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 1ضیاءاالسالم شېراينلیکوال: 

 لنډیز:

په یوه هېواد کې د ښې حکومتولۍ په برخه کې دولت اړ دی، چې خپل مسؤوليتونه له هر ډول فساد 

او ځنډ څخه پاک د قانون په رڼا کې په ښه توګه تررسه کړي. په دې برخه کې برېښنایي حکومتويل 

د اوسني عرص له مهمو فکټورونو څخه ګڼل کېږي.  د یوه دولت لپاره د ښې حکومتولۍ په برخه کې

برېښنایي حکومتويل د نړۍ په پرمختللو هېوادونو کې د حکومتونو او خلکو ترمنځ واټن خورا لنډ کړی 

او د خلکو لپاره یې په بېالبېلو برخو کې خدمتونو ته الرسسی آسانه کړی دی. خو په افغانستان کې 

ردونو ډالرو له لګېدو رسه رسه، ال هم خلک د اداري فساد او ظرفیت کلونو کې د مېلیا ۸۱بیا په تېرو 

 د نه شتون له کبله په بېالبېلو برخو کې له دولتي ادارو رسه د تعامل په برخه کې زیاتې ستونزې لري.

ښه حکومتويل کومه او عنارص یې څه دي؟ برېښنايي حکومتويل او ګټې یې څه دي؟ په افغانستان 

نايي حکومتولۍ په اړه څه شوي دي؟ او په دې برخه کې څه ستونزې او خنډونه کې تراوسه د برېښ

 شته دي؟ دا هغه پوښتنې دي، چې په دې څېړنیزه مقاله کې یې د ځوابولو هڅه شوې ده.

په مقاله کې مو په افغانستان کې د برېښنایي حکومتولۍ د وضعیت څېړلو لپاره له شته باوري موادو 

تان د مخابراتو او معلومايت ټکنالوژۍ وزارت له چارواکو رسه له مرکو ګټه اخیستې او همدا راز د افغانس

 ده. 

: ښه حکومتويل، برېښنایي حکومتويل، په افغانستان کې د برېښنایي حکومتولۍ تجربه، السته کیيل

 راوړنې او ستونزې.

 

  

                                                           
 وموړی د افغانستاندی. ن علمي غړی څېړنو مرکز قاصد سرتاتېژیکود کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو ځانګې استاد او د  ضیاءاالسالم شېراين 1

 zi.shirani@gmail.com داخيل سیايس قضیې او له ګاونډیانو رسه د افغان حکومت اړیکې څاري. په دغه ایمیل له څېړونکي رسه اړیکه ټینګوالی شئ: 

mailto:zi.shirani@gmail.com
mailto:zi.shirani@gmail.com


 

 
www.qased.org info@qased.org 077 281 58 58 

2 

 

 

 رسیزه

د قانون حاکميت، قانومنندي، د برشي حقونو له نقض  مبارزه، د اداري فساد پر ضد، د هېوادونو په کچه په هر نظام کې روڼتيا 

د خلکو ګډون  ېمختلفو مسایلو ک پهه، رسی، ظرفيت جوړونڅخه مخنیوی، په بېالبېلو برخو کې اصالحات، عامه خدماتو ته الس

ولۍ اړتیا ده دولتونه یې د حکومتوينه، ټول هغه موارد دي، چې او د دولتي ادارو له لوري د تررسه شوو کړنو په اړه خلکو ته ځواب

 په برخه کې په پام کې ونیيس.

د ښې حکومتولۍ اصطالح په نړيواله کچه د دولتونو د ارزونې له شاخصونو څخه شمېرل کېږي او دا مفهوم په دولتونو کې ځانګړی 

په  ول فساد څخه پاک، د قانوناهميت او ارزښت لري. د ښې حکومتولۍ ټوليز مفهوم دا دی، چې دولت خپل مسؤوليتونه له هر ډ

رڼا کې په ښه توګه تررسه کړي. د ښې حکومتولۍ د شاخصونو په اړه د برشي حقونو کميسيون، نړيوال بانک او د ملګرو ملتونو د 

 خوا مختلف شاخصونه او اصول وړاندې شوي دي.سازمان له

کې  علومايت ټکنالوژۍ څخه کار اخیستلو، د حکومتونو په ډولپه روانه معارصه دوره کې د حکومتونو او ټولنې په چارو کې له نوې م

د برېښنایي حکومتولۍ په نوم یو نوی حقیقت رامنځته شوی. له برېښنایي حکومتولۍ څخه کار اخیستلو، په نړیواله کچه د ټولنیز 

ۍ رسه ورو ورو په ښنایي حکومتولژوند او چاپېریال په برخه کې یو نوی اقتصادي، سیايس او ټولنیز انقالب رامنځته کړی، له برې

 رسی زیات شوی دی.لوړ کیفیت خدماتو او محصوالتو ته الس

د برېښنایي حکومتولۍ په برخه کې د نړۍ پرمختللو هېوادونو زیات کار کړی او د حکومتولۍ په برخه کې یې خورا اسانتیاوې 

ڼل هېوادونو کې برېښنایي حکومتويل یوه نوې تجربه ګ وځپلرامنځته کړې دي؛ خو د افغانستان په شان وروسته پاتې او جګړه

 کېږي.

م کال راهیسې د ښې حکومتولۍ لپاره د برېښنايي حکومتولۍ په برخه کې هم هڅې کېږي؛ خو دا هڅې ۱۰۰۸په افغانستان کې له 

او افغانستان ال هم  متامې شوېثباتۍ، ظرفیت نشتوايل او اداري فساد له امله تر ډېره اغېزناکې نه دي بیا د امنیتي او سیايس بې

 په دې برخه کې زیات کار او وخت ته اړتیا لري.
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 (Good governanceښه حکومتويل )

د ښې حکومتولۍ اصطالح که څه هم له دویمې نړېوالې جګړې څخه وړاندې دومره نه کارول کېده؛ خو له تېرو څو لسیزو راهیسې 

ریت په پراختیا، برشي حقونو، ولسواکۍ او دولتي مدیاقتصادي ځانګړې پاملرنه ورته کېږي. دغې اصطالح په اوسني عرص کې د 

 هر قاموس کې ځان ځای کړی دی.

ښې حکومتولۍ په اړه څه ووایو، ښه دا ده چې لومړۍ د حکومتولۍ په اړه پوه شو. د حکومتولۍ اصطالح په د له دې چې  وړاندې

په معنا ده اخیستل شوې ده. دا یوناين کلمه « اداره کولو»یا « الرښوونې»( کلمې څخه، چې د Kubernanاصل کې د یوناين د )

هم ( په اړه کارولې ده. په آکسفورډ ډیکشرني کې System of ruleرنګوايل )افالطون هم د حکومتي سیستم د جوړونې د څ

 2( په معنا راغلې ده. Governingروایۍ )( یا حکمActحکومتويل د عمل )

د همدې په رڼا کې ویلی شو، چې حکومتويل د پړېکړې کولو بهیر دی او دا هغه بهیر دی چې په وسیله یې پرېکړې عميل کېږي. 

حکومتويل د هغو فردي یا سازماين کړنالرو ټولګه ده، چې په یوه ټولنه یا هېواد کې د خلکو ګډې چارې اداره کوي. یا  په بله معنا

هم حکومتويل یو ډول هغه قرارداد دی چې خلکو او بنسټونو یې په اړه د چارو د تنظیم په موخه پرې توافق کړی دی او د ځان په 

 ګټه یې بويل. 

( اصطالح ته راګرځو. ښه حکومتويل په وروستیو کې په Good governanceروسته، د ښې حکومتولۍ )د حکومتولۍ څخه را و 

نړیواله کچه د دولتونو د ارزیابۍ یو مهم فکټور بلل کېږي او د ملګرو ملتونو سازمان یې په اړوند زیاتې څېړنې کړې دي. ښه 

څرنګوايل، له خلکو رسه همکارۍ، له فساد رسه د مبارزې او قانون پيل حکومتويل تر ډېره د دولتونو له لوري د نظام د مدیریت 

 3 کولو باندې راڅرخېږي او په اوس مهال کې د یوه هېواد په داخيل سیاست کې ښه حکومتويل د پام وړ ارزښت لري.

لنیزې پراختیا له اقتصادي او ټو ښه حکومتولۍ په یوه هېواد کې د عادالنه او تلپاتې »اروپایي ټولنه د ښې حکومتولۍ په اړه وایي: 

ه یوه هېواد ښه حکومتويل پهمدارنگه  «وینې ته ویل کېږي.تضمین رسه سم د یوه هېواد د منابعو سم مدیریت او په اړه یې ځواب

نه، یکې د حاکم سیايس نظام له لوري برشي حقونو ته درناوی، فساد رسه مبارزه، په دولتي دستګاه کې روڼتیا او خلکو ته ځواب و

 بلل کېږي.

 

                                                           
 پرلیکه بڼه:مه، ۲۳ل کال د قوس ۲۹۳۱هشت صبح ورځپاڼه، میرزا رفعت"حکومتداری خوب و حقوق برش"،  2 

good-arbitration-https://8am.af/x8am/1392/09/19/policy / 

" پرلیکه بڼه: ۀ حکومتداری خوب با صلح و امنیت"رابطد وحیدالله معنی لیکنه  3 

DA%A9%D9%88%D9%85%D8%https://www.academia.edu/30102429/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87_%D8%AD%

AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%A8_%D8%A8%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%AD_%D9%88%

D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA.docx 

https://8am.af/x8am/1392/09/19/policy-arbitration-good/
https://8am.af/x8am/1392/09/19/policy-arbitration-good/
https://www.academia.edu/30102429/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87_%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%A8_%D8%A8%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%AD_%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA.docx
https://www.academia.edu/30102429/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87_%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%A8_%D8%A8%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%AD_%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA.docx
https://www.academia.edu/30102429/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87_%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%A8_%D8%A8%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%AD_%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA.docx
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 د ښې حکومتولۍ عنرصونه

د ښې حکومتولۍ اصطالح په نړيواله کچه د دولتونو د ارزونې له شاخصونو شمېرل کېږي او په نړیواله کچه ځانګړی ارزښت لري. 

ه دې اړه پ له همدې امله په نړیواله کچه د ښې حکومتولۍ د عنرصونو یا شاخصونو په اړه واحده نظريه نشته ده او مختلفو ادارو

 مختلف نظرونه وړاندې کړي دي، چې هر یو یې دلته په جال جال توګه را اخلم:

ر خوا د ښې حکومتولۍ لپاره وړاندې شوي شاخصونه او اصول تر نورو ډې: د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان لهد ملګرو ملتونو سازمان

 4وړاندې کوي: منل شوي دي. دغه سازمان د ښې حکومتولۍ لپاره اته ځانګړتياوې

 عامه مشارکت .1

 د قانون حاکميت .2

 شفافيت .3

 پذيريمسؤوليت .4

 په دريځونو کې د رايو اجامع .5

 اغېزناکتوب او کارايي .6

 وينهځواب .7

 عدالت او انصاف .8

چې د  هېوادونو په پراختيايي بهري کې بايد اجراء  5: د ښې حکومتولۍ په اړه نړیوال بانک الندې څلور اصيل عنارصنړيوال بانک

 اندې کوي:يش وړ 

 وينهځواب 

 غوښتنهمشارکت 

 ګراييقانون 

  شفافيت 

                                                           
 پر لیکنه: ۀ آموزشی حکومتداری خوب"،ټولنو مجتمع )مجام( "دستنامد افغانستان د مدين  4 

-8%A7%D9%85%D9%87content/uploads/2016/08/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%86%D-http://acsf.af/wp

-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C

2.pdf-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C 

 مه، پرلیکه بڼه:۲۱ل کال د رسطان ۲۹۳۲خرب آنالین، "عنارص حکومتداری خوب"،  5 

-https://www.khabaronline.ir/news/224269/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1

%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-D8%AA%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85% 

http://acsf.af/wp-content/uploads/2016/08/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8-2.pdf
http://acsf.af/wp-content/uploads/2016/08/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8-2.pdf
http://acsf.af/wp-content/uploads/2016/08/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8-2.pdf
https://www.khabaronline.ir/news/224269/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8
https://www.khabaronline.ir/news/224269/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8


 

 
www.qased.org info@qased.org 077 281 58 58 

5 

 (E-governanceبرېښنایي حکومتويل )

په اوس مهال کې کوم مهم فرصت چې موږ ته د عرصي ارتباطي او اطالعايت ټکنالوژۍ له کبله په الس راغلی، هغه له دغې 

په اداره کولو کې له همدې نوې ټکنالوژۍ څخه کار ټکنالوژۍ څخه په ښه حکومتولۍ کې کار اخیستل دي. د ټولنې د چارو 

اخیستل د برېښنایي حکومت رامنځته کولو المل ګرځي. موږ د ټکنالوژۍ په واسطه کولی شو، د دولتونو سیستم داسې جوړ کړو 

 ویونکی وي.چې ټولو ته په اسانه د الرسيس وړ او ځواب

حکومتويل ده، چې تقریباً د نړۍ په ټولو پرمختللو او د پرمختګ په حال د دولتونو لپاره د ښې حکومتولۍ یو اړخ هم برېښنایي 

هېوادونو کې پلې شوې ده. برېښنایي حکومتويل د حکومتونو لپاره د مدیریت او د چارو د تنظیم هغه نوې تګالره ده چې له نوې 

 6ټکنالوژۍ څخه په کار اخیستلو رسه عميل کېږي.

و له کبله دولتونه دې ته اړ شوي چې د ټولنې په اداره کولو کې له نویو الرو چارو کار واخيل. په اوسني عرص کې د مختلفو الملون 

همدارنګه د ټولنې او خلکو هیلې هم له دولت څخه ورځ تربلې زیاتېږي، دوی غواړي کارونه یې په دولتي ادارو کې پرته له ځنډه 

یوه السلیک په موخه ساعتونه ودرېږي، دوی نه غواړي د یوه کوچني او په ښه توګه تررسه يش. دوی نه غواړي په قطارونه کې د 

کار لپاره په ورځو وزغيل؛ نو د دې ټولو له پاره دولتونه اړ دي چې په خپله حکومتولۍ کې له نوې ټکنالوژۍ څخه کار واخيل او د 

 هغې په مرسته د خپلو خلکو او ټولنې کارونه پرته له ځنډه په ښه توګه تررسه کړي.

ي حکومتويل د دولتونو له لوري د هغو رشایطو برابرولو ته وایي چې له مخې یې دولتي ادارې د اوونۍ اووه ورځې، شپه او يانېښبر 

په چوپړ کې وي. برېښنایي حکومتويل دې ته وایي چې حکومتونه، دولتي امورو ته د خلکو او مختلفو ټولنو لپاره  خپلو خلکود ورځ 

 موخه له نوې ټکنالورۍ څخه کار واخلې. د ساده او آسانه الرسي په

برېښنایي حکومتويل د حکومتولۍ هغه اړخ دی چې پرته له کومې واسطې خلکو ته یو شان خدمتونه وړاندې کوي. برېښنایي 

 حکومتويل له نوې ټکنالوژۍ څخه په کار اخیستلو رسه خلکو ته د ښو خدماتو وړاندې کول او د دولت دننه بیا جوړونې ته وایي.

برېښنایي حکومت یوازې دا معنا نه ورکوي چې د هر مامور یا دولتي کارمند پر میز دې یو کمپیوټر ایښی وي، بلکې برېښنایي 

 حکومتويل سرتې موخې پايل، د دولتونو له لوري خلکو او ټولنې ته د امورو او چارو په تررسه کولو کې بنسټیز تغییرات غواړي.

ژۍ وده او د اطالعاتو په برخه کې د خلکو او مختلفو ادارو د غوښتنو تغییر او زیاتوالی هغه څه دي چې دولتونه د په یوه هېواد کې د نوې ټکنالو

منځته ابرېښنایي حکومتولۍ لپاره اړ کوي. برېښنایي حکومتويل خلکو ته په لوړ کیفیت د خدمتونو وړاند کولو کې ښه رول لري او ډېرې آسانتیاوې ر 

 وازې په څو ساعتونو کې هغه څه ته الس رسی و مومي چې پخوا به یې په ورځو یا په اوونیو انتظار ورته کاوه.خلک کولی يش ی 7کوي.

                                                           
6 E-Government Unit, Ministry of Communication and Information Technology, “A Concept Document on “why and 
what” of e-GIF,( BY: Ravi Raina): https://mcit.gov.af/sites/default/files/2018-12/e-
%20Government%20Interoperability%20Framework%20%28%20e-GIF%29.pdf 

 Gov.pdf-content/uploads/2017/08/e-http://faisalkarimi.com/wp(، پرلیکه بڼه: Government -Eحکومت الکرتونیک )7 

https://mcit.gov.af/sites/default/files/2018-12/e-%20Government%20Interoperability%20Framework%20%28%20e-GIF%29.pdf
https://mcit.gov.af/sites/default/files/2018-12/e-%20Government%20Interoperability%20Framework%20%28%20e-GIF%29.pdf
http://faisalkarimi.com/wp-content/uploads/2017/08/e-Gov.pdf
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 د برېښنایي حکومتولۍ جوړښت

مطالعاتو له مخې د برېښنایي حکومتولۍ په برخه کې د الندې څلورو برخو اړیکې مهمې دي. دا څلور برخې د برېښنایي تررسه شوو د 

ستنې ګڼل کېږي چې ټولې هغه اړیکې په کې رانغښتل شوې، چې د برېښنایي حکومت روح بلل  8مهمې څلورحکومتولۍ هغه 

 ېښنایي حکومتولۍ له الرې کومې برخې له خلکو رسه اړیکې رامنځته کوي.بر کېږي. دا څلور برخې موږ ته ښیې چې د 

یي حکومتولۍ کې تر ټولو مهم او پراخ اړخ د دولت او په پرېښنا: (G2C)یا  (Government to Citizenد خلکو او دولت اړیکه )

خلکو ترمنځ متقابلې اړیکې دي. په دې برخه کې په الکټرونیکي بڼه د خلکو څخه دولت اطالعات ترالسه کوي او بېرته په همدې 

 طریقه خلکو ته د دولت له لوري خدمات وړاندې کېږي.

په دې ډول تعامل او اړیکو کې هغه مختلفې : (G2Gیا ) (Government to Governmentاړیکې ) منځيد دولتي ادارو خپل

ادارې چې اطالعاتو ته اړتیا لري کولی يش د نورو دولتي ادارو رسه له شته اطالعاتو څخه ګټه واخيل او خلکو ته په رسعت رسه 

 خدمات وړاندې کړي.

د دولت او خصويص سکټور ترمنځ اړیکه هغه : (G2B( یا )Government to Businessد دولتي ادارو او خصويص سکټور اړیکې )

اړیکه ده چې د برېښنایي حکومتولۍ په برخه کې یې نظر نورو ته ډېر پرمختګ کړی دی. په دې برخه کې د مالیې ورکړه، د 

ي ادارو او لتټول هغه څه دي چې د دو  ،کولو الرې چارېاطالعاتو ترالسه کول، د مختلفو تسهیالتو وړاندې کول او د جواز ترالسه

 خصويص سکټور د تعامل په برخه کې د پام وړ بلل کېږي.

د کارکوونکي شخيص معلومات او د دولتي ادارو : (G2Eیا ) (Government to Employeesد دولت او دولتي کارکوونکو اړیکې )

 او کارکوونکو ترمنځ نور د اړتیا وړ معلوماتو تبادله په دې برخه کې راتلی يش.

 :ي حکومتولۍ ګټېد برېښنای

د برېښنایي حکومتولۍ له الرې په دولتي ادارو کې هغه زوړ او ستني سیستم چې له مخې یې مامورینو د اداري فساد مخنیوي: 

ټولې چارې د کاغذ پر مخ د قلم په وسیله تررسه کولې، له منځه ځي. برېښنایي حکومتويل مختلفې ادارې د انټرنېټ له الرې رسه 

خلکو کار په لږ وخت کې پرته له ځنډه په ښه توګه تررسه کېږي. له د رسه د فساد مخنیوی کېږي او خلک ته په یو نښلوي او د 

 ډول پرته له کوم توپیره خدمات وړاندې کېږي.

راټولوو  هپه دغه برخه یوه وړه بېلګې د مالیاتو په راټولو کې د برېښنایي حکومتولۍ مهم رول یادولی شو. که موږ مالیات په سنتي بڼ

او مامورین مو په مالیه ورکوونکو پسې د کتابچې او کاغذ رسه یو ځای ګرځي، پرته له شکه هم مامور او هم مالیه ورکوونکي ته په 

                                                           
 د محسن فرهادی نژاد لیکنه، "دولت الکرتنیک و حکومت داری خوب"، پرلیکه بڼه: 8 

0%20(346).pdf-http://ensani.ir/file/download/article/20110204163327 

http://ensani.ir/file/download/article/20110204163327-0%20(346).pdf
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لوی الس د فساد او درغلۍ زمینه برابرېدلی يش. خو که چېرې مالیات د برېښنایي حکومتولۍ د اصولو مطابق په بانکي سیستم 

 هم د امنیت له اړخه ډاډمن وي، له فساده او درغلیو به مخنیوی ويش. راټول يش او سیستم

د وخت او لګښت سپام هم د برېښنایي حکومتولۍ له مهمو ګټو څخه ګڼ لېږل. ځکه په دولتي چارو کې د وخت او لګښت سپام: 

ه يش. ډه، په ښه توګه تررس له نوې ټکنالوژۍ څخه کار اخیستل د دې المل کېږي، چې د خلکو کار په لږ وخت کې پرته له ځن

پخوا که خلک د یوه کوچني کار لپاره په ورځو ورځو مختلفو ادارو ته د السلیکونه راټولو لپاره په مته کېدل، د برېښنایي حکومتولۍ 

په تطبیق رسه دا هرڅه له منځه ځي او خلکو ته خدمات په ښه توګه او رسعت رسه وړاندې کېږي، چې همد د وخت او هم د 

 د سپام المل ګرځي. لګښت

برېښنایي حکومتولۍ کې هغه زور سیسمتم چې یو دولتي مامور به د کاغذ او قلم څخه کار په کې اخیستلو او  په د روڼتیا تضمین:

په چارو کې به د فساد له کبله روڼتیا نه لېدل کېده، د برېښنایي حکومتولۍ په تطبیق رسه چارې پرته له کومې واسطې، درغلۍ او 

څخه په رڼه توګه تررسه کېږي، د ټولنې ټولو خلکو ته په یوه سرتګه کتل کېږي او د ټولو کارونه او غوښتنې پرته له توپیره په فساد 

 منظم ډول رسه په نوبت رسه کېږي. 

 دد برېښنایي حکومتولۍ په تطبیق رسه د دولت په مصارفو کې کموالۍ راځي، برشي قوه کمېږي او  د دولت د مصارفو کموالۍ:

 یوه سیستم له الرې چې څو محدود کسان به یې سمبالوي، د لسګونه تنو کار مخته ځي.

ته برېښنایي حکومتولۍ په تطبیق رسه ډېری چارې د انټرنېټ په وسیله تررسه کېږي، اړتیا نش په ښارونو کې د بیروبار کموالی:

راکزو ته سه کولو یا سپارلو په موخه له کوره بهر شې او اصيل مچې د یوه کوچني کار یا معلوماتو ترالسه کولو او یا کومې فورمې ترال 

یې وريش. له دې رسه په ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمېږي، د خلکو د ګڼې ګوڼې له کوايل رسه د موټرو تګ راتګ هم کمېږي، 

 چې دا ټول بیا د ښار د هوا په وضعیت مستقیم اغېز لري.

 

 افغانستان او برېښنایي حکومتويل

م کال وروسته د نړیوالې ټولنې په مرسته د نوي نظام په رامنځه کېدو رسه، د نظام جوړونې او حکومتولۍ ۱۰۰۸فغانستان کې له په ا

په برخه کې هڅې پیل شوې. د همدې هڅو په لړ کې یو هم د حکومتولۍ په برخه کې له نوې ټکنالوژۍ څخه کار اخیستل چې 

په برخه کې ځانګړې توجه درلوده. که څه هم د ( ICTمخابراتو او معلومايت ټکنالوژۍ )افغان دولت د نورو هېوادونو په شان د 

افغان حکومت له لوري دا ډول هڅې په پرېکړو کې د خلکو د ګډون، معلوماتو ته د الرسيس د سطحې لوړولو او د عامه خدماتو 

رسه ال هم په دې برخه کې افغانستان یو ډېر وروسته په برخه کې د شته ستونزو د له منځه وړو په موخه و، خو د ټولو هڅو رسه 

 پاتې هېواد دی.
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م کال کې افغانستان د ۱۰۸۲دملګرو ملتونو سازمان له لوري د برېښنایي حکومتولۍ په برخه کې د تررسه شوې څېړنې له مخې په 

 ی هېواد و.یم ځای درلود او په سویيل اسیا کې تر ټولو ټیټ مقام لرونک۸۷۱هېوادونو په منځ کې ۸۹۱

 

 د برېښنایي حکومتولۍ په برخه کې تررسه شوي کارونه

افغانستان د برېښنایي حکومتولۍ ډګر ته تېره لسیزه را دانګيل دي او په دې موده یې ځینې سرت کارونه کړي دي، چې دلته یې 

 یادونه رضور ده:

ه هېواد او معلومايت ټکنالوژۍ پر غاړه دي او په دغ په افغانستان کې د ښې حکومتولۍ ډیر کارونه د مخابراتو مخابرايت سکټور:

کلونو کې د مخابراتو او معلومايت ټکنالوژۍ سکټور د پام وړ پرمختګ کړی دی. د مخابراتو او معلومايت ټکنالوژۍ  ۸۱کې په تېرو 

جوړوي، مخابراتو ته الس  سلنه برخه ۱۹میلیونه خلک چې د ټول نفوس  ۱۸وزارت د معلوماتو پر اساس  په افغانستان کې شاوخوا 

 رسی لري. 

 ۱.۱په دې برخه کې د سیمکارت او د مکاملې بیې هم د پخوا په پرتله را ټېټې شوې دي. دغه راز د همدې سکټور په برخه کې 

 9زره کسان په دغه برخه کې په کار بوخت دي. ۱۰۰میلیارډه ډالر پانګونه شوې او اوس مهال 

چې په اوسني عرص کې د مخابراتو او معلومايت ټکنالوژۍ په برخه کې یو مهم سیستم دی  نوري فایرب :(Fiber opticنوري فایرب )

 ولیږدوي.  او کوالی يش چې په یو ثانیه کې له لس ګېګابایټ څخه زیات شی )تصویرونه، غږیز پیغامونه...(

چې په  الوۍ په برخه کې یوه خورا مهمه پروژه ده،ټکند مخابراتو او معلومايتنوري فایرب یا فایرب آپټیک په افغانستان کې هم 

میلیونو ډالرو په پانګونې رسه افغان دولت د لومړي ځل لپاره پیل کړه. د افغانستان د مخابراتو او معلومايت  ۷۰م کال کې د ۱۰۰۷

بل غځول شوی دی، چې کې 10والیتونو ته فایرب آپټیک ۱۲کلونو کې د افغانستان  ۸۱ټکنالوژۍ د معلوماتو پر اساس، په تېرو 

 11رسه نښلولی دی.  تاجکستان او ترکمنستان ،افغانستان یې له پاکستان، ایران، ازبکستان

 د برېښنایي حکومتولۍ په برخه کې د پېژندپاڼو برېښنایي کول او د دې لړۍ پیل په افغانستان کې یو بل مهم برېښنایي تذکرې:

په افغانستان کې د برېښنايي پېژندپاڼو د وېش لړۍ د سيمې د ګڼو هېوادونو په کچه نوښت بلل کېږي. که څه هم د  کار دی.

                                                           
 د مخابراتو او معلومايت ټکنالوژۍ وزارت د برېښنایي حکومتولۍ د ریاست له آمر، ښاغيل هدایت الحق هدایت څخه ترالسه شوي معلومات. 9 

نوري  دآپټیک ته نوري فایرب هم ویل کېږي. دا ډول کېبلونه د لرې سیمو او الرو لپاره د چټګ انټرنېټ او اطالعاتو رسونې په موخه کارول کېږي. فایرب 10 

 /optic-fiber-is-https://vestanet.ir/whatفایرب په اړه نور معلومات دلته ولولئ: 

 مه، پرلیکه بڼه:۱۲م کال د اپریل ۱۱۲۲يب يب يس فاريس، "شبکه فیرب نوری افغانستان به چین وصل می شود" 11 

39654831-http://www.bbc.com/persian/afghanistan 

 

https://vestanet.ir/what-is-fiber-optic/
http://www.bbc.com/persian/afghanistan-39654831
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زره کسانو دغه پېژندپاڼې ترالسه کړې دي؛ خو که چې  ۱۰برېښنایي پېژندپاڼو د توزیع لړۍ ډېره ورو روانه ده او تر دې دمه یوازې 

 کړي. په ډېری برخو کې به خلکو او دولت ته اسانتیا وې رامنځته يش.ټول هېوادوال دغه پېژندپاڼې ترالسه 

شمېر معلومېدل،  ليکنې د لګښتونو سپام، د هېواد د وګړو د دقيقپه ټاکنو کې د درغليو مخنيوی، د ټاکنو لپاره د کارتونو د توزېع يا نوم

و جواز، ګټې، په پاسپورت، د  موټر چلولو جواز، د موټر ګرځول نړيوال سټنډرډ او له هېواده بهر د معياري پېژندپاڼې په توګه د کارولو

خوا د څو خوا د افغانستان د تابعيت د تذکرو اخیستلو مخنيوی، د يوه کس لهخط او نورو خدماتو کې آسانتيا،  بهرنيو وګړو لهنکاح

ياوې او او د مجرمينو په پېژندلو کې آسانت تذکرو اخیستلو او ورته نورو درغليو او اداري فساد مخنيوی، د جنايي جرمونو کنټرول

اتو ورکولو خوا د خدماتو وړاندې کولو، ماليداسې نور ټول هغه موارد دي، چې د برېښنايي حکومتولۍ د بنسټ په توګه د يوه دولت له

 کېږي. او راټولولو، اقتصادي ودې او پرمختيا، پاليسيو جوړولو او نورو برخو کې خورا مهم او د وخت اړتيا بلل

ډومین په انټرنیت کې د یو چا د پیژنګلوی لپاره د هغه د ویب سایټ نوم دی. د نړۍ اکرثیت (: af.د افغانستان ځانګړی ډومین)

هېوادونه د خپل نوم د رس د حروفو څخه په انټرنیټ کې د ویب سایټونو د پتو لپاره ځانګړی وروستاړی لري. افغانستان هم یو له 

 د خپل نوم تر ورستاړي الندې  ډومین  لري. هغو هېوادونو څخه چې

پر دې ټولو رسبېره په افغانستان کې له نوې ټکنالوژۍ څخه په کار اخیستلو د یو شمېر دولتي ادارو ځینې سیستمونه برېښنایي 

 شوي دي، چې له امله یې په چارو کې آسانتیا رامنځه کړې ده:

  ټولونه؛په الکټرونیکي شکل د کابل ښاروالۍ د عوایدو را 

 په یو شمېر ادارو کې د هویت د ثبت له سیستم څخه کار اخیستل؛ 

 په زیاتره دولتي ادارو کې له ډیجیټيل حارضۍ څخه کار اخیستل؛ 

 ( د برشي منابعو د معلوماتو د مدیریت سیستم یاHRMIS) ؛رامنځته کول 

 ( په ګمرکونو کې دASYCUDAله سیستم څخه کار اخیستل؛ ) 

 د پراختیایي مرسته ( کوونکي ډیټابس یاDADرامن )ځته کول؛ 

 ( د ميل اطالع رسونې یاANDC) سیسټم رامنځته کول؛ 

 ( په الکټرونیکي بڼه د مالیې ورکونې سیسټم یاe-pay؛) 

 په الکټرونیکي بڼه د پاسپورټ ترالسه کول؛ 

  

 ستونزې او خنډونه
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رسور ولري. د بریښنايي حکومتولۍ یو  12خپل هاسټنګ افغانستان تر اوسه نه توانیدلی دی چې :درلودلنه  هاسټنګ ځانګړيد 

ډیره اړين وسیله هاسټنګ بلل کیږي، ځکه ټول معلومات چې په بریښنایي حکومتولۍ کې ښکته او پورته کیږي په هاسټنګ رسور 

ې ککې ثبت او ذخیره کیږي. په اوس مهال کې ژوندی مثال یې د ویبسایتونو او انرتنیټي اپلیکیشونونو دی چې د هیواد په دننه 

 رغیږي او د نورور هیوادونو لکه پآکستان، هند، ترکیه، جرمنی، امریکا او داسې نورو هیوادونو په رسورونه کې ذخیره کیږي. 

په افغانستان کې د برېښنایي حکومتولۍ په برخه کې یوه سرته ستونزه په دې اړه د خلکو نه پوهاوی دی. د پوهاوي نه شتون: 

لیونونه وګړي مبایل او انټرنیټ ته الس رسی لري؛ خو په دې برخه کې د پوهاوي نه شتون هغه څه رسه له دې چې د افغانستان می

ګڼلی شو، چې د برښنایي حکومتولۍ سیستم یې اغېزمن کړی دی. ځکه  انټرنیټ فعالول یا خلکو ته موبایل یا سیم کارت ته 

 و په خپل منځ کې د اړیکو وسیله کیدای يش. الرسسی د بریښنايي حکومتولۍ په معنا نه دي، بلکې دا یوازې د خلک

موږ ال هم داسې خلک، حتی لوستي ځوانان لرو چې ځیرک مبایل لري او انټرنټ هم کاروي؛ خو نه يش کوالی له همدې وسیله 

 دندې د درخواست کولو، یا بل کوم لپاره ترې کار واخيل.

ی؛ حکومت وایي نوري فایرب کېبل یې ډیری والیتونو ته وصل کړی درسه له دې چې افغان د انټرنټ کمزورتیا او د بیو لوړوالی: 

خو دلته ال هم د انټرنیټ کمزورتیا او د بیو لوړوالی یې یوه لویه ستونزه ده. زموږ په ګاونډي هېواد پاکستان کې د ټیټ رسعت 

 افغانۍ کیږي. ۲۰۰۰قیمت یې د میاشتې  ام يب دی او ۱ام يب، په افغانستان کې لوړ انټرنیټ  ۱۲۰ام يب دی او لوړ یې  ۱انټرنیټ 

که څه هم د افغانستان په خپل نوم د ډومین درلودل یوه السته رواړنه ده؛  خو د بین املللی نرخونو په  د ډومین د قیمت لوړوالی:

کې چې  ډالره دی په داسې حال ۱۰قیمت  14ډالره او ډاټ کام ډاټ ای ایف ۲۰قیمت  13پرتله يې قیمت لوړ دی. د ډاټ اي ایف

 ډالره دی چې د خصويص سکتور لپاره ګرانه متامیږي. ۸۰قیمت په نړیواله سطحه 15د ډاټ کام 

د افغانستان په یو شمېر ادارو کې ال هم مامورین له کمپیوټر او انټرنټ رسه بلدتیا نه لري او خپلې  پوهاوی: ود دولتي مامورین

ې ادارو کې د بهرنیو موسسو او یا هم خپله دولت له لوري مامورینو ته چارې د قلم له الرې د قاغذ پر مخ تررسه کوي. په ځین

 کمپیوټر اخیستل شوي، خو له بده مرغه په کارونه یې نه پوهېږي او یو څنګ ته یې اېښي وي.

 

 

                                                           
 ران، او عام خلک خپل ویب سایتونه او د هغه ډیټا هلته ذخیره کړي. هاسټنګ هغه ځای دی چې حکومت، تجا12 

13 .af 

14 .com.af 

15 .com 
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 پایله

 ۸۱ه تېرو لم کال وروسته په افغانستان کې د نوي نظام په رامنځته کېدو رسه د حکومتولۍ نوی بنسټ کېښودل شو او ۱۰۰۸له 

کلونو راهیسې د حکومتولۍ د ښه کولو په برخه کې زیاتې هڅې شوې دي؛ خو جګړه او په افغانستان کې سیايس بې ثبايت هغه 

 دوه مهم فکټورونه دي، چې د په دغه هېواد کې یې د ښې حکومتولۍ پر وړاندې خنډونه رامنځته کړي دي.

ت کار او هلو ځلو ته اړتیا لري، تر څو خپلو خلکو ته په سمه توګه خدمات د ښې حکومتولۍ په برخه کې افغانستان ال هم زیا

کلونو کې د برېښنایي حکومتولۍ په برخه کې د افغان دولت هڅې د پام وړ دي؛ خو دا یوازې د یوه اوږده  ۸۱وړاندې کړي. په تېرو 

 ګه واخیستل يش.مزل وهلو لپاره څو ګامه بللی شو. اړتیا ده چې دا ګامونه زیات او په سمه تو 

د برېښنایي حکومتولۍ په برخه کې تر ټولو مهم د افغانستان لپاره د له نوې تکنالوژۍ رسه د خلکو بلدتیا او د ځانګړي هاسټنګ 

رسور درلودل هغه دوه فکټوره دي، چې د برېښنایي حکومتولۍ لپاره الره خالصوي او اجازه ورکوي چې په دې برخه کې په سمه 

        توګه کار ويش. 

 پای

 


