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ه کال د سلواغۍ اتم١٣٨٨د لندن کنفرانس، د   د افغانستان اس&مي جمھوريت  

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 ونکی خدای په نامهښلوی او بد 

 

ا بِأَنْفُسِهِمرُواْ مغَيتَّى يمٍ حا بِقَورُ مغَيالَ ي إِنَّ اللّه  
     ھغه قوم يا ټولنی حالت  ته بدلون نه ورکوی تر څو پوری چی دوی پخپله خپل حالت ته بدلون ورنکړیپه تحقيق سره خدای پاک د

  

  ه ليکړپريکد لندن کنفرانس 

  

   شراکت نړيوال مرسته، سيميزه ،#س په افغانانو د رھبري

  

 خپلې دوه اړخيزه ژمنې د افغانستان څود افغانستان اس&مي جمھوري حکومت او نړيوالې ټولنې نن په لندن کې سره ناسته درلوده،  .١
د نن ورځې کنفرانس ددي استازيتوب کوي چې افغانستان يو . سره د يو مصون، شتمن، او ديموکراتيک ملت په توګه بيا نوې کړي

 وامنيت، پراختيا ا حکومت د نړيوالې ټولنې د افغانستان. غوره رھبري لري څو په ھيواد کې امن، ثبات او پرمختيا راولي
  .حکومتدارى په برخه کې خپل م&تړ باندې ټينګار وکړ

افغانستان ثبات  د خپلې پرانيستې وينا کې په کړو ژمنو ټينګار وکړ چې په کې د د لندن په کنفرانس کې، جمھور رئيس حامد کرزي .٢
  .او پراختيا ته روښانه او ښکاره لومړيتوب ورکړل شوې وه

 کال کى د بن په ٢٠٠١ستان سره به خپل اوږد مھالى ژمنى پوره کوي، څرنګه چې پخوا په نړيوالې ټولنې ژمنه وکړه چې د افغان .٣
د   کې٢٠٠٩ کې د پاريس اع&ميه، او په ٢٠٠٨ د افغانستان په ژمنه، په ٢٠٠٦ کې د ټوکيو په کنفرانس، په ٢٠٠٢تړون، په 

ا د ملګرو ملتونو د امينت شورى تصميم د افغانستان نړيوالې ټولنې يو ځل بي .پوره کوي ژمنې ھاګ کنفرانس په اع&ميه کې شوې
 په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو د ونډې په اړه ددغو موخو په تر aسه کولو کې خپل ،د ساتولو په اړه او بډايي دامنيت، ثبات

 . م&تړ څرګند کړ

د افغانانو د پوره مالکيت يو نوې پړاو ته د کنفرانس ګدون کونکو په دې تاکيد وکړ چې د افغانستان حکومت او نړيواله ټولنه  .٤
اغيزمن نړيوال شراکت موخو د لوړولو د کنفرانس ګډونکونکو يو ځل بيا د افغانانو د رھبرى، د سيميزې مرستې وده او. داخليږي

توګه چې ډيرې ھڅې وکړو څو دا باورې کړو چې د افغانستان حکومت په زياتيدونکې  مونږ په ګډه ژمن يو. څرګندونه وکړه
 . وکوaې شي د خپلو خلکو اړتياوې، د خپلو ادارو او سرچينو په پراختيا سره پوره کړي

دلندن کنفرانس په دوام سره به د کال په وروستو کې يو کنفرانس په کابل کې تر سره شي، چې د افغانستان حکومت به يې کوربه  .٥
دغه پروګرامونه بايد د ديموکراسى له  .وګرامونو په مخ بيول ديوي، چې موخه يې د ثابتو پ&نونو سره د افغان ولس لپاره د پر

انډولتيا، د بشر حقوق، د ټولنيز جنسيت د برابرې، ښه حکومتداري او د ډيرو اغيزمنو دولتي خدمتونو،  مخې د حساب ورکونې،
مونږ .  د ھيلو په بنسټ وaړ وياقتصادي ودې، او ھمدارنګه د افغانستان د اساسي قانون په چوکات کې په سوله کې د ژوند کولو

  .په دې باور يو چې مونږ به په ګډه سره بريالي شو

. يو له بل سره تړاو لريپه افغانستان کې ننګونې، په ځانګړې توګه د سياست، اقتصاد، پراختيا او امينت په برخو کې ډير لويي او .٦
په افغانستان کې د . ې ددې کار د اجرا لپاره بيا څرګندووچې دغه ننګونې حل کړو او مونږ خپلى ژمن دا زمونږ په ګډه ګټه ده

او د افغانستان درھبرى سره د امنيت، پراختيا، حکومتداري او اقتصادي مرستې په  نړيوالې ټولنې ونډه په طبعې ډول مخ په وده ده
 . برخه کې مخ په زياتيدونکې م&تړ برابروي
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 امنيت

امنيتى ځواکونو، او له ھغو ملتونو څخه چې نظامي وګړو يې په   د افغانستان مليد کنفرانس ګډونکونکو د افغانستان ولس، .٧
د کنفرانس ګډونکونکو د ھغو سره چې د مصون او ثبات لرونکې افغانستان . افغانستان کې خدمتونه ترسره کړي دې، مننه وکړله

ونکونکو ھمدارنګه له ھغه ھيوادونو څخه مننه وکړه د کنفرانس ګډ .لپاره يې تر ټولو لويه قربانې ورکړې ده خپله ھمدردي وښودله
 ته يې د ترانزيت او نورو اسانتياو برابرولو کې چې د نړيوالو سوله ساتونکو ځواکونو يا ايساف او دافغانسنتان امنيتې ځواکونو

 . مرسته کړي ده

قاعدې په وړاندې بيا تازه کړه او په دې د کنفرانس ګډونکونکو خپله ژمنه د ترھګري په ضد د جګړي کولو، په ځانګړې ډول د ال .٨
د کنفرانس ګډونکو په سختو الفاظو سره د طالبانو او ددوي د متحدينو ټول . برخه کې يي د افغانستان حکومت ھڅې وستايلې

دغه . دلځان مرګې بريدونو او تښتونې، په ملکې وګړو او افغان او بھرنيو ځواکونو بريدونه و غن د چاوديدونکې توکو، بريدونه،
 . بريدونه په افغانستان کې ثبات، بيارغونې او د پراختيايي ھڅې کمزورې کوي

د کنفرانس ګډونکونو د . ورانکارو د بريدونو له امله ده د کنفرانس ګډونکونکو دا په ګوته کړه چې د ملکې وګړو ډيره مرګ ژبله د .٩
به خپلې ھڅى تر شونې کچې پورې د ملکې وګړو د  واکونو سرهامنيتې ځ او د افغانستان ملي افغانستان حکومت، ايساف ھوډ چې د

 . د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د پلټنې کې لګوي، ھرکلې وکړ ساتنې، مرګ ژوبلې په کمولو او

ليت  د کنفرانس ګدون کوونکو د افغانستان امنيتې ځواکونو پرمختګ ته ھرکلې وويل چې په زياتيدونکې توګه د امنيتې عملياتو مسو .١٠
چې په دريو کلونو کې به د افغانستان ملي امنيتې ځواکونه په  د کنفرانس ګډونکونکو د افغانستان حکومت دغه موخه. په غاړه اخلي

ډيرو ناامنه سيمو کې د عملياتو مشري او په مخ بيول په خپله غاړه اخلي او د فزيکې امنيت مسوليت به په پنځو کلونو کې په غاړه 
 چې دغه موخه په حقيقت بدله شي، نړيواله ټولنه ژمنه ده چې د افغانستان ملي امنيتې ځواکونو وړتيا او اغيزمنتيا ددې لپاره. اخلي

د افغانستان ملي اردو او د افغانستان ملي پوليسو ته پراختيا  نړيواله ټولنه ھمدارنګه ژمنه ده چې په تدريجې توګه .لوړه کړي
 کال تر اکتوبر پورې تر aسه شي، لکه څرنګه چې د څارنې او ھمغږې ٢٠١١رې د  شمي١٣٤,٠٠٠ او ١٧١,٦٠٠ورکړي څو د 

نړيوالې ټولنې ھمدارنګه د پوليسو د ملي ستراتيژې  . نيټه منظور شوي دي٢٠ کال د جنورې په ٢٠١٠د ګډ ھئيت له لوري د 
د افغانستان حکومت به د امنيتې حاaتو   ټولنه اوپراختيا او دوامداره پلي کيدو لپاره خپل م&تړ څرګند کړ، برسيره پر دې، نړيواله

 . ته او د اوږد مھالې ثبات ته په کتو تصميم ونيسي، چې دغه فعاليتونه کافي دي

د شمالي ات&نتيک د تړون د سازمان، د ايساف شريکانو سره په   چې- شمالي ات&نتيک شورې د تصميم  د کنفرانس ګډونکونکو د .١١
 په اساس، د کابل تر ٩٧/٦٢ان حکومت سره په توافق او د ملګرو ملتونو د امنيت شورې د قطعنامى نږدې مشوره کې د افغانست

د کنفرانس پورې يو پړاويز پ&ن ته پراختيا ورکړي چې له مخې به يې د افغان امنيتې ځواکونو ته وaيت په وaيت امنيتې چاري، 
په  ره پر دې، د کنفرانس ګډونکونکو تر شونې کچې د سپارښتنېبرسي.  ھرکلې وکړ- کيږي  سپارلسپارلو د شرايطو په ګډون

دغه موضوع د يو شمير وaيتونو د افغان ځواکونو ته د امنيت د سپارلو په برخه کې چې . چټکتيا سره دګډو ژمنو ھرکلې وکړ
ه ايساف د م&تړ په ډول په پيل کې به شروع شي، او په دغو وaيتونو کې ب ٢٠١١ په پاې او ٢٠١٠شرايط يي پوره کړي دي، د 

د کنفرانس ګډونکونکو ھمدارنګه د يوې پروسې د جوړولو د ارادو ھرکلې وکړ چې له مخې به يي د افغانستان حکومت،  .وي
او نور کليدې نړيوال شريکان د امنيت نه بغير په نورو برخو کې چې په سپارښتنه اغيز کوي، د پرمختګ څارنه او  ايساف،

 . ارزونه وکړي

 : د aندې څيزونو ھرکلې وکړنکونفرانس ګډونکود ک .١٢

د ايساف مخ په زياتيدونکې تمرکز د افغانستان ملي امنيتې ځواکونو سره د شراکت په برخه کې او دا اصل چې د افغان  •
 . ځواکونه بايد په زياتيدونکې توګه سره د عملياتونو په ټولو پړاونو کې د مشرې رول ولوبوي

د ملي او بين المللي نړيوالو معيارونو په اساس او  د،چې د بنديخانو ډير مسوليت په غاړه واخلي د افغانستان حکومت ھوډ •
  ، د افغانانو وړتيا لوړه کړيقوانينو په چوکات کې

او نړيواله  روزنې ماموريت په افغانستان کې د افغانستان ملي امنيتې ځواکونو د ودې او پراختيا په برخه کې ونډه د ناټو د •
ډلو لوې اړتياوې پوره کړي او په دې برخه کې خپلو ھڅو ته دوام  چې د روزونکو او aرښوونکو ه يي ديته وھڅولهټولن

 . ورکړي

او د شريکانو   ونډهEUPOLد څارنې، aرښونې او مشورو او د ملي او وaيتې پوليسو په اص&حاتو کې د  د داخلي وزارت •
 . په ځانګړې توګه په وaيتونو کې ورته برابر کړي  او م&تړ ځواکمن او لوژيستکې مرستېEUPOLھڅونه چې 



 

 

٣ 
ه کال د سلواغۍ اتم١٣٨٨د لندن کنفرانس، د   د افغانستان اس&مي جمھوريت  

د يو شمير ھيوادونو له لوري د افغانستان ملي امنيتې ځواکونو دوه اړخيزه مرسته او نړيواله ټولنه و ھڅول شوه چې په دې  •
 . نږدې ھمغږې کړي سره د نړيوالو پوليسو د ھئيت په ګډون له EUPOLاو  برخه کې په افغانستان کې د ناټو ماموريت

 په م&تړ دوام ورکوي او  د افغانستان د حکومت ژمنې چې د امنيت ملي ستراتيژې پراختيا ته به د نړيوالې ټولنې •

چې د کابل په کنفرانس کې به  د افغانستان د حکومت ژمنه چې د امنيت ملي پاليسي پ&ن ته به پراختيا ورکړي او پلي کړي، •
 اوې او د بي&بيلو امنيتې ادارو دندې او مسوليتونه به په ګوته کويوړاندې شي او امنيتې زيربن

ته  د افغان په مشري کړن&رې د يو جامع پروګرام له مخې، د کنفرانس ګډونکونکو په دې تاکيد وکړ چې يو اغيزمن کاري چوکات .١٣
او قومونو څخه وکوaې شي د ھيواد په ډلو لواړتيا ده څو يو مصون او باثباته چاپيريال چې په کې ټول افغانان نارينه او ښځې د ټو

په دې برخه کې، د کنفرانس ګډونکونکو د افغانستان حکومت ھغه پ&ن ته ښه راغ&ست وويل، ھغه . بيارغونې کې برخه واخلي
سي قانون کسان چې جګړه پريږدي په ټولنه کې ورته مناسب ځاې ورکړل شي، په خپلواکه او آزاده ټولنه کې ونډه واخلي او د اسا

اصولو ته درناوې وکړي، د القاعده او نورو تروريستې ډلو سره اړيکې پري کړي او خپلې سياسي موخې په سوليزه توګه تعقيب 
 . کړي

 د کنفرانس ګډونکونکو دغه څيزونو ته ښه راغ&ست وويل .١٤

ز، شفاف او دوامداره دسولي او د افغانستان د حکومت ژمنې چې د افغانانو په مشرې د بيا يوالې ھڅې د يو اغيزمن، ټولي •
 د ملي پروګرام دپراختيا او پلي کولو سره، را ژوندې کړي يوالې

 د کابل د کنفرانس څخه وړاندې د سولې د لوٻې جرګې په aر اچول، او  •

.  کړيد نړيوالې ټولنې ژمنه چې د سولې او يوالې فند تاسيس شي څو د افغانانو په مشرې د سولې او يوالې پروګرام تمويل •
دکنفرانس ګډونکونکو دغه فند ته د ژمنو ھرکلې وکړ او ټول ھغه ډلې چې غواړي په افغانستان کې د سولې او ثبات ھڅو کې 

 . ونډه واخلي و ھڅول شوې چې په دغه مھم نوښت کې ونډه واخلي

خو کې پوھيږي، په ځانګړې توګې د د ھيواد په بي&بيلو بر د کنفرانس ګډونکونکو په افغانستان کې د بشرې حالت د جديت په اړه .١٥
 بشرې مرستو کاري پ&ن ٢٠١٠څو د  ورکړهد کنفرانس ګډونکونکو نړيوالې ټولنې ته بلنه  .خوراکې توکو د مصونيت نشتوالې

 . م&تړ وکړي

 

  حکومتوالي او پراختيا

 اود ھمغ�ږې ښ�ه يو .اړتيالري ته مرستې هالھم اوږد او دوامدارې ټولنې نړيوالې د چې کوم دې مخ ننګونوسره سختو دداسې افغانستان .١٦

 قت�صادي ا څنګ تر حکومتوالى ښه برابرولواو زمينې دکار ھمدارنګه .دي ېاړين ډير لپاره دبري ننګونو دغو په ھڅې مرستو ټوليزې

 کې راوستلو په امنيت د کې افغانستان په او اړين ډير لپاره ختمولو د ورانکارۍ د ھم درناوې ته حقوقو بشر د او کول پلي قانون د وده،

 .لري ارزښت ډير

 ھيوادون�وبيوزلو ډي�رو داو پ�وروړي ان�دازه زياته په دګډون په کولو ترaسه ختياپرا اقتصادي حکومت افغان چې وليده د ټولنې نړيوالې .١٧

 توګ�ه دې پ�ه ېچ� ش�ي ک�ړل مع�افپور س�وده ب�ې ډال�ره امريک�ايي ملي�ارده١.٦ لخ�وا ورکوونک�و پور به ته افغانستان .دې کې لست په

 ک�وم چ�ې ش�ول س�& سره پدې ګډونوال کنفرانس د لندن د .ومومي خ&صون څخه ورکولو د پور دهرمليا ١١ ټوليزډول په به افغانستان

 ودې د ظرفيتونو د وپروژ زيربنايي او پرمختيا منابعو بشري د کرنې، د لکه شوي ګوته په لوري له حکومت افغان د چې لومړيتوبونه

 ھغ�ه پ�ه ھمدارنګ�ه او دي aر پ�ه س�ترګې ت�ه پ�&ن اقت�صادي ن�وي ک�ډونوال دکنفرانس .شي ورکړل وده او چټکتيا aرې د اواص&حاتو

 پروګ��رام نړي��وال څ��ارنې د څ��و ت��ر ج�وړيږي لپ��اره پروګ��رام فن��ډ نړي��وال څ��ارنې د م�شرۍ پ��ه حکوم��ت افغ��ان د چ��ې ک��ې پروګرامون�و

  .ومومي دوام کې افغانستان په فعاليتونه

 ھرکل�ى ت�ه اخيستلو کې واک خپل په وليتونوسم اقتصادي پرزياتيدونکو مخ چاروکې خپلو په حکومت افغانستان د ګډونوال رانسکنف د .١٨

 وخ�ت خپ�ل پ�ه ت�ه ت�داوم اقت�صادي او .ده اړتي�ا ت�ه اص�&حاتو بيړن�ي لپ�اره زي�اتوالي د عاي�د ک�ورنې د چ�ې ړهک� ګوت�ه په يېدا او .وويلړ

 : يش ونيول کې نظر په شيان aندې بايد رسيدولپاره

 لوړول عايد ګمرکاتود او ماليي د •

 او جوړښت بيا تصديو ملکي د لپاره منتيا ډاډ د ورکونې حساب او اغيزمنتيا a د •



 

 

٤ 
ه کال د سلواغۍ اتم١٣٨٨د لندن کنفرانس، د   د افغانستان اس&مي جمھوريت  

 ک�وونکې م�نعکس س�تراتيزي پرمختي�ايي مل�ي افغ�ان د لپ�اره کنف�رانس لچاپيري�ا د چ�ې ک�وم تعقي�ول تګ&ره کال مي&دي ٢٠٠٧ د •

 .ده کونکې چمتو

 افغان�ستان د aن�دي پروګ�رام ش�فافيت د ش�رکتونو اړون�ده او نيولوس�ره ک�ې نظ�ر په اص&حاتو نوي د اص&حات ډول پسې هپرل په •

 .نيول کې نظر په ژمنى اوسنى

 :وويل ھرکلى هت شيانو aندې ګډونوال کنفرانس د .١٩

 د وزارتونه مھم افغانستان د پ&ن دغه .يکو کلى ھر ته پ&ن افغانستان د لپاره ورکولو ىود د ته ھمغږۍ اوښې قانونيت aزيات د •
 زيربن��ايي د ډول ځ�انګړې پ�ه ک�وي، پل�ي س�تراتيژي ختي�اييپرا مل��ي افغ�ان د او راول�ي ک�ې ليک�ه ډلوپ�ه د حکومت�والۍ او پرمختي�ا

 ختي��ااپر ت��ه پ��&ن ک��اريز ھغ�ه پ��&ن دا ګ��هھمدارن او پرمختي��ا اودحکومت��دراۍ کرن�ې ،من��ابعو ب��شري د پرمختي��ا، کلي��والي ک�ارونو،

 .شي بشپړ پورې کنفرانس تر کابل د بايد چې کوم ورکوي

 زهاان�د مرس�تې ختيايياپر ډونرانو د چې مرسته په کومو د کوي م&تړ هڅخ موخو ھغه د دولت د افغانستان د ګډونوال کنفرانس د •

 د توګ�ه پ�ه بيلګ�ېد .ومومي ياتوالېز سلنه ٥٠ کې کلونو دوه راتلونکو په به ګډون په فنډ ډونرانو زياتو د او .زياتيږي ته حکومت
 او پرمخت�ګ پ�ه حکوم�ت د فن�ډ دغ�ه خ�و .کي�ږي لګ�ول ل�وري ل�ه حکوم�ت د به فنډ حاکميت د قانون اود فنډ بيارغونې د افغانستان

 لوړولو وړتيا د حکومت او ژيستراتي مالي د او کې کولو پوره بوديجې د راکمولو، دفساد کولو، قوي د ستميس تنظيم مالي دملکي

 د فغان�ستانا د ب�ه مخک�ې ن�ه کنف�رانس د کاب�ل د چ�ې ک�وي ټينګار ژمنه دغه هخپل په ډونوالګ کنفرانس د.لري اړه پورې ختيااوپرا
 لپاره لوړولو د وړتيا د حکومت د لپاره راوړلو aسته د موخو خپلو د او کړي جوړه کړن&ره تفصيلي يوه شريکه په سره حکومت

 .وکړي مرسته تخنيکي به

 زي�اتوالې ک�ې ان�دازه کول�ول دپ�وره ب�وديجې د څو تر ،کړي ته منځ را اص&حات ويبوديج چې لري پ&ن دا حکومت انستانافغ د •

 او راول�ي زي�اتوالې ھ�م فع�اليتونوکې ض�د فساد د څنګ تر کولو پورته ګامونو د لپاره ختيااپر د راټولولو د عايد کورني اود راولي

  .کړي وړيج اداري لپاره تداوم مالي ھمدارنګه

 پ�ه ادارو ملک�ي مل�ي اود اغي�زمن ډير چې وکړ کلې ھر ژمنتيا جوړولو د پ&ن جامع داسې يو حکومت افغانستان د ګډونوال کنفرانس د .٢٠

 چې وکړ کلى ھر تصميم دھغه حکومت افغان د ھمدارنګه دوۍ ..دې اغيزمن لپاره کولو وړاندې د خدمتونو ملکي د او ورکونه حساب

 ژم�ن ته دې ګډونوال کنفرانس د .برابروي قانون کيدونکې عملي يو به مخه د نه کنفرانس د کابل د او وشي م&تړ ليحکومتوا دوaيتي

 ددې .وک�ړي م&تړ هڅخورکولو ودې ته حکومتوالۍ وaيتي aرې د چوکاټ ځانګړي يو پروګرامونود د حکومت د نستاناافغ چې دي

 د .ک�ړي خپ�اره اواص�ول معيارون�ه لپ�اره پول�و aن�دې ت�رواک چ�ې ک�ړى تک�ل حکوم�ت افغان�ستان د شي عملي پروګرام دغه چې لپاره
 ٢٠١١ چ�ې ده ک�ړى غوښ�ته څخ�ه ټ�ولنې نړي�والې د ي�ي چ�ې کې کوم په وويل ھرکلى ته ژمنې دې حکومت افغان د ګډونوال کنفرانس

 د aرې روزلول��ه ک��ې برخ��ه ايفوپ��هوظ اداري د کچ��ه وaيت��ې پ��ه ت��ه ک��ارکوونکو خ��دمتونو دملک��ي ١٢٠٠٠ دې ترپاي��ه ک��ال م��ي&دي
 .وکړي ھمکاري زياته a لپاره م&تړ د واليانو او ولسواaنو

 او ان�ډولتيا ش�فافيت، aزي�ات او کول�وکې عملي په پروګرام قضايي ملي د ھڅې پرزياتيدونکي مخ حکومت افغان د ګډونوال کنفرانس د .٢١

 ..وکړ ھرکلې فعاليتونو ونيول نظرکې په رسې aس يوشان افغانانو ټولو د ته قانون

 ق��انون د ګ��ډون پ��ه پروګ��رام د حقوق��و ب��شر او ق��ضايي د افغان��ستان د چ��ې کوم��ه س��تايي داژمن��ه دحکوم��ت افغ��ان د ګ��ډونوال کنف��رانس د .٢٢

 م��الي او سياس��ي څخ��ه کمي��سيون حقوقوخپل��واک ب��شر د افغان��ستان د او .ک��وي، احت��رام ت��ه ب��شرحقونو د او ورک��وي وده ت��ه aسرس��ي

 ت�ر ش�ورا حل شخړود د او سستم قضايي پخواني د وي شونې ژر چې څومره ھر ،يي کوي پلي او مني پاليسي ملي نوى او .م&تړکوي

 حقوق�و د ب�شر د ب�ه لپاره افغانانو ټولو چې تکراروي بيا ځل يو ژمنه خپله حکومت افغانستان د او .کړي يې پلي او برابرې ېاړيک منخ

 د لک�ه ک�ې برخ�و ټول�و پ�ه ژون�د د ښ�ځينه او نارين�ه چ�ې ج�وړوي ځاى داسې يو به نه افغانستان اود برابروي اسانتياوې م&تړ او ساتنه
 ت�ه ورکول�و ودې ت�ه حاکمي�تد ټ�ولنې مدني د ھمدارنګه ګډونوال کنفرانس د .شي برخمن امکاناتوڅخه يوشان حقوقواو مساوي امنيت،

 .دي ژمن

 زياتي�دونکې روان�و حکومت اود کوي کلى ھر ته مبارزې سره رشوت د کې حکومت ټول په حکومت افغانستان د ګډونوال کنفرانس د .٢٣

 ھڅ�ې دغ�ه چ�ې .ک�وي کل�ى ھ�ر ھ�م ،ک�وي بن�سټ پ�ه پ&نونو عملي د او موخو روښانه د ،يي وړاندي په محرکينو فساد د چې د ته ھڅو

 :يو نه محدودې به ورېپ شيانو پدغه يواځې مګر کيږي سره تر شمول په شيانو aندې د مخه د نه کنفرانس د دکابل

 د ک�ې مقابل په فساد د او مخنيوى چارواکو ککړو فساد په او کول ځواکمندفترونو لويو لويدلې نظره د او خپلواکه د لپارهڅيړنو د •
 .بيول وړاندې په مبارزه aرې له فرمان يو د جمھوررييسد دننه په مياشت يو



 

 

٥ 
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 ادارو قانوني داسې د ضد په فساد د ګډون، په ېمکمح ضد پر فساد د او وهق وړاندې هپ جرمونو لويو د کې کال مي&دي ٢٠١٠ په •

 .ولري خپلواکي او هالھم اوږد د به چې کوم جوړول

 ته کود خدمتونو ملکي د او څارل ډول دقيق په پروسه دغه ،کول پاملرنه ته اغيزمنتيا ګمارنې د مامورينو خدمتونود ملکي لويو د •

 وړان�دې پ�&ن اړونده دګمارنې وخدمتون ملکي د کچه لوړه په کې کنفرانس په کابل د به لپاره پروسې دغې د چې کيږي کتنه بيا به

 .شي

 والي�انو غ�ړو، د پارلمان د مشاوروزيرانو، وزيرانو، د چې به کې کوم په کړي صادر فرمان يو جمھوررئيس به موخه دغه په او •

 س�ره ت�ر دن�ده ک�ې ادارو راټولول�و ولوعاي�دټ د حکوم�ت اود ګمرک�اتو هپ� چ�ې ک�وaئ ن�شي خپل�وان نږدې معينانو د وزارتونو د او

 .کړي

 د ملتون�و ملګرو د قانون افغان به ضد پر فساد د چې منل اجنډا قانون ھراړخيز د کې کال مي&دي ٢٠١٠ په بنسټ په لومړيتوب د •
 اص&حات به کې برخه په اع&ن د منيوشت چې جوړول ستميس جزايي يوداسې د ضد په فساد د او .شي برابرجوړ سره کنوانسيون

 او شي پراخه

 چې واخلي برخه کې ماموريت دى په ارزونې او څارنې د توګه هخپلواک په چې رابلل متخصيصينو مشھورو نورو يا او افغان د  •

 بن�سټ پ�ه عي�ارونوم روښانه به لپاره پروسې دې د او کړي، بشپړه به پورې مياشتو درې راتلونکو تر کتنه څارنيزه ېنلومړ خپله

 نړي�والې د ھمدارنګ�ه او خلک�و ع�امو ،پارلم�ان جمھ�ورييس، افغ�ان د ب�ه ک�ارونوکې لااونړي�و مل�ي پ .ورک�ړي ختيااپر ته موخو

  .برابرکړي راپورونه نوبتي لپاره ټولنې

 ک�ې مب�ارزه ض�د ف�ساد د هب� س�ره کول�و اداره پ�ه ادارو ض�د دفساد سره حکومت د افغانستان د چې دي ژمن ته دې ګډونوال کنفرانس د  .٢٤

 کنوان�سيو ض�د پ�ر ف�ساد ملګروملتونود د او اع&ميي د کنفرانس پاريس د مياشتې د جون د چې دي ژمن ديته دارنګهھم او کوي مرسته

 :چې شول س& پدې ګډونوال کنفرانس د توګه ځاګړي په .راولي زياتوالې کې مؤثريت او شفافيت مرستوپه خپلو د به مخې له

 نړي�وال چ�ې وک�ړي پلټنه پيښو ھغه د او وکړي کتنه ته کړن&رې شته څو تر کوي کار به سره ادارې شوې وړانديز ضدپر فساد د •

 او وي دخيل پکې

 ډاده ځ�ان څخ�ه پروس�ې تړونون�و نړي�وال د وړک�ړي ک�ار س�ره حکوم�ت افغ�ان د ب�ه موخ�ه پ�ه ورکول�و ودې ته تدارکاتوپروسې د •

 .کړي سره تر نوراقدامات به لپاره کولوپه

 وځن�ډولې پ�ورې نيټې ١٨ تر سپتمبر د يي ټاکنې ټول لمانيرپا چې فيصله دا کميسيون خپلواکه ټاکنو د افغانستان د ګډونوالو کنفرانس د .٢٥

 دې حکوم�ت د افغان�ستان د ګ�ډونوال کنف�رانس د اړه پ�دې .وګاڼ�ه کار سم سره قانون د ټاکنو د او قانون اساسي د افغانستان د او ېځا په

 ګټې ناوړه او سرغړونې ډول ھر اود کوي ډاډه ځان به څخه رښتينولۍ ټاکنود پارلماني کال مي&دي ٢٠١٠د چې کوي ھرکلى ته ژمنې

 د چ�ې دا ب�ل او ک�وي ک�ار ګ�ده پ�ه ب�ه س�ره ملتون�و ملګ�ري چې ژمنه دا حکومت افغان د ګډونوال کنفرانس د .کوي به مخنيوى اخيستلو
  .راولي پرمختګ کې پروسه ټاکنيزه په به کې کلونو راتلونکېو او کال مي&دي ٢٠١٠په به اخيستلو پند په نه کال مي&دي ٢٠٠٩

 دغ�ه چ�ې ووي�ل ھرکل�ى ک�وي عمل�ي پ�&ن کاري يوملي به ولپارهځښ د افغانستان د چې ته ژمنې دې حکومت افغانستان د ټولنه ڼړيواله .٢٦

 چې کوي ھرکلې ته ژمنې دې حکومت د افغانستان د ګډونوال دغه هھمدارنګ او .يوړ منځه له تاوتريخوالې وړاندې په ښځو د به پ&ن

 .زياتوي ونډه ښځو د به ګډون په ادارو انتصابي او انتخابي خدمتونود ملکي د کې ادارو حکومتي ټولو په

 او ف�ساد د ک�وي ارګ�نټي باندې اړيکو خطرناکو په فعاليتونو جنايي نورو او ورانکارانو ،سوداګرې توکود يي دنشه ګډونوال کنفرانس د .٢٧

 :وويل ھرکلې ته شيانو aندې ګډونوال دکنفرانس امله دې له او شمول په قاچاق انساني

 ن�ه ک�ر د کوکن�ارو د او دى راوس�تلې کم�والې س�لنه ٢٢ ک�ې ک�ر پ�ه کوکنارو د کال تير حکومت دافغانستان چې ته پرمختيا اوسنى •

 ي�ي ک�ې ک�ال م٢٠٠٩ پ�ه او وaيتون�ه ش�پږ ش�مير ي�ي ک�ې ک�ال م ٢٠٠٦ هپ� چ�ې دى اغلېر زياتوالې يي کې شمير په پاکووaيتونو

 .شو لوړ وaيتونوته ٢٠ شمير

 مخ�ې ل�ه چې دي شوي کې کال م٢٠١٠ کې ستراتيژي په کنترول د توکو يي نشه د لخوا حکومت نستاناافغ د چې ته اقداماتو ھغه •

 .دي شامل شي،راوستل کموالى کې کرلو په کوکنارو او پراختيا کې پروګرامونو په کرنې د يي به

 پ�ه سوداګرېت� ددغ�ه چ�ې ت�ه ټ�ولنې نړي�والې او )UNODC(دفت�ر مبارزې د سره جرمونو او توکو يي نشه د ملګروملتونو د او •

 .وايي ھرکلى کوي م&تړ څخه حکومت د افغانستان د وړاندې



 

 

٦ 
ه کال د سلواغۍ اتم١٣٨٨د لندن کنفرانس، د   د افغانستان اس&مي جمھوريت  

 ي�ي نشه د کر، د کوکنارو د ھمدارنګه او قاچاق او لګښت ،توليد توکو يي نشه غيرقانوني د چې دوام پروسې د مسکو-پاريس د او •

 خب�رې ډول مت�داوم پ�ه ھ�م او نومخيويک�اروانو مخ�دراتود د ھمدارنګ�ه او کوي کار ضد پر زيرمو او ګودامونو او کويفابر توکو

 او ي،واي ھرکلې ته ھمکارى يزېسيم اړخيزه دوه او شي ونيول مخه د نه رسيدلو د ته ھدف خپل توکې يي نشه دغه چې اترې

 ٢٠٠٩ د چ�ې ت�ه پ�&ن ک�اري مب�ارزې اړخي�زې ھ�ر توک�و ي�ي ن�شه د پ�&ن ک�اري د غ�ړو ادارې ھمکارې د شنګاھي د ھمدارنګه •

 .وايي کلى ھر دي شوي منل کې کنفرانس ځانګړي اړه په افغانستان د کې مسکو په کې مياشت په مارچ د کال مي&دي

  

  پ�ن نړيوال /مرستې سيميزې

 پ�ه پ�ل ي�و د چ�ې ون�ډه مھم�ه پ�ه افغانستان د کړ، څرګند څخه افغانستان اوديموکرات مصون ثابت، د م&تړ خپل کوګډونکون کنفرانس د .٢٨

 ګ�ډه په به کې برخه دې په چې کړه تازه بيا يې ژمنه او لوبوې يې منځ تر ختيځ ليرې او ختيځ منځنې اسيا، مرکزي اسيا، سويلي د توګه

 فرص��تونه غ��وره بري��ا د فعاليتون��ه نوښ��ت پ��ه س��يمې د او مالکي��ت د س��يمې د چ��ې وک��ړ تاکي��د دې پ��ه ګ��ډونکونکو کنف��رانس د .ک��وي ک��ار

 لپ�اره رغ�ونې د او ش�وي اچول aر په ده اړتيا شراکت سيميز د او ګاونديتوب د چې نوښتونو شمير يو يې کې برخه دې په او برابروي

 د ک�ې زړه پ�ه اس�يا د غون�ډې وروستنې سيميزې د کې استانبول په ګډونکونکو کنفرانس د کې برخه دې په .وکړ کلي ھر کوي، کار ګډ
 بي�ا ځ�ل ي�و اع�&ن اړيک�و د ګاون�ډيتوب ښ�ه د ک�ال ٢٠٠٢ د ک�ې مرسته سيميزه دغه .وکړه يادونه اع&ن، د ھغه د او مرستې او دوستې

  :کوي کار توګه فعاaنه په به کې برخو aندې په او څرګندشو،

  وحدت او د اراضي تماميتازادي، د افغانستان خپلواکي، •

 د افغانستان په داخلي موضوعاتو کې مداخله نه کول او دوه اړخيزه مداخله نه کول  •

 د افغانستان په مشرې د سولې، يوالې او پخ&ينې ھڅي  •

و په ھرھغه ځاې کې چې د بل په ځمکه کې د غير قانونې وسلوالو ډلو فعاليتونه وي، د ھغوې سره مرسته، د ورته جوړښتون •
 . چې د افغانستان او يا د ګاونډيو دبې ثباتې aمل ګرځي  بندول،د غيرې قانونې تمويلاو

شريکولو په ګډون خو پواځې په دې پورې به محدود نه وي او –د ترھګرې په وړانده جګړه کول د استخباراتي معلوماتو  •
 . او د بيليدو د aملونو له منځه وړل يويمالي او فکري م&تړ مخن ھمدارنګه د ترھګرو ډلو او شبکو لوژيستکې توکو،

په سيمزه کچه د سوداګرې او ترانزيت پراختيا، د زيربنا او د انرژې د ودې په ګدون فعاليت، د بريښنا د لينونو انتقال او د  •
 ترانسپورت زيربنا، د ريل ګاډې د ليکې په ګډون جوړول

 ول او د افغان مھاجرينو د راستنيدو لپاره د ښه شرايطو برابر •

 د نشه يي توکو د سوداګرې په وړاندې په سيمېزه کچه مرستې  •

 .د خلکو تر منځ د اړيکو م&تړ کول، دمدنې ټولنې، علمي، مطبوعاتو او خصوصي څانګې په ګډون ګډ فعاليتونو او تبادلې •

 او ھمغ�ږې ب�ه ک�ې ک�ال ٢٠١٠ پ�ه ي�ي ب�ه ش�ريکان س�يميز او افغان�ستان چ�ې ووي�ل راغ&ست ښه ته حقيقت دې ګډونکونکو کنفرانس د .٢٩

 انف�رادي د ت�ه تګ�&رو جوړښ�تي او ھمغ�ږو ډي�رو د ګ�ډونکونکو کنف�رانس د .وم�ومي پراختي�ا اساس�ات دغ�ه څ�و ورک�وي وده ت�ه ونډې

 ھرکل�ې بلن�ې د ت�ه س�ازمانونو اړون�ده س�يمې د افغان�ستان د ګ�ډونکونکو کنف�رانس د ک�ې، برخ�ه دې پ�ه .وک�ړه اشاره ته اھميت نوښتونو

 د او سازمان، ھمکارې د شانګھاي د کنفرانس، مرستې سيميزې د اړه په افغانستان د ھيوادونه، ھمکارې سيميزې د اسيا سويلي د(وکړ
 ي�و ت�رژره ژر چ�ې څ�و ت�ر س�ازمان، ھيوادون�و اس�&مي د لک�ه ن�ور او ) ک�ې چوک�ات په مسوليتونو اړونده د سازمان مرستې اقتصادي

 ت�ه ادارو اړون�ده او س�ازمانونو س�يميزو ھيوادونو ګډونکونکو کنفرانس د .کړي جوړ اړه په ونډې سيميزې د افغانستان د پ&ن ھمغږې

  .ورکړي ګډون په کنفرانس د کابل د معلومات، اړه په کارونو نويو د ډول منظم په چې کوي وړانديز

 اس��&مې د پ�روژو س�يميزو او ړخي�زها دوه ځ��انګړې د ګ�ډونکونکو کنف�رانس د س�ره تاکي�د د موض��وع پ�ه زي�اتولو د مرس�تې س�يميزې د .٣٠

 دوب�ې( ورک�شاپ ھمک�ارې د پاک�ستان -افغان�ستان د او OSCE د پ�روژه، اړه پ�ه مخني�وې د ج�دايي د او ښ�وونې د سازمان د ھيوادونو

 پ�ه نوښتونو اړخيزه دوه د ھمدارنګه ګډونکونکې کنفرانس د .وويل کلې ھر ته ونډو ګډون، په پروژې د دمديريت سرحدوند د )پروسه

 ھرکل�ې پرمختګ شوې د اړه دې په او تړون د ترانزيت او سوادګرې د پاکستان-افغاتستان د وکړه، مننه کولو ترaسه په دمعلوماتو اړه

 ښوونې د کې سيمه په لوړولو، د وړتيا د پروګرامونو اندونيزيا د او ورسيږي، ته پايلې يوې به ژر چې کړه څرګنده يې ھيله او وکړ يې

  .وکړه ستاينه ګډون په تصديو منځنيو او وړو د او کولو پياوړې انرژې د کمولو، بيوزلې د کرھنې، روغتيا، رستو،م تخنيکې د



 

 

٧ 
ه کال د سلواغۍ اتم١٣٨٨د لندن کنفرانس، د   د افغانستان اس&مي جمھوريت  

 دغ�ه .ده بوخت�ه فعالي�ت پ�ه لپ�اره م&ت�ړ د حکوم�ت افغ�ان د ک�ې افغانستان په ټوله نړيواله چې وکړه يادونه ددې ګډونکونکو کنفرانس د .٣١

 افغانستان په ګډونکونکو  کنفرانس د واخلي، غاړه خپله په مسوليت څو وتوانيږي حکومت انستانافغ چېد وي وخته ھغه تر به فعاليت

 مخ�کښ ترټولو اساس په ١٨٦٨ د UNSCR د ھمغږيو د مرستو نړيوالو د کې ھيواد په چې فعاليتونو د معاونيت ملتونو ملګرو د کې

  :وويل &ستراغ ښه ته توکو aندې ګډونکونکو کنفرانس د .وکړه قدردانې دې

 د افغانستان حکومت د روښانه لومړيتوبونو وړانديز ليک  •

د افغانستان له حکومت سره مرسته  د نړيوالې ټولنې ژمنې چې په اغيزمنه او کره ډول د ملکي فعاليتونو تمويل وکړي څو •
 . اغيز په ملکې وګړو لوړ شي وشي چې د نړيوالې مرستې

 د افغانانو د لومړيتوبونو سره تړاو ورکړي، چې د پاريس اصولو د مرستې د چې خپلې مرستې د نړيوالې ټولنې ژمنې •
 . اغيزمنتيا په برخه کې په پام کې وساتې، چې په دې توګه د افغانستان حکومت وړتيا لوړه کړي

 . د نړيوالې ټولنې ھوډ چې د يوناما سره له نږدې کار وکړي څو ملکې مرستې بيا را ژوندې کړي •

 او  وړ پوړې ملکي استازي ګمارل،د ناتو د نوې ل •

 . د اروپا د اتحاديي تصميم چې په کابل کې خپل شتون د يو استازي له aري ځواکمن کړي •

ستفان دي ميستورا په ګمارلو، د ناټو د سر منشې تصميم د مارک  د کنفرانس ګډون کونکو د ملګرو ملتونو د سرمنشې تصميم د .٣٢
 ٢٠١٠ د اروپا د اتحاديي د لوړ استازې د ګمارلو ھرکلې وکړ، او په دې انتظار دې چې د سيدويل په ګمارلو او په راتلونکې کې

د کنفرانس ګډونکونکو دوي ته بلنه ورکړه چې له نږدې سره کار وکړي . کال په څو لومړنيو مياشتو کې به خپلې دندې اشغال کړي
 د ګډ ھئيت د اوسنيو پرمختګونو ته په اشاره، د کنفرانس برسيره پر دې، د څارنې او ھمغږې. څو په کابل کې ھمغږي باوري کړي

چې خپل نور تدبيرونو سپارښتنه ھم وکړي څو د څارنې او  د څارنې او ھمغږې د ګډ ھئيت معاون ته بلنه ورکړه ګډونکونکو
 . ھمغږې د ګډ ھئيت فعاليتونه نور ھم اغيز من شي

د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو  د: د aندې مشرانو څخه مننه وکړهد کنفرانس ګډونکونکو د فرصت څخه په ګټه پورته کولو  .٣٣
ايتوار سيکوی د اروپايی  د افغانستان لپاره د ناټو د ملکې برخې مشر فرنيدو ګينليني، دسرمنشي ځانګړې استازې کاي ايدي،

 ددوي د ارزښتناکو کارونو او ژمنو ، او د اروپا کميسيون د ډلې مشر ھنزجورګ کرسچمر څخه په افغانستان کېاتحاديی س&کار
 . لپاره مننه وکړه

 . مونږ ديته سترګې په aريو چې د کابل په کنفرانس کې د کال په وروستيو کې د ژمنو دوه اړخيزه پرمختګ ته بيا کتنه وشي .٣٤
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  د افغانستان په اړه د لندن د نړيوال کنفرانس لپاره

   د افغاني پ�وي وړانديزليک

  

  اغې اتمه د سلو١٣٨٨د 

  

  لنډيز

  

، د افغانستان دولت يوه جامع آجندا وړاندې کوي چې پر مټ به يې افغانستان وپه دې وړانديزليک کې چې د لندن کنفرانس ته وړاندې ش
د ھغو لومړيتوبونو په نظر کې نيولو سره چې ولسمشر ج&لتمآب حامد کرزي يې د . د سولې، ټيکاو او پرمختګ په لور روان شي

 د دوھمې دورې د تحليف مراسمو په وينا کې يادونه وکړه، حکومت به ھغو موضوعاتو ته پام واړوي چې د يوه ځواکمن او ولسمشرۍ
  . با ثباته ھيواد په توګه د افغانستان د راتلونکې لپاره حياتي ارزښت لري

رې چې د خپلو اتباعو د ساتنې او ټول ملت  د يوه ځواکمن او عادل حکومت د جوړولو له a–زمونږ موخه ساده ټکو کې په دې ډول ده 
ددې لپاره چې په دې aره کې بريالي شو، بايد له ځان څخه . ته د خدمتونو د وړاندې کولو جوګه وي، د افغانستان د حاکميت اعاده کول

  . د رھبري وړتيا وښيو او د ننګونو او ستونځو د ھوارولو لپاره تصميم ونيسو

  : ي چېد افغانستان حکومت ھوډ کو

د  مسلکي دفاعي ځواکونو ته، چې په ټول ھيواد کې د ثبات د راوستلو وړتيا ولري، وده ورکړي او د دايمي سولې او ثبات  .أ 
 راوستلو لپاره به د منطقي روغې جوړې لپاره ھڅې پيل کړي؛

ره تدابير به د اقتصادي يو داسې ځواکمن دولت به جوړ کړي چې غوره حکومتوالي، د فساد د کمښت او د قانون د حاکميت لپا  .ب 
 ودې او د بې وزلۍ د له منځه تلو لپاره aره ھواره کړي؛ 

د ملي ودې د استراتيژۍ پلي کولو ته به لومړيتوب ورکړي څو ځوانانو ته د بوختتيا زمينه مساعده او له ترھګرو سره د ھغو د   .ج 
 يوځای کيدو ع&قه کمه شي؛ 

 الو ګټو د خوندي کولو لپاره کار وکړي؛ اوله ګاونډيو ھيوادونو سره د ټولو د اوږدمھ  .د 

 . د a زياتو اغيزمنو مرستو د ترaسه کولو لپاره له نړيوالې ټولنې سره خپل د ھمکارۍ ھوډ تجديد او پياوړی کړي  .ه 

و برخو کې يې پورتني ھوډونه په خپل منځ کې يو له بل سره تړاو لري او په ھر يوه کې د برياليتوب لپاره يې دې ته اړتيا ده چې په نور
لکه څنګه چې د جګړي په حال کې پراختيايي چارې سمې پر مخ نشي ت&ی او يا دا چې په سيمه کې د زړو . ھم برياليتوب تر aسه شي

دا ھوډونه ھغه شرايط منځ ته راوړي چې د ودې او پراختيا لپاره اړين دي څو چې د افغانستان . ستونځود حلولو پرته سوله نشي رات&ی
زمونږ حقانيت او مشروعيت په ھمدې . ه ترھګرۍ څخه خ&ص شي او د يوه ځواکمن او قابل حکومت ګټې په سترګو ووينيخلک ل

  . موضوع پورې تړلی دی

په داسې حال کې چې افغان حکومت د خپلو موخو د aس ته راوړو لپاره د اړوندو بھيرونو په اص&ح کولو بوخت دې، له بسپنه 
د افغانستان حکومت خپلې لويې موخې ته، چې په ھيواد کې له سولې څخه . ھيله لري څخه ھم ھمدا) رانودون(ورکوونکو مراجعو 

عبارته ده، د رسيدو په خاطر د خپلې استراتيژۍ د جوړولو او پلي کولو لپاره د خپل ظرفيت د لوړولو په موخه تر اوسه ھم نظامي او 
  . مالي مرستو ته اړتيا لري
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  امنيت

 نظامي پ&نونه بايد افغان حکومت ته د افغانستان د خلکو د م&تړ د aس ته راوړو او د ھغو د اعتماد پر جلبولو باندې ټول ملکي او
له افغان حکومت څخه د خلکو م&تړ او د دغه حکومت مشروعيت به ھله زيات شي چې مونږ خلکو ته ډاډمن امنيت تامين . متمرکز وي

د حکومت لومړۍ دنده داده چې د قانون حاکميت تامين د . دمتونه او د معيشت وسايل ورته برابر کړواو ډوډۍ، کور، اوبه، روغتيايي خ
 له کلونو روزنې او د نړيوالې تولنې د پانګونې وروسته اوس د افغانستان نظامي ځواکونه ددې جوګه دي چې. خلکو امنيت خوندي کړي

 نظامي عملياتونه د افغان امنيتي ځواکونو په مشرۍ او د نړيوالې ټولنې په  سلنه۶٠نن ورځ . د امنيت د چارو مشري په غاړه اخلي
  . مرسته ترسره کيږي

مونږ بيا ھم ژمنه کوو چې داسې . د افغانستان او د ھغه د نړيوالو نظامي ھمکارانو په وړاندې a تر اوسه ھم سترې ننګونې پرتې دي
به پرې وياړي او په ترټولو نږدې ممکنه وخت کې به د افغانستان د امنيت ټول مسلکي او دفاعي ځواکونه به وروزو چې ټول افغانان 

 کال تر اکتوبر مياشتې پورې د افغان ملي اردو ځواکونو ٢٠١١دې موخې ته د رسيدو لپاره اړينه ده چې د . مسؤوليت په غاړه واخلي
 ھر بل ھيواد په شان چې د حاکميت درلودونکی وي او  د،افغانستان . تنو ته ورسيږي١٣۴٠٠٠ او د ملي پولسيو شمير ١٧١۶٠٠شمير 

د افغانانو نيول، ت&شي او توقيف بايد . قانون پکښې حاکم وي، بايد په خپل قلمرو کې د خپلو ځواکونو د کارولو توان بيرته ترaسه کړي
ګړې په ډګر کې نه ترaسه کيږي، بلکې دا چې بريا يواځې د ج. د افغانانو لخوا ترسره شي څو د افغان ولس په سترګو مشروعيت ولري

د خلکو زړونه او ذھنونه ھم بايد مونږ ومني، ځکه نو د ملکي تلفاتو، چې دښمن غښتلی کوي، د مخنيوي او د عامو خلکو د م&تړ لپاره 
  . له ھيڅ راز ھلو ځلو څخه بايد مخ وانړول شي

  

  سوله او عادي ژوندانه ته بيرته راستنيدل

 د غوره حکومتوالۍ او اقتصادي ودې لپاره د مناسب چاپيريال د رامنځ ته کولو لپاره د افغانو او نړيوالو ځواکونو په داسې حال کې چې
نظامي عمليات اړين دي، يوه دوامداره سوله به يواځې ھله راشي چې ھغه جنګيالي او قوماندانان چې په مخالف سنګر کې پراته دي په 

د افغانستان حکومت به ھغو طالبانو او نورو جنګياليو ډلو . پل عادي ژوند ته بيرته راوګرځول شيبرياليتوب سره په خپلو سيمو کې خ
ته چې اساسي قانون ته درناوی وکړي aره ھواره کړي څو په آبرومندانه توګه له تاوتريخوالي aس واخلي او خپل عادي ژوندانه ته 

مونږ خپل د اکا زامن او ګاونډيان دي او د سولې د راوستو لپاره مونږ بايد ھغوي ز. عادي طالبان د القاعده غړي ندي. راستانه شي
  . يواځې ھغه aمل له منځه يوسو چې ھغوي جګړې ته ھڅوي

لومړۍ دا چې د طالبانو عادي جنګياليو او کوچنيو قوماندانانو لپاره بايد : عادي ژوندانه ته بيرته راستنيدل بايد په دوه کچو ترسره شي
بره کړای شي څو بيرته خپلو سيمو ته راستانه شي او دوھمه دا چې د طالبانو د نھضت د لويو مشرانو سره د پخ&ينې لپاره زمينه برا

دا نوښتونه به د افغانستان د حکومت په مشرۍ او د دونرانو په مالي مرسته ترسره شي او د ھغو کسانو . بايد استراتيژي موجوده وي
وتريخوالي aس اخلي او د افغانستان اساسي قانون مني د بخښنې په ګډون ځينی نور بنسټيز اصول چې وسله پر ځکمه ږدي، له تا

د سولې لپاره لويه جرګه به د دې نوښت يوه اساسي برخه جوړه کړي چيرته چې د افغاني ټولنې ټول استازي به د سولې د . راونغاړي
  . راوستو لپاره خپل نظرونه شريک کړي

 ژمنه کوي چې په راتلونکي پسرلي کې به په کابل کې يو بشپړ تطبيقي پ&ن دونرانو ته وړاندې او د ھغو د مرستو د افغانستان حکومت
له دونرانو څخه به وغوښتل شي چې له افغان مشرتابه سره عادي ژوند ته د بيرته راستنولو په برخه کې کار وکړي . غوښتنه به وکړي

  . رکړې په يوه شفاف او انعطاف منونکي جوړښت ھوکړې ته ورسيږياو د کابل په کنفرانس کې د بودجو د و

  

  اقتصادي وده او پراختيا

يواځې د يوه پياوړي اقتصاد په درلودو سره . اقتصادي وده او پراختيا او د کارونو منځ ته راوړل د دوامدارې سولې يوه وړاندغوښتنه ده
 کوي چې اړوند وزارتونه بايد سره يوځای او کاري ډلې ورڅخه جوړې شي حکومت وړانديز. افغانستان مالي خپلواکۍ ته رسيدلی شي
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دا ډلې به د . څو د کرنې، د کلو د پراختيا، بشري منابعو، بنسټيزو جوړښتونو او اقتصادي ودې په برخو کې د چارو مشري وکړي
ګوته کړي څو خلکو ته د کار زمينه مساعده پياوړو وزيرانو تر مشرۍ aندې مکلفې وي څو د ملي ودې د استراتيژۍ لومړيتوبونه په 

ھغه موجوده ملي پروګرامونه چې د دې موخې د ترaسه کولو لپاره ګټور دي بايد پياوړي . شي او ھم ھيواد له اقتصادي پلوه وده وکړي
  .  کړای شيشي او چيرته چې خ& موجوده وي، نوي پروګرامونه به جوړ او په پسرلي کې د کابل په کنفرانس کې به وړاندې

د ودې لپاره د مناسب چاپيريال د منځ ته راوړو او د زيرمو او سرچينو د اغيزمنې کارونې لپاره حکومت د جوړښتيزو اص&حاتو د يوه 
په ملکي برخه . د دې مھمې او لويې آجندا د عملي کولو لپاره به حکومت دوه لوی نوښتونه وکړي. پراخ پروګرام د جوړولو ھوډ کوي

يکي مرستو له پ&ن څخه په استفادې سره به سيمه ايز س&کاران برابر کړای شي څو د پروګرامونو د پلي کولو لپاره افغاني کې د تخن
حکومت ھوډ کوي . ظرفيت لوړ کړي، او ھم د پروګرامونو د aښه پلي کيدو لپاره به حمايتي خدمتونو کې يو لړ اص&حات راوړل شي

افغان حکومت په دونرانو غږ کوي چې د لومړيتوب . انس کې به يوه ھر اړخيز پ&ن وړاندې کړيچې په پسرلي کې د کابل په کنفر
  . لرونکو پروګرامونو سره د خپلو مالي او تخنيکي مرستو له aرې دغو کاري ډلو سره ھمکاري وکړي

  مرستهسيمه ايزه 

چې له خپلو ګاونډيانو سره د سيمې د امنيت د ئ ژمن دد افغانستان حکومت . سيمه ايزې ستونځې سيمه ايزو حل aرو ته اړتيا لري
  . د سيمې ټول ھيوادونه به له دغې ھمکارې څخه ګټه واخلي. سمون او د سوداګرې د آسانه کولو لپاره کار وکړي

ړل شويو د سيمې د امنيت ښه کيدل د استخباراتي معلوماتو تبادلې، د سرحدي قواؤ ترمنځ د نشه يي توکو د قاچاق او سازمان ورک
جرمونو په وړاندې د مبارزې لپاره ھمکارۍ، او زمونږ په سرحداتو کې د ترھګرو د آزادو فعاليتونو د مخنيوي لپاره ګډو استراتيژيو او 

. د سرحد دواړو خواؤ کې د ترھګرو د پناه ځايونو له منځه وړل بايد د ټولو لپاره لومړيتوب ولري. ھمغږو اقداماتو ته اړتيا لري
  . ه سوله د بې ځايه شويو خلکو د بيرته راستنيدو او د کارګرانو د آزاد تګ راتګ لپاره نويو ھڅو ته اړتيا لريدوامدار

د ټولو ښکليو دولتونو د دوامداره اقتصادي ودې لپاره اړينه ده چې په سيمه کې د انرژۍ، ترانسپورت او اوبو لپاره زيربناګانې جوړې 
مالونه به له دې aرې په آزاده توګه ليږل  دھليز په حيث د افغانستان څرګنديدل، چې د ھيوادونو ترمنځد يوه سوداګريز او ترانزيتي . شي

په . مونږ په ھڅه وکړو څو د څو اړخيز کار او د سيمه ايزو مؤسسو له aرې دغې موخې ته ورسيږو. راليږل کيږي، د ټولو په ګټه ده
پاکستان د سوداګرۍ او ترانزيت ھوکړه - ولو دونرانو څخه غوښتنه کوو چې د افغانستانځانګړې توګه مونږ د پاکستان له حکومت او له ټ

  . ليک د کابل له کنفرانس نه مخکې بشپړ کي

  حکومتوالي

غوره حکومتوالي د ټيکاو، امنيت او پرمختګ لپاره يوه وړاندغوښتنه ده چې د قانون په حاکميت، عدالت، بشري حقونو ته په درناوي او 
په ملي کچه د حکومتوالۍ او پاليسېو : حکومت به د حکومتوالۍ پر پنځو برخو تمرکز وکړي. ه له منځه وړلو کې نغښتې دهد فساد پ

  . ھمغږي کول، د ملکي خدمتونو د سکتور ريفورم، محلي حکومتوالي، د قانون حاکميت او د بشر حقوق

ددې موخې د . نده پريکړو او تطبيقي ميکانيزمونو ته اړتيا لريپه بريالۍ توګه د دې آجندا پلي کول د حکومت په ټولو کچو کې رغ
ترaسه کولو لپاره حکومت بايد داسې اغيزمن نھادونه منځ ته راوړي چې له کابل نه بھر په خپل قوي حضور سره د حکومت پاليسي 

ۍ له يوې داسې پاليسۍ سره موافقه په aره کې يو لوی ګام به دا وي چې حکومت د محلي حکومتوال. ګانې او پروګرامونه پلي کړي
د حکومت . وکړي چې زمونږ په وaيتونو، ولسواليو او کليو کې د ټولو ښکيلو لورو دندې او مکلفيتونه په واضح توګه په مشخص کړي

ارۍ يو بنسټ تر موافقې وروسته به دغه پاليسي د حکومت په ټولو کچو د ھيواد ټولو سيمو ته د اساسي خدمتونو د رسولو لپاره د ھمک
  جوړ کړي 

په دې برخه کې به د قانون حاکميت ته ژمنتوب زيات اھميت ولري او د ھيوادونو قضاتو، څارنواaنو او د قانون د تنفيذ پرسونل ته بايد 
به د حکومت . لري روزنې، م&تړ او خوندي ساتنې په ګډون ټول ھغه امکانات برابر شي چې ھغوي د ښه کار کولو لپاره ورته اړتيا

مونږ له نړيوالې ټولنې څخه . ملکي خدماتو د سکتور اص&حاتو ته دوام ورکړي څو په ټولو برخو کې د حکومت کاري وړتيا زياته شي
باaخره، د . غوښتنه کوو چې د موازي جوړښتونو د جوړولو پرځای د حکومتي ميکانيزمونو له aرې کار وکړي او ھغه پياوړي کړي

  .  د رعايتولو لپاره به حکومت ھڅه وکړي چې پارلماني ټاکنې په پسرلي کې ترسره شياساسي قانون د احکامو
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  د فساد پر ضد مبارزه

دا چې مونږ د داسې يوه دولت د رامنځ ته کولو لپاره ھڅې کوو چې غوره حکومتوالي او د قانون حاکميت پکښې موجود وي، فساد او د 
. عتماد کموي او دا بې اعتمادي په ټولو برخو کې زمونږ په ھڅو باندې ناوړه اغيزه کويفساد تورونه دواړه په حکومت باندې د خلکو ا

او وزارتونو او نورو ارګانونو اداري اص&حاتو ته به دوام ورکړي ئ افغان حکومت په ټول توان سره د فساد پر ضد مبارزې ته ژمن د
ه قوې د ټوليز مسؤوليت د منلو او پرځای کولو د اصلي ارګان په توګه اتکا په کابينه باندې به د اجرايي. څو د فساد شونتيا پکښې کمه شي

  . وشي او دا کابينه به له پارلمان سره له نږدې کار وکړي څو د حساب ورکونې او روڼتوب لپاره يو پياوړی قانوني اساس رامنځ ته کړي

 څو د فساد په وړاندې د مبارزې بنسټ ځواکمن ر کړي صادونهفرمانبه   وروسته جمھور رئيس حامد کرزېد لندن کنفرانس څخه به
  له لورې د فساد په وړاندې د مبارزېندې نورې ځواکمنې او روښانه کړي چې د دولتېد د څارنې د عالې ادارې دغه فرمانونه به. شي

 مخې يې ھغه شتمنې چې د  او دوي به اصول ټاکي چې لهد ټولو دولتې لوړپوړو چارواکو شتنمې ثبت کويدوي به  .اساسي وسيله ده
 د څارنې عالي اداره له نورو اړوندو ادارو دوي به دا ھم يقينې کوي چې. فساد له ليارې تر aسه شوي دي، بيرته دولت ته وسپارل شي

ي  د کاري قواو د جرمونود تفتيش لوي رياست، ې کار کوي، ھمغږي را منځ ته کړي، لکه لوي څارنوالي، سره چې د فساد په وړاند
   .اداره

 ادارې به اړ ټول وزيران او .وزيران او واليان به دې ته اړباسل شي چې له خپلو کړنو او د خپلو اړوندو ادارو له کړنو حساب ورکړي
 چې د څارنې عالې ادارې له  او د پ&ن د اجرا او پايلو په اړه راپور ورکړي پ&ن چمتو کړيد فساد په وړاندې د مبارزې کاريوي چې 

 ټاکل شوې او د فساد په وړاندې د مبارزې  افغانستان ته راشي متخصصينو ته به بلنه ورکړل شي چېيوه ډله.  به يي څارنه کيږيلورې
  . معيارونو د تر aسه کولو په اړه شوې پرمختګ ارزونه وکړي

  د مرستو اغيزمنتوب

اوس مھال د افغانستان ټوله . دې کې مھم رول لوبويمرستې د افغانستان په پرمختګ، د بې وزلې په له منځه وړلو او اقتصادي و
 کال کې د ملي ناخالصو ٢٠٠٨په ټوليزه توګه بھرنې مرستو په .  سلنه عادي بودجه له بھرنيو مرستو برابريږي٣۵انکشافي بودجه او 

اغيزه يوه مھمه مسأله ده چې د په ھر حال د زيرمو د مصرف د څرنګوالي په پرتله د ھغو اوږدمھاله .  سلنه برخه جوړوله۴٣توليداتو 
بې ثباتي د ودې : د افغانستان اغيزمنه وده او پراختيا يوه بې سارې مسأله ده. دغو مرستو د ورکړې د څرنګوالي له امله اغيزمنه کيږي

اغيزمنه . ئاو پرمختګ خنډ ګرځي او ديرش کلنې جګړې د ملکي خدمتونو له سکتور څخه د مرستو د مديريت او ادارې توان اخيستی د
. مرسته د افغان حکومت د ظرفيت او مشروعيت په زياتيدو او باaخره د بې ثباتۍ د اصلي aملونو په له منځه وړو کې ستر رول لري

يواځې ھغه وخت د  چې بھرنې مرستې، چې د افغانستان د خودکفا کيدو يو ھمه عنصر دی،ئ ځکه نو د افغانستان حکومت په دې باور د
  .  ودې او پراختيا aمل ګرځيدای شي چې پخپله افغانانو ته ورکړل شي او افغانان يې مديريت وکړيافغانستان د

ددې لپاره چې مرستې په ھمغږې سره او په . چې د مرستو د اغيزمنتيا د زياتولو لپاره اړين ګامونه پورته کړيئ حکومت دې ته چمتو د
ي ودې د استراتيژۍ له کلستر استراتيژۍ څخه د پراختيايي اھدافو د رديف کولو اغيزمنه توګه مستحقينو ته ورسيږي، حکومت به د مل

ھغه . د دوامداره پايښت لپاره اړينه ده چې مرستې په مستقيمه توګه له بودجې څخه وليږدول شي. او لومړيتوب ورکولو لپاره کار واخلي
اب ورکونه زياتوي، له افغاني لومړيتوبو سره اړخ لګوي، پروګرامونه چې د حکومت لخوا پلي کيږي د افغانانو ظرفيت لوړوي، حس

په داسې حال کې چې د افغانستان د حکومت بيارغاونې وجھي صندوق د يوه بريالي . اقتصادي تماميږي او د افغانانو باور ترaسه کوي
 کوي، د دونرانو لپاره مھمه ده چې يو ميکانيزم په توګه کار کوي چې له aرې يې دونران د افغانستان د بودجې له طريقه خپلې مرستې

له دې aرې څخه د ورکړل کيدونکو مرستو د . بل ګام ھم پورته کړي او خپلې مرستې په مستقيمه توګه د افغانستان حکومت ته وسپاري
ې کولو لپاره د حکومتدارۍ د افغانستان حکومت د پراختيايي خدمتونو د وړاند. مقدار د زياتيدو لپاره ځيني نوښتګرو اقداماتو ته اړتيا ده

ھمدارنګه د حساب . او عامه مالي مديريتي سيستم په پياوړي کولو سره د خپل ظرفيت د لوړلو په aره کې خپله دنده ترسره کوي
ورکونې د زياتيدو لپاره حکومت غواړي چې د کارکولو او له پايلو څخه د رپوټ ورکولو په برخه کې ھم سمون ومومي او د څارنې او 

  . ارزونې يو سيستم رامنځ ته کړي
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  د افغانستان په اړه د لندن د نړيوال کنفرانس لپاره د افغاني پ�وي وړانديزليک

  د سلواغې اتمه١٣٨٨د 

  امنيت

  شاليد

کوم خطر چې مونږ ورسره مخ يو د انسان مدنيت ته يو ګواښ دی چې جغرافيايي پولې نه پيږني او ھيڅ ھيواد يې، که ھرڅومره 
دا ګواښ يوه نړيال استراتيژيک ځواب او د نړيوالې ټولنې ھمغږي شوو ھڅو ته اړتيا . ن ھم وي، په يواځې سر مقابله نشي کوaیځواکم

   .لري څو زمونږ ټولو آزادي له دې ګواښ څخه خ&صه شي

&نونو تمرکز بايد په افغانانو او تر کومه ځايه چې په دې نړيوالو ھڅو کې د افغانستان رول پورې مربوطه ده، د ټولو ملکي او نظامي پ
 له افغان حکومت څخه د خلکو م&تړ او د دغه حکومت مشروعيت به ھله زيات ..په افغان حکومت باندې د افغانانو پر باور باندې وي

  .شي چې مونږ خلکو ته ډاډمن امنيت تامين او ډوډۍ، کور، اوبه، روغتيايي خدمتونه او د معيشت وسايل ورته برابر کړو

 ولسمشر حامد کرزي د تحليف د مراسمو په وينا کې د افغانستان د حکومت موخې او لومړيتوبونه په ډاګه کړل چې د افغانستان د 
  . راتلونکې امنيت او ټيکاو لپاره يو ښه ليدلوری دی

نيتي او دفاعي قواوو د افغانستان د اس&مي د ھيواد پر ام.... د ھيواد دفاع او د ھيوادوالو د دايمي امنيت تامين زمونږ افغانانو وظيفه ده«
جمھوريت د انحصار او حاکميت د تامين پر بنسټ مونږ غواړو چې د خپل ھيواد دفاعي لوړتياوو ته پاملرنه، ملي اردو او خپلې نورې 

ي امکاناتو سره سم د خپل زمونږ ھيواد بايد وکوaی شي چې په آينده کې له خپلو مال. امنيتي قواوې په کمي او کيفي لحاظ تنظيم کړو
  ».اردو او امنيتي قواوو اړتياوې تامين کړي

د کافي قواوو د نشتوالي له امله مونږ ته دا ناممکنه ده چې په محلي کچه د نظامي . اوس مونږ د خپلو ھڅو يو حساس پړاو ته رسيدلې يو
چې غوښتل يې د حکومت م&تړ وکړي مايوسه شول ځکه له دې امله ھغه افغانان . قواوو د حضور له aرې له خلکو څخه ساتنه وکړو

په . ئخو اوس دا حالت د بدلون په حال کې د. ھغوی نشي کوaی چې له خپل امنيت څخه د ډاډمن اوسيدو بغير دا خطر په ځان ومني
نو او نړيوالو ځواکونو تلل وو د دې زياتوالي يو aمل ھغو سيمو ته د افغا. تير کال کې د دښمنو د بريدونو او د چاودنو شمير زيات شو

  . چې په تيرو کلونو کې مو پکښې عمليات نه وو کړي او بل aمل يې د افغانو او نړيوالو ځواکونو د عملياتو زياتيدل وو

 خو له دې سره سره افغان او نړيوال امنيتي ځواکونه په دې. له انتظار سره سم، د ټاکنو په دوران کې د ښمن بريدونو زور واخيست
له ټاکنو څخه راپديخوا د فعاليتونو کچه د پام وړ ده، په تيره بيا په سھيل او ختيځ . وتوانيدل چې د ټاکنو د پروسې امنيت خوندي کړي

په داسې حال کې چې زمونږ عادي ځواکونو د خلکو ساتنې ته خپل پام اړولی ده، زمونږ ځانګړي ځواکونه خپلو عملياتو ته دوام . کې
  . ته د ځان سمبالولو موقع ورنکړيورکوي څو دښمن 

ھغوي په تيره بيا د ځای پرځای شوو چاوديدونکو موادو او . زمونږ د وروستيو برياوو سره سره دښمن تر اوسه ھم غښتلی پاتې ده
ر بھرني ھمدارنګه مونږ په اوس په زياتو وaيتونو کې زيات شمي. انتحاري بريدونو په برخه کې نوي تخنيکونه او تکتيکونه کاروي

  . جنګيالي وينو

 کال په دسامبر مياشت کې د افغان ملي اردو ځواکونو ٢٠٠٩د . افغان امنيتي ځواکونه له توقع نه زياتې ودې او پراختيا ته دوام ورکوي
 تر ٢٠١٠دا پرمختګ ډاډ ورکوي چې مونږ به له پ&ن سره سم د .  تنو ته ورسيد٩۴٩۵٨ او د ملي پوليسو شمير ١٠٠١٣١شمير 

 کال تر اکتوبر پورې په ٢٠١١ سرتيري ولرو او دغه شمير به د ١٠٩٠٠٠ او د ملي پوليس ١٣۴٠٠٠کتوبر مياشت پورې د ملي اردو ا
  .  ته ورسيږي١٣۴٠٠٠ او ١٧١۶٠٠٠ترتيب سره 
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   ژمنېد حکومت

 په لوړلو او د حکومتوالۍ، د قانون  مياشتو کې مونږ بايد خپلې ټولې ھڅې د افغان امنيتي ځواکونو د ظرفيت او قابليت١٨په راتلونکو 
  . حاکميت او اقتصادي ودې لپاره د مناسب چاپيريال په منځ ته راوړو متمرکزې کړو

مونږ به يوه ملي امنيتي پاليسي جوړه کړو چې د امنيتي وزارتونو دندې او مسؤوليتونه او نورې مھمې اړتياوې به په ګوته  •
 . ي جوړه کړو چې موخه به يې د افغانستان د امنيت خوندي کول ويکړي او ھم به يوه ملي امنيتي استراتيژ

مونږ به په راتلونکو درې کلونو کې زيار وباسو چې زياتره نظامي عمليات د ھيواد په نا امنه سيمو کې پخپله رھبري او  •
 .ترسره کړو او د پنځو کلونو په اوږدو کې د فزيکي امنيت مسؤوليت په غاړه واخلو

اتلونکو پنځو کلونو کې د خپل ھيواد د فزيکي امنيت د پرغاړه اخيستلو لپاره له ھيڅ راز ھلو ځلو څخه دريغ مونږ به په ر •
تر ھغې وروسته به . ونکړو په دې شرط چې نړيواله ټولنه زمونږ نظامي قواوې په خپل استندرد تجھيز کړي او ويې روزي

 . نړيوال ځواکونه د aرښوود او م&تړ رول ولري

 رھبرۍ، د ژوندانه د کيفيت د لوړولو او د سرتيرو، پوليسو او دھغو د کورنيو د خيال په ساتلو سره به د دغو د غوره •
ځواکونو د جذب کچه لوړه شي، له دو ځواکونو سره به پاتې شي، په چټکۍ سره به وده ومومي، او مھارتونه، تجربه، 

د ملي اردو او ملي پوليسو د منصوبينو .  به پکښې زيات شياغيزمنتوب، مسلکي توب، روڼتوب، حساب ورکونه، او دسپلين
 کال تر اکتوبر مياشتې پورې بايد د ملي ٢٠١١د . مسلکي توب به د اړوندو تريننګونو په روکولو سره aھم پسې زيات شي

 .  تنو ته ورسيږي١٣۴٠٠٠او د ملي پوليسو شمير  ١٧١٦٠٠اردو شمير 

په داسې حال کې .  تنه استخدام کړو١٣۴٠٠٠ کال تر اکتوبر پورې به ارومرو ٢٠١٠مونږ په داسې وضعيت کې يو چې د  •
 پوليس د ښه پرمختګ ښکارندوينه کوی، خو بيا ھم د خلکو د امنيت د ساتلو او د جګړې د ١٣۴٠٠٠چې دغه شمير يعنې 

ياته شي او په ټوليزه توګه ځکه نو اړينه ده چې د اردو او پوليسو د ځواکونو شميره نوره ھم ز. وړلو لپاره بسنه نکوي
 ۶٠٠٠٠ ١ څخه ٩۶٨٠٠ يې د ملي اردو سرتيري وي او د پوليسو شميره له ٢۴٠٠٠٠ تنو ته ورسيږي داسې چې ۴٠٠٠٠٠

 :يعنې. په راتلونکو درې تر پنځو کلونو زياته شي

 ږي ته ورسي١٠٩٠٠٠ او د ملي پوليسو شمير به ١٣۴٠٠٠تر اکتوبر پورې به د ملي اردو شمير ٢٠١٠د  - 

  ته ورسيږي١٣۴٠٠٠ او د ملي پوليسو شمير به ١٧١۶٠٠تر اکتوبر پورې به د ملي اردو شمير ٢٠١١د  - 

مونر به له آيسف او نړيوالې کميټې سره په ګډه کار وکړو څو د خلکو پوھه په دې اړه چې دولت او نړيواله ټولنه څه کوي، او  •
 .يې د افغانانو د امنيت د ساتلو لپاره ورکوي، زياته کړوھم د ھغو قربانيو په اړه چې افغان او نړيوال ځواکونه 

ددې لپاره بايد د . په aر کې ګډ کار وکړو» نيولو او ساتلو«مونږ بايد له آيسف ځواکونو سره د زيات نفوس لرونکو سيمو د  •
 : ځکه نو. ملي اردو او ملي پوليسو ځواکونه له آيسف سره يوځای کار وکړي

يزو لپاره يو له بل سره له نږدې کار وکړو او په عين وخت کې د خپلو نظامي قوتونو کيفيت، ځواک او مونږ بايد د مطلوبو اغ •
په لومړيو وختونو کې به اردو له پوليس سره د زيات نفوس لرونکو سيمو په ساتنه کې مرسته وکړي څو . اعتماد پياوړی کړو

  . د مدني فعاليتونو لپاره مناسب بستر رامنځ ته شي

ني قواوو په زياتيدو سره به په سيمه ايزه کچه د ھغو حضور شونی شي چې په پايله کې به يې د قانون د حاکميت، اغيزمنې د افغا
حکومتوالۍ، اقتصادي پراختيا، د خدمتونو د وړاندې کولو، د زيربنا ګانو د جوړولو او د افغان حکومت د مشروعيت او حيثيت د 

  . يپياوړي کيدو لپاره زمينه مساعده ش

  : ځکه نو. افغان امنيتي ځواکونه بايد د ھغې ورځې لپاره چمتو شي چې د امنيت مسؤوليت به په aس کې واخلي

  .د ولسوالۍ، وaيت او سيمې په کچه به پوره ھمغږي موجوده وي •

ه اړوندو افغانو افغان امنيتي ځواکونه به د استخباراتي معلوماتو شريکول، د پ&نونو يوځای کول او عملياتي ھمغږيتوب ل •
  .چارواکو سره زياته کړي

چې ډاډ ترaسه کړي چې ) په تيره بيا د لوژستيک او پرسونل د ادارې سيسټمونه(ملي اردو به داسې سيستمونه جوړ کړي  •
 سره ملي اردو او د افغانستان دولت نور ارګانونه خپل ظرفيت او قابليت زياتوي او د ترھګرو د فعاليتنو په نظر کې نه نيولو

 . د افغان ولس ساتنه کوي
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  . افغان امنيتي ځواکونه به داسې اقدامات وکړي چې له امله يې د وسلو او تجھيزاتو حساب ورکونه ډاډمنه شي •

يو پ&ن ھم » انتقال«په عين حال کې مونږ به د . د افغانستان حکومت به له آيسف سره په ګډه امنيتي وضعيت تر بياکتنې aندې ونيسي
کله چې مونږ او آيسف ډاډمن شو چې افغان امنيتي ځواکونه په يوه سيمه کې د امنيت او ثبات د راوستلو وړتيا لري، آيسف . جوړ کړو

  : دا قضاوت به د aندې درې ګونو معيارونو په سنجولو سره وشي. به له ھغه مھاله پس يو حمايوي رول په غاړه واخلي

  و د کافي شمير پياوړو منصوبينو حضورپه يوه سيمه کې د ملي اردو او ملي پوليس •

  .د سيمې امنيتي حالت او دا چې شواھد او قراين د اوضاع په بھبود دaلت وکړي •

څرګنده شي چې په نوموړې سيمه کې د قانون حاکميت، حکومتوالي، اقتصادي وده روانه وي او مناسبې زيربناوې موجودې  •
  . وي

  : پارهد انتقال د مناسبو شرايطو د تامينولو ل

د کورنيو چارو وزارت به د نورو لويو ارګانونو . مونږ به ھڅه وکړو څو پوليس د خلکو د باور وړ ساتونکو باندې بدل شي •
په مرسته د لويو جرمونو د ضربتي قواوو له aرې د فساد د په له منځه وړلو تمرکز وکړي او د افغانستان حکومت سره به د 

ھمدارنګه مونږ به د تخصصي روزنيزو پروګرامونو او د عامه پوھاوي د . کچه پلټنې وکړيفساد د تورونو په اړه په لوړه 
 . کمپاينونو له aرې د فساد د مخنيوي لپاره ھم ھلې ځلې وکړو

مونږ به دا . مونږ به د ھغو خطرونو سره د مبارزې لپاره چې په خاصه توګه افغانان ګواښوي د خپلو پوليسو له aرې ھلې ځلې وکړو
 :وخه په aندې توګه ترaسه کړوم

د فساد ورکول د فساد سره د مبارزې د استراتيژۍ له aرې چې د ظرفيتونو لوړولو، پيشګيرانه او تنفيذي تدابيرو ته پکښې  •
 . ځای ورکړل شوی وي

اجراآتو په اساس د افغانو ملي پوليسو کې اص&حات او وده په ټولو کچو کې د رھبرۍ د پياوړي کولو او د وړتيا، تجربې او  •
  .پرسونل ترفيع ته د کانديدولو له aرې

 مونږ به ولسواليو د ودې د پروګرام او د سرحدونو د ټينګولو د پروګرام او په نورو برخو کې د روزنيزو پروګرامونو له  •
.  د عملياتو توان ولريaرې خپلو وړتياوو ته وده ورکړو او يو افغاني ژاندارم به منځ ته راوړو چې له ملي اردو سره يوځای

ْپه نسبتا امنو وaيتونو کې د ولسواليو د ودې د پروګرام د بشپړيدو د ډاډمنولو لپاره به مونږ د افغان پوليسو aرښود ټيمونه 
 .ددې کار لپاره بايد د ملي پوليسو تشکيل لوی شي. جوړ کړو

د نړيوالې ټولنې په مرسته به مونږ د افغان امنيتي .  کړومونږ به د ملي پوليسو د پرسونل روحيه او د ژوندانه شرايط پياوړي •
 .ځواکونو لپاره د کورونو د برابرولو په شان د ټولنيزو ګټو د پروګرامونو پلټنه وکړو

مونږ به په محلي پوليس او د پوليس په دوديزو دندو د تمرکز له aرې او د ھغوي په روزلو او تجھيزولو سره د خپلو پوليسو  •
ت لوړ کړو څو ھغوی د جرمونو څخه د مخنيوي او د جرمونو د کشف، د عامه خونديتوب او عامه نظم د تامينولو، کاري کيفي

 . د خلکو د شتمنيو د ساتلو او د ترافيک د کنترولولو جوګه شي

تيا د زياتولو مونږ به د امنيت، مرستې يا اداري خدمتونو لپاره د خلکو غوښتنو ته په پوليسو کې د سمدستي ځواب ويلو د وړ •
له aرې په پوليسو باندې د خلکو اعتماد زيات کړو او ھم به ھغوي ته روزنه ورکړو څو بشري حقونو او فردي حقونو ته 

مونږ به د پوليسو په ليکه کې د ښځو استخدامولو او ھغوي ته د زمينو . درناوی وکړي او له خلکو سره ښه سلوک وکړي
ګه مونږ به يو ناپييلی سيستم ھم منځ ته راوړو چې د پوليس د حساب ورکونې او عامه ھمدارن. برابرولو ته دوام ورکړو

  .انديښنو څارنه وکړي

مونږ به عامه ساتندوی پوليس ھم جوړ کړو چې په ولسواليو کې به د زيربناګانو، آسانتياوو او ساختماني پروژو څخه ساتنه  •
  . خصوصي امنيتي کمپنيو ځای ونيسيدا پوليس به په راتلونکي کې په تدريج سره د. وکړي
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  د بريا لپاره کليدي اړتياوې 

  : په افغانستان او سيمه کې د سولې او ټيکاو د بيا ټينګولو لپاره دا کمپاين aندې بنسټيزو عنصرونو ته اړتيا لري

ت لپاره بايد ټولې سرچينې  ملکي ګډ عمليا- ځکه نو د يوه نظامي . د نظامي عملياتو ترڅنګ بايد ملکي عمليات ھم ترسره شي •
 . او د اړتيا وړ توکي برابر کړای شي

د عامه تلفاتو د مخنيوي لپاره بايد ھر ډول تدابير . د ملکي خلکو ساتنه بايد په ټولو عملياتونو کې په لومړيتوب کې ځای ولري •
 . جالي موضوع بدله شوې دهملکي تلفات افغان ملي پوليسو، ملي اردو او نړيوالو ځواکونو ته په يوې جن. اتخاذ شي

د مطلوبو پايلو د اخيستلو لپاره د افغانو د ملي روغې جوړې او عادي ژوندانه ته د بيرته راستنيدو پروګرام بايد په پوره توګه  •
 . د نړيوالې ټولنې لخوا تمويل شي

اتو له خبرولو او د ھغو د موافقې د د توقيف لپاره ټول عمليات بايد د افغان امنيتي ځواکونو لخوا او د اړوندو افغانو مقام •
ھمدارنګه د افغانستان د دولت د حاکميت د ښودلو لپاره اړينه ده چې ټولې توقيف خانې د . اخيستو وروسته تر سره شي

 . د دې موخې د ترaسه کولو لپاره مونږ aزياتو مرستو، روزنې او سرچينو ته اړتيا لرو. افغانستان دولت ته وسپارلې شي

ن د تبليغاتو، معلومات ورکولو او د غلطو معلوماتو د کمپاينونو او د دښمن لخوا د رسنيو د تاثير aندې راتلو د مخنيوي د دښم •
مونر بايد د افغان حکومت او نړيوالې ټولنې د پرمختګونو او aس ته راوړنو په اړه . لپاره بايد زيات نور کارونه ترسره شي

مونږ بايد له آيسف او نړيوالې ټولنې سره ګډ کار وکړو ترڅو ھلک په دې اړه چې . ړود عامه پوھاوي لپاره ډير کار وک
 . حکومت او نړيواله ټولنه په څه کارونو بوخت دي د عامو خلکو پوھه زياته کړو

خه له د ځواکونو د مستقرولو او د نورو محلي امنيتي تدابيرو د نيولو له aرې د سرحدونو تړل او خوندي کول به له دښمن څ •
مونږ په aندې . سرحدونو نه د تيريدو او راتيريدو توان واخلي او د ھيواد په امنيتي وضعيت به خورا مثبته اغيزه وکړي

په سرحدي چارو کې ښه ھمکاري، د موجوده ھمغږيو د تدابيرو د اغيزې پياوړي کول او له : برخو کې م&تړ ته اړتيا لرو
ه د پاکستان په قبايلي سيمو کې د پاکستان د پوځ عمليات بايد له آيسف او افغان ھمدارنګ. ھغو څخه اعظمي ګټه اخيستل

 . ځواکونو سره ھمغږي شي

. په افغانستان کې د تل پاتې امنيت د راوستلو يواځنۍ aره داده چې افغانان پخپله ددې جوګه شي چې د خپل ځان دفاع وکړي •
چې اوس مھال ئ دو د خپلواکو عملياتو د وړتيا په وړاندې يو لوی خنډ دادپه ھر حال د افغان ځواکونو په تيره بيا د ملي ار

د جوړولو په حال کې يو چې ډيری يې پياده سرتيري دي او ډيرې قابليتي خ& ګانې )  تنه١٣۴٠٠٠(مونږ د يوه سپک پوځ 
د ځای : نې په دې ډول ديدا د قابليت خ&ګا. پکښې موجودې دي چې خودکفايي ته د رسيدو لپاره بايد له منځه يوړل شي

؛ ھوايي )ھاوانونه او توپخانه(پرځای شويو چاوديدونکو موادو مدافعه؛ د ډزو د قدرت سره جوخت محفوظ خوځښت 
ترانسپورت؛ ھوايي اکتشاف؛ له ھوا څخه د پياده نظام حمايه کول؛ او د آيسف په غياب کې د ھوايی aر نيونې وړتيا د ھوايي 

ھرڅومره ژر چې دغه قابليتونه ترaسه شي، ھومره ژر به افغان امنيتي ځواکونه د ايت&ف . رهحريم د خوندي کولو لپا
 . ځواکونه د جګړې له پيټي څخه خ&ص کړي

چې څومره وخت د زيربناګانو )  ملي پوليس١۶٠٠٠٠ ملي اردو او ٢۴٠٠٠٠( کسيز ځواک د جوړولو لپاره ۴٠٠٠٠٠د يوه  •
 او د رھبرۍ د جوړولو لپاره لګيږي ھغه بايد په نظر کې ونيول شي او پريکړې د امکان تر د جوړولو، د تجھيزاتو د تدارکاتو

 . حده وخته وشي

د . مونږ له ناټو څخه غوښتنه کوو چې د افغان ځواکونو د روزنې، aرښوونې او ھغو سره د ھمکارۍ لپاره قواوې راوليږي •
 ټولو وaيتونو کې زيات شمير د ملي اردو او ملي پوليسو منصوبين افغان امنيتي ځواکونو د شمير د زياتيدو له امله به په

موجود وي ځکه نو ناتو بايد زيات شمير کسان راوليږي څو نوي افغاني ځواکونه وروزي، ھغوي ته aرښوونې وکړي او 
 . ورسره ھمکاري وکړي

ه وخت سره، ځانګړي او د ډاډ وړ عمليات ھله اغيزمن اوسيږي چې پ. استخباراتي معلومات د عملياتو استقامت ټاکي •
د افغانستان استخباراتي . استخباراتي معلوماټ له سيمې څخه راټول او وڅيړل شي او ټولو قواوو سره شريک کړای شي

ھم له تخنيکي لحاظه او ھم د پرسونل له پلوه کيفي ) د ملي امنيت رياست، د کورنيو چارو وزارت او د دفاع وزارت(ارګانونه 
 .  پراختيا ته اړتيا لري څو تر دې ھم ښه اجراآت وکړای شياو مقداري

. افغانستان له حده زيات جنګيالي لري. مونږ د خپل روزنيز ظرفيت د پراخولو لپاره په سمدستي توګه مرستې ته اړتيا لرو •
رتيرو بدل شي او د ھغه څه ته چې مونږ اړتيا لرو داده چې دغه جنګيالي وروزل شي او په aيقو، با دسپلينو او مجربو س

 .ھمداشان مونږ د خپلو امنيتي ارګانونو د ظرفيت د لوړولو په ډګر کې ھم مرستې ته اړتيا لرو. خپلو خلکو امنيت ټينګ کړي
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د ملي امنيت رياست، د (څرنګه چې افغان امنيتي ځواکونه د ودې په حال کې دي، مونږ دې ته اړتيا لرو چې د دغو ځواکونو  •
ھغوي ته بايد د نورو ھيوادونو به . مشران او افسران په بھر کې زده کړې وکړي) ت او د دفاع وزارتکورنيو چارو وزار

مسلکي پوھنتونونو کې زده کړې ورکړل شي څو خپلې زده کړې او معلومات په خپلو اړوندو قواوو کې له نورو سره شريکی 
 . او په دې توګه د ھيواد د خوندي کولو ظرفيت لوړ کړي

مونږ به د اړتيا وړ . ې ټولنې په مرستې مونږ بايد ملي پوليس د خپلو دندو د ترسره کولو لپاره په پوره توګه چمتو کړود نړيوال •
 .آسانتياوې ورته برابرې او د دندو د ترسره کولو لپاره وسلې او تجھيزات د ھغو په واک کې ورکړو

 . ورت د امکاناتو aس ته راوړو ته اړتيا لريملي پوليس د ټپيانو د ليږدولو، ھوايي ګزمه او ھوايي ترانسپ •

د پوليسو د ودې لپاره مونږ د اروپا د ژاندارم قواوو مرستې ته زمونږ د عامه نظم د پوليسو او خوردضابطانو د روزلو او  •
 . پياوړي کولو لپاره اړتيا لرو

او نورو تخصصي پوليسي دندو د زده کړې مونږ غواړو چې د ځانګړو پوليسي مھارتونو لکه aبراتوار، پوليسي استخباراتو  •
 .  سره خپلې اړيکې پراخې کړوEUPOLپه موخه له 

مونږ له خپلو اروپايي مؤتلفينو څخه غواړو چې د افغانستان د وaيتونو د پولو په نظر کې نيول پرته له افغان امنيتي ځواکونو  •
 او د ناټو د POMLTs او OMLTs ناټو د  وکړای شي چې دCOMISAFسره مرسته وکړي څو د افغانستان دولت او 

 . پارتنرشيپ د واحدونو له aرې ھر کله چې شرايط يې ايجاب وکړي افغان امنيتي ځواکونه وکاروي

اړينه ده چې د نوې استراتيژۍ او نويو ھڅو په رڼا کې د افغان حکومت او ناټو ترمنځ د افغان امنيتي ځواکونو د م&تړ ھوکړه  •
 . ليک تعديل شي

. کله چې دولتي کنترول موجود وي مخدره توکي ورکيږي. نږ د مخدره توکو او امنيت په منځ کې يو مستقيمه اړيکه وينومو •
زمونږ د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې کمپاين بايد پر مخ وaړ شي څو aھم اغيزمن شي او د بديل معيشت په ګډون د 

 .  ځواکونه به د مخدره توکو د له منځه وړلو عملياتونه پراخ کړيافغان امنيتي. حل aرې ولټول او پلې کړای شي

د افغانو ساتندويه قواوو او شخصي امنيتي کمپنيو په ګډون ټول غير نظامي قوتونه چې په مستقيمه توګه د نړيوالو ځواکونو  •
 د ساتنې لپاره وکارول شي نه د لخوا استخدام شوي وي او د افغانوامنيتي ځواکونو غړيتوب نلري بايد يواځې د قرارګاه ګانو

  . کوم بل ډول عملياتو لپاره

زمونږ لپاره تر ټولو مھمه د انديښنې وړ موضوع د افغان امنيتي ځواکونو د شمير د بشپړيدو او د نړيوالو ځواکونو د په شا کيدو 
افغانستان له مالي پلوه د دغه شمير ځواکونو دا په بشپړه توګه واضحه ده چې . وروسته د افغان امنيتي ځواکونو پايښت او بقاپذيري ده

ھر څومره چې د افغانستان اقتصاد وده وکړي په ھماغه اندازه به د دغه مسؤوليت يوه لويه برخه په غاړه . لګښت نشي برابرولی
  : واخلی؛ خو

لګښتونو په مټ aس ته که چيرې نړيواله ټولنه غواړي چې ھغه aس ته راوړنې چې د وينو په توييدو او سرسام آوره مالي  •
راغلي خوندي وساتي، نو بايد کم تر کمه تر ھغه وخته چې افغانستان له اقتصادي پلوه په خپلو پښو دريږي دغه افغان امنيتي 

 . ځواکونه تمويل کړي

ې د ھر داسې تمه کيږي چې دا ځواکونه بايد ددې وړتيا ولري چ)  تنه۴٠٠٠٠٠(د افغان ځواکونو د شمير د بشپړيدو وروسته  •
راز کورنيو او بھرنيو ګواښونو په وړاندې د افغانستان د خاورې او ھوايي حريم ساته وکړي، په سيمه کې د امنيت او ټيکاو 
په راوستو کې مرسته وکړي او ھغه aس ته راوړنې چې د وينو په توييدو او سرسام آوره مالي لګښتونو په مټ aس ته 

 . راغلي خوندي وساتي

  

  منې ژد ډونرانو

 کال په وروستيو شپږ مياشتو کې، په تيره بيا په دسامبر ٢٠٠٩د . نړيوالې ټولنې واردمخه په افغانستان کې نوې تګ&ره خپله کړې ده
  . مياشت کې د ولسمشر اوباما د اع&ن نه وروسته ناټو او نورو ھيوادونو خپلې ھڅې په افغانستان کې متمرکزې او ھمغږې کړٻدی

اکامۍ په صورت کې کيدای شي افغانستان په يوه ناکامه دولت يا د ترھګرو په اډه او د نړيوالې بې ثباتۍ په سرچينه د ن. ئخطر زيات د
  . ځکه نو زمونږ ھلې ځلې د افغانستان د خلکو او د مرسته کوونکو ھيوادونو کلک سياسي عزم او حوصلې ته اړتيا لري. بدل شي
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دښمنانو ته يو واضح پيغام ورکړي چې ھغوی به له افغانستان څخه تر ھغې حمايت نړيواله ټولنه بايد افغانانو او زمونږ  •
د دغه تصميم . آن له بريا نه وروسته ھم دوام ومومي) په نورو ډولونو(وکړي چې بريا ته ورسيږي او ھم دا چې دا م&تړ به 

 يوه استراتيژيکه تيروتنه وي چې مونږ ټولو ته ھر ډول متزلزل کيدل يا د وتلو د استراتيژۍ مطرح کول يا د وتلو نيټه ټاکل به
 . افغانان غواړي ډاډه شي چې نړيواله ټولنه به يې بيا يواځې پری نږدي. به ترخې پايلې ولري

په دغې پيچلې مبارزه کې چې مونږ اخته يو د خلکو ھوساينه او خونديتوب په نظر کې نيول د برياليتوب د ترaسه کولو لپاره  •
يوالې ټولنې ھڅې بايد د افغان حکومت د رول او اغيزمنتوب په پياوړي کولو او د دغه دولت د حاکميت په د نړ. حتمي دي

 . غزولو او د مشروعيت په ټينګولو متمرکزې وي

په ځانګړې توګه، مونږ له نړيوالې ټولنې څخه غواړو زمونږ ټولو غوښتنو ته چې زمونږ د ګډې بريا لپاره مھمې دي غاړه  •
 ).ئغوښتنو برخې ته مراجعه وکړد (کښيږدي 

د عملياتو په ترسره کولو کې پر مختګ کول، په تيره بيا د امکان تر حده د ملکي تلفاتو په کمولو کې، د کورونو د ت&شۍ لپاره  •
 . د افغانو ځواکونو کارول او زندانونه او توقيف خانې افغان حکومت ته سپارل

په راتلونکو درې تر پنځو )  ملي پوليس١۶٠٠٠٠ ملي اردو او ٢۴٠٠٠٠(رسول  ته ۴٠٠٠٠٠د افغان امنيتي ځواکونو شمير  •
 . کلونو پورې د افغان امنيتي ځواکونو د خودکفا کولو او د آيسف له اوږو څخه د پيټې د اخيستلو په موخه

ه ورته اړتيا لري برابر نړيواله ټولنه بايد افغان امنيتي ځواکونو او افغان حکومت ته ټول ھغه څه چې د بريالي انتقال لپار •
کړي او د داسې شرايطود د رامنځ ته کولو لپاره ھلې ځلې وکړي چې د وaيتونو مسؤوليت ژر تر ژره افغان امنيتي ځواکونه 

 . په غاړه واخيست&ی شي

.  غاړه واخليافغانستان به د خپل اقتصاد د ودې سره جوخت په تدريج سره د افغان امنيتي ځواکونو د لګښتونو زياته برخه په •
د ودې وړانديز شوی پ&ن يو ښه پ&ن دې خو په پايله کې يې ځيني لګښتونه لکه معاش، تقاعدي او نور راځي چې د 

ځکه نو دې ته اړتيا ده چې نړيواله ټولنه د افغان امنيتي ځواکونو د بقا لپاره ژمنه . افغانستان حکومت يې د ورکړې توان نلري
 .  پخپله د دغو مصرفونو د ورکړې جوګه شيوکړي تر ھغې چې افغانستان

د ځای پرځای شويو چاوديدونکو موادو مدافعه؛ د ډزو د : په دې ډول دي د افغان امنيتي ځواکونو د قابليت خ&ګانې ډکول چې •
؛ ھوايي ترانسپورت؛ ھوايي اکتشاف؛ له ھوا څخه د پياده نظام )ھاوانونه او توپخانه(قدرت سره جوخت محفوظ خوځښت 

د ملي پوليس لپاره دا . مايه کول؛ او د آيسف په غياب کې د ھوايی aر نيونې وړتيا د ھوايي حريم د خوندي کولو لپارهح
 . د ټپيانو ليږدول، ھوايي ګزمه او ھوايي ترانسپورت: قابليتونه په دې ډول دي

سره له تخنيکي لحاظه او )  د دفاع وزارتد ملي امنيت رياست، د کورنيو چارو وزارت او(د افغانستان استخباراتي ارګانونو  •
 . ھم د پرسونل له پلوه د کيفي او مقداري پراختيا لپاره مرسته

د ملي اردو او ملي پوليسو لپاره د اړتيا وړ روزونکو برابرول څو د ھغو په وده کې مرسته وکړي او استخدام شوي کسان په  •
 .  له ھيواد بھر د روزنې د امکاناتو برابرولاو. قابلو، دسپلين لرونکو او ماھره سرتيرو بدل کړي

 . د افغانانو په مشرۍ د ملي روغې جوړې او عادي ژوندانه ته د بيرته راستنيدو پروګرام لپاره اړينې سرچينې برابرول •

 د څرنګه چې د غوښتنو او توقعاتو په برخه کې وويل شول، د ځای پرځای شويو چاوديدونکو موادو په وړاندې د مبارزې او •
 . چاوديدونکو موادو د خنثی کولو په ګډون د ملي پوليسو نورو مھارتونو ته وده ورکول

د استراتيژيکو اړيکو د يوه ښه تنظيم شوي کمپاين په جوړلو کې مرسته کول څو د دښمن له پروپاګند سره مبارزه وشي او  •
 . عامه پوھاوی په ملي او نړيواله کچه زيات شي

پروګرام په واسطه د مخدره توکو د کنترول د ملي استراتيژۍ او د مخدره توکو پر ضد د مبارزې د د بديل معيشت د يوه ښه  •
 . ملي پوليس به د مخدره توکو د له منځه وړلو عملياتونو ته زور ورکړي. استراتيژۍ م&تړ کول

شخصي امنيتي کمپنی ګانې د کورنيو چارو وزارت ددې جوګه کول چې په تدريج سره ھغه امنيتي ماموريتونه چې اوس يې  •
 . ترسره کوي، ترسره کړي

څومره وخت چې د زيربناګانو د جوړولو، د تجھيزاتو د تدارکاتو او د رھبرۍ د جوړولو لپاره لګيږي ھغه بايد په نظر کې  •
  . ونيول شي او پريکړې د امکان تر حده وخته وشي څو د افغانو امنيتي ځواکونو د ودې بھير ګړندی شي

مونږ د ټولو دغو مرستو څخه چې مونږ . واړو چې له ھغې اندازې نه چې ورته اړتيا ده په نړيوالې ټولنې زيات بوج راولومونږ نه غ
. مونږ د نړيوالې ټولنې سخاوت ستايو او د ھغو د قربانيو لپاره ورته کورودانی وايو. سره کيږي منندوی يو او د ھغو ژوره ستاينه کوو
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ه کال د سلواغۍ اتم١٣٨٨د لندن کنفرانس، د   د افغانستان اس&مي جمھوريت  

ھيڅ څوک بايد په ھغه عزم کې . ھغه ښايي مونږ ھيڅکله پوره ادا نشو کړایئ و او اتباعو په مونږ باندې دکوم پور چې ستاسو د سرتير
  . مونږ به په ګډه ارومرو بريا ترaسه کړو. چې افغانان يې د بريالي کيدو لپاره لري شک ونکړي

وګه شي چې د ھر ډول کورنيو او بھرنيو خو يواځې په ھغه صورت کې چې افغانان ددې جئ د افغانستان ماموريت د وړو وړ د
  . وروستۍ د حل aره بايد يوه افغاني د حل aره وي. ګواښونو په وړاندې د خپل ھيواد دفاع وکړي
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  پروګرام يوالي او سولي د افغانستان د

  لنډيز پروګرام د

  

  حقيقتونه  شاليد او

 د افغانستان دولت د ،دطالبانو له پرځيدو وروسته. اخته وهې  ديرشو کلونو راھيسي افغانستان په جګړه او نا امني کد تيرو
د .  مبارزه کړي ده استحکام لپارهد مرکزي حکومت د ثبات او په ټول ھيواد کېائت&فيانو سره  خپلو نړيوالو نظامي

کې د ثبات د مو په قبايلي سي ھمدارنګه ختيځو سيمو کې او ختيځ اوتاوتريخوالي خوريدل، په ځانګړي توګه په سويل، سويل
 د سرحد څخه د ده څوو ډير کار ته اړتيا ته برياوې تر aسه شوي دي، خځينې . ستراتيژي په وړاندي يوه لويه ننګونه ده

ومت او د ټولنې او اقتصادي پرمختګ په چۍد ښه حک  مافياد مخدره توکو  او مجرمينو،غير قانوني وسلوالو ډلو، ورانکارو\ترھګرو
  . خنيوې وشي موړاندې مانع دي

 دې . ښه حکومت او اقتصادي پرمختګ لپاره دامن چاپيريال حياتي اھميت لريسره له دي چې د افغان او نړيواليو نظامي عمليات د
کې شريک  چې د افغان ټولنې د ھر توکم وګړي په خبرو  چې يوه جامع ستراتيژي ته پراختيا ورکړل شيتيرو څو کلونو تجربې ښئي

 د تاوتريخوالي  او قدرمن ژوند خپل کړي اوچې دروند وړاندي کړي دي طالبانو او نورو ورانکارو ډلو تهسونه حکومت خپل a .کړي
دغه نوښت اوس مھال د  . له خپلې پخواني څخه ځانونه بيل کړي او په سوليزه توګه خپلي ټولنې سره يو ځاي شي اوڅخه aس واخلي

  . ه لوري يې م&تړ کيږيملګرو ملتونو، ناټو او د نړيوالو شريکانو ل

 

 موخه

 مشران يې  طالب جنګيالي اواوداده چې سولي ته د يو سياسي تګ&ري په مرسته پراختيا ورکړل شي   پروګرام موخهاو يوالي د سولي
 د  څو د ګډون رغنده پروسه کي شامل شي او، چې تاوتريخوالي پريږدي وھڅويچې پخوا يي د وسلوالو ډلو او تنګ نظروم&تړ کاو

  . څخه ګټه واخلي حکومت او اقتصادي پرمختيا او د باثباته سولي له فرصت

 د پي&مي په دومه  اود دوم دور رياست لپاره يي په پ&ن کې وه د ليد لوري سره چې دغه پروګرام د محترم رئيس جمھور حامد کرزي
 . ذکر کړي وهوينا کي يي 

 

   اساسات او لپاره نظريهد بريا

دغه پروګرام به . د افغانانو په مشرې په aر اچول کيږي ني دود او قوانينو په چوکات کې يوالي پروګرام به د افغاسولي اود افغانستان د 
وي، دغه نوې پروګرام به له کابل څخه څارل کيږي، پروګرام په تعقيب او ځواکمن کيدو لپاره د افغانستان د سولي او خلع س&ح مخکني 

، په ملي کچې بي له دغه پروګرام ټولو افغانانو لپاره دې. ه په بريا کي يي مھمه ونډه ولري د ټولنې مشران بو ا وaيتي، د ولسواليخو
چې د ټولنې ،د مھمو افغانانو او مذھبي مشرانودغه پروګرام ته به . او يا مذھب په پام کې ونيسي، ، ټولنيز بنسټدي چې توکم، قوم

   .ټورو مشورو په اساس پراختيا ورکړل شي د ګبي&بيلو توکمو او قومونو څخ دي،

ھغه قانوني ټولنې . ې او پخوانيو ورانکارو په غاړه ديدواړه د ټولن د افغانستان د حکومت په مشري يوالي پروګرام د بريا مسوليت
  رضاکارانهدغهيل شوي دي په خپله غيږ کې ونيسي، او د افغان حکومت سره په ګډه دچې خپل ھغه ھيواد وال چې ترې ب ټولنې دي

او ھمدارنګه د کارکونکي په توګه   او با عزته ژوند کوي،ازاد  څارنه وکړي، څو دوي د يو فرد په توګه په ټولنه کېيوالي د پرمختګ
  .  په مرسته لوړيمسلکي پروګرامونو او زده کړي خپله وړتيا د

په ازاده او د ورانکارو مرسته پريږدي، خه aس واخلي، تاوتريخوالي څ :بايد aندې کارونه وکړي ھغه کسان چې غواړي يو ځاې شي
او خپلي ټولې اوسنې او راتلونکې اړيکې له القاعده او نورو خپلواکه ټولنه کې چې په اساسي قانون کې ذکر شوي ده برخه واخلي، 

 ي به ورته برابريږي، تر ھغې چېاسانتياو د دفاع او امنيت رضاکاران چې د يوالي پروګرام کې داخليږي. ترھګرو ډلو سره بندي کړي
  . په خپلو ژمنو وaړ او ژمن افغانان پاتي شي دوي

  : د سولي او يوالي ھڅې کيداي شي چې په دوه لويو کتګوريو وويشل شي
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يا ده  تګ&رو ته اړتپکيجونو او بي&بيلو  خو چې بايد يوځاې شيکچې ديبي&بيلي څو :  تکتيکي او عملياتي کچېيوالې پهسوله او ) ا
ې د  باندي تمرکز کوي چاو سيميزو مشرانو ، ډلود جنګياليود يوالي ھڅې په ساحه کې په تکتيکې کچه . چې ورسره معامله وشي

   او ،ورانکارې لوړه کچه تشکيلوي

و پراخه  ادغه يو ډيره پيچيده او حساسه موضوع ده. په رھبرې تمرکز کويپه ستراتيژيکه کچه ھڅې :  کچهپخ�ينيستراتيژيکه  )ب
داسې تدابير نيول چې ، د ځالو د ستونزو له منځه وړل: په دې کچه کې به پکيج کې aندې موضوعات شامل وي. تګ&رې ته اړتيا لري

 دوي ته aس رسۍ وشي او د ملګرو ملتونو د تعذيرات د لست څخه ليري شي، دا يقيني شي چې دوي د القاعده سره اړيکي شلولي دي،
   . يا دريم ھيواد ته يي تبعيد کوليريال برابرول اودوي ته سياسي چاپ

 

  کليدي اصلونه 

 د افغانانو مالکيت  •
 ساساتسره دغه ھڅي ا ګډو ھڅو  او نړيوالي ټولنې دد افغانانو او د يوالي د ھڅو په مرسته پراختيا ورکولاو پخ&يني ته سوله  •

  نور ھم ځواکمن کول
  په وaيتي کچه واليان به په دې برخه کېاو ،شرتابه له لوري يقين ورکړل شيستراتيژيک مد د حکومت مشرتابه ته بايد د •

 . ورسره پراخه م&تړ وشيبه  له لوري چې د مرکز او نړيوالې ټولنې کليدي ونډه ولوبوي
پاره  د ترھګرو ډلو لاواو اساسي قانون د پوښتنې aندې راولي  ھغه معاملو څخه دي مخنيوې وشي چې د ھيواد ارضي تماميت •

 .  فرصتونه برابرويد فعاليت نور
 . د ساتنې او امنيت تضمين کيږي  چې د خلع س&ح سره به يي او ګډون کولد تاوتريخوالي څخه aس اخيستل •
د ھغه فند  به  او د اوږدي مودې لپاره په مالي مرسته به تړاو ولرياو د مرسته کوونکو د يوالي مالي لګښت به ډير لوړ وي •

 .  کې پرې ھوکړه شوې ده و کارول شيچې په دې برخه
 
 

  اجزاوي کليدي

  : د سولي او يوالې پروګرام به aندې موضوعات حل کړي

   او د حکومت ضد مشرتابه ته رسيدلد ځالو له منځه وړل •

   مرسته کولټولنو سره اوډلوانفرادي وګړو،  •

  کولھمغږيپه برخه کې ، بيړنې مرستې او د عفوي  د ساتنېد يوالي او پخ&يني لپاره د ولسوالې څخه تر وaيتې کچې پورې •

 خلع س&ح کول او د وسلو مديريت  •

د سولي ويش د ( منځ مھالى او اوږد مھالى پرمختيايي نوښتونه په aر اچول څو اوږدمھاي او باثباته امينت را منځ ته شي  •
 ) ټولنو لپاره

 ځواکونو څارنه او بيلول  د حکومت ضد پخوانيو •

 

  ړاونه د پروګرام پ

د افغانستان د سولي او يوالې پروګرام لپاره مھم   دواړه په ټيټه او لوړه کچه پخوانې جنګيالي او مشرانو بيرته راوستلسره له دي چې
تکتيکي کچي بايد په يو وخت کې پيل شي، څو \ او عملياتي کچېستراتيژيک، بيا ھم. ه کچه به بدلون يو څه وخت ونيسيخو په لوړدي، 

  : لنډ، منځ او اوږد مھالى ھڅي: د پروګرام پلي کول به په درٻو پړاونو کې وشي .پروګرام پلي شيځواکمن يوالي \يد پخ&ين

  

 ھڅې به وشي چې په سياسي برخه کې  پلي شي اويوالې نوښتونهڅو د سولي او به په تکتيکې کچه ھڅي وشي په لومړې پړاو کې  )١
  . رامنځ ته شي او اعتماد فضا د باور څوھم aس رسۍ وشي

  

   او کچو به ويعملياتي \دويم پړاو به اصلي پړاو وي او داړه په سياسي او تکتيکي) ٢ 
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 په ھغه موضوعاتو چې حل شوي نه دي  او ھمدارنګه د پروګرام ارزونه به وشي اودريم پړاو به د سولي او ثبات باندي توجه وکړي) ٣
 . ابل ارجاع وګرځوي دغه يوالې اوږد مھالي او غير ق څوتمرکز وکړي

 

  ھيليد افغانستان حکومت 
 .  چې د کابل په کنفرانس کې به د مالي مرستې لپاره وړاندې شيد پروګرام يو تفصلي سند جوړول •

 د توافق د رھبري برابرول اوپه aر اچول کيږي  له ليارې چې د لندن له کنفرانس څخه به وروسته  دسولي د لوي جرګې •
 رامنځ ته کول

 کولاو تنظيم  يوځاېسره   ډولمتحد په لپاره  او د پروګرام د پلي کولو، ھمغږۍ د اغيزمنې رھبريجوړښتاوسنې  •

 . په سمه توګه وشي ونو پروګرام لګښتسرچينومالي د شفاف او اغيزمن سيستم جوړول او اداره کول څو

  ھيلي د نړيوالې ټولنې 
  په ټوليزه ھڅو سره د پروګرام م&تړ کول  •

 ل د بريالي پلي کولو لپاره تخنيکي، مالي، سياسي او ديپلوماتيکو مرستو برابرود پروګرام •

 د افغان رھبري ته درناوي کول او د دوھيزې مخنيوي کول  •

  .د منل شوي يوالې د فند له ليارې دوام ورکړي اوسنې مالې مرستو ته •

 

 

  د سولي او يوالي فند: وړانديز

بيړنيو مرستو څخه تر اوږد مھالي پروګرامونو چې د افغانانو په مشرې به تر د  تونو په مرسته چېد يوالي فعاليتونه به د يو لړې فعالي
ې او aڅو دبياڅ(ھمغږې ډيره وي او اغيز يي ھم لوړ وي   څو تمويل کيږيدغه فعاليتونه به د يو فند له لوري. سره کيږي، شامل وي

پروګرامونه  د يوالې.  کې دا ښودل شوي دي چې فند به په څه ډول ترتيب شيدغه وړانديز. )ھم ډوله کارونو او نوښتونو مخنيوې وشي
   .عليحده وګڼل شي له لوري به تمويل کيږي چې د فند

  

  فند اساسي اندازې واحدونه د 

 د افغانانو په مالکيت او اداره  •

د افغانستان د اس&مي وشي، و لپاره د مالي موضوعاتو جريان په سمه توګه  يوالې فعاليتون څو دبايد انعطاف پکې وي •
  جمھوري حکومت د بوديجې په ګډون

 .  يوالې د غوښتنې په صورت کې وتوانيږي چې په پيړه سره پسيس چمتو کړيد •

 . د افغانستان اس&مي جمھوري حکومت او دونرانو ته حساب ورکونکې وي •

  .د مالي سيستم ځواکمن مديريت ولري •

دغه فند به دوه برخو څخه جوړ .  او ادارو جوړښت ته ھم ورکړل شي اوسنيو ميکانيزمونودغه فند، په ھغه ځاې کې چې مناسب وي
  : شوې وي

، څو د ھغه کسانو لپاره چې يوالې غوره کوي اوږد مھالې ه مشرې پروګرام ته مرسته برابرولد افغانانو پ: لومړي برخه •
ه د بوديجې څخه  دواړ وي اوODA-eligible  کيداې شي چې دفند چې دې برخې ته ورکول کيږي. فرصتونه برابر کړي

 له لوري د سولې او يوالې د فند د مديريت UNDPدغه فند به د نړيوالې پرمختيايي اداري يا . بھر او د بوديجې څخه به وي
 . کميټې په aرښونه ساتل کيږي

ې غواړي خپې مرستې د مالي وزارت  چدغه برخه فند د لومړې برخې له فند سره ورته دي او ټولو دونرانو ته: دويمه برخه •
 . تخنيکې مرستې به د دونرانو له لوري برابريږي خ&ص دې، له aرې وکړي،
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دسولې او يوالې د فند د مديريت 
 کميته 
 

 

 
 افغاانستان اس�مي جمھوري د( ج

)دولت په مشرې  

 لومړې برخه
ODA-eligible 

 فعاليت او پروګرام 

 

د ملګرو ملتونو 
پرمختايي ادارې له 
 لوري کنترول کيږي

 دويمه برخه 
د ھغه دونرانو لپاره چې د 

 مالې وزارت کاروي

 

د مالي وزارت له لوري 
  اداره کيږي

 تخنيکې مرسته 

مالي استازي او موقتې 
 سته کوونکي بھرنې مر

 دونران 

 اجرا لپاره ورکړل مالي څارنې او  پوره او د مالي وزارت ته به دپه پړاونو کې ترتيب شيد وخت له مخې  کارونه به د دواړو برخو
  . شي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 او دايمي غړي به يي د افغان )لومړې او دويمه برخه(د مديريت کميټه به د ټول فند مديريت په غاړه لري و يوالې د فند سولې اد 
او ممکن ،  استازي، د دونرانواجرائيوي رئيس يوالې  د سولې او او، چې د مالي وزير له لوري به يي مشري کيږي استازي ويحکومت

، ، کاري شرايطو چې د کميټې ورستنې غړيتوبنړيوال دونران ددې حق لري  او د افغانستان حکومت.غير رايه ورکونکې غړي ولري
و مديريت ځانګړې وړتياو  اد مالي څارنې د مديريت کميټه  د فند. په اړه بيا کتنه وکړي تخنيکې م&تړاو نړيوال موقتيمالي لګښتونو، 

د (  موقتې نړيوالې تخنيکې مرستې له لورې م&تړ وشي ديټه به دغه کمددې لپاره چې دغه کميټه دا وړتيا تر aسه کړي، . ته اړتيا لري
  . ) مياشتو پورې٢٤-١٢

دې امله د څارنې او تفتيش يو ځواکمن سيستم به له . يو aزمې امر دې لپاره  د برياد ھڅو يوالې د نوښت د فند لپاره حساب ورکونه د
  . معرفي شي

، په داسې حال کې چې د افغانستان اس&مې جمھوري  اړتياوې پوره کړيښتنې او او دونرانو غود پروسېد فند جوړښت به د يوالې 
  . دولت موقف به ډير لوړ کړي

  

  راتلونکي اقدامات 

 . دونران او د افغانستان اس&مي جمھوري دولت به د يو جوړښت په ھکله ھوکړه کوي •

  وشي، څو د کابل په کنفرانس کې ددغه فند اع&نيو کاري پ&ن به ترتيب کړي •

دغه فند د يوالي اوسني چيرې چې شونې وي، . ورته پروګرامونه او فعاليتونو ته پراختيا ورکړل شييو وخت کې، په  •
د ،  شي، د بيلګې په توګهو څخه د زده شوي ټکې وکارولچې دغه کارونه د تيرو تجربدا مھمه ده  .پروګرامونو م&تړ وکړي

  بيارغونې فند نشه يي توکو په وړاندې د مبارزې فند او د

 .  چې په بيړه سره د بوديجې په چوکات او د بوديجې څخه بھر د پيسو ورکول وشيصيلي aرښود ته وده ورکوليو تفد  •

 د کابل کنفرانس څخه د مخه د دغه فند د اداري لپاره يو تفصيلي ميکانيزم ته پراختيا ورکول  •

د  ، چې د دونرانو له لوري به يي م&تړ کيږي، د مديريت کميټې او د فند تخنيکې مرستې،د موقتې نړيوالې تخنيکې مرستې •
  .  جوړولوکارې شرايط



 

 

٢٤ 
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  پ�ن جامع يو لپاره پرمختيا اقتصادي د

  عمومی کتنه 

  
. د ثابتې اقتصادي ودې، په ځانګړي ډول په خصوصي سکتور کې د دندو پيدا کول د افغان حکومت لپاره له مھمو لومړيتوبونو څخه دى

دى تر څو د نا امني او ترھګري   لپاره اقتصادي فرصتونه پيدا کول او د ژوند دوامداره اسانتياوو برابرول يو ستونزمن کارد افغانانو
اقتصادي وده او د دندو پيدا کولو سره په څنګ کې د لمړنيو خدمتونو په نتيجه کې به باaخره د حکومت باور زيات او . مخه ونيول شي

. د داخلي عايد زياتېدل د اقتصادي ثبات او د مرستو اړتيا را کمول يوې څرګندې اقتصادي ودې ته اړتيا لري. ھيواد به په پښو ودريږي
د دې اړتياوو د پوره کولو لپاره حکومت له مرسته کوونکو ھيوادونو څخه اقتصادي او نظامي ھمکاريو ته اړتيا لري، تر څو خپل 

پله ستراتيژي عملي کړي، چې باaخره خپل وروستي ھدف ته چې په خپلو پښو وaړ او کيفيت لوړ کړي او د اقتصادي پرمختګ لپاره خ
  .يو قوي افغانستان را منځ ته کول دي ورسيږي

  

  د جوړښت اص�ح او د مرستو اغيز

  

 

رو متحدو اھدافو وaړ دى له مخي aسته په خاطر د يو متحد پ&ن چې په څلو حکومت پ&ن لري چې دا مھمه موخه د اقتصادي ودې
  .راوړي، حکومت به aندي کارونه کوي

د مھمو وزارتونو په يو ځاى کولو سره د پرمختيايي ټولګي په واسطه د پرمختګ او ھمغږي لپاره د رھمبرۍ رول a پياوړي  - 
 .کول

 .ونو مشخص کولد اړينو پايلو لپاره د څرګندو پرمختيايي لومړيتوبونو او پرمختيايي پروګرام - 

 .د سرمايې د اجرا د زياتوالي لپاره د يو لړ اص&حاتو په غاړه اخيستل - 

  .د اقتصادي ودې د تقويې لپاره تخنيکي مرستي وړاندي کول تر څو د پرمختګ کيفيت لوړ شي - 

 چې په زياته اندازه به له دې سره په څنګ کې به حکومت د قوي ماحول د رامنځ ته کولو لپاره يو لړ ساختاري اص&حات تر سره کړي
  .اقتصاد وده وکړي

ټوليزه رھبري به وکوaى شي د افغانستان د ملي ستراتيژي د لومړيتوب لپاره يو ليد . دغه نوښتونه د ثابتې ھمکارۍ لپاره طرحه شوي
ې لپاره پرمختګ وکړي، لورى مشخص کړي، د دې لومړيتوبونو پر اساس به د دندو د پيدا کولو لپاره ځيني پروګرامونه د اقتصادي ود

په دې خاطر چې د تداوم په اړه مطمئن و اوسو دا . تر څو د بودجې د اجرا پورسيس اص&ح شي او پايلي زر تر زره aسته راوړل شي
ساختاري . نوښتونه به د سيمه ايزو ملکي تخنيکي مشاويرينو لخوا چې د دولت د کيفيت لوړولو لپاره ټاکل شوي دي تقويه کيږي

ات به د اقتصادي ماحول په ريفورم کې ښه رول و لوبوي او پروګرامونه به وده وکړي تر څو اوږد مھاله aسته راوړنې تر اص&ح
  . aسه کړي

په يوه بيله صفحه کې چې د مرستو د اغيز په اړه د لندن د کانفرانس لپاره تياره شوې وه، افغان حکومت د دې لپاره چې دغه پرمختيايي 
دا د حکومت له . کړي استدaل وړاندي کوي چې ھغه مرستې چې افغانستان ته ورکول کيږي بايد زياتې ثابتې ويموخې تر aسه 

د افغانستان د ملي 
پرمختيايي ستراتيژي 

  لومړتيبونه

 جمعي ھمغږي

ملکي تخنيکي 
 مرسته

اجرايوي 
 بوديجه

 

اقتصادي 

 پرمختګ
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لومړيتوبونو او د حکومتې بودجي سره په ليکه برابرولو ته اړتيا لري، تر څو د حکومت کيفيت لوړ کړي او د حکومت تر بھرني 
 چوکاټ کې د افغان حکومت د وړوالي زياتول تر څو عملي پرمختګ وکړي ھم د ھمدې صفحي په. کومک aس aندي والى را کم کړي

  . راغلي دي

  

  

  د پرمختګ لپاره د متحد پ�ن مھمې پايلې

  

  .د پرمختګ ټوليزه رامنځ ته کول تر څو د پرمختګ رھبري او ھمغږي زياته کړي) لفا

نه بيا ورغوي، چې د ولسمشر لخوا انتخاب شوى رئيس به حکومت پ&ن لري چې د ټوليزو پرمختګونو په ليکه کې ځيني مھم وزارتو
د دې ټوليزو پرمختګونو ستره موخه د وزارتونو تر منځ د ھمکاري زياتول دي تر . يي د څرګندو رھبري بسنټونو له مخې پرمخ بيايي

   .نو سره مقابله کول ديڅو څرګنده لومړنۍ اجنډا عملي او د پرمختګ بڼه ورکړي چې موخه يي په ھمدې برخه کې له مھمو ننګو

  

  :دا ټوليزي په aندي ډول دي

  

دا ټوليزه به د زراعت او ابيارۍ وزارت لخوا د کلو د پراختيا د اوبو او بريښنا او د مخدره توکو پر : عت او د کلو پراختياازر •
  . ضد د وزارتونو په مرسته رھبري کيږي

خوا د لوړو زده کړو، د کار او ټولنيزو چارو، د شھيدانو او دا ټوليزه به د معارف وزارت ل: د بشري منابعو پرمختګ •
  . معلولينو او د ښځو د وزارتونو په مرسته رھبري کيږي

دا ټوليزه به د معادنو د وزارت لخوا د ترانسپورت او ھوايي چارو، د عوايد عامې، د اوبو : زيربناوي او اقتصادي پرمختګ •
  .ونو په مرسته رھبري کيږياو بريښنا او د سوداګرۍ او صنايعو وزارت

  

 دا به په دري ټوليزو کې پايلي ولري چې د حکومت مھم لومړيتوبونه به په ھغه پرمختيايي سيمو کې چې ھمکاري ته په لوړه کچه اړتيا 
ومت به له دي ټوليزو سره سره چي پاس يي يادونه وشوه، حک. ده په نښه کړي او د ملي بودجي اتيا سلنه پرمختګ به پوره کړاى شي

د .  د څارنې لوړه اداره او نور اړوند وزارتونه به يي تشکيلوي،,IDLG, IARCSCيوه حکومتي ټوليزه ھم را وړاندي کړي، چې 
د حکومتدارۍ ساختار . حکومتدارۍ ټوليزه به په کابل کي له کانفرانس څخه چې په راتلونکې اوړي کې پ&ن شوى مخکې مخشصه شي

که څه ھم د دې ټوليزې لپاره ځانګړي اجنډا نه . ول او د فساد کمول به د دې ټوليزې مھم لومړيتوبونه ويد شفافيت د پورسيجر قوي ک
ده څرګنده، خو د وaيتي حکومتدارۍ لپاره د پاليسي عملي کول، د وaيتي، سيمه ايزو او ښاروالي سطحو ظرفيت لوړول او د اغيزناکي 

دا ټوليزه به په حقيقت کې له دې سره سره د ملي امنيت په .  دې عمومي موضوع ګانې ويحکومتدارۍ د ساختار په اړه ډاډ ورکول به د
  .برخه کې ھم کار کوي

  

په دې خاطر چې د وزارتونو تر منځ ھمکاري او په يوه ليکه ودريدل باوري شي، د ماليې وزارت به په ھره ډله کې فعال رول 
ت د ملي ليد لوري لپاره مسؤل وي، دا وزارت به د پرمختګ سمه طريقه چې ولوبوي، د ھمکاري په دې رول کې به د ماليې وزار

د ماليې وزارت به په منظم ډول د ھمکارۍ د ټوليزې د غونډو يو ځاى . اقتصادي وده په ملي سطحه مخ پر وړاندي بيايي ډاډ ورکوي
 د ماليې وزارت به د حکومت د ملکي تخنيکي کول او رياست په غاړه لري تر څو د ټوليزو تر منځ د د اتحاد په اړه ډاډ ورکړي،

  .مرستې پ&ن د دې دري ټوليزو په پ&ن کې د ترکيب په اړه ھم ډاډ ورکوي

  

د دې ټوليزو د مشرانو مھمه موخه د بيا رغاونې او پرمختګ لپاره د يو شان ليد لوري په اړه ډاډ ورکول، د دې ډاډ ورکول چې انفرادي 
مړيتوب کې او پرمختګ د افغانستان د ملي پرمختګ د ستراتيژي په ابتدايي موخو او منځنۍ موده کې وزارتونه اقتصادي وده په لو

د ټوليزو مشران به د دې . راولي، او ضروري او اړوندې ھمکارۍ به د پروګرامونو تر منځ را پيدا شي تر څو دا موخې تر aسه کړي
  :موخو در تر aسه کولو لپاره aندي کارونه تر سره کوي

دوى به ټوليزي د لومړيتوب په واسطه د ليد لوري د مخشص کولو لپاره پر مخ بيايي تر څو د دې ليد aسته راوړلو ستونزي  •
  . درکړي او د دې ستونزې د ختمولو لپاره به اړين پرګرامونه رامنځ ته کړي

ته کوي تر څو د وزارتونو خپل منځي د ټوليزو غونډې د متفيقې اجنډا له مخې چې په منظمو بنسټونو به وaړې وي رامنځ  •
  .ھمکاري پرمخ يوسي

  . د ټوليزو په منظمو غونډو کې برخه اخيستل تر څو د ټوليزو تر منځ د يوځاى والي ستراتيژي ډاډ منه کړي •

  . د ګډې ھمغږۍ د څارنې ھيئت او په نورو غونډو کې د خپلې ټوليزې نماينده ګې کول •

  .راپور تيارول او بيا د اړينو بنسټونو پر اساس د ھغوى وړاندي کولد ټوليزو د غړو وزارتونو د ھمغږۍ  •
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دا چې دغه لومړيتوبونه ھغه اړين اغيز لري چې د افغانستان غيري ستراتيژيکه سرمايه را کموي، نو ډونران ھم ھڅول کيږي تر څو له 
رمختيايي پروژو لپاره چې په اړونده برخه کې تر دې ټوليزو سره کار وکړي، دوى تقويه کړي او د ټوليزو له ھمکارانو سره د ټولو پ

حکومت له دې ور ھاخوا د خپلو لومړيتوبونو د تقويه کولو لپاره ډونران خپلې موجوده داخلي او يا . کار aندي دي مرسته وکړي
  .خارجي بودجه ځانګړي کولو ته ھڅوي

  

  په دې ټوليزو کې څرګند لومړيتوبونه ځاى پرځاى کول) ب

 کاله پوري د پرمختيايي کارونو او بنسټونو لپاره aرښونه کوي، په ٢٠١٣ کال څخه تر ٢٠٠٨ ملي پرمختيايي ستراتيژي له د افغانستان
 کال کې دولت د دې ستراتيژي د لومړي کال د کارونو ليدنه وکړه، دې ليدنې دا ثابته کړه چې پرمختګ د قوي رھبري او د ٢٠٠٩

ولو له وجي چندان نه و شوى، چې دې دواړه افغان دولت او ډونران دې ته وھڅول تر څو په داسي څرګندو لومړيتوبونو د نه په ګوته ک
د دې ستونزو د ختمولو، د اقتصادي ودې او خلکو ته د . طريقه کار وکړي چې ھغه غيري ستراتيژيکه او له ھمکاري څخه لري وي

  .ل منځي سکتورونو کې لومړيتوب ورکړيکارونو پيدا کولو په خاطر به دولت سرمايه ګذاري ته په درې خپ

  

  :د زراعت او کلو پراختيا ټوليزه

غذا او نا امني په دي سيمو کې زيات دي، په ھغه سيمو کې چې د . د افغانستان له اتيا فيصده زيات نفوس په کليوالو سيمو کې ژوند کوي
د سخت دريزۍ او کوکنارو توليد له . نو مخه ډب کړي دهدولت له aس رسي څخه لري دي غربت د خلکو په ژوند کې د اغيزمنو بدلونو

راوستلو سره اړه لري، خو ښه سيمه  د حکومت لپاره مشھور کومک د خلکو په ژوند کې له پرمختګ. ھمدې سيمو څخه را پيدا کيږي
به د aندي موضوع ګانو په د افغانستان حکومت . ايز خدمتونه به د حکومت د مشروعيت او د اوږدمھاله ثبات لپاره مھمه وده ورکړي

  :نظر کې نيولو سره بريالۍ او ګټورې کليوالى شوراګانې جوړي کړي

  

اوبه ته نه aس رسى او د اوبو له سرچينو څخه کمه استفاده کول په افغانستان کې مھمې ستونزې دي، منظمه : اوبه او اوبونه •
  .ره اړتيا دهھمکاري او د اوبو بنيادي ودې پروګرامونه او قوي نظارت ته ډٻ

اوسني غير رسمي باوري سيسټم چې دھقانانو ته يي ګټه رسيږي نور يي د قرضداري له ستونزې : کليوال باور ته #س رسى •
  .سره مخ کړي چې باaخره نا مشروع کښت ته مخه کوي

 د توليد په زياتولو او له پرمختللي ټيکنالوژي به: عملي څيړنيز او تيکنالوژيکي خدمتونه کوچيانو او بزګرانو ته وړاندي کول •
  .تصديو څخه به نغدي عوايد، د غنمو حاصل او اص&ح شوي غذايي مواد به زيات کړي

د سون لرګي د کليوالي انرژي شاخوا پنځه اويا تخميني فيصده پوره کوي، د دې تيت نفوس : کليوالي انرژي ته #س رسى •
  . شيلپاره به د سولر بريښنا او تازه دمه انرژي زياته کړل

  

  :د بشري منابعو د پرمختګ ټوليزه

په موجوده وخت کې له اوه ميليونه زيات ماشومات . ابتدايي تعلم وړاندي کول د افغان حکومت لپاره د بري لپاره مرکزي ډګر دى
کوونکو د بازار د دې زده کونکو له فارغيدو وروسته به دوى د کار  .خو د ځوانو فارغينو ننګونه ډيره ستره ده. ښونځي ته تعقيبوي

افغان دولت به د . لخوا جذب شي تر څو بيا رغاونه تقويه کړي او د افغانستان اړتيا چې د متخصصينو را واريدول دي را کمه کړي
  .aندي ټکو په نظر کې نيولو سره افغانان د کار کوونکو بازار ته تيار کړي

  

ن د دولسم صنف څخه فارغينو لپاره تعليمي موسسو ته اړتيا افغانستا: د پوھنتون محصلين زياتول او د دوى کيفيت لوړول •
حکومت او نړيواله ټولنه ھڅه کوي تر څو په پوھنتونونو کې د فارغينو لپاره درسي . لري تر څو د دوى رھبري وکړي

  . برخي، پوھنځي، تخنيکي تربيوي موسيسې زياتې کړي او جنسي توپير را کم کړي

د بشري منابعو د پرمختګ موسيسې به را منځ ته شي تر څو زرګونه بيکاره زده : را لنډولد فراغت او جلب تر منځ فاصله  •
  .کوونکو ته د کارکوونکو په بازار کې اضافي تربيوي کورسونه برابر کړي

ته ولسمشر حامد کرزي په خپله افتتاحيه وينا کې افغان ځوانانو : د حرفوي زده کړو کيفيت او شمير د فارغينو لپاره زياتول •
د دې مطلب دا دى چې تخنيکي . وعده ورکړه تر څو د دوى لپاره د بيا رغاونې په بنسټ وaړ حرفوي کورسونه برابر کړي

تعليمي فرصتونه بايد د ھيواد په سطحه زيات شي، تر څو د زياتيدونکې نوي نسل اړتياوې پوره کړي او د افغانستان د مھمو 
  . ګر وړاندي کړياقتصادي سکتورونو لپاره ماھر فني کار 

بھرنۍ موسيسې، شخصي شرکتونه او انجوګانو ته به فنډ : د کورسونو د تياري لپاره خصوصي شراکتونه پکار راوستل •
ورکړل شي چې د عصري مھارتي تربيوي پروګرامونو سره به د دواړو نارينه او ښځينه وو لپاره د ھيواد په کچه تربيوي 

  . په بازار باندي يو لنډمھاله اغيز پرې باسيمرکزونه جوړ کړي تر څو د کارکوونکو

  



 

 

٢٧ 
ه کال د سلواغۍ اتم١٣٨٨د لندن کنفرانس، د   د افغانستان اس&مي جمھوريت  

  :د زيربناو او اقتصاد پرمختګ ټوليزه
تير دٻرش کلن جنګ د افغانستان زيربناوې له پښو غورځولې، اساسي کارونه ھم شوي لکه کابل ته د بريښنا راوستل او د يو تجارتي 

موقعيت ته ارزښت ور بښي او د دې ذخيرو لپاره د بازار خو ھغه طبيعي او شتمنې ذخيرې چې د افغانستان . دايروي سړک پخول
دا د افغانستان د سوداګري سکتور د ودې لپاره ډير مھم کار دى، په دې کې د معادنو سکتور ھم . موندلو کړن&ره له نشت سره مخ دي

د aندي ټکو په پام کې نيولو سره افغان حکومت به . راځي چې د ماليې پر اخيستلو سره يي د افغانانو لومړي خدمات پوره کولى شي
  :اقتصادي پرمختګ ته وده ورکړي تر څو خصوصي سکتور سرمايه وکاروي

  

 کال د سرمايه ګذاري په ارزيابي کې بريښنا په تجارت کې يو له سترو خنډونو ٢٠٠٩د نړيوال بانک د : انرژي ته #س رسى زياتول
  . اص&ح کولو سره په څنګ کې نورې سرمايې ته ھم اړتيا ليدل کيږيد افغانستان د قانون د ظرفيت د . څخه ګڼل شوي وه

د ريل د پلټۍ . د تجارانو لپاره خپلو مشتريانو ته د توکو رسول د ودې لپاره مھم کار دى: د پرمختللي ټرانسپورټي سيسټم را منځ ته کول
  . ورته کړيسره سره به د زراعت او معادن برخې ھم د زيربناوو په اص&ح کولو سره ګټې پ

افغان حکومت به د خصوصي سکتور د اص&حاتو لپاره کار وکړي تر څو : د تجارت او کاروبار د ودې لپاره اسانتياوې رامنځ ته کول
دا . تجارتي ليسنس په يو چوکاټ کې راولي چې د اص&حاتو په رامنځ ته کولو تجاران په ټولو برخو کې سرمايه کاري وکړاى شي

حکومت به تجارتي دھليزونه چې د بين المللي قراردادونو د بريا لپاره ډٻر اړين دي . متوسطه تصدۍ تقويه کړيچوکاټ به وړې او 
  .رامنځ ته کړي

  

  : افغانستان به په اجرايوي صنايعو کې د سترو سرمايه کاريو لپاره چمتو کړل شي

لې پاليسوي، پرمختګونه او ظرفيت پکار واچوي تر څو د حکومت به خپ. افغانستان اساسي مس، اوسپنه، طبعي ګاز او قيمتي ډبرې لري
  . معادنو د قراردادونو لپاره يو قانون ترتيب کړي، چې په دې کې به د صنايعو د ايستنې د شفافيت نوښت ھم موجود وي

ګړي کول ھم د څرګند او مشخص شاخص د يو aرښود په توګه کارولو سره، چې د ھغه پر اساس به فيصلې کيږي او د سرچينو ځان
مياشتو پوري ١٨ تر ١٢پکې راځي پاسنۍ ټوليزې به د ھرې ټولېزې لپاره ھدفمند ليد لورى پرمخ بوځي چې ھره ټوليزه به د راتلونکې 

خپله سترتيژي ولري، دا کار به له ځان سره د موجوده پروګرامونو د سپارښت او يوځاى کولو يا لري کولو په اړه تحليل او د 
اړه چې د فاصلو د پوره کولو لپاره طرحه شوي له ځان سره ولري، پايلې به يي د ماليې وزارت لخوا را يو ځاى کيږي پروګرامونو په 

  .او ډونرانو ته به د را تلونکې اوړي په کانفرانس کې چې په کابل کې پ&ن شوى وړندي کيږي

  

  :د لومړيتوبونو په سيمه کې د ظرفيت پرمخ بيول) ج

بودجې په اغيزناک تطبيق کې له ننګونو سره مخ دى، دا نه يوازې د لومړيتوبونو تطبيق کمزورى کوي بلکې حکومت د ځانګړي شوي 
په دې اړه حکومت يوه پروژه تر کار aندي لري تر څو د . د ډونرانو چمتوالى چې د دولتي بودجي له لوري سرمايه وکاري ھم کموي

راوړني داسې ښيي چې په ستونزمنو سيمو کې د کم لياقته کسانو ګمارل د بودجي د لومړۍ aسته . بودجي په اجرا کې دا خنډ و پيژني
د دې په خاطر . کمزوري کارونې لومړۍ وجه ده، چې ھغه د ډيزاين، د پروګرامونو د سرته رسولو او تقويه کولو په برخه کي راځي

اويرين وړاندي کړي، تر څو د لومړيتوب چې د بودجي اجرا اص&ح شي، حکومت به د ظرفيت د لوړوالي لپاره تخنيکي مش
ډيزاينول، د بودجي  ھغه سيمې چې کومک ته اړتيا لري لکه د پروګرام. پروګرامونه په دواړو ملي او وaيتي سطحو باندي تقويه کړي

څنګ د حکومت له دې سره تر . کارول، د تدارکاتو پ&نول او تطبيقول، ماليه ځانګړي کول، کنترول او د حسابونو تصفيه کول دي
  .نظارت قوي کول، ارزښت ټاکنه، او د معلوماتو د را ټولولو ظرفيت قوي کول به د پاليسي په پرمختګ کې اص&حات راولي

  

 کې د ٢٠٠٩د دې لپاره چې خپل م&تړ وکړي حکومت به aندي پروګرام په کار واچوي، لکه د ملکي تخنيکي ھمکاري پ&ن، چې په 
، د ظريفت د لوړولو د غوښتني لپاره او د هې مرستو د وړاندي کولو لپاره، چې د افغانانو لخوا تر سره کيديو امر پر اساس د تخنيک

د دې لپاره چې د ھغو وزيرانو چې د .اغيزناکو پايلو د وړاندي کولو او د افغانانو د لومړيتوبونو په ګوته کولو لپاره رامنځ ته شو
د ملي پرمختيايې لومړيتوبونو او د اړينو ظرفيتونو په اړتياوو کې خپله وړتيا وښيي، د دوى د پرمختګ د ټوليزو لپاره ټاکل شوي تر څو 

نظارت لپاره به د ماليې په وزارت کې يو نوى معاوين وزير د ملي ستراتيژي او د ملکي تخنيکي خدمتونو لپاره د سکرتر په توګه 
 او دا د دې په خاطر چې وړ سيمه ايز مشاويرين به د وزيرانو د م&تړ مسؤله وي،وتنښد ملکي خدمتونو اداره به دغې غو. وټاکل شي

  . برابرولو لپاره کار وکړيتر څو دوى خپل ظرفيتونه د ډيزاين او پرمختيايې بودجي وي،  لپاره

  

 کړى ترڅر د دا اداره به په دې برخه کې د ملکې خدمتونو له کميسيون سره څنګ په څنګ کار کوي، او د دې لپاره يي کار ھم پيل
ھمکاري ميکانيزم او کاري تعلقات له دواړو د نړيوال بانک له اداري ظرفيت پروګرام او د ملګرو ملتونو د پراختيايي ادارې د ملي 

د سيمه ايزو تخنيکي مرستو پ&ن به خپل پ&ن د را تلونکي اوړي په کانفرانس کې د . سره يي کار ھم کړى ادارو پراختيا پروګرام
  .او د خپل پ&نونو او د ټوليزو د لومړيتوبونو م&تړ به وکړي. په مخ کې وړاندي کړيډونرانو 

  

  



 

 

٢٨ 
ه کال د سلواغۍ اتم١٣٨٨د لندن کنفرانس، د   د افغانستان اس&مي جمھوريت  

  د اص�حاتو ساختاري نظارت ته ژمن اوسيدل) د

د دې ټوليزو کار ھم د حکومت د ژمنتا او م&تړ لپاره تکيه ده تر څو اقتصادي اص&حات را منځ ته کړي، د ماليې وزارت به نور ھم 
 او خپل ملکې مالي اداري سيسټم به غښتلى کړي، داخلي عوايد به زيات کړي، د قرضونو بار به کم په خپله خزانه شفافيت قوي کړي

يوازې د دې ډاډ په ورکولو دا وزارت په . کې به نور مثبت بدلونونه زيات کړي او د خصوصي سکتور په کارونو به اړونه لري کړي
 وړي، ثابت عوايد يي زياتيږي او د غيري توليدي نرخونو لري کول، او آيا کوaى شي د افغانستان اغيزناکه توګه خپل کارونه پرمخ

 او IMPدا پروګرام د نړيوال پروګرامونو لخو لکه . داخلي عوايد دومره زياتيداى شي چې خپل په کار اچولي قيمتونه پوره کړي
PRGF تر د څو د دې تښتونکې اص&حاتو سره و اوسو او يو . نور ھم اوږد شي، لخوا ستايل شوى دى او دا به په راتلونکي اوړي کې

 لپاره تر څو په راتلونکي اوړي کې کانفرانس برخه IMFچوکاټ جوړ کړو، حکومت مناسبو او برابر شرطونو ته د مباحثې او د 
  . واخلي تيار دى

  

  د حکومت ژمنې

  

  :په خ&صه ډول حکومت aندي ټکي وړاندي کوي

ودي او د دندو پيدا کولو لپاره د ملي پرمختيايې ستراتيژي د ټوليزي ستراتيژي له مخې چې پرمختيايې موخو ته د اقتصادي  •
.  نظر سنجي لپاره د دې ستراتيژي لنډمھاله حمايت وکړي٢٠١٠لومړيتوبونو او پرمختګ ورکول دي په کار راولي، تر څو د 

  . کال کې کانفرانس ته وړاندي کړل شي٢٠١٠ دا کار بۀ د مھمو سکتوري ټوليزې تشکيلوي تر څو په

زرعت د کابل  د سکتوري فاصلې پيژندل او د نوي ملي پروګرامونو اړتيا چې د ملي ستراتيژي له زيربناوو، بشري او •
مھم موجوده پروګرمونه او پروژې به د دوى د اغيز لپاره وټاکل شي او د دوى اغيز به په سيسي . کانفرانس ته چمتو کيږي

  . کې منحل شيبرخه

 کول تر څو د شفافيت او د طبيعي  چوکاټ را منځ تهېد ظرفيت او قانون، شي مھمو پاليسيو ته د عمل جامه ور اغوستل •
 . صنايعو د شفافيت نوښت ھم موجود وياستخراج، له دې سره به درا منځ ته شي په برخه کې ډاډ زيرمو

او  چې د بوديجه د لګښت ستونزه حل کړي، حکومت ديته ژمن دې. شياغيزمنه توګه بوديجه وکارول د وړتيا لوړول څو په  •
تر د کابل  دا به. )بھرنې او داخلي تفتيش په ګډون، د تدارک (نور ګامونه پورته کړي چې د عامه ماليه سيستم ځواکمن کړي

 مديريت په  د عامه ماليه ده، او ھمدارنګ چمتو کړي د بوديجه د اجر د وړتيا په برخه کې يو پراخه کاري پ&نکنفرانس پوري
 .  کې د ژمنې په اساس ځانګړي اص&حات راوليبرخه

 پروګرام د  د وړتيا د حکومتڅو د پروګرام په اساس وګمارل شيCTAP وړتيا د لوړولو مشارورين به د پورې د ٨٠تر  •
 .  جنوري پوري لوړه شي٢٠١٠کې تر مرستې په برخې  ترتيبو پلي کولو او پراختيا د

 تر فبروري تر aسه ٢٠١٠ او د مرستې د يو ميليارد ډالرو څخه د  ھيوادونه ته aس رسې ټکي ته رسيدلو بيوزلود ډير •
 .  اص&حاتو ته ښئيچې د حکومت کلکه ژمنه د ټولنيزو او اقتصادي، کول

  د فبروري په مياشت کې٢٠١٠ د کابل کنفرانس کې د پروګرام لپاره د شونې مناسبو شرايطو په اړه د نړيوالې څارنې د فند د •
د کابل ته  موخوځانګړيحکومت به  ،په ځانګړي توګه.  کال په جون کې پروګرام پيل شي٢٠١٠څو د . خبرې پيل کول
 څو د حکومتي مالي  او دولتي تصديو کې اص&حات روالي کړي، څو خپل داخلي عوايد لوړپراختيا ورکړيکنفرانس لپاره 

 . کال کي ثبات را منځ ته شي

د دونرانو د پخوانيو ژمنو په   د حکومتي سيستم په چوکات کې خپله مرسته ډيره کړي،نرانو ته دا توان ورکړل شي چېدو •
د  .) پوري حکومت تر aسه کوي٢٠١١ مرستي به تر ٥٠په سلو کې (کې يې کړي وي ٢٠٠٨ اساس چې په اکرا کې په

 د عامه مالي  څو موخې تعيني کړياوکومت به ځانګړي ژمنې ح و لپارهد داخلي عوايدو لوړول، بوديجه د ښه کولو برسيره
  .  ته پراختيا ورکړي کې يو ځواکمنه او شفاف سيستمسيستم

  

  د دونرانو ژمنې 

 حکومت ته د اړتيا وړ مرستې چې څو به تر aسه نشي،تر ھغه وخته را منځ ته کيږي،ھغه پرمختګونه چې د ترتيب شويو نوښتونو کې 
 حکومت له دونرانو څخه د ددې لپاره چې ددغه پ!ن په بريا سره پلي کول شوي. لې ټولنې له لوري برابرې نشي سرچينې د نړيوااو

 : &ندې مرستو غوښتنه کوي
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له دونرانو څخه دا ھم غوښتل کې چې د .  مالي مرستې ورته برابرې کړي اود افغانستان حکومت د لومړيتوبونو م&تړ وکړي •
لومړيتوبونه يواځې په ھغه وخت کې اغيزمن . تر aسه شي  ھمغږي کار وکړي څو پرمختللېټوليزو ھمغږي کوونکو سره

دې کار لپاره حکومت او دونرانو دواړه بايد د لومړيتوبونو ورته  . مالي مرستې تر aسه کړي چې په مناسب وخت کېدي
 . ړيتوبونو کې نه راځي چې د حکومت په لوماو فند له ھغه پرمختيايي نوښتونو څخه وګرځوي ،ساحې ولري

په افغانستان کې ټول بريالي ملي .  کارونه پيل کړييي پراختياويد نن له وزارتونو سره مرسته وکړي چېد افغانستا •
د فند ورکونکو  په جوړولو کې د پروګرام جوړ شوي دي، د دونرانو په مرسته پروګرامونه لکه د ملي پيوستون پروګرام

ددغو موضوعاتو  . پوھاوې لوړوي لوړ په سفارتونو او په مرکز کې په يو ډولاړيکي ني کول چېاو دا يقي. م&تړ ھم ښه وي
 د اسيايي پرمختيايي ،دونران . د افغانستان بيارغونې ته اړين دي کوم چې د بانکې پروګرامونه ډير شيپه پام کې نيولو سره

چې د افغانستان د  ، چې تجربه کار کارکونکيه کيږي ترې غوښتن د زيربناوو په برخه کېاو نړيوال بانک په ګډون بانک
 او د نويو فعاليتونو کې مرسته وکړي لومړيتوبونو  د افغانستان ملي پرمختيايي ستراتيژي، دپرمختيا په اړه ډيرپوھاوې ولري

لوکې برخه پرمختيايي ټوليزو په جوړو  د د فبروري په مياشت٢٠١٠لپاره د   د کابل کنفرانس په ترتيب کېپروګرامونو
 . واخلي

د  شفافو مالي کنترول سره، د کره او. په حکومتې بوديجې کې لوړه شي د مرستې کچه دا موخه ده چې په دوه کلونو کې، •
او د دونرانو د وروسته د څو کلونو تخنيکې مرستي،  . وسيله دهاغيزمنه تر ټولو وړتيا د لوړولو او د افغان ولس ته د خدمت

سره د ،  رامنځ ته کولوو نورو پ&ن شوي اص&حات د بوديجې د اجرا او د عامه مالي په څانګه کې دمثبتې ارزونې وروسته
دغه .  د بوديجې کې به د ډيرو سرچينو د لګښت توان ولري چې وزارت به په دې وتوانيږي چېماليي وزارت په دې باور ده

د نږدې نه په  . کې د اړتيا وړ تصميمونه نيسيه بوديجه او په خپل حکومت په خپلواکه توګه کار کوييو کليدې برخه ده چې
ې د مرستې د ډيرې برخ  څو د کابل په کنفرانس کېھوکړه وکړيپه ځانګړو موخو دونران او حکومت بايد مشورې کې، 

ه د حکومت د ژمنې له مخې به د بوديجې په اجرا او د مالي مديريت په اص&حاتو ب ديجې څخه وشي چېلګښت د حکومتې بو
 مرستې د حکومتي سيستم له ٥٠ چې تر راتلونکې دوه کلونو پورې د دونرانو په سلو کې حکومت دا وړانديز کوي. کار کوي

 په جوړولو کې مھمه چې دا به د حکومت د باور)د ھر دونر لپاره ځانګړي موخې بيلي څيړل شوي دي( aري ولګول شي
 . کې پري بحث وشود مرستو د اغيز په برخه  لکه څرنګه چېونډه ولري

 د افغانانو د کارونو  چېماد اوږد مھالي او پراخه م&تړ سره چې د ملکي تخنيکې مرستې پروګر. د افغانانو د وړتيا لپاره ژمنه •
لکه چې د ( . د دولتي کارکونکو د ګمارلو شميره د دونرانو په ادارو کې را ټيټه شي ، اوپروسې ډيرې کاروياو بيارغونې 

 ) په برخه کې پرې بحث وشواغيزمرستې د 

 افغانستان ته خپل مالي او تخنيکې ژمنې  نړيوال فنداو د څارنېنړيوال سازمانونه لکه نړيوال بانک، د اسيا پرمختيايي بانک،  •
 بايد افغانستان ته ژمن وي او ددوي مالي او تخنيکې  او نړيوال بانکد اسيا پراختيايي بانکد بيلګې په توګه، . ډيرې کړي

 خپل  ھم بايد د ھيواد دننهد څارنې نړيوال فند . پړاو دپاليسيو له مخې کمې نشيتې له افغانستان سره د جګړي وروستمرس
د دونرانو د اص&ح  . شونې نوې پروګرام پيل کړي او باوري يو ځواکمن د څارنې نړيوال فند څوفعايتونو ته پراختيا ورکړي

د لوړ اغيز په ساحو   چې څو حکومت وکړاې شيراوړنو په اساس معيارونه وټاکياو aس ته   او تمرکزي دپروګرام ھم بايد
  . توجه ډيره کړي

لندن د حکومت په ليک پاڼۀ کې د  توکې څو چې د مرستو اغيز ډير شيدحکومت نورې ژمنې او له دونرانو څخه د غوښتنې اړوند
 او زماني چوکات له ځانګړو موخو او غوښتنې، ر په جزئيات ژمنېنو. کنفرانس لپاره د مرستو د اغيزمنتيا په برخه کې بيان شوې دي

  . کې به په aر واچول شي، چمتو شي چې په پسرلي  ه د کابل کنفرانس تهسره
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 مرسته سيميزه
 

  شاليد

په کنفرانس افغانستان په دي خوښ دې چې سمييزه ھمکاري د ھغه مھمو مضوعاتو په منځ کې قرار لري چې دافغانستان په اړه د لندن 
 جنګ سارۍ، د مخدره موادو توليد ، بنياد برستۍ، په تيره بيا د تروريزم.زمونږ سيمه د رنګاړنګ ننګونو سره مخ ده. کې به وڅيړل شي

پورې محدود نه دٮو بلکه دا د ټولې نړى امنيت لپاره خطر  ددغه مرضونو تاثير په افغانستان او سيمې. او قاچاق او تنظيم شوي جنايتونه
دا اوس يو حقيقت دى چې د افغانستان او د سيمې ثبات يواځې او يواځې په موثره ھمکارى سره په سيمه ايز ليول تر aسه کيداى  .دي
  .شي

وصل او د ګډو امنيتي ننګونو سره  افغانستان ځانګړي سيميز اھميت لري، د سيمې ملکونه په خپل منځ کې سره په يو پيچيده ګې سره
 کلتوري او يا ھم په جغرافيوي لحاظ سره وصل دي بلکه د تروريزم د يوګډ تحديد سره ھم ، نه يواځې په ګډ تاريخيدا ملکونه .مخ دي
  .او د بې ثباتي دراوستلو قوتونو ته په شريکه ماتې ورکوي. مخ دي

 مي&دي کال د ٢٠٠٢ه وجه د د يوباثباته اوھوسا سيمې سره د ع&قى په وجه اوکابل د استحکام او د رب د لورې د دوستى د اع&ن پ
دغه اړيکې په دوه اړخيز ډول، په درې اړخيزډول .  نيټه افغانستان د سيميزو ھمکارانو په مرسته يو بل مھم پل اوچت کړ٢٤دسمبر په 

سمبر  د٥(سر مشريزې غونډې پدې خاطر مونږ د افغانستان، پاکستان او ترکيي درې اړخيزې. او څلور اړخيز ډول سره دوام پيدا کړ
او د افغانستان، پاکستان او ايران ) ٢٠٠٩ اپريل ٢٧(او د افغانستان، پاکستان او ايران د بھرنيو وزيرانو درې اړخيزې غونډې  ) ٢٠٠٨

کې او د ) ٢٠٠٩ جوaئ ٢٩(او افغانستان، پاکستان او تاجکستان سر مشريزي غونډې )٢٠٠٩ مئ ٢٤( سر مشريزې غونډې 
او ھمدارنګه د . ته ښه راغ&ست وايو) ٢٠٠٩ يوaئ ٣٠(تان او روسيي فدراسيون سر مشريزى غونډې تاجکس،افغانستان، پاکستان

کې اود سيمې د ھيوادونو سر مشريزه ) ٢٠١٠ جنوري ٢٥(افغانستان، پاکستان او ترکيي درې اړخيزې سرمشريزې غونډې ته په 
  .  او ترکيي ګډون کړى ھرکلى وايوپه کوم کې چې افغانستان، ګاونډي ھيوادونه) ٢٠١٠ جنوري ٢٦(غونډې

 

   سره مبارزه د امنيت ټينګول او د ترورزم اوناقانونه د مخدراتو

 د مخدراتو توليد او قاچاق او تنظيم شوي جنايتونه کوم چې د يو بل سره ، د سيمې لپاره اساسې ننګونې د مثال په توګه تروريزم
په حقيقت کې يي د . مې د ھيوادونو د ثبات لپاره يي ستونزې راوaړې کړي دياو د حد نه زيات شوي او د سي. خپلمنځي اړيکې لري

افغانستان پدې عقيده دې چې د موثر ډول د سرحداتو تنظيم د سيمې . سيمې په ټولو ھيوادونو په يوشکل اويا بل شکل منفي تاثير کړى دى
  . افغانستان په اړه د لندن کنفرانس کې مطرح شياو اميد دې چې دغه موضوع به د . د سولې او ثبات لپاره ډير ضروري دى

برسيره پردې پراخه توافق موجود دې چې امنيتي معما په بيا بيا حل کول به کومه aسته aوړنه ونه لري تر څو صادق او ريښتينې ونه 
تنه او ددوى م&تړ کول د سيمې د پدې اړه بايد ووايو چې په متداوم ډول د ترورستانو پناه اخيس. واسواو په موثر ډول ھمکاري ونکړي

  . که ددوى د م&تړ دغه مرکزونه د منځه aړنشي نو موجوده حالت به دوام پيدا کړي. امنيت لپاره ستره ننګونه ده

د سيمې د اوسنې حالت په نظر کې نيولو سره او ددې لپاره چې د په سيمه کې د ننګونو د پراخيدو مخنيوى وکړو او د سيمې په حاaتو 
اندې برې تر aسه کړو نو په راتلونکې نړيوله غونډه کې بايد د افغانستان او د سيمې د ھيوادونواو نورو ھيوادونو د ګډو ھڅوپه قوي ب

  . فشار وارد شي کيدوکې په مختلفو برخو کې

  :چې ھغه په aندې ډول دي

  .د ترورستي تھديداتو د مخنيوي په خاطر زيات استخباراتي مالومات شريکول •

  .ترورزم اوټولو نا قانونه فعاليتونو په ضد د ګډه ھمکاري کولد  •

  د مربوطه قانون پلې کوونکو ادارو قوي کول، د مخدره موادو په ضد د پرسونل روزل او •

 .د مخدره موادو د کنترول لپاره د موثر ميکانيزم رامنځته کول •
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ر څو د افغان امنيتي خواک د سرحدي پوليسو او ګمرک په کوته کړي ت پدې خاطر افغانستان ھغه ډير مھم او اساسې ضرورتونه
کوم چې ددې وړتيا لري چې افغانستان په قلمروکې د نا قانونه  چټکتيا را شي پوليسو په شمول په جذب او روزلو کې

  .اميد لرو چې دا موضوع به د لندن په کنفرانس کې د دنياوالو توجه ځان ته راواړوي. فعاليتونومخنيوى وکړي

 سيمييز او ،د ثبات لپاره يو ستر تھديد دى، افغانستان پدې اړه په ملي راتود تھديداتو په اړه کوم چې د افغانستان او د سيمېد مخد
  .ډير ګامونه اخيستي دي نړيواله کچه

. وى دى سلنه راکم ش١٩په نتيجه کې مونږنن ورځ د يوې مھمې پروسې شاھد يواو ھغه دا چې د تير کال په نسبت د کوکنارو کر 
افغانستان دې ته .  ته رسيدaئ دى٢٠ وaيتونو د جملې څخه د کوکنارو څخه د پاکو وaيتونو شمير ٣٤دا پداسې حال کې ده چې 

  . ژمن دى چې د راتلونکي کال تر پايه به د افغانستان ټول وaيتونه د کوکنارو څخه پاک اع&ن شي

ل کنفرانس سره به اوسنې سيمييزې ھڅې پياوړ شي او ھم به زمونږ د مخدره افغانستان دې ته سترګې په aر دې چې پدغه نړيوا

 په چوکاټ او د Paris Pactمونږ دې ته اړتيا لرو چې مخدراتو په خ&ف زمونږ ھڅې د . موادو ضد مبارزه قوي شي

Rainbowد ، د اساساتو په رڼا کېاو د ګډو مسوليتونو.مونږ ھيله لرو مخدراتو ته د ګډه ماتې ورکړو.  ستراتيژي په رڼا کې 

ھيوادونو په زياتې ھمکاري سره د مخدراتو د قاچاق او کيمياوي موادو په پروسس کولو، د مصرفونکو ھيودونو په  ترانزيتي
  .ھمکارى تر څو د ھغې تقاضا راکمه شي

امنيتي او ھمکارې ټولنې په اروپا  ، د شنګاھې ھمکاره اداره،دا ډيره مھمه خبره ده چې د سيمې ادارې لکه د ڼاټو، اروپايي ټولنه
 د مخدره موادو سره د مبارزې او د افغان امنيتي ځواک په روزلو کې خپلې ،کې د ھماھنګۍ په مربوطه برخو لکه سرحداتو ساتنه

  .ھڅې سره يو خائ کړي

مونږ په مربوطه . و جدي دىله خپلې ونډې له امله افغانستان ھر وخت د ګډو ننګونو په وړاندې د پاکستان د حکومت سره رښتين ا
مونږ ھمدارنګه راتلونکې د . ساحو کې ګډو aسته راوړنو ته ھرکلى وايواو د دوامداره پرمختګ لپاره به خپلې ھڅې جاري وساتو

ر سولې جرګې ته سترګې په aر يو کوم د زيات باور په رامنځته کيدواو د دوه ولسواکه قوتونو او ددواړو ھيوادونو د مدني ټولنو ت
  . منځ ھمکاري پياوړى کوي

 

 لپاره د اوسيدو ځايونه برابرول یشويه ځاد مھاجرينو راستنيدنه او بې 

د موضوع په . ډيرې داسې موضوع ګانې چې د کارګرانو په مھاجرت پورې اړه ولري د سيمييزې ھمکارئ په وجه حل کيداى شي
او د بھرني . ياته اندازه افغانان کارګران په ګاونډيو ھيوادونو کې کار کوي ځکه چې يوه ز،خاص ډول د افغانانو لپاره ډيره ارزښتناکه ده

په تيرو وختونو کې د کارګرانو مھاجرتونه ګاونډيو ھيوادونو ته غير منظم . ھيوادونو څخه د پيسو راليږل د عايد يوه مھمه سرچينه ده
.  چې بھرني ھيوادونو ته د افغانانو تګ اوراتګ کنترول کړياو د پرمختللو ظرفيت له مخې د افغانستان حکومت زيار ويستلى دى. شو

  .مونږ د سيمې د ھيوادوڅخه ھيله کوو چې افغان کارګرو ته په درنه سترګه وګوري

 مي&دي ٢٠٠١د . د افغان مھاجرينو يرته راستنيدل او ځاى پر ځاى کيدل يوه بله موضوع ده کوم ته چې دافغانستان حکومت ژمن دى
ه تر اوسه د پنځه ميليونو څخه زيات افغان مھاجرين ھيواد ته په خاص ډول د ګاونډيو ھيوداونو پاکستان او ايران څخه کال د پيل څخ
د تيرو کلونو په پرتله ملک ته د بيرته راستنيدنې کچه د . زمونږ د برياوو تر څنګ يوه اندازه ننګونې په مخ کې لرو. راستانه شوي

  . شرايطوله امله را ټيته شوى ده غربت او د ژوند سخت ،تروريزم

مه بنا دې ته ژمن دې کمه چې د مھاجرينو، راستنيدونکواو داخلي بي ځايه شوي ٧افغانستان په ټوليزه توګه ملي پرمختياي سترا يژي 
  .افغانانو لپاره ده

 .کولو د جدب قدرت زيات کړوزمونږ د ھڅو د مرکزي ټکي په توګه، مونږ په ھڅه کوو چې د يو ښه پ&ن او متداومه ځائ پر ځائ 
  :مونږ ھمدارنګه دغه شيانو ته د اوليت حق ورکوو

  .په اړونده وزارتونو کې د راستنيدونکو په اړه د ظرفيتونو قوي کول) الف
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  .د وزارتونو په منځ کې د ھمکاريو زياتول) ب

  .د اضافي سرچينو تحريکول) ج

  . يوال م&تړ او ھڅو ته په aندې برخو کې اړتيا ده اړتيا لريد افغان مھاجرينو په بريالي ډول ځائ پر ځائ کول نړ

 بريښنا، ، اوبو،د ټولنيز او اقتصادي ښه والي لپاره مرستندويه چاپيريال برابرول، د ا ساسي ضرورتونو په اساس لکه ځمکې •
  .تعليم برابرول  صحت او عمومي،سرپناه

پدې . ابرول او په پوره اندازه معيشيت برابرول تر څو خود کفا شيراستنيدونکو او داخلي بى ځايه شوو ته د کار موقع بر •
  .ھمواره کړي کارونو کې ناکامې په د بې کورۍ بلې مرحلې ته aره

  .بايد چې بيرته راستنيدنه په تدريجي او رضاکارانه ډول باندې وي •

  

 يزي اقتصادي مرستی يمس

ھمدارنګه په سوله کې ھم ونډه لري، . ه فرصتونو کې مھمه ونډه ولريسيميزه اقتصادي مرستې کوaې شي چې د ودي او پرمختيا پ
 ارزونو يوه ښه بيلګه د اروپا د ددې ډول. د ډير باور را منځ ته کيدو سبب ګرځي امنيت او ثبات دې ملت او د حکومتونو تر منځ

  . اتحاديي تشکيل دې چې اساس يې د اقتصادي مرستې باندي وaړو وه

 سازمانونه له د سويل ختيځې اسيا ھيوادونه، د سويلي اسيا د سيميزې ھمکارې ھيوادونه، د اقتصادي ھمکاري په اسيا کې، سيميز
سيميزو اقتصادي ھمکاري، د  د خليج د ھمکارې شوري، د شانګھاي د ھمکارې شوري، او پروګرامونه لکه د مرکزي اسيا سازمان،

او نوري ادارې کيداي شي  اد لپاره، د ميکونګ لوي سيميزو ھمکاريو پروګراممرکزي اسيا د اقتص ملګرو ملتونو ځانګړې پروګرام د
د په داسې حال کې چې دې ډول سازمانونو . چې د سيميزې مرستې او ھمکارې، باور او د سولي او امنيت رواستلو اساس جوړ کړي

څو شته نه دې توانيدلې  او وروسته پاتې دينور په داسې حال کې ، ونډه درلودلې دهپه له منځه وړلو کې  د سياسي توپيرونوباور او
  .  ډير کړيفرصتونه

 سازمان د غړيتوب فعاليت ته دوام افغانستان ژمن دي چې د څو اړخيزه سوداګرې په اړه خبرې وکړي او د نړيوال سوداګرې د
افغانستان د . کې يي شامل کړې دېختيايي اجندا او په خپلو پرم د سيمي اقتصادي مرستې ته ډير اھميت ورکوي، ھمدارنګه. ورکړي

سيميزو اقتصادي  د مرکزي اسيااو ھمدارنګه   غړيتوب لرياقتصادي ھمکاري سازمان او د سويلي اسيا د سيميزې ھمکارې ھيوادونه
 ګډون  په فعاليتونو کېمرکزي اسيا د اقتصاد لپاره،  او د ملګرو ملتونو ځانګړې پروګرام دد شانګھاي د ھمکارې شوريھمکاري او 

مونږ ته به دخوښې ځاي وي .  چې ددغو سازمانونو ځينې فعاليتونه ھمغږي شيبه دا غوره وي، د بياځلې څخه د مخنيوې لپاره. کوي
ملي پرمختيايي ستراتيژې  او ددوي ونډه په افغانستان کې د افغانستان د چې يو ھمغږي پ&ن جوړ سره کار وکړو چې له دغه سازمانونو

  .  کړوه دخيل په چوکات کېاو بھرنې پاليسي

او د  ونډه د پل په توګه خپله تاريخي لپاره  منځنې ختيځمرکزي اسيا او دادې چې د سويلې اسيا د افغانستان ستراتيژيک ليد لورې
ميزو ددې لپاره چې مونږ خپلې موخې پلي کړو، مونږ به د سي .، وساتي له ليارې، خدمتونو او وګړو ترانزيت او سوداګرېزياتيدونکې

  . ته اړتيا ولرواو مرستو  اضافي تدابيرو  دڅخهاو د نړيوالې ټولنې  شريکانو

  

 

  #س ته راوړنې او ھيلي

 . څو له سيمه ييزو ھمکارانو سره ھمکاري a پسې زياته کړي،اقدامات ترسره کړي دي په ملي او بين المللي کچه ډٻر زيات افغانستان
دافغانستان په اړه داقتصادي ھمکاريو  کېدو سربېره له يو ځاى يزو پروګرامونو او نھادونو سره کال کې له سيمه ي٢٠٠٥افغانستان په 



 

 

٣٣ 
ه کال د سلواغۍ اتم١٣٨٨د لندن کنفرانس، د   د افغانستان اس&مي جمھوريت  

 ٢٠٠٩ کال کې په ډھلي او په ٢٠٠٦ په ، کال کې په کابل٢٠٠٥په   چې، غونډې(RECCA)د  . په aره واچوه(RECCA)کنفرانس 
   .ميکانيزمونه مشخص کړي دي کارۍ او ددې ھمکارۍ د تحقق a پخوا يې د سيمه ييزې ھم،کال کې په اس&م آباد کې ترسره شوې

 چې د ،موږ ھيله لرو.  زٻږديز کال په مۍ او جون مياشتو کې په ترکيه کې ترسره شي٢٠١٠ بله غونډه د RECCA چې د ،ټاکل شوٻده
تلف سوداګريز او ترانزيتي تړونونونه مخ له ګاونډيو او نورو ھېوادونو سره  ھمدارنګه افغانستان.استانبول غونډه د پام وړ پايلې ولري

اړه   په(APTTA)او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزيت دتړون  او پاکستان د افغانستان  تېره مياشت افغانستان.aسليک کړي دي
ګه ددې ھېوادونو  ددې تړون aسليک او پلي کول به ددې دواړو ھېوادونو ترمنځ او ھمدارن.پاى ته ورساوه دخپلو مذاکرات پنځم پړاو

 موږ به د دوبۍ له پروسې څخه چې د کاناډا .او دسيمه ييز پيوستون دتقويت لپاره aره ھواره کړي سوداګرۍ او ترانزيت د ښې له aرې
   .ګټه پورته کړو  په نوښت جوړه شوٻده، له پاکستان سره د دوه اړخيزه ھمکارۍ دتقويت کوونکي فکتور په توګهG٨په مرسته او د 

  : يو لړ aسته راوړنې په aندې ډول دي  يمه ييزې ھمکارۍ په برخه کې د افغانستاند س

 او له تاجکستان د برٻښنا ، په فعاليت پيل وکړ او له ازبکستان څخه برٻښنا وارد شوه(NEPS)سيستم ختيځ برٻښنا –د شمال  •
  .پر غځولو کار روان دى

  .دايران اس&مي جمھوريت څخه د برٻښنا واردول •

  . ترکمن له سړک سره موازي ديوې سړک د ودانولو په اړه تړون کول-  پاکستان له اس&مي جمھوريت د ج&ل آبادد •

او تاجکستان ترمنځ د مالونو او خلکو د آسانه تګ   چې په دې کار سره د د افغانستان،د آمو پر سيند د څو پلونو جوړول •
  .ه پول بېرته خ&ص شوى دىراتګ aره برابره شوې او ھمدارنګه له ازبکستان سر

  .په سرحدي زٻربنا کې پرمختګ د مالونو او خلکو د a ښه تګ راتګ رامل شوى دى •

 مزار شريف ترمنځ د اوسپنې پټلۍ مطالعه د آسيا پرمختيايي بانک په ھمکارۍ بشپړه شوې –د حيرتانو له aرې د ازبکستان  •
  .او د ودانيزې چارې يې تېره اونۍ پيل شوې

زرګونه کيلو متره  المللي مالي نھادونو او مرستندويه ھېوادونو په مرسته زرګونه کيلو متره نوى سړک جوړ شوى اود بين  •
  .شته سړکونه بيارغول شوي

  .د وروستي پړاو لپاره د تمويل په تمه ده  او،د سنګان ھرات د اوسپنې پټلۍ زياته برخه بشپړه شوې •

د  CAREC's چې دا aره د ،ھرات ترمنځ د اوسپنې پټلۍ مطالعه پيل شوې - د مزار شريف له aرې د شېرخان بندر •
  .ترانسپورت او سوداګرۍ د اسانتيا ستراتيژۍ يوه برخه ده

  . کندھار تر منځ د اوسپنۍ پټلۍ مطالعه او ډيزاين بشپړ شوى دى او د پروژې دپلي کولو لپاره د تمويل اړتيا ده–د چمن  •

ته داوسپنۍ پټلۍ پر مطالعې خبرې شوي دي او دايکو په چوکاټ کې تر بحث aندې نيول له ھرات څخه دaرام او زرنج  •
 کې د اورګاډو د  چې ديادې شوې aرې او په افغانستان، په ترڅ کې موافقه وکړهRECCA اروپايي کميسيون د دريم .شوٻده

 .مطالعه په aره واچوي نورو aرو

  سره ديوې موافقېMetallurgical Construction Corporation (MCC)د مسو پر کان  د چين له په افغانستان •
  . ميليارده ډالر پانګونه وکړي٢.٨کې د مسو پر کان   څو په افغانستان،aسليکول

  . تړونونو aسليکول٥١سوداګرۍ او ترانزيت د   درې اړخيزه او څو اړخيزه،سره د دوه اړخيزه له سيمه ييزو ھېوادونو •

 چې په دو کې د ګمرکاتو يو نوى قانون ھم ،بياکتنه او تصويب  قوانينو١٠انګونې د aزياتولو لپاره د د خصوصي ستکور د پ •
  . پروسيجرونه کتل شوي او ساده کړاى شوي دي٢٧ په سوداګرۍ کې د a زياتو اسانتياوو لپاره د ګمرکاتو نږدې .شامل دى

 Automated Systemې د ګمرکاتي معلوماتو د اتومات سيستم د کابل دھوايي ډګر په ګډون د ټولو سرحداتو په ګمرکاتو ک •

for Customs Data (ASYCUDA) پلي کول.  

  . څو د عوايدو په راټولو او د مالونو او خلکو په تګ راتګ کې مرسته وکړي،د ګمرک ديوې نوې ودانۍ ودانول •

دننه او د   چې په دې کار سره د افغانستان،ل کيلو متره سړک جوړو٣٣٦٣د لويو aرو او حلقوي سړک په ګډون د څه باندې  •
  .له aرې د ترانزيت موده ډٻره کمه شوٻده افغانستان
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رامنځته  Center for Regional Cooperation (CRC)د بھرنيو چارو په وزارت کې د سيمه ييزې ھمکارۍ د مرکز  •
 ھمغږي کړي او د نويو سيمه ييزو نوښتونو لپاره  دغه مرکز به د بې&بېلو وزارتونو د سيمه ييزو ھمکاريو فعاليتونه.کول

 د سکرتريت دنده ھم ولري او دھغو دولتي چارواکيو لپاره به د روزنې RECCA دغه مرکز به ھمدارنګه د .به aره ولټوي
  .پروګرامونه د جوړولو مسؤوليت په غاړه ولري، چې د سيمه ييزې ھمکارۍ له موضوعاتو سره سروکار لري

 
پروژې په کې شاملي  aندې شته، چې چې پرمختګ شوې دي، د يو شمير نورو مھمو پروژو د پلي کولو په وړاندې ننګونېسره له دې 

  : دي

• CASA کوم چې به د بريشنا انرژي له تاجکستان او د قرعزستان له جمھوريت څخه د افغانستان له ليار پاکستان ته ١٠٠٠ ،

 . وليږي

په ميليونونو متر مکعب ګاز به له ترکمنستان څخه د افغانستان له ليارې  ھندوستان، چې -  پاکستان-  افغانستان- ترکمنستان •
 . پاکستان او ھندوستان ته وليږدوي

 . ه ليارې ايران ته د بريښنا استولد تاجکستان څخه د افغانستان ل •

او د ګازو . په خط سره وصل شيو ايران د ريل  د د افغانستان له ليارې تاجکستان ا مطالعه چېروژې د شونتيا په اړهد پ •
 . جکستان ته د افغانستان له ليارېترکمنستان څخه تا پايپ aين د

 کار د فند تر aسه  د دواړو پروژ د پلي کولو او شونتيا او مطالعه پاي ته رسيدلې دهد شاتوت د بريښنا بندونو د کوکچه او •
 . کولو پوري ځنډيدلې دې

 ميليونونو خلکو ته  سيمه کې به په اوچې دا پروژه به عوايد لوړ کړيه چټکې سره پلي شي، افغانستان غواړي چې دغه پروژې پ
 او نړيواله ټولنه پکې دخيله وي اوځې سيميز شريکان سياسي ھوډ ولري،  يوادغه کار به ھغه وخت شونې وي چې. چمتو کړيخدمتونه 

  . په پوره کچه مرستې برابرې کړي

 د سيميزې مرستې نور اړخونه دي چې بايد  په سيمه کې پانګه اچونه او منځ سوادګري او ترانزيتد ھيوادونو تربرسيره پردې، 
  . ، تر ټولو کمه متحده سيمه په اسيا کې ده په اساسد اسيايي پر مختيايي بانک زمونږ د سيمې په قضيه کې،. ځواکمن شي

د سيمې برسيره پر دې، .  او بايد حل شيرستې مخنيوې کوياګرې او م سيميزه سودnon-tariffs او tariffs ،para-tariffsلوړ 

 چې د سيمي ھيوادونو د  ترتيب کړي چې اقتصادي پاليسي په داسې ډولمونږ په نړيوالې ټولنې غږ کوو. ديوالې لپاره ھم يو مانع دې
  . اقتصاد سره مرسته وکړي

 د امنيت او پرمختيا لپاره اړيکې. ان لپاره د اساسي ننګونو څخه دهد افغانست او اقتصادي پرمختيا هټولنيز او بيوزلې د له منځه وړلد 
کوaې شي د امنيتې حالت په عمومي ښه والې  د کار موندنهپه ورته توګه، . ، ځکه چې يو په بل مستقيک اغيز لريډيرې روښانه دي

ددې ستونزې د حل لپاره د کارکونکو مھاجرت .  يو جدي ننګونه ده چې نه ده حل شويد ډيرو افغانانو بې کاري .مھم رول ولوبوي کې
د خليج د ھمکارې  په ځانګړي توګه ، د کار موندنې حياتې فرصت د سيمې په ھيوادونو کېد ھغه افغانانو لپاره چې بې وزګاره دي

  . برابروي  په غړي ھيوادونو کېشوري

ه به مونږ د په دې توګ. مونو د پلي کولو څخه ليرې وساتوچې سياسي توپيرونه بايد د ګټورو سيميزو پروژو او پروګرادا ھم مھمه ده 
او اوږدمھالې پراختيا، سولې او امنيت به   د بيوزلې په کمولو او برسيره پر دېسيمې د وګړو د ژوند په ھوساينه کې ونډه اخيستي وي

  . ھم يقين شوې وي

 

  سپارښتنې



 

 

٣٥ 
ه کال د سلواغۍ اتم١٣٨٨د لندن کنفرانس، د   د افغانستان اس&مي جمھوريت  

 . کابل د کنفرانس څخه دمخه aسليک شيترانزيت او سوداګري تړون بايد د ان او پاکستان دد افغانست •

 چې د ھغه پروژو د  زمانې چوکات ھوکړه وکړي، بايد په يو ښکارهنړيوالې مالي اداري، دونر ھيوادونه د سيمې ھيوادونه، •
 د - ھغه پروژو پلي کول چې مطالعه يې تکميل شوي ده، او د پلي کولو په مطالعه پيل وکړي چې يواځې د کاغذ په مخ دي

 . د کنفرانس څخه دمخهکابل 

 سيميزې پروژې په خپلو  چې سيميزې پروژې په پام کې ونيسي او که شونې ويھوکړه وکړيسيميز ھيوادونه بايد په دې  •
 ملي پروژو کې شاملې کړي 

 . ارجحيت ورکړل شي ورته ځانګړيونو له لوري د سيمي ھيوادبايدله دې امله چې افغانستان په وچه کې پروت ھيواد دې،  •
 او 

 بايد  پروسېد ويزې ورکول جديدسواد ګرې لپاره  او ھمدارنګه non-tariffs او د Para-tarif ورته د بې انصاف ډول  •

 . په يو کال کې دننه له منځه يوړل شي

 د سيمي او نړي ھيوادونه په افغانستان کې پانګه اچونه پيل کړي •

 . چمتو شي يکې مرستې ورته او تخنبايد ډير تمرکز وشيد زيربنا د جوړولو پروژو ته  •



 

 

٣٦ 
ه کال د سلواغۍ اتم١٣٨٨د لندن کنفرانس، د   د افغانستان اس&مي جمھوريت  

  ، د قانون پلي کول او د بشر حقوقداريحکومت

 

  شاليد 

د بشر حقونو ته  ،، عدالت او د قانون په حاکميتاساسي عنصر دي،لپاره   رامنځ ته کولواو پراختيا  امنيتښه حکومتداري د ثبات
شفافيت، د   د اداري پروسو او فعاليتونو کېښه حکومتداري. ونډه لري  کېدرناوي، د فساد او د مجرمينو د معافيت په له منځه وړلو

  .  پلي کول ديمنتوب، حساب ورکونې کولتوراغيز ګډون، استازيتوب،

  

 څو چې ددې ادارو او ميکانيزمونو رامنځ ته کول دي د ښه حکومتدارې د رامنځ ته کولو لپاره يو له مھمه شرطونو څخه د ځواکمنو
  . را منځ ته شيلپاره يو مناسب چاپيريال 

  

 د خپلواکه سيميزو ادارو. ددې ډول ادارو او ميکاميزمونو په جوړولو کې لوي ګامونه پورته کړي دي افغانستان په تيرو څو کلونو کې
 يي څو بيلګې دي د څارنې عالي دفتر ، د ملکي خدمتونو انستيتوتاو ،او ملکي خدمتونو خپلواک کميسيون د اداري اص&حاتو ،رياست

  .  aس په کار دي لپارهکولود ښه حکومتدارې د را منځ ته چې 

  

 د وaيتې کچه په ،ادارو ملي پاليسيو او  د- چې حکومتداري ته به د افغانستان اس&مي جمھوري دولت خپله ژمنه بيا له سره کوي
فعاليتونه تر  د پراختيا لپاره ھوډ منه د خدمتونو  د ملکي خدمتونو،ونه جوړولمپه لوړه کچه د ګمارنې ميکانيزو حکومت پاليسي جوړول

مناسب ،  جوړول او دوديز او قانوني عدلي اصولو د تطابق لپاره د پاليسياو د ملي روزنې د پاليسي جوړولو او پلي کولو سره کول
 او نډه ځوکمنه کول د مدنې ټولنې وښځو د کاري پ&ن په پلي کولو کې مرسته کول او بااaخرهد   او نوښتونو په جوړلو سرهميکانيزم

 له لياري به وده - و  عام ګرځول په ټول ھيواد کې د قانون پلي کول او د ټولو وګړو د بشر د حقونو ساتنه اوکافي سرچينې ورته برابرول
  . ورکړي

  

په وaيتې  د ملکي خدمتونو اص&حات، ھمغږي، ضوعاتو تمرکز کوي، ملي حکومتداري او د پاليسيو د حکومتداري په پنځو مودغه سند
  د بشر حقوق د قانون حاکميت اوکچه حکومت داري، 

 

   د پاليسي ھمغږي ملي حکومتداري او

د ژوند په حالت مستقيم  ومتداري د ملي پاليسيو دپراختاي او پلي کولو لپاره اړينه ده چې دا به د افغان وګړوملي حک ھمغږي اغيزمن او
  . اغيز ولري

 د د افغانستان د اس&مي جمھوري دولت ننګونې  دوامدارهھمغږي په وړاندې د  پلي کولو پراختيا اوداو پروګرامونو ملي پاليسيو د 
  چې نه شي کولي د اغيزمنې حکومتدارې چارې ترسره کړي يو مانع دېد توان په وړاندې ځواکونو  جوړونې قانوناجرائيوي او

 
اص&حات راوستلي دي چې aندې ھم په کې شامل کومتدارې مھم  ح مليد  څخه د افغانستان اس&مي جمھوري دولت٢٠٠٢-٢٠٠١له 
  : دي
 

 د ټاکنو خپلواک کميسيون تاسيس شو •

 ملي ټولټاکنې يې په بريا سره اداره کړي  •

 .  کې فعاله ونډه لوبولې ده او د خپل موقف په استازيتوب د حکومت د فعاليتونو په څارنهټاکل شوي وګړو په زياتيدونکې توګه •

  .  مطبوعاتو او د مدنې ټولنې د سازمانونو په ځواکمنيدو کې پرمختګ شوې ديد خپلواکه •

د افغانستان اس&مې جمھوري حکومت د ننګونو په پام کې نيولو سره د . لوي ننګونې پاتي ديد پورتنيو aس ته راوړنو برسيره، 
  : حکومتدارې د اص&حاتو لپاره aندې موضوعاتو ته ژمن دي

 
  په ګډون د اداري پرمختيا له لياريد ادارۀ امور، راختيا لپاره ھمعږيد ملي پاليسي د پ •

 . او د ټاکنو په پروسه باور را منځ ته شيپه سمه توګه اداره  ټاکنې  ترڅولوړولاو خپلواکي  وړتيا د ټاکنو د خپلواک کميسيون •



 

 

٣٧ 
ه کال د سلواغۍ اتم١٣٨٨د لندن کنفرانس، د   د افغانستان اس&مي جمھوريت  

  ل د تاسيس لپاره کار کو)پوستونو(د اساسي قانون په اساس د ټولو ټاکل شويو وګړو •

 د اساسي قانون له مخې ورکړل شوېتر څو پارلمان  نورې مرستې برابرې کړي د وړتيا د لوړولود افغانستان پارلمان ته  •
 . دندې په اغيزمنه توګه پوره کړي

 

   د ملکي خدمتونو اص�ح 

. منو فعاليتونو په اجراتو تړاو لرياغيز  ادارو پهد په ملي او وaيتې کچې په ډيره کچه قانون مندي د دولت، دا يو منل شوې حقيقت دې
  .  معيارې خدمتونه وړاندې کړي په وخت او څو اړينه ده تر منځ د ځواکمنو اړيکو د جوړولو لپارهيوه توانمنده اداره د مرکز او وaيتونو

  : دېaس ته راوړنې په aندې ډول  خپلواک کميسيون  د اص&حاتو کال راھيسي د ادارې او ملکي خدمتونو٢٠٠٣له 

 د اص&حاتو د پلي کولو و چمتو کول څو او نور مھم کليدې اصولد ملکي خدمتونو د کارکونکو د قانون تسويد او تصويب •
 . د معاشونو او بستونو نوې سيستم پلي کړي په عامه خدمتونو کې او  aره ھواره کړيلپاره

 او .  ادارو کې پلي شوٻدهتيا په ټولو وزارتونو اوو د پلي کولو پروسه په سلو کې ا اص&حات لومړيتوبونو بيارغونې دد •

 څخه ډير کارکونکي او له ٣٠,٠٠٠له  چې کې  وزارتونو او ادارو١٥ په د معاشونو او پستونو د نوي سيستم پلي کول •
 .  ښوونکې د پوښښ aندې راوستي دي٤٣,٠٠٠

 څخه ډير ١٧,٠٠٠  چې لهرکزونو تاسيس کول او په وaيتونو کې د روزنې وaيتې مد ملکي خدمتونو د انستيتوت جوړول •
 .  او انګليسي د زده کړې په برخه کې روزلې ديد مديريت، کمپيوتر کارکونکي يې

 . تنه يې لوړپوړي مامورين دي ٣,٠٠٠ د استعداد په اساس چې  څخه د ډيرو ملکې خدمتونو کارکونکو ګمارنه٣٠,٠٠٠د  •

ګه ھمغږي او خوځښت څو په سمه توورته اړتيا ليدل کيږي  چې په عامه څانګه کې پوھيږو ننګونو په اړه خو بيا ھم، مونږ د دوامداره
ادارې او ملکي خدمتونو د اص&حاتو د   بهددې لپاره چې دا ستونزې حل شي، د افغانستان اس&مي جمھوري دولت .را منځ ته شي

 د ملکې خدمتونو د اص&حاتو په  اوې کې موقف لوړ کړيبه يو غير رايه اخيستونکې غړي په توګه کې کابين خپلواک کميسيون رئيس
  : چې aندې کارونه به تر سره کوي د کابينې يوه کميټه جوړه کړي برخه کې به

 
 له سره ترتيب کړي  قانوند د نړيوالو معيارونو مطابقد ملکې خدمتونو  •

 د سيستم د پلي کولو پروسې ته دوام ورکړي   د پستونواو د معاشونو •

  تاسيس کولد ملکې خدمتونو د ګمارنې او ټاکنې پروسه او د استعداد په اساس واکهيوه خپل •

فکر کوو : د اھميت او کارونو د ډيروالې له امله موند ادارې او ملکي خدمتونو د اص&حاتو خپلواک کميسيون د مسوليتونو  •
 مياشتو په ١٨څخه تر  ١٢نې جوړښت کې د په اوس  اداره د شکايتونو او څانګې د ګمارنې ھئيت دوهچې په ستراتيژيک ډول

د شفافيت   بهپروسه ګړندې کړي او په ډيره اغيزمنه توګه دا کار به د اداري اص&حاتو د پلي کولو. ترې بيله کړو دوران کې
 . هاساسات په پام کې ونيول شي، لکه څرنګه چې د افغانستان ملي پرمختيايي ستراتيژې کې په ګوته شوې داو حساب ورکونې 

 

   په و#يتې کچه حکومت داري 

ثبات را منځ ته ې ستونزې حل او  بې امنيت څو لپاره ډيره مھمه موخه دهد افغانستان اس&مي جمھوري دولت حکومتدارې کچه په وaيتې
  .  پرمختګ ته aره ھواره شي په سيميزه کچه اوکړي

کاري  د خپل ، د خپلواکه سيميزو ادارو رياست بهaس رسې ولرياغيزمن سيميز حکومت ته  لپاره چې د افغانستان ھره ټولنهددې 
   :څو aس ته راوړنې ولريشي   له مخې په مخ aړرغونېد پروګرام او د لومړيتوبونو  چوکات په داخل کې

 د پاليسي تسويد کول د وaيتې حکومت داري •

 ه وکړيڅو په وaيتې کچه د خلکو استازيتوب ود د وaيتې شوراګانو ځواکمن کول؛ •

 . ، ځکه چې دا نوې تاسيس شوي دينوي ټاکل شويو ادارو ته د جھت ښودنهد  •

   د پروسې پيل کول او ددوي د کارکونکو لپاره د وړتيا د لوړولود واليانو د دفترونو جوړښت کې اص&حات راوستل •



 

 

٣٨ 
ه کال د سلواغۍ اتم١٣٨٨د لندن کنفرانس، د   د افغانستان اس&مي جمھوريت  

  : &حاتو لپاره ګامونه پورته کړيچې د aندې اص د وaيتې حکومت دارې د پاليسې د تصويب يه صورت کې به حکومت وتوانيږي

 په اړه وضاحات  ص&حيت، مسوليتونو اود دندوپه وaيتې کچه د ټولو فعالينو  •

 .  شته قوانينو برسيره لږ تر لږه د اوو نويو قوانينو تسويد١١د اوسنيو  •

 د اداري سرحدونو لپاره د شاخصونو تعريفول  •

د ، د افغانستان د ثبات پروګرامد ولسواليو د خدمتونو پروګرام،  لکه  پلي کول چې په لومړيتوب کې دي،پروګرامونوھغه  •
 او د د aس رسۍ پروګرامد افغانستان د ټولنې د افغانستان د وaيتونو پروګرام، ،  د والي د فند پروګرامپه اساساجراتو 
 . نيسي د پوښښ aندې ھيواد کې ښاروالې په ټول ١٥٣  چې د حکومتدارې د م&تړ پروګرامښاروال

 ٨٠پړوا کې  به په لومړې د پروګرام له لياره، د خپلواکه سيميزو ادارو رياست او اړونده وزارتونهد ولسواليو د خدمتونو  •
دا يقيني   ښکاره کړي اوڅو د ولسوالې په کچه د وaيت شتونوچې ډير پکيج به ورته ورکړل شي،  پام لرنه وشي، ولسواليو ته

 . ټولنې ته برابره ده ه جکومتداري په مستقيمه توګه او ښچې اساسي خدمتونه کړي

، او د ښاروالې ټولټاکنې به په aر به حکومت کلي، ولسوالي او دښاروالې شوراګانې وټاکيپه راتلونکې کلونو کې ھمدارنګه،  •
  . د حکومت ګډون ته پراختنيا ورکړي، څو په ټولو کچو کې واچوي

 د واليانو او ملکي ړي چې له مخې يي وزيران، معينان وټاکي او يو داسې ميکانيزم جوړ کد ګمارنې  چېد افغانستان حکومت ژمن دې
ځانونو وقف لري او د سولې او پرمختيا لپاره   او ھغه کسان چې قابليتد ګمارنې لپاره شاخصونه تعين کړي لوړپوړو چاروکو خدمتونو

  . کړي دي وګماري
 

  د قانون حاکميت 

 او  شفاف، انډولپه برخه کې چې ټولو افغانانو ته د اوسنې عدالت د اص&حاتو په پ&ن کې لري ري حکومتد افغانستان اس&مي جمھو
د بشري  د امنيت عدم ثبات، په افغانستان کې د قانون حاکميت مانع ګرځې عبارت دي لهھغه ننګونې چې .  عدالت چمتو کړيبرابر

  .  اړتيااو د کافي فند  د جوړولو اړتيا،زيربنا منابعو د وړتيا لوړولو او

 کې په ګوته کړي دي، NJSSځانګړي موخې په  او نړيوالې ټولنې  اس&مي جمھوري حکومتددغو ننګونو د حل لپاره، د افغانستان
  : دغه aس ته راوړنې يې لرلي دي.  ھم شامل دېNJP کې چې دغه

  ھمغږي او يوالې د عدلي سيستم •

 ريت يو نوي سيستم په ھيواد کې په ملي کچه د قضيو د مدي •

  د کاکونکو لپاره پرمختللي روزنې  په قضايي برخه کې •

 د سکتورد عدالت  څو پلي کولو ته دوام ورکړي، NJPد  به ، د افغانستان اس&مي جمھوري حکومتد پام وړ ننګونو ته په کتو سره
  : باور ډير کړل شي په عدالت باندي  د aندې فعاليتونو په مرسته اواص&حاتو ته پراختيا ورکړل شي

 تر  د شوريد شخړو د حلاو د رسمي عدلي سيستميې  به يوه پاليسي ترتيب او پلي کړي چه له مخې به د افغانستان حکومت •
شرعيت، د  د  پيژندل شوي دي، څو د شخړو د حل شورګانې ھم دغه ونډه په رسمي توګهمنځ اړيکې په ګوته شي، چې

، لکه  د حقونو ددفاع په ګډون ډلود زيانمنونکو، او د بشر د نړيوالو حقونو، ورو قوانينود ھيواد ن افغانستان اساسي قانون،
د عدلي وزارت به ددغې پاليسي په نھايي کولو او پلي کولو کې مشريز . فيصله وکړيپه اساس  و حقونواو ماشومان دښځو

  .رول ولوبوي

 د نورو قضايي مسلکي وګړو په ګمارلو سره پراختيا  اوaنود قاضيانو، څارنواته په سيميزه کچه  ې سيستمد رسمي قانون •
 .  لومړيتوبونو ولسواليو څخه به پيل کيږي٨٠ورکول چې د 

حقوقي مرستې د سيستم د لګښتونو توان نلري، د   څارنواaنويجزايد  قانوني استازيتوب لپاره ھغه کسانو لپاره چې دد  •
 او  معرفي کول

 اتحاديي ځواکمن کول لواکېخپ څارنواaنود افغانستان د  •

، او سوداګري د د مدني، جزائي،  نوي کولد اساسي قانون د غوښتنې په اساس د ټولو قانوني او حقوقي چوکاتونو بيا کتنه او •
 . ل د عوامو aس رسۍ ورته برابرو او قانوني مراجعو ته يي ويشل او ټولو قضايي اوقوانينو په ګډون



 

 

٣٩ 
ه کال د سلواغۍ اتم١٣٨٨د لندن کنفرانس، د   د افغانستان اس&مي جمھوريت  

ه د پاليسيو په پوره ډول بيا د قانون د حاکميت اړوند، جوړول په پوره ډولد عدلي ادارو فعاليت  د افغانستان په ھر وaيت کې •
  کتنې پلي کول

 او او په ټوليزه توګه ښه حکومتدارياو د بشر د حقونو د تيري نشتوالې ،  خپلواکيد عدلي ارګانونو، کولد قانون د حاکميت د يقيني 
.  بايد په ټولو ھغه وګړو چې افغانستان کې اوسيږي، پلي شي څخهبې له کوم تبعيض قوانين،  نور او، د افغانستان اساسي قانونثبات

 وي چې پھکومه ځانګړي قضيه کې را منځ خو که چيرې کوم نړيوال تړوند ماليه څخه معاف نشي،  او  په وړاندېھيڅوک به د قانون
 ، که کوم افغان په ھر aمل چې وي د نړيوالو ځواکونو له لوري په اساسد افغانستان د اساسي قانون او نورو اړونده قوانينو. ته شي

ي ادارو له لوري به محاکمه کيږي، او دغه قوانينو بايد افغان چارواکو ته وسپارل شي او د افغانستان د عدل  او يا زنداني شيونيول شي
کنترول په aس کې ولري، په دې ورستيو کې د متحده اياaتو او بنديخانو د افغانستان حکومت به د ټولو زندانونو او ته په درناوي سره 
د بګرام د زندان اداره افغان حکومت ته يې  جمھوري حکومت تر منځ يو تړون aسليک شوې، چې له مخې به د افغانستان اس&مي

 ږيدې برخه کې يو ښه پيل ګڼل کيچې په کوم ، وسپارل شي

 

   حقونه ید بشر

د بشر حقوق د افغانستان .  ټولو افغانانو ته د بشر حقونو ته aس رسۍ برابر کړي څولنې شونې ھڅي کويد افغانستان حکومت ټو
 : و کې يي aندې شامل ديد يادولو وړ aس ته راوړن.  يو اصل وه مرستهد دوه اړخيزو وګړي او د نړيوالې ټولنې تر منځدولت، 
 س د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کميسيون تاسي •

 .  يې ښځينه غړي وي٣٥ په سلو کې لږ نر لږه ، لکه په پارلمان کېپه انتخابي ارګانونو کې ښځو ته لږ تر لږه برخه ټاکل •

 . تړونو ته ژمن او aسليک کړي يي ديد بشر د حقونو او  د ملګرو ملتونو •

و او مدنې ټولنو کې په aر واچول شي څو د افغانستان د په پراخه کچه فعاليتونو ته اړتيا ليدل کيږي چې په دولتې ادار، د راتلونکې لپاره
چې برسيره پر دې، . د بشر د حقونو ټاکل شوي معيارونه په واقعيت تبديل او عملي شي (Afghanistan Compact) ژمنې

څو دا يقيني کړي ړي، افغانستان دولت ديته ژمن دې چې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کميسيون ته کافي مالي مرستې برابري ک
، aندې اص&حات به د لومړيتوبونو په  وګرځيد افغانستان حکومت يو طبعې مسوليتاو د خلکو ھيلي   د بشر حقوقچې عدالت او

   :اساس کيږي

 
 د بشر د حقونو د ساتنې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کميسيون به د ھغه تدابيرو څارنه کوي چې په اغيزمن ډول •

 په aر اچول شوي ديز  ارهلپ

 به د ددې څانګې ماموريتڅانګه تاسيس کړي،  د عدلې وزارت کې د بشر د حقونو حکومت به خپلي ھڅې ډيرې کړي څو •
او د ملګرو  کولو څارنه به کوي،اړتياوې پوره بشر د حقونو  د او  راپور ورکونه وي تفتيش اوحکومت د اجراتو په اړه

ولو ص جمھوري حکومت له لوري د ملګرو ملتونو د اافغانستان اس&مي د  چېراپور ورکونې د د بشر حقونو دشوري ملتونو
  لوړي کړي  به وي، وړتياد پلي کولو په برخه کې

   د پلي کولو پروسي ګړندې کولپه افغانستان کې د ښځو د ملي کارې پ&ن •
 

  راتلونکې ګامونه

 کو پ&نونو ته او ستراتيژي معيارونو د اندازي وړ د کابل کنفرانس لپارهبه په مرسته  د نړيوالې ټولنېد افغانستان اس&مي جمھوري دولت
 .  څو يادې شوې موخې تر aسه شيپراختيا ورکړي

 

  ژمنې  د افغانستان د اس�مي جمھوري دولت

 : ته وده ورکړيخدمتونوته  د افغانستان وګړو لويو ھڅو سرهڅو ژمن دي افغانستان دولتد 

  تر منځ د پاليسيو د جوړولو او پلي کولو لپاره ښه ھمغږي راوستل ادارو\زارتونوحکومت د ود  •

 د م&تړ ميکانيزم جوړولد سيميزې حکومتدارې لپاره   اود وaيتې حکومتدارې د پاليسي تصويب •

  او ازادې ټاکنې ترسره کولپه ټولو کچو کې بې پري، شفاف د افغانستان د اساسي قانون له مخې •



 

 

٤٠ 
ه کال د سلواغۍ اتم١٣٨٨د لندن کنفرانس، د   د افغانستان اس&مي جمھوريت  

 څو د عامه ادارې د  aندې به کار کويڅارنې  د سياسي مرستې او چې د جمھور رئيس يوې کميټي تشکيل کولد کابينې د •
 . اص&حاتو پلي کول په اغيزمن ډول تر سره کړي

  تاسيس کول چوکات  سياسي او اداريد اجندا تعقيبولو لپاره د اړتيا وړ اص&حاتو او وړتيا د لوړولو د بيړنيو •

 يقيني کول   حالت د ښه کولو او ورته د ټولو افغانانو aس رسيبشر د حقونو دد  •

   پلي کول او په ټول ھيواد کې د زندانيانو حالت ښه کولNJPد  •

  

  نړيوالې ژمنې 

چې ،  ژمنې وکړي ځينې ځانګړيټولنه چې نړيواله د افغانستان حکومت غوښتنه کوي ،وaيتې حکومتدارې ځواکمنه شي ددې لپاره چې
د حکومتدارې او  د يادونې وړ ده چې.  شوي ديمخکېکې  ونو کنفرانس او نورو، د افغانستان ژمنهپاريستنو څخه ډيريې د له دغو غوښ

  .  دي اړيکې ډيرې کمې شراکت وزارتونو د ملکياوتر منځ  د امنيتې ځواکونوپرمختيا لپاره 

او ،  به د ورته جوړښتونو څخه مخنيوې کوي ګډون او مرسته کوونکو ادارو پهDSTد وaيتې بيارغونې ډلې،  نړيواله ټولنه •
 .  د ميکانيزم له ليارې کار او دغه ميکانيزم م&تړ به کوي جمھوري حکومتد افغانستان اس&مې

 درناوې به ميراثونود افغانى ټولنې د  او اساسي قانون د اود افغانستان اس&مې جمھوري حکومت د فعاليتونو م&تړ به کوي •
 . کوي

 . د حکومت د ځانګړې تصويب ورسته پيل شي وژې او پروګرامونه بايد د افغانستانټولې پر •

 په تاسيس او په مخ بيولو کې مرسته وکړي  د نوې ارګان د محاکمېد حساب ورکونې او  •

من ځواک  حکومتدارېد وaيتيد لومړيتوبونو په چوکات کې د کاري پ&ن م&تړ کولو سره  د سيميزو ادارو د خپلواک رياست •
د ولسواليو د خدمتونو پروګرام، د افغانستان د ثبات پروګرام، د اجراتو په اساس د والي د فند پروګرام، د افغانستان د (کول 

  ) د م&تړ پروګراموaيتونو پروګرام، د افغانستان د ټولنې د aس رسۍ پروګرام او د ښاروال د حکومتدارې

نړيواله ټولنه دې د افغانستان د اساسي قانون او نورو قوانينو درناوي ې نه وي، که چيرې د نړيوالو قوانينو سره په تضاد ک •
زندانې کول يي د افغانستان د قوانينو په اساس  او شخصي مالونه او پلټنې او څيړنېد اوسيدونکو کويس او دا يقيني کړي چې 

 . او د افغانستان د قضايي قانون په چوکات کې محاکمه شي، وي

، سره له دې چې اوږد مھالې وړانديز شوي ھڅو لپاره په پوره کچه مرسته برابرويې به د پورتنيو يادو شويو مرسته کوونک •
په ثبات ھم   د حکومت د کلنې مالي امکاناتو د حالتڅو،  په ګډوند حکومت د عادي بوديجېلګښتونه به ھم په پام کي وي، 

 . اغيز وکړي

 

 

 



 

 

٤١ 
ه کال د سلواغۍ اتم١٣٨٨د لندن کنفرانس، د   د افغانستان اس&مي جمھوريت  

  ي طرحهژزي ستراتيپه افغانستان كي له فساد سره دمبار

 

 شاليد

 په يوه شبكه او ځاني غښتلتيا په باورد پيوستون ھغه جرړه ده، چې د يوي عصري تولني اوسېدونكي ددوه اړخيز  حاکميتد قانون  
 سرچينو د پاليسو تر ولكه كولو او  د شخصي ګټو لپاره د عامه دفترونو له كارولو نيولي بيا، فساد. کې يو ځاي كويسوليتونوحقونو او م

سياسي او تولنيزو فعاaنو اعتماد , چي په يوه سيستم كي د اقتصادي ,  پورې ترسره کېږي،او فرصتونو ته تر نابرابر aسرسي
, فساد د ناباورۍ . اري ولټويچد م&تر aري   دغه امر ھغوي دي ته اړباسي څو په غير قانوني شبكو كي دځان لپاره.كمزوري كوي

 . اعتماد او نظم بنسټ جوړوي, د قانون حاكميت بياد عدالت  په داسي حال كې ده چې, ه ښه تومنه ده بېنظمي اوكډوډي لپار

افغان حكومت او افغان ټولنه دواره په دې باندې متفق دي چي پراخېدونكى فساد زموږ د ملت لپاره ښكاره ګواښ او د يوه دولت په 
نړيوالو ھمكارانو او نړۍ باور او اطمينان او ھمدارنكه د ښې حكومتدارۍ , والو فساد زموز د ھېواد. و لپاره خطر ديټتوكه زموږ د ګ

د افغانستان اوسنى او راتلونكى نسل په سوله او ھوساينه كې له ژوند كولو څخه  چي له دې aرې, ژمنې زيانمنوي  لپاره زموږ
پلي كولو سره د فساد بې&بېل اړخونه پېژندلي او موږ ديوي نوې aرې په , ددې لپاره چي د فساد ستونزه ھواره كړو. محروموي

د فساد پر وړاندې د ملګرو ملتونو كنوانسيون د پارلمان لخوا تصويب او د ولسمشر كرزي لخوا توشېح  .ژمن يو چي له منځه يي يوسو
ۍ د ولسمشر لخوا جوړ  په مشرقاضي القضاتد . په ګوته كوياو معيارونه   چې په دې برخه كې زموږ د پرمختګ لپاره موخې،شوي

 داداري اص&حاتو او د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره ددرې ګونو ،چي د حكومت او پارلمان غړي پكې ګډون لري, شوى كمېسيون 
د فساد چې په پراخه کچې ر كرزى د دولت د او د اجراييه قوې د رييس په توګه ژمن دى شولسم .قواوو يوه ھمغزي دريځ ته اړتيا لري

او ډير انډول اقتصاد،  د افغانستان لپاره يو شفافه، ډيره توليدونکې،او ،  مبارزه وکړيلنډ او مځ مھالې په دوامداره توګهوړاندې په 
  .ېز جوړښت سره مرسته وکړي ټولن اويسياس

  

   )محرک(#ملونه دفساد شپږ 

دaندې شپږو aملونو په يو ځاى كېدو   ترaسه كولو لپارهپه عامه ادارو كې فساد ددرې لسيزه جګړو زٻږنده ده اود ناقانونه شتمنيو د
 د عامه شتمنيو لوټول په ځانګړې توګه په ګمركاتو او تعرفو –د طبيعي شتمنيو غصب، دوھم  –اول  سره يې تل پاتې بڼه غوره كړٻده ؛

او  تو د لېږد لپاره د قراردادونو ترaسه كول د توكيو اوخدما–  پنځم، د عامه ځمكو او نورو ملكيتونو نيول-  څلورم، قاچاق–د ريم  كې،
 څو له له اداراتو څخه د ناقانونه ګټو او ،دغه شپږ محرکه ددې aمل شوي .پروسس او قاجاق,  د نشه يي توكيو توليد–تر ټولو مھم شپږم 

  .جرمي ځواك په ساتلو كې د يوې وسيلې په توګه كار واخيستل شي
   

 چې دغه عمل د جھاني كېدو يو ناوړه ،يووالى له ځانه سره لري بين المللي کچه د ښكېلو كسانو ترمنځملي او  محرکه په دغه شپږ ټول
 ميليونه ١.٨له نشه يي توكيو او جرمونو سره د ملكرو ملتونو دمبارزي دفتر معلومه كړٻده چي په تېرو اتو كلونو كي  .اړخ جوړوي

 كال پوري له لسو سخه تر پنځلس زرو پورې قاچاق وړونكيو او ٢٠٠٧رده ډالر او تر  ميليا٦.٣ افغان كروندګرو د ترياكو له توليد څخه
 څخه ٤٦٠د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې نړيوالو قاچاق وړونكيو له  . ميليارده ډالر ترaسه كړي دي١٨د نشه يي توکيو سوداګرو 

چې په  رٻدونكو كيمياوي توكيو توليدونكي په دې ندي توانېدلي، په ھيروئينو كي د كا.ډالر ترaسه كړي دي  ميلياردو پورې٦٠٠تر 
ُ قاچاق وړونكيو ھم افغانستان ته د ميليونونو ټنو تېلو په راوړلو او زرګونو ټنو .ددې توكيو په واردٻدو كنټرول راولي زياته كچه ُ

وروستيو څېړنو ښودلې ده . ې لږې ستونزې درلودېقيمتي ډبرو او منرالونو په وړلو ك, انتيكو شيانو , چارتراشو, ھيروئينو او اپينو
دكابل له نړيوال ھوايي ډګر څخه پرته له كومې ستونزې  اوس ھم يواځې چې د پولي شستشو پر وړاندې د نړيوال كنوانسيون سره سره،

  .لس ميليونه دالر له ھيواد څخه وځي

   

 چې د نړيوالې ، افغانان په دې موافق دي،دپام وړ ھمکاريو سره سره له يو لړ .دغه ستونزي aپسې ترينګلې کړيدي بين المللي مرستي
ټولنې لخوا ډٻرى تخنيکي مرستې بېکاره او د منابعو ضياع ده او ھمدارنګه د ملګرو ملتونو ايجنسۍ په حساب ورکولو او روڼتيا کې له 

 خو د ننګونو په پېچلتيا او ،نو په ونډه نيوکه نه کوو د بدې حکومتوالۍ په رامنځته کولو کې د نړيوالو فعاa.سختو ننګونو سره مخ دي
افغان حکومت دا اړتيا درک .  اھدافو او پروسو په برخو کې د يوې جعلي ھمکارۍ په شتون ټينګار کوو،کې د ارزښتونو UNCACپه 

پروسه کې د ملي او بين المللي په دې ناوړه  . څو له فساد څخه د رامنځته شوي ګواښ پر وړاندې مشرتوب په خپله غاړه واخلي،کړې ده
 په ،زموږ د ھڅو م&تړ وکړي  موږ له نړيوالې ټولنې څخه غواړو څو په حکومت کې د اص&حاتو له aرې،اړيکو په پام کې نيولو سره

   .او ھمدارنګه په سيمه او نړۍ کې د امنيت لپاره يو باارزښته لړۍ رامنځته کړي کې د ثبات او نېکمرغۍ افغانستان

 

 



 

 

٤٢ 
ه کال د سلواغۍ اتم١٣٨٨د لندن کنفرانس، د   د افغانستان اس&مي جمھوريت  

  ن�ره او اساسات کړ

 نھادونه او حساب ،قضايي ادارې  په ټولو حکومتي ادارو کې به. څو په تمامه معنى له اداري فساد سره مبارزه وکړي،حکومت ژمن دى
 له .وشي او ساده کړاى شي پر ونډو بياکتنه  د پرٻکړې کولو په حقونو او دھغوى، د دولتي پرسونل په دستورالعمل.ورکونه واضح شي

UNCACاحکامو او اصولو بيا کتنه وشي او پارلمان ته د سپارلو لپاره به يوه مققنه اجنډا چمتو کړاى ،په قوانينو  سره ھمغږۍ لپاره به 
  . د اص&حاتو پروسه به څلورو مھمو اصولو وaړه وي.شي

ړلو لپاره په سيستماتيک ډول سره فساد د له منځه و د رامنځته کولو او دولت درې واړه څانګې بايد د ښې حکومتدارۍ د ،لومړى •
 د وزيرانو شوراى به ، لکه څنګه چې په اساسي قانون کې راغلي دي، ولسمشر به د دولت مشرۍ په غاړه ولري.يو ځاى شي

له پارلمان سره يو   حکومت به.خلکو ته خدمت او ولس او پارلمان ته د اجرائاتو په اړه د ځواب ويلو لپاره خپلې ژمنې پوره کوي
ستره . متکي وي  چې په روڼتا او حساب ورکونه، څو د حکومتدارۍ دداسې يوه سيستم بنسټ رامنځته کړي،ى کار وکړيځا

د عدالت د پلي کولو لپاره په يوه باوري مرجع او د قانون د حاکميت   څوقضايه قوه،محکمه به له حکومت سره ھمکاري وکړي
  .په يوه وروستي ملي ارګان بدله کړي لپاره

  حکومت به په دې موخه دلندن او کابل کنفرانسونو ترمنځ. برياليتوب په پلي کولو کې د پرمختګ له aرې رامنځته شي،مدوھ •
په  .لپاره يو مفصل تطبيقي پ&ن چمتو کړي)  مې ٢٠ کال د مارچ تر ٢٠١١ مې څخه د ٢١ کال د مارچ له ٢٠١٠د (  کال ١٣٨٩د

 د پايلو لپاره ميکانيزمونه په ډاګه شي او ھمدارنګه له فساد سره د مبارزې ،ت موخېکال پورې د حکوم ٢٠١٥دې پ&ن کې به تر 
  .aرې چارې په ګوته شي پ&نونو د پلي کولو لپاره به په کې

 حکومت به د خصوصي سکتور او مدني ټولنې م&تړ جلب کړي او د کړنو په څارنه او ارزونه کې د ھېوادوالو ستونزو ته ،دريم •
  .ره تګ&رې جوړې کړيدرسېدو لپا

 څو د څارنې او ارزونې لپاره يو روښانه او باوري ، د افغاني ھڅو د a غښتلي کېدو لپاره به نړيوال م&تړ جلب شي،څلورم •
  .ميکانيزم پلي شي

مو کې له  مه يې د تحليف په مراس١٩ زٻږديز کال دنومبر په ٢٠٠٩ چې د ،تګ&رې او اصول د حامد کرزي د ھغې وينا برخه ده ا 
 کال د زمري د مياشتې په اتمه نېټه په رسمي جريده ١٣٨٧ چې د ، په ھغو قوانينو کې.فساد سره د مبارزې لپاره ولس ته ژمنه وکړه

 له اداري فساد سره د مبارزې ستراتيژۍ پر تطبيق د څارنې عالي . ددې ھڅو لپاره يو قانوني نھاد په ګوته کوي،کې خپاره شوي دي
 له فساد سره په مبارزه کې دھمغږۍ لپاره ، چې په دې قانون کې ورته خپلواکي او پراخ ص&حيتونه ورکړل شوي دي،ته HOOادارې 

ددې ادارې د aسته راوړنو او خنډونو په اړه په مياشت کې يو ځل ولس او کابينې ته   ددې ارګان مشربه.به ديوه مھم ارګان وڼده ولري
   .ولتي چارواکيو ترمنځ د فساد په اړه به ولسمشر ته د خپلو څېړنو معلومات ورکوي او د لوړو پوړو د.معلومات ورکوي

 

  قانوني اصل 

 په پنځوسمه .اساسي قانون کې د ښې حکومتدارۍ او له فساد سره د مبارزې د پياوړتيا لپاره اصول او تګ&رې راغلي دي په د افغانستان
المې ادارې د رامنځته کولو او په اداري سيستم کې د اص&حاتو د تطبيق لپاره ټول دولت بايد ھېواد کې ديوې س: (ماده کې راغلي دي 

حکومت کولى شي د مرکزيت اصل په . د فساد له منځه وړل د حکومت يوه مھمه دنده بلل شوٻده.)aزم تدابير تر aسه aندې ونيسي
 حيات په پراختيا کې د خلکو د aزياتې ونډې لپاره له قانون  ټولنيزو او فرھنګي چارو د a ښه والي او د ملي،ساتلو سره د اقتصادي

 ولسمشر کولى دولتي شتمنۍ يواځې د قانون په چوکاټ کې .) مه ماده ١٣٧(  .سره سم aزم ص&حيتونه سيمه ييزې ادارې ته وسپاري
   .) مه ماده ٦٦(ډالۍ کړي  وپلوري او يا يې

 

د ). مه ماده ١٣٤( ل او د تورن پر وړاندې د دعوا اقامه د څارنوالۍ لخوا کېږي د جرمونو کشف دپوليسو لخوا او د جرمونو څېړ
 د . پوليسو او دملي امنيت د مؤظفينو لخوا ديوه ځانګړي قانون له aرې تنظيمېږي،جرمونو کشف او څېړنه د وسلوال پوځ د منسوبينو

ال شتمني له خدمت نه مخکې او وروسته ديوه داسې ارګان  د سترې محکمې د غړيو او لوى څارنو، د ولسمشر د مرستياaنو،ولمسشر
يادشوي چارواکي د شخصي منافعو د مخنيوي لپاره  .)مه ماده ١٥٤( چې په قانون کې ټاکل کېږي ، ارزيابي او خپرٻږي،لخوا ثبت

  ). مه ماده ١٥٢( نشي کولى د خدمت په دوره کې نور مشاغل غوره کړي 

  

(  ھېوادوال په دولتي ادارو کې اط&عاتو ته دaسرسي حق لري .)مه ماده ٤٢( لتي حساب ته تحويلېږي ټول دولتي عوايد يوه واحد دو
مه ٥١(  د زيان د جبران مستحق دي او کولى شي دعوا وکړي ،او که چيرې له موجب پرته له دې ادارې څخه زيانمېږي )مه ماده ٥٠
 مه ماده ٩٨(  .وان مالي کال په شپږو مياشتو کې پارلمان ته وړاندې کويدر  حکومت دتېر مالي کال د بوديجې وروستى حساب.)ماده

مه ١٢٩ ( . د ولسمشر منظوري شرط ده، خو که چيرې حکم د شخص په مرګ باندې وي، دمحکمې قطعي پرٻکړې د اجرا وړ دي.)
 ) ماده 

  



 

 

٤٣ 
ه کال د سلواغۍ اتم١٣٨٨د لندن کنفرانس، د   د افغانستان اس&مي جمھوريت  

ه فساد سره دمبارزې ستراتيژۍ دپلي کولو د څار  ل، له فساد سره د مبارزې قانون،په پام کې نيولو سره  مادې٥٧قانون د  UNCACد 
له فساد سره د مبارزې ستراتيژۍ دپلي کولو لپاره aزم تدابير ونيسي ؛ او له فساد سره د :  څو ،عالي ادارې ته پراخ ص&حيتونه ورکوي

د ښې حکومتدارۍ او ملکي خدماتو  ، د روڼتيا د يقيني کولو لپاره د تدابيرو د مؤثريت ارزونه وکړي،مبارزې دتدابيرو څارنه وکړي
   .)مه ماده ٢(  د عامه شتمنيو ساتنه وکړي او د قانون حاکميت ته پراختيا ورکړي ،لپاره شرايط برابر کړي لپاره

 

تر فساد د شخصي ګټو لپاره د عامه اداراتو له کارولو نيولې بيا د پاليسيو تر ولکه کولو او ديوه ونډې د لوبولو تر يوه متقلب ميدان 
 ته حق HOO له فساد سره د مبارزې ستراتيژي پر پلي کېدو د څار عالي ادارې .)دريمه ماده  ( .جوړولو پورې تشريح شوى دى

اتمه  ( .خپله بوديجه چمتو او د ملي بوديجې ديوې برخې په توګه يې د کابينې او پارلمان لخوا تصويب ترaسه کړي  څو،ورکړل شوى
 نېغ په نېغه ولسمشر ته د حساب په ورکولو، کاري ساحه کې خپلواکه ده او ، په خپل منجمنټHOOرې د څارنې عالي ادا .)ماده 

 ددې اداري په کاري ص&حيتونو .) مه ماده ٤،٦ (.ھېڅ شخص او اداره نشي کولى له فساد سره د مبارزې په aره کې ورته خنډ شي
 بين المللي ادارو او له دولت سره د ، انجو ګانو،دولت کې د بانکي نھادونو په ، خپلواکو کميسيونونو،کې د دولتي او انتخابي ادارو

  ) مه ماده ٧ ( .معامله لرونکيو خصوصي ادارو پوښښ شامل دى

له فساد سره د مبارزې ستراتيژۍ د بياکتنې لپاره دغوښتنليک ورکول او ھمدارنګه دادارې د فعاليتونو  د يادې شوې ادارې په دندو کې
 لوى څارنوال او سترې محکمې له ادارو سره د ھمغږۍ ، ھمدارنګه د آديتر جنرال.)نھمه ماده ( لني راپور خپرول شامل دي په اړه د ک

 مې مادې له مخې د شتمنو ثبت ١٥٧ اساسي قانون د چې د ، ددې مسؤوليت نه لري يواځېد څارنې عالي ادارې .پروسې ھم شاملې دي
 ، پوليس،د تفتيش او کنترول ادارې. راځي او انتصابي چارواکي ھم ددوى په مسؤوليت کې خابي انت٣٥٦١ بلکې د ،او ارزيابي وکړي

  .) مه ماده١٨(  ته ورکړي HOOلويه څارنوالي و محکمه بايد د فساد پر وړاندې د مبارزې په اړه دخپلو فعاليتونو راپور 

 

   غښتلي کول ادارود قانوني 

د قانوني نھاد د aزيات غښتلي کولو ، له دي امله، جوړ شوې دي کچه په لوړه قانوني بنياد ستراتيژي حکومت دفساد په وړانديد   •
 په دې . ولسمشر به له فساد سره د مبارزې قانون د اص&ح لپاره يو فرمان صادر کړي، لومړى.لپاره به څلور تدابير ونيول شي

څو  دھغوى د شتمنيو په اړه د اظھارپاڼو چمتو کول،  لخوا د لوړ پوړو چاراکيو–لومړى  :فرمان کې به دغه مقررات شامل وي 
 د څارنې عالي ادارې – دوھم . چې دغه پاڼې غلطې او نيمګړې ندي،شي او ھمدارنګه يقيني شي ددغو اظھار پاڼو ثابتوالى په ډاګه

ک ورکول او ھمدارنګه ددې وا د قانون د نورو پلي کوونکو نھادونو لخوا دې ادارې ته د راپور ورکولو له aرې د اجرائيوي
 د عامه چارواکيو لپاره د ګټو تضاد اصول – دريم .نھادونو او نورو حکومتي ادارو لخوا د اجباري کړنو لپاره ددې ادارې وړتيا

 د څېړنيز واک  د څارنې عالي ادارې د– څلورم ،او دھغوى د سرغړونو لپاره د مجازاتو چمتو کول اخ&قي ارزښتونو دتفصيل
په اجرائيه څانګه کې له فساد سره د مبارزې د نھادونو مشري ، د اجرائيه او قضايه څانګو ترمنځ د ھڅو ھمغږي– پنځم ،لتعريفو

 په فساد باندې دنيول شويو شتمنيو ترaسه – شپږم ،ته له نورو ديپارتمنونو څخه د متخصصينو لېږل د څارنې عالي ادارېکول او 
 د فساد د ثبوت په توګه ديو – اتم ،معامله کوونکيو او نوروھمکارانو له خوا د معلوماتو افشا کول حوالي د ، د بانکونو– اووم ،کول
 د دولتي – لسم ، کې د فساد لپاره د جريمې ټاکلUNCAC په –نھم   اوثبوت د وسيلي په توګه کارولد فساد د  د ژوندتن 

 به د خپلو فعاليتونو په اړه د څارنې عالي ادارې –ولسم  يو، چې په جرمي پېښو کې aس ولري او،چارواکيو لپاره مجازات
 نړيوالو تجربو ښودلې ده دوه اړخيزه حساب ورکونه د فساد پر وړاندې مبارزه کې مھم ارزښت .پارلمان او ولس ته راپور ورکوي

چې نه يواځې په قانون  ،داسې سياسي شرايط برابر کړي  څو له فساد سره د مبارزې نھادونو لپاره، ځکه حکومت ژمن دى.لري
مدني ټولنې، ولس او پارلمان ته په راپور ورکولو سره   بلکې په عمل کې ھم خپلواکي ولري او په منظم ډول،کې خپلواکه وي

   .دھغوى اعتماد او باور تر aسه کړي

 څو له فساد سره د ،ر وکړيچې دغه حکم به ټولو بوديجوي نھادونو او خپلواکو ادارو ته ام، ولسمشر به يو حکم صادر کړي،دوھم •
او د کال په لومړيو مياشتو کې د عمل لپاره درې لومړيتوبونه په ډاګه کړي او ھمدارنګه ھغه م&تړ په  مبارزې يو پ&ن چمتو کړي

م  به دغه پ&نونه له وخت سره سد څارنې عالي ادارې . چې د دې پ&ن د عملي کولو لپاره ورته د رئيس لخوا اړين دى،ګوته کړي
 ولسمشر به دشوي . دھغوى لخوا د پ&ن دپلي کولو ارزونه به وکړي او ولسمشر او ولس ته به راپور ورکړي،يو ځاى کړي

 به دحکومت د ټولو نورو HOO . کابينې او ولس ته معلومات ورکوي،او دخنډونو د له منځه وړلو په اړه پارلمان پرمختګ
 کال د ٢٠١٠دولسمشر فرمان او حکم به د . ورکويوايي او ھغوى ته به حساب  ته ځواب پارلمان پوښتنوارګانونو په شان د 

  . مه صادر شي٢٨فبرورۍ په 



 

 

٤٤ 
ه کال د سلواغۍ اتم١٣٨٨د لندن کنفرانس، د   د افغانستان اس&مي جمھوريت  

او  د قضايي ستونزو کتنه وکړي  څود حکومتي ادارو او اداري چارو دفتر ترمنځ، ولسمشر به يو کاري ځواک رامنځته کړي،دريم •
کاري ځواک به خپله کتنه بشپړه کړي او خپل سپارښتونه به د کابل  دغه .دھغوى اړوند مسؤوليتونه او ص&حيتونه مشخص کړي

 څو د خپلو چارواکيو ددندو شرح او کاري ، له دې سره سم به ټولو دولتي ارګانونو ته امر وشي.کنفرانس ته وړاندې کړي
  .چمتو کړي پروسيجر او ھمدارنګه دھغوى وړتيا د ملکي خدماتو له قانون سره سم

 ځاى ، چې په فساد تورن دي، چې په يوه فرمان کې دھغوى اوسنيو او پخواني چارواکيو محاکمه،ه حکم وکړي ولسمشر ب،څلورم •
 دعدليې وزارت ته aرښوونه شوې . دغه فرمان ھمدارنګه د سترو جرمونو د کاري ځواک لپاره يو جزايي اصل چمتو کړي.کړي

 . سره سمون پيدا کړيUNCACقوانين د   څو له مخې يې د افغانستان،يوه مقننه اجندا جوړه کړي څو پارلمان ته د سپارلو لپاره
 له دې سره سم به له قضايه قوې .د قانون تصويب وي Panel Code کال کې به يو لومړيتوب له فساد سره د مبارزې د ١٣٨٩ په

   . ګروپونو او ادارو محاکمې ته لومړيتوب ورکړي،مفسدو کسانو  څو،څخه وغوښتل شي

 ناوي عملياتي ب

. انډوليزه شي به عملياتي او تکتيکي کچواو په ستراتيژيک،  ھمغږېځواکمنه،  رھبرې به د فساد په وړاندې د مبارزې، له عملياتي پلوه
 د تعين شويو  به اداريخپلواکې په اجرائيوي برخه کې  اوچې کابينه مشري کوي، د ھڅو په ستراتيژيکه کچه به جمھور رئيس

 لويه کاري قوه، ، د جرمونوهد څارنې عالي ادارپه عملياتي کچه به، . څواب ويونکي وي به ورته  کولو په وړانديد تر aسه معيارونو
په مخ بيايي،  په مشرې د څارنې عالي ادارې خپلې ھڅې  به ادارېپه وړاندې د مبارزي نورې  او جرمونواو د فسادلويه څارنوالي، 

عوام خلک په  او پارلماند کابينې له ليار جمھور رئيس به.  به له aس ته راوړنو خبروي عوامرئيس ته به راپور ورکوي اوجمھور 
د  . د تر aسه کولو مسوليت ولريد ځانګړو پايلو ھره دولتې اداره به، په تکتيکې کچه.  خبروي کېشپږو مياشتو\منظم ډول په دري

  . پراختيا ورکړي پروګرامونه ته امه پوھاويد عد عامه aس رسي اوفساد په وړاندې د مبارزې ټولې ادارې به 

  

.  رول لوبوي، لکه چې وړاندې ذکر شول په توګه د اوه محرکينوفساد  د کوم چې چې تمرکز اوه بناو ته ديپه لنډ مھال کې د حکومت
 د  ويستلوچې د.  تاسيس شي ته زيرمو د ھيواد طبعې به)اداره ( په نړيواله کچه حکومت داري کال په دوران کې١٣٨٩د  لومړې،

افغان ولس اوسنې  چې د طبعې زيرمو پراختيا د حکومت به دا يقيني کړي،  اساساتو ته به پراختيا ورکوي د نوښتونوصنعت د شفافيت
حکومت به ټول ھغه تړونونه بيا له سره وګوري چې د ، د خپلې د ژمنې د يوې برخې په توګه. او راتلونکې نسلونو ته ګټه رسوي

 نو په اړه به تړونو او د اوسنيوعامو خلکو ته به د بيا کتنو پايلي اع&ن کړي، . پروسې د پلي کولو پرته ورکړل شوي ديتړونونو د 
 له صنعت  د استخراجبه ھمدارنګهحکومت .  پروسې عوامو لپاره شفافي کړي په راتلونکې کې به د تړونونو اومعلومات خپاره کړي

جانبي   او ټولنهپه چاپيريالپه وخت کې   د استخراجپلي يي کړي، څو ته پراختيا ورکړي اووو معيارون نړيوال څوسره کار وکړي
  . يشکم اعراض 

  

 چې د يو خپلواک  مالي بنسټ جوړ کړيپاره يوه لويه ھڅه په aر واچوي څو د حساب ورکونې د سيستم د نوي کولو ل بهحکومت دويم،
د عامه حساب ورکونې سيستم  . د حکومت له لپاري ولګويپه سلو کې پنځوس مسرتې  په توګه دونران وتوانيږي چې لږ تر لږهدولت

  به کال په دوران کې١٣٨٩د . عامه اتباعو ګټه وي  د د عام عوايدو په توليد او لګښت کېچې  جوړولو ددي لپاره وي د ب&کونوکې
 ، د پاليسيو په جوړولو سرهرا منځ ته کيږي  کېپه توريد  درملورغونې د وسايلو، خوراک، سون او چې د حکومت د فساد د پيل aملونه

، د ګمرکاتو سيستم به ځواکمن کړي ،د مخدره توکو د مبارزې د برخې په توګه: حکومت به ھمدارنګه. د فساد مانع او مخنيوې وکړي
 ترتيب  سنديوه جامع د سرچينو يدود عوا. تري استفاده کيږي ھغه کيمياوي توکو د توريد مخه ونيسي چې د ترياکو په جوړولو کې څو د

 او د عوايدو په راټولولو کې  د حکومت عوايد لوړ شي څو خپل کاري پ&ن وسپاريچې عوايدو ادارو ته خبر ورکړياو ټولو دولتي 
مالي  عامه  داو مرسته  ددوي م&تړله خصوصي څانګي او مدنې ټولنې سره په لوړه کچه خبري وشي څو. ناوړه کارونو مخنيوې وشي

 بياکتنه وکړي او ھڅه  جامعاو د تفتيش د فعاليتونو ، بوديجې،د خپلو حسابونو.  او شفافيت را منځ ته شي دحساب ورکونهپه برخه کې
 څو دا يقيني شي او خپل سندونوه په پوره ډول نوي او کمپيوتر ته داخل کړي معيارونه پلي او تطبيق کړي، وکړي چې په نړيوالې کچه

  .  ساتل شوي او حساب ورکونکې يې دهت وسايل په سمه توګهچې عامه ملکي

  

د  په نږدې او ليري سيمو کېد زنجير جوړولو له aري د ګاونډيو سره  لپاره د شته تدابيرو برسيرهمخنيوېد  د قاچاقحکومت به دريم، 
 د ھيواد قانون پلي  کې د ھيواد په اراضيچې ،به پانګه واچوي امينتي حاaتو په برخه کې  دقاچاق د ھڅو مخنيوې وکړي او ھمدارنګه

  . کيداي شي

  

حکومت به په لوړه کچه يو ھئيت جوړ  .څخه حل کړي  د څو اړخونو د فساد د يو aمل په توګهحکومت به د ځمکې موضوعڅلورم، 
ي ځمکو ستونزې  او شخص د عامه ورکړي چې وړانديزونهچې يو لړې،  مخور وګړي به په کې وي چې د مدنې ټولنې غړي اوکړي،



 

 

٤٥ 
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د نړيوالو . لپاره تسويد کړي يو قانون د مرستو او عامه توکو د پلورلو د  چېaرښونه وکړيته حکومت به د عدليي وزارت . حل کړي
 او ټولنې  د شخصي عامهد ترکې د تطابق تګ&ره،  دغه قانون تسويد کړي، لکه د جاپان دځمکېله ټولو غوره فعاليتونو په کارولو سره

 څو دغه پروګرامونه په aر واچويبه يو لړۍ ازمايښتي حکومت .  د ملکيت د حقوقو شرکتونه جوړ کړي څوت ته پراختيا ورکولشراک
 او حکومت به يو شفافاو لومړيتوب ورکړل شي،  پروګرام ته به پراختياد ځمکو د ثبت  . وارزويتګ&رو اعتبار په افغانستان کې

 په کرھنې، صنعت او  او د پراختيا د تصديوړتياوې ځمکو ته د aس رسې او اخصي څانګې د ش څوتک&رې ته پراختيا ورکړي
  .  کې د کارونو فرصتونه توليد کړيخدمتونو

  

  .  او پروسو په اساس اص&ح کيږي د تعين شوي اصولو او د بيا کتنېد ډلې د لوړې کچې تړونونه به، پنځم

 او دنړې په کچه غوره کارونو باثبانه کرھنيزې څانګې په مرسته له منځه وړل کيږيو د دوامداره ا نشه توکو ستونزه به ،او شپږم
  . تمرين به په ھيواد کې کيږي، چې دواړه موضوعات په راتلونې برخه کې څيړل شوي دي

اره چې د عوامو ددې لپ . د بې ثبانې يوه سرچينه ده او د ورانکارو لپاره مرسته کوونکې دهکمزورې حکومتدارې اوم، په وaيتې کچه
 د پوليسو او سيميزو چارواکو  څو اجرات ښه شي اود اص&حاتو يو پرګرام ته پراختيا ورکړي حکومت بهباور بيرته تر aسه کړو، 

او د وaيتې چارواکلو  ګون لپاره به ميکانيزم جوړ او ځواکمن شي، د اوريدو او غبرد قانونې شکايتونود ټولنې  . ښه شيحساب ورکونه
يو خوځښت را منځ ته کړي  به  بناو لپاره اوه فعاليت ددغواوږد مھالې. ورې د فاسد او جرمي فعاليتونو په وړاندې ګام اخيستل کيږيله ل
 ګړندې حکومت به خپلې ھڅې، څرنګه چې حکومت يو اوږد مھالې پروسه د . باور به تر aسه کړود افغانانو او د نړيوالې شريکانو چې

   . پوره کړي معيارونوناو ددغه شپږو ب څوکړي

  

.  به اص&ح او ساده شيپه وخت کې د وګړو د غبرګون  د حکومت او، په ځانګړې توګه پروسهشوداګرېد حکومت د برسيره پر دې، 
په ) ٣د موتر چلولو aيسنس، ) ٢پاسپورت، )١:  څو پروسي په aندې شپږو ساحو کې حل کړيموخې تعيني شي د وخت په اساس به

 او د لوړو زده کړه په ادارو کې  د کابل او نوروپه ښوونځيو کې شموليت او د سندونو د ورکړې پروسه) ٤ټاکلو او ګډون، حج کې د 
د .  په ځانګړې توګه د رغونې په برخه کېجوازحکومتي ) ٦د عامه تدارک پروسې، ) ٥ ، د بھرنيو سندونو په رسميت پيژندهھمدارنګه

به د اص&حاتو مخکې او وروسته کارول  سره  ھمکارېد ګډې  او نورو اداروه غيرې دولتې موسسو د خپلواکراپور کاردښاريانو د 
 ته په داسې حال کې چې حکومت په دې برخه کې ښکاره پرمختياو. د بدلون په برخه کې په ګوته شي څو د کارونکې اغيزمنتيا کيږ ي

  ميليون څخه ډير د موبايل١١افغانستان د . يو لست ته پراختيا ورکړيه د اص&حاتو په دې موده کې به د کابل تر کنفرانسژمن دې، 
له دې امله .  په چټکې سره پراختيا مومياو د نورې فايبر .ګډون کونکي لري  ميليون څخه ډير د انترنيت٢او له .  کونکي لريګډون

  . سې نورې ھم ساده کړيد سوداګرې پرو  څو د ميکانيزم جوړولو لپاره ھڅې وکړي حکومت- د بريښنا حکومت به

  

د ملکي .  ستونزې حل کړيګمارنې  د او د امنيت څانګې پستونويکي لوړ پوړو تخندپه ملکي خدمتونو کې  حکومت به ھمدارنګه
 او  څو د ګمارنې، بيا کتنه وشيجوړې شوي دياص&حاتو لپاره  خدمتونو ملکي خدمتونو د اص&حاتو کميسيون او اړونده ادارې چې د

د څارنې ، مت د جګپوړو پستونو لست برابر کړابل تر کنفرانس پوري به، حکود ک.  فعاليتونه د قابليت په اساس شوي ديپرمختګ
ه يو زماني پ&ن ه بد څارنې عالي اداربرسيره پر دې،   په ګډون چې د شفافي پروسې په اساس به وګمارلشي،عالي ادارې
   . پلي کړې د کابل تر کنفرانس پوري يياوو خپرولو ته چمتو  اتصديق څو ملکيتونه په کې اع&ن، برابر کړي

  

  څويون مشرې يې کوله چې د پارلمان او حکومت غړي پکې وه، د جمھور رئيس د يو کميس عظيمي، قاضي القضاتمحترم عبدالس&م
 او په  د شفافيت په اړتيا تاکيد وکړد ګمارنېدغه کميسيون نه يواځې . د اړتيا وړ اص&حات او د فساد په وړاندې مبارزې ارزونه وکړي

 ځينې سپارښتنې فساد او خرابه حکومتدارې په اړه  يې دخو د قضايي برخه کې. اجرائيوې برخه کې د پرمختيا اړتياوې په ګوته کړلې
 د قاضي  اولنزو د حخپله خوښه او ژمنه د په ګوته شويو ستو ستره محکمه به له دې امله مونږ داسې ھيله کوaې شو. ھم ورکړلې

   .القضات له لورې د وړانديز شوي حلونه به برخه کې وښئئ

  

 باور تر aسه  چې د افغانانو او د نړيوالې ټولنې شريکانو خوځښت را منځ ته کړيفعاليت ددغو شپږو بناو باندي به د اړتيا وړدوامداره 
 نورې ه پلي ھڅې په راتلونکې کلونو کې په دې برخه کېحکومت به خ،  پراختيا يوه اوږد مھالې پروسه دهڅرنګه چې د حکومت. کړو

 تر  د ملي کچې څخه د ټولنې تر کچې پورې ھيوادوالو ته چې يو لړي اساسي کارونهچې حکومت به داد توان ورکړي. ګړندې کړي
لي ټيلي کام پورې ښکاره  ملي اردو څخه تر مچې اغيزمنتيا يي د ملي پروګرامونه، . موخه دهچې دا د حکومت يو منځ مھالې سره کړي

ته د کليو په کچه پراختيا لوړه   چې د ملي پيوستون پروګرام حکومت دٻته ژمن دېافغانانو ته اساسي خدمتونو برابر کړي، شوې ده
حکومت به يو لړې  په دې مھال کې،. ته متوجه وي  وaيت، ښارواليو اوچې ولسواليو  او يو ملي پروګرام ترتيب کړيکړي

 وړاندې  د خدمتونو د وaيت او ولسوالي په کچه اوڅو حکومتدارې ښه کړي اساسي کارونو په اړه ترتيب کړيدولت ده د پروګرامون
فعاليتونه  لنډ او منځ مھالې. ترتيب او پلي کيږي ونه له مخې به يې پروګرام چېيو مھم ميکانيزم ويد وزارتونو ټول به .  ښه کړيکول
رمايه د تيښتو مخنيوې وشي، ميلياردونو ډالره بيرته د س  د څوترتيب کړي او منظم پړاونه ثابتشفاف،  اره د پلي کولو لپد قوانينو بايد

  چمتو کړو  لپاره د جذب او ھيواد د بھرنې پانګې اچونېافغانستان مرکز ته راستانه کړو



 

 

٤٦ 
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  نړيوالي مرستې 

 يو د حکومت عملياتې پ&ن .په وړاندې فعاليتون ځواکمن کړيد فساد انستان د ملي ګټو غوښتنه داده سياست ته وده ورکړي اود افغ
د فساد محرک عوامل زمونږ د نړيوالو خو  .سيستم جوړ کړي دې  ارزونې اوهمعيارونپه دې اړه د پرمختګ  چې چوکات وړانديز کوي

  .  او فعاليت پرته له منځه نشي تل&ېفعالو مرستشريکانو د 

 ټولې جوړ وه کړيزه چې دحکومت نړيوالې ټولنې د؛ته بلنه ورکوي ،ه حکومت يوه برخه وګرځود ښ ددې لپاره چې نړيوال تړونونه
 او د  د سوادګرې پروسې او کارونو باندې بيا کتنه کويملګرو ملتونو په ادارو او نړيوالو موسسو کې  ټولې به دلومړې. کړي

 او  لويو دونرانود  او کارونهد تړونونو پاليسيدويم ټولې به . ي دمعيارونو په اساس شUNCACاص&حاتو لپاره به سپارښتنې کوي څو د 
د پروژو او  تدارک،،  اصولد رغونې.  توکو د پراختيا لپاره به سپارښتنه کوي معيارونو اړخيزهاو د دوه، څيړي افغان حکومت تر منځ

  تګ&ره به د انتقالدغه ډول.  پلي کوaي شي چې ډير دونران او د افغان حکومت يېاو د حساب ورکونې معيارونهپروګرام مديريت، 
تدارک په اړه سپارښتنې د . د فعاليت او ساتنې لپاره برابر کړي  او د اړتيا وړ چوکات به د افغانې تړون کوونکو لپاره کم کړيلګښت

 مخنيوې  د کارولوملي سيستماو يا د نړيوالو پروسو په اساس پرې ھوکړه شوې ده دې  قوانيونو د ملي د نورو موضوعاتو په اړه چېاو
په پام   بايددا ډول مانعھوکړه کړې وي د افغانستان د ملي سيستم په اسا به وي چې  او د کار په وخت کې چې دواړه اړخونو پرې کوي

   کې ونيسو

 او د پايلو په اساس غوښتنې په ددې لپاره چې تخنيکې مرستې د. افغانستان به په راتلونکې کلونو کې تخنيکې مرستې ته اړتيا ولري
و بيا کتنه وکړي، د څو د پوھانو اسنادون ډله تشکيل کړي  فعالو خلکو يوه چېغوښتنه کويحکومت نړيوالې ټولنې څخه لورې و، 

په افغانستان کې به .  او په کارونو کې د لګښت د کنترول اعظمي ھڅې وکړياجراتو په اساس مراجع او تړونونه جوړ کړي
، په ھيواد کې اساسي چې افغانان ددي توان او ژمنتيا پيدا کړي  کله چې په کافي اندازه لوړه کچه بدلون وموميحکومتداري په ډيره

 په بيړنې توګه د بشري وړتيا د  د نړيوالې ټولنې څخه غوښتنه کويله دې امله حکومت.  په خپله په مخ بوځي کارونهاقتصادي او ټولنيز
 د فساد په وړاند د  تهد څارنې عالي ادارېدا چې .  څو د فساد aملونه له منځه يوړل شي کړيپروګرام د ھيواد دننه پيل پراختيا

 د وړتيا په لوړولو کې د څارنې عالي ادارېچې دونران دې  غوښتنه کوي حکومتد مشرتابه رول سپارل شوې دي،  مبارزي
 پروګرام چې له مخې يې د ماليي CTAPد . مرسته وکړي څو د فساد په وړاندې په مبارزه کې د ټولو څخه مخکښه شي

 تخنيکي متخصص ګمارل کيداي شي او دونر به وزارت ته فند برابروي، يوه ښه په مستقيمه توګه داسې انګيري چېوزارت 
  . د فساد ضد دولتې نور ارګانوسره مرسته کوaې شي  اود څارنې عالي ادارې چې بيلګه ده

په داسې حال . تفصيل ته اړتيا لري چې بايد په خپل وار سره وڅيړل شي نځ ته کيدو ګواښ يو تحليليد فساد د را م د مخدره توکو له امله
 د مبارزې د ستراتيژې  نشه يي توکو په وړاندېھم د، چې داکې چې دولت به د امنيت او د قانونو د حاکميت لپاره ګامونه اوچت کړي

زمونږ او ددوي د ماشومانو د ژوند حالت به پراختيا ونه  انق&ب پرته،  د کرھنې په برخه کې دويل کيږي چې اجزاوې دي، داسې
 د وړتيا ه خپرولو، د شبکو په جوړولو او د نړي مونږ سره په ګډه د علم پله دې امله مونږ د نړيوالې ټولنې څخه غواړو چې له .مومي

په ځانګړې ډول په اروپا  کرھنه،  او ختيځي اسيا کېي لکه د اروپا، شامل د نوې عصر څخه په عبرت اخيستلو اوڅخه په ګټه اخيستنه
 چې د  بزګران وتوانيږي د اړتيا وړ ارزښتونه برابر څ، او د چمتو کولو په زنځير کې د ارزښتونو په زنځير کې پانګه اچونهخو، کې

  . نړيوالو بازرونو سره اړيکې ونيسي

له دي امله . ميکانيزم ته اړتيا لري  نړيوال م&تړ لپاره يو ناولې ستراتيژې دد مبارزې  د حکومت ھر اړخيزهد فساد په وړاندې
  د فساد په وړاندې د مبارزې، چې تاسيس کړي د څارنې او ارزونې يو نړيوال ماموريت چېله نړيوالې ټولنې څخه غواړي، حکومت
 د معيارونو په وړاندې پرمختګ ارزونه  اويمشورې ورکړ  د پاليسي په اړه، څود نړي د مدنې ټولنې غړو، ادارو د کارپوھانونړيوالو 

 او په aندې په ھرو دري مياشتو کې يو ځل له افغانستان څخه ليدنه کوي د څارنې او ارزونې يو نړيوال ماموريت به. وکړي
رک کې ې د خلکو په د چې کوم موضوعګانو ته اړتيا ده چ او په دې اړه سپارښتنېد معيارونو تعريف :موضوعاتو به تمرکز کوي

د ښارٻانو د راپور د ،  پلي کول فعاليتونهاو غوره نړيوال چې کومو څيزونو ته اړتيا ده  کړنويو لړې مشورې په بي&بيلوبدلون راولي، 
 او عوامو ته د فساد په وړاندې د حکومت د ، د افغانستان حکومتي ادارواو نړيوالې ټولنې،  د پيژندګلوې م&تړ او مرسته کولکارد

 د شرايطو په نړيوال ماموريت د څارنې او ارزونې د  کار وکړي څوحکومت به د نړيوالې ټولنې سره،  راپور ورکولهپه اړمبارزي 
 ھمدارنګه نړيواله ټولنه به يو  دغه ماموريت تاسيس اود مناسبو کسانو يو لست برابروې څو او نړيواله ټولنه به اړه ھوکړه وکړي

 .  په کارونو کې ورسره مرسته وشيميکانيزم جوړوي څو ددغه ماموريت

مونږه يوځاې کوaي .  به نړيوالې ټولنې ته د يو نوي شراکت فرصت وړاندي کړياو سياسي وړتيا ژمنه، د افغانانو ليدلورې، رھبري،
 دداسې چې د لندن کنفرانس يوه داسې ناسته برابروي. چې د افغانستان اتباع ورته aس رسۍ ولريکووچې ښه حکومت را منځ ته  شو

 م د پلي کولو په ميکانيزداسې يو فرصت وي چې د کابل کنفرانس به .ھوکړه وکړو په  جھت او ډول ستراتيژې مفکوريھڅو لپاره ددې
 د افغانستان خلک کوaې شي  جوړونې او فعاليتونو سره کره پ&نيواځې ددې ډول.  ھوکړه وکړو او معيارونوختګ د تدبيرونومد پر

  .  او په خوشحاله او ھوساينه کې ژوند وکړي، چې ددوې حق ھم دې باور وکړيچې په خپل حکومت
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 مرستې اغيزمنې يډير

 

بھرنيو مرستې د خپلو  د- افغانانو مالکيت  مرستو په برخه کې د دژمن دي چې دولت  اس&مي جمھوريد افغانستان
 مالکيت اړونده د  دغه ياداښت.واکمن کړيځ - په چوکاټ کې ولګويد افغانستان د عمومي بوديجې له مخې لومړيتوبونو 

ونکې لپاره  د راتلاو د حکومت او دونرانو لپاره،  تحليل کوي، د ځينو لويو ننګونوځينې اوسنې موضوعاتو باندې خبرې کوي
   .ځينې وړانديزونه کوي

 

  د ھيواد د ملکيت اړونده کليدي موضوعات 

 لري، له نظره نشو  کې اقتصادي وده اود بيوزلې په له منځه وړلو افغانستان په پرمختيا، د مرستو اساسي ونډه چې د
په .  د بھرنې مرستو څخه تمويل کيږيعادي بوديجه  په سلو کې٣٥ نږدې  اود افغانستان ټول پرمختيايي بوديجه غورزوaي،

  .  جوړاوه٤٣ کال کې د داخلي عمومي توليداتو په سلو کې ٢٠٠٨ بھرنې مرستې په  توګهټوليزه

چې   دا ھم مھمه ده-  څومره سرچينې لګول شوي ديلپاره چې مرستې اغيزمنې وي، مھمه موضوع يواځې دا نه ده چې ددې
 ېد اغيزم په افغانستان کې،.  د ډول له امله ډير اغيزمن کيږيکوم چې د سپارښتنې مرسته څومره اوږد مھاله اغيز لري،

 د حکومت ، اغيزمنه مرستهچې د بې ثباتې له امله کمزورې شوې دهپرمختيا تر ډيرې کننګونې ډيرې ځانګړي دي، پراختيا 
د افغانستان حکومت په له دې امله، . ي له منځه يوس&ملونه  د بې ثباتېڅو قانونمندې د ودې لپاره ډيره مھمه ده اود وړتيا

 په پايله  خوځښت چې او يو داسې- په ھغه وخت کې پرمختيايي موخې تر &سه کو&ې شي مرستې يواځې  چېدې باور دې

  .  مرستې په روښانه توګه د افغانانو په مشرې وکارول شي او مالکيت يي ولري کله چې- کې په مرستو تکيه ونلري

 : اغيز زيانمن کوي د مرستو  کېافغانستانپه  من کوي او په پايله کېڅلور اساسي موضوع ګانې دي چې مالکيت اغيز

د   وي او د دونرانو ډير ځلې مشورتې، د مرستې کچهاوس مھال: سرمايه کيږي  کېمرستې د دونرانو په لومړيتوبونو. ١
د  ،د بيلګې په توګه.  د افغانستان د لومړيتوبونو د ځواب وينې په اساس ويد غوښتنې او ارجحيت په اساس وي، نه دا چې

 -  د کارونو دتوليد کې مھم دياو دي چې د اقتصادي و-  زيربناوي چې د افغانستان کليديافغانستان حکومت په دې باور دې
لګښت د وړتيا څخه ډير   د اوسنېچې ځينې سکتورونو خو په داسې حال کې تر aسه کړي،مرسته بھرنې  په ديره کچه بايد

 . فند تر aسه کوي

 ري برخې د څلور څخه د د بھرنې مرستې داده چېد يوالي يو مھمه ستونزه: ملي مالکيت محدود دې د پرمختيايي پروسې. ٢
.  لګول کيږي له لوري تيريږي، چې د افغانستان د حکومت د بھرنې بوديجېيي د دونرانو د پروګرامونو د پلي کولو له ليارې

ھم د   ډيره برخه په سلو کې٢٠له دغو .  په سلو کې بوديجه د افغانستان د حکومتي سيستم له ليارې لګول کيږي٢٠او يواځې 
 حکومتپه حقيقت کې، . لګول کيږي  ددوي له لوري ټاکل شوي لومړيتوبونو له مخېږي چې په ګوته کيدونرانو له لوري

 .  لګولو ص&حيت لري١٠يواځې د پرمختيايي بوديجې په برخه کې په سلو کې د 

مرستې د بوديجې او د چې د  سره له دې .دا چې مرستې چيرې څې او څه aس ته راوړنې لري، معلومات کمزوري دي. ٣
علوماتو د نشتوالي  ممکملو، او قانع کوونکو د باوري، خو ډيره انديښنه اوس ھم يي معلومات ښه شوي دي، نې په اړهوړاندوي

د باوري . ې دبھرنې بوديجې د لګښت له ليارې د دونرانو د پروګرامونو له لياراو د افغانستان د بوديجې په برخه د دواړو
 ډير د لګښت پ&ن کره ھمغږي او  دونرانو تر منځ٥٠-٤٠ په افغانستان کې د  د دولت اوپه دې مانا دې ې معلوماتو نشتون

 په وaينې .د حکومت سره په توافق لګول کيږي يواځې نيمايي بوديجهپروګرامونو ددونرانو  ،د بيلګې په توګه. ستونزمن دې
چې د افغانستان ه لويه ستونزه امنيت ده يو، خو بيخي نشته امنيت، او  او راپور ورکونه کمزورې دهد لګښتونو وړاندوينه کچه

 . برخه ھر کال پکې لګول کيږيد مرستو ډيره 

 د  اوډير مھم عنصر چې په پاې کې به د افغانانو د مالکيت .د افغانستان د وړتيا خ&وي په اغيزمن ډول نه دي ډکې شوي. ٤
 د افغانانو د وړتيا ولو او اجرا کولو په ګډون د اداره کپرمختيايي موخود خپلو  ،مرستو څخه په خ&صون کې مرسته کوي



 

 

٤٨ 
ه کال د سلواغۍ اتم١٣٨٨د لندن کنفرانس، د   د افغانستان اس&مي جمھوريت  

، ډيرې يي د دونرانو له لورې په مخ بيول سره له دې چې د څلور برخو يوه يي تخنيکې مرستو ته بيله شوې ده. لوړول دي
 د  چېا دتړل شوي ده، او ديته اړتييو لوړه سلنه مرسته افغانستان ته  برسيره پر دې،.  او اغيز يي اوږد مھالې نه ديکيږي

 په اساس نږدې ، کوم چې د محترمو نړيوالو غيرې دولتې موسسو د څيړنو او خدمتونه تر aسه کړي څخه توکيدونر ھيواد
 د عوايدو  د ھيواد اقتصاد، وړتيا اوپه ځاې ددې چې بيرته ډونر ھيواد ته ځي، چې افغانستان ته راځې مرستې ٤٠په سلو کې 

 .  کومه ونډه ولريپه بنسټ کې

 

  او راتلونکي پ�نونه د اړوند موضوعاتو تحليل او څيړنه 

   مرستې بايد د ملي لومړيتوبونو سره تړاو ولري 

 ورته ټاکلي دي، او  موخي جامع پوري١٣-٢- ٢٠٠٨ د حکومت د پرمختيايي پاليسي د د افغانستان ملي پرمختيايي ستراتيژي
 د افغانستان د بوديجې له ليارې فغانستان ملي پرمختيايي ستراتيژيد ا. ددغو موخو منځ مھال بيا کتنه به سږ کال ترسره شي

 په اساس چې د افغانستان ملي پرمختيايي ستراتيژې سره وته شويو فندونوګد دونرانو د په او تر ډيرې کچې . پلي کيږي
ر aسه کولو کې ستونزې ، په مخ وړل کيږي، چې دا کار د افغانستان د ملي پرمختيايي ستراتيژې د موخو په تمطابقت نلري

 د افغانستان  او مداخله ونکړيچې دونران نور په فندونو کېله دې امله د افغانستان حکومت غوښتنه کوي . را منځ ته کوي
 ، د دونرانو سره په نږدې مشوره کې د لګښتونو لومړيتوبونه څو افغانانو ته اختيار ورکړيپرمختيايي بوديجه په پراختيا کې

   .په ګوته کړي

 بايد د افغانستان ملي و پروګرامونه په خپلو بوديجو کېد دونران ھمدارنګه په دې باور دې، د بيړنې موضع په توګه،حکومت 
 د حکومت پوھيږي چېددې لپاره چې ښه اړيکې ورکړل شي، .  د لومړيتوبونو ښکارندوي ويپرمختيايي ستراتيژي

د افغانستان د بوديجې په  او دونرانو ته ، ارزښته دې نور لومړيتوب تموخوافغانستان ملي پرمختيايي ستراتيژي اساسي 
 د  ګران کار دې، خو حکومت په دې باور دې چې ھڅې د وشي چېسره له دې چې .نور روښانه کړل شي چوګات کې

د مرستو په ستان  د افغان، چېوشيد حکومت د لومړيتوبونو له مخې  له بھرنې بوديجې د پرورګرامونو لګښت دې ھمدونرانو 
  . سلو کې اتيا جوړوي

 چې اساسي aمل يې دنشي کوaې چې نور فند جذب کړي،  داده چې ځينې د لومړيتوبونو سکتورنهد يوځاې کولو بله ستونزه 
فعالو ډونرانو څخه  حکومت له فند ورکړل شي، ددې لپاره، چې دغو ساحو ته نور. پروګرام نشتون ديملي مالي ځواکمن 

 څو د افغانستان کليدي  مرسته وکړيترتيبولو کېاو پروګرامونو په ارزونه  ملي د نويو او اوږد مھالوې چغوښتنه کړې
 د جذبولو د وړتيا د کرھنېانرژي او د کليدي لومړيتوبونو لکه زيربنا، په اوسنې ملي پروګرام کې .لومړيتوبونه پلي شي

   ارزونه بايد وشيهډيروالې يو

 

   .ه شيند پلي کولو لپاره ځواکمبونو  بايد د لومړيتوملي وړتيا

کوaې شي چې د   اود حکومت وړتيا لوړه کړي  چې د فند لګښت د حکومت له aري کوaې شي چېحکومت په دې باور دې
چې د افغانستان د  په داسې حال کې. جوړولو کې برخه واخلي د ھيواد په په واقعي توګهله ليارې   او حکومتوپلي کول

 چې د حکومت د بوديجي له ليارې سرچينې برابري دونران کوaې شي  چې يو بريالي ميکانيزم دې فندکمکيبيارغونې 
دغه .  او سرچينې په مستقيمه توګه حکومت ته برابرې کړيچې يو ګام وړاندې واخلي د دونرانو د فند لپاره دا مھمه دهکړي، 

 چې مونږ ته د بوديجې په اړه د د اړتيا وړ تصميم نيولو کې ده حکومت د خپلوامو فعاليتونو لپاره يوه مھمه پروسه موضوع د
 سرمايه  د حکومتي سيستم له لوري د دولتددې لپاره چې دا يقيني شي چې ډير فندپه ھمدې وخت کې،  خو،. مرسته کوي

سرچينې په   بايد دحکومت په وړتيا چې باورد دونرانوکه چيره لګښت يې په ګوته شوي وي او يا نه، ، ګذاري شوې دې
   .اغيزمنه توګه لګوaې شي، لوړ شي

او د ھغه ھيوادونو په کچه چې   د عامه ماليي په برخه کې يې aس ته رواړنې درلودلې،چې فخر کويپه دې  د مالي وزارت
ساد په وړاندې  د اداري فً، يقينا،خو بيا ھم د پرمختيا لپاره اړتيا شته.  مثبت پرتله کيږيکې په ورته حالت کې دي، ډيرپه نړې 

په ټولو کچو  شفافيت  څو د عامه لګښتونو له دونرانو سره کار وکړيحکومت ژمن دې چېد يوې برخې په توګه، د مبارزې 



 

 

٤٩ 
ه کال د سلواغۍ اتم١٣٨٨د لندن کنفرانس، د   د افغانستان اس&مي جمھوريت  

 ورکونه لوړه کړي وړتيا او حساب مديريتي سيستم د خپل او ، او خپلواک تفتيش په ګډونحکومت د داخلي، د تثبيت کړي کې
 ورکونې د ځواکمنيدو لپاره، حکومت په دې ھم کار کويدحساب  .ته فعاليتونه تر سره کړي ورھمدارنګه په وaيتې کچهاو 
 د  يو اغيزمن سيستم د څارنې او ارزونېچې او دا به يقيني کړي.  په پايلو څرنګه کار وکړي او څه ډول راپور ورکړيچې

ونرانو بوديجې ته aرښود وي، که چيرې له اري چوکات بايد د دد پايلو دغه ک.  شتهکې لومړيتوبونو په ټولو سکتورونو
  . بوديجې څخه بھر وي او يا د اساسي بوديجې په چوکات کې وي

، د انديښنې وړ خبره  سره لومړيتوبونه پلي شي ډول په وخت او اغيزمن چې څو دا يقيني کړيد وړتيا جذبولپه جدي ډول، 
  اوھم د ژمنو  کمه کچهد لګښتونو .)٢٠٠٨/٢٠٠٩ په %٤٣(. لګول شوي ده  د ډيره کمه برخهد اساسي بوديجېلکه چې  ،ده

، د  چې سم اجرات وشيددې لپاره. له ګواښ سره مخ کويد مرستو وړاند وينه  ونډه لري اود پيسو د ورکړې په فاصله کې
&ن او اجرا کولو د بوديجې په کليدې برخو لکه پ د اړونده وزارتونو ھمدارنګهاو ،  اص&حاتو ته اړتيا دهمالي په وزارت کې

  . ول اړين ديد وړتيا لوړکې 

 

  . د مرستو د کارونو او د ھغه څخه د تر #سه شويو پايلو په اړه معلومات بايد غښتلي شي

  د ځانګړوبرابرول يې د دونرانو  د وړاندوينې وړ معلومات اومنظم، باوري ھغه مرستې چې افغانستان سره شوي دي 
او اړونده  د څو کلونو ژمنه شونې نه ده، پ&ن له امله ستونزمن کار دې، دا په دې مانا ده چې د  او د مرستې دوروپرتليزو

 په ھيواد حکومت له دي املهپه پايله کي، . چې کله تر aسه کيږي د افغانستان دبوديجې د دوران په وخت کې نه وي معلومات
ونرانو د د د. جوړ کړي د پ&ن او لګښت  بوديجې بھرنې دچې دا ستونزمنه کيږيچې کې د لګښت په اړه کره انځور نلري، 

 له دې امله نشي کويحکومت ډير کم معلومات لري، پروګرامونو په برخه کې چې د بھرنې بوديجې له ليارې لګول کيږي، 
  . کې ونيسي څه شې ورته په پام او يا د اوږد مھالي لګښت لپاره په خپل لنډ مھالي پ&ن کې شامل کړيچې دغه لوي لګښتونه 

 

  د حکومت ژمنې 

  :حکومت دغو موضوعاتو ته د رسيده ګي او مرستو دخپلولولپاره غوښتنه کوي څو 

 : له #ندې #رو د حکومت د لومړيتوبونو د په ډاګه کول ) ١

 څو د کارموندنې اوداقتصادي ودې لپاره اھدافو ته ،له ملي پراختيايي ستراتيژي څخه کار اخيستل د افغانستان •
په . دملي پراختيا په ستراتيژۍ کې شامل شي  کال کې د افغانستان٢٠١٠مړيتوب ورکړل شي اودغه موخې په لو

له روښانه پايلو   کال په پسرلي کې د کابل ترکنفرانس پورې٢٠١٠دې کې به د مھمو سکتوري کلسترونو لپاره د 
  .سره ديوه ليدلوري چمتو کول شامل وي

 کال په پسرلي کې د کابل تر ٢٠١٠د  - ي پروګرامونو لپاره داړتياوو په ډاګه کولد سکتوري خ&وو او د نويو مل •
دملي پراختيا له ستراتيژۍ  کنفرانس پورې د زيربناوو، بشري منابعو پراختيا او کرھڼې په برخو کې د افغانستان

ارنګه د زياتو سرچينو د  شته مھم پروګرامونه او پروژې به ھم دھغوى د ګټورتيا او اغېزمنتيا او ھمد.څخه پيلول
 .لپاره وارزول شي جذب

 څو وکړاى شي د لومړيتوبونو دپاليسۍ د منعکس کولو لپاره د ،د بوديجې ديوه منځ مھالي چوکاټ رامنځته کول •
 ونډي په دې ترتيب به په منځ مھالي ډول د لومړيتوبونو په برخه کې د a زياتې ،پاليسۍ يوه ريښتينې وسيله شي

 سرچينو په مرسته تر  وړانديز شوي مالي او لګښتي منځ مھاليډيرو باوري دغه کار د .برابره شيلپاره زمينه 
ټاکلو او د داخلي عوايدو د  سرچينو د کارولو،  لپاره دحکومت او د شريکو مرستو کوونکوaسه کيداي شي، څو د 

  .لپاره يو ځواکمن بنسټ جوړ شيپاليسيود بحث اړتيا اړونده 

 حکومت به د بوديجې د لګولو .ه په ګټوره توګه د کار اخيستو لپاره ظرفيتونو ته پراختيا ورکولسرچينو څخ له •
 کنټرول او څارنې لپاره د ظرفيت د ، مالي تمويل، تدارکاتي پ&ن او پلي کولو،لپاره د پروګرام د ډيزاين او بوديجې

  .لوړولو لپاره تخنيکي مرستې چمتو کړي



 

 

٥٠ 
ه کال د سلواغۍ اتم١٣٨٨د لندن کنفرانس، د   د افغانستان اس&مي جمھوريت  

 سيمه ييزه او ، چې په دې کې د ظرفيت لوړول او په ښاري،ې تصويب او پلي کولتګ&ر حکومتدارۍوaيتې د  •
 چې مرستې په ټول ھېواد کې په ، څو دا خبره يقيني شي،وaيتي کچه د وزارتونو پرسونل روزنه شامله ده

  .اغېزمنه توګه کارول کېږي

 : ه #ندې #رو د پايلو لپاره د حساب ورکونې زياتول ل)  ٢

 کال پورې پنځوس سلنه مرستې د ٢٠١١تر ( ال کې په اکرا کې دپخوانيو ډونرانو له ژمنو سره سم  ک٢٠٠٨په  •
 د بوديجې د لګولو له پراخولو .بايد ډونران د حکومتي سيستم له aرې خپلې مرستې زياتې کړي) حکومت له aرې 

 عامه مالي منجمنټ سيستم به حکومت ځانګړې ژمنې کوي او د او کورنيو عوايدو له زياتولو سره سربېره
  .روښانتيا او قوت به a پسې زياتوي

د بيارغونې د وجھي صندوق له استازي په مشوره کې د عامه لګښت د حکومتدارۍ غښتلي کول او  د افغانستان •
  .) تدارکاتي کړنې او ظرفيت شامل دي ،چې په دې کې دداخلي او خپلواک تفتيش کړنې( معتمدانه کنټرول 

زياتول او په بوديجوي  تو د شريکولو او د عامه مالي لګښتونو اړوند معلوماتو ته د ھېوادوالودaسرسيد معلوما •
  .پروسه کې د ھېوادوالو او مدني ټولنې د ښکېلولو زياتول

د راټولو شويو معلوماتو په کتنې سره د ډونر د مرستې د ډيټابېس او په يو شان ډول له حکومت او ډونرانو سره  •
  .غښتلي کول او ھمدارنګه د ښکېلو وزارتونو له ډٻتابېسونو سره د يو ځاى کولو تقويه کولداړيکو 

 چې د بوديجوي پروګرام له aرې ،دملي پراختيا ستراتيژۍ د پايلو د چوکاټ غښتلي کولو او ساده کول د افغانستان •
  .په ټول حکومت کې پلي کېږي

ېو پيسو ته په ستنولو کې د اص&حاتو په برخه کې د قوي ھڅونک بيارغونې د وجھي صندوق څخه د افغانستان •
  .پرمختګ يقيني کولو ته دوام ورکول

 

  له ډونرانو نه غوښتنې 

  :  څو ، چې د ډونرانو لخوا ھم ځينې اړتياوې شته،حکومت په دې باور دى

  : وړتيا او ظرفيت له #ندې #رو لوړ کړي  په افغانستان )١

 ډونران او حکومت بايد د .وګه د دولتي سيستم له aرې له لزوم سره سم د فنډ زياتول په ځانګړې ت،د فڼد زياتول •
په يوه ځانګړي ھدف موافقه وکړي او دغه  کابل په کنفرانس کې د دولتي بوديجې له aرې د مرستو د زياتولو لپاره

 په زياتولو کې د حکومت له  د عامه شتمنيو د منجمنټ سيستم او کورنيو عوايدو،د بوديجې د پلي کولو ھدف بايد
  .ژمنې سم وي

 ديوې برخې په توګه د ګټورو تخنيکي (CTAP)ملکي تخنيکي مرستې پروګرام  له تقاضا سره سم د حکومت د •
 پلي کولو او د عامه ، څو د پروګرام په ډيزاين، چې په دې مرستو کې ھغه سرچينې شاملي وي،مرستو چمتو کول

  . کې کې د ظرفيت خ&وې ډکې کړاى شيشتمنيو د منجمنټ په سيستمونو

دملي پراختيا ستراتيژۍ د   چې د افغانستان،دھغو نويو پروګرامونو لپاره د تخنيکي او مالي م&تړ چمتو کول •
د آسيايي پرمختيايي بانک او نړيوال بانک په ګډون د زٻربنايي برخو له ډونرانو  .سکتورونو لخوا برابر شوي دي

 دغه .د پراختيا پوھه ولري برابر کړي  چې په افغانستان،تجربه لرونکي کارکوونکي څو ،څخه غوښتنه کېږي
 زٻږديز کال په پسرلي کې ٢٠١٠لومړيتوبونو اود  دملي پراختيا ستراتيژۍ کارکوونکي به وکړاى شي د افغانستان

 . ته aره ھواره کړي دکابل کنفرانس لپاره نويو پروګرامونو ډيزاين

  .ختيايي پروسه کې له افغاني چمتو کوونکيو ته د ګټې اخيستو زياتولپه بيارغونه او پرا •

 په حکومت کې د ډونرانو لخوا په ھمکارۍ١ARCSC او (CTAP) نړيوال بانک د ملکي تخنيکي مرستو پ&ن •
ورکول کېدونکو تنخواوو د متوازنه کولو لپاره يو اجرائيوي کود چمتو کوي او ھمدارنګه په مرستندويه ارګانونو 

 .کې به د افغانانو د تنخواوو لپاره يوه محدوده ټاکي
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   :ھمغږۍ او معلومات چمتو کول  له #ندې #رو دمرستو #زياته  )٢

 څو له ، چې د اسنادو په کلنۍ بياکتنه تعقيبېږي، aسليک کولDCAله حکومت سره د پراختيايي ھمغږۍ د توافق  •
 پروګرامونو لپاره د منابعو په ځانګړې کولو او د پايلو په کتنهډونرانو سره دکارکوونکيو په وٻش اود ځانګړو 

  .موافقه وشي

 افغان حکومت ته د افغان بوديجې د مھال وٻش م&تړ اود بھرنۍ ، چې ډونران څه ډول کولى شي،داسې وړانديز •
کې د کابل په کال په سپرلي  ٢٠١٠ څو د ،بوديجې له aرې د ډونرانو د پروګرامونو په اړه معلومات چمتو کړي

 :  د aندې موضوعاتو په ګډون .کنفرانس کې وړاندې شي

o يتي کچه د مرستو په اړهaد پرٻکړه کولو په اړه ديوې  د معلوماتو د شريکولو او په امنيتي برخه او په و
 چې په دې پروسه کې د وaيتي بيارغونې د ټيمونو له خوا پراختيايي ،روښانه پروسې رامنځته کول

 .ھم شامل ديلګښتونه 

o څو په بھرنۍ بوديجه د پروګرامونو او پروژو په ،د ماليې وزارت لپاره ديوې پروسې رامنځته کول 
  . ولريno-objection sign-off برخه کې يو

 

 چې دا ،دعمل آجندا چمتو کړي  په پسرلي کې د کابل کنفرانس لپاره د مرستو په اړه د افغانستان٢٠١٠افغان حکومت به د 
 حکومت باور . وړاندې کويمعيارونهنړيوالو ھمکارانو لپاره له يوه متناظر درخواست سره د اص&حاتو ځانګړي دخپلو 

 بايد د ډونر دمشروطيت د a زياتې ھمغږۍ لپاره يو ، چې د کابل کنفرانس لپاره چمتو شوي، چې دا او نور بنچ مارکونه،لري
   .اصل رامنځته کړي
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  پايله

  

 نو په ډراماتيکه ، چې که چيرې دغه نوښتونه ټول سره يو ځاى شي،حکومت په دې باوري دىجمھوري د افغانستان اس&مي 
ليرې کليوته د اړتيا وړ خدمتونه او آبادي   دغه تدابير به د افغانستان.توګه د تاوتريخوالي په کمولو کې به ډٻر ګټور ثابت شي

 ددې اجنډا چمتو .سې کمې کړي، چې د تاوتريخوالي aمل کېږي چې او ھغه بې وزلۍ او بيچاره ګۍ به a پ،رامنځته کړي
 په پسرلي کې د . افغان حکومت به ددې اجنډا د بريالي کېدو لپاره په باوري مراحلو وژباړي.کول ديوې سختې aرې پيل دى

&نونه رامنځته  څو داسې مفصل پ،کابل کنفرانس څخه مخکې به حکومت له مرستندويه ټولنې سره اوږه په اوږه کار وکړي
 دغه پ&ن به د افغانانو ژوند ښه کړي او ديوه خپلواکه . بنچ مارکونو او طرحو بدله کړي، چې دغه اجنډا په پروګرامونو،کړي

   .لپاره به aره ھواره کړي او غښتلي افغانستان

  

  

  پاي
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 ضمايم
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   ضميمه لومړې

 کنفرانس لندن د :راوړنې ته #س افغانستان د

مونږ بيا ھيڅکله نشو کوaې چې . ون افغانستان د ملي امنيت او په پراخه کچه د نړي لپاره ډير حياتي دېئيو باثباته او مص
 څو د نړي په - پريږدوافغانستان بيا د ظالمو طالبانو د رژيم لخوا اداره شي چې د القاعده لپاره مصئون چاپيريال برابر کړي

  .  په شان بريدونه ترسره کړي١١کال د سپتمبر٢٠٠١ نورو برخو باندې بيا لکه د

د دې کار د مخنيوي لپاره، د افغانستان اس&مي جمھوري حکومت بايد د دې توان تر aسه کړي چې خپل امنيت وساتي، د 
خپلي اراضي خپلواکي ولري، خپلو خلکو ته د دوي استازي حکومت برابر کړي، د اقتصادي پراختيا حکومت جوړ کړي، او 

سيمه کې خپل رغنده رول ولوبوي او د نن ورځې په کنفرانس کې د شوې ھوکړي له مخې چې د نړيوالې ټولنې او د په 
  . افغانستان حکومت تر منځ شوې ده، داسي شرايط به برابروي چې دغه موخې تر aسه شي

تان او برطانوي سوداګرو، د د نن ورځې کنفرانس برسيره، په دې اونې کې په لندن کې د غيرې دولتي موسسو، د افغانس
ھمدارنګه مونږه وليدل چې . افغانستان او برطانيي ټولنو، د پارلمان غړو او د ښځو د فعالينو تر منځ ناستې تر سره شوي دي

 ميليارده دالر پورونه د ډيرو پوروړو ھيوادونو د نوښتونو د پرګروام ١.٦د نړيوالې څارنې فند او نړيوال بانک افغانستان ته 
 . ه مخې، وبخښلل

  په څه باندې ھوکړه وشوه؟ 

له اوياو څخه ډيرو ھيوادونو او نړيوالو سازمانونو چې نن په کنفرانس کې حاضر وه د افغانستان له حکومت سره ھوکړه 
  : وکړه چې

روستيو  په و٢٠١٠يو پ&ن ته پراختيا ورکړي چې د امنيت چارې د شرايطو د پوره کيدو په صورت کې وaيت په وaيت د 
  .  په پيل کې افغان ځواکونو ته وسپارل شي٢٠١١او د 

 د ١٧١,٠٠٠: دا موخه چې د افغان ملي اردو او پوليسو د ځواکونو په شميره کې د نړيوالې ټولنې په م&تړ ډيروالې راولي
 څخه ٣٠٠,٠٠٠يره له  کال تر پايه پوري، چې د ټولو امنيتو ځواکونو شم٢٠١١ افغان پوليس د ١٣٤,٠٠٠افغان ملي اردو او 

  . لوړه شي

په ټوليزه توګه، د . د بھرنې ځواکونو په شمير کې د يادونې وړ ډيروالې څو د افغان ځواکونو په روزنه کې مرسته وکړي
، ځواکونه د چرمني ھيواد په ګډون ٩,٠٠٠ او د نړيوالې ټولنې پاتې برخې ٣٠,٠٠٠امريکا متحده اياaتو د ډيروالې شميره 

  .  تنو ته رسيږي١٣٥,٠٠٠ي چې په ټوليزه توګه د بھرنيو ځواکونو شميره ډير کړي د

تدابير په aره واچول شي چې د اداري فساد مخنيوې وشي، د څارنې دخپلواکه عالي اداري او د څارنې او ارزونې د خپلواک 
  . ماموريت د تاسيس په ګډون

تان د حکومت له ليارې لګول کيږي، او د جوړښت او بوديجې د پرمختيايي مرستو غوره ھمغږي چې ډيره مرسته به د افغانس
  . د اص&حاتو سره به يي م&تړ کيږي

د نظامي ډيروالې د برابرې لپاره په ملکي برخه کې ډيروالې را منځ ته کول، د نړيوالې ټولنې د پروګرامونو په برخه کې د 
 پخواني سفير مارک سيدويل د ناتو لپاره په ملکي برخه کې نوې رھبرې رامنځ ته کولو په ګډون، افغانستان ته د برطانېې د

د لوړ پوړي استازې په توګه ګمارنه، د ملګرو ملتونو نوې استازې او يو شمير نور ملکي استازې چې د حکومتدارې او د 
  . اقتصادي پراختيا په برخه کې م&تړ وکړي

  .سي خدمتونو چمتو کړل شيد وaيتې حکومتونو وړتيا لوړول څو ټولو افغانانو ته د اسا
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د افغانستان د اس&مي جمھوري دولت د سولي او يوالې د پروګرام م&تړ کول، د سولې او يوالې د فند لپاره مالي مرستو په 
ګډون څو اقتصادي بديل د ھغو کسانو لپاره چې له تاوتريخوالي aس اخلي، د ترھګرو سره اړيکې شلوي، او ھوکړه کوي 

  . ې پروسې په چوکات کې به کار کويچې د ديموکراتيک

د سيميزې مرستې پراختيا څو د ترھګري، سخت دريځو، او د نشه يي توکو په وړاندې مبارزه وشي، او کولتوري او 
  . سوداګريزي تبادلې رامنځ ته او د افغان مھاجرينو د راستنيدو لپاره شرايط برابر شي

چې د نظامې ځواکونو ډيروالې د سياسي خوځښت سره انډول وي، نړيواله  (په ګډه، دغه تدبيرونه به د وزير اعظم غوښتنه 
 ھيوادونو د ائت&ف په ښکاره لومړيتوبونو تمرکز وکړي، او د نړيوالې ټولنې اعظمې ھڅې په aر واچوي چې د ٤٣ټولنه د 

  . پوره شي)  افغانستان له حکومت سره مرسته وکړي چې فعاليت او خدمت وکړي

 څخه ١٢س د فعاليتونو وړاندې کول دي، د ھغه بنسټ په اساس چې مونږ نن تاسيس کړې دې، په راتلونکې کليدې خبره او
 مياشتو کې په مخالفينو د ايساف او د افغانانو د دوامدار فشار په ګډون، د افغانستان اس&مي جمھوري حکومت به مخ ١٨تر 

د بشر د حقوقو، او ښه حکومت دارې لپاره په ټول افغانستان کې په زياتيدونکې توګه د امنيت، سوکالې، د قانون حاکميت، 
  . مشرې په غاړه واخلي

په پسرلې کې به مونږ بيا په کابل کې ناسته ولرو څو د پرمختګ او پلي کولو د پرمختګ ارزونه وکړو، د مصون او باثباته 
  . اضافي نړيوالې رضاکارې ونډې. افغانستان او نړي لپاره يو بل ګام
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   ضميمه يمهدو

  ونډه نړيواله
 

  نظامي 

  . تنه نور روزونکي١٠٠ کال له پاي څخه د مخه ٢٠١٠د : بلغاريا

  . تنه نور ځواکونه او د افغانستان د ملي امنيتي ځواکونو د روزنې لپاره نورې ژمنې٢٤٠: کولمبيا

  . ته ډيروالې١٩٥ څخه ١٢٠د ځواکونو شميره له : فنلند

  ).خو شميره يي نه ده ښودلې(ور ځواکونه به استوي ژمنه کړې ده چې ن: مقدونيه

  ). خو شميره يي نه ده ښودلې(ژمنه کړې ده چې نور ځواکونه به استوي : جورجيا

 ٥,٠٠٠ پورې زياتوالې راوستل چې نږدې ٥٠٠د امينيتي ځواکونو کې تر ): د بندستاګ د تصويب په صورت کې(جرمني  

 د اړتيا په وخت کې به وګمارل شي، لکه د ټاکنو د چمتوالي او امنيت خوندي  منتظره ځواکونو چې٣٥٠ته ورسيږي، او 

 ٢٨٠د جرمنې حکومت د ځواکونو کې د روزونکو شميره له . کولو او يا د غيرې مترقبه پيښو د را منځ ته کيدو په وخت کې

  .  ته لوړه شي١,٤٠٠څخه 

 امرين چې د کابل د ھوائي ميدان قومانده په aس کې ٥٣ې، او د مشوري او د اړيکو عملياتي اضافې ډله، دوه طبي ډل: يونان

  . يورو د ھيلکوپترو نوښت لپاره٦٠٠,٠٠٠واخلي، درې ميليونه يورو د افغان ملي اردو فند او 

  . ميليونه ډالره د افغان ملي اردو د روغتيايي مرستو د بوديجې لپاره١١: جاپان

  .ره څلور ميليونه يورو کې د ملي اردو فند لپا٢٠١٠په : لوکزامبرګ

 نور به د منتظره ځواکونو په توګه د ٤٠٠ته ډيروالې، چې  ٢,٦٠٠ څخه نږدې ٢,٠٠٠د ځواکونو په شميره کې د : پوليند

  . ټاکنو په وخت کې وګمارل شي

  .OMLT پورې د ځواکونو په شميره کې ډيرولې راوستل او دريم ١,٨٠٠ څخه تر ٦٠٠د : رومانيا

  . پورې ډيروالې٣١٩ څخه ٢٦٢و په شميره کې د د ځواکون: سلواکيا

  . پورې ډٻروالې١,٥٦٥ څخه ١,٠٦٥د ځواکونو په شميره کې له : ھسپانيا

  پوليس 

  .د پوليسو په شميره کې ډيروالې راوستل: استرليا

  ).  د وزيران د شورې د تصويب په صورت کې( پوليسو د امرينو ونډه  ٥ له aرې د EUPOLد : اطريش

  .ډيروالې راوستل ٣٠ څخه تر ٢٤ملکي کارکونکو په شميره کې له \د پوليسو: فنلند

 EUPOL کال تر نيمايي لوړ شي، او د ٢٠١٠ پورې د ٢٠٠ څخه تر ١٢٣دوه اړخيزه د پوليسو روزنکې به له : جرمنې

  . پورې لوړه شي٦٠  څخه تر٤٥امرينو او متخصصينو شميره به له 

  . رينو ونډه پوليسو د آم٣ ته د EUPOL: يونان

  ). ميليونه ډالره١٨٥( مياشتو د تنخواه په ګډون ٦ پوليسو د امرينو د ٩٦,٠٠٠د افغان ملي پوليسو م&تړ، د ټولو : جاپان

  . آمرينEUPOL کې د دوه تنو ٢٠١٠په : سلواکيا
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  يوالي 

  . ميليونه استرليايي دالره٢٥: استرليا

  ).د بندستاګ د تصويب په صورت کې(رو   ميليونه يو٥٠د پنځو کلونو په دوران کې : جرمنې

  . يورو٥٠٠,٠٠٠ کې ٢٠١٠په : يونان

 ميلياردو دالرو له مرستې څخه وي چې پخوايي د ٥دغه پيسي به د جاپان د حکومت د .  ميليونه دالره٥٠ کې ٢٠١٠په: جاپان

  .افغانستان سره کړې وه

  .ژمنه وشوه، خو کوم اع&ن ونشو: د کوريا جمھوريت

  . ميليونه يورو١٠کې ٢٠١٠په : ھسپانيا

  پراختيا 

 ميليونه استرليايي دالر، د افغانستان بيارغونې فند ته، ملکي فعاليتونو کې ډيروالې راوستل، د ديپلوماتيک حضور ٥٠: استرليا

  .او پراختيايي سرچينو په ګډون

 بشري مرستو د ھمغږې د سازمان له د ملګرو ملتونو د(د بشري مرستو په برخه کې د يو ميليون يورو مرسته  :  اطريش

، نيم ميليون يورو د ملګرو ملتونو د نشه يي توکو په وړاندې د مبارزې د ادارې له لورې د فساد د مبارزې د پروګرام ) ليارې

درې لکه لپاره، د ملګرو ملتونو د ماين پاکي لپاره نا معلومه شميره مرسته، د ګمراکاتو او لګښتونود عوايدو د پراختيا لپاره 

  ). له ليارېOSCEد (يورو  

  .  ميليونه کانادايي دالره د نشه يي توکو په وړاندې د مبارزې د پروګرام لپاره٢٥: کانادا

  . د ماين پاکي، د نشه يي توکو په وړاندې د مبارزې او د پخ&يني په برخه کې ژمنې: کولمبيا

  . رسته ميليونه ډالره م١١٠په راتلونکې پنځه کلونو کې : فنلند

 ميليونه يورو ته ٤٣٠ ميليونه يورو څخه٢٢٠په راتلونکې څلور کلونو کې د پرمختيايي او بيارغونې مرستې له : جرمنې

  ).  د بندستاګ د تصويب په صورت کې(لوړول 

  .د پرمختيايي مرستو لپاره دوه ميليونه يورو: يونان

بې مرستو، د روغتياي، او دافغاني د مھاجرينو او پاکستانې د خوراکي او بشري مرستو، د بشري اساسي اړتياو د ط: جاپان

 ميليونه ٣٨(مرستې، د پارلمانې او د ولسواليو د ټاکنو د چمتوالې لپاره مرستې  ) ميليونه ډالره ٢٠٠(بې ځايه شويوسره 

، )لس ميليونه ډالره( پيل لپاره  ، د افغانستان د نوې)پنځه ميليونه دالره(د غيرې قانوني وسلوالو ډلو د خلع کولو لپاره  ) ډالره

  ). ميليونه ډالره٣٢(او د ملي پيوستون، د ملسکې زده کړو او په وړه کچه د کليو د پراختيا پروګرام لپاره  

 بورسونه د ٢٠٠ بورسونه او د لوړو زده کړه ١٠٠ماستري \PhDپه راتلونکې پنځه کلونو کې د ھر کال لپاره د : ھندوستان

  .وعګانو په برخه کېاړونده موض\کرھنې

  . ميليونه يورو د پرمختيايي مرستو لپاره٢.٥: لوکزامبورګ

  . يورو په مالتا کې د افغانستان د ملکي خدمتونو کارکونکو د روزنې لپاره٦٠,٠٠٠-٥٠د : مالتا

  . ميليونه ډالره١٥٠په درې کلونو کې : سعودي عربستان

  . يورو ډيروالې راولي٥٠٠,٠٠٠برخه کې  کې پ&ن ونيو چې د پرمختيا په ٢٠١٠په : سلواکيا
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  ضميمه ريمهد

   ګډونکونکي کنفرانس لندن د

 

  :ګډ کوربه

  د افغانستان اس&مي جمھوريت، جمھور رئيس ، ج&لتماب حامد کرزې •

  ج&لتماب ګوردن براون، د برطانيي وزير اعظم  •

 ج&لتماب بن کي مون، د ملګرو ملتونو سر منشي  •
  

  :ګډ مشران

  کتر رنګين دادفر سپنتا، د افغانستان د اس&مي جمھوريت، د جمھور رئيس سر مشاورج&لتماب دا •

  ج&لتماب ديويد مليبند، د ھيواد د بھرنيو او ګډو چارو وزير  •

 ج&لتماب کاي آيدي، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استازې  •
  

  :استازي

 افغانستان  .١

 آذربايجان .٢

 اردن  .٣

 ازبکستان  .٤

 سترليا ا .٥

 استوانيا .٦

 اطريش .٧

 امريکا .٨

 اندونيزيا .٩

 اوکراين  .١٠

 ايټاليا  .١١

 ايرلند .١٢

 آيسلند  .١٣

 البانيا .١٤

 بحرين  .١٥

 بلجيم .١٦

 بلغاريا  .١٧

 بوسنيا او ھرزيګوينا  .١٨

 پاکستان  .١٩

 پرتګال  .٢٠

 جاپان  .٢٥

 جورجيا  .٢٦

 چين  .٢٧

 پراختيايی بانکد آسيايی  .٢٨

ختيايي اد آغا خان پر .٢٩

 شبکه

 تحده اياaت د امريکا م .٣٠

 نړيوال صندوقد پيسو  .٣١

 د چک جمھوريت  .٣٢

 د عربو متحده امارت  .٣٣

 د کوريا جمھوريت  .٣٤

 بانکنړيوال د  .٣٥

 دنمارک  .٣٦

 روسيه  .٣٧

 رومانيا .٣٨

 سعودي عربستان  .٣٩

 سلواکيا  .٤٠

 سلوانيا .٤١

 سويدن .٤٢

 سويس  .٤٣

 قرغزستان  .٤٨

 قزاقستان  .٤٩

 قطر  .٥٠

 کانادا  .٥١

 کروشيا .٥٢

 کولمبيا  .٥٣

 کويت  .٥٤

  لوکزامبورک .٥٥

 ليتوانيا  .٥٦

 ليتويا  .٥٧

 مالتا  .٥٨

 ماليزيا  .٥٩

 مجارستان  .٦٠

 مصر  .٦١

 مقدونيه .٦٢

 منګوليا .٦٣

 موتينګرو  .٦٤

 ناروي  .٦٥

 نوۍ زي&ند  .٦٦

 ھالند  .٦٧
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 پوليند  .٢١

 تاجکستان  .٢٢

 ترکمنستان  .٢٣

 ترکيه  .٢٤

 عمان  .٤٤

 فرانسه  .٤٥

 فنلند  .٤٦

 قبرس .٤٧

 ھسپانيا .٦٨

 ھندوستان  .٦٩

 يونان  .٧٠
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اسالمي جمهوري دولتد د افغانستان   

***  

  د ال زياتو معلوماتو لپاره

  :يكه ونيسيړد ماليي وزارت د افغانستان د پرمختيايي تگالري د رياست سره، په دغه شميره ا
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