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 پیغام مشرې  يد اجرائیو
 

د د کار او ادارې  موسسېپه توګه د سولې او دموکراسۍ د یوشانوالي مشرې او بنسټ ایښودونکې د  (EPD) موسسېیو شانوالي دموکراسۍ د سولې او 
یوشانوالي لپاره د په دی موده کښې، د سولې او دموکراسۍ تر سره کړی دی. کال کښې ی  ی  ۴۱۰۲په ویاړم چی او خوښه یم امله ه لموسسوي پرمختګ 

درجې ته چې په مدني ادارې ه د یوې ښه وشوی  تاسیسکال  ۴۱۰۱نوي تاسیس شوي ادارې په پرتله  چې په  ېاو د یو وده کړې دهلحاظه  د هر ېموسس
 . ، لوړه شوې دهانستان کښې پروګرامونه تر سره کويټولنه کښې په ټول افغ

ړه یو په امیرمنو او ټاکنو د چې په هغو کښې ، ښی د سولې او دموکراسۍ یو شانوالي موسسه د یو شمیر کانفرانسونو او غونډو کوربه وهکال ک ۴۱۰۲په 
. زمونږ و او د ولس مشرۍ د ټاکنو یو شمیر نوماندان هم ورته راغلی و ګډون کړی وه میرمنو پکښې والیتونو څخه  ۴۲ښه تنظیم شوي ملي کنفرانس چې د 

لمنه په ملي سطحه د  ټولنې تر  دې ډلو فعالیتونو د، فارم له الرې  پلیټد روڼتیا او حساب ورکولو افغانی یووالي ادارې او د میرمنو والیتی شبکي د 
، او ړاندی د تاوتریخوالی کمښتو  پرمیرمنو د لکه په ټاکنو کښې د میرمنو ګډون،  ښک تنۍ پوړونو پورې و غزیدله. چې په محلي سطحه داسې موضوعات

د ړه کچه د میرمنو حرکت، چی په لو ه چې د عامه پوهاوي فعالیتونه هم ورسره مل وو، شامل دي. دې فعالیتونو فعالیتون د ښه حکومتداری د ودې
فعال  ي بهیرونو کښېاو د سولې او سیاسروڼتیا او حساب ورکولو ته وده ورکول  په حکومت کښې ي.فعالیت شتون هم پکښې شامل دد  اوسیدونکو

 د EPDد پروګرامونو د محلي عنعنوي، مذهبي او مدني ټولنو د مشرانو چې د  EPDکال کښې د  ۴۱۰۲لې.  پر دې سربیره په لر  پایلېپورې ړه ز  په ګډون
 دي.  ي دوامداره بریالیتوبونه تر السه کړ له الرې تطبیق شوو فعالیتونو  فورم د نوښتګریو پلیټ

 
چې په دوی کښې په ټول  هټولنې رهبري کول ېد مدن ، پرضدډول د سولې او دموکراسۍ یو شانوالي موسسې د ملي بودجي او فساد په دوامداره ږ کال س

د سولې او دموکراسۍ یو شانوالي شاملې وې تر څو ارزونې  کارت نمرو ورکولواوسیدونکو د عامو او افغانستان کښې په ټولنیزه کچه د څارنې میکانیزمونه 
د لپاره ، د ښونځيو څښاک د اوبو برابرولپاره د ډیرو بریالیتوبونو سره، لکه د ټول کلی لد موسسې د ملې بودجې د کلنۍ بیا ک تنې سره مرسته وکړي. 

ږه ډیر خوښ یو چی دغه نوښتونو رامنځته کولو دوام ورکړو ، مونبرابرول تړمال لپارهد ټولنې په سطحه د لوست د کورسونو  ړول، اودیوالونو جو  ې داحاط
 منځته کوالی شي.را څومره نور مثبت بدلونه  ی ښکال ک ۴۱۰۲په او وګورو چی زمونږ کارکوونکې 

 
په برخه کښې د نوو پالیسیو او  او جنډر د د څارنې او ارزونېپه توګه  ادارې ی د یوه ښک سولې او دموکراسۍ لپاره د یوشانوالي موسسه دکال هم  ۴۱۰۲

 او ېونو او حوصلګد سترو پرمخت زمونږ تګ کړی دی او یو شمیر نوي او ډیر اغیزمن کارکونکي په دندو ګمارلي دي.پرمخوړ  پامد سیستمونو په مټ 
ډیری نوري حتی کښې به کال  ۴۱۰۲یم چی  ډاډهی ګورم، زه ښاو تمویل کوونکو ک ګډونوالو ېمدنی ټولند ډلې،  ېچی زه ی  ی په خپل برک تهفداکاریو له 

والیتي  میرمنو د ږزمون  ي،د ړي کپالن  نوښتونه په زړه پورې یو شمیر  ږموني. و شونې لپاره راتلونکياو د افغانستان د  پروګرامونو ې زمونږ د پروژو اوبریاوی  
اترو  خبرو ملي په د سولې ونو، کار  جاري د  فارمونو له الرې  پلیټ ورکولو افغاني یووالی د روڼتیا او حسابشبکو او

ړول، او له دولت سره نورې فلم جو نوښتګره نوې څیړنې،  د ګډون فعالیتونو ته وده ورکول، کښې د میرمنو
ته بلنه درکوم زه تاسی همکارۍ او د دولتي فعالینو لپاره په ټولو سطحو د زده کړې برابرول شامل دي. 

و سولې ااو د  مونږ سره یو ځای کیږي له او  وي غوښتنې مالتړ وکړئ. هر سړی چی رضاکارږ د زمونچې 
زده کړه کوي او د هغوی فعالیتونه چې زمونږ د رسالت  په اړه موسسېدموکراسۍ لپاره د یوشانوالي 
همکاري د هغو خلکو د غږ د پروته کولو سره رسالت سره هر ډول سره مرسته کوي،  او زمونږ د 

د یو چا ژوند کښې  یښد افغانستان په لري پرتو سیمو که کوي چې ډیر محروم خلک دي او مرست
  ښه والی رامنځته کوي.

 
 
 

 ګس نهاننر                                            
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 معلومات په اړه د موسسېلپاره د یو شانوالي  ۍدموکراساو  ېد سول
  

افغاني ټولنه کښې او همدارنګه د دولتی موسسه ده چی په  نا، غیرانتفاعییوه پاره یو شانوالي موسسه د سولې او ډموکراسۍ ل
کال په  ۴۱۰۱د  سولې او دموکراسۍ لپاره د یوشانوالي موسسهد ړتیا لپاره کښې کار کوي.پیاو میرمنو او ځوانانو د پالیسیو له نظره 

سولې او  مشره ده. د موسسېړیو کښې د میرمن نرګس نهان له خوا تاسیس شوې ده چی د سولې او دموکراسۍ لپاره د یوشانوالي لوم
خپلو غوښتنو،  زیار ګالي تر څو د میرمنو او ځوانانو وړتیا لوړه کړي او په برمختیاي  ي کارونو کښې د ېدموکراسۍ لپاره د یوشانوالي موسس

ه مقصد دادی چې په براخه کچ EPDو بهیرونو لپاره مخکښه څیره شی. پر دې سربیره، د دموکراتیک کښې د هیوادسولې رامنځته کولو، او په 
د میرمنو او   EPD د غلبې موندولو لپاره کار و کړي. ،چې افغانستان ور سره مخامخ دی یوپرتو ننګونو او هغو بې ثبات کېمخ پهمیرمنې او ځوانان 

 ي چېوکړ ګډه هڅه او په فورم جوړوي تر څو ځوانان السونه سره یو، یوه شبکه تاسیس، د بارو او اعتماد فضا رامنځته  پلیټیو  لپارهځوانانو 
 تریخوالي او تبعیض څخه پاک وي.  افغانستان په یو داسې دموکراتیک هیواد بدل کړي، چې له هر ډول تاو

 
څخه پلو حقوقو څخه د ختبعیض  ډولهر پرته د ټول افغانان  وي چې او دموکراتیک دولت  ښيرازه، افغانستان باید یو سوله ایز      :دیدګاه )ارمان(

 خوند واخلی.
دی چې میرمنې او ځوانان په تولنیزه او پالیسیو په کچه د  رسالت دا موسسېټولنه کښې د سولې او ډموکراسۍ لپاره یو شانوالي په   )رسالت(:ماموریت 

کړي. د سولې او  ځواکمن پارهښه حکومتداری ل، سولې او او د بشر حقونو ته وده ورکولو وړولوجیووالي د رامنځته کولو او شبکو 
 ي.ستراتیژیکو برخو باندی تمرکز کو ې در ه په الندی ره د یو شانوالي موسسډموکراسۍ لپا

 
زیار باسي تر څو د افغانستان خلک په ځانګړې توګه میرمنې او ه موسس شانواليلپاره یو  او ډموکراسۍ سولېد   :سوله او امنیت
، او په او فصل شخړو د مخنیوي، د شخړو د حل ي تر څو د سولې په را منځته کولو، دړ زړورتیا پکښې پیدا ک او ځوانان وهڅوی

 ګډون وکړي او په هغو کښې بوخت شي. لپارهدواړو ملي او محلي سطحو د منځګړیتوب 
داء کولو په موخه، دپه  دارې  حکومت د ښهښه حکومتداري: 

 
سولې ډموکراسۍ لپاره یو شانوالي موسسه د  الره کښې د ونډې ا

ڼتیا او حساب ورکول زیاتوي. د سولې او ډموکراسۍ  لپاره یو شانوالي رو دولتي ادارو په منځ کښې د منابعو او پالیسیو له نظره 
روژو په تطبیق کښې، د روزنی او د بودجې د پالن جوړونې او تطبیق او عامه خدماتو د وړاندې کولو د څارنې او د انکشافي پ هموسس

چې حکومتي ادارې د خپلو خدماتو د کیفیت په اړه ځواب ویلو ته تیارې  نې ځواکمنې کوي او غواړي لد هغوی د بوختیا له الرې ټو
 کړي.

 ډموکراسۍ او  سولېد . دیمهم کار پاره لپه اړه د ډاډ تر السه کولو د درناوی سوله او ښه حکومتوالی د بشر د حقونو د بشرحقوق: 
چی د افغانستان ټول خلک د ایجاد او تطبیق یو طرحه باندې کار کوي  والړو پروګرامونوحقوقو  خپلوپر  هسموس شانواليلپاره یو 

و ته دا خلک ود افغانستان ټولهغه چی  ره هوارويپه موخه ال ءې او اجراودد ته  رامونوګپرو بنسټ  رپ، او د هغوی ړی کویپیاو 
د پام کښی نیولو څخه  وعواملو پیژني او د خپلو ټولو حقونو څخه د عمر، توکم، جنسیت او یا نورو  خپل حقوق ځواک ورکوي چې
او د افغان  يحقوق د بشر حقوق د میرمنوچی د  هپه دی باور د سهموس شانواليلپاره یو  او ډموکراسۍ سولېد پرته برخمن شي.  

 یو مهم عنصر دی.رسالت د  موسسېد  شانواليو لپاره ی اوډموکراسۍ سولېد ځواکمن کول میرمنو 
 

ه د سولې رامنځته کولو، ښه حکومتدارۍ او بشري حقوقو د هڅو په برخه کښې د يوې سموس شانواليلپاره یو  ډموکراسۍاو  سولې د                       :روش
 انو دمحلي کچه ټولنې په حرکت راولي، د پلوي پهه سموس شانواليلپاره یو  ډموکراسۍ هر اړخیزې طرحې څخه کار اخلي. د سولې

فورمونه جوړوي چې هلته خلک را ټولیدای او د روڼتیا او حساب ورکولو او له  پلیټپیدا کولو لپاره فعالیتونه تر سره کوي، او داسې 
ړي چې ویادې په ه سموس د سولې او ډموکراسۍ  لپاره یو شانوالي ت څخه د ښه خدماتو د وړاندې کولو غوښتنه کوالی شي.لدو

میرمنو او ځوانانو تمرکز کوي بلکه هغه داسې یوه موسسه ده چی د میرمنو او ځوانانو له خوا پر موسسه نه یوازی دا چی  نوموړې 
همدارنګه د ټولو  EPDسلنه ي  ې باید ځوانان وي.  ۰۱ اوسلنه کارکونکې باید میرمنې  ۲۱رهبری کیږي، او ټینګار کوي چې د هغې 

په  EPD، په بشپړه توګه د میرمنو پر موضوعاتو د تمرکز پر ځای، په هر حال مشرتابه د یو جوړښت حمایت هم کوي.  میرمنو د
د لکه د بیلګې په توګه د سولې بهیر، ټاکنې، یا د فساد ضد موضوعات، چې په هغو کښې  ،ساحو کښې کار کويدې یادو شوو 

 پاملرنه شوې وي. ځانګړی میرمنو او ځوانانو اړتیاو او نظریاتو ته باید 
 

  



 

3 

 په اړه تازه معلوماتتګ پرمخ دکال  ۴۱۰۲د 
 

کښې د دې ادارې د کال  ۴۱۰۱ږ په مون .دی ګ کړی پرمختفارمونو پر مټ ستر  پلیټ داو دموکراسۍ لپاره یوشانوالي   ېکال کښې، د سول ۴۱۰۲په 
کال ته ور  ۴۱۰۲  ي ر او کار کوو او زمونږ دا همکپروژ  و نو  په زړه پوروشمیر دارنګه په یو هم مخ پر وده روان یو اوپه دیخوا را ټ ایښودلو څخه بنس

او ولو لوړ د وړتیا د پاره افغان میرمنو او ځوانانو ل ،دولتی چارواکو په یو شمیر سیمو کښې موسسېد سولې او دموکراسۍ لپاره د یوشانوالي  داخلیږي.
ټاکنو او ، د بشر حقوق، ړاندی مبارزې ، د فساد پر و کارونه تر سره کړي دي.  د بیلګی په ډول د ښه حکومتداری  ګڼ شمیرکښې ې د برابرولو په برخه روزن

 میرمنو ګډون.ی د ښکبهیرونو ملي  وپه مهمګ او پرمختد جنډر د یوشانوالي وده او 

ه کښې د مالتړ د پیدا جوړونې او تطبیق په برخ نوبودجې د پالنود ملي بودجې او د  موسسېد سولې او ډموکراسۍ لپاره یوشانوالي ی، ښکال ک ۴۱۰۲په 
د مدني ټولنو  موسسېد سولې او ډموکراسۍ لپاره یوشانوالي  عرضه کولو په برخه کښې د مدنې ټولنې سازمانو نو مشري کړې ده. دخدماتو  کولو او د ال ښه

السته راغلې د بودجې د کلنۍ اروزنې ویلی شو چې د تسویدي بودجې یوه خپلواکه بیا ک تنه تر سره کړه او په ویاړ سره  ۰۴۳۲د سازمانونو سره یو ځای د 
 ۰۴۳۴ي، او همدارنګه د شاخصونو کښې ځای ورکول کیږ  ټاکل شو اهدافو او اواو حقیقي تخصیصونو  ېبودجپه کال  ۰۴۳۲د  نظریات او وړاندیزونه 

او د کال بودجی  ۰۴۳۲زیاته کچه د ړي، چی ارزیابی په شکل اعالن کد بودجی  ۍد کلن او غواړي  کال د وروستیو لګښتونو یوه هر اړخیزه بیا ک تنه کوي
 راپور  په دغه ک تنه، باندې د پوهیدلو بیا کال وروستیو حسابونو ۰۴۳۴همدارنګه د  کوي اوپه ګوته  بودجي تحلیل او واقعي تخصیص کلیدي اهداف

د بودجی  ې. د سولې او ډموکراسۍ لپاره یوشانوالي موسسشيتر سره  هژمن ،يکال کښې وروسته له دی چی وروستی بودجه و منل ش ۴۱۰۲به په  کښې
دا راپور به کله چې د   .يد ې ړی کړ پټنی بشپلړه په ا ښود پي فساد کښې د بهیرونودارنګه د دولتې تدارکاتو او ګمارنی ماو ه وينه او اجرائیجوړوپه پالن 
د بودجې د پالن جوړونې او تطبیق د بهیرونو، او همدارنګه د دولت د تدارکاتو او په کار ګمارلو  EPDکال بودجه منظور شي، ترتیب کړای شي.  ۴۱۰۲

  په بهیرونو کښې د رشوت د پيښو په اړه یوه څیړنه بشپړه کړې.

پاره فارمونو جوړونې ته ادامه ورکړې ده. او یادی موسسې د حساب او روڼتیا ل پلیټرامونو او ګخپلو پرو  موسسېد سولې او ډموکراسۍ لپاره یوشانوالي 
موکراسۍ لپاره د سولې او ډ ي ده. لرل ادامه ورکړ  غړې  ېنو ۴۱۱ښی ي  ې شاوخوا کال ک ۴۱۰۲په ته د درې نویو شبکو سره چې  ېړونافغانی ائ تالفونو جو 

د مالتړ د تر السه کولو په برخه کښې، د محلي ټولنو څخه نیولې بیا په ملي سطحه  ابتکارونو پورې هره کچه په  شبکېوالیتی د میرمنو  موسسېیوشانوالي 
او د میرمنو پر وړاندې د تاو  لوړ رمنو د ګډون په اړه عامه پوهاوي بهیرونو کښې د می پهې، تر څو د سولې او انتقال، په سیاسي بهیر او ټاکنو و ېفعال

شبکو د غړو پواسطه د والیتی د سولې او دموکراسۍ لپاره د یوشانوالي موسسې د میرمنو د تریخوالي په وړاندې مبارزه کښې د میرمنوګډون باوري کړي. 
په اړه چې د میرمنو له نظره  مسئلوپورته کولو کښې د هغو په له الرې د میرمنو د غږ   ، راپورونو او رسالو د خپرولو لهلومیرمنو د نظریاتو د راټولو

ږ هم ویاړو چی د موننې کړې دي. رو او مدني ګډون په اړه خپ ې، ټاکنوسول ،امنیت کال کښې د  ۴۱۰۲افغانستان ور سره مخامخ دی، ډیر کار کړی دی. 
 يصورت نیسې د میرمنو د والیتی شبکې له الرې او دموکراسۍ لپاره یوشانوالي موسس ېد سولهرکال به چی  رووخپپور یوشانوالي را افغانستان د جنډر د 

په ړیوالې ټولنې ته دا توان ورکړي چې دولت ، افغان دولت، او ند یوې وسیلې په توګه و کاروي چی هغه به مدني ټولنېې او دا یو کلن راپور به د څارن
یو  ړنی جنډرلوم موسسېد سولې او دموکراسۍ لپاره د یوشانوالي . ګڼیمسئول و ځان پاره ن د میرمنو او جنډر یو شانوالي لد افغانستا خپلو ژمنو کښې

 میرمنو د نړوالې ورځې په مناسبت به نشر شی.کال د  ۴۱۰۲د  تیاره او  کال کښې ۴۱۰۲د معلوماتو مجموعه په پور را  دشانوالي 

، عامې روغتیا او ښوونې او روزنې، د میرمنو،  ياو د مالي   ،غواړي چې خپل ملګرتوب د ملي فعالینو موسسهد سولې او دموکراسۍ لپاره د یوشانوالي 
 ،میرمنو چارو ، د ښوني ،روغتیا  ې، عامېد مالی   او تکارونو په خاطر همکاري رامنځتهوزارت سره د څیړنو او اب

ګډون د دی فعال  .ړونې ته ادامه ورکړهپل مشارکت جو خ لې عالی شورا سرهزارتونو او د سوعدلي  ي و 
چی د ملي او ته شوې  وړاندې ه را د سولې او دموکراسۍ لپاره د یوشانوالي موسس، له الرې 

 ړی وده ورکلورې له ټولنې او دولت ، مدنی په محلي کچه پراخی شبکې ته،ړیوالو ګډونوالو ن
پراخولو ته فارمونو  پلیټ د پلویانو پیدا کولوه وروسته څخهغه له او  کال ۴۱۰۲چی په 

 .يادامه ورکو
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 وړتیا لوړولروزنه او 
 

 ښودنهد ګډون په اړه روزنه او فلم  میرمنود  کښېپه سوله 
ځه ورځنی پناړه د مربیانو د  روزلو یو په شخړو د حل و فصل او سولې میکانیزمونو کال کښې د  ۴۱۰۲په  موسسېپاره یوشانوالي د سولې او ډموکراسۍ ل

غړی چی د ننګرهار،  ۰ د میرمنو د والیتي شبکې ،همغږي کونکيوالیتی  ۳ګډونوال درلودل چې له هغې جملې څخه   ۰۳پ کړ. دی ورکشا جوړ  پورکشا
شخړو په حل او فصل او د شاپ موخه دا وه چې ډونوالو د مرکزی دفتر څخه ګډون کړی وه. د دی ورکګتنه  ۲کندز، هرات، فاریاب، بامیان او کابل او 

والیتی همکارانو او د  موسسې پاره یوشانواليسولې رامنځته کولو کښې د ګډونوالو وړتیا بهتره کړي. له دې ورکشاپ څخه وروسته، د سولې او ډموکراسۍ ل
نو کښې چیرته د میرمنو والیتي شبکې فعالی دي د سولې رامنځته والیتو ۷غړو چې په ورکشاپ کښې ي  ې روزنه تر السه کړې وه، په  ومیرمنو د والیتی شبک

چی دوی زده کړی دی، دا میرمنی له الرې هغه څه په کارولو  کښې تر سره شوي د پړاونوپه دوه کال کښې  ۴۱۰۲رکشاپونه ترسره کړل. دا روزنی په و کولو 
 شخړو او  را منځته کولود هغوی په ټولنو کښې د سولې  توګه، او په فعال ي کړ کار و لپاره  حلد هغو د قضی  ی تشخیصوی چی هغوی باید په بیا  شخړو د 

کال په دوران کښې په دوه پړاونو کښې تر سره شوه. او هغه څه چې دوی زده کړي وو، دا میرمنې النجمنې  ۴۱۰۲حلولو کښې برخه واخلی. دا روزنه د 
کړي، او په فعاله توګه په خپله ټولنه کښې د سولې په رامنځته کولو او شخړو هوارولو کښې ره پید ا کوي چې دوی باید و هغو ته د حل القضي  ي په ګوته 
 ونډه واخلي.

په نامه یو مستند فلم ننداري ته وړاندې کړ. دغه  "يچی بیرته دوزخ ته الړ ش ئ شیطان ته دعا وکړ "موسسي د  پاره یوشانواليد سولې او ډموکراسۍ ل
زادو  میرمنو د پام  وړ کېسه ده چی هغوی را ټولې شوې وې چی وینه تویونکې جګړه پای ته ورسومستند پخوانې فلم د زړه ورو ا

 
او خپل هیواد ته  يو ا

رامه  سوله راوړي. په زرګونو میرمنو یعنې زیاتره میندو، نیاګانو، تریندو، او لوڼو دواړو عیسویانو او مسلمانانو د سولې لپاره دعا وکړه او
 
وروسته ی  ی یوه ا

د سولې د   اتعملونه او اقدام یکړه چی د هیواد د کورنۍ جګړې د حل غوښتنه وکړي. د هغو هره د جمهوری ریاست ماڼۍ څخه د باندی تر سرهمظا
رته چی بی ئ شیطان ته دعا وکړ "او روڼتیا یوه کېسه،  يخبرو په جریان کښې د یوی هوکړې د رامنځته کولو  په اړه یو جدي عنصر وه. د فدا کارۍ، یووال

ین ړیو ا، ههڅون يعموم  هرڅه زیات تر او  لکو، ارزښت ور لالهام ورکوي. احترام او درناوی کو ارګینټاو  واکمیرمنو د   یبریا دد ال "يدوزخ ته الړ ش
دا  موسسې یوشانواليپاره د سولي او ډموکراسۍ لی ښکال ک ۴۱۰۲. په يش بدلوليتاریخ او فعاله ګډون د ملتونو برخلیک ه ګتو  يمحلې په ثبوت دی چ

 ۷ښوونځیو، پوهنتونو او په ټولنو کښی د افغانستان په  په ېته ی   ځوانانو سړیو، میرمنو اوافغان  ۰۱۱۱۱پښتو ژبه و ژباړه او او  ي په در فلم مستند 
 والیتونو کښې نندارې ته وړاندې کړ.
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ه اړه ټولنو ته پ ې مبارز د  ېد فساد پر وړاند
 کول  هښکار په پرده  روزنه او په فلم

د روڼتیا او حساب ورکولو افغاني موسسې  پاره یوشانواليد سولې او ډموکراسۍ ل
ړو په کابل والیت کښې د سولې او شخړو د حل او فصل او نویو غ ۰۳۳یووالی 

همدارنګه په ټولنیزه سطحه د څارنې او ښه حکومتدارۍ په اړه دوه پړاویزه روزنه 
د روڼتیا او حساب . ځوانان وو سلنه  ۰۱او  يسلنه میرمن ۲۱ وګډونوالد  چی ترالسه  کړه.

غړو په ننګرهار، هرات، بامیانو او کابل والیتونو کښې د فساد او  ۰۴۲ ورکولو افغاني یووالې
په ټولنیز بنسټ د څارنې په اړه روزنه تر السه کړه چی د دې روزنو ګډونوال د میرمنو، ځوانانو او  

 اني یووالی او د محلې کچې فعالین هم شامل وو. د روڼتیا او حسابورکولو افغ

د کېنیا د  ؟"دی، دا چیرته تللې دي ېپیس "دا زمونږموسسې هم مستند فلمونه په پرده وښودل، پاره یوشانوالي د سولې او ډموکراسۍ ل
په خپلو ټاکنیزو حوزو کښې د یوی طرحې له الرې ي  ې پارلمان غړي تقریبا په کال کښې یو میلیون ډالر الس ته راوړي چی په انکشافی پروژو باندی 

له همدې .  کاروي یوې موثرې څارنې پرته و د پارلمان غړي کوالی شې چی دا پیسی د ي.لګوچی د ټاکنیزې حوزی د انکشافی بودجی په نامه یادیږی، و 
فت قرباني کیږي. او فساد  ۍد بی نظمد ټاکنیزې حوزی پیسې  امله

 
 MUHURI .ټولنې د سازمان ځواکمنه کېسه وړاندی کوي يمدند فلم دا مستند د ا

محلي ټاکنیزې حوزی د پیسو د لګښت  ېسیمه کښې مرسته کوي، ترڅو د خپل په یوه ناپاکهټولنی سره د ممباسا د بې وزلو اوسیدونکو  يمحلیوې چی 
میرمنو ، سړیوافغان  څخه زیاتو ۲۱۱۱ فلم د ی دا مستندښکال ک ۴۱۰۲ړي او د هغوی څخه د حساب اخیستلو چارې په خپله غاړه واخلي. په وک څیړنه

ورکولو افغاني  د روڼتیا او حسابته  کسانو ۰۱۱او هم شاوخوا په دفترونو کښی  د روڼتیا او حساب ورکولو افغاني یووالېی ښوالیتونو ک ۲او ځوانانو ته په 
 دل شو.و ښوپه کابل والیت کښې په پرده  خوال ونویو شبک ۴ د یووالی

 او ېروزند په اړه د افغانستان دولت  بودجې ستونزو ته ځواب ویونکې رډجند 
 ک تاب الرښود

لو سره مرسته ده چې د میرمنو چارو او السته راوړ د عمومي اهدافو   (GEP)ختیاي  ي پروګرام د جنډر یوشانوالې پروژې پرم ملګرو ملتود پروژی موخه  ېد د
اسالمي جمهوري دولت او په افغانستان  دمالی  ی وزارت سره په ګډه د عمومي اهدافو الس ته راوړلو لپاره کار کوي. د جنډر یوشانوالی پروژه د افغانستان 

اصلی مسیر نمونو ته پراختیا ورکول او د حکومتي وزارتونو او  د جنډر ی  يچی موخه ګډ کار یوه وسیله ده، د ختیاي  ي پروګرام تر منځ پرم ملګرو ملتود کی 
ختیاي  ي پروګرام پرم ملګرو ملتود ک تاب د افغانستان اسالمی جمهوریت دولت،  ښوونېاو الر  ښوونې ې روزنیز  GRBد کول دي.  ي موسساتو ظرفیت پیاوړ 

و او هڅو پایله ده. د مالی  ی، میرمنو چارو وزارتونو او څو سک تورونو له لورې په منځ کی د شوو همکاری موسسېد سولې او دموکراسۍ لپاره د یوشانوالي او 
  جی په ازمایښتی پروګرام کی ګد کار کوي.دمیرمنو ستونزو ته ځواب ویونکې بوالسه شوی ده چی د  زیات مالتړ او همکاري تر

لږ  دا چی ده جنډر لپاره د اهمیت لرونکو موضوعاتو د شاملولو یوه وسیله د یښک پړاونو ټولو پهد بهیر  بودجې د بودجه ویونکي ځوابستونزو ته  جنډر د
 بیال بیل ونهوختزیاتره  میرمنې او سړي . ينیس کی نظر په پرته انحصار د جنډر دلمړیتوبونه  او ېاړتیاومیرمنو او سړیو بیال بیلې  دواړو  دتر لږه 

کوي همدارنګه پکار ده چې د هیواد د  صیخصسرچینې ت عامهات وړاندې کوي، خدم دولت چیداسې حال کښې  هپ لري  اړتیاوی او ستونزی  ،لمړیتوبونه
هغې  په چی دی داسې روش یو ورکونکي بودجه وابستونزو ته ځ جنډر دسترو اقتصادي پالیسیو په جوړولو کښې هغه باید له نظره و نه غورځول شي. 

 جنډر د. شوې بودجه جوړوي اختصاص هګ ټور  هډیر لپاره  لګښتونو عامه د همدارنګه او برابروی پالنونه ښه چی دی شوی تمرکز باندی خلکوپه کښې 
 یو جنډر د ی  ی هدف چی پلوۍ نه ده هيڅ یو جنس د او زو ته پاملرنه کوينستو جنډر د بودجه چی ډاډ ورکوي دا ورکونکي بودجه وابستونزو ته ځ

 .  يد ورکول وده توګه فعاله په ته يشانوال

 ته ستونزو  میرمنو د لپاره دولت افغانستان د او الرښود روزنیز لپاره روزونکو دې موسس یوشانوالي د لپاره دموکراسۍ او سولې د ،ښېک پروژه دی په 
 روزونکود  موسسېد  یوشانوالي د لپاره  دموکراسۍ او سولې د اووزارتونه  چارو  میرمنو مالی  ی، د. ترتیب شوی دی ک تاب زښوونې بودجې ویونکې ځواب
 کلیو د ،لولګو اوبو او مالداری ې، کرن د ،ښوونې او روزنې د روزنه رښتینی لپاره چارواکو دولتی د او السه کړهتر  کی هندوستان په روزنهنۍ ورځ  څلور یوه 

  .شوه ترسرهروزنه  ور تهښې ک کابل په لپاره ورځو ۲ د اخو له وزارتونو کړو  زده لوړو او روغتیا، عامی ،لولینومع او شهیدانو کار، د پراختیا،
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ورڅخه  لپاره روزلو چارواکو دولتی افغان د اړه په بودجېستونزو ته د ځواب ویونکې  جنډر د چی دی شویتیار  او ډیزاین لپار روزونکو د الرښود روزنیز دا
ستونزو ته  جنډر د ،بهیر بودجې ملید  افغانستان د دی، شوی ویشلبرخو  ۲ په نظره هل یوشانوالی جنډر او جنډر د رښودال روزنیز دا. کیږی کار اخستل 

 پنځمه  بودجېستونزو ته د ځواب ویونکې  جنډر د ،هتجرب افغانستان دپه اړه  بودجېستونزو ته د ځواب ویونکې  جنډر د) بودجهد ځواب ویونکې 
 اوښونه اوړاندې ګو ویونکې بودجې په ځوابستونزو ته  جنډرد  ،په توګه کار کوي وسیلید  لپاره بودجې ویونکې ځوابستونزو ته  جنډر د ،پړاوونه

 ځوابستونزو ته  جنډراړوند موضوعات پام کښې نیونکي شاخصونه، او د  جنډر د ،(بلدتیا دولت دد هغه سره او په بیال بیلو سطحو محدودیتونو 
 یوو په اړه لوی ځوابستونزو ته  جنډر او شانوالی یو جنډر د هم او شامل ديپه کښی  فعالیتونه متقابله وړ  کړی  زدهد  شمیر یو  اوویونکې نړیوالې تجربې 

  .يد يشو ژباړل اوورکړل شوی  عنوانوړوکې  ژبه ي در  په چیمستند فلمونه  لنډ لړ

 ښوونېالر  مشورتی د لپاره تمریند  ویونکي بودجې ځوابستونزو ته د  جنډر د کی افغانستان په ک تاب زښوونې بودجې ویونکې ځوابستونزو ته  جنډر د
 په ،ي یت لر ولئمستطبیق  د بودجې ویونکي ځوابستونزو ته د  جنډر د چی لپارهي استفاد د کسانو هغو د ک تاب زښوونې دا ،یترتیب شوی د موخه په

ما، دی شوی ډیزاین او طرح  يد لیخدکښې  بهیر ونيارز  او تطبیق ،ېونړ جو  پالن په بودجې د چارواکې چی دولتی ځانګړې توګه هغه
 
 او طبیقونکوت د ا

د جنډر چی ترڅو وپوهیږي خلکو لپاره بوختو  کښې کارونو انکشافی او نکووتمویل نړیوال پارلمان، ټولنه، مدنی د بیلګی په توګهلکه  هم لپارهفعالینو 
 .شيتطبیقیدالی  او کیدای مالتړ کی افغانستان په  موثره څومرهستونزو ته ځواب ویونکي بودجه 

 طرح  او ډیزاین و لري  السرسی کچه هرهپه  ورته چی هر وګړی  په موخه او تجربی اوېپوه د بودجې ویونکي ځوابستونزو ته د  جنډر د ک تاب زښوونې دا
 د هم او ،يورکو یاوپوه اساسی او سره نوی اشنا کیږي یوه مفکوره ویونکې بودجې ځوابستونزو ته  جنډر د چی لپاره کسانو هغو د ک تاب دا. دی شوی
 که .وسیله ده پرمختللی او ژوره ډیر يد يلرونک تجربه او يلرونک تحصیل اړه په ویونکې بودجې ځواب ستونزو ته  جنډر او جنډر د چی لپاره کسانو هغو
 تاسو هم څه که. دیهم  لپاره ستا ک تاب زښوونې دا ،جنډر موضوعاتو سره نوی بلدیدونکي لپاره د یا جنډر د ،تجربه یا پوهه لرۍ  بودجې د تاسو هم څه

 .دی لپاره ستاسو ک تاب دا سمبالوۍ بودجه یا کوۍ، طرح  پروګرام یو ،ئکو ترسره ونهارز  او څارنه ،ۍجوړو کړنالری 

 دا جوړوئ، پالن راپور  کلنی د بودجې د لپاره وزارت ټول د یا ،ترتیبوۍ پالن پروژی  انکشافی د لپاره کورنیو ۴۱۱ د کلي کښې یوه په تاسو هم څه که
موضوعات ته د پام کولو  جنډر د ښېک تمرینونو  او د کړنالرو  بودجې د دنده تر سره کونکو لپاره کچه هره په دولت د به ک تاب دا. دی لپاره ستاسو ک تاب

 . راشی کار په موخه په ېالرښوون او رهنمای  ی د په خاطر

 
 

  



 

7 

 السرسې ځواکمن میرمنو د ته عدالت
 او ودې دالسرسي  د میرمنو د ته عدالت الری  له روشونو وحساس د کلتوري  ېموسس یوشانوالي د لپاره دموکراسۍ او سولې د ی،ښک کال ۴۱۰۲ په

 موسسه یوشانوالي د لپاره دموکراسۍ او سولې د او تطبیقیږي  کی افغانستان ټول په پروژه دا. وکړ پیل کولو تطبیق په پروژی  نوی یوی د لپاره پرمختګ
 کول مرسته سرهبهیر  کمولو تاوتریخوالی د وړاندې پر میرمنو دعمومي هدف  پروژی  ېد د. يوتطبیق ې پروژ  ښېک والیتونو پروان او پنجشیر په مهال اوس
 د میرمنو د یښک چوکاټ ي کار  اسالمی په او ته همیشنۍ پاملرنه امنیت يشخص میرمنود  ځواکمنتیا له الري  د سک تورونو عدلي رسمي غیر او رسمي د او

  .يد لوړول پوهاوي عامه د حقوقو

 کی والیت هر په ته وقضی تاوتریخوالی وړاندې پر میرمنو د دفتر څارنوالی د او ریاست، چارو  د میرمنو د موسسه یوشانوالي د لپاره دموکراسۍ او سولې د
 ډلې خبرو اترو  و ز ټولنې ونارین او ښځینه ې الر  له ولسوالیو او څانګی ویلو ځواب د ته ستونزو  کورنیو دوه د کی والیت هر په هم مونږ. رسوي مرسته تخنیکی
 وړاندې پر میرمنو د اړه، په حقوقو د میرمنو د ښېک اسالم په موسسې یوشانوالي د لپاره دموکراسۍ او سولې د ،ښېک پروژه دی په. يد ي کړ  تاسیس

 عالمان دیني ،يکوونک زده او استادان، پوهنتون د ،ينکي کارکوعدالت رسمي ،زغم او تحمل ښوونځیو نجونو او هلکانو د او قانون مخنیوی  ي تاوتریخوالی
 .يبرابرو  روزنې اړه په غړو  یڅانګ ویلو ځواب د ته ستونزو  کورنۍ او ډلو خبرو اترو ټولنېزو  د او

 او سولې د شوه، زیانمنه امله له تاوتریخوالی د پروژه مهاله اوږد زیاتولو دالسرسي  د ته عدالتته د  میرمنوه کښی برخ ېیو سږکال د چې څرنګه
 وړلو منځه له تاوتریخوالی د وړاندې پر میرمنو د کی والیتونو پنجشیر او پروان پهېز پروګرامونه روزن او ورکشاپونه څو موسسې یوشانوالي د لپاره دموکراسۍ

 خبرو اترو  و ز ټولنې ونارین او ترتیبونکي ډلې خبرو اترو  و ز ټولنې ښځینه خطیبانو، د قانون مخنیوی  ي د تاوتریخوالی د وړاندې پر میرمنو د ي.کړ  ترتیب  اړه په
 و و  زیاتول پوهاوي د ټولنې د اړه په ګواښونوور پيښو  د لپاره میرمنو د موخه وهغد . ې کړ  زیاته بوختیا او ې پوهاویټولن د لپاره ه هدفیو د ډلې ترتیبونکي

 ګډون د میرمنو د ښېک ژوند عام په او حقوق میرمنو د الندیتر سیوري  قانون مخنیوی  يد  تاوتریخوالي د وړاندې پر میرمنو د ي.ولر  السرسی ته تلاعد چې
 د ،سربیره پردې. حیثیت لري  سرچېني اړینی یوی د معلوماتو د لپاره خلکو محلی د دوي چې ځکه یارولت خطیبانو د اړه په موضوعاتو دی د ارزښت،
 د تاوتریخوالی وړاندې پر میرمنو د له لورې چې ترتیب کونکو ډلو خبرو اترو  زټولنې نارینه او ښځینه د غونډې روزنېد  روزونکو ونارین اومیرمنو 

 موخه ېروزن د روزونکو د .نیسي دینال پوښښ تر ۍولسوال لډو همدا ،يد اړه په روزنې خطیب د چې نګهڅلکه  قانون مخنیوی  ي
  .ي روز  و ښېک ټولنو اړوند خپلو په ي غړ  ډلو خبرو اترو  زټولنېد تر څو  و و  روزل غړو  مخورو د ټولنې د

دارنګه د ګرځنده روزنکو غوره هم او فعالیتونه ور ته به غونډې ې ز روزنې راتلونکی
 قانون د مخنیوي د تاوتریخوالی د وړاندې پر میرمنو د او ي ړ ر سره کاو روزنه ت کول
 د میرمنو د چې حقوق میرمنو د ښېک اسالم په او روزنه روزونکو ګرځنده د اړه په

ښوونکو په شان  د ښېک مدرسو او ښوونځیو په ته کوونکو زده به اړه په حقوقو
 با عالمانو، دیني و،وګړ  افغان ې ډولداس د موخه ې پروژ  دی د. ي کړ لکچرونه ور 

 هغی کی ولسوالیو شویونخښه  الندي وڅتر  يد روزل ښوونکو او غړو  ټولنو نفوذو
 .ته د امکان تر حده پورې رسیدګی و شي نفوس هانداز الزم 
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 لوړوالی پوهاوي او د مالتړ

 کنفرانس ېمل ټاکنو او میرمنود 
 ۴۱۰۲ د. ور کول دي وده ته بوختیا مدنې ټول په شمول ګډون هغوی د ښېکبهیرونو  سیاسی په افغانستان د برخه اړینه یو پیاوړتیا د میرمنو افغان د

 افغان د اړه په ټاکنو ولسمشریزو  میاشتی د اپریل د کال ۴۱۰۲ دموسسي  يیوشانوالد  لپاره دیموکراسۍ او ېسول د ،ښېک میاشت ۍ فبرور  په کال
 د وزارت، روغتیا عامې د چې رانو،مش ښځینه. وه کړی  ګډون ښېک کنفرانسدې  پهمیرمنو  څخه والیتونو ۴۲ د چې کړ سره تر بحث ملی یو سره میرمنو
 ولسمشریزو  راتلونکو په او ې کړ  ېشریک کیسی نوننګو او کړنو خپلو د مشرې  ېمیاشت سری  يافغان د مشره، نکمیسیو د نوبشرحقو د وزارت، چارو  میرمنو
 . وکړه هڅونه ګډون هفعال او هپراخد  میرمنو افغان دی  ي  ښېک ټاکنو

 د ټاکنو د چې غړو  ګردي میز د. هی شوکړ  ترتیب ناسته یو کی منځ په نوماندانو ولسمشریزو د  او ادارو  ټاکنیزو  او میرمنو افغان د ورځ دوهمهپه  کنفرانس د
 امنه با او ڼور  د او ځوابونه ي استاز  ځانګړي  ملتونو ملګرو  د لپاره افغانستان د ،سون مشرکمی د ونۍارز  د ونوګواښ دته  ټاکنو د ،مشر کمیسیون خپلواک
داوود سلطان زوی،  ي، ښاغلي ، ډاک ټر اشرف غنی احمدز ي د ولسمشری نوماندانو ښاغلی قیوم کرز  وروسته، ېله غرم رکړ.ډاډ و  اړه په کولو ترسره ټاکنو
سرابې  ېحبیب ېښاغلی سردار نعیم، میرمن وه(، ډاک ټر هدایت امین ارسال مرستیالهد  ي )چېصدیق ياو مرستیاالنو میرمن صفی   قطب الدین هالل يښاغل

 ې.ورکړ  ی  ېپه شکل خپلی بیان ونواو ځواب وپه اړه د پوښتن میرمنود  ی  ې ښېوه او په افغانستان ک )د ښاغلي زلمي رسول( مرستیالې ګډون کړی 

مشرانو، ځوانانو، رسنیو، د ټاکنو  ټولنېعلماو او د  دینيټولنو موسساتو،  يد مدن کارکونکو، ګډونوالو بیالبیلو شاملو ښېکشیبو د کنفرانس په وروستیو 
 یوته د بریال ټولنې ېهیوادونو او نړیوال یوخپلواک کمیسیون، د افغانستان دولت، ولسمشریزو او والیتی شوراګانو نوماندانو، وسلوالو مخالفو ډلو، ګاونډ

 طرح کړه.اعالمیه د سپارښتنو یوه په موخه مالتړ  دولسمشریزو ټاکنو 

ګډون کړی  پکښیمیرمنو  ۰۱څخه والیتونو  ۴۴د افغانستان  چېورت ااو مش روزنېګډون په اړه شمالی دیالوګ او سهیلی  مدني ومیرمنکنفرانس د  ېد
 کړلاو ټاکنو په اړه د شمال او جنوب څخه او د زد  بهیرپه اړه بحث کول او پوهیدل وه د سولی  اورت موخه د میرمنو د نظرونو. د مش، سره مل وهوه

 .شيیو وړل پرمخ باید  وو چېکول په ګوته رسونو شویو مهمو د
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 ک تنهجوړوونکو سره  ي پالیسيبودجې په اړه د هندویونکې  ځوابته ستونزو ر دجن
 چارواکی په ګډونیو تن میرمنو چارو وزارت څخه د وه او د  ېشو ترتیبچارواکو لپاره  ۰وزارت  مالی  يکی د  رځنۍ روزنه په نوی ډهلېد روزونکو څلور و 

ستونزو ته ځواب ویونکې  میرمنود  ښېخپلو وزارتونو او پروګرامونو ک په چې بودجې د پوهاوي د پراختیا په موخهستونزو ته ځواب ویونکې  میرمنود  چې
او  يا ترسره شوله خو ې مشر  ياجرائیو ېد سولې او دموکراسۍ لپاره د یوشانوالي موسسپروفیسورانو او  يهند ۴د  غونډې روزنې. د ې دهیب کړ تتر  بودجه

ستونزو ته  میرمنود ترڅو  وېشاملی  غونډېسره  کارکونکو میرمنو د او ملګرو ملتونو نا دولتي موسسې، یوی موسسې دولتي ېد څلورو هندی وزارتونو، یو
  .ه وکړي هغوی د تجربو څخه زده کړ  د سره ک تنېپه  تطبیق ته ېځواب ویونکې بودج

د مرکز په نامه  ۍد بودجی او حکومتوال چې ي کړ لیدنه تر سره و  د نا دولتي موسسې سرهڅو وه تر  ېشو ترتیب لیدنهساوحوي  ه، یونیټه ۴۷د اک توبر په 
. یوه ورځ د پالوي سره مالقات وکړ د ودېچارو وزارت او ماشوم  میرمنو او د د بودجې د مامور وزارت  مالی  يد  وګډونوال ، چې له هغه وروسته یادیږی 

پالیسیو عامه  او ملي مالی  يد  ه، د دولتي موسسووکړ  لیدنه  لخواسره د سهار له  مامور برنامی  ېد یو نود ملګرو ملتولپاره  میرمنو دوروسته، ګډونوالو 
 .ې وکړ  ې خبر  ی  ېپراختیا وزارتونو پالوو سره  د او د کلیو ېاو د کرن هکړ تر سره لیدنه څخه انستیتوت 

په  د پرمختګاو  د تګالرو او ول ورک عملې زده کړې  دپه اړه  بودجېستونزو ته ځواب ویونکې  میرمنوته د  موخه ګډونوالو غونډود وزارتونو سره د 
 اړه په د تجربو د هندوستان دولت برخه کښی یبولو پهتد تر  ېستونزو ته ځواب ویونکې بودج میرمنود ی ښک الرو چارو  توبنو او د بریالیننګو پروګرامونو،

مهم رول ته برابرولو په برخه کښې  ر اصلی مسیرکړي دي چې څنګه مدني ټولنې د جند پوههم ګډونوال  څخه لیدنوو . د موسساتد پوهاوي ورکول وو 
 .د دولت له خوا اوریدل کیږي  هغوی غږونهد  ورکوي چې د جندر په تړاو و دا ډاډلوبولی دی ا

 د میرمنود برنامی کارکوونکی، د ملګرو ملتونو  ،میرمن بومیکا جامبکارکوونکی  بودجېاضافی  وزارت د مالی  ي، د په دی سربیره، د ښاغلی اوتایا کومار
چوکاټ  په هندوستان د مالی  ي وزارت دهغوی  ښېک غونډوپه دی  .وشومالقاتونه پرله پسی توګه په  ۴۰او  ۴۷کال د اک توبر په  ۴۱۰۲د  غونډېسره 
او سربیره پر دې شریک کړل. ټوله نړی کښې د هغوی پرمختګونو په اړه معلومات  همدارنګهاو  نوښتونه بودجېستونزو ته ځواب ویونکې  میرمنود کښی 
په  کار پوهانووزارتو د  ټولنې مدنياو  و او د مالی  ي او د ماشوم د ودېد حقوقو فعاالن میرمنود بشر حقوقو او د  ۴۷د اک توبر په هم  پروګرام ۍد ډوډ د شپ ې

هغه  غوږ ونیسی او د چېبرابر کړ یو ډیر ګ ټور چاپیریال زده کوونکو او روزنه موندونکو لپاره  کړی ده زدد م د شپ ې ډوډۍ ه  .ی وهشوګډون ترتیب 
   .يد ي او پرمختګ لپاره قربانی کړ  ودېد ژوند او پیاوړتیا د  میرمنود  ی  ېد خپل عمر ډیر کلونه  چې فعاالنو سره خبرې اترې وکړي 
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 باندې مباحثهد ټاکنو څخه تر السه شوو تجربو 
کالد جون د  ۴۱۰۲تر عنوان الندې د  "تاکنو څخه په تر السه شو تجربو د "د سولې او دموکراسۍ لپاره دیوشانوالي موسسې او د صالح کنسرسیوم غړو 

په دغه مباحثه . غور وکړي  کال د ولس مشرۍ ټاکنو څخه په تر السه شو تجربو ۴۱۰۲تر څو د  یوه مباحثه تر سره کړهنیټه په کابل کښې  ۴۰میاشتې په 
په ګډونوالو کښې هغه فعالینو او ټولنیز مشرانو ګډون کړی وه.  و والیتونو څخه ټولنیز  ۴۱میرمنو ګډون کړی وه چې په هغو کښې د هیواد د  ۰۰کښې ټولو 

کال د دسمبرد میاشتې په ملي کنفرانس کښې  ۴۱۰۴د  "څنګه راتلونکي ټاکنې په بریالیتوب تر سره کړو "شامل وو، چا چې پخوا هم ې او نارینه نمیرم
 ګډون کړی وه.

ت، د ټاکنو خپلواک کمیسیون، د ټاکنو د ۰په درې کاري ډلو ویشل شوي وو: ) د ساحو له نظره ګډونوال
 
( د ټاکنو په بهیر کښې د حکومت اجراا

( د راتلونکو ټاکنو ۴؛ )ونهد ورځې څخه د هغوی عمومي برداشت او ګمان( د ټاکنو ۴دفتر، نوماندان، او دافغان ولس؛ ) نوخپلواک کمیسیون د شکایتو
زادو او عادالنه " د ټاکنو پر وړاندې ګواښونه او اصالحات"ورځینۍ غونډه کښې  ه. په دې یولپاره د تجربې تر السه کول

 
تر عنوان الندې د افغانستان د ا

 ټاکنو د بنسټ یو پرزنټیشن هم شامل وه. 

رامنځته کیدو عوامل څه وو او د کوم ډول تګالرو څخه کار اخستل کیدای  ( د ټاکنو وروسته د بحران د۰دوه عمده پوښتنې وړاندې شوې: )د بحث لپاره  
کمیسونونو، نوماندانو او دولت کوم کارونه تر سره کوالی  ( د ټاکنو۴شو چې د سیاسي کشمشکونه مخه ي  ې نیوالی وای؛ )

ملي ګ ټو او اجرو مخه نیول شوی واي؟  په پایله کښې دا وړاندیزونه مخ ته راغلل: شول تر څو د اختالفاتو او مش
درنه سترګه ک تل شوی وای؛ د ټاکنو اړوند موضوعات باید د عدلي او قضاي  ي ارګانونو له الرې په قوانینو ته باید 

ټاکنو کمیسیونونه مخنیوي په غرض فعاله ونډه اخستی وای؛ د  د څیړل شوی وای؛ مدني ټولنې باید د بحران
 باید په ټولو بهیرونو کښې ناپیيلي پاته شوی وای.  
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 پیدا کول پلویپه ملي سطحه د میرمنو والیتي شبکې ته 
غړې له بامیان، ننګرهار، کندوز، فاریاب، هرات، کندهار او کابل والیتونو څخه د درې  ۴۰د میرمنو والیتي شبکې EPDد اک توبر په میاشت کښې، د 

ستیال، د ورځو لپاره کابل ته راغلل. په کابل د خپلې استوګنې پر مهال، د میرمنو د والیتي شبکو غړو د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون د مر 
د  ولنو د فعالینو سره غونډې وکړې. په دې غونډو کښې، د میرمنو د والیتي شبکو غړو ټذیدخلو مراجعو او مدني اراالنشاء، او نورو سولې د عالي شورا د د

نو کښې د ټاکنو په بهیرو چارواکو سره د افکارو تبادله وکړه او په خپله ي  ې د سولې او امنیت په برخه کښې د میرمنو د نقش لپاره د مالتړ د تر السه کولو، 
په اړه  ند هغوی نقش، او په محلي سطحه د حکومتي چارواکو ټیټ ظرفیت، او زیربناي  ي اړتیاو د نشتوکښې  په مخنیوي د میرمنو نقش او د فساد 

 .و شوېخبرې 

او په راتلونکې کښې د میرمنو  د میرمنو د نظریاتو د لړي دوهمه پاڼه چې په ټاکنو کښې د میرمنو د نقش EPDوړولو په وروستۍ ورځ،  د مالتړ د السته را 
یو لړعمومي او شخصي موضوعاتو په اړه په خپله د  دد میرمنو د والیتي شبکو غړو د مدني ګډون په الر پراته ګواښونو او فرصتونو په اړه خپره کړه. 

د میرمنو د والیتي شبکو غړو په محلي کچه د میرمنو مدني ګډون موضوعات، او په  رسنیو سره په غونډو کښې ګډون وکړ.حاضرینو د پینل د غړو، او 
ل او همدارنګه د میرمنو د والیتي شبکو کارونه تر څو د میرمنو د کړ  د لمړي الس مشاهدات او تجربې شریکاړوند والیتي سطحه په ټاکنو کښې د ګډون 

و او رای  ې ور کونکو میرمنو ګډون ته انزیاته کړي، د ټاکنو په ورځ د ښځینه امنیتي پرسونل په دندو ګمارل، او په ټاکنو کښې د نوماندنوم لیکلو شمیره 
 وده ورکول شي. 

 د افغاني میرمنو حقونو ته وده ورکول
کړی د مړیني څخه وروسته، هغه د خپل تره له خوا اړ د میړه د اپریل په میاشت کښې د بمب د چاودنې له امله نګینې خپل میړه له السه ور کړ. د هغې 
د هغه د اقتصادي ستونزو له امله، د هغې تره و غوښتل چې  ي.شوه چې هغه د هغې د میړه د خپلوانو له جملې څخه یوه نه کلن هلک ته په زور واده ش

وکړ. د میرمنو د والیتي شبکې د غړو، دیني علماو او قومي مشرانو په هلک په کورنۍ و پلوري. د فاریاب د میرمنو شبکې د دې قضي  ي په پلټنه پیل 
ته  ره کور مرسته، نګینې و کوالی شو خپل غږ پورته کړي او بریالۍ شوه چې په زور د هغې د واده کیدو مخه ونیسي. نګینې نه غوښتل چې بیرته د خپل ت

 امن کور کښې اوسیږي. دافغانستان د فاریاب والیت د میرمنو  پلوري. هغه اوس د الړه شي، ځکه هغه ویریدله جې هغه به بیا و

ي شبکې غړو د نګینې قضي  ي د کورني تاو تریخوالي دوه نورې قضي  ي د فاریاب د میرمنو د والیتي شبکې د غړو پواسطه هم را برسیره کړې. د میرمنو والیت
میرمنې په موافقه چې هغې شوې او د حکومتي چارواکو سره په همغږۍ او د قرباني  دې موضوعاتو ته د ځواب ویلو او مرستې په خاطر میدان ته را و وتلې

موضوع  باندې کار و شو. د میرمنو والیتي شبکې غړو په څو والیتونو کښې د موضوعاتو په اړه د حقیقت موندولو لیدنې  ېته پوره تحفظ ور کول کیږي د
کس ته تحفظ ورکړل شوی دی. په ورته توګه، د میرمنو  يباني شورتر څو دا ډاډ تر السه کړي چې ق ېتر سره کړې دي او د یو کلي مشر ته ي  ې دنده سپارل 

مالتړي نقش تر والیتي شبکې غړو په څو والیتونو کښې د میرمنو پر وړاندې د عمومي او کورني تاو تریخوالي د قضیو ته د ځواب پیدا کولو په برخه کښې د 
واکو ته د قربانیانو راجع کول، د چارواکو سره د دې قضیو تعقیبول او د قرباني سره د مرستې کولو همغږي کول، سره کړی دی. چې په هغو کښې چار 

( په EVAWد میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ) شامل دي. پر دې سربیره، د فاریاب، ننګرهار، بامیانو، کندهار د میرمنو د شبکو غړو 
 ورکشاپ کښې ګډون کړی دی. 
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 څیړنه او ارزونه

 د سولې او دموکراسۍ لپاره د یو شانوالي موسسې د میرمنو د نظریاتو لړۍ 
ډیرو مهم  د، د خپرونو یوه لړۍ او "را ټولو لړۍ  یاتوکال کښې د میرمنو د نظر ۴۱۰۲" الندې یال بیلو عنوانوبسږ کال، د سولې او یو شانوالي موسسې تر 

په " یو هموضوعاتو اړوند راپورونه چې د میرمنو له نظره افغانستان دا مهال ور سره مخامخ دی، څیړنې تر سره کړې دي. د دې لړی څیړنو له جملې څخ
مشورتي  ۳دي. د هم شامل  ،ل شا ته ک تل"ځ ه خاطر یوت پ: "د پرمخ حرکتر سره شوه: الندې ترعنوان  "افغانستان کښې میرمنې، سوله او امنیت

دا څیړنې تر سره شوي دي،  چې دا څیړنه د  میرمنې شاملې وې ۷۲والیتونو څخه  ۴۱کال په وروستیو کښې چې د  ۴۱۰۴څیړنو په لړ کښې چې د 
ه کړای شي چې ته د یوې وسیلې په توګه یو ځل بیا ک تنه کوي،  تر څو دا معلوم ېکال پورې د سولې د عالي شورا د سولې د بهیر د الرې نقش ۴۱۰۲

دې څیړنو بشپړ متنونه د سولې او  دتاسې کوالی شۍ  افغانستان د یو مهم سیاسي او امنیتي انتقال په مرحله کښې قرار لري،  څنګه پر مخ والړ شو.
 انکلیسي، پښتو او دري ژبو په الس راوړئ.په  دموکراسۍ د یوشانوالي د موسسې له ویب سایټ څخه

د راتلونکي مدني ګډون په الر کښې ننګونې او "تر عنوان الندې تیار شوی: " افغانستان کښې په ټاکنو کښې د میرمنو ونډېپه "د دې لړۍ دوهم سند 
میرمنو سره د مرکو له  ۴۰میرمنو او هغو  ۷۱کال په وروستیو کښې د  ۴۱۰۴والیتونو کښې د  ۰۳مشورو والړه وه، چې په  ۰دا څیړنه په  "فرصتونه.

څخه  کال د لمړي او دوهم پړاو د ولس مشرۍ د ټاکنو ۴۱۰۲،  د هکښې ګډون کړی و "میرمنې او ټاکنې په ملي کنفرانس"د   EPDالرې، چا چې د 
امکان ته په ک تلو، دا ټاکنو کال د ولسي جرګې  ۴۱۰۲کال د ټاکنو څخه د السته راغلو تجربو په رڼا کښې او  ۴۱۰۲وړاندې او وروسته ترسره شوې وه. د 

زماي  ي، چې څه باید وشي تر څو د میرمنو د شمیر اندازه زیاته او ښه والي پکښې رامنځته شي. داسې بریښي چې، د قوي السته راوړنولنډ معلوم
 
 ات دا ا

لیسیو د د پا سره سره، اوس هم باید پوره کار تر سره شي تر څو د میرمنو مدني حقونه په بشپړه توګه د عمل جامه واغوندي. دا سند د سولې او دموکراسۍ
کال کښې د میرمنو د دموکراتیک حق د السته رواړولو په الر کښې په پرتو  ۴۱۰۲السته راوړنو او سپارښتنو د تشریح کولو له الرې هڅه کوي چې په 

 ومومي او یا هغه را کم کړي.  برالسیخنډونو 

د یوشانوالي موسسه ویاړي چې، هغه خپل نوی کلنی سند چې   کال د دې لړۍ پای ته د رسیدو سره سم، د افغانستان د سولې او دموکراسۍ ۴۱۰۲د 
. د دی خپروي د جنډر )جنسیتي( یو شانوالي راپور: د میرمنو  او جنډر د یو شانوالي په اړه د افغانستان د دولت د ژمنو ارزونه -کال ۴۱۰۲عنوان ي  ې: په 

اسنادو کښې د جنسیتي یو  نون، معاهدو، پریکړه لیکونو، پالیسیو او سټراتژیکود افغانستان دولت د میرمنو او یا په قا کال څخه را په دیخوا ۴۱۱۰
ټولې هغه دا یوه داسې شمیره ده چې په هغو کښې  څرګندې ژمنې کړېدي، ۴۴۱۱شانوالي په اړه څه د پاسه 

بې شمیره شفاهي ژمنې شاملې نه دي چې په تیرو دیارلسو کالو کښې شوې دي. دا ژمنې یوه پراخه 
روزنې او روغتیا څخه نیولې بیا انټرنټي خدماتو ته د السرسي او د اسالم په  چې د ښوونې او ساحه،

مقدس دین کښې د میرمنو د حقونو په اړه د عامه پوهاوي پورې 
موضوعات تر پوښښ الندې نیسي. د افغانستان د 
اسالمي جمهوري دولت د پراخه لفظي قوي 
په ژمنو سره سره بیا هم، په ټولیزه توګه 

دغه برخه کښې په افغانستان کښې 
شوی پرمختګ د هغو لوړو لوړو 
اهدافو په پرتله په بد ډول شاته 

 . يد يپاته شو
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 په دوی کښې د سولې بهیرونه، امنیت، روغتیا، ښوونه او: دا سند په یو شمیر مهمو ساحو کښې د دولت د کړو ژمنو په اړه  یوه بیا ک تنه تر سره کوي
سیب  ددنه، ونالسرسی، د میرمنو پر وړاندې تاوتریخوالی، سرچینو او خدماتو ته السرسی، سیاسي ګډون، اقتصادي فرصتونه او کارمروزنه، عدالت ته 

 
ا

. له نظره په دې ساحو کښې د کار پرمختګ او نیمګړتیاوې ارزوي دا سند د میرمنو. تر منځ د عامه پوهاوي لوړول شامل دي پذیره ډلو ساتنه، او د خلکو
د او وې سروې له مخې چې د سولې او د موکراسې د یوشانوالي د میرمنو د والیتي شبکې سره د افغانستان په شپږو والیتونو کښې تر سره شوې ده، د ش

ه هره ساح. مرکې هم ور سره ملګرې شوې دي، کار اخستل شوی دیمهمې هغه تر څنګه په دفتر کښې د شتو امکاناتو پر بنسټ څیړنه او تر سره شوې 
میرمنو له خوا چې سروې  ور سره تر شوې یوه درجه ور کړې ده، چې له هغه  کښې چې ژمنه ي  ې شوې وه، د افغانستان اسالمي جمهوري دولت ته د هغو

د دولت پرمختګونه  دا سند د انتقال پړاو ته د داخلیدو پر مهال. وروسته بیا د دولتي کړنو او پرمختګ په اړه یو ډیر ژور تحلیل او په برخو ویشنه شوې ده
کالو په لمړیو وختو  ۴۱۰۲دا سند او د هغه څخه السته راغلی معلومات به د . په ګوته کوي روښانه کوي او هغه برخې چې ال نور ښه والي  ته اړتیا لري 

  .شي هر اکښې خپ

  کال د ملي بودجې یو تصویر او پراخه بیا ک تنه ۰۹۳۲د افغانستان د 
( سره په ګډه د EPD(، یعنې د سولې او دموکراسۍ د یوشانوالي د موسسې )ACTA) ي ملګري ائ تالفد روڼتیا او حساب ورکولو سازمان د خپل افغانی 

څارنې د یوې وسیلې په توګه کار اخستی تر څو د دولت له خوا د سرچینو د ویش او د د ملي بودجې څخه د کار اخستنې په مقصد د بودجې څخه 
( کال ۴۱۰۴) ۰۴۳۰د ملي بودجې یوه کلنۍ بیا ک تنه تر سره کړېده، کومه چې په  EPD. ي ماتو د وړاندې کولو د موضوع په اړه لمړی ګام پورته کړ خد

نې، ړوکښې پیل شوې ده، تر څو پارلمان، مدني ټولنې او رسنیو ته د بودجې یو روښانه او ساده تصویر تیار کړي. دا بهیر د ملي بودجې د پالن جو 
سره مل، یو تطبیق، څارنې او راپور ورکولو په اړه د مدني ټولنې له نظره په ټول بهیر کښې د مدني ټولنې او ولس په نقش باندې د یو ځانګړي ټینګار 

 مفکوره وړاندې کوي.  

سانه او منسجمه بیا ک تنه وړاندې کړي تر څو خلک د بودجې په اړه و  EPDد دې یو کلنې پروژې د تطبیق له الرې، 
 
هیله لري چې د بودجې یوه ا

همدارنګه د پوهیدالی شي چې دا د هغوی په ورځیني ژوند باندې څه اغیزه لري او د تخصیص شوو منابعو  له الرې د خدماتو د څرنګوالي بیا ک تنه وکړي. 
پارلمان ته په دې اړه یو مفصل معلومات تیاروي تر څو هغوی ملي بودجه مطالعه او منظوره کړي.  دا بهیر پر دې بودجې دا خپلواکه بیا ک تنه افغان 

 سربیره د مدني ټولنې له نظره د ملي بودجې د پالن جوړونې په اړه د نظر ورکولو یو مرجع برابروي. 

ان ته د بودجې د استولو سره مل د بودجې د پر وخت بیا ک تنې او په نوي کال کښې د بودجې دا لنډه بیا ک تنه د یو لنډ تصویر څخه عبارت دی چې پارلم
 EPDکال کښې،  ۴۱۰۲په  .دهوې ش شرن د عامه مالي مدیریت، اصالحاتو، او په نخښه شوو معیارونو له نظره رامنځته شوو انکشافاتو سره یو ځای 

د  کال په بودجه کښې د ال ډیرو تفصیالتو او ۰۴۳۲، کومه به چې د ې کال د بودجې یوه ژوره ارزونه ي  ې تیاره کړ  ۴۱۰۲ډیره خوښه معلومیده چې د 
کال د  ۰۴۳۴کلنۍ بودجې د حقیقي تخصیصاتو په اړه د په نخښه شو اهدافو او شاخصونو او شننو )تحلیل او تجزی  ي(  ته ور ننوځي او همدارنګه به د 

شوې بودجې پر  کال په لمړۍ ربعه کښې د وروستۍ منظور  ۴۱۰۲بودجې د وروستۍ بڼې یوه هر اړخیزه بیا ک تنه کوي. د بودجې دا کلنۍ بیا ارزونه به د 
 خپره شی.     بیا ک تنه والړه وي،

دري ژبه تر السه  یټ کښې په انګلیسي، پښتو اوپه ویب سا EPDکال د تسویدي بودجې دا خپلواکه بیا ک تنه د   ۰۴۳۲د  EPDتاسې کوالی شئ د  
 کړئ. 
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د یوې ښه بودجې تیارول: د ملي بودجې د ګ ټورتیا ارزونه او د ښوونې او روزنې او 
 ونو له خوا د خدماتو وړاندې کولعامې روغتیا د وزارت

د ملي بودجې د  کړې ده، او لد بودجوي خدماتو د څیړنې یوه لړۍ پی  EPDانتقال په حال کښې دی،  په داسې حال کښې چې د افغانستان دولت د
زمایلی دی. د روان سیاسي او امنیتي انتقال په نظر کښې نیولو سره چې د تحول لسیزې ته داخلیږي  تړاوبهیرونو او خدماتو د وړاندې کولو تر منځ یو 

 
نو  ،ا

بهرنۍ مرستې ال ډیر مهم ګڼل کیږي، ځکه داسې ښکاري چې د ګ ټورې بودجې ترتیبول ورت کښې صد شتون په  وپرتو خنډوند کښې په الر  تګد پرمخ
نې او روزنې او عامې روغتیا د خدماتو وړاندې کول په بیال بیلو الرو د هغو معلوماتو وو لږې شي.  په دې راپور کښې د افغانستان د ملي بودجې اغیزې او د ښ

زمایل شوې ديد يشو را ټولوروسته نې د تر سره کولو پراخه څیړ پر بنسټ چې له اتو والیتونو څخه د یوه 
 
. چې له دې څخه د بودجې په بهیر کښې ي، ا

  سپارښتونو وړاندې کولو د یوې وسیلې په توګه کار اخستل شوی دی. د نیمګړتیاو ته پام کولو او مختلفو ذیدخله مراجعو د خبرتیا په مقصد  

تر منځ او د ملي بودجې اړوند ارقامو او مربوطه اسنادو موضوعاتو لپاره  د مرکې د مناسبو بیلګو د پیدا کولو له ګ ټورتیا  دې څیړنې د بودجې او خدماتو د نه
بودجې نشتون، پیچلې کړنالرې او په والیتي کچه د  ي اړیکه په ګوته کړې ده . دا نتیجه تر السه کیدای شي چې په ملي بودجه کښې د اختیار  هالرې یو
د د بودجې په بهیر کښې  توالی )او په یوه کمه اندازه په ملي کچه(، پراخه فساد، او د والیتي بودجې جوړولو یو ګ ټور میکانیزم نه درلودلوړتیا نش

وغتیا په د یوې اصلي نیګړتیا په توګه ک تل کیږي چې دا په خپل وار په والیتي سطحه د ښوونې او روزنې او عامې ر افغانستان د اسالمي دولت ناتواني ته 
 ښیندي.  خدماتو په څرنګوالي اغیز

را  حثالسته راوړنې وړاندې کوي تر څو د بودجې او خدماتو د وړاندې کولو په اړه یو عمومي ب EPDد د افغانانو او ملي رسنیو څخه د دې راپور خپرول 
په دې مراسمو کښې برخه واخیسته. ادریس عمرزاد او حیات هللا بیان  کسه اوریدونکو ۲۱د مدني ټولنې، نا دولتي موسسو او څو ملي رسنیو  منځته کړي.

زادې ټولنې د  او د روڼتیا او حساب ورکولو د افغاني یو والي د شبکې استازیتوب کاوه، EPDپه دې غونډه کښې 
 
او ښاغلي فرهاد فقیري د افغانستان د ا

  .د ویب سایټ څخه په پښتو او دري ژبو تر السه کړئ  EPDا راپور د د .  تاسې کوالی شۍ(OSA) مرسته ورکونکې ادارې استازیتوب کاوه
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 PWN -د میرمنو والیتي شبکه 

له لورې تاسیس شوه تر څو داسې یو مرکز رامنځته کړي چې د ټولو اقشارو پورې اړوند  EPDکال کښې د    ۴۱۰۴په   (PWN)د میرمنو والیتي شبکه 
لو ټولنو کښې د خپل منځي او هم نورو ډلو سره د یو اتحاد را منځته خپمیرمنې یو ځای د زده کړې او ظرفیت د لوړولو او یووالي د را منځته کولو او په 

یرمنو پر ژوند د هغوی د اغیزو، د هغوي مکوښښ کوي تر څو په افغانستان کښې د سولې او انتقال د بهیر او د  لپاره په ګډه کار وکړي. د ټولنې غړې  کولو
وکړي. دا شبکه په ټولنو کښې هغه کړې په ټولنو کښې سولې ته وده ورکولو، د شخړو حلولو، او د میرمنو اړوند موضوعاتو په اړه په بنسټیزه کچه زده 

 کوي چې د میرمنو پرمختګ سره تړاو لري او هغوی ته پاملرنه کوي.موضوعات هم په ګوته 

تر السه شوی پرمختګ السته راغلې تجربې و ارزوي  چې په خپلواکه توګه د خپلې میرمنو د والیتي شبکې یو منځ مهاله ارزونه تر سره کړه EPDسږ کال، 
  پروګرام الښه او د هغه اغیزې ال لوړې کچې ته ورسوي. څوتر 

 محلي سطحه د سولې په بهیر کښې د میرمنو د ګډون مالتړ په
کال کښې، په ټول افغانستان کښې د میرمنو د والیتي شبکې غړې د سولې په بهیر کښې د میرمنو د ګډون په اړه ډیرې فعالې وې. د فاریاب د  ۴۱۰۲په 

کار کوې. د مارچ په میاشت کښې، د فاریاب د میرمنو  ،سره سره تړاو لري رنیو و د هغوي د ک میرمنو شبکه په بیال بیلو موضوعاتو باندې چې د میرمنو او
د سولې له بهیر سره یو ځای شوي دي. داسې راپور ور کول شوی چې  شبکې د هغو کورنیو او افرادو سره غونډې تر سره کړې چې په وروستیو وختو کښې

و ځای شوي دي. د فاریاب د میرمنو شبکه د سولې د والیتي کمیسیون سره ښه د دولت مخالفین په فاریاب والیت کښې د سولې له بهیر سره ی ۴۷۰
فاریاب د میرمنو د شبکې غړې د سولې د عمومي پرمختګ په اړه په  ډاډ تر السه شي چې د و داڅاړیکې لري. د همغږۍ منظمې غونډې تر سره کوي تر 

شبکې غړې د کورنیو او د هغوي نو یو ځای شو غړو او د سولې والیتي شورا تر منځ د دغه والیت کښې تازه معلومات تر السه کړي. د میرمنو د والیتي 
د یو ځای  تر څو دا ډاډ تر السه شي تر هغوی سره د شوو مرستو ژمنې د عمل جامه واغوندي. تر اوسه پورې، د سولې د بهیر سره منځګړي نقش لوبوي،

د فاریاب د میرمنو شبکه د هغوی څخه په منظمه توګه لیدنه تر سره کوي تر څو ډاډه شي چې  کسانو لپاره د حرفوي زده کړو کورسونه جوړ شوي دي.
 ته تاو تریخوالي ته مخه نه کوي.  هغوي هڅیدلې او بیر

د تولنې د ځینو قومي مشرانو سره په همغږۍ، د کندوز د میرمنو شبکې د سولې د والیتي شورا سره غونډې تنظیم 
د سولې د والیتي شورا  پرمختګ او دا چې څه باید تر سره شی څخه عبارت دی.کړې دي. د غونډو هدف د 

له نژدې و کړنې مشرتابه ژمنه وکړه چې هغه به د سولې د والیتي شورا د غړو کړنې، په ځانګړې توګه د میرمنو 
میرمنو  نو وروسته ځواب پیدا کړي. د ننګرهار د میرمنو شبکه دکد ټاۍ تر د ولس مشر به او هغوی ته  څاري 

سره په ټولنیزه کچه، په ځانګړې توګه په هغو ټولنو کښې چې سړي د مخالفینو سره کار کوي. د منظمو 
میړونه د مخالفینو لیکو  یان اوچچې خپل ب و کړي غونډو او پلویانو د پیدا کولو له الرې، د میندو څخه هیله 
غې څنګه و کوالی شو چې خپل ځوی د ې چې هوسره یو ځای کیدو ته و نه استوي. یوې مور خپله کیسه ک

  مخالفینو سره د یو ځای کیدو څخه را منع کړي.

، د افغان میرمنو، مدني ټولنو، د میرمنو او ځوانانو شبکو سره یو  (HPC)د سولې عالي شورا 
ولې غږ پورته او تاوترخوالي ته د سد  تر څو ځای په ټول هیواد کښې یو کمپاین پیل کړ

او مقصد ي  ې دا وه چې د سولې  ورځې دوام و موند  ۴۱دې کمپاینپای ټکی کیږدي. 
غږ ډیرو خلکو ته و رسوي او د سولې په خاطر د ژوند د ټولو برخو پورې تړلو 

او  میرمنو السلیکونه را ټول کړي. دا د افغان دولت، وسله والو مخالفو ډلو
د استقرار  نړیوالې ټولنې څخه یوه غوښتنه او یو وړاندیز وه تر څو د سولې

د میرمنو د والیتي شبکو له الرې و  EPDلپاره یو ګډ دریځ غوره کړي. 
( السلیکونه را ۷۱۱۱توانیده چې د ټولو والیتونو څخه شاو خوا )

همدارنګه د کمپاین د ډیزاین او  EPDټول کړي. 
 تطبیق لپاره د کاري کمیسون غړې وه. 
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راپور ترتیب کړ. په دې مراسمو کښې د پوهنتون محصلینو، رسنیو او  "د جګړې دوام او انتقال" سیمه ایزې شبکېد میرمنو  EPDکال کښې،  ۴۱۰۲په 
یوبي، د اسیا فونډیشن مرستیاله او د میرمنو د سیمه ایزې ئیت مدني ټولنو ګډون کړی وه. په دې مراسمو کښې مهم خبرې کونکي او ه

 
غلې نجال ا

 
غړي ا

غلې هوسۍ وردک، د 
 
د وزرات مرستیال،  اله او د میرمنو د سیمه ایزې شبکې غړې، ښاغلی مسعود عزیزي، د کورنیو چارو مرستی EPDشبکې غړې، ا

رنیو چارو د وزارت مشاور و وړاندې د څارنې او ارزونې د ګډ کمیسون تخنیکي مشاور او ښاغلی شاهپور احمدي، د ک ښاغلی نعمت هللا سیار، د فساد پر
راپور څخه، چې په اته والیتونو کښې د میرمنو د حقوقو په اړه تر سره شوی وه، خپل مالتړ اعالن کړ. د میرمنو ځانګړي وه. ټولو په یو غږ د دغه د پام وړ 

  .د دغې ژوندۍ تجربې پر بنسټ، دا راپور و توانید چې د امنیت، فساد، او عملي مرستې په اړه د افغان میرمنو نظریات روښانه او څرګند کړي 
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 ACTA –ورکولو لپاره افغاني یووالی د روڼتیا او حساب 
 

د کار پوهانو یو والی دی چې د ځوانانو د ډلو، میرمنو، مشرانو او مذهبي مشرانو چې په خپله   (ACTA) د روڼتیا او حساب ورکولو لپاره افغاني یووالی
مشورتي   (ACTA)ور کړي. په داسې حال کښې چې دتژیو او سرچینو ته وده ستراخوښه غواړي روڼتیا او حساب ورکولو په خاطر عمومي پالیسیو، 
خپلو ټولنو کښې د  هډلې په والیتي سطحه پ (ACTA)او تطبیق بیا ک تنه کوي، د  ېکمیسون په کابل کښې په ملي سطحه د ملي بودجې پالن جوړون

د دې شبکو په تاسیسولو، او غړیو  EPDته ي  ې اړ کوي. مربوطه ادارو له الرې د پروژو د تطبیق او خدماتو د وړاندې کولو څارنه کوي او حساب ور کولو 
ره د مالتړ د پیدا کولو او څارنې د لپاته ي  ې د فساد ضد، روڼتیا، حساب ورکولو او په ټولنیزه کچه د څارنې د زده کړې ورکولو په برخه کښې او هم د هغوی 

 عمل د پالنونو په ترتیبولو او تطبیق په برخه کښې مرسته کوي.

 تیا او حساب ورکولو لپاره افغاني یووالی پراختیاد روڼ
د شبکې  ACTAاو   EPDپه نامه یادیده، چې د  "کابل د ښاري انتقال"یوه نوې پروژه پیل کړه چې د  EPDکال د جوالی په میاشت کښې  ۴۱۰۲د 

ن راتلونکي پراختیا ته ي  ې د کابل والیت په ده سبز، قره باغ او دشت برچي سیمو کښې الره هواره کړه. په ښارونو کښې سکونت غوره کول به د افغانستا
ي. په کابل والیت کښې ښاري وده تر ډیر اندازې پورې په چټکۍ سره  د ښاروالۍ او ړ ته په ژوره توګه د سیاسي او امنیتي انتقال په څیر نوې بڼه ور ک

ځوانانو د ناحیو د ادارو د خدماتو وړاندې کولو اړتیا لوړه کړې ده.  دغه کاري ساحې د هغوی د مختلطو شخړو او ټولنو د مخ په بدلیدونکي حالت، د 
ښولي، نله امله چې د هیواد پایتخت د شمال، ختیځ او جنوبي سیمو ته عمده ترانزیتي الرې سره نفوسو ډیروالی، سیاسي اهمیت او جغرافیوي موقعیت 

 غوره شوي دي.

د روڼتیا او حساب ورکولو لپاره د افغاني یووالي درې شبکې تاسیس کړي او له هغوی سره د مالتړ د تر السه کولو د د دې پروژې هدف دا وه چې د ځوانانو 
وړتیا لوړه کړي تر څو د ملکي مالتړ د پیاوړتیا په برخه  ټولنیزهرسته و کړي او د ټولنو وړتیا لوړه او سوله ایز انتقال ته وده ور کړي او پرمختیا په خاطر م

یه کښې د د کابل والیت په قره باغ او ده سبز ولسوالیو او د دشت برچي په ناح EPDمنځته کړي. و حساب ور کول را ا کښې د یوې دندې په توګه روڼتیا
د پیدا کولو او د هغو پروژو د څارلو چې د دې نوو شبکو له لورې تر سره شوي دي د  شبکې تاسیس کړې. د مالتړ ACTAغړو په درلودلو سره د  ۰۳۳

او  EPDد دوه پروژو ته په ټولنیزه کچه د هغه لنډ معلومات پر بنسټ چې  CCIسره مرسته کونکې ادارې،  EPDخدماتو وړاندې کولو سربیره، د 
ACTA  ،ده سبز د غړو له لورې تیار شوی وه، مالي مالتړ برابر کړی دی. په قره باغ کښې، ټولنو د خیاطي او کرنې د چارو اړوند پروژې تر السه کړې دي

 د خیاطۍ پروژه او یوه ک تابخانه تر السه، او په دشت برچې کښې یوه ک تابخانه او کمپیوتر کورس جوړ شوی دي.

وده ورکول او فساد سره ته د روڼتیا او حساب ورکولو له الرې ښه حکومتدارۍ 
 ACTA مبارزه 

شبکو په ټول افغانستان کښې ډیرې فعالې وې چې هغه څه چې  ACTAاو  EPDکال کښې، د  ۴۱۰۲په 
دوی زده کړي یعنې د حکومت د خدماتو وړاندې کول او ښه حکومتدارۍ ته وده ورکول د څارنې 

د روڼتیا او حساب ورکولو لپاره د افغاني یووالي غړو په ه عمل کښې پلي کړي. د بامیانو بهیر پ
شیبر ولسوالۍ کښې د ولسوال سره د جنورۍ په میاشت کښېې یوه لیدنه تر سره کړه چې د 

د اړینو ګامونو د پورته کولو غوښتنه ي  ې خپلو ټولنو ستونزې ور سره شریکي کړي او په اړه 
ډونوالو د هغه سره د روغتیاي  ي خدماتو، ښوونې او روزنې او اوبو رسولو د ځینې و کړه. ګ

خدماتو نشتون، د سرکونو خراب وضعیت، او په دغه سیمه کښې د برښنا د کوچنیو 
یادونه او خبرې ي  ې پرې وکړي او په دغه برخه کښې د څخه د لویدو بندونو د فعالیت 

الریون هم د جنورۍ په ایز  محلي حکومت د پاملرنې غوښتنه وکړه. یو سوله
حکومت څخه و څو میاشت کښې تر سره شو تر 

غواړي چې د امریکا د متحده ایاالتو 
امنیتي تړون السلیک کړي. په دغه 

 سوله ایزه او 
 
رامه مظاهره کښې، ا
ټولنیزو او مدني  ود بامیان
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  ی جرګې د تصمیم  عملي کړي.فعالینو د ولس مشر حامد کرزي څخه و غوښتل چې دوه اړخیز تړون په هکله د لو

د خلکو  وشبکې دا نوښت هم وکړ چې په میاشت کښې دوه ځل یوه خبر پاڼه هم خپره کړي او په هغې کښې د بامیان ACTAاو  EPDپه بامیان کښې د 
شبکې د دې خبر پاڼې خپرول ځکه پیل کړل چې  ACTAستونزې چې هغوی ور سره هره ورځ په خپل ورځیني ژوند کښېې الس او ګریوان دی خپروي. د 

کوي. هغه مضامین چې په دې خبر پاڼه کښې د مقالو په  نه د حل الري و مومي چې دولت او محلي خلک هغو ته هیڅ پاملرنهلپاره د خلکو هغو ستونزو 
شبکې او همدارنګه د بامیانو د میرمنو د شبکې د  ACTAد  بڼه خپریږي زیاتره د هغو ستونزو د  حل لپاره د مالتړ د پیدا کولو په خاطر صورت نیسي چې

د حل لپاره کار کوي. دا خبر پاڼه د بامیان ټولو خلکو ته د حکومتي دفترونو، پوهنتونو، محلي لپاره فعالیتونو په پایله کښې موندل شوي او د هغوي 
د خلکو له خوا ي  ې چارواکو د دې خپرونې پر وړاندې ښه غبرګون ښودلی دی، او  ټیو )دوکانو( او نورو ډیرو ځایونو له الرې ویشل کیږي. د بامیان والیته

 ډون هر کلی کړی دی.ګپه بامیانو کښې د دا ډول فعال 

باد کلي د څښلو اوبو د ستونزې ۴شبکې غړو د هرات د ښاروالۍ او اوبو رسولو ریاست سره د انجیل ) ACTAاو  EPDپه هرات کښې  د 
 
( ولسوالۍ د نو ا

د څښلو د اوبو او شبکې غړو د چارواکو غوږونو ته دا خبره و رسوله چې په دغه سیمه کښې یوه سروې تر سره  ACTAپه اړه یوه غونډه تنظیم کړې وه. د 
په دنده و ګمارله چې د هم شبکې غړو یوه ډله  ACTAولو دنده و سپارل شوه او د سکړي. ساحوي انجنیرانو ته د دې کار د سر ته ر سرچینې په ګوته 

ښې را ساحوي انجینرانو سره د سروې په کار کښې مرسته وکړي. د پولیسو په زیاته چټک تیا حرکت کونکو عرادو د هرات په ښار کښې ډیرې ترافیکي پي
وړ خبره ده او باید د هرات د اندیښنې سترې د ، او د خلکو د ټپ ي کیدو او په ځینو حاالتو کښې د مړیني سبب ګرځیدلې دي. دا د خلکو لپاره منځته کړي 

ژمنه ي  ې وکړه  ور ته پاملرنه وشي. د پولیسو د څانګې د مشر له لورې دا و منل شوه چې په دې اړه الزم ګامونه پورته کړي اوباید پولیسو د څانګې له لورې 
 ه خبر کړای شي چې د خپلو موټرانو د چټک تیا اندازه لږه کړي.ب ا ډاډ تر السه شی چې ټولدتر څو 

غونډه تر سره کړه، چې  اړه شبکې غړو د ښوونې او روزنې د څانګې د مرستیال سره د انجنو زده کونکو د ستونزو په  ACTAاو  EPDپه ننګرهار کښې د 
 ACTAنسپورتي اسانتیاو ته د هغوی لږ السرسی او د ښوونځیو په احاطه کښې دننه د څښلو د پاکو اوبو نشتون یادونه وکړه. د په دې غونډه کښې ترا

ل تر شبکې غړو د هغو زده کونکو لیسټ ترتیب کړ څوک چې عمومي ترانسپورتي خدماتو ته ډیر لږ السرسی لري او نوموړي مرستیال ته دا هم وویل شو
د دوې د ستونزو لپاره یو مناسب او د هغوی د توان سره سم یوه حل الره و مومي. په پایله کښې، د ښوونې او روزنې وزارت ته یو مک توب و کړي هڅه څو 

 ولیږل شو تر څو انجنو زده کونکو ته ترانسپورتي اسانتیاوې برابرې کړي.
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 موسسوی پرمختیا
 

 د څارنې او ارزونې زده کړه
 

د څارنې او ارزونې خپل سیستم پر نتایجو والړ سیستم ته اړولی دی او د څارنې او ارزونې یوه نوې پالیسي ي  ې جوړه کړې ده. دا سند د   EPDسږ کال، 
EPD  د څارنې او ارزونې د سیستم لپاره د یو الرښود چوکاټ په توګه کارول کیږي. دEPD  ت

 
 د څارنې او ارزونې سیستم دا خبره تشریح کوي چې اجراا

رنې او ارزونې باید څه ډول و څارل شي او باید څرنګه نتایج او اغیزې و ارزول شي. دا الرښود د څارنې او ارزونې اساسات تر پوښښ الندې نیسي، او د څا
څارنې او  ګرامونو دد پرو  ( څیړنې۴(  دروزنې او )۴( پروژې / پروګرامونه، )۰له مخې: ) ءد فعالیتونو د درې اجزا EPDمشخص تفصیلي طرزالعملونه د 

 ت را منځته کوی. اارزونې عمومي د سیستم چوک

یا د تمرکز پر ځای چې  وپر پوښتن
 
د  EPDد څارنې او ارزونې سیستم(، د لکه څنګه چې هو کړه پرې شوې وه عملي کړې )پر تطبیق والړ  پروژهونږ دا م ا

طرحه داسې جوړه  د څارنې او ارزونې EPD  او که نه. د ي کړ انجام ا ینوې طرحې کیفیت او د هغه څه اغیزه چې مونږ سر ته رسولې دي  څارنې او ارزونې
ړې فرصتونه او د ادارې اوسنۍ و نیمګړتیاوې او همدارنګه د زده کنه ابوشوې چې زمونږ د فعالیتونو په اړه نظریات او سپارښتنې وړاندې کړي، او بریالیتو

و په هیله دیزاین کړنالرې اصالح، او همدارنګه د هغوی د اهدافو او طرحو په اړه مرسته کونکو ادارو او ګدونوالو ته د نظریاتو او سپارښتنو د وړاندې کول
 شوې ده. 

نوي سیستم په برخه کښې د کابل په دفتر کښې روزنه تر السه د څارنې او ارزونې د ټول کارکونکي  EPD نیټې پورې، د  ۰۴  ۰۱کال د اګست  ۴۱۰۲د 
یتوب بریالد لوړول وو. د دې لپاره چې په ټولو پروژو کښې  ود کارکونکو د وړتیا  EPDکړه. د دې روزنې مقصد د څارنې او ارزونې د سیستم انکشاف او د 

مرسته و شي چې پروژې په ګ ټوره او موثره توګه سر ته و رسوي او نه یوازې د پروګرام تنظیم کړ تر څو د ادارې سره دا دا موسسې د روزنې په موخه 
ورې د څارنې او فعالیتونو نتایج و څاري بلکه د پروژو ټول نتایج او اغیزې هم وڅاري. د څارنې او ارزونې د روزنې د پروګرام لمړۍ څخه تر دریمې ورځې پ

. د  روزنې په څلورمه ورځ روزونکو عملي تمرینونه تیار کړي و و معلومات ورکول سیستم په باره کښې د نوی  EPDارزونې په اړه د عمومي معلوماتو او د 
د څارنې او ارزونې بهیر عمال څنګه تر سره کیږي. په دې تمرین کښې چې وو، تر څو زده کونکو ګډونوالو ته دا فرصت برابر شي چې په دې خبره پوه شي 

  پالن شامل وو. لومنطقي چوکاټ، او د ارقامو / معلوماتو راټولو ې ینفعو مراجعو تحلیل او تجزیه، د پروژ یدخلو/ذذد د خطر معلومولو ارزونه، 

 و عمومي درې میاشتنۍ غونډې او د عمل پالنونه شاملې دي. د نوو پروژ  EPDد څارنې او ارزونې په سیستم کښې میاشتني ځانله پالنونه او د  EPDد 
په شمول تر کار الندې پروژو، سره یو ځای کیږي. د څارنې او ارزونې  PWN او    ACTAلپاره به د څارنې او ارزونې فورمې په کار وي او هغه به د 

 ږی.وخت پر وخت نوی کی په خاطرمعلوماتي سند هم ترتیب شوی دی، کوم چې په عملي او منظمه توګه د پروژو د څارنې په بهیر کښې د ګ ټورتیا 

 ولړ جو  ۍر د پالیسډجن EPD د
جوړه ې هیله د جنډر پالیسي په د EPDهمدارنګه  د جنډر پالیسي هم تیاره کړه. د  EPDکال کښې  ۴۱۰۲پالیسۍ سربیره، په نوې د څارنې او ارزونې پر 

شوه چې نا برابري یوه ژوره ریښه لري او دا چې د جنډر پر بنسټ تبعیض کیدای شي په بیلو بیلو بڼو را 
په  ود موضوعات او د هغې کارکونکي داسې ګڼي چې د جنډ ر EPDڅرګند شی. تر هره حده چې وي 

رهبري اړه باید حساس اوسي، لکه څنګه چې د میرمنو لپاره د پام وړ او د هغوی له لورې 
ګاهانه او پر له پسې هڅې

 
د جنډر اړوند طرحو او  چېاړتیا لري  ته کیدونکي ادارې، ا

فعالیتونو په اړه په دواړو سازماني او همدارنګه د نورو ګډونوالو سره او هم په محلي 
تر سره کولو د سطحه د کار پر مهال عملي ډاډ ترالسه کړي. د جنډر پالیسۍ د دغو هڅو 

دی چې د میرمنو لپاره  ژمنه ګڼل کیږي.  د دې هڅو عمومي مقصد داپه الر کښې یوه 
په اداره، بیال بیلو ګډونوالو او ټولنو لپاره چې په کومو کښې مونږ کار کوو تر څو د 

ته د پاملرنې موضوع ځواکمنه شي، یو مناسب چاپیریال  وموضوعاتاړوند میرمنو 
  کړو. هتځرامن

جنډر پالیسي د دې پاره جوړه  EPDد 
شوې تر څو هم په داخل او بهر کښې 
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په یو چوکاټ کښې د را وستلو او د جنډر په برخه کښې د  ونکي اصولو سند د پالیسیو اړتیاوو او الرښهغې څخه کار واخستل شي. په داخل کښې، دا د 
EPD یږي. د د ټولو کارکونکو، عملیاتو، پروژو او پروګرامونو  لپاره کارول کEPD  د ټولو کارکونکو څخه غوښتنه کیږي چې دEPD  د جنډر د پالیسۍ سره

 د جنډر د پالیسۍ چاپ شوی سند له ځانه سره و لري. EPDو لري. د هرې څانګې څخه غوښتنه کیږي چې د غونډه د بلدتیا او اشناي  ۍ لپاره یوه 

رو لپاره د جنډر د نابرابرۍ او سټراتژیو په برخه کښې د یوې وسیلې او د پوهې د یوې د جنډر د پالیسۍ کومه چې د افرادو او ادا EPDپه بهر کښې، د 
و بالیسیو سرچینې په توګه کار اخستل کیږي تر څو د یوې موسسې په عملیاتو کښې د جنډر اړوند ستونزو کښې سمون رامنځته کړي. دا همدارنګه د مقرر 

د جنډر د برابرۍ په برخه  تعهداتخپل  EPDپه توګه، او د ځواب ورکولو د یوې وسیلې په توګه چې  تعهدد یو عمومي  په استازیتوب EPDپه رڼا کښې د 
 کښې عملي کوي، کار اخستل کیږي. 

   اصولي الرښود:  EPDد جنډر په برخه کښې د عملي پلوه د 

  .په محلي او ملي سطحه د میرمنو با کیفیته ګډون ته وده ورکول۰

  غوی د خپل ستونزو د حل الرو پیژندل او د هغوي ځواکمنې کولمیرمنو ته د ه .۴

  را منځته کول اتحادونود شبکو او  .۴
 نظر ته وده ورکولد هغوی په ټولو عرصو کښې د میرمنو ګډون او  .۲

  د مالتړ ترالسه کول .۲
  او د هغوی د انځور او منطق پیاوړتیا  ترویج ۍ جنسیتی برابر د  .۰

  ولسضرر نه ر  .۷

  .د نارینو مالتړو بوختیا۰
 سالمې نظره د میرمنو جنیستي برابرۍ ته وده ورکولاد  .۳
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 ۍ د یوشانوالي په موسسه کښې نوي کار کونکيدموکراسد سولې او 
غلې سمیه کال کښې زمونږ له ادارې څخه تللي دي.  ۴۱۰۲مونږ غواړو د خپلو ډیرو مهمو کارکونکو د کار او ونډې اخستلو ستاینه وکړو چې په 

 
مونږ د ا

د مشاورې په توګه دنده تر سره کړې ده او له مونږ سره  فسره د موسسوي انکشا EPD  درانۍ نه د ستړې کیدونکي هڅو ستاینه او قدر کوو، چا چې د
ه ونډه درلوده. مونږ همدارنګه د پرله پسې ودې په برخه کښې ي  ې پراخ دمهمې پالیسۍ او الرښودونه را منځته او اصالح کړي او د ادارې  اوي  ې مرسته کړې 

 موسسې د مرستیالې هوسۍ وردک او 
 
د لرلید  EPDپه ټول افغانستان کښې ي  ې د میرمنو د حقوقو د السته راوړنې د پروګرامونو او د  غلي هما ساپ ۍ چېا

د مالي چارو د  EPDدي ستاینه کوو. مونږ د سلیم انور څخه د  ې )دیدګاه( لپاره د مالتړ د برابرولو او د میرمنو او ځوانانو ګډون د زیاتوالي ډیرې هڅې کړ 
غلې ماری هه د ګتو په ئول مس

 
اداره پریښې ده، اما مونږ په دې  EPDد تخنیکی مشاروې،  EPDبر، د اهغه ښه کارونو د تر سره کولو لپاره قدردانی کوو. ا

څیړنې د برخې کارونه پر مخ د  EPDد یوې مشاورې په توګه د  ېکال کښ ۴۱۰۲هیله یو چې د هغې سره دوامداره همکاري و لرو، ځکه چې هغه به په 
نکو کارونو له مونږ د ټولو کارکونکو چې د کار د ارزښتناکې ونډې ستاینه کوو، او د اففغانستان میرمنو او ځوانانو لپاره د هغوی له خوا د سرته رسیدووړي. 

 امله د ښه راتلونکې غوښتونکي یو.  

ټيم سره یو ځای شوي دي، تاسې ته در پیژنو. ښاغلی ادریس عمرزاد د ادارې د  کونکي چې زمونږ دمونږ ډیر خوښ یو چې یو شمیر کار  ګ،د دې تر څن
لري، چې د  هتجربیره د بیال بیلو مدیریتی کارونو رې سره یو ځای شوی دی. هغه د بیال بیلو افغان وزارتونو سره تر لسو کلنو ډاداتیال په توګه له سنوی مر 

کال کښې  ۴۱۰۲د پروګرامونو د عملي کولو لپاره په  EPDپروژې د مدیریت څخه نیولې بیا د مفاهمې د ستراتژیو پورې په هغو کښې شاملې دي. هغه د 
ته دوام ورکړي. مونږ وولو په دې الره کښې خپلو هلو ځلو سد رسالت د سرته ر  EPDډیر درانده کارونه تر سره کړي دي او مونږ هیله لرو چې هغه به 

کلنه  ۰همدارنګه د عبدالواجد خان، څوک چې د مالي چارو نوی مدیر دی، هر کلی وایو. هغه په محاسبه، تفتیش او د مالي چارو په مدیریت کښې 
یقونه لري دپه برخه کښې دوه تصتجربه لري او هغه د سترو پروژو د مالي عملیاتو د څارنې په برخه کښې پراخه تجربه له ځانه سره لري.  هغه د محاسبې 

 د لیسانس تر درجې تحصیل کړی دی. ي  ې ریزو امورو کښې ګاو په اقتصادي او سودا

غلې نوریه سلطاني د 
 
د پروګرام او مالتړ تیارونې د مدیرې په توګه د ادارې سره کار پیل کړی دی. هغه د هند د پونې پوهنتون څخه د ټولنیزو حقوقو  EPDا

د پلویانو پیدا کولو، پروګرام او ارزونې په برخه کښې څو کاله کاري تجربه لري. ته حصیل کړی دی د مدیریت، پروګرامونو تنس په کچه په برخه د لیسا
EPD  غلې سلطاني به

 
د پروګرامونو د  EPDولو له الرې ډیر پرمختګ وکړي او هم به د سپه اداره کښې د خپلو ښه فعالیتونو د سرته ر  EPDهیله لري چې ا

 بریا او پرمختیا په برخه کښې خپلې ټولې هڅې په کار واچوي.

د فعالیتونو څخه ي  ې د څیړنې، د سرچینو په کار  EPDسره د یو همکار په توګه کار پیل کړ، او د  EPDکال کښې د  ۴۱۰۲ښاغلی ماوریتز ریډ په 
په کچه  ۍ پوهنتون څخه د ماسټر  SOASیخوالي، شخړو او انکشاف په برخه کښې د لندن د اچولو، او پلوي پیدا کولو په اړه مالتړ وکړ. هغه د تاوتر

کښې، ښه حکومتدارۍ، بودچې جوړونې، اړیکو  EPDتحصیلي اسناد لري او د ټولنیزو علومو د څیړنې په برخه کښې ي  ې روزنه تر السه کړې ده. هغه په 
 دولتي امورو د څارنې او ارزونې او فساد په اړه څیړنې تر سره کړې دي.د  لو،جوړولو، محلي حکومتونو، روڼتیا او حساب ورکو

کال په لمړیو کښې تخنیکي مشاور په توګه کار پیل کړی دی. هغه په ټولنیزو  ۴۱۰۲ادارې سره ی  ې د  د EPDډیر لږ وخت کیږي د چې ډاک ټر پام ګربین 
اقتصادي انکشاف په برخه کښې دوک تورا لري، او همدارنګه د رواني ناروغیو د علم، او چارو د ادارې، او فلسفې )رسنۍ او کلتور(  په  -علومو او اجتماعي

پراخه تعلیمي سابقې سربیره، په برما کښې هغه د کلیوالو خلکو په کچه د پروګرام جوړولو او د ټولنې ګډون او بشري  برخه کښې ماسټري لري. د هغې د
 ه لري. حقوقو ته ودې ورکولو، جنسیتي یو شانوالي، او ځوانانو ګډون په  په پرمختیاي  ي کارونو کښې، او همدارنګه په افغانستان د کار پوره تجرب
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 ارې او د کار ګډونوالمرسته کونکې اد
 

 کال کښې مرسته کونکې ادارې  ۴۱۰۲په 
 د هالنډ سفارت

 د ملګرو ملتو پرمختیاي  ي پروګرام
 د امریکا د متحده ایاالتو د سولې انستیتوت

زاده ټولنه
 
 د افغانستان ا
سیا فونډیشن

 
 ا

 نوښتګر همکاران
 توانمندي

 ګډونوال ملې

  د مالي  ي وزرات

  د میرمنو د چارو وزارت
  د سولې عالي شورا او د سولې والیتي شورا ګانې

  د عدلي  ي وزارت

  د عامې روغتیا وزارت
 د ښوونې او روزنې وزارت

 

 پیوستون او غړیټوب
 

 صالح کنسرسیوم )د څو شرک تونو یو والی(
ده چې د اتحادیه صالح کنسرسیوم د اتو افغاني منظمو مدني ټولنو یوه 

او مالتړ پیدا  لواستازي د پالیسیو جوړووالیتونو څخه  ۴۲افغانستان د 
کولو په برخه فعاله ونډه لري، تر څو په افغانستان کښې د 
دموکراسۍ، بشري حقونو ته د درناوي، او د هر نوع تړاو پرته د ټولو 

شي: د افغان  یافغانانو ګډون پر بنسټ سوله او امنیت ته وده ور کول
 نستان د عامه سوکالۍ اداره، د افغا(ACRU) ټولنې د بیا رغونې اداره

(APWO) ز مرکزښوونې، د افغاني میرمنو (AWEC) د سولې او ،
، د سولې او  دموکراسۍ  د یوشانوالي (CPAU) یوالي د همغږي اداره

، د (PTRO) ، د سولې د زده کړې او څیړنې اداره(EPD) موسسه
د صالح   (TLO)و دفترک، د اړی(SDO) پرمختیاي  ي موسسه يسناي  

                      یوم غړي دي.  کنسرس

 د مدني ټولنې ګډه کاري ډله
کاري ډلو له ترکیب  ۴۱د   (CSJWG)د مدني ټولنې ګډه کاري ډله

سازمانونو  ۰۲۱۱څخه جوړه شوې ده چې د بیال بیلو کچو د 
ډله په دې خاطر د اهمیت وړه ده چې  (CSJWG)استازیتوب کوي. د 

د افغانانو تر مشرۍ الندې یوه شبکه ده او مختلفې افغاني مدني ټولنې 
د نا دولتي کښې کښې نیولي دي. د هغې په غړو  هغیږ خپله په ي  ې 

 ، د مدني ټولنو غړي، ټولنیز سازمانونه (NGOs)موسسو غړي 
(CSOs)ې د )د طبیعي ، اتحادي  ي، ټولنې او نورې ثبت شوې ادارې چ

منابعو د مدیریت په اړه مدني ښوونې او روزنې( په برخه کښې کار 
 شاملې دي.  ،کوي

 

 


