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کې حقوقي بحث تود کړی دی په بهیر ټاکنیزو سیالیو دټولنیزو رسنیو                 
 

د لووووومړ  پوووول لپوووواره د اټاانووووو ا  پووووه  وووواکنو  
یوووووه م وووو    ووووولنیسن رسوووون  د  ګووووړن دکووووې 

او دا کووووار د دن  –ډګوووور پووووه بنووووه راڅرګنوووودی   
کووووو   حقوووووحي بمووووی الموووول شوووووی دی  ووووې

 بانووووووودنټیوووووووو و   بنوووووووو  بایووووووود  پووووووور
خپرېوووودونکي نهرونووووه  ووووې ک ووووه نووووا ک ووووه پووووه 
سووووپکاو  او ا انووووت اوړ ، توووور څووووارنې النوووودن 

 ولر .
 

 ڼېپوووا بیوووو ېبوووي بوووي سوووي د ټارسوووي  بووو د
 ېکووو تیووووال پوووه  ووورا  د ، پووور بنوووو ټد رپوووو
 د  تیووووووال ونووووودړنومانووووودو د ا شوووووورا  ووووويیوال د
تووووه  ریبشوووو ایوووومار ېآغ وووو   رئیوووووېارنوالڅوووو
پوووور  ېکوووو ووووو و یپووووه ټ ې وووو ړیکوووو تیشوووکا
  ریبشووو ې. آغ ووو  یوووک دونوووهیبر نبانووود ی اوووو

 ند پوووه د دن مط وووب پوووه بیوووانولو سوووره  وووې
 د ېکووو ویرسووون سویولن ووو پوووه یوووې ېکووو ویوروسووو 

د بانووووودن او د خ کوووووو پووووور حقونوووووو  سوووووپکاو 
 اکنو وووو پووووه ې وووو، هړپووووه ا وېښوووود دوه پ بریوووود

 پوووووه دوهد  او  دليېووووو، اورپوووووورن توووووړاو ن ووووور 
 ولوووووممکوم دکوووو   هویوووود  نبنوووود بانوووودک نووووو 

سوووره یوووې سووورغړونکو توووه ګووووا  وکوووړ  وووې 
  اوی به زندا  ته وا و . 

 

د  وووووواکنو د خپ وووووووا  کیېووووووویو  د رسوووووونیو 
مرسوووووو یاي حوووووواغ ي حشوووووویت   رادټوووووور د 

وویوووول  ووووې دا  اشووووارهتووووه پووووه یووووادن پېښووووې 
ډوي شووووکای ونه نووووه بایوووود پووووه مووووو قییه توګووووه 
حضوووایي ارګوووا  توووه واسووو وي شوووي. نومووووړ  د 

نېټووووه پووووه کابوووول کووووې د یوووووه  ۷۱مووووار  پووووه 
مط وعوووواتي کنسووووران  پووووه ب یوووور زیاتووووه کووووړه 
 ووووې د رسوووونیو کیېووووویو  د څېړنووووو د ترسووووره 
کولوووووو او د مووووووازاتو د واووووو  کولوووووو لپووووواره وړ او 

 مناس ه اداره ده. 
 

 

کووووې د  ووووولنیسو پېښووووه د  وووواکنو پووووه ب یوووور دا 
و کارونوووه پوووه ګوتوووه کوووو  رسووونیو موووی پووور زیاتېووود

او نومانوووود  توانېوووودلي ترڅووووو لووووه دن الرن پووووه 
آنالیووووون ډوي رریوووووه ورکوونکوووووو توووووه السرسوووووي 

دن کوووار پوووه ورتوووه  لوووه ب وووه پ ووووه وموووومي، خوووو
دیوی  ووووي  پووووه الک رونیکووووي یووووا وخووووت کووووې

توګوووه د منووواررو ډګووور ال زیوووا  توووود کوووړی دی. 
مانوووودو او  وووواکنیسو سوووویالیو کووووارکوونکو م ووووي نو

ډییوکرا یوووووټ انووووووټیټیوټ توووووه وویووووول  وووووې 
 ووووولنیسن رسوووون  د سوووویال  کولووووو  کیپوووواین  
اړیووون  او م ووو  ابوووسار ب ووول کیووو  . د پوانوووانو د 
 ووووارو مرسوووو یاي وزیوووور حوووواغ ي تییووووور شوووواه 
اسوووووماحس  د رات ونکوووووو  ووووواکنو دمخوووووه، پوووووه 
آنالیووووون بنوووووه د بمېونوووووو ک وووووه بوووووې سوووووارن 

 وب  ه.  
پوووه پوووانګړن توګوووه اټاوووا  پوانوووانو لوووه  وووولنیسو 
رسووونیو څخوووه  رک ووو  کوووړی دی، لکوووه څنګوووه 
 وووې د تېووورو څوووو ک نوووو پوووه ب ېووور کوووې انټرنووو  
تووووه السرسووووي، پووووه پووووانګړن توګووووه د  ېووووواد 
پووووه ک ووووه د ګرپنووووده  ی سونونووووو د شوووو کو پووووه 

 زیاتوال  موندل . سره،  غځېدو
د مخووووووابراتو او مالوموووووواتي  کنووووووالو   د وزار  

کووواي کوووې،  ۳۱۷۲د مالومووواتو پووور بنوووو ، پوووه 
می یونووووو کوووووانو انټرنوووو  کوووواروه.  ۳.۲شوووواوخوا 

کووووواي پرت ووووه  وووووې  اوووووه  ۳۱۱۲دا شوووویېره د 
اټاانوووووانو ولویشوووووریسو  ۳۱۱۱م ووووواي یوووووواپې 

 ووواکنو پوووه ب یووور کوووې انټرنووو  توووه السرسووو  
کوووووواي  ۳۱۷۱د درلووووووود، او  ووووووه شووووووون ده. 

ګووووې پووووه  وووواکنو کووووې دا شوووویېره ولوووووي  ر
   تنو ته رسېده.  ۱۱۱۱۱۱

ووووو و  د  اووووو پوووواڼو شوووویېره ېسوووو کاي، د ټ
کوووووووو   وووووووې د ولویشوووووووریسو او والی وووووووي 
شووووووراګانو د نومانووووودو او د  اووووووی د مالتوووووړو 

 وووویټر لووو  ، او  وووه شوووون ده.  ووووړن د لخووووا 
ولویشوووووریسو  ووووواکنو د  ۷۷کووووواروي کیووووو  ، د 

تنووووه پووووه  ۶نومانوووودو لووووه ډلووووې څخووووه یووووواپې 

 

کال ټاکنو په اړه  ۴۱۰۲د افغانستان د 

مالومات وروستي   
کال، د مارچ  ۴۱۰۲د 

مه  ۰۱میاشتې   
ورځې تر ټاکنو  ۰۱

   پورې
 

مووووووې نېټووووووې د ولویشووووووریسو او والی ووووووي  ۵  د اټاانووووووو ا  د اپریوووووول میاشوووووو ې د NDIم ووووووي ډییوکرا یووووووټ انوووووووټیټیوټ  
شوووووراګانو لووووه  وووواکنو څخووووه دمخووووه، پووووه ب یوووور کووووې او وروسوووو ه یووووو شوووونونک   تم ی ووووي  ماموریووووت پووووه الره ا ووووو . پووووه دن 

 څخه زیا  نړیواي او کورني شنونکي او ک ونکي د  ېواد په ک ه برخه اخ ي.  ۷۱۱ماموریت کې له 
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و نومونوووووو د  وووووویټر حووووووا   اکاونووووو   خپ ووووو
لووور . پوووه  وووویټر کوووې اشووور  غنوووي تووور  ولوووو 

څخووووه ډیوووور  پ ویووووا  لوووور .  ۷۷۱۱۱زیووووا   لووووه 
د څخوووووه زیوووووا  او  ۷۱۱۱لوووووه  زلیووووو  رسووووووي

ډاکټووووور ع ووووود  ع ووووود  او ع ووووودالرحی  ورد  
تووووه  ۷۱۱۱ زرو دواړو د پ ویووووانو شوووویېر څووووه کوووو 

 رسی  . 
امووووه، حوووواغ ي ورد  اعووووال   ۶ د مووووار  پووووه  

 لوووووه وکوووووړ  وووووې لوووووه ولویشوووووریسو  ووووواکنیسو
پوووووه ټ ووووورور    .کیووووو  سووووویالیو پوووووه شووووواه 

میاشووووووت کووووووې د حوووووووا   اکاونوووووو   لووووووه 
داوود  پوووووه  وووووویټر کوووووې د وړولوووووو را یووووووې، 

تنووووووو تووووووه  ۹د پ ویووووووانو شووووویېر  سووووو طانسوی
ګووووول آغوووووا شووووویرز ،  وووووې پوووووه  رسوووووېدل .

نووووو ي توګووووه د  ووووویټر نوووووی کووووارونک  دی، د 
امووووه د لووووومړ  پوووول لپوووواره خپوووول  ۳مووووار  پووووه 

مالوموووا  پووور  وووویټر خپووواره کوووړي او تووور اوسوووه 
 تنه پ ویا  موندلي د .  ۲یې 

 

دودیووووووسو معیولووووووو او  یدارنګووووووه نومانوووووود  د 
رسوووونیو لووووه الرن  وووو   غووووواړ   ووووې رریووووه 

اکنیسو ورکوونکووووو تووووه السرسوووو  ومووووومي. د  وووو
رسووووونیو د کیېوووووویو  مشووووور آغ وووووې ټریووووودن 

 وووووې د دن کیېوووووویو  لوووووه  نیکوووووساد وویووووول
رسووووونیو څخوووووه د څوووووارنې لوووووومړ  رپووووووټ دا 
حووویي  وووې پوووه  وووولیسه توګوووه خ ووور  رسووونیو 

پوحوووول درلووووود، ال  ووووه د م ووووي  "بووووې پ وووووه"
  ویسیووووو  پووووه ګووووهو  کووووو   ووووې پووووه  –راډیووووو 
کووووواي ولویشوووووریسو  ووووواکنو  پوووووه ب یووووور  ۳۱۱۹

پوووه پ وووو  توووور   کوووې لوووه حامووود کووورز  څخوووه
کووووه څووووه  وووو  آغ ووووې نیکووووساد زیاتووووه کووووړه وه. 
تړلوووو پینوووې  پوووورنپوووانګړو نومانووودو  پووور وووې 

پووور پوووه بشوووپړه توګوووه  شخصوووي رسووونیو تقری وووا  
یووووه نومانووود بانووودن پوووه تیرکوووس کولوووو سوووره، لوووه 

 مقرراتو سرغړونه کړن ده. 
 

 
 
 
 
 
 

                                                : د مخابراتو او مالوماتي  کنالو   وزار سرچینه

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ټ کارونکيید انټرن  
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 ثابت شويکول ستونزمن  ېپل قواعدو وندوړد ا ېپور تونوګښل مالي د ویالیس زویاکنټ د
 

ه
ر
مې
ش

 

 
 د نوماند نوم

  يمجموع
 لګښت
 ()افغانۍ

ي مجموع
ترالسه 
  شوې
مالي 
 مرستې
 ()افغانۍ

 0553544 3535454 ع د داک ر ع د   1
 4 130401 ممید داوود س طانسوی 2

 4 411294 ع دالرحی  ورد  4
 1145444 7473053 ع دالقیو  کرزی 3
 ممیووووووود اشووووووور  غنوووووووي 5

 احیدزی 
3249905 2434444 

 2454444 3194230 ممید نادر نعی  7
 3454444 3744544 زلی  رسوي 0
 4 5101131 انونیر حطب الدین  الي 9

ممیوووود شووووسی   وووول آغووووا  1
 شیرزی

4402904 4 

پروټیوووووووووووور ع وووووووووودالر   14
 رسوي سیا 

5229703 534444 

 1441154 4575739  دایت امین ارسال 11
 11239754 31527519 مویوع

 امه ۷۱کاي د مار   ۳۱۷۲: د  اکنو د خپ وا  کیېویو  ویب سای ، سرچینه

نومانوووودو  ووووې د ولویشووووریسو  وووواکنو دوه تنووووو 
پوووه شووواه کېووودي  خپووول لوووه سووویالیو څخوووه یوووې

کووووړي، توووور اوسووووه یووووې د لووووه سوووویالیو   اعووووال
څخووووه د پووووه شوووواه کېوووودو ټورمونووووه نوووووه دن 

ېوووووویوی د  ووووواکنو خپ ووووووا  کیسوووووپارلي، او 
لووووه پووووه شووواه کېوووودو سووووره  زیاتوووه کووووړه  وووې

، د  وووووواکنیسو سوووووویالیو د لګښوووووو ونو د سووووووره
رپووووووټ ورکولوووووو پوووووه ګوووووهو ، اړونووووود دوه تنوووووه 

   نوماند  باید مقررا  مراعا  کړ .  
ع ووودالرحی  ورد  لوووه سووویالیو څخوووه خپووول پوووه 

، او اموووه اعوووال  کوووړ ۷۶شووواه تووور د موووار  پوووه 
اموووه وویووول  وووې لوووه  ۶حیوووو  کووورز  د موووار  پوووه 
. د دواړو نومانووووودو کیووووو  سووووویالیو پوووووه شووووواه 

 نومونه به په رریه پاڼه کې پاتې شي. 
د  وووواکنو خپ وووووا  کیېووووویو  وویوووول  ووووې دن 
کیېوووووووویو  حیوووووووو  کووووووورز  او ع ووووووودالرحی  
ورد  تووووه خ وووورداری ورکووووړی ترڅووووو  ووووې پووووه 
رسووویې توګوووه لوووه سووویالیو نوووه و  پوووه شووواه 
شوووووو ، دکیېوووووویو  لخووووووا ټعووووواي نومانووووود  
 ۳۱ب ووول کیووو   او تیوووه کیووو    وووې د موووار  تووور 

نېټوووې پوووورن خپووول لګښووو ونه   وووت کوووړن  موووې
او د  وووواکنیسو سوووویالیو پووووورن اړونوووودو سوووورغړونو 

 په صور  کې به  رییه شي. 
حیوووو  کووورز  لوووه زلیوووي رسووووي څخوووه د خپووول 
مالتوووړ پوووه اعالنولوووو سوووره دا اح یووواي زیووواد کوووړ 

نوموووووړی کوووووالی شووووي پووووه رسوووویې   ووووې
پوووه شووواه شوووي او د خپ وووې  لوووه سووویال  توګوووه

 وووواکنیسن سوووویال  سوووور ینې زلیووووي رسوووووي 

پووووه مالتووووړ وکووووارو . پووووه داسووووې حوووواي کووووې 
 ووووووې نومانوووووود  د نووووووورو نومانوووووودو لپوووووواره د 
کیپووواین کولوووو څخوووه منووو  شوووو  د ، د  ووواکنو 
خپ وووووا  کیېوووووویو  وایوووووي  وووووې د  ووووواکنو د 
حووووانو  پوووور بنووووو ، عوووواد  خ ووووټ د دن ډوي 
کوووارونو لوووه ترسوووره کولوووو څخوووه نوووه د  منووو  

 و . ش
 

د ولویشووووریسو  وووواکنو نومانوووود  ا ووووازه لوووور  
اټاوووووووان   تقری وووووووا   ۷۱۱۱۱۱۱۱ترڅوووووووو تووووووور 

امریکووووایي ډالووووره  پوووور خپ ووووو  وووواکنیسو  ۷۱۵۱۱۱
سووووویالیو بانووووودن ولګوووووو  او نومانووووود  اړ د  

انووودازه  مرسووو و موووالي ترڅوووو د ترالسوووه شوووویو
او  یدارنګوووووووه خپووووووول لګښووووووو ونه  ووووووواکنیسو 

 کړ .    سیالیو په  وله موده کې، اعال
د  وووواکنو خپ وووووا  کیېووووویو  دا مالومووووا  پووووه 

. د مووووار  خپوووورو خپوووول ویووووب سووووای  کووووې 
موووې نېټوووې څخوووه رانیوووولې،  ۷۱میاشووو ې لوووه 

انووودازه کوووو   موووالي مرسووو و مویووووعي د  اوووو
 ۷۷ ووووووې د حوووووواغ ي ورد  پووووووه ګووووووهو  د 

تنوووو ترالسوووه کوووړ ،  ۲نومانووودو لوووه ډلوووې څخوووه 
 څه نه دن ذکر شو . 
د ولویشوووریسو  ووواکنو د  ،پرتوووهلوووه نقووود  مرسووو و 

سوووویالیو اسوووو ازو م ووووي ډییوکرا یووووټ انوووووټیټیوټ 
د دټ رونوووووو او  ،د دوی مالتوووووړ توووووه وویووووول  وووووې 

ورتوووه  میوووسو او څوکیوووو پوووه ګوووهو ، پوووه وړیوووا توګوووه
د دوی پوووووه اخ یوووووار کوووووې سووووور ینې او امکانوووووا  

. د  ووووووواکنو د خپ ووووووووا  کیېوووووووویو  د ورکوووووووو 
نقووود  مرسووو ې  مقرراتوووو پووور بنوووو ، دا ډوي غیووور

ډاګوووه شوووي. خوووو د کیېوووویو  پوووه وینوووا د  بایووود پوووه
سوووووووو ونسمن  او تصوووووووودیقوي څېووووووووړيلګښوووووووو ونو 
آ  تووووردن  ووووې د موووودنې  ووووولنې پوووور  برېښووووي، او

د نومانووودو یوووې غووو  کوووړی ترڅوووو ډلوووو او عوووامو خ کوووو 
پوووورن  زیووواتو لګښوووت د لخووووا لوووه  ووواک ي حووود څخوووه

کیېووووویو  تووووه مشووووکوکو مووووواردو  پووووه اړه  اړونوووود
 رپوټ ورکړ . 

 اووووه نومانوووود   ووووې د لګښوووو ونو لپوووواره لووووه 
 اکوووول شووووو  حوووود څخووووه سوووورغړونه کووووو ، د 
رد صووووالحیت کولووووو پووووه ګووووهو  لووووه موووووازاتو 
سووووره مووووی کیوووو  . خووووو د والی ووووي شوووووراګانو 
نومانوووودو م ووووي ډییوکرا یووووټ انوووووټیټیوټ تووووه 

اټاوووووانیو  ۵۱۱۱۱۱د دون لپووووواره د وویووووول  وووووې 
پوووه انووودازه  اکووول شووووی اعهیوووي حووود  تقری وووا  

ډالوووور  ډېوووور زیووووا  کوووو  دی.  امریکووووایي ۱۱۱۱
 وووور  اووووه څووووو   ووووې  اوووووی زیاتووووه کووووړه، 
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سن سوووویال  پووووه الره غووووواړ  غښوووو  ې  وووواکنی
 ووووې لووووه  اکوووول شووووون  یوا ووووو ، نووووو اړ د

 ولګووووو  پیوووووېاعهیووووي حوووود څخووووه ډېوووورن 
ګووووورا  خوووووو اړیووووون لګښووووو ونه لکوووووه ترڅوووووو 

   اعالنونه، راونااړ .
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 وام لريد سلب صالحیت کولد نوماندو 
  د موووووووار  IECCخپ ووووووووا  کیېوووووووویو   د  ووووووواکنیسو شوووووووکای ونو 

تنووووو والی ووووي شوووووراګانو د نومانوووودو  ۳۱۱امووووه، د  ۷۱میاشوووو ې پووووه 
د ردولووووو رپوووووټ ورکووووړ. اړونوووود کیېووووویو  وویوووول  ووووې دوی بووووه د 
 ووواکنو خپ ووووا  کیېوووویو  توووه لیووووت وسوووپاري ترڅوووو اعوووال  یوووې 

  کیېووووووویو  لخوووووووا د رد کووووووړ . د  وووووواکنیسو شووووووکای ونو د خپ وووووووا
 کولو نېټې په الندن ډوي د : 

 

  تنووووه نومانوووود  د حوووود احوووول تمصووووی ي  ۲۱: امووووه ۰۱د نوووووام ر
لکووووه معیوووار د نوووه بشووووپړولو لوووه ام ووووه سووو ب صووووالحیت شووووي. 

څنګوووه  وووې دا نومانووود  د رریوووې پووواڼو لوووه حرعوووه کشووو  څخوووه 
وړانووودن سووو ب صوووالحیت شووووي، نوووو نومونوووه بوووه یوووې پوووه  وووا  

 کې ش و  ون ر . شویو رریې پاڼو 

   تنووووه نومانوووود  د عیوووور یووووا سوووون د  ۳۵: امووووه ۴۱د جنووووور
حوووووداحل معیوووووار د نوووووه درلودلوووووو لوووووه ام وووووه سووووو ب صوووووالحیت 

 شوي. 

   تنووووه نومانوووود  د عیوووور یووووا سوووون د  ۷۹: امووووه ۰۱د ف وووورور
حوووووداحل معیوووووار د نوووووه درلودلوووووو لوووووه ام وووووه سووووو ب صوووووالحیت 

 شوي. 

  تمصووووی ي  نووووه اع  ووووار وړتنووووه نومانوووود  د  ۵ امووووه  ۳د مووووارچ
 اسنادو له ام ه س ب صالحیت شوي. 

  وړ  تنووووووه نومانوووووود  د نووووووه اع  ووووووار ۱۱: امووووووه ۰۳د مووووووارچ
تمصووووووی ي او د عیوووووور   یووووووت د سوووووونادو لووووووه ام ووووووه سوووووو ب 

 صالحیت شوي.

  د  وووواکنیسو شووووکای ونو خپ وووووا  کیېووووویو  امووووه ۰۱د مووووارچ :
پووووه ناسووو و کووووې ګووووهو  تنووووو نومانووودو وغوحوووو ل ترڅوووو  ۵۱لوووه 

اسوووونادو کووووې د شوووو ه تناحضوووواتو پووووه اړه  پووووه خپ ووووووکووووړ  او 
    توایما  ورکړ . 

  تنووووووه نومانوووووود  سوووووو ب صووووووالحیت  ۲۷: امووووووه ۰۱د مووووووارچ
  شوي. 
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