
 

 د افغانستان اسالمي جمهوریت 

 د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت

 مسلکي معینیت

د حکومت د اطالعاتو او رسنیو د مرکز مشر ښاغلي فېروزخان بشري، د رسنیو په مرکز کی د 

 بېالبېلورسنیو درنو استازو، لیدونکو، اورېدونکو، خویندو او وروڼو اسالم وعلیکم !

د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت، د جاللتماب ولسمشر محمد اشرف غني له هدایاتو سره سم ویاړ لري، 

چې اطالعاتو ته د السرسۍ د قانون په اساس، چی په نړۍ کې یې یوځل بیا لومړی مقام خپل کړیدی او 

ړنو ګزارش له مالي کال د ک۱۳۹۸زموږ د دولت د شفافیت، او حساب ورکولو څرګندوی دی، نن د تېر 

 خپل باتور ولس سره شریکوي.

که د وزارت تاریخچې ته لنډ نظر واچوو وینو، چې دا اداره د امیر شیر علیخان او امیر عبدالرحمن خان 

لمریز کال کې د اتل پاچا اعلیحضرت غازی امان هللا خان په  ۱۳۰۰په دوره کې موجود وه او بیا په کال 

شاهي دولت کې مدیریت جوړ او بیا د سردار شاه محمود خان په صدارت کی په ریاست او د شهید سردار 

محمد داود خان د صدارت په دوره کی د کابینې په چوکاټ کی د مستقل ریاست او وروسته د جمهوری 

ه یې وزارت ته ارتقا وکړه، چې اوس د سرحدونو او قبایلو وزارت په نوم نظام په رامنځته کېدو سر

 یادیږي.

 ۱۳سرحدی والیتونو کی ریاستونه او په  ۲۰کارکوونکي او په  ۱۴۰۰د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت 

 نورو والیتونو کی آمریتونه لري .

 هموطنان عزیر !

یت خویش در راستای وحدت ملی و دفاع از حاکمیت وزارت امور سرحدات و قبایل در طول تاریخ موجود

ملی و تمامیت ارضی کشور توسط انسجام اقوام و قبایل رول بسزایی را بازی نموده و در شرایط حساس 

ملل متحد  MDGSکنونی هم مطابق اهداف استراتیژی ملی انکشاف افغانستان و اهداف انکشاف هزار یا 

وزارت فعالیت های بسا مهمی را در تحکیم وحدت ملی ،جرگه ها به اساس مقرره و استقامت های کاری 

تعلیم و تربیه، ترویج زبانهای ملي و محلي کشور و کشف  –و حل مناقشات قومی ، تحقیق و مطالعات 

 بررسی تخطی های سرحدی انجام میدهد که بطور خالصه ذیال خدمت تان تقدیم می گردد.



 د تلپاتی سولې په هکله !

د تاریخ په اوږدو کې د سولې او امن د راوستو پتنګان پاتې شوي او افغان ولس نن تر هر څه قومي مشران 

 زیات سولې ته اړتیا لري.

مالي کال کې د افغانستان د منتخب ولسمشر ښاغلي محمد  ۱۳۹۸د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت په 

د رسېدو په موخه په کابل ،  او باعزته سولې ته اشرف غني له هدایت سره سم عادالنه، تلپاتې 

ننګرهار،کندهار، هلمند او هرات کې سترې غونډې کړي او د هېواد په کچه د علمای کرامو، قومی 

مشرانو، د ولس استازو، سیاسیونو، ځوانانو او خویندو نظریات راټول او د سولې د الرې د نقشې په توګه 

 د سولې وزارت او ښاغلي ولسمشر ته وړاندې کړیدي .

ه دې غونډو او جرګو کې قومونو له طالبانو څخه غوښتنه وکړه، چی د امریکایانو تر څنګ له خپلو پ

افغانانو وروڼو سره د بین االفغاني سولې په موخه چی رهبري او مالکیت یې د افغانانو په الس کې وي د 

او سیمه کی دایمي یوې جرګه ګۍ له الرې خبرې شروع کړئ، ترڅو د هللا )ج( رضا حاصله او په هیواد 

 سوله ټینګه شي.

 دربخش جرگه ها و ورکشاپها: - ۲

(جرگه و ورکشاپ دروالیات هرات، ننگرهار، نیمروز، کنر، لغمان، خوست، پکتیکا، غزنی، ۱۸به تعداد )

،ورکشاپ   جرگه شش والیت زون جنوب شرق دروالیت کابل بغالن، کندهار، هلمند، زابل، بلخ، کابل، 

ان اچکزی درکندهار، جرگه انسجام شوراهای قومی، ورکشاپ لیسه پشتونستان والیت لیسه عبدهللا خ

والیت سرحدی بشمول پروان وکاپیسا دروالیت کابل دایرگردیده که دراین جرگه ها ۱۳ننگرهار، وجرگه 

و ورکشاپ ها روی موضوعات صلح بین االفغاني، اشتراک مردم درانتخابات ریاست جمهوری، منع 

جنگالت، حمایت ازنیروهای دفاعی وامنیتی کشور،   منع قطع مواد مخدر، وحدت بین اقوام،  کشت وتولید

اقوام حمایت شانرا ازبرنامه های متذکره اعالم  حمایت ازپروژه های عام المنفعه بحث شده و سران 

 نمودند.

 : دربخش شوراهای قومی 

کشور در انسجام اقوام و قبایل ،تحکیم  وزارت آمور سرحدات و قبایل در این مرحله حساس تاریخ معاصر

شورای  ۳۶۰هرچه بیشتر وحدت ملی و حل معضالت کوشیده است .در وزارت سرحدات وقبایل بتعداد 

قومی ثبت و راجستر میباشد که برای رئیس، معاونین و منشی های شان کارت های هویت توزیع گردیده 

 است .

ومرکز تازه ایجاد وبعدازاحکام مقام محترم وزارت ( شورای قومی دروالیات مختلف ۳۰به تعداد )

معاونین ومنشی شوراهای  –سرحدات وقبایل دراین وزارت ثبت وراجسترگردیده است که برای رئیس 

 (قطعه کارت شوراهای قومی ترتیب وتوزیع گردیده است .۹۸متذکره به تعداد)

 : دربخش توزیع کارتهِا برای قبایل 



 –مومند ایجنسی  –قبایلی برای مراجعین اجنسی های قبایلی خیبرایجنسی  ( قطعه کارت۳5۰به تعداد )

 –اورکزی ایجنسی  –کرم ایجنسی  –وزیرستان جنوبی  –وزیرستان شما لی  –باجورایجنسی 

خیبرپشتونخوا و بلوچستان بعدازطی مراحل قانونی به اشتراک نماینده گان اقوام متذکره ونماینده 

 توزیع گردیده است .  یربطباصالحیت ریاست امنیتي ذ

 هزار تن پذیرایی و مهمانداري نموده است ۲۵همچنان وزارت در مهمانخانه های مربوطه خویش از 

 : دربخش حل حل منازعات 

 قومی حل وفصل گردیده .  ( منازعه دروالیات مختلف توسط جرگه ها وشوراهای۸4به تعداد )

تبه دروالیت میدان وردک تمدید لین برق واجازه همکاری اقوام دومرتبه درسمت شمال ویک مر - ۱

 جورکردن پایه های برق توسط مشران درمناطق زیرسلطه طالبان .

بادغیس  –فاریاب  -انتقال اجساد شهدای امنیتی به واسطه مشران قومی ازساحه طالبان دروالیت کندز  - ۲

. 

 واسطه مشران قومی از بند طالبان. رهائی یک تعداد کثیر محبوسین درزمان سقوط والیت غزنی به  - ۳

اوربند جنگ بین اقوام خروتی ومنگل دروالیت پکتیا به واسطه هیت اعزامی نظربه حکم   - ۴

 (مقام ریاست جمهوری اسالمی افغانستان باهمکاری شورای زون جنوب شرق .۱۳۲۲نمبر)

شورای زون جنوب شرق حل وفصل مشکالت قومی مردم غزنی با ادارات دولتی به واسطه اعضای  - ۵

 وهمکاری جناب معصوم ستانکزی صاحب .

 په برخه کی ! د ښوونې او روزنې   - ۳

زده کوونکي او  ۴۰۰۰د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د دیورند د فرضي کرښې او نا امنو سیمو کابو 

کی په   انستیتیوت محصلین په رحمان بابا ،خوشحال خان او پیر محمد کاکړ عالی لیسو او بایزید روښان

لیلیه ډول تر روزنې الندې نیولي او تیر کال مو ننګرهار کې د پښتونستان او د کندهار په سپین بولدک 

 ولسوالۍ کې د غازي عبدهللا خان اڅکزي لیسې هم په لیلیه ډول فعالي کړیدي .

و لړې روانه ده، هڅه د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د مسلکي معینیت له خوا په لیسو کې د اصالحات

کوي، چې د وزارت اړوند د رحمان بابا، خوشحال خان خټک او پیرمحمد کاکړ لیسې دهیواد په کچه نمونه 

لیسې جوړي کړي او د هېواد د سرحدي او نا امنه والیتونو زده کوونکو ته د زده کړي ښه زمینه برابره 

 ال کې الندې اجراات شوي دي.مالي ک ۱۳۹۸کړي، چې همدې موخې ته د رسیدو لپاره یې د 

مالي کال کې مو د زده کوونکو د جذب نوې الیحه د هېواد په ټولو والیتونو کې په  ۱۳۹۸په  – ۱

نوې زده کوونکي په لېسو کې په لیلیه ډول  ۲۰۶۶بریالیتوب سره عملي کړه او د همدې الیحې له مخې مو 

او د زده کوونکو د جذب لپاره د لومړي ځل لپاره  د ولسوالیو انډوال –جذب کړل، چې پکې والیتي انډوال 



د دوی د کلنیو نمراتو په اساس چې د خاص کمیسیون له الرې د پوهنې وزارت په مرسته تایید شوي وه وړ 

 او الیق استعدادونه جذب کړل .

کسه  ۷۹۶تنه زده کوونکي فارغ او د کانکور د آزموینې په نتیجه کې  ۸۱۷تیر کال دیادو لیسو څخه  - ۲

 سلنې ته رسیږي، چې لویه السته راوړنه ده. ٪۹۶لوړو زده کړو ته الره موندلی ده، چی 

 سکالرشیپونه برابر شویدي. ۱۵۴د قبایلي ځوانانو لپاره هم د هیواد په دولتي پوهنتونو کې  - ۳

نه تر سره د وزارت اړوند د رحمان بابا، خوشحال خان خټک او پیرمحمد کاکړ لېسو د ودانیو بیا رغو - ۴

 شوی ده.

د لېسو د امنیت د خوندې کیدو او د غیر مسؤلو کسانو د مخنیوي لپاره د هرې لیسې لپاره امنیتي  – ۵

 شوي دي. ایجاد   پوستې

په لېسو کې د نظم او دسپلین د رامنځته کیدو لپاره زده کوونکو د هویت کارتونه او منظم یونیفورم  – ۶

 ترتیب او توزیع شوی دی.

لیسو کې د زده کوونکو لپاره د مطالعي او اوسیدو لپاره د مناسب چاپیریال لپاره د لیسو د انګړ د  په – ۷

 سرسبزۍ او ښایست پالن عملي شوی دی.

د لیسو د زده کوونکو د استعدادونو د لوړولو لپاره فرهنګي، ورزشي او د ارتقا ظرفیت پروګرامونو  – ۸

 عملي شوي دي.

لیسو زده کوونکي له خپل هیواد سره مینه پیدا کړي او د هیواد په وړاندې خپل د دې لپاره، چې د  – ۹

د حب الوطن او  مسؤلیت وپیژنې پسله وخت څخه د تحقیق او مطالعاتواو تعلیم او تربیې ریاست له خوا 

 ملي یووالي درسونه پیل شوي دي.

ې نظم یې خراب کړی ؤ له تنه هغه زده کوونکي، چې د لیس ۲۱له خوشحال خان لیسې څخه مو  – ۱۰

 لیسې څخه بهر کړه، چې په دې سره په یاده لیسه کې بشپړه نظم او دسپلین راغلی دی.

دغه راز په خوست د قبایلو په نامه یوه عالي لیسه هم جوړه او پرانستل کیږي چې رغنیزې چارې یې بشپړ 

 شوي او په تشکیل باندې یې کار روان دی.

 ه برخه کې!د تحقیق او مطالعاتو پ - 

مالي کال کې د تحقیق او مطالعاتو د ریاست له خوا د آمو سیند د تخریباتو ، د قبایلو پر اوسني  ۱۳۹۸د 

حالت، د لیسو لپاره د حب الوطن پروګرام ، د کندهار، هرات، نیمروز، لوګر او کندز والیتونو پروفایلونه، 

ته کارټونو د توزیع، په ننګرهار، کنړ او د پکتیکا والیت په سرحدي ولسوالیو کې د پاکستاني شناخ

نوروستان والیتونو کې د پاکستان د راکټي بریدونو او په بدو کې د ښځو ورکولو په اړه بشپړې څیړنې 

شوي او اړوند ادارو ته استول شوي دي او د تحقیق او مطالعاتو ریاست اړوند کتابتون په نوې او عصري 

 شکل سره بیا رغونه تر سره شوی .



 در بخش اطالعات وآگاهی عامه ! - ۸

اسد صدمین سالروز استرداد استقالل کشور که در نقاط مختلف  ۲۸تجلیل متفاوت و باشکوه از 

شهربلبوردها و فول ساین های مزین با تصاویر غازي امان هللا خان و مبارزین راه ازادي نصب شده است 

سنبله روز همبستگی سایر اقوام با پشتونها و بلوچها، تجلیل از روز تصویب قانون اساسی،  ۹، تجلیل از 

مین سالیان درګذشت مبارز بزرګ خان ۳۲راه اندازی مشاعره بهاری رحمان بابا، ګرامیداشت از 

ی و همدلی عبدالغفار خان و ګرامیداشت از روز بین المللی قربانیان تروریزم بعمل آمده و به اتحاد و برابر

 در بین اقوام ساکن در کشور که همه افغان برادر و برابر اند تاکید صورت گرفته است.

همچنان به مناسبت صدمین سالروز استرداد استقالل کشور تصاویرې مشاهیر ملي، قهرمانان و شخصیت 

 های علمي، فرهنګي وسیاسي کشور در دیوار وزارت نقاشي شده است.

و ارتباط عامه وزارت امور سرحدات و قبایل جهت تنویر اذهان عامه و انعکاس  همچنان ریاست اطالعات

مجله جرگه به زبان پشتو ۱۲۰۰۰پالیسي های دولت و وزارت به نشر مجالت، جراید و کتب گوناگون که 

مجله هموطن به زبان های دری، پشتو، ازبیکی، ترکمنی پشته یی، نورستانی، شغنی، گوجری و  ۸۰۰۰

مجله جاش به زبان نورستاني و جریده تارا به زبان پشته یی نشر گردیده ۴۰۰۰الوه از آن گواری و ع

است که در مرکز و والیات به عالقمندان توزیع شده است. در والیت بلخ هم جریده یلدوز به زبان ازبیکی 

 و در جوزجان جریده گوراش به زبان ترکمنی نشرات دارد.

ست اطالعات و ارتباط عامه این وزارت مدت سه سال می شود که مرجع باید متذکر شد که در چوکات ریا

اطالع رساني ایجاد گردیده است و طبق قانون دسترسي به اطالعات به خبرنګاران ومتقاضیان همواره 

اطالعات و معلومات دقیق و به موقع ارایه شده است. و همچنان اسم مسول اطالع رساني با شماره تیلفون 

ش در ویب سایت وزارت قابل دریافت می باشد. همچنان تمامی فعالیت های وزارت منجمله و ایمیل آدرس

طرزالعمل ها، اعالنات کاریابي، اعالنات دواطلبي او اعطای قرادادها، ګزارش های مرکزی و والیتي 

 وزارت ازطریق صفحه فیسبوک و ویب سایت وزارت نشر ګردیده است و می گردد.

 سی و تخطی های سرحدی و جوار خط فرضی دیورند.درقسمت کشف و برر - ۵

( کیلومترولسوالی کوب آب والیت ۱۷( کیلومترولسوالی یاوان والیت بدخشان، بررسی )۱6بررسی )

 بدخشان

( کیلومترولسوالی شکی والیت بدخشان که مرز مشترک باکشور تاجکستان دارد ، مساحت آن 55بررسی )

(جریب ۷۰۰الی 6۰۰( قریه سرحدی در حدود )6دریای آمو در )( کیلومترمربع میباشدوتخریبات ۷۲۷)

 زمین شامل جنگالت ، زمین های زراعتی ، مالچرها وباغ ها تخریب گردیده است .

 ( کیلومترولسوالی شلتن والیت کنردرامتداد خط فرضی دیورند۹بررسی )

 دارد ،دیورند امتداد   ( کیلومترولسوالی گربز والیت خوست با خط فرضی۲۰بررسی )

 ( کیلومتر ولسوالی تنی والیت خوست با خط فرضی دیورند امتداد دارد۳۸بررسی )

 در بخش استخدام وجندر! – ۶



 ( ۵به ا ساس مصوبه شماره)(۱۱شورای عالی حاکمیت قانون ومبارزه علیه فساد اداری در) بستها

ت میگردد که سه چند از بس( ۲۱۱مجموعاً )    که   نموده اند  تقرر حاصل   دوم ریاستهای والیتی

 پالن باالتر اجراات صورت گرفته است .

 ( دفتر سوانح ۱۱۸به تعداد )برای کارمندان جدید التقرر ترتیب گردیده است که عندالموقع   جلد

 فایلنگ و الماری ها مربوطه اش نگهداری میگردد که از پالن بیشتر کار صورت گرفته است .

 ( ۷۲۷ن کارکنان اداره ارزیابی اجراآت در نظرگرفته شده که )ت(۷۱۰پالن سال به تعداد )  طبق

 تن آن ارزیابی گردیده است که باالتر از پالن سال این آمریت بوده است . .

 (سیستم معلوماتی مدیریت منابع بشری منابع بشریHRMIS)   ساحه بزرگ از ریاست منابع

 هتر فعالیت های خویش انجام میدهد .بشری را احتوا مینمائید که دفتر منظم داشته که به شکل ب

 آن الین   دیتابیس ریاست منابع بشری به شکل دوامدار اپدیت واز چگونگی اجراات عندالموقع

ریاست   با کمیسیون محترم مستقل اصالحات اداری وخدمات ملکی  گزارشات خویش را

ن سیستم گزارش معلوماتی مدیریت منابع بشری شریک ساخته واز فعال بود  معلوماتی سیستم

 ارایه میگردد .روزه ارسال میدارد .

  همچنان به اساس تفاهم نامه ریاست ٍثبت احوال نفوس ووزارت امور سرحدات وقبایل برای

تن کارمندان وعضوفامل های شان با تائید ی این ریاست ازکارت های تذکره الکترونیکی (۱۴۰۰)

 مستفید شدند؛که یک پروسه ملی دانسته میشود.

 و همکاری کمیسون مستقل اصالحات اداری وخدمات ملکی تمام   آ به اساس سعی وتالشضمن

 پرسونل مرکزی به شمول سه لیسه شامل سیستم بایومتریک گردیده اند .

  نفر کارمندان عالی رتبه ، مالی وتدارکاتی فورت ثبت دارای توزیع وبعد از خانه پری  ۲۲5برای

 گردیده است . به اداره عالی ریاست جمهوری ارسال

 . ایجاد کمیته منع آزار واذیت زنان در وزارت 

  روزه آن وهمچنان از روز های ملی  ۱5نومبر روز بین المللی وراه اندازی کمپاین  ۲5تجلیل از

 وبین المللی ) روز زن و روز مادر (

  زنان اولویت اهداف ج ا ا  ٪۳۰تدوین مسوده پالیسی جندردر بخش های تساوی جندر که حضور

میباشد توجه جدی مبذول گردیده در استخدام خواهران نمرات امتیازی در شروع پروسه امتحانات 

تحریری جهت ایجاد میدان هموار برای رقابت در نظر گرفته شده و برای ارتقای ظرفیت 

 خواهران نیز پروگرام های مفید براه انداخته شده است.

 زنان اولویت اهداف ج اا میباشد توجه جدی صورت  ٪۳۰ندر که حضور در بخش های تساوی ج

 ګرفته است.

 د وزارت دعادی و انکشافی بودجي په هکله ! - ۷

سلنی شا اوخوا کې او د  ۸۲په تېرکال کې موعادي بودجي د اصل صرفیه جویي په اساس د 

 خپل وخت سپارل شویدی.سلنه ده ، چې د مالیې محترم وزارت ته په  ۷۴ بودجي مصرف   انکشافي

 په برخه کې! BTMISد مالوماتو د انسجام سیستم مدیریت  - ۹

ولسوالیو او   په  د پنځو سرحدی والیتونو ) هرات ، نیمروز ، کندوز ، تخار او جوزجان والیتونو  - ۱

بایلو اړونده کلیو کی سروی ترسره کول د هغوی د امنیت، حکومتداري، پرمختیا، سرحدونو، قومونو او ق



په اړه د مالوماتو راټولول، تحلیل او په اړونده برخو کی راپورونو جوړول او په ډیټابیس کې ځای پر ځاي 

 کول.

مکمل سیستمونوجوړل او  ICTد   کی  په پنځو والیتونو کی لغمان ، کاپیسا ، هرات، نورستان اوفراه - ۲

والیتی ریاستونو د کړنو راپور وخت په په انالین ډول د مرکز سره نښلول دی، ترڅو د خپلو مربوطه 

وخت د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت رهبری سره شریک کړی ، په پنځو والیتی ریاستونو کی ، د 

 کیلو واټه بریښنا به تولیدیږی. ۱،5ساعتو لپاره  ۸چی حد اقل   سولر سیستم

ت ډیټابیس ، درې ګونو لیسو د جنډر ، والیتونو سره د اړیکو د ریاست ډیټابیس ، د تفتیش ریاس -۳

سیستمونو جوړول، دتحقیق او مطالعاتو د ریاست د کتابتون لپاره د ډیټابیس جوړول او د وزارت د 

 ریاستونو لپاره د جوړشوو سیستمونو ال غني کول.

او والیتی ریاستونو نظامی کارپوهانو ، مامورینو او والیتي   د مرکزی ریاست کارکوونکو، – ۴

 ه د ظرفت لوړوالی په برخو کی ورکشاپونه دایرول.ت  سرویرانو

پنځو سرحدی/ ډیورنډ فرضی کرښی په امتداد د پرتو والیتونو د   د ښو او الزمو پریکړو په موخه - ۵

 (باندي ښودل شوي.GISراټول شوو مالومات په نقشو )

مقام او مالوماتو د انسجام لیسنسونو فعاله کول او همدارنګه د وزارت  ۸د سایبر روم لپاره   د وزارت - ۶

 سیستم پروژی لپاره د سولر سیستمونه جوړشوي.

 

 په برخه کې! MOBTA REFORM  د - ۱۰

مالي کال کې دجوړ شوي پروپوزل له مخې د سرحدنو او قبایلو چارو د وزارت د  ۱۳۹۸دغه پروژه په 

میکانیزم او اصولو ته په کتو  ستراتیژیکو موخو د سرته رسولو او کارکونکو د کارې وړتیاوو د ریفورم د

 سره د تطبیق په موخه منظوره شویده.

دغه راز په وزارت کې له اداري فساد سره د مبارزې کمیټه رامنځته شوې چې د شفافیت د رامنځته کولو 

او د اداری فساد پروړاندې مبارزې په برخه کې هلې ځلې او کار کوي او د فساد پروړاندې صفري تحمل 

 موجود دی.

 

 د ستراتیژیک پالن او پرمختیایي پروژو په برخه کې!

 

 د وزارت د پنځه کلن ستراتیژیک پالن مسوده بشپړه شوې ده.

جمعآ به تعداد چهار پروژه وجود داشت که دو پروژه آن ساختمانی ودو پروژه آن  ۱۳۹۸در سال مالی

خدماتی میباشد که قرار ذیل است 

:                                                                                            



میلیون  ۱۴  اعمار کمپلکس تعلیمی لیسه خوشحالخان که از بودجه دولت افغانستان تمویل میگردد: ۱

فیصد تکمیل گردیده ومورد بهره برداری قرارگرفته  ۱۰۰افغانی پول منظوری داشت که پروژه مذکور 

 است

مذکور ۱۰۰از بودجه دولت هند تمویل میگردد که پروژه   پروژه اعمار سالون کنفرانس والیت پکتیا  :۲ 

 ۱۰۰افغانی عقد قرارداد گردیده بود که پروژه مذکور برآورد ثانی آن تکمیل گردیده  ۱۸۹۴۵۵۰۹به مبلغ 

 فیصد پیشرفت فزیکی دارد.

( پیشرفت 46سرحدات و قبایل)٪ ( پروژه ریفورم وزارت امور MObta Reformپروژه ). ۳

 ( بودجه آن مصرف شده است .٪5۸فزیکی دارد و)

( فیصد پیشرفت فزیکی  ۸۸.۷5)   پروژه مدیریت اطالعات سرحدات و قبایل (BTMIS)پروژه . ۴

 ( فیصد بودجه مصرف گردیده است .۸۳.۰6دارد و )

 ( فیصد بودجه انکشافی تطبیق شده است .%۸5که مجموعآ )

افغانی قراردادگردیده بود یک پروژه غیر  ۳۴۲۹۲۰۰یادداشت: پروژه تحکیمات امور امنیتی که مبلغ 

 فیصد پروژه مذکور تکمیل گردیده فعآل مورد بهره برداری قرار گرفته است. ۱۰۰انکشافی بوده که 

 

اد بود و بزرګداشت از تاثیرگذاری تدویرجرگه ها ، تعلیم و تربیه و تجلیل از روزهای ملي و بین المللي و ی

 مشاهېرملي ، مبارزین، قهرمانان و شخصیت های علمي و فرهنګي کشور:

تدرویرجرګه ها بر زندگی مردم اهمیت و ارزش تاریخی دارد، جرگه ها با درنظرداشت وضعیت حاکم  

در کشور، منحیث یک ضرورت مبرم باید بحیث وسیله حل منازعات و مشکالت مردم استفاده صورت 

د. یک اداره مردم ساالر به مشوره ها، حمایت وهمکاری موسفیدان، متنفذین، علمای کرام، سران گیر

قومی و غیره می تواند که اهداف و پالن های خویش را بدون مشکل پیاده نماید. همچنین جرگه ها میتواند 

روګرام ها و فاصله هارا کاهش دهد، مردم را در حفظ سرحدات ،منافع ملی، حاکمیت ملی و تطبیق پ

پروژه های ملی بسیج نمایند و انها را در مسایل مهم ملی کشور به وحدت ملی فراخواند و همه باهم یک 

دست و یکپارچه در همه مسایل ملی کشور سهیم باشند مسایل که سرانجام به آسایش و آرامش آنها پایان 

 می یابد.

دویرسیمینارها، ورکشاپ ها در مورد زندګی و همچنان یادبود از مشاهیرملی، علمی، فرهنگی، ادبی و ت

و جلوگیری از فراموش شدن انها موثربوده از  کارنامه های آنها ازیک سو به خاطر حفظ آثار تاریخي 

 سوی هم ما باید با تاریخ کشور خود که هویت ماست آشنا باشیم،

گی تاریخی این مرز وبوم آشنایی به تاریخ، فرهنگ ملی و چگونگی مدنیت های گوناگون که سلسله زند

است برهرفرد این کشور الزم است وهمچنان چاپ مجالت، جراید، کتب تحت عناوین مختلف در ذهنیت 

 سازی مردم ، ارائه معلومات و در غنامندی فرهنگ ملی تاثیرگذار می باشد.



نگ واقتصاد تعلیم و تربیه، وسیله پیشرفت و نهادینه کردن آن، منجر به رشد و انکشاف اجتماع، فره

میګردد فلهذا تعلیم و تربیه برتمام ابعاد زندګی مردم تاثیر به سزا دارد و راه بیرون رفت از مشکالت و 

چالش ها ترویج علم و معرفت است که دراحیای محیط زیست مناسب و جامعه سالم تاثیر مثبت و محوری 

 دارد.

له وزارت سره په همغږۍ دا هوډ لري چې، د د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د سولې په چارو د دولت 

تلپاتې او دایمي سولې په راوست، ملي یووالي او د ځمکنۍ بشپړتیا په ساتلو کې د مېشتو قومونو او قبایلو 

په مرسته د تېر په څېر خپل رغنده او اغېزمن رول ادا کړي او د هېواد د رسنیو درنو استازو ته د قانون په 

 مشر له هدایتونو سره سم همکاري او حساب ورکولو ته پوره ژمنتیا لري.چوکاټ کې د منختب ولس

 تل دې وي افغانستان

 پاینده باد وحدت ملي

 

 درنښت

 محمد شفیق ګل آغا شېرزی

 د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر

 

 

 

 


