٤٨٣٦٢
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٨٧٧٨٠١٤
east@afgnso.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
east٢@afgnso.org
www.afgnso.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ ادارﻩ )(NPO/RRAA
اﻧﺠﻨﻴﺮ ﺷﺎﻩ وﻟﯽ اﻟﮑﻮزﯼ
ﮐﻮر  ،١٥٨٤د ﻣﺮﺳﺘﻮن څﻠﻮرﻻرﯼ ،د ﻣﻴﻮو د ﻣﺎرﮐﻴټ ﺳړﮎ
٠٧٠٠٦٠١٨٥٣
ټﻴﻠﻔﻮن
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ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ

٠٧٩٩٨٥٥٤٦٩
٠٧٨٧٢٦٦١٧١
jro_npo@hotmail.com
eng_shah_wali@yahoo.com

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ او ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ ﻣﻮﺳﺴﻪ
)(SSRA
ډاﮐټﺮ ﮐﻨﻴﺸﮑﺎ )رﻳﺲ(
د ﭼﭙﺮهﺎر د ﻣﻮټﺮو ﺗﻢ ځﺎﯼ )د ﻣﻴﺎ ﻋﻤﺮ د ﻋﺎﻟﻲ ﻟﻴﺴﯥ ﺗﺮﺷﺎ(
٠٧٠٠٦٠٠٧٢٩
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٦٢٥٩٧٠
ssra_afg@yahoo.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
د اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ﻣﺆﺳﺴﻮ د ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ادارﻩ )(ANCB
ﭘﻴﭽﺎ )د اړﻳﮑﻮ ﻣﺴﺆول(
ﮐﻮر  ٣ ،١٥١٧ﺳړﮎ ٣ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،د ﻣﻴﻮې د ﻣﺎرﮐﻴټ ﺗﺮ څﻨګ
٠٧٩٥٧٨٧٦٣٧
ټﻴﻠﻔﻮن
www.ancb.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ام ،ډي ،ﺳﻲ د ﻣﺎﻳﻦ ﭘﺎﮐۍ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(MDC
ﺧﺪاﯼ ﻧﻈﺮ ﺷﻴﻨﻮارﯼ )ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﻣﺪﻳﺮ(
١٦ﻓﺎﻣﻴﻠﯽ ،د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ ٠٤
٠٧٨٨٨٨١٣٤٥
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٨٨٨٨١٣٢٤
٠٧٨٨٨٨٠١٥٠

پتی او تماسونه

ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ khudainazarsheenwari@yahoo.com
www.mdcafghan.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اوﻣﺮ د ﻣﺎﻳﻦ ﭘﺎﮐۍ او ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(OMAR
اﻧﺠﻨﻴﺮ ﺑﺴﻢ اﷲ )ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﺁﻣﺮ(
٠٧٩٩٣١٢٩٤٨
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٨٦٤٨٥٨٨٠
٠٧٩٩٣٠٧٨٣٤
omar.jalalabad@gmail.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.omar.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺑﺸﺮي ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮐﻪ ﮐﻤﻴټﻪ )(IHSAN
ﻋﺼﻤﺖ اﷲ )د رﻳﺲ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ،٢درﻳﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ )داراﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ(
٠٧٠٠٦٠٠٥٩١
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٦٠٣٠٥٠
ihsan_org@yahoo.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
د ﺑﻨګﻠﻪ دﻳﺶ د ﮐﻠﻴﻮ د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﮐﻤﻴټﻪ )(BRAC
ﻣﺤﻤﺪ اﻣﻴﻦ اﻻﺳﻼم )د ﭘﺮوژې ﺁﻣﺮ(
ﮐﻮر  ٢ ،٢٠ﺳړﮎ ،د ﺣﺎﺟﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺪﻳﺮ ﺳړﮎ
٠٧٠٠٢٩٠٧٤٩
ټﻴﻠﻔﻮن
salimbep@yahoo.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.bracafg.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯼ ﺳﺎزﻣﺎن )(CRAA
اﻧﺠﻨﻴﺮ ﺳﺒﺤﺎن اﷲ ﺷﺎهﺰادﻩ )د اړﻳﮑﻮ ﻣﺴﺆول(
دﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ،٦دوﻳﻢ ﺳړﮎ ،ﻟﻮﻣړۍ ﺑﺮﺧﻪ ،ﭼﺸﻤﻪ
ﺧﺎﻧﺠﯽ،ﺟﻼل ﺁﺑﺎد،ﻧﻨګﺮهﺎر
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ ) ٧٨٥ﮐﺎﺑﻞ ﭘﻮهﻨﺘﻮن(
٠٧٩٩٣٢٢٤٩٣
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٦٨٦٩٥١
٠٠٨٨٢١٦٨٩٨٠٢٣٢٠
sancraa@brain.net.pk
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
sanashefa@hotmal.com
www.craausa.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺟﺮﻣﻦ اګﺮو اﮐﺸﻦ دﻓﺘﺮ
)(AgroAction GAA
ﺟﻴﻤﺰ ﮐﻴﺮﺗﻴﺲ )د ټﻮﻟﻮ رﻳﺲ(

ﭘﻪ ﺟﻼل ﺁﺑﺎد ﮐﯥ د اﮐﺒﺮ ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰدﻓﺘﺮ ﺳﺮﻩ ﻳﻮ ځﺎﯼ ،ﮐﺎﻣﻪ ﺗﻢ
ځﺎﯼ،ﺧﺘﻴځ
٠٧٩٩٨٨٧٧٣٩
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ james.curtis@welthungerhilfe.de
www.welthungerhilfe.de
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺟﻴﻮ دﻳﺰۍ او ﮐﺎرټﻮ ﮔﺮاﻓۍ ﻋﻤﻮﻣﻲ ادارﻩ )(AGHCO
ﭘﻪ ﺟﻼل ﺁﺑﺎد ﮐﯥ د اﮐﺒﺮ ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰﻩ څﺎﻧګﻪ،د ﮐﺎﻣﯥ د ﻣﻮټﺮو ﺗﻢ
ځﺎﯼ ،د ﺧﺘﻴځﯥ ﺳﻴﻤﯥ ﺳړﮎ
د روﻏﺘﻴﺎ ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن )(UNWHO
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﺎن زﻣﺎن )ﻣﺪﻳﺮ(
زړﻩ څﺎرﻧﻮاﻟﻲ ،د ﻳﻮﻧﻴﺴﻒ دﻓﺘﺮ ﺗﻪ ﻧږدې
٠٧٠٠٢٥٢٦٥٢
ټﻴﻠﻔﻮن
Zamank@afg.emro.who.int
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.emro.who.int/Afghanistan
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
ﻧړﻳﻮال روﻏﺘﻴﺎﻳﯽ ﭘﻼوﯼ )(IMC
ﺗﮑﻠﯽ ﺳﺴﺎﺑﯽ )د ﭘﺮوژې اﻧﺴﺠﺎم ورﮐﻮوﻧﮑﯽ(
څﻠﻮرم ﺳﮑټﻮر ،د څﺎرﻧﻮاﻟۍ دﻓﺘﺮ د ﺗﻮرﺧﻢ زوړ ﺗﻢ ځﺎﯼ
٠٧٩٨٢٤٦٢٣٠
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٨٥٥١٣٣٦٤
ﺑﺮښﻨﺎﻟﻴﮏ
tsesabe@internationalmedicalcorps.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ www.internationalmedicalcorps.org
د ژﻏﻮرﻧﯽ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﮐﻤﻴټﻪ )(IRC
ﻧﺠﻴﺐ اﷲ رﺣﻤﺎﻧﻲ )ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﺁﻣﺮ(
ﻟﻮﻣړﯼ ﮐﻮر ،د ﻓﻀﻞ اﻟﺤﻖ ﻣﺠﺎهﺪ ﺳړﮎ ،څﻠﻮرﻣﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ،ﻧﻮﯼ
درﻣﺴﺎل،ﺟﻼل ﺁﺑﺎد،ﻧﻨګﺮهﺎر
٠٧٩٣٤٠٠٩٠٩
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٨٦٨٥١٤٩٦
ﺑﺮښﻨﺎﻟﻴﮏ
najeeb.rahmani@afghanistan.theirc.org
www.theIRC.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺳﺮف روزﻧﻴﺰ اوﺑﻴړﻧﯽ دﻓﺘﺮ )(SERVE
ﭘﻪ ﺟﻼل ﺁﺑﺎد ﮐﯽ د اﮐﺒﺮ ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ دﻓﺘﺮ ،د ﮐﺎﻣﯥ د ﻣﻮټﺮو ﺗﻢ
ځﺎﯼ ،د ﺧﺘﻴځﯥ ﺳﻴﻤﯥ ﺳړﮎ
٠٧٩٩٦٥٣٠١٥
ټﻴﻠﻔﻮن
director@serveafghanistan.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ

279

الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود

وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

info@serveafghanistan.org
www.serveafghanistan.org

داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د ﺳﻮﻳډن ﮐﻤﻴټﻪ )(SCA
ﻧﺠﻴﺐ اﷲ )اداري ﻣﺴﻮول(
د زړې څﺎرﻧﻮاﻟۍ ﺳړﮎ ،د ﻳﻮﻧﻴﺴﻒ دﻓﺘﺮ ﺟﻮﻣﺎت ﺗﻪ ﻧږدې
٠٧٩٧٠٦٩١٦٩
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٨٦٤٠٤٥
٠٧٠٠٢٦٣٢٨٣
٠٠٨٨٢١٦٥٤٢٥٠٢٩٣
najeebullah@sca.org.af
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.swedishcommittee.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﻋﺒﺪاﻟﺤﻖ ﺑﻨﻴﺎد )(AHF
ﻧﺼﺮاﷲ ﺑﺮﻳﺎﻟﯽ ارﺳﻼﻳﻲ )اﺟﺮاﻳﻲ رﻳﺲ(
د ﮐﺎﻣﯽ د هډې ﺳړﮎ )د ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻮ څﻠﻮرﻻرې ﺗﻪ ﻧږدې(
٠٧٠٠٦٠٢١٨٢
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٣٢٣٩٣١
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ abdulhaqfoundation@hotmail.com
www.abdulhaq.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﮐډواﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻧﺎروې ﭘﻼوﯼ )(NRC
ﻣﺎرﮎ ﻧﺎﮔﻞ )ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﺁﻣﺮ(
رﻳګﯽ ﺷﺎﻩ ﻣﺮد ﺧﺎن ۴ ،زون ۴ ،ﺳړﮎ ،د ﺳﻴﺪ ﮐﻴﻬﺎن دوﮐﺎﻧﻮﻧﻪ
٠٧٩٧١٣٢٧٢٨
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠١٨١٦٥٦
٠٧٠٠٠٣٠٤٢٢
٠٠٨٨٢١٦٥٠٢٦٩٠١٤
eam@nrcafpk.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

shelter.pc3@nrcafpk.org
www.nrc.no

د ﮐﺮﻧﯥ ،اوﺑﻮﻟﮕﻮﻟﻮ او ﻣﺎﻟﺪارۍ رﻳﺎﺳﺖ )(DAIL
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺻﺎﻓﻲ )رﻳﺲ(
٠٧٩٩٣٩٥٤٦٥
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٧٨٣٥٦٤٩٠
٠٧٠٠٦٢٥٢٤٩
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
h_safi1@hotmail.com
د ﮐﻠﻴﺪ راډﻳﻮ )(Radio Killid
ﺷﻔﻴﻖ هﻤﺪرد )ﺁﻣﺮ(
د وﻻﻳﺘﻲ ﭘﻮﻟﻴﺲ ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧۍ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،د ﻋﻠﯽ ﺧﻴﻞ ﺟﻮﻣﺎت ﺗﺮ ﺷﺎ
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ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

٠٧٠٠٢٣٤٩٨٣
٠٧٧١٠٨٨٨٨٨
s.hamdard@killid.com
n.ayubi@killid.com
www.killid.com

د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ رﻳﺎﺳﺖ )(DRRD
اﻧﺠﻴﻨﺮ اﺣﻤﺪ وﻟﯽ )رﺋﻴﺲ(
٠٧٠٠٢٩٢٠٢٦
ټﻴﻠﻔﻮن
د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺧﻮﻧﺪي ﺳﺎﺗﻨﯥ دﻓﺘﺮ  -اﻧګﻠﺴﺘﺎن )(SCI
٠٧٩٨٤٥٤٥٢٦
ټﻴﻠﻔﻮن
isafi@savechildren.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.savethechildren.org.uk
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
/www.savechildren.org
د ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯥ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺷﺒﮑﻪ )(CSHRN
ﻧﻌﻤﺖ اﷲ هﻤﺪرد )اﻧﺴﺠﺎم ورﮐﻮوﻧﮑﯽ(
ﺟﻼل ﺁﺑﺎد
٠٧٠٠٦٢٠٩٧٦
ټﻴﻠﻔﻮن
Niamat.h@hotmail.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.cshrn.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﻣﺪﻳﺮا ﻣﻮﺳﺴﻪ )(MADERA
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺳﺘﺎرزﯼ )ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﻣﺪﻳﺮ(
د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺘﻴﺎ روﻏﺘﻮن ﺗﻪ ﻧږدې ،ﺳﺮﻩ ﺻﻠﻴﺐ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ،
درﻳﻤﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ
٠٧٠٠٦١٣٠٢٥
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٧٤٢٥٤٠٥
٠٧٠٠٦٠١٥٩١
٠٠٨٨٢١٦٨٤٤٤٣٢
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ deputyops.east@madera-afgha.or
head.hr@madera-afgha.org
www.madera-asso.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﻣﺮﺳﯽ ﮐﺎرﭘﺲ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(MC
رﺣﻤﺖ اﷲ راﺳﺦ )ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل ،د ﭘﺮوﮔﺮام ﺁﻣﺮ(
٠٧٩٣٥٠٥٨٥٠
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٣٠٥٠٤١
rkakar@af.mercycorps.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﯽ
www.mercycorps.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺧﻮراﮎ او آﺮهﻨﯥ ادارﻩ )(FAO
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺁﺻﻔﻲ )ﻣﺪﻳﺮ(

پتی او تماسونه

د ﺗﻮرﺧﻢ د ﻣﻮټﺮو زوړﺗﻢ ځﺎﯼ ،د زراﻋﺖ ﻟﻴﺴﯥ ﺗﻪ ﻧږدې
٠٧٠٠٦١٣٨٦٨
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٨٤١٠٥٧٢
٠٠٨٨٢١٦٤٣٣٣٩٣٦٤
khushal.asifi@fao.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
FAOAF-Jalalabad@fao.org
www.fao.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﮐډواﻟﻮ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﻤﻴﺸﻨﺮﯼ )(UNHCR
ﺟﻮس اﺑﻴﺮا ﺑﻠﻠﻴﺰا )دﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺮ(
د  MOPHﺗﺮﺷﺎ
٠٠٤١٢٢٧٣٩٧٥٠٨
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٦١١٦٣١
٠٠٨٨٢١٦٥١١٢١٦٣٩
٠٠٤١٢٢٧٣٩٧٥٠٩
ﻓﮑﺲ
belleza@unhcr.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
AFGJA@unhcr.org
www.unhcr.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻧﺸﻪ ﻳﯥ ﺗﻮﮐﻮ او ﺟﺮاﻳﻤﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د
ﻣﺒﺎرزې دﻓﺘﺮ )(UNODC
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﻟﻢ ﻏﺎﻟﺐ )وﻻﻳﺘﻲ اﻧﺴﺠﺎم ورﮐﻮوﻧﮑﯽ(
د ﺣﺎﺟﯽ ﺣﻴﺎت اﷲ ﮐﻮر ،د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ،١٥٦٤درﻳﻤﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ،
درﻳﻢ ﺳﮑﺘﻮر ،د ﺣﻀﺮت اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ﺟﻮﻣﺎت ﺗﻪ ﻧږدې ،د
ﻣﺮﺳﺘﻮن څﻠﻮرﻻرﯼ
٠٧٩٧٢٢٣٣٤١
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٦٠٥٠٠٧
٠٠٨٨٢١٦٥٠٢٧٢٤٥٣
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ mohammad.ghaleb@unodc.org
www.unodc.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮوګﺮام ﺳﻼﮐﺎرﻩ ﮐﻤﻴټﻪ )(NSP/PMU
اﻧﺠﻨﻴﺮ ﺣﺒﻴﺐ اﻟﺮﺣﻤﻦ )وﻻﻳﺘﻲ ﺁﻣﺮ(
درﻳﻢ ﺳړﮎ ،د ﻣﺮﺳﺘﻮن څﻠﻮرﻻرﯼ ٣ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،ﻧﻨﮕﺮهﺎر
٠٧٠٠٦٤٢٢٧٩
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ nangarhar@nspafghanistan.org
www.nspafghanistan.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن )(ISRA
ﭘﻪ ﺟﻼل ﺁﺑﺎد ﮐﯥ د اﮐﺒﺮ ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰﻩ څﺎﻧګﻪ ،د ﮐﺎﻣﯥ د ﻣﻮټﺮو ﺗﻢ
ځﺎﯼ ،د ﺧﺘﻴځﯥ ﺳﻴﻤﯥ ﺳړﮎ
www.isra-relief.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(RI
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻌﻴﻢ ﺷﻴﻨﻮارﯼ )دﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﭘﺮوﮔﺮام اﻧﺴﺠﺎم ورﮐﻮوﻧﮑﯽ(
ﮐﻮر ،٦د ﺣﻀﺮاﺗﺎﻧﻮ ﺳړﮎ ،د ﺣﺎﺟﯽ ﺟﻤﺎل ﻗﺪﻳﺮ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻧږدې
٠٧٧٧٠١١٣٥٧
ټﻴﻠﻔﻮن
naeem.shinwari@ri.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.ri.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ هﻴﻠﻮ د ﺑﻨﺴټ اﻳښﻮدﻧﯥ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(IFHOPE
ﺟﻢ د ﺑﺮﻳﻠﯽ )اﺟﺮاﻳﻲ رﻳﺲ(
اووم ﺑﻼﮎ  ،د ﮐﺎﺑﻞ  -ﺗﻮرﺧﻢ ﺳړﮎ ،ﻧﻨګﺮهﺎر
٠٧٠٠٦٠٥٧٠٥
ټﻴﻠﻔﻮن
jim@ifhope.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.ifhope.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﻧﻨګﺮهﺎر ﭘﻮهﻨﺘﻮن )(NU
اﻣﺎن اﷲ ﺣﻤﻴﺪزﯼ )د ﭘﻮهﻨﺘﻮن رﻳﺲ(
ﺟﻼل ﺁﺑﺎد
ټﻴﻠﻔﻮن

٠٧٠٠٦٤٠٤٦٠

د ﻧﯽ د ګړﻧﺪۍ وﻳﺸﻨﯥ دﻓﺘﺮ )(Nye
ﮔﻠﺪاد ﻣﻬﻤﻨﺪ )ددﻓﺘﺮ ﺁﻣﺮ(
ﺟﻼل ﺁﺑﺎد ،د راډﻳﻮ ﮐﻠﻴﺪ ﺳﺮﻩ ﻳﻮځﺎﯼ ،ﻧﻨګﺮهﺎر
٠٧٧٧٠١٤٠٣١
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ guldad_momand2008@yahoo.com
www.nyeexpress.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د هﻴﻠﺖ ﻧﻴټ ټﻲ ﭘﻲ او  -روﻏﺘﺎﻳﻲ )(HealthNet-TPO
ﺳﺎزﻣﺎن
ﻋﺒﺪاﻟﺨﻠﻴﻞ ﮐﺎﻣﻮﯼ )ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﻟﻮړ ﭘﻮړﯼ اداري ﻣﺴﻮول(
ﮐﻮر  ،٣د ﻋﻴﺪﮔﺎﻩ د ﻧﻮې ﺟﻮﻣﺎت ﺗﺮ ﺷﺎ ٤،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،د
 UNICEFدﻓﺘﺮ ﺗﻪ ﻧږدې ،ﻧﻨګﺮهﺎر
٠٧٨٩٨٨٠٤٩١
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٥٦٠٠٢٦٤٨
khalil@healthnettpoaf.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
jal.security@healthnettpoaf.org
www.healthnettpo.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ښځﻮ روزﻧﻴﺰ ﻣﺮﮐﺰ )(AWEC
ذﮐﻴﻪ ﮐﺎﮐړ )د ﭘﺮوژې ﺁﻣﺮﻩ(
ﺟﻼل ﺁﺑﺎد
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ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

٠٧٠٨٨٤١٥٢١
jalalabad@awec.info
www.awec.info

دټﻴﺮ دﻳﺲ هﻮﻣﻴﺲ دﻓﺘﺮ )(TdH
ﺣﺴﻦ ﺧﺎن )د ﭘﺮوژې اﻧﺴﺠﺎم ورﮐﻮوﻧﮑﯽ(
ﺗﻮرﺧﻢ،ﺟﻼل ﺁﺑﺎد،ﻧﻨګﺮهﺎر
٠٧٠٠٠٥٣٦١٠
ټﻴﻠﻔﻮن
hassan_tdh@yahoo.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.tdh.ch
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
ډاﮐﺎر  -د ډﻧﻤﺎرﮎ ﮐﻤﻴټﻪ د اﻓﻐﺎن ﮐډواﻟﻮ د ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻟﭙﺎرﻩ
)(DACAAR
ﺣﺎﺟﯽ ﻣﺤﻤﺪ اﻣﻴﻦ )د اوﺑﻮ او ﺗﺤﻔﻆ وﻻﻳﺘﻲ ﺁﻣﺮ(
ﮐﻮر  ،١٣٤د ﺣﺎﺟﯽ ﻇﺎهﺮ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،د ﺳﻴﺪ ﮐﻴﻬﺎن ﺳړﮎ،
 ٤ﻧﺎﺣﻴﻪ
٠٧٩٩٣٨٢٦٠٦
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٤٤٧٠٥٣
jalalabad@dacaar.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.dacaar.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ  -د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯼ ﭘﻼوﯼ
)(UNAMA
ﻧﺎهﻴﺪ اﺑﺎ ﮐﺎر )د دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺮﻩ (
د واﻟﻲ زوړدﻓﺘﺮ
٣٢٠٥
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٠٠١٨٢٧٣٠
ټﻴﻠﻔﻮن
abuakar@un.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.unama.unmissions.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
ﻳﻮﻳﻨﺴﻒ  -د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﻣﻼﺗړ ﺻﻨﺪوق
)(UNICEF
٠٧٩٨٥٠٧٤٦٧
ټﻴﻠﻔﻮن
jalalabad@unicef.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
Kabul@unicef.org
www.unicef.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

ﻧﻮرﺳﺘﺎن

د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ اﺳﺎﺳﻲ زدﻩ ﮐړې )(BEA
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ )د دﻓﺘﺮ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ(
د واﻧټ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎزار ،د واﻧټ وﻟﺴﻮاﻟﻲ ،د ﻧﻮرﺳﺘﺎن ښﺎر
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ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ

nuristan@brain.net.pk

د ﮐﺮﻧﯥ ،اوﺑﻮﻟﮕﻮﻟﻮ او ﻣﺎﻟﺪارۍ رﻳﺎﺳﺖ )(DAIL
)ﭘﻼن ﺁﻣﺮ(
د ﻧﻮرﺳﺘﺎن ښﺎر،ﻧﻮرﺳﺘﺎن
٠٧٩٦٩١٦٦٨١
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٥٤٢٣٥١٨
د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ رﻳﺎﺳﺖ )(DRRD
اﻧﺠﻴﻨﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق )رﺋﻴﺲ(
د ﻧﻮرﺳﺘﺎن ښﺎر،ﻧﻮرﺳﺘﺎن
٠٧٠٠٠٨٥٧٢٠
ټﻴﻠﻔﻮن
د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮوګﺮام ﺳﻼﮐﺎرﻩ ﮐﻤﻴټﻪ )(NSP/PMU
ﻋﻴﺴﯽ وﺣﺪت )وﻻﻳﺘﻲ ﺁﻣﺮ(
د ﭘﺎﺷﺎﮐﻲ ﮐﻠﯽ ،ﭘﺎرون،،د ﻧﻮرﺳﺘﺎن ښﺎر
٠٧٠٠٨١٢٨٥٥
ټﻴﻠﻔﻮن
noristan@nspafghanistan.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.nspafghanistan.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

ﻧﻴﻤﺮوز

د ﺑﻨګﻠﻪ دﻳﺶ د ﮐﻠﻴﻮ د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﮐﻤﻴټﻪ )(BRAC
اﻧﺲ اﻟﺤﻖ رﺣﻴﻤﯽ )د ﭘﺮوژې ﺁﻣﺮ(
د اﺑﻮ داود ﺳﻴﺴﺘﺎﻧﻲ درﻳﻢ ﺳړﮎ ،زرﻧﺞ
٠٧٩٧٦١٨٩٢٥
ټﻴﻠﻔﻮن
malam_bd07@yahoo.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.bracafg.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﮐﺮﻧﯥ ،اوﺑﻮﻟﮕﻮﻟﻮ او ﻣﺎﻟﺪارۍ رﻳﺎﺳﺖ )(DAIL
ﻣﺤﻤﺪ اﮐﺒﺮ ﺷﺮﻳﻔﯽ )رﻳﺲ(
زرﻧﺞ
٠٧٩٩٥٩٨١٣١
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٦٥٩٦٠٨
د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ رﻳﺎﺳﺖ )(DRRD
ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺮﺣﻤﻦ
د ﮐﺮهﻨﯥ دﻓﺘﺮ ﺗﻪ ﻧږدې ،د ﻧﻴﻤﺮوز ښﺎر،زرﻧﺞ،ﻧﻴﻤﺮوز
٠٧٩٥٧٧٤٤٢١
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٤٨٩٧٠٢
Rrd_nimroz@yahoo.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﮐډواﻟﻮ ﻋﺎﻟﻲ ﮐﻤﻴﺸﻨﺮي )(UNHCR
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻌﻴﻢ ﺧﺎن )ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل(
زرﻧﺞ ،ﻧﻴﻤﺮوز

پتی او تماسونه

ټﻴﻠﻔﻮن

ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

٠٧٥٣٥٢٠٩٨٤
٠٧٩٩٦٥٣٦٩٥
٠٠٨٨٢١٦٥١١٢٢٣٩٧
NAEEM@unhcr.org
AFGZA@unhcr.org
www.unhcr.org

د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮوګﺮام ﺳﻼﮐﺎرﻩ ﮐﻤﻴټﻪ )(NSP/PMU
اﻧﺠﻨﻴﺮ ﺧﻠﻴﻞ ﺑﻬﺎدرﯼ )وﻻﻳﺘﻲ ﺁﻣﺮ(
د زرﻧﺞ ښﺎر ﻣﺮآﺰ ،د ﺣﺎﺟﻲ ﻧﻔﺲ وداﻧۍ ،د ﺣﺎﺟﻲ ﺑﺮآﺖ
څﻠﻮرﻻرﯼ زرﻧﺞ،ﻧﻴﻤﺮوز
٠٧٩٩٤٧٩٦٠٣
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ nimroz@nspafghanistan.org
www.nspafghanistan.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(RI
اﻣﺎن اﷲ )د دﻓﺘﺮ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ(
زرﻧﺞ
٠٧٩٩٨٩٠٥٤٦
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ engaman.nimroz@gmail.com
www.ri.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺣﻴﺪري )د دﻓﺘﺮ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ(
دARCSد دﻓﺘﺮ اﻧګړ ٨ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،ﺗﺨﺖ ﻇﻔﺮ ﺗﻪ ﻧږدې
٠٧٠٠٤٠٠٩٨٦
ټﻴﻠﻔﻮن
Afghanistan.Herat@ifrc.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.arcs.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
اِرﻳﺎ – ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ دﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او داﻧﺮﺟۍ د ﺳﺎﺗﻨﯥ ادارﻩ
)(AREA
ﻋﺒﺪ اﻟﺮﻗﻴﺐ )ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ رﻳﺲ(
د ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻮ ﺳړﮎ ،ﭘﻨﺞ راهﻲ ﺁب ﭘﺨﺶ ،ﺑﺎد ﻣﺮﻏﺎن ،ﮐﻮر
٨١٨٤٨
٠٧٩٧١٨٢٩٦٠
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٤٠٨٠٦٤
herat_area@yahoo.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
ghafarrashad@yahoo.com
اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ – د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ روﻏﺘﺎﻳﻲ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ
)(IbnSina-PHPA
ﺗﻤﻨﺎ )دﭘﺮوژې ﺁﻣﺮ(
د هﺮات ښﺎر ،د اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ دﻓﺘﺮ
٠٧٩٩٢٢٤٧٥٥
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏibnsinaherat@googlemail.com

ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ  -د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯼ ﭘﻼوﯼ
)(UNAMA
ﺣﻀﺮت ﺻﺪﻳﻖ اﻣﻴﻦ )د دﻓﺘﺮ ﻟﻮړ ﭘﻮړﯼ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل(
٢ﺳړﮎ ،د اﺑﻮداود ﺳﺠﺴﺘﺎﻧﻲ ﺳړﮎ  ،زرﻧﺞ
٣٢٠٥
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٩٩٧٢٥٥٧٩
ټﻴﻠﻔﻮن
aminh@un.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ www.unama.unmissions.org

اﮐﺒﺮ  -د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺮﺳﺘﻮ د اﻧﺴﺠﺎم ادارﻩ )(ACBAR
)ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﺁﻣﺮ (
د ﻣﺠﻴﺪي د ﺳړﮎ ﭘﺎﯼ،د ﻳﻮ.ان.اچ.ﺳﻲ .ﺁر د دﻓﺘﺮ ﺗﺮ څﻨګ،
 ۶ﻧﺎﺣﻴﻪ
niazi@acbar.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
acbarhrt@acbar.org
www.acbar.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

ﻳﻮﻧﻴﺴﻒ  -د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﻣﻼﺗړ ﺻﻨﺪوق
)(UNICEF
زرﻧﺞ
٠٧٩٨٥٠٧٥٨٨
ټﻴﻠﻔﻮن
kabul@unicef.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.unicef.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

اﻧټﺮﺳﺎس  -د ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺳﺎزﻣﺎن )(INTERSOS
ﻣﻮج ﮐﻮﮐﭽﻪ )د ﭘﺮوګﺮام ﺁﻣﺮ(
د ﺁزادۍ ﺑﺎغ ،اﻧﻘﻼب ﻟﻴﺴﻲ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،ﻟﻮﻣړۍ ﻧﺎﺣﻴﻪ
٠٧٩٥٨٢٩٢٦٨
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ herat.afghanistan@intersos.org
www.intersos.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

هﺮات

د ﭘﮋواﮎ ﺧﺒﺮي ﺁژاﻧﺲ )(PAN
اﺣﻤﺪ ﻗﺮﻳﺸﯽ
هﺮات
ټﻴﻠﻔﻮن

د ﺳﺮﻩ ﺻﻠﻴﺐ او ﺳﺮې ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ د ټﻮﻟﻨﻮ ﻧړﻳﻮال ﻓﺪراﺳﻴﻮن
)(IFRC

٠٧٩٩٢٤١١٢٨
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ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

٠٧٠٨١٩٨٦٣٤
quraishi1979@yahoo.com
www.pajhwok.com

ﭘﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﭼﺎروﮐﯥ ﻣﻠﯽ دﻣﻮﮐﺮاټﻴﮏ اﻧﺴﺘﻴﺘﻴﻮت )(NDI
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺻﻤﻴﻢ )د ﭘﺮوﮔﺮام د ﭘﺮوﮔﺮام ﺟﻮړوﻟﻮ ﺁﻣﺮ(
د ﺑﻠﻨﺪ ﺁب څﻠﻮرﻻرﯼ ،د ﻋﺎرف ﺧﺎن ﺑﺎرﮐﺰي ﺳړﮎ ٢ ،ﺳړﮎ
)ښﻲ ﺧﻮاﺗﻪ(
٠٧٩٩٢٠٥٦١٨
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٠٨٨٢١٦٨٤٤٠٠٠٢٩
asamim@ndi.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.ndi.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اداري اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ او ﻣﻠﻜﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاك آﻤﻴﺴﻴﻮن
)(IARCSC
ﺣﺎﺟﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم )رﻳﺲ(
د وﻻﻳﺖ ﻣﻘﺎم د ادارې وداﻧۍ
٠٧٩٩٣٣٩٢٥٦
ټﻴﻠﻔﻮن
www.iarcsc.gov.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د اﺳﺎﺳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(ABS
ﺟﺎوﻳﺪ اﺣﻤﺪ ﻧﻮرﯼ )رﻳﺲ(
 ٦٤ﻣﺘﺮي ﺳړﮎ ،د اﺗﺤﺎد ﮐﻮڅﻪ د هﺮﻳﺪوﺳﺖ د ﺗﻴﻠﻮ ټﺎﻧﮏ ﺗﺮﺷﺎ
٠٧٠٠٤٠٤٨٣٨
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٤٠٤٤٦٢٩٦
abs_afg@yahoo.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ

janoori1@hotmail.com
د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د هﺎﻟﻨډ ﮐﻤﻴټﻪ )(DCA
ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﻓﺨﺮي )د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﭘﺮوګﺮام رﻳﺲ(
د ﻗﻮل اردو ﺳړﮎ ،د اﻣﻴﺮ ﻋﻠﯽ ﺷﻴﺮ ﻧﻮاﺋﻲ د ښﻮوﻧځﻲ ﮐﻮڅﻪ
٤٠٧
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٠٠٤٠٦٢٩٧
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٤٠٤٤١٤٨٤
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ drqader_fakhri@yahoo.com
www.dca-vet.nl
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺳﺎزﻣﺎن )(AHRO
اﻣﺮ اﻟﺤﻖ اﻳﻮﺑﯽ
د ﺣﺎﺟﯽ ﻳﻌﻘﻮب څﻠﻮرﻻرﯼ ،د اﻟﻤﺎس ﺗﺎﻻر ﺗﺮ څﻨګ ،د ﺑﺮادران
ﺷﺮﮐﺖ څﻠﻮرم ﭘﻮړ ،هﺮات
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ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

٠٧٠٣١٨٨٥٠٦
ayubyamen@yahoo.com
www.ahro.af

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن )(AIHRC
ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر رﺣﻴﻤﯽ )د ﭘﺮوﮔﺮام ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﺁﻣﺮ(
د رودﮐﻲ ﺳړﮎ ،د ﺑﺎغ ﻣﻠﺖ ﻟﻮﻳﺪﻳځ ﺗﻪ ،د ﻣﻠﯽ اردو د ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺮ
څﻨګ
٠٧٩٩٠١٢٠١٨
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٥٤٠١٠٤١١
٠٧٠٠٤٠٨٠٨٥
rahimiqader@hotmail.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
herat@aihrc.org.af
www.aihrc.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د زدﮐړې اﻧﺴﺘﻴﺘﻴﻮت )(AIL
ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺤﻖ راوﮎ )د اړﻳﮑﻮ ﻣﺴﺆول(
د ﭘﺎرﮎ ﻣﻠﺖ ﺳړﮎ ،د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د دﻓﺘﺮ ﻟﻮﻳﺪﻳځﻪ ﺧﻮا ،د ﻣﻠﯽ
اردو د ﺟﻠﺐ و ﺟﺬب د دﻓﺘﺮ ﺗﺮ ﺷﺎ
٠٧٠٠٢٨٤٣٢٦
ټﻴﻠﻔﻮن
ail.herat@gmail.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ www.creatinghope.org/aboutail
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ښځﻮ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﯥ -ﺣﺎﮐﺎ
)(HAWCA
ﺳﻴﻠۍ ﻏﻔﺎز )رﻳﺲ(
ﮐﻮر ٢ ،٢ﺳړﮎ ،د ﻣﺤﺒﺲ ﻟﻮﻳﺪﻳځ ﺗﻪ ،د ﻣﺤﺒﺲ څﻠﻮر ﻻرﯼ
٠٧٠٦٦٦٢٣٢٧
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٤٩٠٦٧٤
٠٧٩٩٨٧٨٧٦٦
sghaffar@hawca.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
hawca@hawca.org
www.hawca.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻏﻴﺮﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ادارو د ﺳﺎﺗﻨﯥ دﻓﺘﺮ )(ANSO
د )(ANSOد ﻟﻮﻳﺪﻳځﻮ ﺳﻴﻤﻮ دﻓﺘﺮ
٠٧٩٩٣٢٢١٩٢
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٧٤٧٤١٣٥
west@afgnso.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
west٢@afgnso.org
www.afgnso.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

پتی او تماسونه

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ ادارﻩ )(NPO/RRAA
ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﮑﻴﻢ )ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﺁﻣﺮ(
د ﻣﻠﯽ اﻣﻨﻴﺖ د ﺑﻼﮐﻮﻧﻮ ﮐﻮڅﻪ ،د ﻣﻠﯽ اﻣﻨﻴﺖ ﮐﺮهﻨﻴﺰو ځﻤﮑﻮ ﺗﻪ
ﻣﺨﺎﻣﺦ
٠٧٠٠٦٠١٨٥٣
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٤٠٤٤١٩٥٦
٠٤٠٤٤١٩٥٦
rraawest@yahoo.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
s_abdulhakum@yahoo.com
د ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﻮ د هﻤﻐږۍ ادارﻩ-هﻤﮑﺎرﯼ )(CHA
ﺣﻴﺎت اﷲ ﻣﺸﮑﺎﻧﯽ )د دﻓﺘﺮ ﺁﻣﺮ(
د ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻧﺼﺎر ﺳړﮎ )د ﻣﻌﻠﻢ ﻏﻨﻲ ﺳړﮎ ﺗﻪ ﻧږدې
٠٧٠٠٣٠١٦٥٧
ټﻴﻠﻔﻮن
herat@cha-net.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.cha-net.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اوﻣﺮ د ﻣﺎﻳﻦ ﭘﺎﮐۍ او ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(OMAR
اﻧﺠﻨﻴﺮ ﻧﻴﮏ ﻣﺤﻤﺪ )ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﺁﻣﺮ(
د ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﭘﻨځﻢ ﮐﻮر ،ﺟﺎدﻩ ﮐﺞ ،ﭘﻨځﻤﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ،د ﻣﻬﺘﺮ ﺑﺎﻏﭽﻪ
٠٤٠٢٢٣٠٤٢
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٧٩١٢١٦٦٦
٠٧٩٩٣٧٢٧٢٠
naik.omar@googlemail.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.omar.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﻳټﺎﻟﻴﺎ د ﺳﻔﺎرت د وﻻﻳﺘﯥ ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ د ډﻟﻮ ﻣﻠﮑﻲ څﺎﻧګﻪ
ﮐﺎرﻟﻮ اﻧﮕﺎرو )د ﭘﺮوګﺮام ﻣﺸﺮ(
ﭘﻪ هﺮات ﮐﯥ د وﻻﻳﺘﻲ ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ د ډﻟﯥ دﻓﺘﺮ
٠٠٨٨٢١٦٢١١٩٠٥٦٩
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٠٣٩٠٦٤٦٩١٣٦٦٦
٠٠٣٩٠٦٤٧٣٥٨٦٧٣
ﻓﮑﺲ
د ﺁﺷﻴﺎﻧﻪ دﻓﺘﺮ )(ASCHIANA
ﻧﻌﻴﻢ ﺑﻬﺮﻩ )اﻧﺴﺠﺎم ورﮐﻮوﻧﮑﯽ(
د ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻮ ﺳړﮎ ٣ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ
٠٧٩٩٢٠٨٤١١
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ Naimbahra_as@yahoo.com
www.aschaina.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺑﺎﺧﺘﺮ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ﺷﺒﮑﻪ )(BDN

ﻗﺪﻳﺮ اﺣﻤﺪ )د ﭘﺮوژې ﺁﻣﺮ(
د ﻧﻮې ښﺎر ﭘﺎرﮎ
٠٧٩٩٣٨٦٧٥٠
ټﻴﻠﻔﻮن
bakhtar.herat@gmail.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
qnasrat@gmail.com
www.bdn.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺑﻨګﻠﻪ دﻳﺶ د ﮐﻠﻴﻮ د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﮐﻤﻴټﻪ )(BRAC
ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻮ ﻣﻮﺳﯽ )ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﺁﻣﺮ(
ﺟﺎدﻩ ﻣﻬﺘﺎب ،د وﻟﻴﺪ اﺣﻤﺪ ﺷﻬﻴﺪ ﮐﻮڅﻪ
٠٧٠٠٤٠٩٥٥١
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٦٠٦٩٠٧٧
musa.1962@yahoo.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ

hassan.brac1040@yahoo.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

www.bracafg.org

د ﺗﺤﺮﮎ د هﻮﺳﺎﻳﻨﯥ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(MOVE
ﻧﺼﻴﺮ اﺣﻤﺪ ﺗﻴﻤﻮرﯼ )د ﭘﺮوژې ﺁﻣﺮ(
د ﺗﺮﻗﯽ ﭘﺎرﮎ ﺧﺘﻴځ ﺗﻪ ،د ﻣﺠﻴﺪي ﺳړﮎ دﻧﻨﻪ ،د ﻣﺠﻴﺪﻳﻲ
څﻠﻮرﻻرې ﻟﻮﻳﺪﻳځ ﺧﻮا ،د هﺮات ﺑﺎﺳﺘﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ﮐﻮرس ﺷﻤﺎل
ﺗﻪ ،د ﮐﻮڅﯥ د ﻧﻨﻪ ،هﺮات
٠٧٩٩٨٧٢١٢٢
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٢٠٥٥٩٠
٠٧٨٦٩٣٦٧٠١
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ Nasarahmad_timori@yahoo.com
daud_ehrarry@yahoo.co.uk
د ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ﮐﻨﺴﻮﻟګﺮي )(Turkmenistan
ﮔﻮرﺑﺎﻧﻮف اﺣﻤﺖ )ﮐﻮﻧﺴﻞ(
اﻧﺼﺎرﯼ واټ ،هﺮات
٠٤٠٢٢٣٧١٨
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٤٠٢٨٠٣
٠٧٩٩٣٢٩٣٠٥
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د ډﻧﻤﺎرﮎ ﮐﻤﻴټﻪ)(DAC
اِﻧﮕﻪ  -ﻟﻴﺰا اون )د ﭘﺮوژې رﻳﺲ(
د ﻣﺤﺒﺲ ﻻرﻩ ،هﺮات
٠٧٩٨١٠٦٧٦١
ټﻴﻠﻔﻮن
dac@afghan.dk
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ

aaen99@gmail.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

www.afghan.dk
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د روﻏﺘﻴﺎ ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن )(UNWHO
اﺑﻮﺑﮑﺮ رﺳﻮﻟﯽ )اﻧﺴﺠﺎم ورﮐﻮوﻧﮑﯽ(
ﻣﺮﮐﺰي ټﺎﻧﮏ ،د ﭘﺎرﮎ هﻮټﻞ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،د اﺳﺘﺎد رﻳﺎض ﻟﻴﺴﻪ،د
روﺷﻦ د ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ ﺷﺮﮐﺖ ﺳړﮎ ،هﺮات
٠٧٠٠٠٨٨٢٢٢
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٠٤٤٨٦٤
rasoolis@afg.emro.who.int
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ www.emro.who.int/Afghanistan
د ژﻏﻮرﻧﯥ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﮐﻤﻴټﻪ )(IRC
اﺣﻤﺪ ﺷﻔﻴﻖ ﺻﺪﻳﻘﻲ )ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﺁﻣﺮ(
د ﻣﺤﺒﺲ ﺳړﮎ ،ﻟﻮﻣړۍ ﻧﺎﺣﻴﻪ ،هﺮات
٠٧٩٣٤٠٠٨٦٦
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٣٤٠٠٨٧٠
٠٤٠٢٢٢٤٨٨
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏshafiq.saddiqi@afghanistan.theirc.org
aziz.hazim@afghanistan.theirc.org
www.theIRC.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺳﻨﺎﺋﻲ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﺋﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(SDO
ﻋﺒﺪاﻟﺨﺎﻟﻖ اﺳﺘﺎﻧﮑﺰﯼ )ﺁﻣﺮ(
د ﮐﻮرﺷﻤﻴﺮﻩ  ،١١٥د ﺳﻮﻟﯥ ﮐﻮڅﻪ ،د  ٢٩ﺣﻤﻞ ﮐﺞ ﻓﻠﮑﻪ ﺟﺎدﻩ
،هﺮات
٠٠٤٠٢٢١٧٩٦
ټﻴﻠﻔﻮن
herat_sdf@gmail.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.sanayee.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺳﻲ ،ﺁر ،اس ﻣﻮﺳﺴﻪ )(CRS
ﺑﺼﻴﺮ ﺻﺎﻣﺖ )د دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺮ(
د ﺣﺎﺟﯽ ﻏﻼم ﻧﺒﯽ ﺣﻠﻴﻢ ﻳﺎر ﮐﻮر ،د ﺁﺑﮑﺶ ﺧﺘﻴځ ،دﺑﺎدﻣﺮﻏﺎن
ﺳړﮎ ،د ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺳړﮎ ٣ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ،هﺮات
٠٧٩٧٤٨٠٤٩٠
ټﻴﻠﻔﻮن
samitb@asia.crs.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.crs.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ښځﻮ د ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(WASSA
زهﺮا ﺣﺴﻦ ﭘﻮر )د دﻓﺘﺮ ﻣﺪﻳﺮﻩ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ ٢٢٠٠د ﻗﻮل اردو ﺳړﮎ ﭘﺎﯼ ،اﻧﺼﺎري واټ
٠٧٩٩٢٨٥٥٩٦
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٤٠٤٤٤٤٢٧
٠٧٩٧٤٢١٦٤٠
info@wassa-af.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
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د ﮐډواﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻧﺎروې ﭘﻼوﯼ )(NRC
ﻳﻮدﻳﺖ ﻣﻮﻟﻮﮔﺘﺎ )د ﭘﺮوژې اﻧﺴﺠﺎم ورﮐﻮوﻧﮑﯽ(
د وﻻﻳﺖ ﺳړﮎ ،د ﮐﺮﻧﯥ رﻳﺎﺳﺖ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،د ﮐﻮڅﯥ دﻧﻨﻪ
٠٧٩٥١٣٨٢٧٢
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٠٣٠٤٣٦
٠٧٩٦٥٥٣٣٧٥
٠٠٨٨٢١٦٢١٣٣٠٢١٤
shelter.pc3@nrcafpk.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.nrc.no
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﮐﺮﻧﯥ ،اوﺑﻮﻟﮕﻮﻟﻮ او ﻣﺎﻟﺪارۍ رﻳﺎﺳﺖ )(DAIL
ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﻌﻴﻞ )رﻳﺲ(
٠٧٠٠٤٠٣١٠٥
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٢٢٠٢٨٧
٠٧٩٩٥٤٤٠٠٨
د ﮐﻠﻴﺪ راډﻳﻮ )(Radio Killid
رﺿﺎ هﺎﺷﻤﻲ )ﺁﻣﺮ(
درﻳﻤﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،ﺑﺎد ﻣﺮﻏﺎن ،د ګﻼﻧﻮ ﺑﺎﻏﭽﻪ ،د اﻣﺎم رﺿﺎ ﺟﻮﻣﺎت
ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ
٠٧٧١٠٨٨٨٨٨
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٨٦٠٨٢١٨٢
m.reza@tkg.af
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
n.ayubi@killid.com
www.killid.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ رﻳﺎﺳﺖ )(DRRD
ﺁﻗﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺪﻳﻘﯽ )رﺋﻴﺲ(
د وﻻﻳﺖ د ﺑﺎغ د دﻧﻨﻪ ،هﺮات
٠٧٠٠٤٠١٠٧١
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ Aqa_mohamad@yahoo.com
د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(ARV
ﻋﺒﻴﺪ ﺻﺪﻳﻘﯽ )د دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺮ(
د ﻣﺤﺒﺲ ﺳړﮎ،هﺮات
٠٧٩٩٢٠٢٠٣١
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٤٠٤١٤٧
٠٠٨٨٢١٦٥٠٢٦٦٢٢٣
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ arv_herat@yahoo.com
د ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯥ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺷﺒﮑﻪ )(CSHRN
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ﻋﺰﻳﺰﻩ ﺧﻴﺮاﻧﺪﻳﺶ )اﻧﺴﺠﺎم ورﮐﻮوﻧﮑﯥ(
هﺮات
٠٧٠٠٤٠٢٢٦١
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ Azizakhairandesh22@yahoo.com
www.cshrn.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﻣﺮﻳﺴﺘﻮﭘﺲ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ  -اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(MSI
ﻋﺰﻳﺰ اﷲ )وﻻﻳﺘﻲ اﻧﺴﺠﺎم ورﮐﻮوﻧﮑﯽ(
د ﺗﺮﻗﯽ د ﭘﺎرﮎ ګﺮدﯼ )ﺟﻤﻨﺎزﻳﻢ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،هﺮات
٥٨٥٨
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٨٧٨٨٩٥٠٤
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٧٥١٠١٠٢٠
ﻓﮑﺲ
hpc@msi-afg.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.mariestopes.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺧﻮراﮎ او آﺮهﻨﯥ ادارﻩ )(FAO
ﻧﺒﯽ ﮔﻞ )ﻣﺪﻳﺮ(
د وﻻﻳﺖ ﺳړﮎ ،د ﮐﺮﻧﯥ رﻳﺎﺳﺖ ،هﺮات
٠٧٩٩٤١٢٦٦٢
ټﻴﻠﻔﻮن
Nabi.Gul@fao.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
FAOAF-Heart@fao.org
www.fao.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﮐډواﻟﻮ ﻋﺎﻟﻲ ﮐﻤﻴﺸﻨﺮي )(UNHCR
ﻣﺎﮔﺎﺗﯽ ﮔﻴﺸﯽ )دﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺮ(
د ﻣﺎﺟﺪﯼ د ﺳړﮎ ﭘﺎﯼ ،هﺮات
٠٤٠٤٤٧٠٤١٤٣
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٤٠٠٠٨٩
٠٠٤١٢٢٧٣٩٧٥٠٦
ﻓﮑﺲ
guisse@unhcr.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
AFGHE@unhcr.org
www.unhcr.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﮐډواﻟﻮ ﻋﺎﻟﻲ ﮐﻤﻴﺸﻨﺮي )(UNHCR
ﻧﻴﮏ ﻣﺤﻤﺪ اﻋﻈﻤﯽ )ﻟﻮرﭘﻮړﯼ ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل(
د ﮔﻤﺮگ د اﻧﮕړ دﻧﻨﻪ ،د اﺳﻼم ﻗﻠﻌﻪ ﺳﺮﺣﺪ،اﺳﻼم ﻗﻠﻌﻪ ،هﺮات
٠٧٩٩٢٠٥٤٤٣
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٠٩٨٩١٥٣١٤٤١١٣
٠٠٨٨٢١٦٥١١٢١٦١٨
AZAMY@unhcr.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
AFGIS@unhcr.org
www.unhcr.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻧﺸﻪ ﻳﯥ ﺗﻮﮐﻮ او ﺟﺮاﻳﻤﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د
ﻣﺒﺎرزې دﻓﺘﺮ )(UNODC
اﻟﻄﺎف ﺣﺴﻴﻦ ﺟﻮﻳﺎ )وﻻﻳﺘﻲ اﻧﺴﺠﺎم ورﮐﻮوﻧﮑﯽ(
 HMACد ﻣﻠﮕﺮو ﻣﻠﺘﻮ ﻧﻮ د دﻓﺘﺮ اﻧﮕړ ،ﭘښﺘﻮن ﭘﻞ،هﺮات
٠٧٩٩٢٢٦٤٣٤
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٧٩٨٧١٦٠
٠٧٩٨٢٩٣٧٩٩
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ Altaf-hussain.joya@unodc.org
www.unodc.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﻣﻠﮕﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ دﺑﺸﺮ د اﺳﺘﻮګﻨﯥ ﭘﺮوﮔﺮام )(UN-Habitat
ﺳﻴﺪ ﺳﻌﺪاﷲ وهﺎب )وﻻﻳﺘﻲ ﺁﻣﺮ(
ﺑﺎد ﻣﺮﻏﺎن ،د ﺣﻀﺮت ﺑﻼل  ٢ﺳړﮎ ،هﺮات
٠٧٩٩٤١٦٢٣٧
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٤٠٢٢٦٠٩٠
habitat_hrt@hotmail.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
wahab@unhabitat-afg.org
www.unhabitat-afg.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮوګﺮام ﺳﻼﮐﺎرﻩ ﮐﻤﻴټﻪ )(NSP/PMU
اﻧﺠﻨﻴﺮ ﻋﺘﻴﻖ اﷲ ﺳﺮوش )وﻻﻳﺘﻲ ﺁﻣﺮ(
٥ﻧﺎﺣﻴﻪ ،د ښﺎرواﻟۍ څﻠﻮرﻻرﯼ ،ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻮ ﺗﻪ ﻧږدې ،هﺮات
٠٧٩٩٧٧٥٣٦٥
ټﻴﻠﻔﻮن
herat@nspafghanistan.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.nspafghanistan.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺳﺎزﻣﺎن )(ISRA
ﻧﺠﻴﺐ )د اړﻳﮑﻮ ﻣﺴﺆول(
ﭘﻪ هﺮات ﮐﯥ د اﮐﺒﺮ ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ دﻓﺘﺮ ،د ﺁزادۍ د ﺑﺎغ ﺳړﮎ د
 UNICAد زوړ ﻣﻴﻠﻤﺴﺘﻮن ﻣﺨﺎﻣﺦ،هﺮات
www.isra-relief.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﻧﯽ د ګړﻧﺪۍ وﻳﺸﻨﯥ دﻓﺘﺮ )(Nye
ﺳﻴﺪ ﺗﻮاب )د دﻓﺘﺮ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ(
د ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻮ ﺳړﮎ ،د ﺷﻐﺎﻻﻧﻮ ﺑﺎﻏﭽﻪ ،د راډﻳﻮ ﮐﻠﻴﺪ ﺳﺮﻩ ﻳﻮځﺎﯼ
٠٧٧٣٣٣٣٦٢٣
ټﻴﻠﻔﻮن

ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏkamalnaser_2006@yahoo.com
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

www.nyeexpress.com

ﻧﻴﭙﺎن -د ټﻮﻟﻨﯽ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﻟﭙﺎرﻩ ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ﻣﺮﺳﺘﯽ)(NICCD
ﻳﻮﺷﻴﺘﺎ ﮐﺎ ﻣﺮا ﮐﺎﻣﯽ )د دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺮ(
ﺟﺎدﻩ ﮐﺞ،ﻧﻮﯼ ښﺎر ،هﺮات
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ټﻴﻠﻔﻮن

ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

٠٧٠٠٤٣١٥٣٣
٠٤٠٢٣٠٦٧٦
٠٠٨٧٣٧٦٣٠٨٨٣٤٧
herat٢@kyoto-nicco.org
mashhad@kyoto-nicco.org
www.kyoto-nicco.org

د هﺮات ﭘﻮهﻨﺘﻮن )(HU
ډاﮐټﺮ ﻧﻌﻴﻢ اﺳﺪ )د ﭘﻮهﻨﺘﻮن رﻳﺲ(
هﺮات
٠٧٩٩٥٦٦١٦٨
ټﻴﻠﻔﻮن
www.hu.edu.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د هﻨډﻳﮑﭗ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(HI
اروﻧﺪ داس )د ټﻮﻟﻮ رﻳﺲ(
د ﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ،٢٢٦٣٦٣دﺣﺎﺟﯽ ﻳﻌﻘﻮب څﻠﻮرﻻرﯼ ،د وﻳﻨﻮ
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،هﺮات
٠٧٩٥٣٤٠٧٨٦
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٠٣٣١١٩
٠٠٨٨٢١٦٨٤٤٤٢٤٦٣
hrtcoordinator@hiafgha.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
hrt-hss@hiafgha.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ www.handicap-international.org
د هﻴﻠﻮ ټﺮﺳﺖ د ﻣﺎﻳﻦ ﭘﺎﮐۍ دﻓﺘﺮ )(HALOTrust
ﻓﻘﻴﺮ اﷲ ﻧﻴﮏ زاد )د دﻓﺘﺮ ﺁﻣﺮ(
د اﺳﻼم ﻗﻠﻌﻪ ﺳړﮎ ،د ﻟﻮﻳﺪﻳځ ټﺮاﻧﺴﭙﻮرت ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ،
ﺷﻤﺎل ﻟﻮرې ﺗﻪ ،هﺮات
٠٧٠٠٦٦٥٧٥٠
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٠١٦١٤٤
halo@haloafg.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.halotrust.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د وارﭼﺎﻳﻠﺪ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(WC-UK
ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻠﻢ )ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ رﻳﺲ(
د ﺁزادۍ د ﺑﺎغ ﻟﻮﻳﺪﻳځ ،د ﻧﻈﺮ ﮐﻮڅﻪ ،ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻮ،هﺮات
٠٧٩٧٩١٩٨٠٢
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٥٦٥٤١٧
٠٤٠٢٢٠٨١٥
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ aslam@warchild.org.uk
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وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

karima@warchild.org.uk
www.warchild.org.uk

د ورﻟﺪ وﻳﮋن ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن )(WVI
هﻨﺰووﻳﭽﻮ )رﻳﺲ(
ﮐﻮڅﻪ  ،د وﻻﻳﺖ ﺳړﮎ ،د ﺁﻣﺮﻳﺖ ﺧﻴﺎﺑﺎن ،هﺮات ،
د UNICEF
٠٤٠٢٢٤٥٦٨
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٢٥٢٨٩٦
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ enzo_vecchio@wvi.org
mcclelland@wvi.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪwww.afghanistan.worldvision.org
داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ښځﻮ روزﻧﻴﺰ ﻣﺮﮐﺰ )(AWEC
ﻋﻠﯽ ﺟﺎن ﻓﺼﻴﺤﯽ )د ﭘﺮوژې ﺁﻣﺮ(
هﺮات
٠٧٩٨٤١٥٨٩١
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ jan_fasihi@awec.info
www.awec.info
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
ډاﮐﺎر  -د اﻓﻐﺎن ﮐډواﻟﻮ د ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د ډﻧﻤﺎرﮎ ﮐﻤﻴټﻪ
)(DACAAR
ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﮐﻴﻬﺎﻧﯽ )د ﮐﻠﻴﻮ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ د ﭘﺮوﮔﺮام ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﺁﻣﺮ(
ﻟﻮﻣړۍ ﺗﻼﺷﻲ ﭘﻮﺳﺘﯥ ﺗﻪ ﻧږدې ،هﺮات
٠٧٩٧٩٨٧٠٤٩
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٣٤٥٥٩٦
kiani@dacaar.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.dacaar.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
ﻣﻴﺪﻳﮑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن – د ښځﻮ د ﻣﻼﺗړ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(mA
ﺣﺴﻨﻴﻪ ﻣﺤﻤﺪﯼ )د دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺮﻩ(
دﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ،٦ﺟﺎدﻩ ﮐﺞ ،د ﺁزادۍ د ﺑﺎغ ﺳړﮎ ،هﺮات
٠٧٩٦٨٥٠٨٣٤
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ omohammadi@medicamondiale.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ www.medicamondiale.org
ﻧړﻳﻮال ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯼ ﭘﻼوﯼ )(IAM
ﮐﺎﻳﺠﺎ ﻟﻴﺰا ﻣﺎرﺗﻴﻦ )ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﺁﻣﺮ(
د ﺑﺎد ﻣﺮﻏﺎن ﮐﻮڅﻪ ،د زﻣﺎن ﺟﺎن څﻠﻮرﻻرﯼ ) د اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ
ﺟﻮﻣﺎت ﭘﻪ  ١٠٠ﻣﺘﺮۍ ﮐﯥ ،ښﻲ ﺧﻮا د ﮐﻮڅﯥ ﭘﺎﯼ( ،هﺮات
٩
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٩٩٢٠٥٩٠٥
ټﻴﻠﻔﻮن
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ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

٠٧٠٠٤٠٠١٣٩
rtl.herat@iam-afghanistan.org
www.iam-afghanistan.org

ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ  -د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯼ ﭘﻼوﯼ
)(UNAMA
ﺟﺎن ﻣﻠﮑﺰادﻩ )د دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺮ(
 /HMACﭘښﺘﻮن ﭘﻞ ،د هﻮاﻳﻲ ډګﺮ ﺳړﮎ،هﺮات
٣٢٠٥
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٧٩٣٢٠٤٤٧٣
ټﻴﻠﻔﻮن
malekzade@un.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
unamaherat.un.org
www.unama.unmissions.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
ﻳﻮﻧﻴﺴﻒ  -د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﻣﻼﺗړ ﺻﻨﺪوق
)(UNICEF
٠٧٩٨٥٠٧٦٧٣
ټﻴﻠﻔﻮن
herat@unicef.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
kabul@unicef.org
www.unicef.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
ﻧﺪاﯼ زن )(VWO
ﺛﺮﻳﺎ ﭘﺎ ﮐﺰاد )اﺟﺮاﻳﻲ رﻳﺴﻪ(
ﺑﺎد ﻣﺮﻏﺎن )د رﺿﺎ ﺟﻮﻣﺎت ﺗﻪ ﻣﺨﺎ ﻣﺦ( ،هﺮات
٠٧٠٠٢٩٨٧٣٢
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٢٠٩٣٨٦
٠٤٠٢٢٦٠٦١
vwo_afg@yahoo.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.vwo.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

هﻠﻤﻨﺪ

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن )(AIHRC
ﻧﺎدر ﻧﻈﺮﯼ )د ﭘﺮوﮔﺮام وﻻﻳﺘﻲ ﺁﻣﺮ-ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ(
د ﻧﻨﮕﺮهﺎر ﺳړﮎ ،د ﻧﺠﻮﻧﻮ ﻟﻴﺴﯽ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ،ﻟﺸﮑﺮ ﮔﺎﻩ ،هﻠﻤﻨﺪ
٠٧٩٩٣٢٩٩٤٧
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٦٧٣٣١٢٩
٠٧٩٤٩٥٠٥١٦
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ nader_jan_atdo@hotmail.com
qasem.behroz@yahoo.com
www.aihrc.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﻟﭙﺎرﻩ ﺧﻴﺮﻳﻪ ادارﻩ )(WADAN
ﻋﺒﺪاﻟﻮﻟﯽ )اﻧﺴﺠﺎم ورﮐﻮوﻧﮑﯽ(
د ﺑﺴﺖ ﺳړﮎ )د ﻓﺮهﻨګ او ﺗﻮرﻳﺰم رﻳﺎﺳﺖ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ(
٠٧٠٣٩٤٠٠١٢
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٨٨٩٩٢٨
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ inayatniazi2000@yahoo.com
info@wadan.org
www.wadan.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﻳﻤﺮﺟﻨﺴۍ روﻏﺘﻮن )(Emergency
رﺣﻤﺖ اﷲ ﺣﻨﻴﻔﯽ )د روﻏﺘﻮن ﺁﻣﺮ(
٠٧٠٧٧٧٨١٥٤
ټﻴﻠﻔﻮن
emergency@emergency.it
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.emergency.it
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﻮ او اﺳﺎﻧﺘﻴﺎوو د ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮﻣﻮﺳﺴﻪ )(HAFO
ﻓﺎروق ﻧﺪﻳﻢ )ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﺁﻣﺮ(
د روﻏﺘﻮن ﺳړﮎ ١ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ،ﻟﺸﮑﺮ ګﺎﻩ ،هﻠﻤﻨﺪ
٠٧٩٩٤٩٩١٦٩
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٧٦٣٦٣٦٣
lashkargah@hafo.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
sarabi@hafo.org
www.hafo-int.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺑﻨګﻠﻪ دﻳﺶ د ﮐﻠﻴﻮ د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﮐﻤﻴټﻪ )(BRAC
ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻮﮐﺖ ﻋﻠﯽ )وﻻﻳﺘﻲ ﺁﻣﺮ(
د ﮐﺎﺑﻞ -ﻟﻐﻤﺎن ﺳړﮎ،ﻟﺸﮑﺮ ﮔﺎﻩ ،هﻠﻤﻨﺪ
٠٧٠٠٢٩٥٠٢٣
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٠٠٦١٤٨٧٩
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ nsp_helmand@yahoo.com
lutforbrac@yahoo.com
www.bracafg.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺳﻮﻟﯥ او ﻳﻮواﻟﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د هﻤﮑﺎرﻳﻮ ټﻮﻟﻨﻪ )(CPAU
ﻧﻮررﺣﻤﻦ )د اړﻳﮑﻮ ﻣﺴﻮول(
د SVSدﻓﺘﺮ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ  ،د وﻻﻳﺖ څﻠﻮرﻻرﯼ ٤ ،ﮐﻮڅﻪ،
٠٧٠٣٠٦٥٣٩١
ټﻴﻠﻔﻮن
www.cpau.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﮐﺮﻧﯥ ،اوﺑﻮﻟﮕﻮﻟﻮ او ﻣﺎﻟﺪارۍ رﻳﺎﺳﺖ )(DAIL
ﻋﺒﺪاﷲ اﺣﻤﺪﯼ )رﻳﺲ(
ﻟﺸﮑﺮ ﮔﺎﻩ،هﻠﻤﻨﺪ
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٠٧٧٧٥٣٤٩٤١
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٧٦٦٢٣٥
٠٧٠٧٩٠٩٠٩٩
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ abdullahjan_ahmadzai@yahoo.com
rareullahqalam@yahoo.com
د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ رﻳﺎﺳﺖ )(DRRD
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﻗﺎﻧﻊ
د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ﺗﻼﺷۍ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ،زوړ ﺑﺮج ،دﻟﺸﮑﺮﮔﺎﻩ ښﺎر
،هﻠﻤﻨﺪ
٠٧٠٠٣٣٧٤٧٣
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٨١٨٨٨٦
rrdhelmand@gmail.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
د ﻣﺮﺳﯽ ﮐﺎرﭘﺲ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ )(MC
ﻣﺤﻤﺪ اﺷﺮف واﺣﺪﯼ )د دﻓﺘﺮ اﻧﺴﺠﺎم ورﮐﻮوﻧﮑﯽ(
ﻟﺸﮑﺮګﺎﻩ،هﻠﻤﻨﺪ
٠٧٩٣٥٠٦٣٦٣
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٤٤٢٤٨٤٩
٠٧٠٨٢٣٩٣٤٧
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ mawahidi@af.mercycorps.org
www.mercycorps.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮوګﺮام ﺳﻼﮐﺎرﻩ ﮐﻤﻴټﻪ )(NSP/PMU
اﻧﺠﻨﻴﺮ ﻧﺜﺎر اﺣﻤﺪ )وﻻﻳﺘﻲ ﺁﻣﺮ(
د آﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ،٢٣٢دوهﻢ ﺑﻼك ،د ډاﮐټﺮ ﻋﻨﺎﻳﺖ د آﻠﻨﻴﻚ ﺗﺮ
څﻨګ ،د ﻟﻮګﺮ ﺳړك،ﻟﺸﻜﺮ ګﺎﻩ ،هﻠﻤﻨﺪ
٠٧٩٩٦٨٤٨٠٢
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ helmand@nspafghanistan.org
www.nspafghanistan.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

وردﮎ

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د هﻤﮑﺎرﻳﻮ ﻣﺮﮐﺰ )(CCA
ﻣﻌﻠﻢ اﻣﻴﻦ )ﺁﻣﺮ(
ﺁب ﺷﻴﺮوم ،د ﺗﺨﻨﻴﮏ ښﻮوﻧځﯽ،دوﻳﻢ ﺑﻬﺴﻮد،ﻣﻴﺪان ښﺎر،وردك
٠٧٠٠٢٩٤٦٩٣
ټﻴﻠﻔﻮن
www.cca.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺮﺳﺘﻮ هﻤﻐږي )(CoAR
ﻣﺤﻤﺪ رﺣﻴﻢ وردﮎ )وﻻﻳﺘﻲ ﺁﻣﺮ(
ﻣﻴﺪان ښﺎر،وردك
٠٧٩٨٣٢١٢٠٠
ټﻴﻠﻔﻮن

290

ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

٠٧٠٠٢٦٠٤٥٣
coar_kbl@yahoo.com
www.coar.org.af

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د ﺳﻮﻳډن ﮐﻤﻴټﻪ )(SCA
ﻏﻼم ﻧﺒﯽ )اداري ﻣﺴﻮول(
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺮ ﺷﺎ،ﻣﻴﺪان ښﺎر ،وردك
٠٧٩٩١٥٣٣٣٩
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٣٩٩٥١٦
٠٧٧٨٣٩٩٠٩٨
٠٠٨٨٢١٦٨٤٤٤٥٣١٥
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ ghlamnabi.wbphs@sca.org.af
waheedullah.waheed@sca.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ www.swedishcommittee.org
د ﮐﻠﻴﻮ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ رﻳﺎﺳﺖ )(DRRD
ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺣﮑﻤﺖ )رﺋﻴﺲ(
ﻣﻴﺪان ښﺎر،وردك
٠٧٠٠٢٩٦٨٦١
ټﻴﻠﻔﻮن
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﻟﭙﺎرﻩ ﺧﻴﺮﻳﻪ ادارﻩ )(WADAN
ﻧﺠﻴﺐ اﷲ )اﻧﺴﺠﺎم ورﮐﻮوﻧﮑﯽ(
د اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ او ﻓﺮهﻨګ رﻳﺎﺳﺖ ﺗﺮ څﻨګ،ﻣﻴﺪان ښﺎر
٠٧٩٤٣٦٢٩٣٣
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٧٩٩٨٨٩٩٢٨
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏinayatniazi2000@yahoo.com
info@wadan.org
www.wadan.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮﻩ د ﺑﻠﺠﻴﻢ د ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ادارﻩ )(SAB
د د اراﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ د ﻓﺎﻣﻴﻠﻴﻮ ﺗﺮ څﻨګ،ﻣﻴﺪان ښﺎر ،وردﮎ
www.assosab.be
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ﻣﺆﺳﺴﻮ د هﻤﻐږۍ ادارﻩ )(ANCB
ﻓﻀﻞ وﺣﻴﺪ
د اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ او ﻓﺮهﻨګ رﻳﺎﺳﺖ ﺗﺮ څﻨګ ،د ﻣﻴﺪان وردﮎ
روﻏﺘﻮن ﺗﺮﺷﺎ،،ﻣﻴﺪان ښﺎر،وردﮎ
٠٧٨٨١٨٩٤١١٤
ټﻴﻠﻔﻮن
www.ancb.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﮐﺮﻧﯥ ،اوﺑﻮﻟﮕﻮﻟﻮ او ﻣﺎﻟﺪارۍ رﻳﺎﺳﺖ )(DAIL

پتی او تماسونه

ﻓﻀﻞ ﻋﻤﺮ )رﻳﺲ(
ﻣﻴﺪان ښﺎر،وردﮎ
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ

ahsao2002@yahoo.com
٠٧٩٩٨٦٧٢٨٥
٠٧٨٩٧٨٤٩٧٤
waseems17@yahoo.com

د ﻣﻠﯽ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﺮوګﺮام ﺳﻼﮐﺎرﻩ ﮐﻤﻴټﻪ )(NSP/PMU
اﻧﺠﻨﻴﺮ ﻧﺼﻴﺮ ﻓﺮﻳﺪ )وﻻﻳﺘﯽ ﺁﻣﺮ(
د  DABد RRDد رﻳﺎﺳﺖ د وداﻧۍ ﺗﺮ څﻨګ ،د ﻣﻴﺪان
ښﺎرﻣﺮﮐﺰ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎﻧﺨﺎن واټ ،ﻣﻴﺪان ښﺎر
٠٧٧٥٥٧٠٩٤٥
ټﻴﻠﻔﻮن
wardag@nspafghanistan.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.nspafghanistan.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ښځﻮ روزﻧﻴﺰ ﻣﺮﮐﺰ )(AWEC
ﻓﻬﻴﻤﻪ وردﮎ )د ﭘﺮوژې ﺁﻣﺮﻩ(
ﻣﻴﺪان ښﺎر ،وردﮎ
٠٧٩٩٢٢٩٧٩٢
ټﻴﻠﻔﻮن
www.awec.info
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ

ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن

اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ – د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ روﻏﺘﺎﻳﻲ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ
)(IbnSina-PHPA
ﮐﭙﺘﺎن ﻓﻀﻞ )د اړﻳﮑﻮ ﻣﺪﻳﺮ(
 G-٢ﻧﺎﺣﻴﻪ ،دوﻳﻢ ﻓﻴﺰ ،ﮐﻮر  ،٧٩ﺷﭙږم ﺳړﮎ
٠٠٩٢٩١٥٨٢٥٤٤
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٠٩٢٩١٥٨٢٥١٦
ibph@brain.net.pk
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ اﺳﺎﺳﻲ زدﻩ ﮐړې )(BEA
ﻓﻴﺼﻞ ﻣﻴﺮ )ﻣﺎﻟﻲ او اداري ﺁﻣﺮ(
ﻟﻮﻣړۍ ﮐﻮڅﻪ ،د ﻋﺰﻳﺰ وداﻧۍ ،د ﭘﻮهﻨﺘﻮن ﺳړﮎ،ﺷﺎهﻴﻦ ټﺎون
٠٠٩٢٩١٥٨٤٣٤٧٠
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٠٩٢٩١٥٨٥٠٧٢٥
٠٠٩٢٩١٥٨٤٢٦٩٣
ﻓﮑﺲ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ او ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺳﺎزﻣﺎن
)(AHSAO
د اﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺷﻤﻴﺮﻩ  ،٤٠٧ګﻞ ﺣﺎﺟﯽ ﭘﻼزﻩ د ﺟﻤﺮود رود
٠٠٩٢٣٠٠٩٥٩٦٦٢٩
ټﻴﻠﻔﻮن
ahsaongo@hotmail.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ

د ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﻮ د هﻤﻐږۍ ادارﻩ -هﻤﮑﺎرﯼ )(CHA
ﺣﺎﺟﯽ ﮔﻞ ﺧﺎن )د اړﻳﮑﻮ ﺁﻣﺮ(
ﮐﻮر  ،٢٥د ﺁﺑﺪرﻩ ﺳړﮎ ،ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺟﻮﻣﺎت
٠٩١٥٧٠٥١٢٥
ټﻴﻠﻔﻮن
hajigulkhan@cha-net.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.cha-net.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﻮ او اﺳﺎﻧﺘﻴﺎوود ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮﻣﻮﺳﺴﻪ )(HAFO
ﻗﻴﺼﺮﺧﺎن )ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﺎزﯼ(
-B ،٥٣د ﭘﺎرﮎ ﺳړﮎ ،ﻳﻮﻧﻴﻮرﺳﺘﯽ ﺗﺎون
٠٠٩٢٩١٥٧٠٤٦٧٧
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٠٩٢٩١٥٨٤٤٦٧٤
٠٠٩٢٩١٥٨٤٤٦٧٤
ﻓﮑﺲ
peshawar@hafo.org
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
sarabi@yahoo.com
www.hafo-int.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﻮ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ دﻓﺘﺮ )(SHAD
اﺣﻤﺪ ﮐﻤﺎل
ﺁزاد ﭘﻼزﻩ ،ﺑﺮ ﺗﻬﮑﺎل  ،درﻳﻢ ﭘﻮړ ،ددﻓﺘﺮ ﺷﻤﻴﺮﻩ ٤٣
٠٠٩٢٣٤٣٨٩٢٢١٥١
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٠٩١٥٨٤٤٣٩٠
shade_afg@yahoo.com
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
mail@shade.org.af
www.shade.org.af
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ ټﻮﻟﻨﻪ )(CRAA
داﮐټﺮ ﺛﻨﺎ اﻟﺤﻖ اﺣﻤﺪزﯼ )رﻳﺲ(
دﮐﻮر ﺷﻤﻴﺮﻩ  ،٣٠٩ګﻞ ﺣﺎﺟﯽ ﭘﻼزﻩ ،ﻳﻮﻧﻴﻮرﺳﺘﯽ رود
 ٢٠١ﮐﺎﺑﻞ
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
٠٠٩٢٩١٥٨٥٣٢٢٠
ټﻴﻠﻔﻮن
٠٠٩٢٣٢٠٥٢٠٦٨
٠٠٩٢٩١٥٨٤٠١٦٩
ﻓﮑﺲ
sancraa@brain.net.pk
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
sanashefa@yahoo.com
www.craausa.org
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
د ﺟﻴﻮ دﻳﺰۍ او ﮐﺎرټﻮ ﮔﺮاﻓۍ ﻋﻤﻮﻣﻲ ادارﻩ )(AGHCO
ﻓﻴﺰ E/٢ ،١ﮐﻮر ١٢ ،٣٩٩ﺳړﮎ ،ﺣﻴﺎت ﺁﺑﺎد
٦٠٦٦ﮐﺎرﺗﻪ ﭘﺮوان
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺲ
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ټﻴﻠﻔﻮن

٠٠٩٢٩١٥٩١٧٧٠٩
٠٠٩٢٣٣٣٩١٠٧٠٩

داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ښځﻮ روزﻧﻴﺰ ﻣﺮﮐﺰ )(AWEC
ﮔﻼﻟۍ ﺣﻴﺪرﯼ
اﺳﻼم ﺁﺑﺎد
٠٠٩٢٥١٢٢٨١١٤٣
ټﻴﻠﻔﻮن
islamabad@awec.info
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ
www.awec.info
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
دټﻴﺮ دﻳﺲ هﻮﻣﻴﺲ دﻓﺘﺮ )(TdH
ﻓﻀﻞ ﻣﺤﻤﻮد )د ﭘﺮوژې اﻧﺴﺠﺎم ورﮐﻮوﻧﮑﯽ(
د رﺣﻤﺎن ﺑﺎﺑﺎ ﺳړﮎ E ٨٤ ،ﮐﻮر ﻳﻮﻧﻴﻮرﺳټﯽ ټﺎون
٠٠٩٢٩١٥٧٠٢٣٧٩
ټﻴﻠﻔﻮن
ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﮏ tdhswcpesh@brain.net.pk
www.tdh.ch
وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ
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د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره
د ګل پلورلو سړک (د دوهمې کوڅې کنج) نوی
ښار کابل ،افغانستان
ټليفون+93 )0( 799 608 584 :
برښناليکareu@areu.org.af :
برښنا پاڼهwww.areu.org.af :

