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د پیل خربې
د پرمختګ په حال کې اقتصاد؛ د تقویت او پراختیا په حال کې امنیت او ثبات؛ او مثر
ته د ح کومتي نهالونو رسېدل ،چې ځوانانو ،مېرمنو او د ټولنې بېوزله قرش ته یې پام
لومړیتوب دی ،داسې افغانستان ترسیموي ،چې شاهدان به یې یوو .ټولې هغه السته
راوړنې چې لنډيز به یې وړاندې ولولئ ،د افغانستان د خلکو د صب او حوصلې او د
ترهګرۍ او تحمیيل جګړې پر وړاندې له حکومت څخه د هغوی مالتړ او له شک پرته
په حکومت د باور پایله ښیي ،چې ترې پرته هېڅ بریالیتوب نشوای ترالسه کېدای او په
راتلونکو کلونو کې به یې پراختیا هم نه وای موندلې.

د حکومتولۍ فرهنګ بدلون
له ترهګرۍ رسه مبارزې او په افغانستان کې د ثبات رامنځته کېدو الزمتیا ته د نړیوالې
ټولنې تر پاملرنې وروسته ،د حکومتولۍ نوی نظام د اسايس قانون پر اساس ،چې د
افغانانو د ميل ارادې ښکارندوی دی ،جوړ شو .د افغانستان د حکومتولۍ نوي نظام
جوړېدو د جمهوري ریاست په دوو پخوانیو دورو کې لوړې ژورې درلودې او د ادارو ،نوې
کېدنې ،سیستم جوړونې او ...بنسټونو جوړول هغو ارزښتونو او الرښونو ته په پام وو ،چې
د اف غانستان اسالمي جمهوریت په اسايس قانون او د حکومت په کاري تګالره کې یې
ځای درلود؛ چې پخپله له خنډونو ،رشایطو او له ګډوډیو څخه اخیستونکو محدودیتونو
رسه مخ وو .د جمهوري ریاست درېیمه دوره د «تحول لسیزې» له پیل رسه برابره وه،
چې دوامداره ثبات او همدا راز له افغانستان رسه د نړیوالو همکاریو په ډول کې د بدلون
ترالسه کول و .که څه هم د تحول تر لسیزې وړاندې حکومت د حکومتولۍ د نوي نظام
جوړېدو لپاره ډېرې هڅې وکړې ،خو د پخوانیو څلورو لسیزو جګړو ته په پام« ،د
حکومتولۍ حاکم فرهنګ» په الزم ډول د حکومتولۍ ډول او ارزښتونه نه درلودل ،چې د
لېږد او اصالح غوښتنې په حال کې ټولنې کې یې مته کېږي.
افغانستان یوه تحول رامنځته کوونکي نظام ته اړتیا لرله؛ خو شړېدل ،په فساد ککړتیا،
پاشلتیا ،موازي بنسټونه ،قانوين خالوې او ...هغه څه وو ،چې د افغانستان د حکومتولۍ
په تړاو په کور دننه او د بهرنیانو په ذهنونو کې ترسیم شوي وو .په دې حالت کې د هیلو
رامنځته کول ،باور جوړول ،د ادارې تحکیم ،یووالی او د حکومتولۍ فرهنګ بدلون
غوښت ،چې د یوې ميل دندې په توګه درک شوي او د جمهوررئیس محمد ارشف غني
او دولت په کاري لومړیتوبونو کې ځای لري.
دا څرګنده ده ،چې د نظام د را ژوندي کولو او د تحول رامنځته کولو لپاره د قانوين
جوړښتونو جوړېدو ترڅنګ ،د ماډرنو سیستمونو جوړول ،د سرتاتېژیو او پالیسیو تدوین ،د
ظرفیت جوړونې او مهارتونو روزل؛ هغه «ارزښتونه» چې دولت ورته احرتام لري او د هغو
په محور انساين او غیر انساين رسچینې تنظیموي ،ځانګړی ځای لري او هغه «الره»
چې ميل ګټو ته د رسېدو لپاره د پروګرامونو د طرحې او عميل کولو لپاره غوره کېږي،
برخلیک ټاکوونکې ده او همدا راز له مادي او معنوي رسچینو څخه د ګټورې استفادې
لپاره نيش ردېدلی.

ميل وحدت حکومت د حکومتولۍ لپاره نوي ارزښتونه او تګالرې غوره کړې دي ،چې په
تېر کې یا لیدل شوې نه دي او یا ورته ډېره کمه پاملرنه شوې ده.
«سیايس واک» ته د خلکو د خدمت په سرتګه کتل نوې موضوع ده او کلیدي اهمیت
لري ،په ځانګړي ډول درېوو قرشونو؛ مېرمنو ،ځوانانو او بېوزلو ته ،چې تل څنډې ته شوي
دي .جمهوررئیس تل «د ملت د خادم» په توګه د ځان په معريف کولو ټینګار کړی او په
وینا یې« ،باید د حکومتولۍ فرهنګ ،خلکو ته د خدمت کولو په فرهنګ بدل يش».

الف – په ميل وحدت حکومت کې ارزښتونه
د قرباين ورکوونکو قدرداين :د جمهوررئیس غني په نوښت ،د ميل وحدت حکومت
کابینې د «کب نهمه»« ،د هېواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ميل ورځې» په نوم
تصویب کړه ،چې د هېواد په رسمي کالیزه کې هم ولیکل شوه .د حکومت جګپوړو
چارواکو او مسؤولینو له هغې ډلې جمهوررئیس تل د امنیتي ځواکونو د ټپیانو عیادت کړی
او د هغوی د تر ټولو غوره درملنې الرښوونه یې کړې او په دغه بهیر مخامخ پخپله څارنه
کوي .له قربانیانو رسه د همدردۍ او له هغوی د مالتړ لپاره جمهوررئیس په منظم ډول
له قول اردوګانو لیدنه کوي او په ځلونو یې د امنیتي ځواکونو د شهیدانو تابوتونه پخپلو
اوږو لېږدويل او د هېواد د شهیدانو د لوړ مقام یادونه یې کړې ده .د ټولنې مختلفو قرشونه
له هغې ډلې یې علامو ،امنیتي او دفاعي ځواکونه هڅويل او تل یې د هغوی د رسښندنو
قدرداين کړې ،چې د امنیتي ځواکونو د مورال زیاتېدو او مالتړ المل شوي دي.
مشوره او اجامع پالنه :د حکومت رهبۍ په کور دننه او بهر کې د ټولنې له مختلفو
قرشونو رسه له پنځوسو زیاتې مشوريت غونډې کړې دي او د هېواد د ستونزو او مسائلو
پر حل یې ټینګار کړی دی .د جمهوررئیس له نظره « ،د افغانستان ثبات د هېواد د
سیايس ،دیني ،ټولنیزو ،رهبانو ،ميل او جهادي شخصیتونو له یووايل او پیوستون رسه»
اړیکه لري .جمهوررئیس په مشوريت لیدنو کې تل له ميل او سیايس شخصیتونو ،چې د
ميل مسایلو په اړه واحد فکر او لید لوری لري ،مننه کړې او په ميل مسایلو کې یې دا
همپالنه د اهمیت وړ بللې.
دینمحوري :ميل وحدت حکومت د جومات او ارګ ترمنځ د فاصلې په له منځه وړو
ټینګار لري .د افغانستان د مدين ټولنې د عمده برخې په توګه جمهوررئیس له دیني عاملانو
رسه ګڼې ناستې کړې دي .هغه هڅه کړې ،چې په الزمو تصمیمونو رسه ،چې کومه
فاصله د مسجد او ارګ ترمنځ احساسېده له منځه یويس او پر ارګ باور په یوې داسې
رسچینې باور يش ،چې په هغې کې پرېکړې د اسالم او د افغانستان د اسايس قانون پر
اساس والړې دي .د مسجدونو بیارغاونې ته پام ،د حج له پروسې د جمهوررئیس نږدې
او مخامخ څارنه او د هېواد حاجیانو ته د الزمو اسانتیاوو برابرول او ...د هغو اقداماتو له
ډلې دي ،چې د حکومت له لوري تررسه شوي دي .په ورته مهال له علاموو غوښتل
شوي ،چې د امنیت په ټینګښت او د نشهیي توکو او فساد ضد مبارزې په برخه کې له
حکومت رسه اوږه په اوږه همکاري او همغږي ولري.
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په حکومت کې عامه مشارکت :په وروستیو درېوو کلونو کې د جمهوري ریاست ارګ
دروازې د خلکو د مختلفو قرشونو لکه مېرمنو ،ځوانانو ،ماشومانو ،محصلینو،
متشبیثینو،کسبه کارانو ،د مدين ټولنو بنسټونو غړو ،ورزشکارانو ،هرنمندانو ،کارګرانو او...
پر مخ د «ملت کور» په توګه پرانستې وې او جمهوررئیس په مختلفو مناسبتونو ،تر اوسه
لسګونه زره هېوادوالو رسه لیديل دي .دا چلند د یو شمېر نورو ادارو له لوري هم څارل
شوی او په لوړه کچه د خلکو الرسسی او په اغېزناک ډول د نظریاتو وړاندې کول ممکن
شوي دي.
د بیان آزادي :د ميل وحدت حکومت له نظره ،د بیان ازادي د ډموکراسۍ ،برشي حقونو
او د هېواد د اسايس قانون یو له تر ټولو اسايس ارزښتونو څخه دی او په همدې اساس،
حکومت یې تر هر څه زیاتې ساتنې او تقویت لپاره ځان مکلف بويل .تر اوسه د هېواد د
رسنیو جګپوړو مسوولینو د نظرونو د تبادله کولو ،د خنډونو او ستونزو د طرحه کولو او د
ستونزو د حل په موخه د ګډو کاري طرحو د تدوین لپاره له جمهوررئیس رسه ګڼې ناستې
کړې دي.
حساب ورکول :د افغان دولت رهبي خلکو ته د چارواکو د حساب په ورکولو ټینګار او
ورته ځانګړی پام کوي ،چې اطالعاتو ته د الرسيس په تړاو د حکم صادرول ملت ته د
دولت د حساب ورکولو د اهمیت ښودنه کوي .حارض دمه ،د جمهوررئیس او د حکومت
د اجرائیه رئیس په ګډون ،له  ۹۸سلنې زیاتو حکومتي چارواکو خپلې شتمنۍ ثبت او
اعالن کړي دي .همدا راز ډېری قاضیانو او له هغې ډلې په مرکز او والیتونو کې د
ابتدائیه او استیناف محکمو رئیسانو ،د لویې څارنوالۍ مقاماتو او د کورنیو چارو او ميل
دفاع وزارت چارواکو خپلې شتمنۍ ثبت کړې دي.

ب – نوې کړنالرې
عايل شوراګانې؛ د ټولیزو پرېکړو رسچینې :د اوسني حکومت د مدیریت او رهبۍ
عمده کړنالره په ميل مسایلو کې د مختلفو سیايس ،فرهنګي ،اقتصادي ،فساد ضد
مبارزې او ...اړخونو کې د مختلفو حکومتي چارواکو له لوري د پرېکړو پراختیا او عامول
دي .حکومت له شخص څخه «بنسټ» ته د صالحیتونو د لېږد اقدام وکړ .په هغو بنسټونو
کې چې هلته د دقیقو پرېکړو امکان برابرېږي .عايل شوراګانې د دغو بنسټونو یوه برخه
ده ،چې په هغو کې مسؤوالن ،د مدين ټولنې استازي او خصويص سکتور په ازادانه ډول
خپل نظر څرګندوي او جمعي پرېکړې کېږي.
متوازن انکشاف :ميل وحدت حکومت په ټولو برخو کې په متوازن انکشاف ټینګار لري؛
په وروستیو درېوو کلونو کې بودجه متوازن انکشاف ته په کتو تدوین شوې او پروژې هم
په عادالنه ډول د هېواد په ټولو برخو کې ټولو ظرفیتونو او اړتیاوو ته په پام طرحه او عميل
شوې دي .له یو میلیارد ډالر څخه په زیات ارزښت د ښارونو او د امکان تر کچې د کلیو
ترمنځ د فاصلې راکمولو په موخه د لومړیتوب لرونکي ميل پروګرام «وليس تړون» عميل
کېدل یې یوه ښه بېلګه ده .د یادونې وړ ده ،چې د ميل وحدت حکومت په درېوو کلونو
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کې په نورستان والیت کې پراختیایي پروژې د تېرو  ۱۳کلونو په پرتله دوه برابره شوې
دي او په لومړي ځل نورستان والیت د پاخه سړک خاوند شو؛ همدا راز زرنج ښار ته پام،
چې اټکلیز نفوس یې له  ۴۰۰ـــ  ۶۰۰زرو تنو ته رسېږي ،ددې المل شو چې دغه ښار د
عوایدو درېیمه برخه حکومت ته تسلیم کړي.
ځوانول :ميل وحدت حکومت ځوانانو ته ځانګړې پاملرنه لري او تل یې د حکومت په
پروګرامونو کې د ځوانانو پر محوریت ټینګار کړی او د دې لپاره چې د حکومت په
پروګرامونو او ټولنې کې د ځوانانو رول ال ډېر غښتلی يش ،جمهوررئیس  ۱۳۹۶کال د
«ځوانانو» کال ونوماوه او کابینې تصویب کړ .جمهوررئیس غني ملګرو ملتونو عمومي
ناستې ته پخپلې وینا کې نړیوالو ته اعالن وکړ ،چې واک به د هېواد ځوانانو ته ولېږدوي
او څرګنده یې کړه« :هغه نسل چې په نويیمه لسیزه کې لوی شوی او د هېواد د نفوس
ډېره برخه جوړوي ،د هېواد رهبي هامغوی ته په امانت سپارل کېږي .یو نسيل بدلون
د تررسه کېدو په حال کې دی ،ځکه ځوانان په ټولو کچو کې ځواکمن شوي دي .دا
نسل به هامغه نسل وي ،چې اوسنی حکومت به ،په خدمت محور او ښاروند محور لورې
ته اصالح کړي».
له والیتونو رسه د اړیکو ټینګښت :په تېرو درېوو کلونو کې په ټول هېواد کې له مرکز
رسه د والیتونو اړیکې ډېرې غښتلې شوې دي؛ جمهوررئیس په دوامدار او منظم ډول د
ویډیو کنفرانسونو له الرې له سیمهییزو حکومتي چارواکو رسه په اړیکه کې دی او هغوی
د کابینې غونډو او د عايل شورا ګانو غونډو ته راغوښتل شوي دي او ترڅنګ یې والیتونو
ته د چارواکو سفرونه هم زیات شوي دي .اوسمهال ،د تېر په پرتله د هېواد له لرې پرتو
سیمو واضح تصویر شته دی او دوه اړخیزه الرسسی په ښه ډول برابر شوی دی.
د مېرمنو شاملول :حکومت ټینګار لري ،چې د ښځو ،ځوانانو او بېوزلو درې قرشونه به له
حاشیې څخه منت ته راويل .د ملګرو ملتونو امنیت شورا د  ۱۳۲۵پرېکړه لیک د عميل
کولو په موخه ،د جګړې او تاوتریخوايل په مخنیوي کې د مېرمنو رول زیاتېدا پراساس د
ميل عمل پالن برابر شوی او په سمپوزیمونو ،ګامرنو ،ظرفیت جوړونې او اقتصادي مالتړ
غونډو کې د مېرمنو پراخ حضور ته بېسارې زمینه برابره شوې ده.
اطالعاتو ته د خلکو د الرسيس چټکتیا او اسانتیا :صحیح ،پر وخت او بشپړ ډول
خلکو او رسنیو ته د معلوماتو رسولو بهیر ته د ميل وحدت حکومت جدي تیاری او همدا
راز د بیان ازادۍ ساتنه او تقویت او د هغه د فرهنګ بنسټي کول ،په حقیقت کې په
هېواد کې د ځواب وینې ،روڼتی ا او څارنې اصل د تحقق په موخه دی ،چې په ټولنه کې
د حقوقي او قانوين زېربناوو د کموايل او په عمومي او مسؤولو بنسټونو کې ډېر کمرنګه
او کمزوری دی .په دې برخه کې د جمهوررئیس له لوري الزم قوانین توشیح شوي او
حکمونه صادر شوي دي.
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اقدامات او السته راوړنې
لومړۍ برخه :بهرنی سیاست
جمهوررئیس محمد ارشف غني د رشایطو په درک کولو ،په دې موخه چې د افغانستان
بهرنی سیاست له یوې دقیقې رسچینې د یوې نړیوالې ډیپلوماسۍ له معیارونو برخمن
يش ،هېوادونه او نړیوال سازمانونه په پنځو کړیو وېشيل دي:
 لومړۍ کړۍ :شپږ ګاونډي هېوادونه؛ دویمه کړۍ :اسالمي نړۍ؛ درېیمه کړۍ :شاميل امریکا ،اروپا ،جاپان ،اسټرالیا او د ناټو او ایساف غړي هېوادونه؛ څلورمه کړۍ :آسیا؛ پنځمه کړۍ :نړیوال انکشايف سازمانونه ،د ملګرو ملتونو سازمان ،څو ملتي رشکتونه،نړیوالې مدين ټولنې او اړوند غیر حکومتي سازمانونه.
«زموږ د بهرين سیاست موخه د دولتونو ،سازمانونو ،ځواکونو او شبکو ترمنځ د همکارۍ
بسرت برابرول دي ».او په بهرين سیاست کې مهم مطرح مسایل په الندې ډول دي:







د ميل امنیت ټینګښت (څو افغانستان ته د سرتاتېژیکې ژورتیا په توګه کتل له
منځه والړ يش)؛
اقتصادي هوساینه او ځان بسیاینه (چې په رغاونکې همکارۍ او تعامل کې کوالی
شو له نورو رسه له جیواکانومیک موقعیت څخه ګټه پورته کړو)؛
په نړیوال نظام کې افغانستان ته د باور بښل (څو وکوالی شو له نړیوالې ټولنې
رسه په ګډ لیدلوري د رشیکانو په توګه کډ کار او فعالیت وکړو)؛
د ځمکنۍ بشپړتیا او یووايل ساتل (چې د نړیوالو تعامالتو له الرې کوالی شو د
بهرين یرغل مخه ونیسو)؛
د ميل ګټو ساتل (چې له هغه پرته په سیمه کې ثبات او هوساینه نيش ټینګېدای)؛
او د تقابل له نقطې د تعامل نقطې ته د افغانستان بدلول (څو زموږ هېواد غني او د
آسیا په څلور الرې بدل يش).

الف – سیمهییزې اړیکې
د شته همکاریو چوکاټونه ،په متقابل احرتام د والړو اړیکو په ژورتیا د «کابل پروسه» او
سیمهییز سازمانونه دي.

 -1ریکا )(RECCA
هغه لید لوری ،چې د افغانستان لپاره د سیمهییزو اقتصادي همکاریو کنفرانس (ریکا) له
لوري ترسیم شوی ،د توکو او انرژۍ د ډا ډمنې تېرېدونکې الرې په توګه د هېواد د مقام
تثبیت دی .په ورته مهال په سیمه کې د اقتصادي ثبات ګډوډېدو یو عمده المل په هېواد
کې د ناامنیو دوام دی.
د ریکا شپږمه ناسته په  ۲۰۱۵کال (  ۱۲ـ  ۱۳وږی  )۱۳۹۴په کابل کې جوړه شوه او
له  ۷۰د زیاتو هېوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو د بندرونو په غوړېدا او ترانزیټي
امکاناتو ،پنځه اړخیزه رېل پټلۍ (چین ،قرغزستان ،تاجکستان ،افغانستان او ایران)،
درې اړخیزه رېل پټلۍ (تاجکستان ،افغانستان او ترکمنستان) او الجوردو الر بحثونه
وکړل .ګډونوالو په اقتصادي برخو کې له افغانستان رسه د همکاریو اعالن وکړ او تر هغه
وروسته د دوو لویو پروژو کاسا زر او ټاپي عملیايت مرحلې په  ۲۰۱۶ز کال کې پیل شوې
او وررسه د چابهار بندر انکشايف چارې هم پیل شوې.
د ریکا اوومه ناسته د  ۱۳۹۶کال د لړم له  ۲۳ـ  ۲۴نېټې ،د ترکمنستان په پالزمېنه عشق
آباد ښار کې د سیمهییزو اقتصادي همکاریو د زیاتوايل په موخه او په افغانستان او سیمه
کې د دوامداره ثبات او پراختیا په مالتړ ،تررسه شوه .په دې ناسته کې د  ۶۸هېوادونو او
نړیوالو سازمانونو استازو او جګپوړو پالویو حضور د دې کنفرانس اهمیت او همدا ډول د
سولې او ثبات په تقویت کې د افغان دولت د نړیوالو هڅو د بریالیتوب ښودنه کوي .د
دې کنفرانس په حاشیه کې د الجوردو هوکړه لیک او د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ
شپږ نور هوکړه لیکونه السلیک شول.
د ریکا غونډې همدا راز په ترکیه کې له منځنۍ آسیا څخه سویيل آسیا ته د انرژۍ د لېږد
پروژو (کاسا زر) د نهایي هوکړه لیکونو د السلیکېدو المل شوې او د  ۲۰۱۶ز کال په مې
میاشت کې یې عملیايت مرحله په رسمي ډول په تاجکستان کې پیل شوه .نړیوال بانک،
د امریکا متحده ایاالت ،انګلستان ،د اروپایي پانګونې بانک او اسالمي انکشايف بانک
د دې  ۱٫۱۷میلیارد ډالري پروژې د مايل تشې ډکولو ژمنتیا ښودلې ده .افغانستان ته د
دې پروژې کلنۍ ګټه دا ده ،چې له ترانزیټ څخه به یې له  ۴۵ـ  ۵۰میلیون ډالر عواید
او  ۳۰۰مېګاواټه برېښنا ترالسه يش.
له بل لوري په ترکمنستان کې د ټاپي پروژې د عميل کار په پیل او د  ۲۰۱۸کال په
فبوري کې په افغانستان کې د هغه په پرانستل کېدو رسه د دغې مهمې پروژې د مبهمې
راتلونکې په اړه ټولو شکونو ته د پای ټکی کېښودل شو .افغانستان به د ترکمنستان له
صادرايت ګازو د کورين مرصف لپاره د پام وړ کچې پر اخیستو رسبېره ،په کلني ډول
پاکستان او هند ته د ګازو د ترانزیټ د عوایدو له درکه هم شاوخوا  ۴۰۰میلیون ډالر عواید
او له  ۵۰۰ـ  ۱۵۰۰میلیون مرتمکعب ګاز ترالسه کړي.
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د افغانستان په محور لویې سیمهییزې اقتصادي پروژې د هېواد لپاره په لویو اقتصادي
ګټو رسبېره ،د کورنۍ او بهرنۍ پانګونې فضا ته هم وده ورکوي ،چې په پایله کې به یې
افغانستان له مرصيف اقتصاد څخه د واقعي اقتصاد پر لور حرکت وکړي.

 -2د آسیا زړه – استانبول پروسه
د استانبول پروسې تر ټولو لوی هدف ،د تائیدونکو هېوادونو ترمنځ د همکاریو ډیپلوماسۍ
تقویت او تر سیمې هاخوا قدرتونو په مالتړ د اعتامد جوړول دي .دا پروسه له ترهګرۍ
ضد مبارزې؛ نشه یي توکو ضد مبارزې؛ د طبیعي پېښو مدیریت؛ سوداګرۍ او پانګونې؛
سیمهییزو بنسټونو؛ او ښوونې او روزنې په تړاو د باور جوړونې یادې شپږ برخې لري.
د آسیا زړه څلورمه ناسته د  ۲۰۱۴ز کال په اکتوبر ( ۹لړم  )۱۳۹۳کې په چین کې جوړه
شوه .د دې غونډې په پرېکړه لیک کې د افغانستان پر ثبات ،ميل یووايل او ځمکنۍ
بشپړتیا ټینګار وشو .په دې غونډه کې د جمهوررئیس محد ارشف غني د وینا محور ،له
طالبانو رسه له سولې د هېوادونو مالتړ؛ د سیمې په څلور الرې د افغانستان بدلېدل؛ په
قضایي بنسټونو ،حکومتولۍ ،اقتصادي او فرهنګي برخو کې د هر اړخیزو اصالحاتو
راوستو ته د حکومت ژمنتیا؛ د نړیوالې پانګونې فعالیت ته د زمینې برابرېدل و.
د اسیا زړه پنځمه ناسته د  ۱۳۹۴د لېندۍ په  ۲۰۱۵( ۱۸ډسمب) په پاکستان کې تررسه
شوه .په دې غونډه کې په درېوو برخو ټینګار وشو .لومړی دا چې د افغانانو په مرشۍ او
مالکیت د سولې خبو اترو په اړه د ګډونوالو هېوادونو له لوري د ژمنتیا او مالتړ ډاډ ورکړل
شو .دویم ،دا چې په آسیا زړه ناسته کې د اوږدمهايل امنیت او ثبات لپاره په اقتصادي
اړیکو بحث وشو او ګډونوالو ټینګار وکړ ،څو ټولې پروژې او سیمهییز نوښتونه باید بشپړ
او له یو بل رسه مرستندویه يش .درېیمه موضوع ،د نویو امنیتي ګواښونو د تعریف پر اړتیا
ټینګار او له دغو ګواښونو رسه مبارزه کې ګډه همکاري ده او هوکړه وشوه ،چې ګډ دریځ
غوره يش او د اړتیاوو په تړاو دې هېوادونه له ګواښونو رسه د مقابلې لپاره څرګندې خبې
اترې وکړي.
د اسیا زړه شپږمه ناسته د  ۱۳۹۵د لېندۍ په ( ۱۴ډسمب  )۲۰۱۶په هند کې تررسه
شو .ګډونوالو په سیمه او په ځانګړي ډول په افغانستان کې ژر تر ژره د ترهګرۍ د
مخنیوي او د دغو ډلو له مالتړ څخه د الس اخیستو غوښتنه وکړه او له نړیوالې ټولنې یې
وغوښتل ،چې خپل مالتړ ته دوام ورکړي .د سیمې هېوادونو د سیمهییزو همکاریو په
برخه کې د افغانستان د اقداماتو او په سیمه کې د باور فضا رامنځته کولو لپاره د دې
هېواد له ژمنتیا قدرداين وکړه او د افغانستان مالتړ یې وکړ .جمهوررئیس پخپلې وینا کې
وویل ،چې د بنسټپالنې له ټولو اړخونو رسه باید رښتینې مبارزه ويش.
د آسیا زړه اووم کنفرانس د  ۱۳۹۶د لېندۍ په ( ۱۰ډسمب  )۲۰۱۷د آذربایجان په
پالزمېنه باکو کې د افغانستان او آذربایجان په ګډ ریاست ،تررسه شو .په دې ناسته کې
د سولې ،امنیت او د افغانستان د اقتصادي پراختیا په اړه پر سیمهییزو همکاریو خبې
اترې وشوې .جمهوررئیس محمد ارشف غني یو وار بیا سیمهییزو ګډو فرصتونو او خنډونو
ته اشاره وکړه او د افغانستان په محور باثباته ،هوسا او ارامه سیمې ته رسېدل یې د
سیمهییزو همکاریو د چوکاټ له الرې وبلل.
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د استانبول پروسې پایلې:
د سولې پرمخ وړو لپاره د څلور اړخیزه همغږۍ ډله جوړه شوه ،چې له امله یې د سیمې
او نړۍ د ډېری هېوادنو له لوري د افغانستان برحق دریځ ومنل وشو او څرګنده شوه ،چې
د افغانستان جګړه کورنۍ نه ده او د سیمې یو شمېر لوبغاړي له ترهګرو ډلو مالتړ کوي.
په دې تړاو د سیمهییزې او نړیوالې اجامع په جوړېدو ټینګار وشو ،چې له امله یې په
سیمه کې د ترهګرۍ مالتړي هېوادونه انزوا ته وړل شوي دي.
له ترهګرۍ رسه د مبارزې سیمهییزې سرتاتېژي ته افغان حکومت د اسالم آباد (په
اسالم آباد کې د اسیا زړه کنفرانس ـ  )۲۰۱۵اعالمیې د  ۲۵مادې پر اساس د غړو او
مالتړو هېوادنو په ټوله همغږۍ انکشاف ورکړی دی .په رسمي ډول د سیمې هېوادنو له
لوري د دغه ګډ چوکاټ تائید به په سیمه کې د ترهګرۍ ضد مبارزې لپاره حقوقي الزام
رامنځته کړي.
د افغانستان په محور د سیمهییزو نښلوونکو پروژو پرمختګ هم کوالی شو د
استانبول پروسې او د ریکا اقتصادي ډیپلوماسۍ چوکاټ السته راوړنه وبولو .له هغې ډلې
د افغانستان ،ایران او هند ترمنځ د چابهار بندر په انکشاف درې اړخیزه هوکړه لیک ،د
الجوردو الرې په پرمختګ هوکړه ،د درېوو هېوادونو ترکمنستان ،افغانستان او تاجکستان
ترمنځ د رېل پټلۍ پروژې (د آتامراد ـ آقینه رېل پټلۍ پرانسته) د ابتدایي مرحلې بشپړېدل،
ټاپي ،کاسا زر ،د ډیجیټيل ورېښمو دهلېز او د  ۵۰۰کیلوولټ برېښنا لېږد ټاپ پروژې او
نورو سیمهییزو نښلوونکو پروژو نومونه واخلو.
د برشي ځواک جوړونه :د یادونې وړ ده ،چې تر استانبول پروسې الندې د افغانستان د
پوهنې د کمي او کیفي انکشاف او همدا راز افغان ځوانانو ته د تحصیيل بورسونو ورکړې
بهیر هم عميل شوی دی .دا د برشي ځواک جوړونې په برخه کې لویه السته راوړنه ګڼل
کېدای يش.

 -3د جمهوررئیس سیمهییز سفرونه
افغانستان په دې هڅه کې دی ،چې له خپل جیوپولیټيکي ،جیواکانومېک او
جیوسرتاتېژیک اهمیت څخه په ګټنې ،د مرکزي اسیا او سویيل اسیا هېوادونو د وصل
نقطه وګرځي او په همدې دلیل ،د سیمهییز سیاست د اصيل هستې په توګه له یو بل
رسه د هېوادونو د نښلېدو سیاست تعقیبوي:
ترکمنستان :د دواړو هېوادونو پولې «د سولې او دوستۍ پولې» په نوم اعالن شوې؛ ۲۰
هوکړه لیکونه او د تفاهم یادښتونه السلیک شول؛ او د ټاپي ګازو نللیکې ،د ټاپ برېښنا
لېږد مزي او په سیمه کې د رېل پټلۍ جوړېدو په تړاو ګډې همکارۍ رامنځته شوې.
چین :له چین رسه د ميل وحدت حکومت د دوستانه اړیکو له نورو السته راوړنو کوالی
شو د ګازو او تېلو د نللیکو ،رېل پټلۍ ،سړک جوړونې او د نوري فایب له الرې د نښلېدونکو
پروژو یادونه وکړو ،چې د دواړو هېوادونو ترمنځ یې اړیکې پراخې کړې دي .د کابل په
څلورو دروازو کې د نشهیي توکو د کشف ماشینونو نصبولو لپاره د همکارۍ درې هوکړه
لیکونه ،د افغانستان د پوهنې وزارت له مسلکي او تخنیکي انسټېټیوټ رسه تخنیکي
همکاري ،د استوګنیزو ښارګوټو جوړول او د تحصیيل بورسونو ورکول د دواړو هېوادونو
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ترمنځ له نورو همکاریو څخه دي .په تر ټولو تازه مورد کې ،افغانستان رسامً د «یوه الر،
یو کمربند» له طرحې رسه یو ځای شو.
هند :ددې هېواد یو میلیارد ډالري مرسته اعالن شوې؛ د افغان ـ هند دوستۍ بند (سلام)،
د ميل شورا ودانۍ او ستوري ماڼۍ ګټې اخیستنې ته سپارل؛ له دې هېواد رسه د هوایي
دهلېز جوړېدل؛ د چابهار بندر د انکشايف کارونو چټکتیا او له ترهګرۍ رسه په مبارزه کې
یې مرستې د یادولو دي ،چې له هغې ډلې د هلیکوپټرو د ورکړې او د استخبارايت
همکاریو هوکړه لیکونو السلیکېدل یادولی شو.
قزاقستان :د دواړو هېوادونو د سوداګرۍ کچه له  ۴۰۰میلیون ډالرو زیاته شوې؛ ۴۴
قزاقستاين رشکتونو په افغانستان کې پانګونه کړې؛ او له دې هېواد څخه د غنمو او پوالدو
اخیستل د افغانستان له اقتصادي طرحو څخه دي.
تاجکستان :دوه اړخیزه اړیکې غښتلې شوې دي او له هغې ډلې له ترهګرۍ رسه په
مبارزه کې پر پولو کنټرول زیات شوی؛ همدا راز دې هېواد د رېل پټلۍ په برخه کې
همکاري اعالن کړې ده.
ازبکستان :له قزاقستان او ازبکستان څخه په تېرېدو حیرتان بندر ته د چین د رېل ګاډو
د لومړي کتار رسېدل؛  ۳۵۰میلیون ډالرو ته د دواړو هېوادونو د سوداګرۍ کچې رسېدل
او په کابل کې د دې هېواد د سوداګرۍ خونې پرانستل کېدل؛ د نشهیي توکو له قاچاق
رسه په مبارزه کې د همکاریو هوکړه لیکونو او د ګډ امنیتي کمېسیون او عمل پالن
السلیکېدل؛ د دواړو هېوادونو د همکاریو  ۱۵سندونه السلیکېدل؛ او یو میلیارد ډالرو ته د
دوه اړخیزه سوداګرۍ کچې رسېدل ،له دې هېواد رسه د اړیکو په نوي څپرکي کې راځي.
د  ۵۰۰کیلوولټ په ظرفیت د مزار رشیف ــ هرات رېل پټلۍ او د ررسخان ـ پلخمري په
برېښنا مزي هم هوکړه شوې ده.
ایران :د سیمهییزو غونډو او اقتصادي اړیکو د پراختیا تر چرت الندې د سیمهییزو
همکاریو او اړیکو زیاتېدا پر اساس د افغانستان او ایران اړیکې زیاتې شوې دي؛ پر
اقتصادي مسایلو ،د پولو په ټینګښت ،نشه یي توکو ضد مبارزې ،د اوبو او کډوالو ستونزو
پر حل بحثونه شوي دي؛ او د اوبو ستونزې د حل لپاره د دواړو هېوادونو یو ګډ پالوی
ټاکل شوی دی.
پاکستان :له دې هېواد رسه د اړیکو جوړېدو لپاره جمهوررئیس څو سفرونه کړي او په
سوداګرۍ ،اقتصادي ،فرهنګي ،لوړو زدهکړو ،کډوالو او ...برخو کې د دواړو هېوادونو
اړیکې پخپل ځای دي.
سعودي عربستان :د جمهوررئیس لومړنی بهرنی سفر سعودي عربستان ته و؛ له دې
هېواد رسه د سولې خبو اترو په همکارۍ او همدا راز پر پانګونې هم بحثونه شوي دي؛
جمهوررئیس له ترهګرۍ رسه د مبارزې په هغه غونډه کې ،چې په دې هېواد کې جوړه
شوې وه ،ګډون وکړ؛ اوسمهال سعودي د تېر خالف ،طالبان یوه ترهګره ډله بويل.
ترکیه :د ترکیې جمهوررئیس تر پنځوسو کلونو وروسته افغانستان ته سفر وکړ؛ دواړو
هېوادونو سرتاتېژیک هوکړه لیکونه السلیک کړي؛ په کابل کې به د دغه هېواد په مرسته
د ميل وحدت حکومت درې کلنو السته راوړنو ته لنډه کتنه (لنډیز ګڼه)

13

یو پوهنتون جوړ يش؛ افغان رستېري په ترکیه کې د روزنې په نوې دوره کې ګډون کوي؛
او ترکیه له افغان سولې رسه همکاري کوي.
آذربایجان :اقتصادي او سوداګریز ،د ګازو پېر ،د پانګونې په بدل کې مالتړ او عامولو،
امنیتي او د قانون تنفیذ ،هوایي خدمتونو ،روزنې او لوړو زدهکړو په برخه کې هوکړه لیکونه
السلیک شوي دي؛ زېربنایي پروژو ،اړیکو او رېل پټلۍ او همدا راز پولیسو ،امنیت ،له
پېښو رسه مبارزې ،ډیپ لوماسۍ او انرژۍ ته پاملرنه جلب شوې؛ آذربایجان د ميل دفاع
وزارت د هلیکوپټرو په ترمیم کې همکاري کوي؛ او د «آسان خدمت» سیستم په پراختیا
کې له افغانستان رسه همکاري کوي.

 -4د اسالمي همکاریو سازمان
افغانستان په وروستیو درېوو کلونو کې توانېدلی له اسالمي هېوادونو رسه خپلې اړیکې
قوي کړي او له افغانستان څخه د اسالمي همکاریو سازمان مالتړ ترالسه کړي .د
اسالمي همکاریو سازمان په دیارلسمه غونډه کې ،چې په ترکیه کې جوړه شوه ،افغان
پالوي هم په کې ګډون وکړ او د سولې او امنیت راوستو او ترهګرۍ ضد مبارزې لپاره
یې د اسالمي هېوادونو مالتړ جلب کړ .همدا راز ،د دې سازمان په یوه بله غونډه کې،
چې د « ساینس ،ټکنالوژۍ ،نوې کېدنې او د اسالمي نړۍ د عرصي کولو» تر عنوان
الندې جوړه شوې وه ،جمهوررئیس په دې غونډه کې د لومړين ویناوال په توګه «په ۲۱
پېړۍ کې د ساینس او ټولنې ترمنځ د راڅرګندېدونکو اړیکو» تر عنوان الندې وینا وکړه.
جمهوررئیس وویل :موږ په یو ډول ابهامي حالت کې ژوند کوو .لومړی ،د ترهګرۍ
ورانوونکي بدلونونه ،سیايس بې ثبايت او چاپیریايل بدلونونو موږ ته جدي زیانونه اړويل
دي .دویم ،ورانونکي بدلونونه دي .څلورم صنعتي انقالب په ورانونکي لوري په حرکت
کې دی او موږ ته خبداری راکوي ،چې د سامل مدیریت لپاره په اقتصادي برخه کې باید
هڅې نورې هم زیاتې يش ».د دې سازمان په وروستۍ غونډه کې ،چې د  ۱۳۹۶د لېندۍ
په  ۲۲په فوق العاده ډول په ترکیه کې جوړه شوې وه ،د فلسطین د پالزمېنې په توګه له
بیت املقدس څخه د مالتړ پر اساس د افغانستان د خلکو او حکومت دریځ د جمهوررئیس
له لوري په یوې هر اړخیزې وینا کې بیان شو.
سیمهییزې اقتصادي السته راوړنې
چابهار بندر

 له ایران او هند رسه د چابهار درې اړخیزه همکاریو هوکړه لیک السلیکول د  ۲۰رشکتونو د وړاندیزونو د مراحلو مخته وړل او د هغوی له لوري پهچابهار بندر کې د  ۴۵هکټاره ځمکې اخیستل
 د ترانزیټ ،ګمرکونو او قونسيل چارو د عميل کولو لپاره د درېوو کمېټوجوړول او د هوکړه لیکونو عميل کېدل

کاسا زر

 د کاسا زر پروژې د جوړولو کار پرانسته (له قرغزستان او تاجکستان څخهافغانستان او پاکستان ته د برېښنا لېږد)
 -د آسیا نړیوالې رېل پټلۍ پرانسته (اتامراد – امامنظر – آقینه – اندخوی)
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ټاپي

 د افغانستان ميل ګازو رشکت او  ILFبهرين رشکت رسه د ټاپي پروژې دلومړۍ مرحلې د عميل کولو هوکړه لیک السلیکېدل ،چې په کې د پروژې
امنیت ټینګښت ،هوکړه لیکونه ،طرحه او ډیزاین ،د چاپیریال او ټولنې
مطالعه ،ماین پاکي ،د الرې د جزیاتو ارزونه او د هغو ځمکو د استمالک
جزیات چې نللیکه ورڅخه تېرېږي ،شامل دي.

الجوردو الر

 د افغانستان اسالمي جمهوریت ،ترکمنستان ،آذربایجان ،ګرجستان اوترکیې ترمنځ د الجوردو الرې پنځه اړخیزه ترانسپورټي ،سوداګریز او ترانزیټي
هوکړه لیک السلیکېدل ،چې د سوداګریزې راکړې ورکړې او ترانسپورټي
انزوا د له منځه تلو المل ګرځي.

تراسیکا
دهلېز

 د اروپا ،قفقاز او مرکزي آسیا (تراسیکا) د ترانسپورټي دهلېز غړیتوب ترالسهکول
 د  ۲۳میلیون ډالرو په ارزښت د اقتصادي او ټولنیزو اړخونو د انکشاف لپارهد جاپان د بال عوضه مرستو سند السلیک
 -له ایټالیا رسه د هرات ـ چشت رشیف د سړک جوړولو هوکړه لیک السلیک

له هند رسه
هوایي
دهلېز

ـ د کابل ـ نوي ډیيل او کندهار ـ نوي ډیيل هوايي دهېلز جوړول
 -ممبي ته د هوایي دهلېز پراختیا

ب – تر سیمې هاخوا سیاست
افغانستان له هغو هېوادونو رسه اړیکو ته ،چې د شتمنۍ ،واک او پوهې مرکزونه دي ،د
بهرين سیاست په درېیمه کړۍ کې ځای ورکړی او د بهرين سیاست په دې برخه کې
الندې السته راوړنې لري.

 -1تر سیمې هاخوا د سیايس ــ امنیتي مالتړ جلبول
افغانستان د منزوي کېدو له ګواښ او د مالتړو له السه ورکولو رسه مخ و؛ خو د ميل
وحدت حکومت د کار له پیل رسه منظم پروګرامونه طرحه او تدوین شول او د پرېامنه
سیايس هڅو په پایله کې د ترهګرۍ او د مالتړو په اړه ذهنیت بدلون وموند او په نړیواله
کچه د افغانستان د دریځ مالتړ وشو.
سیايس همکاري :بروکسل او وارسا کنفرانسونو د افغانستان نړیوال مالتړ څرګند کړ.
همدا راز په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیايس ماموریت متدید شو او ناټو له افغانستان
څخه په لوړه کچه مالتړ اعالن کړ .د چین ،امریکا ،پاکستان او افغانستان په غړیتوب
د سولې بهیر په اړه د څلور اړخیزه ناستو تررسه کېدل؛ په برلین ،نیویارک او استانبول کې
د اړیکو غونډه؛ او د حکومتولۍ او اقتصادي پراختیا په تړاو د تجربو رشیکولو په موخه
په کابل کې د  +G7څلورمه غونډه له نورو هڅو څخه وې .افغانستان په دې دوره کې له
اروپایي ټولنې ،کرواشیا او کاناډا رسه د اوږدمهالو همکاریو هوکړه لیکونه السلیک کړل.
امنیتي همکارۍ :جمهوررئیس د وارسا په کنفرانس کې (جوالی  ،)۲۰۱۶د مختلفو
مسایلو په ځانګړي ډول ترهګرۍ په اړه د افغانستان لیدلوری بیان کړ .تر  ۲۰۲۰ز کال
پورې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د متویل ژمنه او همدا راز د هېواد د امنیتي
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او دفاعي ځواکونو د  ۳۵۲زره نفري تشکیل دوام ،ددې ناستې پایله وه .د ميل وحدت
حکومت په دوره کې ،د غیر جنګي ماموریت ،روزنې ،مشورې ورکولو او له امنیتي او
دفاعي بنسټونو رسه د مرستو تعریف وشو او د غوڅ مالتړ ماموریت متدید شو .همدا راز
د افغانانو په مرشۍ د سولې پروسې مالتړ وشو.
لندن کنفرانس :جمهوررئیس غني په لندن کې ( ۴ډسمب  )۲۰۱۴پخپلې وینا ،له
افغانستان رسه مرستندویه هېوادونه دې ته اړ کړل ،چې افغانستان د بدلون په حال کې
دی او ميل وحدت حکومت د فساد ضد مبارزې ،اقتصادي انکشاف ،ظرفیت جوړونې
او ...برخو کې خپلې ژمنې عميل کوي.
د افغانستان او سویيل اسیا په تړاو د امریکا د سرتاتېژۍ په اعالن ،د امریکا متحد
ایالتونو په بهرين سیاست کې د افغانستان مقام واضح شو .ددې سرتاتېژۍ پر اساس د
امریکایي رستېرو شمېر زیاتېږي او شمېر یې د رشایطو پر اساس ټاکل کېږي؛ د امریکا
متحد ایالتونه د افغان دولت او افغان ځواکونو مالتړ ته دوام ورکوي او د ترهګرو ډلو په
تړاو لکه په پاکستان کې د طالبانو پر وړاندې چوپ نه پاتې کېږي .دا سرتاتېژي ټینګار
لري ،چې د افغانستان د رسنوشت ټاکلو واک پخپله له افغانانو رسه دی .دا سرتاتېژي د
«کابل پروسې» په ګډون د افغانستان نوښتونه غښتيل کوي.
کابل ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پالوي سفر :د  ۱۳۹۶مرغومې په  ۲۵نېټه د
ملګرو ملتونو یو جګپوړي پالوي کابل ته سفر وکړ .د دې لیدنو په پایله کې د افغانستان
او سیمې پر امنیتي وضعیت ،سیمهییزو همکاریو ،له ترهګرۍ رسه مبارزې ،اداري فساد،
نشه یي توکو او د هغو قاچاق ،د سولې پروسې چټکولو ،ټاکنو ته پر تیاریو ،د حکومتولۍ
په برخه کې په اصالحاتو ،د نظام په تقویت ،د ښځو په مشارکت ،په افغانستان او په
ځانګړي ډول په امنیتي او انکشايف برخو کې د افغانستان په رول او په وروستیو درېوو
کلونو کې په پرمختګونو ،بحث او خبې وشوې.

 -2تر سیمې هاخوا هېوادونو د اقتصادي مالتړ جلبول
بروکسل کنفرانس «د آبادۍ او سولې لپاره مشارکت» تر عنوان الندې په پالزمېنه بلجیم
کې د جمهوررئیس غني په مرشۍ د افغانستان د لوړ پوړي پالوي په حضور کې ،د ۷۵
هېوادونو او  ۳۰نړیوالو بنسټونو د استازو په ګډون ،د  ۱۳۹۵کال د تلې په  ۱۳او  ۱۴نېټه
( ۴او  ۵اکتوبر  )۲۰۱۶تررسه شو .په دې غونډه کې د څلورو کلونو لپاره له افغانستان رسه
د ګډونوالو هېوادونو له لوري د  ۱۵٫۲میلیارد ډالرو ژمنه وشوه .د دې ترڅنګ «د رغاونې
او سیمهییزې همکارۍ» حاشیوي ناسته هم هممهاله تررسه شوه.
د افغانستان لپاره د لندن کنفرانس د  ۱۹۹۳کال د لېندۍ په  ۴( ۱۳ډسمب  )۲۰۱۴د
 ۵۰هېوادونو او  ۱۵نړیوالو سازمانونو په ګډون تررسه شو او د افغانستان لپاره په غیر پوځي
مرستو په کې خبې اترې وشوې .په دې کنفرانس کې د  ۱۶میلیارد ډالرو مرستې ژمنه
وشوه .چین د  ۲میلیارد یوان مرستې تر څنګ ،په کلني ډول افغان محصلینو ته ۵۰۰
بورسونو ژمنه وکړه او روسیې او بریتانیې د رستېرو په روزنه کې د همکارۍ اعالن وکړ.
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 -3په ملګرو ملتونو سازمان کې استازويل
افغانستان له نوبتي او همدا راز د سیالۍ له امتیازاتو په استفادې ،د عمومي فورم
مرستیايل ،د برشي حقونو شورا غړیتوب او د ملګرو ملتونو د عمومي فورم د کمېټې او د
اقتصادي او ټولنیزې شورا غړیتوب ترالسه کړی دی .د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو
د امنیت شورا په درې میاشتنیو نوبتي غونډو کې د افغانستان فعال حضور ،کابل ته د
ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پالوي د سفر المل وګرځېد .کابل ته د ملګرو ملتونو امنیت
شورا د ترهګرۍ رسه د مبارزې کمېټې د اجرائیوي ادارې د رئیس سفر او نړیوالې ټولنې
ته د یو شمېر وړاندیزونو د برابرولو او وړاندې کولو او د نوموړي له لوري له ترهګرۍ ضد
مبارزې په برخ ه کې د افغانستان د ظرفیتونو د لوړولو غوښتنه هم د السته راوړنو یوه برخه
ده« .د افغانستان وضعیت» پرېکړه لیک اوسنی بحران نور یوه کورنۍ ستونزه نه بويل .د
یادونې وړ ده ،چې افغانستان په لومړي ځل «د ځای پر ځای شویو چاودېدونکو توکو له
ګواښونو رسه مبارزې» او «د ترهګرۍ د قربانیانو د یادونې او ستاینې نړیوالې ورځې» دوه
پرېکړه لیکونه په خپلواکه توګه طرحه او څاريل دي او په لومړي ځل یې د ملګرو ملتونو
د امنیت شورا د اصالحاتو پر وړاندې خپله پالیيس برابره کړې او په دې تړاو یې د
حکومتونو ترمنځ مذاکراتو کې فعاله برخه اخیستې ده.
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دویمه برخه :اقتصادي انکشاف
د افغانستان د دښمنانو د هیلو خالف حکومت یوازې په امنیتي مسایلو بوخت نشو او
ترڅنګ یې ،اقتصادي انکشاف او ځان بسیاینې ته رسېدل هم لومړیتوب وګرځاوه .په
تېرو درېوو کلونو کې د اقتصادي ثبات په برخه کې بنسټي کارونه تررسه شول .افغانستان
په  ۱۳۹۶کال کې د  ۲٫۶سلنه اقتصادي ودې شاهد و؛ د پړسوب نرخ د امکان تر حده
کنټرول شو (په  ۱۳۹۶کال کې  ۳٫۷سلنه)؛ او عواید یې له وړاندوینې زیات راټول کړل
(په  ۱۳۹۶کال کې  ۱۶۹میلیارد افغانۍ) .افغانستان تر  ۲۰۲۰ز کال پورې د  ۳۰میلیارد
ډالرو مايل مرستو ژمنې ترالسه کړې او ویې کوالی شول ،چې په مختلفو برخو کې ۱٫۶
میلیارد ډالر پانګونه جذب کړي .په  ۱۳۹۶کال کې د افغانستان صادرات  ۷۸۴میلیون
ډالرو ته په رسېدو  ۲۷٫۷سلنه وده لرله.

الف – مايل او پويل سیاستونه
ميل وحدت حکومت په داسې اقتصادي رشایطو کې کار پیل کړ ،چې د هېواد د مايل
رسچینو خزانه خايل وه او اقتصادي حالت له ځوړتیا رسه مخ و .میلیاردونه ډالره له
افغانستان څخه بهر اېستل شوي وو او د راتلونکې په تړاو د بې باورۍ فضا حاکمه وه.
په وروستیو څلورو کلونو کې اقتصادي وده تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلې وه او د کار فضا
په شدت زیان لیدلی و.
په ګڼو ستونزو او خنډونو رسبېره د نړیوالو ځواکونو تر وتو وروسته د افغانستان بیا راپرځولو
او د تبلیغايت او رواين جګړې له الرې تېښتې ته د پانګه والو اړ اېستو پراخې هڅې روانې
وي ،خو حکومت هڅه وکړه ،څو د یو شمېر هڅوونکو اقداماتو په تررسه کېدو د اقتصادي
وضعیت د ښه وايل په برخه کې ځینې ګامونه پورته کړي ،چې له امله یې اقتصادي وده
ښه شوه ،په بېالبېلو سکتورونو کې د پانګونې جذب زیات شو ،ترانزیټ او صادرات هم
وررسه وغوړېدل.
د هېواد د اقتصادي ودې بیاراګرځول :د حکومت ځینې پام وړ هڅې د دې المل شوې،
چې په اقتصادي حوزه بېرته د خلکو باور پیدا يش او په  ۱۳۹۶کال کې یې د هېواد په
لوی اقتصاد مثبتې پایلې څرګندې شوې.

کلنۍ اقتصادي وده
٣%
٢%
١%
١٣٩٦

١٣٩٥

١٣٩٤

٢.٦%

٢.٢%

٠.٨%

٠%
په سلنه د اقتصادي ودې
کچه

 ۱انځور ـ په وروستیو درېوو کلونو کې د اقتصادي ودې پرتلنه
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د اقتصادي ودې کلنۍ وړاندوینه
٤%

میلیارد ډالر

٢٦
٢٥
٢٤
٢٣
٢٢
٢١
٢٠
١٩

٣%
٢%
١٣٩٩

١٣٩٨

١٣٩٧

٣.٩%

٣.٤%

٣.٠%

٢٥.٦

٢٣.٦

٢١.٨

١%
په سلنې کلنۍ اقتصادي
وده
په ملیارد ډالر کورنی
ناخالص تولید

 ۲انځور ـ په وروستیو درېوو کلونو کې د اقتصادي ودې وړاندوینه

د پړسوب کنټرول او له اقتصادي ځوړتیا څخه وتل :د ميل وحدت حکومت د
اقتصادي بریالیتوبونو له ډلې ،د اقتصادي ثبات ساتل او د یوییزو اعدادو (له  ۱۰الندې)
په کچه د پړسوب نرخ ساتل دي.
د پړسوب نرخ

١٣٩٦

١٣٩٥

١٣٩٤

٣.٧%

٤.٩%

-١.٥%

٦%
٥%
٤%
٣%
٢%
١%
٠%
-١%
-٢%
د پړسوب نرخ

 ۳انځور ـ په وروستیو درېوو کلونو کې د افغانستان د پړسوب نرخ پرتلنه

په  ۱۳۹۴کال کې د یوې کوچنۍ دورې په استثنا ،د تېرې څه باندې یوې لسیزې په
پرتله ،په وروستیو درېوو کلونو کې افغانستان د ميل پیسو په ارزښت او د بیو په عمومي
کچه یا پړسوب کې ډېر کم نوسانات درلودل ،چې د پیسو نړیوال صندوق په توګه د معتبو
نړیوالو بنسټونو له لوري یې هم ستاینه شوې او ټاکل شویو موخو ته په رسېدو کې یې د
حکومت د پويل چلند ستاینه کړې ده.
مايل اصالحات او د کورنیو عوایدو زیاتېدل :د نویو عایدايت رسچینو په تشخیص او په
اداري او مايل برخو کې د اصالحاتو په عميل کېدو د افغانستان عواید په بېساري ډول
زیات شوي او په وروستیو درېوو کلونو کې ،د عوایدو راټولېدو کچې ،تر ټاکل شوي هدف
پام وړ زیاتوالی موندلی دی.
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کلني عواید

٢٠٠
١٥٠
١٠٠
٥٠

١٣٩٦

١٣٩٥

١٣٩٤

١٦٩

١٦٥

١٢٢

٠
په میلیارد افغانیو کلني عواید

 ۴انځور ـ په وروستیو درېوو کلونو کې په افغانیو د حکومت کلني عواید

د سوداګرۍ او پانګونې لپاره د مناسبې فضا برابرول :د اقتصادي ودې لپاره پانګونې
ته د مناسب چاپیری ال جوړولو اهمیت په درک کولو رسه ،د خصويص سکتور وده د ميل
پروګرامونو په لومړیتوب کې ځای لري او په بروکسل کنفرانس کې (اکتوبر  ۲۰۱۶کال)
د عامه ـ خصويص مشارکت طرحه نړیوالې ټولنې ته معريف شوه .حکومت په پنځو ساحو
کې د اصالحايت مقرراتو په عميل کولو رسه بریالی شو ،چې د  ۲۰۱۷کال «د سوداګرۍ
تررسه کولو څېړنې» په نړیواله طبقه بندۍ کې د  ۱۹۰هېوادونو په منځ کې« ،د سوداګرۍ
پیل» په برخه کې دوه څلویښتم او «د پورونو اخیستو پروسې» په برخه کې  ۱۰۱مقام
خپل کړ .په  ۲۰۱۵کال کې افغانستان د سوداګرۍ نړیوال سازمان د غړیتوب له ترالسه
کولو وروسته ،ددې سازمان د غوښتنو پوره کولو لپاره  ۱۷تقنیني سندونه توشیح کړي او د
سټنډرډ په قانون کې الزم تعدیالت راوړل شوي دي .ددې ترڅنګ ،د چابهار بندر
پرانستل ،د الجوردو الرې هوکړه لیک السلیک ،د آقینه ـ اتامراد رېل پټلۍ ګټې اخیستنې
ته سپارل او له هند رسه د هوايي دهلېز پرانستل نویو ترانزیټي الرو ته زموږ د سوداګرو د
الرسيس المل شوي او هغه هوکړه لیکونه چې په دې وروستیو کې له ترکمنستان او
ازبکستان رسه السلیک شوي ،د سوداګرۍ او ترانزیټي ستونزو وخت او لګښتونه به راکم
کړي.
خصويص کول او له کورنیو تولیداتو مالتړ :د عامه ـ خصويص مشارکت ماډل عميل
کول د حکومت له اقتصادي پروګرامونو څخه و ،چې قانون یې نافذ شوی دی .همدا راز
له پانګونې د مالتړ او د کورنیو صنایعو د ساتنې قوانین هم تصویب شوي دي .حکومت
په تدارکاتو کې  ۲۵سلنه کورنیو تولیداتو ته ځانګړې کړې ده .دغه موارد ددې المل
شوي ،چې د نړیوال بانک د راپور پر اساس ،د صنایعو سکتور پراختیا ومومي او په کورنیو
ناخالصو تولیداتو کې یې برخه په  ۱۳۹۳کال کې له  ۲٫۴سلنې څخه په  ۱۳۹۵کال کې
 ۴٫۵سلنې ته زیاته يش.
د نړیوالو مرستو جلب او جذب :د مناسبو پالیسیو تدوین او د نړیوالو مرستو د ترالسه
کولو لپاره د اړتیا وړ اقداماتو تررسه کول له هغې ډلې مايل او اداري اصالحات او مناسب
بهرنی سیاست ،ددې المل شوی ،چې حکومت وکوالی يش د نړیوالې ټولنې پراخ مايل
مالتړ او مرستې جذب کړي .د بروکسل او وارسا په دوو کنفرانسونو کې حکومت وتوانېد
د نړیوالې ټولنې شاوخوا دېرش میلیارده ډالره مايل مرستې ترالسه کړي.
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ب – کرنه او مالداري
په وروستیو درېوو کلونو کې د کرنې سکتور او کلیو پراختیا لپاره ځانګړې شوې بودجه تل
په لوړه کچه وه ،چې په  ۱۳۹۵او  ۱۳۹۶کلونو کې په ترتیب د ميل بودجې  ۷سلنه او
 ۱۴٫۵سلنه جوړوي .له  ۱۳۹۳تر  ۱۳۹۵کال پورې د کرنې او مالدارۍ په سکتور کې،
شاوخوا  ۲٫۲۵میلیونه کسانو ته کاري فرصتونه (ورځنی مزد ،اوږدمهالی او لنډمهالی) برابر
شوي دي .همدا اوس مهال د  ۲۲سلنه بازار اړتیاوې د کورنیو کرنیزو محصوالتو له الرې
برابرېږي او په  ۱۳۹۵کال کې د کرنې تولید د  ۱۳۹۴کال په پرتله ۱۲٫۴ ،سلنه وده کړې
وه.
د زعفرانو تولید او سوداګري :د زعفرانو د برانډ په جوړولو رسه ،د زعفرانو ميل کمېټه،
د کیفیت د کنټرول البراتوار او د  ISOتصدیق لیک وېش غوړېدلی دی.
د زعفرانو کلنی کښت او حاصالت
١٥٠٠٠
١٠٠٠٠
٥٠٠٠
٠
١٣٩٦

١٣٩٥

١٣٩٤

١٣٩٣

١٣٩٢

١٣٩١

١٣٩٠

تر کر الندې ځمکې ــ هکټار

١٣٨٩

١٣٨٨

١٣٨٧

١٣٨٥

١٣٨٦

١٣٨٤

د زعفرانو د حاصالتو کچه ـ کیلوګرام

 ۵انځور ـ په افغانستان کې د زعفرانو د حاصالتو او کښت ساحې کچې پرتلنه ـ په هکټار او کیلوګرام

باغداري او د میوو حاصالتو په تېرو درېوو کلونو کې  ۷سلنه وده کړې .د بېلګې په
توګه ،دا دی افغانستان په نړۍ کې د ممیزو اووم صادرونکی ( ۱۵۰میلیون امریکایي
ډالر) او د بادامو یوولسم صادرونکی ( ۱۱۰میلیون امریکایي ډالر) هېواد دی.
د میوو باغونو مساحت (زر هکټاره)

٢١٠

١٨١

١٤٥

١٣٩

١٢٥

١٢٠

١١٩

١١٧

١١٧

١١٦

١١٦

١١٦

١٠٥

٩٥

١٣٨٣ ١٣٩٤ ١٣٨٥ ١٣٨٦ ١٣٨٧ ١٣٨٨ ١٣٨٩ ١٣٩٠ ١٣٩١ ١٣٩٢ ١٣٩٣ ١٣٩٤ ١٣٩٥ ١٣٩٦

 ۶انځور ـ په وروستیو  ۱۴کلونو کې د میوو باغونو مساحت کچه

د شنو خونو محصوالت :د حکومت له لوري په  ۲۹والیتونو کې د شاوخوا  ۷۴۰۰لویو او
کوچنیو شنو خونو په جوړېدو ،چې  ۸زره کسان په کې په کار بوخت وو ،دغه کچه په
 ۱۳۹۵کال کې  ۱۳۸زره تنو ته رسېدلې ده.
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د ګبینو تولید له  ۲۱۰۰ټنو څخه په زیاتېدو (په  ۱۳۹۵کال کې  ۱۵سلنه وده) دا مهال
نیامیي کورنيو مصارفو ته کفایت کوي.
د ګبینو کلنی تولید
٢٥٠٠
٢٠٠٠
١٥٠٠
١٠٠٠
٥٠٠
١٣٩٥

١٣٩٤

١٣٩٣

٢١٤٤

١٨٦٥

١٤٥٠

٠
په زر کیلوګرامه کلنی تولید

 ۷انځور ـ په وروستیو کلونو کې د ګبینو د تولید کچې پرتلنه ـ په ټن

د پنبې حاصالت په  ۱۳۹۵کال کې په  ۱۷والیتونو کې د  ۶۰زره ټنو کچې ته رسېديل
دي.
د لبنیاتو تولید د ملګرو ملتونو د خوراک ادارې په همکارۍ د لبنیاتو د هر اړخیز پروګرام
په عميل کولو رسه ،له حیواناتو ګټنې او ورته بازار موندنې انکشاف کړی دی.
د لبنیاتو ټولنو د شیدو کلنی تولید (میلیون لیرت)
٦
٥.١٣٤٩٢٠

٤
٣.٧١٥٥٤٠

٣.٤٠١١٦٠

٢٠١٥

٢٠١٤

٢
٠

٢٠١٦

 ۸انځور ـ په وروستیو کلونو کې د لبنیاتو ټولنو د شیدو تولید کچه ـ په میلیون لیټر

چرګان :په کور دننه د چرګانو تولید د کورنيو مصارفو  ۵۳سلنه اړتیاوې پوره کوي (۹۶٫۵
زره ټنه)
ماهيان :په کال کې  ۷زره ټنه تولید لري ،چې د روزونکو فارمونو د  ۲٫۵برابره زیاتوايل
له امله ګڼل کېږي.
د سویابینو حاصالت :له  ۶زره ټنو څخه زیات شوي او په پام کې ده ،چې تر ۲۰۲۱
کال پورې افغانستان په سیمه کې د سویابینو په لوی تولیدونکی هېواد بدل يش.
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د سویابینو کلنی حاصل
٨٠٠٠
٦٠٠٠
٤٠٠٠
٢٠٠٠
١٣٩٥

١٣٩٤

١٣٩٣

٦٠٠٠

٥٠٠٠

٣٠٠٠

٠
په ټن د سویابینو حاصالت

 9انځور ـ په وروستیو کلونو کې د سویابینو د حاصالتو کچه ـ په ټن

د کرنې ماډرنیزه کولو ته جدي پاملرنه کېږي او په  ۱۳۹۴او  ۱۳۹۵کلونو کې له ۹۵۰
څخه زیات کرنیز ماشین آالت (ټراکټور ،د وریجو کرلو ماشینونه او )...د هېواد کروندګرو
ته وېشل شوي دي .حکومت همدا راز د کرنې په میکانیزه پالیسۍ هم کار کړی دی.
له کروندګرو مالتړ په وروستیو درېوو کلونو کې له  ۲۰زرو په زیاتو کروندګرو له ۶۶
میلیون ډالرو زیات پور وېشل شوی او له  ۶۰میلیون ډالرو زیات به په راتلونکو کلونو کې
ورته ووېشل يش.
زېرمتونونه له  ۱۳۹۳ـ  ۱۳۹۶کلونو کې د  ۳۹٫۱زره کسانو په ظرفیت  ۲۲۸۳زېرمتونونه
جوړ شوي او له  ۱۵تر  ۶۰ټنو په ظرفیت له  ۲۵۶۶زیات د پیازو او کچالو د ساتنې خونې
جوړې شوې دي.
د پروسس او بسته بندۍ مرکزونو ته هم پام شوی او د نړیوالو معیارونو پر اساس ۱۹
مرکزونه جوړ شوي دي .همدا راز  ۱۲۰۰کشمش خونې هم فعالې شوې دي.
د کرنیزو اوبو مدیریت د اوبو د  ۱۶سلنه ضایعاتو د مخنیوي المل شوی .دا مهال ۱۴
زره هکټاره کرنیزه ځمکه د اړوندو پروژو له امله تر پوښښ الندې ده .د  ۶۷۵پروژو په
عميل کولو رسه به د راتلونکو درېوو کلونو لپاره شاوخوا  ۲۶۵زره هکټاره کرنیزه ځمکه تر
پوښښ الندې ونیول يش او د  ۲۰سلنه اوبو د ضایع کېدو مخنیوی به ويش ،چې د کرنیزو
محصوالتو د  ۲۵سلنه ودې المل به وګرځي.

پ – د اوبو او انرژۍ مدیریت
د  ۴۲برېښنا بندونو او اوبو ذخیرو مختلف کاري مراحل تر الس الندې دي او په دې برخه
کې شاوخوا یو میلیارد ډالر خصويص پانګونه جلب شوې ده .د طرحه شویو پالیسیو پر
اساس ،افغانستان هوډ لري ،چې په راتلونکو  ۴کلونو کې د انرژۍ د تولید په برخه کې
پر ځان بسیا يش.
د هېواد د اوبو مدیریت :د حکومت تر الر الندې بندونه کوالی يش له  ۲میلیارد
مرتمکعب زیاتې اوبه ذخیره کړي او له  ۳۶۰زره هکټارو زیاته کرنیزه ځمکه خړوبه کړي.
سلام بند د  ۶۱۱میلیون مرتمکعب اوبو ذخیره کولو او  ۴۲مېګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت
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په لرلو رسه ،چې د هند په  ۳۰۰میلیون ډالري مرسته جوړ شوی ،د  ۱۳۹۵کال په غبګويل
کې ګټې اخستنې ته وسپارل شو .د کابل د شاه او عروس ،د فراه د بخش آباد او د نیمروز
کامل خان بندونه ،چې هر یو یې په ترتیب د  ۹٫۵میلیون ۱٫۳۶ ،میلیارد او  ۵۴میلیون
مرتمکعب اوبو ذخیره کولو ظرفیت لري ،د جوړېدو په حال کې دي .ددې درېوو بندونو
ترڅنګ ،د بندونو جوړولو  ۲۹نورې پرژوې هم تر کار الندې دي .د یادونې وړ ده ،چې د
افغانستان اسالمي جمهوریت د اوبو ډيپلوماسۍ بنسټونو سند هم نهایي شوی دی.
له کورنیو رسچینو د انرژۍ تولید پروګرام جوړول :د انرژۍ د ځان بسیاینې  ۵کلنه
ميل پالیيس تدوین شوې او د نوې کېدونکې انرژۍ ،د خصويص پانګونې هڅونې او د
انرژۍ د مؤثریت درې نورې پالیسۍ هم ترتیب شوې دي.
د باغ درې ( ۲۴۰مېګاواټ) ،قلعه مامي ( ۴۴۵مېګاواټ) ،کجکي ( ۱۵۱٫۵مېګاواټ)،
دویم کجکي ( ۱۵۰مېګاواټ) ،بخش آباد ( ۲۷مېګاواټ) او دویم رسويب (۱۸۰
مېګاواټ) بندونو او د نوې کېدو وړ انرژۍ  ۳۰پروژې ( ۱۰۰مېګاواټ) ،ګازي برېښنا
( ۱۹۲+۵۲مېګاواټ) او ملریزې برېښنا (۱۰۰مېګاواټه) په تړاو خصويص پانګونه جلب
شوې ده .همدا راز د کاسا زر پروژې عميل کار پیل شوی ،چې له امله به یې افغانستان
ته  ۳۰۰مېګاواټه برېښنا ورکړل يش .په کابل ،کندز ،بغالن ،کاپیسا ،بادغیس ،هرات،
کندهار ،میدان وردګ ،غزين او ...والیتونو کې د برېښنا د وېش شبکو ،سب سټېشنونو
او په مختلفو ولټېجونو د برېښنا مزو پروژې عميل شوې دي.

ت – بانکداري
په تېرو درېوو کلونو کې د پانګهوالو د پانګونې خوندیتوب زیاتوايل لپاره ،قانوين چوکاټونه
او د پیسو وینځلو مخنیوي لپاره د بانکي سکتور مقررات تعدیل شوي او ورته انکشاف
ورکړل شوی دی .افغانستان د نړیوالو مايل اقداماتو له خړ لېست ) (FATFڅخه اېستل
شوی او د آسیا زېربنایي پانګونې بانک ) (AIIBغړیتوب یې ترالسه کړی دی.

ث – کور او ښار جوړونه
د کور او ښار جوړونې ميل پالیيس او له  ۸۰زیات د ښارونو سرتاتېژیک یا تفصیيل پالنونه
ترتیب شوي دي .د خواجه رواش ښارګوټي لومړين فاز ،اماراتو ښارګوټي ،خوشحال خان،
د قصبې  ۶۰بالکونو استوګنیزو پروژو او د داراالمان ماڼۍ بیارغاونې لومړنۍ مرحله بشپړه
شوې ده .له چین رسه د  ۱۰زره او له قطر رسه د زرو استوګنیزو کورونو جوړولو هوکړه
لیک السلیک شوی .همدا راز له وړاندې د جوړو شویو ودانیو ( )Prefabricateپه صنعت
هم کار روان دی.

ج – مخابرات او معلومايت ټکنالوژي
په هېواد کې د مخابرايت شبکو د پوښښ ساحه  ۸۹سلنې او د انټرنېټ د پوښښ ساحه له
 ۱۷څخه  ۵۱سلنې ته رسېدلې ده .په دې دوره کې ،د هېواد په مختلفو سیمو له هغې
ډلې مرکزي ،ختیځو او شامل ختیځو سیمو کې د نوري فایب شبکې زر کیلومرته غځېدلې،
چې د انټرنېټي بیو د کموايل المل شوې او د مالیايت عوایدو کچه یې هم  ۵۰میلیون
ډالرو ته رسېږي .دا مهال  ۵۰پوهنتونونه او دولتي تحصیيل بنسټونه ۹ ،ښوونځي او ۵۰
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دولتي ادارې له نوري فایب شبکې رسه نښلول شوې دي او په بدخشان کې د واخان له
الرې له چین رسه ددې شبکې د نښلېدو هوکړه لیک هم السلیک شوی دی ۱ .افغان
سټالیت د  ۲۰۱۶کال له دویمې نیامیي څخه په یوې عایدايت رسچینې بدل شوی دی.
افغانستان همدا راز د  ICTقوانینو ،د الکرتونیکي معامالتو او سایبي جرمونو مسوده برابره
کړې او له انټرنېټ څخه د استفادې پر مهال د ماشومانو د ساتنې پالیيس هم طرحه
شوې ده .د مخابرايت مالیاتو راټولولو لپاره ،رېل ټایم ډېټا منجمنټ سیستم هم عميل
شوی دی.

چ – ترانزیټ او ترانسپورټ
افغانستان د ترانزیټ په برخه کې توانېدلی ،چې له مختلفو هېوادونو رسه ګڼ دهلېزونه
جوړ کړي .د کابل او کندهار له والیتونو د هند له نوي ډييل او ممبیي ښارونو رسه عمالً
هوایي دهلېزونه فعال شوي دي او په لسګونه الوتنو کې یې د کروندګرو محصوالت
لېږدويل دي .د عبوري الوتنو د فېس بیې په لوړېدو رسه ،ددې برخې عواید له ۱٫۹۲
میلیارد افغانیو څخه په  ۱۳۹۵کال کې  ۲٫۶۷میلیارد افغانیو ته زیات شوي دي .د آسیا
نړیوالې رېل پټلۍ (اتامراد ـ آقینه) او د ټاپي ګازو لېږد نللیکې د پرانستو ترڅنګ ،د
چابهار بندر درې اړخیزه هوکړه لیک السلیکېدل؛ الجوردو الر؛ له ازبکستان رسه
ترانسپورټي زېربنایي همکاري؛ له ترکمنستان رسه دوه اړخیزه ترانسپورټ؛ له چین او
تاجکستان رسه د درې اړخیزه ترانسپورټ کارونه هم پیل شوي دي .په نیمروز ،بامیان او
فراه والیتونو کې نوي هوایي ډګرونه پرانستل شوي او د کندز ،دایکنډي ،زابل ،کابل،
کندهار او ...والیتونو په هوایي ډګرونو کې د پراختیا څو پروژې بشپړې شوې دي .همدا
راز په مختلفو والیتونو کې د سړکونو او رېل پټلیو  ۶۳پروژې بشپړې شوې او ګټې
اخیستنې ته سپارل شوې دي او له شامل څخه سوېل او ختیځ څخه لویدیځ ته د دهلېزونو
کار پیل شوی او د دويش ـ بامیان سړک پرانسته شوې ده.

ح – کانونه
په تېرو درېوو کلونو کې ،په راتلونکي کې د کانونو له ضایع کېدو څخه د مخنیوي لپاره
اسايس ګامونه اخیستل شوي دي .د شبغان د یتیم تاق ګازو لرونګو ساحو د  ۳۱او ۳۷
ګازي څاګانو د بیارغاونې ،کیندنې ،ازموینې او تجهیز قرارداد تړون ،په  +AMCSسیستم
کې د کانونو د تررسه شویو یو شمېر تړونونو ثبتول او د والیتونو له الرې د کانونو د
ساختامين توکو د  ۲۲۸قراردادونو ارزول ،له عمده اقداماتو څخه دي .همدا راز د تېلو او
ګازو ميل پالیيس ،د مايل او ميل پالیسۍ مسوده او د کان کیندنې تخنیکي مقرره هم
برابره شوې ده.

خ – سوداګري او اقتصادي فعالیتونه
بروکسل کنفرانس ( )۲۰۱۶د ځان بسیاینې د پنځه کلن سرتاتېژیک پالن ( ۱۳۹۵ـ
 )۱۴۰۰په توګه «د افغانستان د سولې او انکشاف ميل چوکاټ» د معريف کولو شاهد و
او په همدې کال ،افغانستان په رسمي ډول د سوداګرۍ نړیوال سازمان غړیتوب ترالسه
کړ .له مستهلکینو د مالتړ قانون توشیح ،د نړیوالې سوداګرۍ سازمان د غوښتنو پر اساس
د سټنډرډ قانون تعدیل ،د پانګونې د جواز اخیستو مراحلو کموالی او د سوداګرۍ نړیوال
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سازمان له غوښتنو رسه د برابرېدو لپاره د  ۱۷تقنیني سندونو توشیح ،د سوداګرۍ لپاره له
پخوا څخه ډېره فضا مناسبه کړې ده؛ له همدې امله افغانستان د سوداګرۍ د مناسبې
فضا برابرولو په برخه کې «د سوداګرۍ تررسه کولو کولو نړیوالې طبقه بندۍ» پر اساس،
 ۱۱درجې پرمختګ کړی او د  ۱۷۲هېواد ځای یې نیولی دی .افغانستان په دې هڅه
کې دی ،چې د وچې بندرونو په جوړېدو رسه د ترانزیټ لګښتونه او وخت  ۲۵سلنې ته
راکم کړي .اوسمهال په  ۲۰۱۷کال کې د صادراتو کچې  ۷۸۴میلیون ډالرو ته زیاتوالی
موندلی ،چې د تېرو کلونو په پرتله پام وړ زیاتوالی ښیي.
د صادراتو او وارداتو کچه

١٠
میلیارد ډالر

٠

٥٠٠
١٣٩٦

١٣٩٥

١٣٩٣

١٣٩٤

٠

میلیون ډالر

٥

١٠٠٠

٧٨٤

٦١٤

٥٧١

٥٧٠

صادرات  -میلیون ډالر

٣.٧٥٧

٦.٥٣٤

٧.٦٩٧

٧.٧٢٩

واردات  -میلیارد ډالر

 10انځور ـ په وروستیو کلونو کې د صادراتو او وارداتو کچې پرتلنه ـ په ډالر

د افغانستان په سوداګریزو جوړښتونو کې تنوع په وروستیو څو کلونو کې بېسارې ده.
د منځنۍ آسیا هېوادونو او ایران له الرې د ترانزیټي الرو تېرېدل او د افغانستان له الرې
د مالونو د لېږد الرې ډېره تنوع کړې .دې کار د بهرنیو فشارونو پر وړاندې د هېواد اقتصاد
قوي کړی دی .د  ۲۰۱۷کال په فبوري کې د تورخم دروازې تړل کېدو د تېر خالف په
کورنیو بیو کم اغېز درلود.

د – د ځمکو مدیریت
د ځمکو مدیریت د ميل وحدت حکومت لپاره ځانګړی اهمیت لري او په همدې دلیل ،د
ځمکو او اوبو شورا جوړه شوې ،چې په کې پر همدې مسایلو بحث کېږي .اوسمهال د
ځمکو مدیریت د ځمکولۍ چارو تنظیم قانون پر اساس تررسه کېږي او د اداري فساد
مخنیوي لپاره شفاف ،چټک او د اجاره ورکونې اغېزناک میکانېزمونه برابر شوي دي .په
همدې اساس دولتي ځمکو ته د ميل او نړیوالو پانګه والو د الرسيس زمینه ښه شوې ده.

ذ – تورېزم
حکومت په وروستیو درېوو کلونو کې هڅه کړې ،چې تاریخي او توریستي ځایونه او
زېربناوې بیاورغاوي .په همدې اساس د پایداره پراختیایي موخو لپاره د ګرځندوی
شاخصونه او د تورېزم ميل پالیسۍ مسوده جوړه شوې ده.
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درېیمه برخه :امنیت او سوله
افغانستان په  ۲۰۱۴کال کې د سیايس او اقتصادي لېږد رسه هممهاله ،تر ټولو مهم
امنیتي لېږد هم تجربه کړ او د لسګونه زره بهرنیو رستېرو په وتو افغان امنیتي ځواکونو
بشپړ امنیتي مسوولیتونه پر غاړه واخیستل .د بهرنیو ځواکونو د ماموریت بدلون د دښمن
له نظره یو فرصت و او جګړې ته یې زور ورکړ .جمهوررئیس غني  ۱۳۹۴کال د «بقا»،
راتلونکی کال «د منسجمې دفاع» او  ۱۳۹۶کال «د بنسټیز خوځښت» کال ونوماوه،
چې خوشبختانه په درې واړو برخو کې حکومت ښې السته راوړنې لري .امنیتي او دفاعي
ځواکونه وتوانېدل ،چې د دښمن هیلې له خاورو رسه خاورې کړي او د جګړې په مدیریت
رسه یې په دوو سیايس جغرافیو د افغانستان د وېش مخنیوی وکړ .افغان هوایي ځواکونه
د همکارو هېوادونو په تجهیز پخپلو پښو ودرېدل .څلور کلن امنیتي پالن ترتیب شو او
په عميل ډول له فساد رسه مبارزه وشوه او د « توحید ميل مرکز» په جوړېدو رسه د امنیتي
او دفاعي ځواکونو واحده قومانده رامنځته شوه .د دښمن تعریف روښانه شو او تر بل هر
وخت زیات د وسله والو ځواکونو قدرداين وشوه .همدا راز د ګلبدین حکمتیار په مرشۍ
له حزب اسالمي رسه د سولې مذاکرات بریايل شول او په بهرين اړخ کې ،د افغانانو په
مالکیت د سولې له پروسې د مالتړ لپاره نړیواله اجامع جوړه شوه او په بېساري ډول د
ترهګرو په مالتړو فشارونه وارد شول.

الف – په دوو سیايس جغرافیاوو د افغانستان له وېشل کېدو مخنیوی
د افغان امنیتي ځواکونو له لوري د امنیتي مسوولیتونو له اخیستو رسه هممهاله ترهګرو
جګړې ته زور ورکړ ،څو وکوالی يش حد اقل یو شمېر والیتونه سقوط کړي او افغانستان
په دوو سیايس جغرافیاوو ووېيش ،خو د افغان ځواکونو مېړانې او قربانۍ په دښمن ساحه
تنګه کړې ،طالبانو او د هغوی مالتړو ته د حکومت پیغام واضح شو ،چې هغوی به کله
هم د جګړې په ډګر کې بریايل نيش او یوازینۍ حل الره سیايس مذاکرات دي.

ب – څلور کلن امنیتي پالن؛ د ځواکونو ظرفیت جوړونه
ميل وحدت حکومت د امنیتي ځواکونو د ظرفیت لوړولو لپاره څلور کلن امنیتي پالن برابر
کړی ،چې د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا متحدو ایالتونو له لوري یې هرکلی
شوی دی .په دې پالن کې په امنیتي ځواکونو کې پراخ اصالحات؛ د امنیتي او دفاعي
ځواکونو د ظرفیت لوړول او پر ځواکونو د پانګونې برخې شاملې دي.

پ – فساد ضد مبارزه
اداري او مايل فساد د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د تلفاتو عمده دالیل دي.
په دې برخه کې د ميل اردو له  ۱۵۸زرو زیات ځواکونه بایومېټریک شوي او د فساد ضد
مبارزې او اصالحاتو تررسه کولو له امله ،د ميل اردو د اکامالتو کچه  ۸۵سلنه زیاته شوې
ده .په تېرو درېوو کلونو کې د ميل دفاع وزارت اړوند د فساد  ۱۲۵دوسیې ،چې د ۳۰۷
تنو حال په کې شامل دی ،ارزول شوې دي او  ۹۹جلده یې د لویې څارنوالۍ د درنو
جرمونو مرکز او د اداري فساد ضد مبارزې عديل او قضایي مرکز ته استول شوې دي .په
همدې موده کې د ميل دفاع وزارت په قراردادونو کې  ۱۰میلیارده افغانۍ سپام شوې ده.
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همدا راز د دفاع وزارت اړوند  ۱۲۳قراردادي رشکتونه ،چې له ژمنو یې رسغړونه کړې،
جریمه شوي دي .په کورنیو چارو وزارت کې هم  ۱٫۷میلیارده افغانۍ سپام شوې او د
اداري فساد  ۲۶۲قضیې ارزول شوې ،چې په پایله کې یې د جرناالنو په ګډون  ۱۱۲تنه
د تفتیش لپاره لویې څارنوالۍ ته معريف شوي دي.

ت – د ځواکونو د مورال قوي کېدل او د دښمن واضح تعریف
د امنیتي او دفاعي ځواکونو د روحیې لوړول او د وسله والو ځواکونو د قربانیانو کورنیو ته
رسېدنه ،د ميل وحدت حکومت په لومړیتوبونو کې ځای لري .د ځواکونو د اکامالتو ښه
کول او د علاموو په ګډون د ټولنې د مختلفو قرشونو له لوري د امنیتي ځواکونو مالتړ په
دې برخه کې د السته راوړنو بېلګې ګڼلی شو .د شهیدانو وارثینو ته د کورونو ورکړې او
تحصیيل زمینې برابرولو ته پام شوی او هغوی ته میلیونونه افغانۍ وېشل شوې دي .ميل
وحدت حکومت د کب نهمه «د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ميل ورځې» په نوم ونوموله.
حکومت د دښمن د روښانه تعریف په وړاندې کولو رسه ،درې ډلې د دښمن په توګه
معريف کړې :هغه ترهګر ،چې د خلکو د ژوند په حریم برید کوي او هغوی وژين؛ هغه
قاچاقچیان ،چې د هېواد امنیت او اقتصاد ته زیان اړوي؛ او د نشه یي توکو مافیا او د
جرمي اقتصاد مافیایي کړۍ ،چې د ميل خیانت المل ګرځي.

ث – توحید ميل مرکز؛ د جګړې د کنټرول لپاره
د جګړې سختولو ته د دښمن له تیاري رسه ،د وسله والو ځواکونو اعلی رسقوماندان
جمهوررئیس غني هم د «توحید ميل مرکز» جوړ کړ او رهبي یې پخپله غاړه واخیسته.
د جګړې په لومړۍ کرښه کې له ځواکونو رسه مخامخ اړیکې ،د همغږۍ زیاتېدل او د
جګړې په پالنونو کې بدلونونه ددې المل شوي دي ،چې له  ۵۲۰۰زیات عملیات او ۱٫۹
میلیونه محاربوي فعالیتونه تررسه يش.

ج – د امنیتي او دفاعي ځواکونو تجهیز
په راتلونکو  ۴کلونو کې پر امنیتي ځواکونو د پانګونې لپاره  ۶میلیارد ډالر جذب شوي او د
هوایي ځواکونو د شمېر  ۳برابره کول د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تجهیز عمده موارد
دي .د امریکا او هند د لسګونه هلیکوپټرو او بېالبېل ډوله الوتکو او له روسیې څخه د
 ۱۰زره کالشینکوفونو د ترالسه کولو لپاره د نړیوالو مرستو ترالسه کول؛ د امریکا له لوري
د زرګونه زرهي موټرو پېرل او د پوځي وسایلو د ترمیم لپاره د چین مرستې ،افغان ځواکونه
مجهز او قوي کړي دي.

چ – د ميل دفاع وزارت تشکیاليت اصالحات
په ميل دفاع وزارت کې ملکي کول د  ۱۰جګپوړو او  ۵۰۱افرسۍ او ریاستونو د بستونو
په تعدیل رسه تررسه شوي ،چې  ۲۴۵بستونه یې د اداري اصالحاتو له لوري د ازادې
سی الۍ له الرې ګامرل شوي او پاتې یې د اداري اصالحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک
کمېسیون په ټولیزو ازموینو کې ملکي شوي دي .همدا راز د بریدملۍ او رستېرو معادل
 ۱۸۸۱ملکي بستونه هم د اداري اصالحاتو او ملکي خدمتونو ادارې له لوري ګامرل شوي
دي.
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ميل دفاع وزارت ته د رسحدي ځواکونو لېږد :د امنیتي او دفاعي ځواکونو د څلور کلن
امنیتي پالن یوه برخه وه او په دې کار رسه د رسحدي ځواکونو تشکیل د  ۱۹٫۳۲۲پوځي
بستونو له وسایلو او اړوندو تجهیزاتو رسه یو ځای د ميل دفاع وزارت له تشکیل څخه د
کورنیو چارو وزارت تشکیل ته ور زیات شو او د قانون عميل کولو لپاره د بندرونو او هوایي
ډګرونو د پوښښ په موخه ،د افغانستان د رسحدي پولیسو د تشکیاليت جوړښت  ۴زره
پوځي بستونه د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې پاتې شول.
د هوایي ځواکونو بیارغاونه ددې المل شوه ،چې د وسله والو مخالفینو د ځپلو او د
ځمکنیو ځواکونو تجهیز ته غوره زمینه برابره يش .په کور دننه په هوایي پوهنتون کې ۳۰۰
کسان پر زدهکړو بوخت دي او له  ۲۰۰زیات نور له هېواده بهر د روزنې په حال کې دي.
قول اردو ته د ځانګړو ځواکونو د فرقې لوړېدل په داسې حال کې تررسه شول ،چې د
ميل اردو د تشکیالتو د مهمې برخې په توګه په عملیاتو کې اغېزناک ثابت شوي دي او
دغه لوړېدنه د کومانډو ځواکونو شمېر دوه برابره کوي.

ح – د برشي حقونو مسایل
افغانستان نور د هغو هېوادونو په لېست کې نه دی ،چې د دفاعي ځواکونو په لیکو کې
یې ماشومان ګامرل کېږي .ميل دفاع وزارت د برشپاله حقونو او برشي حقونو؛ په وسله
والو نښتو کې د ماشومانو ساتنې؛ د دفاعي ځواکونو په لیکو کې د ماشومانو د ګامرنې
مخنیوي؛ اخالقیاتو او پرسونل قوانینو په برخه کې  ۴پالیسۍ تدوین کړې دي .همدا راز
په کورنیو چارو وزارت کې په دې برخه کې شاوخوا  ۱۳۰رسغړونکي څارنوالۍ ته پېژندل
شوي او په  ۱۳۹۶کال کې د پولیسو لیکو ته له قانوين عمر څخه د ټیټو  ۱۳۶کسانو د
جذب مخنیوی شوی دی .همدا راز په جګړو کې د برشي حقونو د مراعتولو لپاره د نړیوالو
برشپاله حقوقو تدوین او د کابل او والیتونو په حوزو کې الزم تشکیل جوړ شوی دی .په
دې برخه کې د ميل امنیت عمومي ریاست هم فعال دی او د دوامداره څار له الرې یې
د افغانستان د برشي حقونو خپلواک کمېسیون ،یوناما او رسه صلیب له الرې مدافع
وکیالنو ته د الرسيس زمینه برابره کړې ده .همدا راز د ميل امنیت په څار خونو کې د
ماشومانو د ساتنې مخنیوی شوی او د رسغړونو پر وړاندې د جزایي اقداماتو په پایله کې
 ۵کسه څارنوالۍ ته معريف شوي دي.

خ – سوله
د افغانستان په رهبۍ د سیمهییزې ،اسالمي هېوادونو او نړۍ د اجامع رامنځته کېدل
د ميل وحدت حکومت هغه بله السته راوړنه ده ،چې د بریکس کنفرانس په اعالمیه کې
هم پرې ټینګار وشو .په دې اعالمیه کې غړو هېوادونو له هغې ډلې چین او روسیې
ترهګري د سیمې او نړۍ لپاره جدي ګواښ وباله او په سیمه کې یې سوله او ثبات د
افغانستان له سولې او ثبات رسه تړلی وباله .بین االفغاين مذاکرات د ګلبدین حکمتیار په
مرشۍ له حزب اسالمي رسه د سولې هوکړه لیک د السلیکېدو المل شول .افغانستان
په دغو کلونو کې «د کابل پروسې» نوښت پیل کړ او هغه یې په بریالیتوب پرمخ وړی
دی .د جمهوررئیس او سولې عايل شورا د هڅو په پایله کې د اندونیزیا جمهوررئیس کابل
ته سفر وکړ او د سولې په پروسه کې یې د خپلو تجربو د رشیکولو ډاډ ورکړ .په پام کې
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ده په راتلونکې کې د افغانستان او اندونیزیا د علاموو او اسالمي نړۍ د علامنو له لوري
د سولې په سیمهییزو اړخونو درې کنفرانسونه جوړ يش.

د – له نشهیي توکو رسه مبارزه
حکومت ،د نشه یي توکو له قاچاق څخه د رامنځته شوي جرمي اقتصاد په نفیې او په
پولو کې له نشه یي توکو رسه په مبارزه کې د هېوادونو په همکارۍ ټینګار لري .ميل
وحدت حکومت د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې قانون او اړوندو پالیسیو پر تعدیل
کار پیل کړی او د نشه یي توکو له جرمونو ترالسه کېدونکو عوایدو او د پیسو وینځولو
مخنیوي طرزالعمل تدوین کړی دی .د قانون د تنفیذ په موخه له  ۸۶۰۰ډېر قاچاقچیان
نیول شوي او  ۱۵۴۹تنه نور محاکمه شوي دي .د نشه یي توکو د پروسس ۱۵۵
البراتوارونه ،د نشه یي توکو  ۱۲ذخیرې او له  ۱۳۹۴ـ  ۱۳۹۶کلونو پورې تر کښت الندې
 ۴۸۶۵هکټاره ځمکه له منځه وړل شوې ده .همدا راز پر بدیل کښت له هغې ډلې
زعفرانو ،د پستې باغونو ،عناب او ...عامولو ته پام شوی او د بدیل کښت له مختلفو
پروګرامونو څخه یوازې په  ۱۳۹۶کال کې له  ۶۲زرو زیاتو کروندګر مستقیمه ګټه اخیستې
ده.
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څلورمه برخه :ښه حکومتويل
ښه حکومتويل د خلکو په مشارکت د فساد مخنیوي لپاره د ښو مدیریتي نظامونو د رامنځته
کېدو المل ګرځي .په دولتونو کې دا مفهوم ځانګړی مقام او اهمیت لري او ترڅنګ یې
په نړیواله برخه کې هم د دولتونو د ارزونې له مهمو شاخصونو څخه ګڼل کېږي .د ښې
حکومتولۍ رامنځته کېدو په برخه کې د ميل وحدت حکومت السته راوړنې او خلکو او
نړیوالې ټولنې ته یې ژمنتیا کوالی شو په درېوو برخو؛ د قانون حاکمیت ،اصالحات او
برېښنایي حکومتولۍ او فساد ضد مبارزې ووېشو .د جزا کوډ ،د  ۴۵سیايس ګوندونو د
جوازونو لغوه کول ،د ځمکو له غصب رسه پرېکنده مبارزه ،د لویې څارنوالۍ تشکیاليت
اصالحات ،د ازادۍ سیالۍ له الرې د کارکوونکو د ګامرنې پروسه ،د پروسو ساده کول،
د برېښنایي حکومتولۍ وده ،ټاکنیز اصالحات او د حج ،کانکور ،پاسپورټونو ورکړه او ...د
ښه وايل لپاره په  ۲۸۷تقنیني سندونو کار روان دی او د اداري فساد ضد مبارزې عديل او
قضایي مرکز او د ميل تدارکاتو کمېسیون جوړېدل له بل لوري ،ښې حکومتولۍ ته زمینه
برابره کړې ده .همدا راز په ميل وحدت حکومت کې اصالحاتو ته الرسسی او په پرېکړو
کې د خلکو مشارکت تر بل هر وخت زیات شوی او د خلکو په مالتړ یې پام وړ پرمختګ
کړی دی.

الف – قانون جوړونه
د ميل وحدت حکومت په درېوو کلونو کې د  ۱۳۹۶کال د مرغومې تر پایه ،له  ۲۸۷څخه
زیات تقنیني سندونه ،چې له هغې ډلې قوانین ،مقررې او اساسنامې بشپړې شوې ،تدقیق
شوې او نهایي شوې دي .د دغو اسنادو له ډلې یو مهم یې «د جزا کوډ» دی ،چې د
پاشلتیا ،تناقض او تعارض له منځه وړو لپاره حکومت د جزایي قانون په  ۳۳موردو کې
تدوین کړی دی .دا قانون د حقوقي نظام ،قانون حاکمیت او د افغانستان د قانون
جوړونې په برخه کې د پرمختګ پر لور حرکت ګڼل کېږي .ددې قانون ځانګړنه د نویو
حقوقي معیارونو پر اساس د جرمونو له تکرار څخه مخنیوی دی؛ همدا راز د ترهګرۍ،
نسل وژنې ،سایب ،د کډوالو او انسانانو قاچاق ،اختطاف ،د ماشومانو اخالقي انحرافات،
ځورونه ،له دولتي کارکوونکو رسه نامناسب چلند ،د ځمکو غصب ،چاپیریال ساتنه ،ټاکنې
او اداري فساد په برخه کې نوي موارد لري.

ب – د ځمکو له غصب رسه مبارزه
دې موضوع ته د رسېدنې او له دې پدیدې رسه د مبارزې لپاره ميل وحدت حکومت ،د
ځمکولۍ چارو د تنظیم قانون طرحه او توشیح کړی دی او د ځمکو او اوبو عايل شورا
کې یې په دې موضوعاتو بحثونه کړي دي .ددې قانون په یوولسم او دولسم څپرکي کې
په مشخص ډول د ځمکو په غصب او د هغو په جزایي احکامو بحث شوی دی .همدا
راز د جزا په کوډ کې ،د ځمکو غصب جرم ګڼل شوی او ورته مجازات ټاکل شوي دي.
همدا راز د قانوين وضاحت په رامنځته کېدو ،له  ۳۸٫۷زره جریبه ځمکې څخه ،د ۴۲۱زره
مرت مربع کرنیزې او  ۷٫۵زره مرت مربع سوداګریزې ځمکې دفاع د دولت په ګټه پای ته
رسېدلې ده ۲۰۸٫۷ .زره جریبه نوره ځمکه بېرته د ځمکو ادارې ته ګرځول شوې او ۱۵٫۸
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زره جریبه غصب شوې ځمکه لېست شوې او  ۳۵۵غیر قانوين هویتونه تشخیص شوي
دي.

پ – اداري اصالحات
د اداري اصالحاتو په برخه کې کوالی شو د حکومت عمده السته راوړنې او فعالیتونه د
ملکي خدمتونو ،سیمهییزو ارګانونو ،عديل او قضایي ،څارنوالۍ ،ټاکنو او عامه خدمتونو
په برخو ووېشو.

 -۱د اداري اصالحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمېسیون السته راوړنې
د اداري اصالحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمېسیون ،د برېښنایي تذکرو د  ۴۹۲خايل
بستونو د ګامرنې پروسه د جمهوري ریاست د حکم پر اساس تنظیم کړه .په دې پروسه
کې نوملیکنه د انټرنېټ له الرې تررسه شوه او د پایلو تثبیت هم له ماشینونو په ګټنې
تررسه شو ،چې د ټولو له لوري وستایل شوه .دې کمېسیون ،له وزارتونو او خپلواکو دولتي
ادارو رسه په همکارۍ پر ټولیزو او انفرادي ازموینو څار او رهبي پر غاړه واخیسته .همدا
راز کمېسیون د والیانو د مرستیاالنو او ولسواالنو د اجراآتو او ګامرنې د طرز العمل په
ترتیب؛ د معینیتونو /د وزارتونو او خپلواکو دولتي ادارو د مايل او اداري معینیتونو د
اصالحي مسودې طرحې ترتیب؛ او په ملکي خدمتونو کې د مېرمنو د مشارکت زیاتېدا
پ الیسۍ په ترتیب کار کړی او د پېرېدونکو د خدمتونو مرکز یې هم جوړ کړی دی .تر
اوسه  ۶۹۷تدارکايت بستونه ،د  ۸زره ښوونکو په ګډون  ۱۸زره  ۵او  ۶بستونه له مدين
بنسټونو رسه په ګډ څار د ملکي خدمتونو کمېسیون له لوري ازادې سیالۍ ته وړاندې
شوي دي .د  ۳او  ۴بستونو  ۷زره نورو د میکانېزم طرحه جوړه شوې ده .په دې ازموینو
کې د مېرمنو لپاره پنځه امتیازې منرې په پام کې نیول شوې دي.
د واحدې مرجع له لوري د دولتي کارکوونکو د تشکیاليت او ذايت چارو مراحلو تررسه کولو
د انسجام په موخه ،د اداري اصالحاتو بنسټیزه کولو لپاره د چارو تنظیم هم د کمېسیون
له لوري پیل شوی او همدا راز د کار د چټکتیا ،د تبعیض او ملکي بنسټونو کې د غیر
قانوين چلند د مخنیوي لپاره هم د اداري اجراآتو قانون طرحه شوی دی .دې کمېسیون
همدا راز  ۳۰مغلقې کاري پروسې ساده کړې دي.
د اداري اصالحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمېسیون رسه د (يس يب آر) پایلو لپاره د
ظرفیت لوړونې پروګرام یو ځای کول هم د حکومت له نورو اقداماتو ګڼل کېږي.
اوسمهال د دې پروګرام د اصالحاتو پالن په برېښنایي کولو کار روان دی .يس يب آر
پروګرام پام وړ پرمختګ کړی او د تېر په پرتله ،چې ځینې مهال یوازې په یوه کال کې
 ۴۲تنه د دې پروګرام له الرې جذب شوي ،په  ۱۳۹۶کال کې ،ددې پروګرام له الرې
 ۸۰۰تنه ګامرل شوي دي.

 -۲د سیمهییزو ارګانونو السته راوړنې
د والیانو  ۲۱مرستیاالن چې د ميل وحدت حکومت په دوره کې ټاکل شوي ،د هغوی ۷
تنه یې د ازادو سیالیو له الرې ګامرل شوي او د  ۱۴نورو ګامرنه یوازې د سیالیو تر تررسه
کېدو شوې ده .همدا ډول د ولسواالنو په تړاو ،د ميل وحدت حکومت له پیله تر دې دمه
 ۱۹۴تنه تازه ګامرل شوي دي ،چې  ۱۱۸تنه یې د ازادو سیالیو له الرې ګامرل شوي او
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 ۷۶بستونه نور یوازې د ازادو سیالیو تر تررسه کېدو ټاکل شوي دي .د مرکز او والیتونو د
ښاروالیو  ۱۸بستونه د کاري مرکو ،رشایطو او د ګامرنې د ارزونې پر اساس ګامرل شوي
او  ۱۵نور بستونه په نوي طرزالعمل رسه د ازادو سیالیو اعالن ته سپارل شوي دي .همدا
راز د قوانینو او نویو طرزالعملونو په طرحه کولو ،د والیتونو د ولسوالیو  ۲۴کم بستونه او د
ښاروالیو  ۳۱بستونه د ازادو سیالیو اعالن ته سپارل شوي ،چې تر هغه وروسته د ولسوالیو
له درېیمو تر پنځمو بستونو پورې کسان د ټولیزې ازموینې له الرې ګامرل کېږي.

 -۳عديل او قضایي اصالحات
د عديل او قضایي اصالحاتو د تررسه کېدو لپاره ،پنځه کلن ميل پروګرام ( ۱۳۹۶ـ )۱۴۰۰
طرحه شوی او د اداري فساد ضد مبارزې او قانون حاکمیت عايل شورا له لوري تصویب
شوی ،چې د عمده عديل او قضایي بنسټونو له لوري عميل کېږي او د کابینې عديل او
قضایي کمېټه پر هغه څارنه کوي .د اداري فساد په ګډون د جرمونو پر وړاندې د مبارزې
او د قانون حاکمیت لپاره دغه پروګرام په اسايس لومړیتوبونو کې ځای لري.

 -۴په څارنوالۍ کې اصالحات
څارنوايل تر بل هر وخت ډې ره غیر سیايس او مسلکي شوې ده ،چې پایله یې په ټولو
ولسوالیو کې د څارنوالۍ ادارو فعالول دي .همدا راز د پنځه کلنې سرتاتېژۍ تدوین ،د
برشي رسچینو لپاره د سرتاتېژۍ جوړول او د تشکیالتو په برخه کې د عديل او قضایي
اصالحاتو طرحې تصویب په څارنوالۍ کې له پام وړ السته راوړنو څخه دي .دې اداره
هڅه کړې ،چې د قانون تطبیق له څارنواالنو پیل کړي؛ په همدې اساس  ۶۰رسغړونکي
څارنواالن نیول شوي او د مؤثریت د لوړوايل لپاره  ۴۰څارنواالن ګامرل شوي او تبدیل
شوي دي .ګامرنې د شفاف کانکور له الرې تررسه شوې او برشي رسچینو ته د لویې
څارنوالۍ د پام په پایله کې دا مهال د لوړې کچې د کارکوونکو  ۴۰سلنه ځوانان جوړوي.
ددې ادارې د ښځینه کارکوونکو شمېر له  ۳سلنې څخه  ۱۷سلنې ته زیات شوی او یو
معاونیت او  ۹ریاستونه مېرمنې پرمخ وړي.
د لویې څارنوالۍ په چوکاټ کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوايل د منع مرستیايل د ۱۳۹۵
ال په
کال په زمري کې جوړه شوه او په  ۲۴والیتونو کې د  ۴۴مېرمنو په ګامرنې رسه عم ً
دې برخه کې اجراآت کېږي .د څارنوالۍ د تقویت لپاره د هغه په تشکیاليت جوړښت کې
د جندر او برشي حقونو ریاست ،د ماشومانو رسغړونو ته د رسېدنې عمومي ریاست؛ او د
نړیوالو جرمون و د څېړنې ریاست شاهدان یوو .لوی څارنوال ته د مراجعینو د الرسيس په
موخه ،هغوی کوالی يش د دوشنبې په ورځو کې مخامخ وررسه وګوري ،چې تر اوسه
ددې پروګرام له الرې شپږ زره عریضو ته رسېدنه شوې ده.

 -۵ټاکنیز اصالحات
« ۱۶چنګاښ  »۱۳۹۷د پارملاين او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو تررسه کېدو نېټه اعالن
شوې .د ميل وحدت حکومت په پیل کې د ټاکنو تررسه کېدو لپاره «د ټاکنیزو اصالحاتو
ځانګړی کمېسیون» جوړ شو ،چې مثره یې د ټاکنیزو قوانینو تعدیل او د ټاکنیزو بنسټونو
په جوړښتونو کې د اصالحاتو تررسه کېدل دي .د رڼو قانوين مرحلو په تررسه کېدو،
غوراوي کمېټې د ټاکنو کمېسیون او د ټاکنیزو شکایتونو کمېسیون لپاره وړ کسان معريف
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کړل ،چې له جمهوررئیس ،اجرائیه رئیس ،قايض القضات ،د جمهوررئیس دویم مرستیال
او لوی څارنوال رسه د ګډې مصاحبې له تررسه کېدو وروسته نوي ټاکنیز کمېشرنان وټاکل
شول .ټاکنیزې مايل او امنیتي کمېټې هم جوړې شوې دي او اوسمهال د رایه ورکوونکو
ابتدایي لړ لیک بشپړ شوی او د برېښنایي رایې ورکونې د عميل کولو پالن هم موجود
دی.

 -۶عامه خدمتونه
ميل وحدت حکومت د عامه خدمتونو وړاندې کولو په برخه کې توانېدلی د تېرو دورو په
پرتله له خلکو رسه غوره اړیکې جوړې کړي او همدا راز په خدمتونو او د رسارسي پروسو
په تررسه کېدو کې هم د روڼتیا په رامنځته کولو بریالی شوی دی.
کانکور ازموینه :عمده تخنیکي او مدیریتي بدلونونه او اصالحات ددې المل شول ،چې
په  ۱۳۹۴کال کې د داوطلبانو د ناکامۍ کچه د  ۱۳۹۳کال په پرتله له  ۴۵سلنې څخه
 ۱۳سلنې ته راکمه يش او د  ۱۳۹۶کال ازموینه په بېساري ډول رڼه تررسه شوه او نږدې
ټول داوطلبان رايض وو .د داوطلبانو هویت برېښنایي او د پایلو اعالن ماشیني شو او د
هر ګډونوال د ځانګړې آی .ډي لپاره مشخصې پوښتنې جوړې شوې.
د حج پروسه کې هم د تېر خالف د حاجیانو لپاره غوره خدمتونه برابر شوي وو .د زیرکو
السبندونو وېش او حاجیانو ته د برېښنایي پاسپورټونو وېش له یوه لوري او د لګښت
کموالی ،د ښوونکو زیاتوالی او حاجیانو ته د مخامخ الوتنو تنظیم له بل لوري ،ددې
پروسې په مدیریت کې ښه والی ښيي او له دې پروسې د خلکو د رضایت کچه هم زیاته
شوې ده.
د پاسپورټونو وېش :له پوسټي خدمتونو او انالین نوملیکنې څخه په استفادې د مراجعینو
فزیکي حضور کم شوی او دې کار د مراجعینو د وخت د ضایع کېدو مخنیوی کړی .همدا
راز په ایران او پاکستان کې مېشت کډوال افغانستان ته له راتلو پرته هم د برېښنایي
پاسپورټونو له وېش څخه ګټه اخیستی يش.
آسان خدمت مرکزونه تر یوه چرت الندې په چټک او ساده ډول د مختلفو دولتي او
خصويص ادارو د عامه خدمتونو وړاندې کولو زمینه برابروي .دا سیستم له آذربایجان رسه
د هوکړه لیک پر اساس برابر شوی دی .دا ماډل د عامه ـ خصويص مشارکت پر اساس
طرحه شوی ،چې تر اوسه یې السته راوړنې ،د پاسپورټ وېش سیستم بیاځيل سازماندهي
کول؛ د کار بازار معلومايت سیستم بشپړول؛ د برشي رسچینو آرشیف ډیجیټيل سیستم
تنظیم؛ «د موبایل له الرې د معاشونو ورکړې» پروګرام؛ او د پاسپورټونو د وېش پروسو
انالین کول او بهرنیو اتباعو ته د کار جوازونو او ویزو ورکړه ده .همدا راز د پاسپورټونو د
وېش ،کار جواز او د نفوسو د احوال ساده کولو په تړاو  ۱۲پروسې هم جوړې شوې دي.

ت – برېښنایي حکومتويل
په  ۲۰۱۶کال کې د برېښنایي حکومتولۍ ) (EGDIپراختیا شاخصونو د شمېرو راپور پر
اساس ،افغانستان د  ۱۹۳هېوادونو ترمنځ  ۱۷۱مقام خپل کړی ،چې له  ۲۰۱۲کال څخه
 ۱۳درجې لوړتیا ښیي .همدا راز د برېښنایي مشارکت شاخص کې ) (EPARTد ۱۹۲
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هېوادونو په منځ کې  ۱۰۴ځای لرو ،چې د  ۲۰۱۴کال په پرتله ۴۸ ،درجې لوړوالی یا
صعود ښیي .په دې شاخصونو کې ګاونډي هېوادونه ایران ( ۱۴۹مقام) او پاکستان (۱۱۷
مقام) لري ،چې تر افغانستان شاته دي.
د عامه خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې کوالی شو د نړیوال هوایي غیر پوځي سازمان
) (ICAOد سټنډرډونو پر اساس په ماشیني لوستونکو د السلیک لیکل شویو پاسپورټونو
بدلول او په (کانبا ،مسکو ،برن ،نیویارک ،جده او دوبۍ) کې د افغانستان په سیايس
استازولیو ،مېشتو قونسلګریو او سفارتونو کې د ویزو ترالسه کولو اتومات ماشینونو نصبولو
ته اشاره ورکړو.
د بنسټونو او خصويص سکتورونو په برخه کې کوالی شو د اسکوډا سیستم له عميل کولو،
 TARIFFاو په ګمرکونو کې د برېښنایي ورکړې ،د بهرنیو اتباعو لپاره په مرکز او دویمي
واحدونو کې د کار جواز وېش سیستمونو برېښنایي کول یاد کړو.
د حکومتولۍ په برخه کې ،د نفوسو د ثبت او احوال قانون د شپږمې مادې تعدیل په اړه
تقنیني فرمان توشیح شوی او د برېښنایي تذکرو د وېش عميل کار پیل شوی دی .افمیس
سیستم پراخ شوی ،د استخراجي صنایعو د مايل عوایدو د اطالعاتو مدیریت برېښنایي
شوی ،د کډوالو معلومايت سیستم جوړ شوی او د مجرمینو د پېژندنې په موخه په کورنیو
چارو وزارت کې بایومېټریک سیستم څخه ګټه اخیستل پیل شوي دي.
د حکومت د برشي رسچینو په برخه کې د متقاعدینو لپاره په مرکز کې بایومېټریک سیستم
فعال شوی او له  ۳۰زیاتو والیتونو کې د متقاعدینو لپاره بانکي حسابونه پرانستل شوي
دي .د کار او ټولنیزو چارو وزارت له لوري په مرکز او دویمي واحدونو کې د Mobile
 Moneyپروژې عميل چارې پیل شوې او معلولینو او د شهیدانو وارثینو ته د معاشونو
ورکړې سیستم بانکي شوی دی .همدا راز په ډېری وزارتونو او دولتي بنسټونو کې له
برېښنایي حارضۍ څخه ګټه اخیستل کېږي.

ث – له فساد رسه مبارزه
په تېرو درېوو کلونو کې په دې برخه کې د دولت اجرائیوي ځواک پام وړ السته راوړنې
لري ،چې په ټولیز ډول کوالی شو پایله یې د روڼتیا نړیوال سازمان له لوري افغانستان
ته د  ۱۵امیتازاتو ورکړه او ددې سازمان د  ۲۰۱۶کال په راپور کې پنځه درجې صعود
وښیو ،چې په دې رسه افغانستان د نړۍ له تر ټولو ډېرو فاسدو درېوو هېوادونو څخه بهر
شو .همدا راز د اداري فساد ضد مبارزې د ارزونې او څار خپلواکې ګډې کمېټې )(MEC
د ارزونې پر اساس د اداري فساد ضد مبارزې په برخه کې ددې کمېټې توصیوي ګراف
عميل شوی ،چې له امله یې دې کمېټې له فساد رسه په مبارزه کې ميل وحدت حکومت
قاطع بللی دی.
په وروستیو درېوو کلونو کې د  ۲۰سلنه څارنواالنو او  ۲۵سلنه د ګمرکونو د کارکوونکو د
ګوښه کېدو؛ د وزارتونو د یو شمېر مرستیاالنو په ګډون د  ۳۰سلنه جګپوړو چارواکو د
قانوين څار؛ د شاوخوا  ۶۰۰قاضیانو د تبدیلۍ؛ د ښاروالۍ د  ۱۰۰کارکوونکو د ممنوع
الخروج او د یو شمېر امنیتي او دفاعي مسؤولینو د قانوين څار شاهدان یوو.
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د اداري فساد ضد مبارزې او قانون حاکمیت عايل شورا جوړه شوې او په غونډو کې
یې د فساد ضد مبارزې ته الر پرانستل شوې ده .دې شورا د  ۱۳۹۶کال د تلې په میاشت
کې پخپله اوومه غونډه کې« ،د اداري فساد ضد مبارزې ميل سرتاتېژي» تصویب کړه،
چې درې عمده موخې یې د قانون حاکمیت پر اساس د عديل او قضایي نظام تقویت او
اصالح ،د برشي حقونو رعایت او عدالت ته الرسسی؛ د افغانستان اسالمي جمهوریت د
موخو په برخه کې د اړوندو تقنیني قوانینو او اسنادو اصالح او د اداري فساد پر وړاندې
هر اړخیزه او قاطع مبارزه ده.
د ميل تدارکاتو ښه والی د تدارکاتو په قانون کې د اصالحاتو او د ميل تدارکاتو کمېسیون
او د ميل تدارکاتو ادارې په پایله کې ترالسه شوی دی؛ هامغسې چې د روڼتیا نړیوال
سازمان « له ژمنې تر عمل؛ په افغانستان کې د اداري فساد ضد مبارزې پر ژمنو بیاکتنه»
تر عنوان الندې ،په افغانستان کې تدارکايت اصالحات «یوه روښانه نقطه او د هیلو الر»
بللې او د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالتونو ځانګړي څارونکي (سیګار) هم د امریکا
متحده ایالتونو کانګرېس ته په یوه راپور کې ،تدارکايت اصالحات د ميل وحدت حکومت
لویه او مثبته السته راوړنه یاده کړې ده .تر اوسه د ميل تدارکاتو په بهیر کې ۲۹٫۴
میلیارده افغانۍ سپام شوې ده .حکومت دا مهال د «ميل تدارکاتو انسټېټیوټ» په واک
کې لري ،چې له امله یې تدارکات په مسلکي ډول بنسټیز شوي او د تدارکاتو برخې
کارکونکو ظرفیت لوړ شوی دی .د دولت رهبۍ ته له فساد څخه د پاکو ميل تدارکاتو
اهمیت تر دې کچې دی ،چې د کمېسیون ټولې اونیزې او ځانګړې غونډې په مسلسل
ډول تررسه شوې دي .په دې غونډو کې د  ۴۱۸٫۴میلیارد افغانیو په مجموعي ارزښت د
 ۲۵۱۰وړاندیز شویو قراردادونو په اړه پرېکړه شوې ده .په دې بهیر کې د روڼتیا ټینګښت
او د فساد مخنیوي لپاره ۱۳۶ ،تدارکايت قراردادي رشکتونه محروم شوي دي.
د اداري فساد درنو جرمونو رسه د مبارزې عديل او قضایي مرکز د فساد ضد مبارزې
په برخه کې له لویو مفسدینو رسه د قانوين چلند په اړه د ميل وحدت حکومت یوه بله
عمده کړنالره ده .دغه مرکز د اداري فساد له  ۴۰۰زیاتې دوسیې ترالسه کړې دي .د
ملکي څارنوالۍ په برخه کې  ۵۶دوسیو ته رسېدنه شوې ،چې په پایله کې یې  ۳۰تنه له
دندو ګوښه شوي او  ۴۲تنه نور ممنوع الخروج شوي دي .همدا راز پوځي څارنوالۍ هم
 ۵قضیو ته رسېدنه کړې ،چې په پایله کې یې د کورنیو چارو وزارت  ۵مؤظفین بندیان
شوي ۶ ،تنه له دندې ګوښه شوي او  ۳۳تنه نور ممنوع الخروج شوي دي .ددې مرکز
ابتدایي محکمې تر اوسه  ۷۷تنه په نغدي جریمې او بند محکوم کړي ،چې د حج او
اوقافو وزارت د معین ،د کورنیو چارو وزارت پخوانیو معینانو او د بلخ د والیتي شورا د یوه
غړي په ګډون جګپوړي چارواکي په کې شامل دي .همدا راز په استیناف محکمه کې
 ۳۹تنه په حبس او نغدي مجازاتو محکوم شوي دي .د ټولو هغو قضیو په مجموع کې،
چې په اړه یې پرېکړې شوې دي له  ۷۹۳٫۶۸میلیون افغانیو او  ۶٫۷۸میلیون ډالرو زیاتې
پیسې د نغدي جریمې له درکه عواید ترالسه شوي دي .همدا راز د  ۲۱۹٫۳میلیون افغانیو
او  ۱٫۶میلیارد ډالرو او  ۲۰٫۳۵جریبه ځمکې د بېرته ورکړې په اړه حکم شوی دی .همدا
راز د  ۷میلیونه افغانیو ۲۸۲٫۲ ،زره امریکایي ډالرو ۲۹۹٫۵ ،زره پاکستاين کلدارو ۲ ،موټرو
او  ۳۱۷ګرامه رسو زرو د بېرته ګرځولو په اړه حکم شوی دی.
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د اداري فساد ضد مبارزې ميل سرتاتېژۍ تدوین هغه بله السته راوړنه ده ،چې تېرو
ناکامو تجربو او وررسه د واقعي چلند د پایلو په رڼا کې جوړه شوې ده .ددې ستېراتېژۍ
موخه د اسايس قانون د  ۷۵مادې د  ۳فقرې حکم په رڼا کې؛ د  G7+غونډې او بروکسل
کنفرانس ( )۲۰۱۶په ګډون په نړیوالو غونډو کې د ميل وحدت حکومت او په رس کې یې
د جمهوري ریاست عايل مقام دفرت د ژمنو په تړاو عميل اقداماتو او په حکومتي بنسټونو
د خلکو د باور بیا را ژوندي کولو ته د زمینې برابرول دي .دا سرتاتېژي ورځنیو اړتیاو ته په
کتو د ميل او نړیوالو شنونکو د نظریانو په پایله کې جوړه شوې ،چې په پنځو سکتورونو
کې اجرائیوي پنځه محوره لري ۱ :ـ ميل سیايس رهبۍ تقویت او د اصالح غوښتونکو
شبکو تقویت؛ سیايس سکتور؛  ۲ـ په امنیتي سکتور کې د اداري فساد له منځه وړل ،په
ځانګړي ډول په کورنیو چارو وزارت کې؛ امنیتي سکتور؛ ۳ـ د ښایسته ساالرۍ پر اساس
د ملکي خدمتونو جوړول او د ملکي خدمتونو په ټاکلو کې د واسطې او مداخلو پای ته
رسول؛ ملکي خدمتونو سکتور؛ ۴ـ عديل او قضایي اصالحات او د اداري فساد تورنو څار؛
عديل او قضایي سکتور؛  ۵ـ مايل او بودجي سامل مدیریت ،په داسې ډول چې مرستې
شفافې او د څار وړ وي او د ) ( National Charter of Accountsميل حساباتو ،مقرراتو
او اصولو پر اساس تفتیش يش؛ مايل سکتور .ددې سرتاتېژۍ پام هغو وزارتونو ته دی،
چې نږدې  ۷۰سلنه عواید بېرته پخپله مرصفوي.
اطالعاتو ته د الرسيس پراختیا د ميل وحدت حکومت له لوري «اطالعاتو ته د الرسيس
قانون» په توشیح رسه ښه شوی دی .د حکومت اقدامات ددې المل شوي ،چې په
 ۲۰۱۷ز کال کې د یونسکو په طبقه بندۍ کې افغانستان د بیان ازادۍ له رسې ساحې
ووځي او په شنې ساحې کې رايش؛ د مطبوعاتو ازادۍ شاخص په جدول کې دوه درجې
صعود وکړي او په  ۱۲۰ځای کې واقع يش؛ او د سویيل آسیا او مرکزي آسیا د  ۱۳هېوادونو
ترمنځ د بیان ازادۍ شاخصونو په درجه بندۍ کې څلورم مقام ترالسه کړي؛ او د بې پولې
راپور ورکوونکو له لوري رسنیو ته د ځواب ویونکي حکومت په توګه معريف شو .ميل
وحدت حکومت د لیکوال ،مصنف ،هرنمند او څېړونکي یا (کاپي رایټ) حقونو قانون نافذ
کړ او د همغږۍ د اونیزو غونډو له الرې یې د ویاندویانو د ځواب وینې کچه زیاته کړې
ده .جمهوررئیس د رسنیو له مسؤولینو او خبیاالنو رسه څو غونډې کړې دي او هغوی ته
یې عايل دولتي مډالونه ورکړي .اوسمهال د ميل ټلویزیون خپرونې رسحدي والیتونو ته
هم پراخې شوې دي او د ميل راډیو د خپرونو کچې  ۲۳٫۶سلنه او د ميل راډیو ټلویزیون
د خپرونو کچه  ۳سلنه وده کړې ده .د ټولیزو خصويص رسنیو د فعالیت او تاسیس مقررې،
د فعالیت ازادي؛ د رسنۍ او بنسټ د تاسیس رشایط؛ د رسنیو د کارکوونکو حقوق او
مکلفیتونه؛ د رسنیو رسغړونې؛ د مالیې ورکړه؛ د فعالیت جواز او ...روښانه کړي او د
خبیاالنو د امنیت او خوندیتوب لپاره یو قوي سند دی .ددې طرحې د تعدیل په عميل
کولو رسه د ټولیزو رسنیو د بانکي تضمین او حق االمتیاز مقرره په ځینو مواردو کې ۹۰
سلنه کمه شوې ده .د یادونې وړ ده ،چې د ټولیزو رسنیو د قانون په تعدیل «د رسنیو د
رسغړونې او شکایتونو ته د رسېدنې کمېسیون» جوړ شوی دی.
د بیان له ازادۍ مالتړ او د رسنیو فعالیت له مختلفو الرو تررسه شوی دی.
جمهوررئیس په مختلفو وختونو کې د رسنیو مالتړ کړی او د بیان ازادۍ او اطالعاتو ته
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د الرسيس ټینګښت په برخه کې یې د ټولیزو رسنیو اړوند قوانینو ښه تطبیق او همدا راز
خلکو او رسنیو ته پر وخت او د سمو معلوماتو ورکولو بهیر چټکتیا په موخه دوه حکمونه
صادر کړي دي .ددې ترڅنګ د چاپي ،غږیزو ،خپرندویه ټولنو او اژانسونو د ستونزو له
منځه وړو او د مايل ستونزو له وجې د بندېدو مخنیوي لپاره هم حکم صادر کړی دی.
اطالعاتو ته د الرسيس قانون د احکامو پر اساس په  ۱۳۹۴کال کې اطالعاتو ته د
الرسيس او څار کمېسیون جوړ شو .تر اوسه ددې کمېسیون السته راوړنه دا ده ،چې
«اطالعاتو ته د الرسيس ميل سرتاتېژي» یې تدوین کړې ،چې د  ۱۳۹۶کال په زمري
میاشت کې یې د اجرائیه رئیس ډاکرت عبدالله عبدالله په حضور کې مخکتنه وشوه« .په
عمل کې اصالحاتو ته د الرسيس رښتیني کېدل» ددې سرتاتېژۍ عنوان دی ،چې له
 ۱۳۹۶تر  ۱۳۹۹کلونو پورې برابره شوې ده .د حکومت بل اقدام د خبیاالنو او رسنیو د
امنیت او خوندیتوب لپاره د همغږۍ ګډې کمېټې جوړول دي ،چې ریاست یې د جمهوري
ریاست دویم مرستیال پر غاړه دی .دې کمېټې تر اوسه د خبیاالنو پر وړاندې د
تاوتریخوايل د  ۱۷۲قضیو  ۸۶سلنې ته رسېدنه کړې ده.
له پرانستې حکومتولۍ مشارکت رسه یو ځای کېدل یو نړیوال نوښت دی ،چې د
پرانستې حکومتولۍ مشارکت لیدلوري رښتیني کولو ،د شفافیت لوړولو له الرې د عامه
خدمتونو او پالیسیو د کیفیت ښه کولو او د ميل پالیسیو د عميل کولو په طرحه کې د عامه
مشارکت د ټینګښت په موخه دی .افغانستان توانېدلی د  ۸۸سلنه معیارونو په پوره کولو
رسه ،د  ۱۳۹۵کال په لېندۍ میاشت کې د پرانستې حکومتولۍ مشارکت غړیتوب ترالسه
کړي .د جمهوري ریاست عايل مقام دفرت عمومي ریاست په چوکاټ کې د افغانستان د
پرانس تې حکومتولۍ مشارکت سکرتریت د همدې بنسټ د یوه غړي په توګه د خپلو ژمنو
د عميل کولو لپاره د تخنیکي او الزمو اسانتیاوو په موخه جوړ شوی دی .دا سکرتریت
توانېدلی ،چې د ميل عمل لومړنی پروګرام ،چې  ۱۰+۱ژمنې په کې شاملې دي ،تدوین
کړي.
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پنځمه برخه :ټولنیزه پرمختیا
پ ه نورو برخو کې ښو السته راوړنو ته په کتو د ټولنیزې پرمختیا لرلید روښانه او هیله
بښونکی دی .هغه ميل او پرمختیايي پروژې چې د حکومت په کلکې ارادې د پلې کېدو
په حال کې دي ،په بېالبېلو سکتورونو کې دوامداره اصالحات او د باثباته افغانستان په
اړه ميل او بیناملليل اجامع او د مالتړ خپلول ،د ټولنیزې پرمختیا لپاره مناسب ټولنیز
بسرتونه رامنځته کړي دي ،تر دې چې حکومت ته یې دا توان ورکړی دی چې د ټولنیزې
پرمختیا په مسائلو کې په بېالبېلو اړخونو کې ښه خوځښت او د اصالحي پروګرامونو د
عميل کولو او طرحه کولو په برخه کې ښه پایله ولري.

الف – روغتیا
له نیکه مرغه په تېرو درېوو کالو کې مو هېواد د عامې روغتیا په برخه کې هیله بښوونکي
بریالیتوبونه لرل .په دغه دوره کې افغانستان وکوالی شوای د روغتیا نړیوال سازمان څخه
د ختیځې مدیرتانې د حوزې په ۲۴هېوادونو کې د ۲۰۱۷کال د تنباکو د مخنیوي د نړیوالې
ورځې جایزه ت رالسه کړي .د اندرا ګاندي د ماشومانو د روغتیا انسټېټیوت د ماشومانو د
سوځیدنې د برخې مسوول ډاکرت حبیب الرحامن قاسم په دې بریالی شو چې په ۲۰۱۷
کال کې د  Zora Janzokovic Prizeپه نوم معتبه نړیواله جایزه ترالسه کړي .دغه شان
په کابل کې د لومړي ځل لپاره د پروفیسور تابش بختیاري په مرشۍ افغاين متخصصانو
پښتورګي پیوند کړ.
روغتیایي نظام مدیریت :ميل وحدت حکومت ورته پاملرنه زیاته کړې او په دې برخه
کې اسايس کارونه شوي دي .د افغانستان د روغتیا ډموګرايف لومړنۍ رسوې د ICF
اداري په تخنیکي مرسته تررسه شوه ،چې تر ډېره یې د روغتیا په سکتور کې د مور او
ماشوم ،ایډز ،پاکو اوبو الرسيس ،ښوونې او روزنې ،د تشناب اسانتیاوو ،د کورنۍ د تنظیم
څرنګوايل او  ...برخو کې د معلوماتو تشه ډکه کړه .د روغتیايي معلوماتو لومړنۍ زیرمه
) (Data Warehouseله روغتیايي شمېرو نه د ښې ګټې اخېستو او په پالن جوړونه،
تصمیم نیونه او د برنامو په څارنه کې د ښې استفادې په خاطر جوړه شوې ده« .د
افغانستان طبي عايل شورا» جوړېدل هغه ګام دی چې له الرې به یې د روغتیايي
خدمتونو کیفیت او د ډاکټرانو ښوونیزې برنامې لوړې او ښې يش چې له امله به یې د
ناروغانو خوندیتوب زیات يش .همدارنګه حکومت د خصويص ـ عامه مشارکت کار په
دغه برخه کې د جمهوریت ،عيل جناح ،د ننګرهار د ګردو او شیخ زاید روغتونونو څخه
پیل کړی دی .د یادونې ده ،چې تر دې مهاله په  ۹قوانینو او مقررو او ۱۴سرتاتېژیو او
پالیسیو کار شوی دی ،چې له هغو نه د یو څو په تصویب رسه د هغو چوکاټ او همغږي
تعریف شوې ده .په ۱۳۹۶کال کې د فساد  ۸۴قضیې پېژندل شوې او  ۱۸۴تورن عديل
او قضايي ارګانونو ته پېژندل شوي دي.
د درملو کنټرول مهمه برخه ده ،چې د بهبود لپاره یې د درملو او روغتیايي محصوالتو د
چارو د تنظیم ميل اداره او د خوړو او درملو د کیفیت د تضمین البراتوار جوړ شوی دی.
بله طرحه د هېواد په بازارونو کې پر درمل پلورونکو د څارنې په خاطر د درملتونونو ځنځیري
کول دي ،چې هر ځنځري کې پنځه سوه درملتونونه شامل دي او که د ځنځیر هر مسؤول
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رسغړونه وکړي د ټول ځنځیر رسغړونه بلل کېږي او ځواب ویونکي دي .ميل وحدت
حکومت په خپلې کاري دوره کې  ۸۱۳کورين او  ۱۱۳بهرين رشکتونه د بې کیفیته درملو
او قاچاق په خاطر لغوه کړي او شاوخوا  ۱۷۰ټنه بې کیفیته او تاریخ تېر درمل یې له منځه
وړي دي.
دولتي روغتیايي تاسیساتو کې له  ۳۵۸روغتونونو او تر  ۲۰۰۰زیات روغتیايي مرکزونه
شامل دي ،چې له دې ډلې  ۲۰۵یې په وروستیو کلونو کې جوړ شوي دي .د شیخ زاید
 ۱۰۰بسرتیز روغتون چې د اعصابو د جراحۍ مرکز هم لري او یولس کاله بند پاتې و،
ګټې اخیستنې ته وسپارل شو .د ګردېز  ۱۰۵بسرتیز والیتي روغتون ،په بامیان کې
 ۱۴۰بسرتیز روغتون ،په پنجشېر کې ښځو ته ځانګړی شوی ۱۲۰بسرتیز روغتون ،په
رسپرل کې  ۱۰۰بسرتیز روغتون او د زړه سوري لرونکي ماشومانو د درمنلې لپاره په کابل
کې روغتون جوړ شوی دی .په دې وروستیو دوو کلونو کې په کلیو او لرې پرتو سیمو کې
 ۴۰۰روغتیايي مرکزونه جوړ شوي دي.
د روغتیایي خدمتونو وړاندې کول په بېالبېلو برخو کې ښه شوي دي .د بېلګې په توګه
د اسايس روغتیايي اسانتیاوو کچه لږ تر لږه په هر مرکز کې یوه مېرمن وه ،چې په
۱۳۹۶کال کې  ۹۵سلنې ته رسېدلې ده ،چې د رسطاين ناروغیو د دوه مرکزونو په جوړېدو
رسه په  ۱۳۹۵کال کې شاوخوا درې نیم زره ناروغانو ته رسېدنه شوې ده .همدا راز ګرځنده
کلینکونو کوچیانو ته  ۵۰۰ځله روغتیايي خدمتونه وړاندې کړي دي.
د څښاک پاکو اوبو ته الرسسی په  ۲۰۱۲کال کې د  ۱۹٫۳سلنه ودې په پرتله ،په
وروستیو درېوو کلونو کې  ۶۵٫۳سلنه وده کړې ده .باید وویل يش ،چې د کلیو او پراختیا
پروګرامونو په چوکاټ کې  ۲٫۹میلیون کلیوالو د څښاک پاکو اوبو ته الرسسی موندلی
دی.
د ماشومانو له ګوزن رسه مبارزه د ميل وحدت حکومت پر مهال په ميل او والیتي کچه
روټین پروګرامونو کې د پولیو زرقي واکسین ( )IPVمعريف شوی دی .په مشخص ډول
په ۱۳۹۶کې له نهو میلیونو زیات ماشومان چې عمرونه یې تر پنځو کم وو ،د پولیو په
رسارسي کمپاینونو کې او له پنځه میلیونو زیات ماشومان په فرعي کمپاینونو کې تر
پوښښ الندې نیول شوي دي.

 11انځور – په وروستیو کلونو کې د واکسین کمپاین پوښښ پرتلنه ،د مثبتو پېښو شمېر او د پولیو له خطر
رسه مخ ولسوالیو شمېر
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د مور او نو زېږي روغتیا ،د مېندوارۍ ،مور ،نو زېږي ،ماشوم او ځوانانو لپاره له ۲۰۱۷
څخه تر  ۲۰۲۱پورې په ميل سرتاتېژي بیا کتنه شوې ده .دا مهال  ۸۷سلنه لوستې قابلې
اړتیا وړ او اسايس خدمتونه تررسه کوي.

 11انځور – په وروستیو کلونو کې تر زېږون وړاندې او وروسته روغتیایي اسانتیاوو پرتلنه

په رشایطو برابر  ۵۸سلنه (شاوخوا ۱،۵میلیون) کسانو ته د پنتا واکسین عميل کول یوه
بله السته راوړنه ده .هغه ماشومان چې د ماشومتوب دوره کې یې ټول واکسینونه اخیستي
دي په  ۲۰۱۰کال کې  ۲۹،۲سلنه وو ،چې په ۲۰۱۶کال کې  ۴۶،۷سلنې ته لوړ شوي
دي .د ماشومانو د ت لفاتو د کچې کمولو لپاره چې اکرثیت یې د اسهال له امله و ،د ورټا
واکسین معريف کول ،د حکومت بله السته راوړنه ده .په مجموعي توګه د ماشومانو د
مرګ مړینې کچه  ۵،۵سلنه راښکته شوې ده ،د مسلکي کارکوونکو په وسیله والدتونه له
 ۱۴،۳څخه چې په  ۲۰۰۲کال کې و ۵۸ ،سلنې ته لوړ شوي دي او روغتیايي مرکزونو ته
د الرسيس واټن له ۲ساعتونو څخه  ۸۷سلنې ته لوړ شوی دی.
اعتیاد رسه مبارزه  ،په داسې حال کې ډېره مهمه ده چې  ۳،۲میلیونه معتادین لرو .د
حکومت له خوا د درملنې ۱۶مرکزونه جوړ شوي ،چې له هغې ډلې د امید ۱۰۰۰بسرتیز،
د ابن سینا  ۱۵۰۰بسرتیز او د ښځینه معتادینو لپاره ۱۵۰بسرتیزو مرکزونو جوړول په کابل
کې شامل دي .د معتادینو د درملنې وړتیا له  ۲۸زرو څخه  ۳۹زرو ته په کال کې لوړه
شوې ده .د ایډز مخنیوي لپاره معتادینو ته  ۲٫۸میلیونه زرقي رسنجونه وېشل شوي دي.

ب – ورزش
د ورزش په برخه کې د حکومت تر ټولو بنیادي کار ،د ورزش قانوين کول دي .د
افغانستان د ورزش قانون مسوده برابره شوې ،چې د هغه په نافذېدو رسه به په ورزيش
بنسټونو کې د خپلرسیو فعالیتونو مخه ونیول يش .اوسمهال ورزيش روزونکو په  ۵۱څانګو
کې د فعالیت جوازونه ترالسه کړي او  ۵۵۰تنه ورزيش کادرونه د فدراسیونونو د استازو په
توګه ټاکل شوي دي او باور لیکونه یې ترالسه شوي دي .اوس په ورزيش بنسټونو کې
ستونزې حل شوې دي او جمهوررئیس د املپیک آسیایي شورا رئیس رسه لیديل دي او د
افغانستان د ورزش وضعیت ښه وايل په اړه یې وررسه خبې اترې کړې دي .په ۱۵۶
بهرنیو سیالیو کې ۳۵۰ ،مډالونه ترالسه شوي دي.
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ورزشکارې مېرمنې د فوټبال ،والیبال ،باسکټبال ،هنډبال ،تکواندو ،کاراټې ،فټنس،
جودو ،ووشو ،تورې وهلو او ..برخو کې فعالیت لري ،چې شمېر یې له  ۱۲زرو اوړي .دغو
ورزشکارانو په وروستیو درېوو کلونو کې په بهرنیو سیالیو کې  ۵۰مډالونه ترالسه کړي دي.
کرکټ :د افغانستان د کرکټ ميل ټیم د لویو لوبډلو په ماتولو رسه د  ۲۰۱۵کال د اسټرالیا
نړیوال کپ سیالیو ته الر ومونده .د کرکټ نړیوالې شورا د غړیتوب په ترالسه کولو ،اوس
افغانستان په «یو ورځنیو» او « ۲۰اوریزه» نړیوالو سیالیو کې د لوبېدو اجازه لري.
فوټبال په افغانستان کې له نویو راټوکېدلو ورزشونو څخه .په همدې اساس استعدادونه
موندل شوي او د فوټسال لپاره جمنازیم معیاري شوی او د ساحيل فوټبال لپاره ځانګړی
سټېډیوم جوړ شوی دی .د ښځینه فوټبالرانو لپاره ځانګړی ډګر جوړ شوی او د نویو ځوانانو
لپاره پنځه کوچ ني ډګرونه جوړ شوي دي .د افغانستان د فوټبال لویانو ميل ټیم د آسیا
ملتونو جام مقدمايت سیالیو ته په الر موندو د  ۱۲کلونو ۱۵ ،کلنو او  ۱۴کلونو ټیمونو اتالن
شول.
ورزيش سټېډیمونه :په بلخ ،خوست ،ننګرهار او پنجشیر کې  ۱۸زره نفري سټېډیمونه
ګټې اخیستنې ته سپارل شوي او په بدخشان ،غزين ،نیمروز ،پروان ،لوګر او تخار کې
سټېډیمونه یا جمنازیمونه جوړ شوي او ګټنې اخیستنې ته به وسپارل يش .همدا راز په
کابل کې د معلولو مېرمنو لپاره هم د  ۲۵۰۰کسانو او  ۵۰۰کسانو ظرفیت په لرلو رسه
ځانګړي دوه جمنازیمونه جوړ شوي دي.

پ – ښوونه او روزنه
حکومت د ښوونې او روزنې ګډوډ وضعیت ته د رسېدنې لپاره ،په داسې حال کې چې د
ملکي خدمتونو  ۶۰سلنه کارکوونکي په پوهنې وزارت کې په کار بوخت دي« ،د برشي
رسچینو عايل شورا» جوړېدو نوښت تررسه کړ .دغه شورا د لوړو زدهکړو په روزونکو بنسټونو
او د ښوونې او روزنې سامل مدیریت او کیفیت ښه کولو لپاره ،همدا راز د «کار بازار» او
په بنسټونو کې د روزل شویو کادرونو ترمنځ د همغږۍ په موخه پر انکشايف پالنونو کار
کوي .د  GPEپروګرام له الرې په ميل کچه د سودا زدهکړو کچه له  ۳۶سلنې څخه ۳۸
سلنې ته رسېدلې او همدا راز زدهکړو ته متوازن الرسسی برابر شوی دی .پر دې رسبېره
د هغو والیتونو (اروزګان ،هلمند ،پکتیا ،زابل ،بادغیس او پکتیکا) په ښوونځیو کې د
نجونو شمولیت  ۲زیات شوی ،چې وړاندې په کې د نجونو شمولیت تر دې کچې هم
ټیټ و.
داراملعلمینو ته د نجونو د جذب زیاتوايل کچه  ۸٫۷سلنه شوې؛ په  ۱۳۹۴او  ۱۳۹۵کلونو
کې  ۸۸۴ښوونځي او تعلیمي مرکزونه تأسیس شوي؛ او د خیايل ښوونکو او ښوونځیو
ستونزې ته رسېدنه ،په دې برخه کې عمده السته راوړنې ګڼل کېږي .په ميل وحدت
حکومت کې د لېسانس لرونکو ښوونکو شمېر د  ۱۳۹۳کال په پرتله ،چې  ۲۳زره تنه و،
په  ۱۳۹۵کال کې  ۲۷٫۵سلنې ته زیات شوي دي .همدا ډول د هغو ښوونکو شمېر ،چې
د ماسټرۍ اسناد لري په همدغو کلونو کې له  ۴۱۷څخه  ۵۱۵تنو ته زیات شوي دي.
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 13انځور ـ په وروستیو کلونو کې د ښوونځیو او تعلیمي مرکزونو کمي پرتلنه

د نجونو ښوونه او روزنه :نجونو ته د  ۲۶۲نویو ښوونځیو او تعلیمي مرکزونو په جوړېدو
رسه ښه شوې ده .د حکومت اقدامات ددې المل شوي ،چې په  ۱۳۹۴کال کې د ۳٫۵
میلیونه زده کوونکو نجونو شمېر په  ۱۳۹۶کال کې  ۴۰سلنې ته ورسېږي .د  ۱۳۹۴او
 ۱۳۹۵کلونو په جریان کې ،د ښځینه ښوونکو شمېر  ۲زره تنه زیاتوالی درلود او  ۶۶٫۸زره
تنو ته رسېدلی دی.
د سوداد زدهکړو پروګرامونو د  ۱٫۵۷میلیونه سواد زده کوونکو لپاره  ۶۶٫۶زره کورسونه برابر
کړل ،چې  ۸۱۰زره تنو یې دغه کورسونه ولوستل او ترې فارغ شول .د سودا زده کړې
نوي کتابونه نړیوالو سټنډرډونو ته په پام د یونسکو په همکارۍ په پښتو او دري ژبو برابر
او چاپ شول ،چې د سواد زدهکړو په برخه کې د مسلکیتوب او د کورنیو د اقتصادي
غوړېدا لپاره مثبت ګام بلل کېږي.

ت – لوړې زده کړې
د ميل یووايل حکومت په تحصیيل نظام کې پر بدلون ځانګړی ټینګار کړی او د ټولنې
اوسنیو اړتیاو ته په کتو یې د پوه وګړو د ظرفیتونو او مهارتونو تطبیق ته ځانګړې پاملرنه
کړې .په دغه برخه کې د کار د بازار د لومړیتوبونو پر بنسټ لومړیتوبونه پېژندل شوې دي
او د لوړو زدهکړو په سرتتېژیک پالن کې ورته پاملرنه شوې .د ميل یووايل حکومت له
مهمو السته راوړنو څخه د کانکور د پروسې اصالحات او د لوړو زدهکړو د ملکي قانون
نافذېدل دي.
د دولتي پوهنتونونو او لیلیو شمېره
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۱۶انځور ـ په وروستیو کلونو کې په دولتي لوړو زدهکړو کې د محصلینو د سیټ شمېر

د کانکور معیاري کول د ګډونوالو د رضایت سبب ګرځېدلی ،همدا و چې د کانکور په
وروستۍ آزموینه کې د  ۱۶۹٫۵زره ګډونوالو څخه یې  ۱۴۷٫۵زره تنه بریايل شول .د ژمي
له فصل څخه اوړي ته د کانکور د آزموینې لېږد ،په ټولو حوزو کې په مساویانه ډول د
آزموینو تررسه کول ،هر رضاکار شخص ته د آزموینې د پوښتنو د جال کتابچې چاپ او د
آزموینو د پروسې برېښنایي کول په دغه برخه کې له عمده نوښتونو څخه ګڼل کېږي.
د دولتي پوهنتونونو د استادانو شمېر د درې کلونو په موده کې له  ۳۱۵۹څخه ۵۵۸۲
کسانو ته ورسېد ،چې په دې ډله کې د ښځو شمېر د  ۶٫۶سلنه په لوړوايل رسه په ۱۳۹۵
کال کې  ۷۷۴ته لوړه شوه.
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 ۱۷انځور  -په وروستیو کلونو کې د ښځینه استادانو د شمېر پرتلنه

ث – فرهنګ
د فرهنګ په برخه کې د کار اهمیت ځکه واضح دی ،چې نه یوازې په ميل کچه بلکې،
په نړیواله کچه هم د افغانستان فرهنګي میراث ته ځانګړې پاملرنه کېږي ،له دې لړۍ
څخه په  )۲۰۱۵( ۱۳۹۴کال کې د آسیایي هېوادونو د فرهنګي پالزمېنې په توګه د بامیان
والیت یادونه کوالی شو او د بودا نړول شوي بت خوازه بندي د یونسکو له خوا تررسه
شوه .جمهوري ریاست د اصیل افغاين او اسالمي متدن معامرۍ ځانګړو پروژو ته په
ځانګړي ډول د ښار جوړونې په برخه کې پاملرنه کړې ده .دوی د افغانستان د تاریخي
ښارونو په بیارغاونه ټینګار کړی او په ځلونو یې په دې اړه مسئولینو ته الرښوونې کړې
دي .ددې دورې له السته راوړنو څخه یوه یې د ازبکي په ګډون د ميل ژبو عامول ،د
سېکانو فرهنګي او ټولنیز وضعیت ته پاملرنه او د دوی په مذهبي مراسمو کې له دوی
رسه مرسته ،په ارګ کې د تاریخي پوهانو او مخورو لکه امیر عيل شیر نوایي ،فیض
محمد کاتب ،استاد کهزاد او  ...د عميل او تحقیقي سیمینارونو جوړول دي.
د تاریخي آبداتو ترمیم او ساتنه له  ۱۳۹۳کال څخه تر  ۱۳۹۶کال پورې د  ۴۷پروژو
په ترڅ کې تررسه شوه ،چې له ډلې یې  ۳۵موارد تکمیل شوي دي .د داراالمان ماڼۍ د
درېیم فاز د کار بشپړېدا په دغه برخه کې له پام وړ پرمختګونو ګڼل کېږي .همداراز د
یادونې وړ ده ،چې  ۲۴نورې تاریخي آبدې د آغا خان فرهنګي بنسټ ۴ ،د اچکو موسسې
او  ۲د یونسکو له خوا ترمیم شوې دي.

ج – مېرمنې
د میرمنو د ټولنیز ارزښت د ساتنې او مالتړ لپاره لومړی ګام د لومړۍ مېرمنې د دفرت
جوړول وو .دغه دفرت ټولنیزو مسایلو ته د رسېدنې او کلتوري بیارغاونې په برخه کې فعالیت
کوي او افغان مېرمنو ته د الهام یوه زېرمه ګڼل کېږي .ميل یووايل حکومت د مېرمنو
لپاره کار د مېرمنو د چارو په وزارت پورې نه دی محدود کړی او دغه چاره یې ټولو وزارتونو
ته غځولې ده .د بېلګې په توګه ،وليس تړون پروګرام کې  ۵۰سلنه ونډه مېرمنو ته ځانګړې
شوې .د عمل ميل پالن تدوین ،د ملګرو ملتونو د  ۱۳۲۵پرېکړه لیک او د هغه عميل
کول ،څارنه او ارزونه ،د مېرمنو د ځورونې منع مقرره ،په دغه برخه کې له لویو السته
راوړنو څخه ده.
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کاري چوکاټ :د مېرمنو لپاره د جنډر کمېټه ده ،چې د دولت د رهبۍ د سیايس مالتړ
په موخه د جنډر اړوندو چارو د پراختیا او اړونده پالیسیو د تصویب په موخه جوړه شوې
ده .د مرکز او والیتونو په کچه ميل ادارو کې له مېرمنو رسه د تاوتریخوايل ضد مبارزې
سرتتېژۍ تصویبول ،د مېرمنو د اقتصادي حقونو سرتتېژي ،د مېرمنو کاري خوندیتوب او
د جنډر د پراختیایي ډلو تشکیل او کاري الیحې ددغې کمیټې له السته راوړنو څخه دي.
د ښځو اقتصادي ځواکمنتیا :په مختلفو اړخونو کې ورته پام شوی دی .د مېرمنو د
سوداګرۍ او صنایعو خونې جوړېدل ،د نوښتونو د وجهي صندوق طرحه ،په مرکز او
والیتونو کې د  ۲۸صنعتي نندارتونونو په جوړولو رسه د  ۶۶۸سوداګرو مېرمنو د اقتصادي
تولیداتو لپاره بازار موندنه ،د ورځنیو نندارتون بازاراونو جوړول ،په ښاري ،نیمه ښاري او
کلیوايل سیمو کې د اوږد مهاله کرنیزو عایدايت پروژو د طرحه او عميل کولو په پایله کې
د  ۲۲۰زره مېرمنو ګډون او د کډوالو په کمپونو کې شاوخوا  ۶زره مېرمنو لپاره د اقتصادي
او ټولنیزې پیاوړتیا پروګرامونه په دغه برخه کې له عمده اقداماتو ګڼل کېږي.
د ښځو سیايس او ټولنیزه پیاوړتیا د ستاینې وړ ده .د افغان ډیپلوماتو ښځو ټولنه
تاسیس شوې او افغان ښځو د بروکسل کنفرانس د ښځو په غونډه او په  ۲۰۱۶او ۲۰۱۷
کال کې په نیویارک کې د ښځو د وضعیت ارزونې په غونډه کې ګډون وکړ .د ښځو پر
وړاندې د تبعیض د شکلونو د کنوانسیون تعقیبي راپور هم چمتو شوی او اړوندې رسچینې
ته استول شوی دی .همدا راز ،د افغان ښځو رسارسي سمپوزیمونه په بریالیتوب تررسه
شول او په اداراتو کې د ښځو  ۳۰سلنه ګډون د پراختیا په موخه د (نپوا) له ميل لس کلن
پالن څخه د  ۵۲فورمونو په جوړولو رسه نظارت شوی دی .د ښځینه ښوونکو لپاره د پوهنې
 ۳۰زره قراردادي بستونه اختصاص شول ،چې تر دې مهاله یې  ۳زره په کار ګامرل شوې
دي .له دې رسه ،د ګامرنې په کمېټو کې د مېرمنو د حامیت په موخه  ۵ځانګړې امتیازي
منرې د ملکي خدماتو د تعینانو په طرزالعمل کې منظور شوې او د منځنۍ او ستاژ برخې
د مدیریت پراختیا پروګرام کې  ۴۰سلنه سهمیه د اداري اصالحاتو او ملکي خدمتونو
کمېسیون لخوا په پام کې نېول شوي دي .د حکومت په لوړو بستونو کې د ښځو د ګډون
د پراختیا په برخه کې د جمهور رئیس مالتړ ددې المل ګرځېدلی چې د ریاست په پوسټونو
کې وګامرل يش .په ځانګړي ډول د لویې څارنوالۍ ادارې ته اشاره کوالی شو چې هلته
یوه مېرمن د مرستیالې او بله د رئیسې په توګه ټاکل شوې دي ،همدا راز په دغه اداره
کې د  ۱۵سلنه ښځو د تقرر شاهدان یوو.
د ښځو د پوهې کچې لوړول په مختلفو برخو کې د دوی د ګډون د پراختیا سبب شوی.
د همدې لپاره د لوړو زدهکړو وزارت لخوا مېرمنو ته  ۳۰سلنه بورسونه منظور شول او د
نجونو لپاره د پوهنتونونو د تبدیلۍ زمینې مساعدې شوې دي .تر  ۲۰۰زیاتې نجونې د لوړو
زدهکړو د ادامې په موخه د خصويص پوهنتونونو په هر سمسرت کې د تخفیف لپاره معريف
شوې دي.
د ښځو حقوقي او ټولنیز مالتړ د نویو کړنالرو لخوا د ميل یووايل حکومت لخوا تررسه
شوی دی .لکه څرنګه چې د ښځو وزارت یو پالیيس جوړونکی نهاد دی ،د ښځو پر
وړاندې د تاوتریخوايل د مخنیوي په موخه په لویه څارنوالۍ او خصويص محاکمو په
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درېوو برخو کې مرستیالې څانګې فعالې شوې دي ۴۴ .ښځینه څارنوالې په  ۲۵والیتونو
ک ې توظیف شوې دي او د مرکز په کچه ابتدایه ،استیناف او متییز اختصايص مرکزونه
فعال شوي دي .همدا راز د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوايل مخنیوي کمېسیون جوړ شوی
دی .دولتي ادارو د جنډر برابرۍ په برخه کې جدي اقدامات کړي دي او مناسبه اداري
فضاء رامنځته شوې ده .د زنداين ښځو د دوسیو د ارزونې لپاره ځانګړي کمېسیونونه جوړ
شوي او د معارف په مدیریتي پوسټونو کې د ښځو د ګډون د پراختیا طرحه په دغه برخه
کې له نورو مهمو اقداماتو څخه ګڼل کېږي.

چ – مهاجرت
پخوا به مهاجرت د مهاجر او دولت پر وړاندې د یوې ننګونې او ستونزې په توګه انګېرل
ک ېده ،خو لکه څرنګه چې مهاجرت د مخنیوي وړ نه دی ،ميل یووايل حکومت په مهاجرت
پورې اړونده مسایلو او ټولنیزو ننګونو د حل په موخه هلې ځلې کړې دي ،چې وررسه
اړوندو فرصتونو ته هم پاملرنه ويش .د مهاجرینو له معنوي او مادي پانګو څخه ګټه
آخیستنه په دغه برخه کې له فرصتونو څخه ګڼل کېږي .تېر کال حکومت بهرنیو هېوادونو
ته د مهاجرت کوونکو او له  ۲٫۲۵میلیونه راستنېدونکو له سرتې کچې رسه مخ وو .له بله
پلوه ،په دغه دوره کې د داخيل بېځایه شویو وګړو کچه بې مخینې وه ،چې په  ۱۳۹۴کال
کې دغه کچه له  ۹۵۰کسانو زیاته او  ۱۳۹۵کال کې تر  ۸۳۰زره کسانو کسانو وه .ددغه
پراخ حجم د ځای پر ځای کولو مدیریت لپاره ،حکومت وکوالی شول په بریالۍ توګه
پروګرامونه طرحه او مدیریت کړي او د نړیوالو ادارو د بې مخینې همکارۍ په جلب رسه
یې د مهاجرت په برخه کې له السه ورکړی اعتامد بېرته ترالسه کړ .د  ۷۱۱میلیونه ډالرو
په ارزښت د نړیوالو مرستو جذب او مرصفول او د  ۳۳۰میلیونه ډالرو په ارزښت د نورو
مرستو د ژمنې ترالسه کول ددغو هلو ځلو له پایلو څخه دي .همدا راز د مهاجرینو په
ښارګوټو کې د سړکونو ،څاګانو او  ...چارو پروژې د حکومت لخوا پیل شوې دي.
د مهاجرینو اداري پرمختیا د  ۹بنسټیزو کاري سندونو ،د تشکیالتو اصالح او د پناه
غوښتونکو د معنیت جوړول او د راستنېدونکو او بېځایه شویو وګړو لپاره د عمومي ریاست
رامنځته کول ،د برشي رسچینو پراختیا او د يس بې آر پروګرام بریالی تطبیق (د ۳۴
بستونو قرارداد) ،د تدارکايت ظرفیت لوړول او د  ۴۶پ رمختیایي پروژو اجراء کول او د
مهاجرت د معلوماتو مرکز جوړول او له ډېټا سنټر رسه د  ۱۲والیتونو او پنځو پولو یوځای
کول ،شامل دي.
د مهاجرینو د چارو د وزارت د برشي ځواک تحصیيل کچه ٤00
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د مهاجرینو د چارو وزارت د بودیجې او مرصف کچه
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۱۹انځور ـ په وروستیو څلورو کلونو کې د مهاجرینو چارو وزارت د پرمختیایي بودجې کچې او مرصف پرتلنه

د ښارګوټو او عودت کونکو د ښارګوټو د پروژو شمېر او مايل
حجم
 3.4میلیون ډالر
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۱۰
 250زره ډالر

۱۳۹۵

۱۳۹۴

د پروژو شمېر

۳۰

۰
۱۳۹۳

۱۳۹۲

۲۰انځور  -په وروستیو کلونو کې د ښارګوټو او راستنېدونکو د پرمختیایي پروژو د مايل حجم پرتلنه

فساد ضد مبارزې او اصالحاتو ښه پایله لرله ،چې د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت
د  ۱۳۹۴او  ۱۳۹۵کال په کار کړنو د تفتیش عايل ادارې د څار او موندنو په پایله کې
څرګنده شوه ،چې له هر ډول فساد او ناوړه استفادې څخه پاک دي .ددې موندنې له
مخې ،له  ۹۴۷میلیونه افغانیو دوه کلنې بودجې څخه یوازې  ۸۲۵افغانۍ د یوه کارکونکي
لپاره د ګرځنډه ټیلیفون د کرېډټ په اضافه کولو مرصف شوې دي .همدارنګه د فساد
ضد مبارزې ادارې د څارنې او ارزونې خپلواکې کمېټې ،فساد رسه د مبارزې ادارې
( ،) MECدغه وزارت فساد رسه په مبارزه کې مخکښ اعالن کړی دی ،چې د ټولو
سپارښتنو له پيل کولو وروسته یې هغه په شنه لېست کې شامل کړی دی ۸۸،۱ .میلیونه
سپام او فساد رسه مخ  ۱۴ځایونو کې روڼوالی یې په دې برخه کې نورې السته راوړنې
دي.
د ځمکو غصب رسه مبارزه :د راستنېدونکو په ښارګوټو کې د ځمکو له غصب رسه جدي
مبارزه شوې .د لغامن د قرغیو ولسوالۍ د رسخکانو ښارګوټی ،غزين والیت کې
سوداګریزې سیمې ،د خوست قلموال مېنه ،په پروان والیت کې د بیني ورسک ښارګوټی،
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د بلخ د حیرتانو دوه الرې ،د بلخ د غالۍ اوبدونکو ښارګوټی ،د جالل اباد د شیخ مرصي
ښارګوټی او په کابل کې سپینې منرې له غصب څخه ژغورل شوې دي.
د کډوالو مدیریت د نویو جوړښتونو له الر شوی دی .د جمهوررئیس غني په مرشۍ د
کډوالو چارو عا يل کمېسیون ،د اجرايي رئیس په مرشۍ د وزیرانو شورا فرعي کمیټه ،د
بېځایه شویو او راستنیدونکو اجرايي کمیټه ) (DIRECاو د اهدافو د پيل کولو سرتتېژیکه
کمېټه «د سیمهییزو حلالرو سرتتېژي» په دې کې شامله ده .ميل وحدت حکومت
وکوالی شول چې له کډوالو مننوونکو هېوادونو رسه السلیک شوي تفاهم لیکونه بشپړ
عميل کړ او د کډوالۍ د کنټرول په برخه کې ګډ مدیریت رامنځته کړی دی .دا کار ددې
المل شو چې په زور د کډوالو د اېستو بهیر مخنیوی ويش او د کډوالو حقونه تامین يش.
د انسان قاچاق کډوالو ته د مايل او ځاين تاوان المل کېږي .له همدې امله د قانوين
کاري مهاجرت په اړه کار شوی دی او د انسان قاچاق رسه د مبارزې لپاره د ميل او بین
املليل بنسټونو ګډ کمېسیون جوړ شوی او افغانستان د وچې ،سمندر او هوا له الرې د
انسان قاچاق د مخنیوي له نړیوال پروتوکول رسه یو ځای شوی دی.
په اروپا کې  ۴۸۷زره افغان کډوال مېشت دي .ميل وحدت حکومت ددې لپاره چې
هېوادوال مو بېرته په عزت هېواد ته راستانه يش ،ځکه دوی د افغان ټولنې نه جال
کېدونکې برخه ده ،نو له اروپايي هېوادونو رسه یې د ګډ مدیریت رامنځته کولو هڅه کړې
ده .په دې برخه کې د کډوالو چارو وزارت له  ۱۶۰زیاتې غونډې تررسه کړې دي او د
اروپايي هېوادونو هغه تصمیم یې بدل کړی دی ،چې د  ۱۶۰زره افغان کډوالو د را اېستو
لپاره نیول شوی و .په دې برخه کې « په مخ کې پرته ګډه الر» په نوم سند له اروپايي
ټولنې رسه ،له جرمني او فېنلنډ رسه دوه اعالمیې او سویډن رسه په  ۲۰۱۶کال کې د
تفاهم یاددښت السلیک شوی دی.
په پاکستان کې  ۱،۹۴میلیون افغان ګډوال په دغه هېواد کې د سیايس چلند د
مخنیوي شاهدان دي ،چې د  ۱،۴میلیونه کارت لرونکو افغانانو د اوسېدو وخت د ۲۰۱۸
کال پورې وغځېد او له  ۷۰۰زرو زیات د اسنادو نه لرونکي راجسټر او ثبت شوي دي.
همدارنګه پانګه والو ،سوداګرو ،محصلینو ،ناروغانو او هغو کسانو چې له پاکستاين اتباعو
رسه وادونه کړي د ویزې ځانګړی رژیم رامنځته شوی دی .د دغو کډوالو له ډلې یې ۱۴۴
تنه په  ۱۳۹۶کال کې حج ته استول شوي دي.
په ایران کې  ۲،۱۶میلیونه افغان ګډوال له تېر څخه په ښه حالت کې دي ۷۸ .زره
افغان ماشومان ،چې اسناد نه لري او  ۳۶۰زره هغه زده کوونکي چې اسناد لري په
ښوونځیو کې له فیس څخه معاف شوي او ښوونځیو کې ثبت شوي دي .افغانستان ته د
کډوالو د راتګ زمینه داسې برابره شوې ده ،چې اسناد به یې نه باطلېږي .د امایش(د
اوسېدو لنډمهايل کارتونه) په  ۱۳۹۳کې  ۸۴۸زره وو ،چې تر ۱۳۹۶کال پورې د  ۴۵۰زره
کډوالو د اوسې دو او پاسپورټونه وختونه متدید شول .په ایران کې د افغان کډوالو په تړاو
بله السته راوړنه د اسنادو نه لرونکو کډوالو قانوين کول دي .دغه ډول  ۷۰۰زره کډوال
ثبت شوي دي .دا مهال په ایران کې د هویت د تثبیت او د الکرتونکي پاسپورټونو د وېش
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ټیم فعال دی ،چې تر اوسه یې  ۱۳،۸پاسپورټونه او  ۶،۷زره تذکرې ویشلې دي .د لومړي
ځل لپاره له دغه هېواده ۱۲۷کډوال حج ته استول شوي دي.
د خلیج په عريب هېوادونو کې د کډوالو د پاسپورټ ستونزه حل شوې ده .د ميل
وحدت حکومت وکوالی شول ،چې کډوالو افغانانو ته د هغوی پخپل تابعیت پاسپورټونه
ووېيش او الزمې اسانتیاوې ورته برابرې کړي.
د کډوالو راستنېدنه :ميل وحدت حکومت د ۲،۲۵میلیونه ګډوالو بېسارې راستنیدنه په
ښه ډول مدیریت کړه .په حامد کرزي نړیوال هوايي ډګر کې د کډوالو چارو وزارت دفرت
د راستنېدونکو او بېرته استونکو د هرکيل لپاره جوړ شوی دی .د راستنیدونکو لپاره په
اړوندو ښارګوټو کې پرمختیايي پروژې پيل شوې دي ،چې په دغو  ۴۶پرمختیايي پروژو
کې ،سړکونه ،برېښنا ،اوبه رسونه او ...شامل دي ،چې په ننګرهار ،خوست ،لغامن،
بامیان ،کابل ،غزين ،دایکنډي ،غور ،کندز او پکتیا کې پلې شوې دي .په دې برخه کې
د کډوالو چارو وزارت انکشايف بودجې لګښت چې په  ۱۳۹۳کال کې  ۱۳سلنه و ،په
 ۱۳۹۶کال کې  ۸۳سلنې ته لوړ شوی دی.
بېځایه شوي :د ميل وحدت حکومت له نظره د بېځایه شويو پدیده باید پای ته ورسول
يش .حکومت  ۴۲۶،۷زره کورين بېځایه شوي ثبت کړي او له دې ډلې یې  ۱۷۰زره
کورنیو ته خپلو اصيل سیمو ته د تګ زمینه برابره کړې ده .همدارنګه د بېځایه شویو په
سیمو بېرته د هغوی د ادغام پروګرام تر کار الندې دی ،چې د برشي خدمتونو پر ځای د
اسايس خدمتونو په وړاندې کولو په کې ټینګار شوی .د یادونې وړه ده ،چې ۲۲۶،۵
میلیون ډالر نغدي او غیر نغدي مرسته له راستنېدونکو او کورنیو بېځایه شویو رسه شوې
ده .بېځایه شویو ته د هغوی په نوي ځای کې د تابعیت تذکرې د اخیستو اسانتیاوې
چمتو شوې دي او ماشومان یې ښوونځیو کې شامل شوي دي.

ح – متوازن انکشاف
له ښوونې او روزنې محرومیت ،د اقتصادي ودې نشتوالی ،عامه خدمتونو ته نه الرسسی
او ...د افغانستان په جغرافیا کې په هېڅ والیت او سیمه کې د منلو وړ نه ده .په دې
برخه کې د مرکزي سیمو د جغرافیايي زندان ماتول د حکومت په کاري لومړیتوبونو کې
ځای درلود .د حلقوي سړکونو بشپړولو پروژو د قراردادونو تړل او عميل کار پيلول ،د برېښنا
مزو غځول او د سب سټېشنونو جوړول په دغو فعالیتونو کې راځي .همدارنګه د روغتونونو
او هوايي ډګرونو پرانسته د پاملرنې وړ بل ګام دی .په دې برخه کې دایکنډي والیت کې
د روغتیايي خدمتونو وړاندې کولو ته اشاره کولی شو .د نړیوال بانک د راپور له مخې په
دغه والیت کې د مور و ماشوم د مړینې کچه په هرو زرو تنو کې له  ۲۷څخه چې په
 ۲۰۱۵کې و ،په  ۲۰۱۷کې په هرو زرو کسانو کې  ۱۹مواردو ته راښکته شوې ده.
همدارنګه په دغه دوره کې د میندو مړینه په هرو سلو زرو تنو کې له  ۳۸۷څخه  ۲۸۶ته
راښکته شوې ده .په روزګان ،پکتیا ،هلمند ،پکتیکا ،زابل او بادغیس کې په ښوونځیو
کې د نجونو حضور له ننګونو رسه مخ دی او د  ۱۸۱۹ښځینه ښوونکو په ګامرلو رسه یې
دوه سلنه وده درلوده.
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د کلیو بیارغاونې او پرمختګ پروګرموانه :د ټرانسپورت په برخه کې د کلیو د پرمختیا
او بیارغاونې پروګرامونو له الرې ( ۳۰۰میلیون ډالر)  ۷۹۵۵پروژې عميل شوې دي ،چې
ښار ته یې د  ۲،۷میلیونه کلیوالو د کرنیزو محصوالتو چټک لېږد ،روغتیايي مرکزونو او
ټولنیزو خدمتونو ته الرسسی اسانه کړی دی .همدارنګه د خړوبولو او کانالونو جوړولو په
برخه کې د ( ۱۹۴میلیون ډالرو په ارزښت)  ۷۹۷۲پروژې پلې شوې دي ،چې وررسه د
 ۳،۶میلیون کلیوالو د کرنیزو محصوالتو کیفیت او باغداري ښه شوې ده .له شنو رسچینو
په استفادې د ( ۳۸میلیون ډالرو په ارزښت)  ۱۱۴۳د برېښنا د تولید پروژې پلې شوې
دي ،چې  ۳۴۵زره کلیوالو ته یې  ۱۳،۱مېګاواټه برېښنا چمتو کړې ده .د  ۴۰۰ښوونځیو
جوړولو له  ۲۵۷زره څخه زیاتو کلیوالو زده کوونکو ته د زدهکړو زمینه برابره کړې ده .بامیان
کې  ۸۲۳پروژې ،دایکنډي کې  ۷۹۸پروژې ،غور کې  ۸۶۹پروژې ،نورستان کې ۲۱۷
پروژې ،پکتیکا کې  ۲۰۰پروژې ،روزګان کې  ۵۰۵پروژې ،کونړ کې  ۳۷۸پروژې،
بادغیس کې  ۵۹۳پروژې ،نیمروز کې  ۳۴۱پروژې ،زابل کې  ۶۴۲پروژې ،فراه کې ۵۰۷
پروژې ،غزين کې  ۹۹۶پروژې ،میدان وردګ کې  ۹۱۴د اوبو لګولو ،د څښاک اوبو،
روغتیا ،ښوونې او روزنې ،سیمهییزې پرمختیا ،ترانسپورټ ،برېښنا او د وړتیا لوړولو پروژې
پلې شوې دي.
د فواید عامې پروژې :په هغو والیتونو کې چې لږ پرمختګ یې کړی د فواید عامې ۷۰
پروژې پلې شوې دي ،لکه بادغیس ،بامیان ،بدخشان ،پکتیا ،دایکنډي ،زابل ،سمنګان،
غور ،فراه ،نورستان ،نیمروز او هلمند.
هوایي ترانسپورټ :په اتو لږ پرمختللو والیتونو کې هوايي ډګرونه پراخ شوي او هوايي
ترانسپورټ په کې ښه شوی دی .نیمروز ،فراه ،کندز ،د غزين په جاغوریو ،دایکنډي،
زابل ،خوست او د فاریاب په مېمنه کې پروژې پلې شوې دي.

خ – د لومړۍ مېرمنې د دفرت السته راوړنې
د ميل وحدت حکومت له جوړېدو رسه په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د هېواد لومړۍ
مېرمنې ته دفرت جوړ شو .دغه دفرت تر دې شعار الندې «غوږ نیول ،اسانه کول او مالتړ
کول» د ټولنې اړ قرش لکه ښځې او ځوانان تر خپل پوښښ الندې نیويل دي .همدارنګه
یې د افغاين دودونو د بیا رغاونې ،اسالمي متدن ،د جنګ قربانیانو او سولې لپاره خپل
لرلید تنظیم کړی دی .د افغانستان لومړۍ مېرمن يب يب ګل غني ،د افغانستان د ګرځنده
سفیرې په توګه د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو ستونزې اوري او غږ یې له هېواده بهر
کنفرانسونو له هغې ډلې بروکسل کنفرانس ته رسولی او پورته کړی دی .لومړۍ مېرمنې
په بېالبېلو مناسبتونو والیتونو ته سفرونه کړي دي ،لکه د ښځو ورځ چې په هرات کې
ومنانځل شوه او د غور والیت د ښځو حالت یې له نږدې وارزوه .له ښځینه زندانونو لیدنه
او د هغوی د ستونزو اورېدل ددې المل شوي ،چې جمهور رئیس د ۱۳۷ښځینه زندانیانو
آزادي او د  ۲۱۰نورو د بند مودې کموايل حکم السلیک کړي .پلچرخي کې د ښځینه
زندان جوړولو ،رسطان ناروغیو رسه د مبارزې بنسټ ،د معتادینو د امید روغتون ،په کابل
کې د معتادو ښځو د درملنې  ۱۵۰بسرتیز مرکز او د افغان ښځو د سودګرۍ او صنایعو
خونې په جوړولو کې یې هم مهم رول درلود .د دغه دفرت په مالتړ د «ښځو ځواکمنتیا»
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رسارسي سپوزیم جوړ شو او د ښځو لپاره د سوداګرۍ خونې په جوړولو ،په والیتونو کې
د سمپوزیم په جوړولو ،رسطان رسه د مبارزې بنسټ پرانستو او د  ۳۰زره ښوونکو د روزنې
په اړه پرېکړه وشوه .همدارنګه د «افغان ښځې؛ د سولې پیغام راوړونکې» رسارسي
سمپوزیم د سولې فرهنګ د بیا راژوندي کولو او د یو بل منلو ،په کورنیو او ټولنه کې د
بېالبېلو قرشونو ترمنځ د متقابل احرتام راوستو په موخه په بریالیتوب تررسه شو.

د – د شهیدانو کورنیو او معلولینو ته رسېدنه
د دولت د مرشانو له خوا د ټپیانو پوښتنه او د شهیدانو کورنیو ته د ډاډ ورکولو تر څنګ د
شهیدانو کورنیو او معلولینو ته د مايل رسچینو د تخصیص په اړه الزمې الرښوونې شوي
دي ،چې یوه بېلګه یې د استوګنې په ښارګوټو کې ورته د اپارمتانونو ځانګړي کول دي،
چې د چین په همکارۍ به جوړېږي .معلولینو ته د خدمتونو وړاندې کولړو په برخه کې
ارتوپیدۍ ،فزیوتراپۍ ،مصنوعي غړو او د سرتګو پردې علمیاتو اسانتیاوو ته اشاره کوالی
شو .همدارنګه معلولینو ته د باکیفیته خدمتونو وړاندې کول او د هغوی د فزیکي بیا
ځواکمنۍ په خاطر د معلولیت او فزیکي بیا ځواکمنۍ ميل سرتاتېژۍ وروستۍ شوې ده.

ذ – د ماشومانو وضعیت ته رسېدنه
 ۶۳خصويص او دولتي روزنتونونه ،بې رسپرسته او خطر رسه مخ ماشومانو ته په منظم
ډول د اعاشې ،اباتې ،ښوونې او روزنې خدمتونه وړاندې کوي .همدارنګه ۲۱۸۴یتیامن د
یتیامنو د کفالت له پروګرام څخه برخمن شوي دي .د ماشومانو د ساتنې شبکې کړنې
) (CPANد سارک سازمان له خوا د ماشومانو د ساتنې او مالتړ په برخه کې یو فعال
سیستم پېژندل شوی دی .د دغې شبکې السته راوړنې په ۱۳۹۳ـ  ۱۳۹۶کې له خطر رسه
مخ ماشومانو  ۵۷۱۹قضیو ته رسېدنه ده .حکومت په دغه موده کې د ماشومانو د مالتړ
جامع قانون نهايي کړ او په کابل او کندهار کې يې د زیامننېدونکو ماشومانو د مالتړ
څېړنیزه ـ مطالعايت پروژه تررسه کړه .د قاچاق شویو ،د قاچاق د قربانیانو او انسان تښتونې
قرباين ماشوما نو د مالتړ مرکز فعال شوی او په لویه څارنوالۍ کې د ماشومانو له حقونو
رسغړونو ته د رسیدنې عمومي ریاست جوړ شوی دی.

ر – د متقاعدینو چارو پرمخ وړل
له بایومېټریک سیستم او د حسابونو له بانکي کولو رسه فساد کم شوی او متقاعدینو ته
د حقوقو په ورکړه کې رضایت زیات شوی دی .دا مهال د اصالحاتو په پایله کې د
متقاعدو مراجعینو په شمېر کې له  ۲۰۰۰تنو څخه  ۴۰۰تنه کې کمښت راغلی دی .په
دې برخه کې مهم ګام سل په سلو کې  ۱۱۴٫۹۳۰متقاعدین د تقاعد په نوي سیستم کې
راوستل او په مرکز کې د  ۸۳سلنه متقاعدینو ثبت او بایومېټریک تررسه شوی ،چې دا
مهال نورو شپږو زونونو لکه ننګرهار ،بلخ ،کندهار ،پکتیا ،کندز او هرات ته هم په ۱۳۹۶
کې پراخ شوی ،یادولی شو.
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عايل شوراګانې
عايل شوراګانې مختلفو برخو ته د غوره رسېدنې او ال زیاتو همغږیو په موخه جوړې شوې
دي ،چې خلک ترې ډېره زیاته مته لري .ميل وحدت حکومت د افغانستان اسالمي
جمهوریت جمه ور رئیس محمد ارشف غني په مرشۍ او د اجرائیه رئیس او د جمهور
رئیس د دفرت رئیس په دایمي غړیتوب ،همدې موخې ته د رسېدو لپاره عايل شوراګانې
جوړې کړې دي .د شورا غړي ،د شورا د پام وړ ساحې په تناسب د دولتي بنسټونو او د
اړتیا په صورت کې د غیر دولتي بنسټونو له مسؤولینو ټاکل کېږي.

د ښاري پراختیا عايل شورا
د ښاري سکتورونو ترمنځ د همغږۍ زیاتوايل او ظرفیت ښه کېدو ،د معلوماتو راټولولو او
د ښاري پراختیا لپاره په یوه ميل چوکاټ کې د ښاري انکشاف او رغنیزو فعالیتونو تررسه
کېدو لپاره ،د هڅو رشیکولو او هر اړخیزو پالیسیو د طرحې او تدوین په موخه جوړه شوې
ده .ددې شورا سکرتریت د کور او ښار جوړونې وزارت پر غاړه لري.

د اداري اصالحاتو عايل شورا
د اداري اصالحاتو عايل شورا ،د هېواد د نافذه قوانینو او اسايس قانون په چوکاټ کې د
ملکي خدمتونو نظام د مدیریت لپاره د افغانستان اسالمي جمهوریت اسايس پالیسیو د
تائید په موخه جوړه شوې ده .ددې شورا سکرتریت د اداري اصالحاتو او ملکي خدمتونو
خپلواک کمېسیون پر غاړه لري.
د یادونې وړ ده ،چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به ،دغه شورا په هره میاشت کې ،دوه
ځله جوړېږي .په لومړي ګام کې به د حکومت  ۱۰کلیدي وزارتونه ،چې د بودجې په
مرصف کې ډېر مسؤولیت لري وارزول يش ،څو د وزارت دنده ،د وزارت د تشکیل او دندو
ترمنځ اړیکې او د دندو الیحې وضاحت ويش ،څو خلکو ته د خدمتونو وړاندې کولو بهیر
کې د ښه وايل په موخه د پروسو ساده کولو او جوړولو منطق په ټولیز ډول روښانه يش.

د برشي رسچینو عايل شورا
د برشي رسچینو عايل شورا د ميل هوساینې ،اقتصادي پراختیا ،کاري فرصتونو او د خلکو
ژوند کیفیت ښه کېدو په موخه جوړه شوې ده ،څو په هېواد کې د انساين پانګې د مختلفو
اړخونو د انکشاف له الرې ،ميل پروګرامونه ترتیب او عميل کړي .په بریايل ډول د دغو
پروګرامونو عميل کېدل د خلکو د ميل هوساینې د وضعیت ښه وايل او د هېواد د اقتصادي
څرخ د ګرځېدو المل کېږي .ددې شورا سکرتریت په زېربنایي چارو ،برشي رسچینو او
مواصاليت چارو کې د جمهور رئیس د سرت سالکار دفرت پر غاړه لري.

د ځمکې او اوبو عايل شورا
د اوبو او ځمکولۍ په اړه د اصالحاتو په تړاو د پالیسیو تصویب؛ د اوبو او ځمکولۍ سکتور
اړوند د متویلوونکو ،خصويص سکتور او دولتي ادارو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کول؛ د
دولتي او خصويص ملکیتونو د غصب په اړه مهمو مسایلو ته رسېدنه او د لویو ميل پروژو
د تطبیق او طرحه کولو لپاره د اسانتیاوو برابرولو په موخه جوړه شوې ده .ددې شورا
سکرتریت د ځمکو خپلواکې ادارې د عمومي ریاست پر غاړه ده.

د اداري فساد ضد مبارزې او قانون حاکمیت عايل
شورا
د افغانستان اسالمي جمهوري دولت د اهدافو ترالسه کولو په موخه د اړوندو قوانینو او
اسنادو اصالح او د اداري فساد پر وړاندې د هر اړخیزې او قاطع مبارزې په موخه ،د
افغانستان اسالمي جمهوریت جمهور رئیس تر ریاست الندې جوړه شوې ده .ددې شورا
سکرتریت د جمهوري ریاست د چارو ادارې عمومي ریاست پر غاړه لري.
د اداري فساد ضد مبارزې او قانون حاکمیت عايل شورا له دوو فرعي کمېټو «قوانینو»
او «عديل او قضایي» جوړه ده .دغه کمېټې ،ددې شورا مصوبې او پرېکړې څاري ،عميل
کوي یې او د عايل شورا اړوند چارو د ښه وايل ،فعالیتونو او دندو په اړه مشوره ورکوي.

د بېوزلۍ کمولو ،خدمتونو وړاندې کولو او د خلکو
مشارکت عايل شورا
ددې شورا د جوړېدو موخه ،په هېواد کې د بېوزلۍ عواملو راکمول او ځانګړي کول دي،
څو د ميل پروګرامونو له الرې په منظم ډول وررسه حکومت مبارزه وکړي .ددې شورا
سکرتریت مالیې وزارت پر غاړه لري.
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د کډوالۍ چارو عايل شورا
د کډوالۍ عايل شورا ،د داوطلبانه ،تدریجي او باعزته راستنېدنې په برخه کې د لویو ميل
همغږیو او سیاستونو جوړول او د هېواد په داخل کې د موجودو ظرفیتونو په تناسب د پناه
غوښتونکو ،کډوالو او بېځایه شویو بیا یو ځای کېدنې ،د کډوالو چارو مدیریت ،کډوالو او
راستنېدونکو ته د حقوقي او ټولنیزو خدمتونو وړاندې کولو او د ميل او نړیوالو او په ځانګړي
ډول د کوربه هېوادونو د همکاریو جذب ،په موخه جوړه شوې ده.
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د نړیوالو سازمانونو غړیتوب
نړیوال بنسټونه او سازمانونه د نړیوالې ټولنې هغه برخه ده ،چې د نړیوال نظم په رامنځته
کېدو کې عمده رول لري .نړیوال بنسټونه د ارزښتونو او ګډو تګالرو پر اساس د ګډو
کارونو لپاره د چوکاټونو رامنځته کوونکي دي .په بېالبېلو برخو کې په مشخصو لید لوریو
ډول ،ډول نړیوال سازمانونه رامنځته شوي او تعریف شویو ګډو ګټو او موخو ته د رسېدو
لپاره زمینه برابروي.
نړیوال سازمانونه او بنسټونه د ميل وحدت حکومت د بهرين سیاست په پنځمه کړۍ کې
ځای لري .له دې سازمانونو رسه د یو ځای کېدو لپاره افغانستان توانېدلی په پام وړ ساحو
کې د اصالحاتو په تررسه کولو د هغوی معیارونه او رشایط پوره کړي او غړیتوب یې
ترالسه کړي .په دې برخه کې د افغانستان د هڅو پایلې ،د الندې  ۱۳نړیوالو بنسټونو او
سازمانونو د غړیتوب ترالسه کول دي ،چې په نړیواله ټولنه کې د یوه خپلواک هېواد په
توګه د افغانستان مقام تثبیتوي.

د آسیا زېربنایي پانګونې بانک ( – )AIIBوری  / ۱۳۹۶مارچ ۲۰۱۷

د سوداګرۍ نړیوال سازمان ( – )WTOلېندۍ  / ۱۳۹۴نومب ۲۰۱۵

د ګمرکونو نړیوال سازمان ( – )WCOلېندۍ  / ۱۳۹۳ډسمب ۲۰۱۴
د لویو بندونو نړیوال کمېسیون ( – )ICOLDچنګاښ  / ۱۳۹۶جوالی ۲۰۱۷
د نوې کېدو وړ انرژۍ نړیوال مرکز ( – )IRENAلړم  / ۱۳۹۵اگست ۲۰۱۶

د اوبو نړیواله ټولنه ( – )IWAغویی  / ۱۳۹۶مې ۲۰۱۷
د نړۍ ښاري حکومتويل ( – )GCغویی  / ۱۳۹۶مې ۲۰۱۷
د مخابراتو د ګډو ګټو هېوادونو ټولنه ( - )RCCغویی  / ۱۳۹۵مې ۲۰۱۶
د ملګرو ملتونو د برشي حقونو شورا ( – )UNHRCتله  / ۱۳۹۶اکتوبر ۲۰۱۷
د پرانستې حکومتولۍ مشارکت ( – )OGPلېندۍ  / ۱۳۹۵ډسمب ۲۰۱۸
د برېښنایي حکومتولۍ سازمان ( – )WeGOچنګاښ  / ۱۳۹۶جون ۲۰۱۷
د کرکټ نړیواله شورا ( – )ICCچنګاښ  / ۱۳۹۶جون ۲۰۱۷
د سکي نړیوال فدراسیون ( – )ISFغبګولی  / ۱۳۹۵جون ۲۰۱۶
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