
 راپورربعې السته راوړنو  ۍلومړکال د  ۱۴۴۴د سرحدونو،قومونو او قبایلو چارو وزارت د 

 

 ده. ېوشسلنه تر سره  ۲۵زونه ارنه او ارڅشته پرختیایي پروژو  ـ د وزارت د۱ 

او د ځمکو او ښارجوړونې،  جوړېپورې   وسلن ۳۰ تر فورمې پالن او اړوند ودانیز مالي کال ۱۴۰۲ د ـ۲

 .ته استول شوي دي وزارتونو او مرکزي احصائیې مالیې او اقتصاد

او پلې کېدو په موخه  ېبیا کتند نادو سڼا کې د وزارت د ټولو تخنیکي ارد شرعي او اداري اصولو په ـ ۳

 انګو ته استول شوي دي.څاړوند  شپږ سندونه

 .پر مخ تللي ديسلنه  ۵۰ چارېـ د وزارت لپاره د  ډیټا سنټر جوړولو ۴

 لهزارت پلي کولو لپاره د سرحدونو،قومونو او قبایلو چارو و د وـ د افغانستان د اسالمي امارت د موخ۵

بدخشان،بلخ،کنړ،نیمروز،ننګرهار غزني،خوست،پکتیا،پکتیکا،کابل،هرات،زابل،پالیسۍ سره سم په کندهار،

جرګې جوړې  د زرګونه دیني عالمانو،قومي مشرانو،مخورو او سپینږیرو په ګدون او بادغیس والیتونو کې

 کړي دي.

په  ۍاو کارګرانو ته د پیژند ګلو لینو، زده کوونکوصد قبایلي کارتونو د ویش په روان بهیر کې محـ ۶

 . کارتونه ویشل شوي دي فیصده ۲۵موخه د کلنی پالن له مخې 

ټوکو  ۳۰۰ د کلنۍ پالن سره سم د چارو وزارت د کتابتون د بډاینې لپاره ـ د سرحدونو،قومونو او قبایلو۷

 او را ټول شوي دي. پیرودل شوينوي کتابونه  فیصده ۲۵،۵کتابونو له جملې څخه 

د غازي عبدهللا  ېوالیت ک ر، کندها اکړرمحمد کیپه پالزمینه کابل کې د خوشحالخان، رحمان بابا او پـ ۸

و ي اچد وکیل محمد جان کو ېقبایلو ، ننګرهار کې د پښتونستان ، غزني کن اڅکزي، خوست کې د اخ

 .په زده کړه بوخت ديزده کوونکی  ۳۰۰۰کې وسوي لیلیه لیهرات والیت کې د کوچیانو نمون

 .هد ېچاپ، مرکز او والیتونو کې په وړیا ډول ویشل شو تیراژه ۲۰۰۰ـ په پښتو ژبه د جرګې مجلې ۹

په تیراژه چاپ، په مرکز او والیتونو کې  ۱۵۰۰( محلي ژبو د هموطن مجلې ۹ملي او نهه) ودوـ په ۱۰

 .هد ېوړیا ډول ویشل شو

او قراردادونو راپورونه، مطبوعاتي خبرتیاوې،کارموندنې لکه خبرونه، مطلبونه بېالبېل ۱۰۸ـ ۱۱

 شوي دي. ارهپڼې له الرې خاخبرتیاوې د وزارت رسمي ویب پاڼې او فیسبوک پ

ـ د بلخ والیت شورتپې او کلدار ولسوالیو، د جوزجان والیت قرقین او دوکوه ولسوالیو، د کندز والیت ۱۲

ګاونډیو  لهد قلعه ذال او دشت ارچي ولسوالیو او د بدخشان والیت په اشکاشم او واخان ولسوالیو کې 

 ګحدي سرغړونو، د توادونو سره د ګډې پولې په اوږدو کې د سرحدي نښو نښانو، صفري نقطې، سرېه

 راتګ غیر قانوني الرو او سیندونو د ویجاړیو په اړه څیړنې شوي دي.



وادونو سره پر ګډه پوله د سرحدونو د څیړنې ېایران، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او چین هله ـ ۱۳

حکم سره سم د سرحدي نښو نښانو له کمیسیون په چوکاټ کې د افغانستان اسالمي امارت لوړ مقام  يعال

 ده. ېشو ېپل هطرح  مدرنیزاسیون

د کابل والیت مقام ته استول شوي کورنیو غوښتنلیکونه  ۴۰۰ د د کوچیانوـ د مرستې جلبولو په موخه ۱۴

 دي.

مې نیټې  ۶/۹/۱۴۴۳مقام د  د ریاست الوزرا دعاليـ کوچیانو لپاره د بشري مرستو جلبولو په موخه ۱۵

پیښو طبیعي  د ، مهاجرینو او بیرته رستنیدونکو چارو ،ې ریاستمیاشت ېسره سم د افغاني سر ( حکم۱۶۵)

 .هد ېسره همغږي رامنځته شو وزارتونو او اقتصاد  پر وړاندې د مبارزې 

 

 حمدهللا فطرت

 د اطالعاتو او عامه اړیکو ریس


