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 بشپړ لنډیز

جمهوریت د د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت، د معلولینو او د شهیدانو د وارثینو په چارو کې د افغانستان د اسالمي 

ولسمشر د یوه فرمان له مخې د کار، جاللمتاب نېټه د  ۱۷په  ۍ میالدي کال د جنور ۲۰۱۹حکومت یو محراقي وزارت دی. د 

 . شو.جال وزارت څخه معلولینو ټولنیزو چارو، شهیدانو او 

د چارو د پالنولو، پلي کولو، اداره کولو او وارثینو د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت، په ملي کچه د شهیدانو او 

همغږي کولو په برخه کې د هېواد په کچه مخکښه اداره ده او همدا راز نورو وزارتونو، دولتي او نادولتي ادارو او موسسو ته د 

 غاړه لري. پر سلکي مالتړ چمتو کولو مسوولیت هم پالیسیو جوړولو او م

، ځانمرګو بریدونو، روانو پوځي عملیاتو، ځمکنو ماینونو، د پولې له پورې غاړې هاوانونو او د تاوتریخوالي د لیسزو اوږدي جګړې 

 ۲۰۱۷کال څخه تر زیږدیز  ۲۰۰۱له شهیدان او ټپیان شوې دي. د نورو ډولونو المله په ستر شمېر عام افغانان او امنیتي ځواکونه 

 ۳۵۰۰د نږدې له امله میالدي کال پورې، په افغانستان کې د دولتي امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو تر منځ د وسلوالو جګړو 

 تنو څخه د زیاتو عامو وګړو د ټپي کېدلو راپور ورکړل شوی و. ۷۰۰۰عامو وګړو د مړینې او له 

ستره دوو ملي سکتورونو، د معلولینو او د شهیدانو د وارثینو د چارو ، مدیریت د یوه وزارت لپاره  د نورو مسوولیتونو تر څنګ د

ننګونه وه. په داسې حال کې چې د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت هڅه کوله چې د معلولینو او د شهیدانو د کورنیو 

د خدماتو په رسونه کې ځنډ رامنځته شوی و. د یوې خپلواکه ملي ادارې تاسیس ته د غړو زیاتېدونکې ستونزې او اندېښنې حل کړي، 

 جدي اړتیا لیدل کېدله. 

( ۱څخه وروسته، د نوموړي وزارت له کلیدي لومړیتوبونو څخه رامینځته کیدو د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت له 

( د ۳افغانانو او ونډه والو ته د رسېدلو لپاره د تر ټولو غوره تګالرو پېژندل او خپلول، او ( ډېرو ۲د وزارت عامه پوهاوی لوړول، 

. دغه د د یاد وزارت له بنسټیز لومړیتوبونو څخه و.د کورنیو او بهرنیو اړیکو لپاره د یو اغیزناک سیستم جوړول  او پلي کول وزارت

یا تګالره بلل کیږي( په پام کې لري چې د شهیدانو او معلولینو  CSAAPه کمیونیکیشن تګالره او عمل پالن )چې له دې وروسته ب

سره په  –له کلیوالو او ښاري افغانانو او ونډه والو  -په چارو کې د دولت وزارت ته وړتیا ورکړي څو د ادارې دننه او بیرون 

 اغېزمن ډول تعامل وکړي. 
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 پیژندنه

چې د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت )چې له دې وروسته به ړیکو ستراتیژې او د عمل پالن پام کې لرې چې د ا

(State Ministry for Martyrs and Disabled Affairs (MMD)    ته وړتیا ورکړي څو له ستر  “وزارت”یا )بلل کیږي

او د شهیدانو د کورنیو له غړو( او ونډه والو سره اغېزمن کمیونیکیشن/ خبرې ګړو و ومعلولیت لرونکشمېر افغانانو )په ځانګړي ډول 

خبرو اترو لپاره تګالرې جوړوي. دا په پام کې لري  /ړیکو ستراتیژې د ااترې تاسیس او وساتي. دا د اغېزمن او پر پایله متمرکز 

فعالیتونه په خپل وخت او له کم ړیکو ستراتیژې د اوي خپل د کارکوونکو ته وړتیا ورکړي څو هغړیکو ستراتیژې د اچې د وزارت د 

 لګښت سره طرحه، پالن، تطبیق او څارنه او ارزونه یې وکړي. 

او  COMAC له جګړه ځپلو ملکي وګړو سره د مرستې پروګرام د کمیونیکیشن تګالرې او عمل پالن ودې الرښوونه د وزارت،

Sayara Strategies ره پوهانو تر منځ د مسلسلو تخنیکي او همغږۍ غونډو له لورې ترسره شوې وه. په تګالړیکو ستراتیژې د ا

ترالسه شوو معلوماتو والړې وې. متمرکز ورکشاپونو څخه په مشارکتي بحثونو او کې وړاندې شوې نظریې د متمرکزو ګروپي 

، ختیځو او لویدیځو سویلی ري او مارچ میاشتو تر منځ په شمالي، میالدي کال د جنو ۲۰۱۹ورکشاپونه د  مشارکتيبحثونه او  ګروپي

د ال غوره کولو په موخه د ړیکو ستراتیژې د اسیمو کې پالن او ترسره شوي وو. د دغو غونډو موخه د وزارت او ونډه والو ترمنځ د 

ړیکو د ااړه پراخ پوهاوی جوړول وو.  د مرستې او حقونو د ګومانونو په لپاره له جګړه ځپلو سره غوره نظریو رامنځته کولو 

ورکشاپونو پر موندنو تکیه کوي څو باوري وده، د متمرکزو ګروپي بحثونو او مشارکتي  CSAAPتګالرې او عمل پالن ستراتیژې 

 وزارت له اړتیاوو سره سمه چمتو شوې ده. عکسوي او دکړي چې دغه تګالره ځمکني حقایق من

کزو ګروپي بحثونو او مشارکتي ورکشاپونو کې تر پوښښ الندې نیول شوي دي، په انفردي او په هغو موضوعاتو کې چې په متمر

د شیهدانو په چارو کې د دولت اداري کچه  په وزارت کې دننه د کمیونیکیشن ظرفیت موجوده کچه، د کلیدي تعقیبوونکو پېژندنه، 

یقې، د اغېزمن کمیونیکیشن پر وړاندې خنډونه او ښځو او لږه له لورې د کمیونیکیشن کارول کېدونکي اوسني چېنلونه او طروزارت 

کیو ته د رسېدنې له تمرکز سره د رسېدنې اغېزمنې تګالرې شاملې وې. د ګډونوالو نظریې او نظرونه د تګالرې د ودې په لومړیو 

 پړاوونو کې ثبت شوي، راټول شوي، بیا کتل شوي او تحلیل شوي وو. 

تحلیل، تر هدف الندې مخاطبین او  SWOTمل پالن په دغو برخو وېشل شوی دی: موخې او اهداف، د کمیونیکیشن تګالره او ع

، داخلي Organogramکلیدي یا اړینې ښکېلې ادارې، کلیدي پیغامونه، د کمیونیکیشن طریقې، د کمیونیکیشن تولیدات، تجویز شوی 

 ارزونه. هره برخه له یوې لنډې پېژندنې سره پیلیږي. او بیروني کمیونیکیشن، د عمل پالن بودیجه جوړونه او څارنه او
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 لرلید

له مساوي حقونو او مسوولیتونو څخه خوند اخلي او د خپل هېواد په ټولنیزو، معلولیت لرونکې وګړو یوه داسې ټولنه، چېرې چې 

 سیاسي او اقتصادي چارو کې د ګډون فرصت ولري او د شهیدانو د کورنیو د غړو حقونه خوندي وي. 

 ماموریت

شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت په توګه، چې د معلولینو او د شهیدانو د وارثینو د چارو مسوولیت په غاړه لري، د 

د دولت وزارت هڅه کوي چې معلولینو او د شهیدانو وارثینو سره مرسته په اغېزمنه او موثره توګه پالن، پلې، همغږې او اداره کړي 

 او د افغانستان د اسالمي جمهوري دولت د مخکښ وزارت په توګه پالیسۍ جوړې او مسلکي مشوره چمتو کړي. 

 اهدافموخې او . ۱

د وزارت د کمیونیکیشن موخه، د کمیونیکیشن یوه اغېزمن داخلي او بیروني سیستم ته وده ورکول او ساتل دي په داسې حال کې چې 

په ملي کچه د وزارت د رول، مسوولیتونو او خدماتو په اړه د عامه پوهاوي کچه هم لوړوي. دغه وزارت به، په تګالره کې د 

 بېلو ډولونو د پلي کولو له الرې، د دغې عمومي موخې پر ترالسه کولو تمرکز وکړي.  کمیونیکیشن د کړنو د بېال

کلن کمپاین په موده کې ترالسه  –به یې د کمیونیکیشن د یوه یو  CSAAPالندې د کمیونیکیشن یو شمېر ځانګړې موخې دي چې 

 کول وغواړي:

 زې رسنۍ(؛د وزارت وېبپاڼه، فېسبوک صفحه او ټویټر حساب وپنځوئ )ټولنی •

 پښتو او دري رادیویي اعالنات ډیزاین، تولید او د مشهورو ملي رادیو سټېشنونو له الرې یې خپاره کړئ؛ ۱۰ •

پښتو او دري تلویزیوني پیغامونه ډیزاین، تولید او د مشهورو ملي تلویزیون سټېشنونو له الرې یې خپاره  ۱۰ •

 کړئ؛

 ووېشئ؛معلوماتي پاڼې ډیزاین، چاپ او  ۴۰لږ تر لږه  •

 داسې دوه انځوریز کتابونه ډیزاین، چاپ او ووېشئ چې د وزارت کړنې او الس ته راوړنې ښیي؛ •

رسنیو ته مسلسلې مطبوعاتي اعالمیې واستوئ او د کړنې راپورونه د وزارت د ټولنیزې رسنۍ له الرې خپاره  •

 کړئ؛

 بلبورډونه ډیزاین، چاپ او وځړوئ؛ ۴۰په کابل او د هېواد د کلیدي والیتونو په مرکزونو کې لږ تر لږه  •

 غونډې ترسره کړئ؛ ۴په څلورو سیمه ییزو والیتونو )ننګرهار، هرات، بلخ او کندهار( کې لږ تر لږه  •

د کارکوونکو مسلسلې اوونیزې، میاشتینۍ او درې میاشتینۍ غونډې ترسره کړئ، د غونډو عمده برخې له ټولو  •

 لنیزې رسنۍ له الرې یې خپرې کړئ، او؛کارکوونکو سره شریکې کړئ، د وزارت د ټو

د عامه رخصتیو )په ځانګړي ډول کوچني اختر، لوی اختر او نوروز( په ورځو کې ځانګړي اعالنات ترسره او  •

 راپورونه خپاره شي. 

 

 متوقع پایلې 1.1

خه او هدف ترالسه کړي. د دغو د کمیونیکیشن تګالره او د عمل پالن، د وزارت لپاره یوه نقشه ده څو خپل د کمیونیکیشن اصلي مو

کې د کمیونیکیشن ښودل شوې کړنې په مناسب ډول ډیزاین،  CSاصلي اهدافو ترالسه کول یوازې هغه مهال امکان لري چې په 

پالن، همغږې او پلې شي. له بریالي تطبیق او د کمیونیکیشن د تګالرې او د عمل پالن د څارنې او ارزونې له یوه معیاري سیستم سره 

 د الندې یادو شوو پایلو تمه کیږي:

د وزارت د کړنو، رول، مسوولیتونو او خدماتو )په ځانګړي ډول له جګړه ځپلو وګړو سره مرسته( په اړه  •

 پوهاوي کې زیاتوالی؛

 د یې ځمن تر نویمخاطب مهمو او وزارت د چي لريبیلیغاتي سیستم لری )ټولنیز پلټفورم(  نیانال فعالیو  وزارت •

 ی؛د رامنځته کړي ستمیس زیخړا دوه زمنېاغ شنیکیونیکم

د کمیونیکیشن زیات شوی داخلي او بیروني سیستم، وزارت عامو وګړو ته د رسېدنې لپاره د کمیونیکیشن  •

 مسلکي او اغېزمنې تګالرې کاروي؛
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 د دولت دننه او بسپنه ورکوونکو/ ونډه والو زیات شویکمیونیکیشن. •

 

 ګواښونه ارزونه د پیاوړتیاوو، کمزورتیاوو، فرصتونو او . ۲

 

 

 پیاوړتیاوې
 

 ډېره ګټه •

 هدف شوي مخاطبین •

 

 کمزورتیاوې
 

 کلیوالو سیمو ته رسېدنه •

 محدودې سرچینې •

 د څرګندو موخو نه شتونه •

 

 فرصتونه
 

له جګړه ځپلو وګړو سره  •

مرستې لپاره د مالي مالتړ 

 ډېرې پیاوړې سرچینې

 

 تهدیدونه
 

د ثبت په پروسه کې د روڼتیا نه  •

 شتون

 

 

 هدف شوي مخاطبین او کلیدي/ مهم ونډه وال. ۳

برخو وېشنې ته ځانګړې شوې وه.  ډه د مهمو مخاطبینو پېژندنې او پرپه متمرکزو ګروپي بحثونو او مشارکتي ورکشاپونو کې یوه غون

لومړني، دویمه درجه او  –د دغې غونډې موخه د وزارت د مخاطبینو پېژندل او له هغه وروسته وزارت لپاره د لومړیتوب له مخې 

پر اداره کېدونکو کټګوریو د عامو وګړو وېشل وو. اصلي موخه د مخاطبینو په وېشنه کې د ګډونوالو د تجربو  –درېیمه درجه 

 په تګالره کې پیغامونه د مخاطبینو له هرې کټګورۍ سره مطابقت لري. منعکسول وو او دا باوري کول چې 

لومړني مخاطبین یا ګډونوال هغه ډلې یا افراد دي چې د وزارت په کړنو او خدماتو کې په لوړه کچه ګټه لري ځکه چې هغوي مستقیم 

لو/ مالي مالتړ کې رول لوبوي. دویمه درجه یا ګټه وړونکي یا له ګټه وړونکو سره تړاو درلودونکي دي او یا د خدماتو په چمتو کو

درېیمه درجه مخاطبین د پوهاوي په لوړولو، له جګړه ځپلو سره د مرستې او حقونو د پوهې اغېزمنولو او د دې احتمال په زیاتولو کې 

 رول لوبوي چې پیاوړي ګټه وړونکي به د وزارت د خدماتو په اړه معلوماتو سره اړیکه پیدا کړي. 

 جدول د وزارت کلیدي مخاطبین او ونډه وال، بیروني او داخلي، په لنډ ډول بیانوي: الندې
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 مخاطبین/ ونډه وال

د وزارت د 
ګټې کچه 

)ډېره، منځنۍ 
کچه، ټیټه 

 کچه(

اوسنۍ پوهه 

)کمه، اوسط، 

 ډېره(

 واک
 )کم، ډېر(

 د اغېزې شبکه
لومړنۍ، دویمه 
درجه، درېیمه 

 درجه

 بیروني مخاطبین

 معلولیت لرونکې وګړې 
 )ښاري(

 لومړنی او نورو معلولینسمیه ییزې  لوړه  اوسط لوړه 

 لومړنی  معلولین او نور مسمیه ییزې  لوړه  کمه لوړه  معلولین )کلیوال(

 لومړنی او د شهیدانو نور وارثینسمیه ییزې  لوړه  اوسط لوړه  د شهیدانو وارثین )ښاري(

 لومړنی او د شهیدانو نور وارثینسمیه ییزې  لوړه  کمه لوړه  )کلیوال(د شهیدانو وارثین 

 لومړنی کلیدي ګټه وړونکيسمیه ییزې  لوړه  اوسط لوړه  د معلولینو کورنۍ )ښاري(

 لومړنی او کلیدي ګټه وړونکيسمیه ییزې  لوړه  کمه لوړه  د معلولینو کورنۍ )کلیوال(

ورکوونکي/ د مالي مالی مالتړ 
 مالتړ همکاران

 لومړنی ملي او نړیوالې ادارې لوړه  اوسط لوړه 

افغان حکومت، لکه د عامې 
روغتیا وزارت، د ښځو چارو 

 وزارت، والیتي اداره

 لومړنی مرکزي او والیتي دولتي ادارې لوړه  له کمې تر اوسط لوړه 

 دویمه درجه مذهبي ځایونه؛ جوماتونه او یا سمیه ییزې  لوړه  کمه لوړه  مذهبي او قومي مشران

ښوونځي، پوهنتونونه، دولتي او 
 نادولتي انسټیټیوټونه

 دویمه درجه محلي ټولنې او تعلیمي مرکزونه اوسط کمه منځنۍ کچه

، ملي او نړیوالې سمیه ییزې 
 رسنۍ

 دویمه درجه نوې ادارې اوسط کمه منځنۍ کچه

 دویمه درجه محلي ټولنې، رسنۍ، ځوانان او مدني ټولنې اوسط کمه منځنۍ کچه د ځوانانو او مدني ټولنې ادارې

 لومړنی محلي ټولنې او پیاوړي ګټه وړونکي لوړ  کمه لوړه  ځوانان، ښځې او اقلیتونه

  درېیمه درجه افغان اتباع کم له کمې تر اوسط کمه  عام وګړي

 داخلي مخاطبین

په کابل کې د وزارت 
 کارکوونکي

 لومړنی شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارتد  لوړ   لوړه 

او د ریاستونه د وزارت والیتي 
 ولسوالیو مدیریتونه

 لومړنی د وزارت والیتي او د ولسوالیو په کچه ادارې لوړ  لوړه 
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 کلیدي پیغامونه. ۴

د متمرکزو ګروپي بحثونو او مشارکتي ورکشاپونو ګډونوالو د کمیونیکیشن تګالرې او د عمل پالن لپاره کلیدي پیغامونه جوړ کړي 

دغه پیغامونه داسې چمتو شوي او انتخاب شوي وو چې ډېر تمرکز پر دې و څو باوري کړي چې د تګالرې له موخې او اهدافو وو. 

 ه او د وزارت د ډېرو هدف شوو مخاطبینو له لورې د پوهېدنې او یادولو وړ وو. سره مطابق، لنډ او ساده، اسان

شوي پیغامونه الندې لست شوي دي. له بېلبورډونو پرته، دغه پیغامونه د کمیونیکیشن نورو چېنلونو لپاره د محتوا د پنځولو وړاندیز 

 ني اعالنات او نور. دیویي او تلویزیورا، نهپوسټروپر مهال هم کارېدلی شي، لکه 

 مونږ ستاسې غږونه اورو -

 دولت وزارت دید شهیدانو او معلولینو په چارو کې د  -

 معلولیت په دې مانا نه دی چې یو څوک وړتیا ونلري -

 د پوهنې له قوت سره پیاوړي کړومعلولیت لروونکې السونه سره ورکړو او راځئ  -

 مونږ ټول مساوي حقونه او مسوولیتونه لرو -

 نو تاسو د خپل هېواد او خلکو خدمت وکړئ –مونږ ستاسو خدمت کوو  -

 ته پر وخت او اغېزمنه مرسته چمتو کړي وزارت ژمن دی چې جګړه ځپلو -

 مونږ د خپلو اتالنو )افغان امنیتي ځواکونو( د قربانیو قدر کوو  -

 سره له تبعیض څخه منع کويګړې و ېمعلولیت لرونکزمونږ مذهب مونږ له  -

 په مساوي ډول د السرسي وړ ديته او د شهیدانو وارثینو معولیت لرونکې وکړې زمونږ خدمات ټولو  -
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 د کمیونیکیشن طریقې. ۵

 طریقه ۵٫۱

شوې اداره ده، نو ځکه به خپلو بیروني مخاطبینو ته د رسېدنې او د داخلي کمیونیکیشن لپاره د یوه رامنتځه دغه وزارت یوه نوې 

 اغېزمن سیستم تاسیسولو لپاره د کمیونیکیشن پر څو ګونو طریقو تکیه وکړي. 

ته د رسېدلو لپاره و موخنې او بیرونې کورد کمیونیکیشن طریقې په تفصیل سره بیانوي چې وزارت به یې د کمیونیکیشن دغه برخه 

وکاروي. هغه طریقې یا وسایل چې په الندې برخو کې یې لنډیز راوړل شوی دی، د متمرکزو ګروپي بحثونو او مشارکتي ورکشاپونو 

شوي او انتخاب شوي دي او بنسټ یې د معلولینو او شهیدانو په چارو کې د هغوي پر ساحوي تجربو وړاندیز د ګډونوالو له لورې 

 دی. 

 رادیو او تلویزیون ۵٫۲

رادیو او تلویزیون په هېواد کې د کمیونیکیشن تر ټولو اغېزمنې طریقې دي. د عصري ټلیفونونو او انټرنټ په کارونه کې له تازه 

او  پرمختګ سره سره، رادیو او تلویزیون د افغانانو تر منځ خپل ځای ساتلی دی. دا، بېسواده او باسواده وګړي په یو ډول هدف کوي

کلیوالو او ښاري وګړو ته رسیږي په داسې حال کې چې پراخه اغېزې لري. وزارت به په کابل او والیتونو کې له خپلو هدف شوو 

 مخاطبینو سره د تعامل لپاره رادیو او تلویزیون د لومړنۍ طریقې په توګه وکاروي. 

 بروشرونه او پوسټرونه ۵٫۳

م د کمیونیکیشن په پراخه کچه کارول کېدونکې، ګټورې او کم لګښت درلودونکې طریقې بروشرونه، پوسټرونه او معلوماتي پاڼې ه

دي. دغه درې طریقې په ستره کچه د دولتي او نادولتي ادارو له لورې کارول کیږي. دا د کم لګښت درلودونکي دي او وېشنه یې 

ڼې ډیزاین، چاپ او ووېشي څو خپلو باسواده مخاطبینو او اسانه ده. وزارت به د خپل کمپاین په اوږدو کې بروشرونه او معلوماتي پا

 هغو وګړو ته ورسیږي چې لږ تر لږه ساده متن لوستلی شي. 

 انالین او ټولنیزې رسنۍ ۵٫۴

په افغانستان کې د انټرنټ او ټولنیزو رسنیو چټکه وده او ډېره کارېدنه په پام کې نیولو سره، د کمیونیکیشن د هر ډول تګالرې 

وب د فکر وړ نه دی. اوسمهال د کابل په څېر له ګڼې ګوڼې په ډک ښار یا د هېواد په لرې پرتو او کلیوالو سیمو کې اوسېدونکي بریالیت

افغانان د معلوماتو د مهمو سرچینو یا له کورنیو او ملګرو سره د خبرو اترو لپاره ټولنیزې رسنۍ کاروي. د ټولنیزو رسنیو، په 

 ټر، کارول په دولتي ادارو کې هم زیاتیږي. ځانګړي ډول فیسبوک او ټوی

ټولنیزې رسنۍ د نورو ډېرو ګټو درلودلو تر څنګ د دوه اړخیز کمیونیکیشن لپاره تر ټولو غوره طریقې دي. د بېلګې په ډول، یو 

شوي پوسټ  افغان چې د هلمند والیت په لیرې پرته سیمه کې اوسیږي، کوالی شي چې د وزارت له لورې د فیسبوک پر یوه شریک

 خپل نظر څرګند یا یې پر وړاندې غبرګون وښیي. دا د کمیونیکیشن تر ټولو اغېزمن ډول دی. 

دا چې دغه وزارت یوه نوې تاسیس شوې اداره ده، د کمیونیکیشن تګالرې یوه موخه د وزارت وېبپاڼه، فېسبوک صفحه او ټویټر 

، فېسبوک صفحې او ټویټر حساب جوړول به وزارت ته وړتیا ورکړي حساب او یو داخلي سیستم ډیزاین او جوړول دي. د وېبپاڼې

چې د کمیونیکیشن یو ګټور او پر پایلو والړ دوه اړخیز سیستم را منځته کړي او دوام ورکړي. دا به همدا راز له وزارت سره مرسته 

 همکارانو سره اړیکې جوړې او وساتي. وکړي، چې له نورو دولتي ادارو، مهمو ونډه والو او بسپنه ورکوونکو یا د مالي مالتړ 

 Muralsبیلبورډونه او  ۵٫۵

بېلبورډ یوه بله اغېزمنه طریقه ده چې وزارت به یې خپلو مخاطبینو ته د ځانګړو پیغامونو رسولو لپاره وکاروي. په داسې حال کې 

چې بېلبورډ د باسواده مخاطبینو د هدف کولو وسیله ده، له مسلکي انځورونو سره بېسواده مخاطبین هم جلبولی او په اغېزمن ډول 

وزارت به د ي. بل لوري ته پر دېوالونو انځورونه جوړول هم په دغه هېواد کې مخ پر ډېرېدلو دي. مطلوب پیغام ور رسولی ش

 کمیونیکیشن د دغې طریقې له الرې هم خپلو هدف شوو مخاطبینو ته ورسیږي. 
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 عنعنوي طریقې ۵٫۶

عنوي پیغام رسوونکي دي. د هغوي ډېر په افغان ټولنه کې د جوماتونو امامان او د ټولنې او قومي مشران تر ټولو ډېر اغېزمن عن

کمیونیکیشن ډلې د د درناوی کیږي او خبرې یې منل کیږي. په کابل او والیتي او د ولسوالیو په مرکزونو کې به د وزارت د 

وکړي او جوماتونو له امامانو او د ټولنې له مشرانو سره اړیکې جوړې کړي، له هغوي سره به د وزارت د پیغامونو رسولو لپاره کار 

د وزارت د مرستې او خدماتو په اړه به پوهاوی لوړ کړي. د جمعې په ورځ لمانځه ته راغونډېدنې او د ټولنې شوراګانې، کلیوالو 

 مخاطبینو ته د رسېدلو لپاره دوه تر ټولو اغېزمن ځایونه دي. 

 عامو وګړو ته رسېدنه ۵٫۷

پي بحثونو په څېر ډېره اغېزمنه نه وي. په دغه ډول ځایونو کې پیغامونه په د کمیونیکیشن بله هېڅ طریقه به د مخامخ لیدنو یا ګرو

ډېره اغېزمنه طریقه رسول کیږي او د مخاطبینو له لورې پر وخت مالحظې ترالسه کیږي. و وزارت مامورین به د وزارت د 

او له عامو وګړو سره به وویني. دغه  لوژیستیکي اسانتیا او د کمیونیکیشن د بودیجې پر بنسټ وخت پر وخت ساحوي سفرونه وکړي

لیدنې به د یوه ال ډېر اغېزمن دوه اړخیز کمیونیکیشن لپاره الره هواره کړي، چې هغه به محلي افغانانو ته وړتیا ورکړي څو خپلې 

وکړي. عامو  اندېښنې او ستونزې شریکې او داسې غوره سپارښتنې چمتو کړي چې د کمیونیکیشن له راتلونکو کمپاینونو سره مرسته

 وګړو ته د رسېدنې د دغو لیدنو یا ساحوي لیدنو پرمختګ او راپورونه به د وزارت په رسمي وېبپاڼه کې خپاره شي. 
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 د کمیونیکیشن وسایل . ۶

بحثونو او مشارکتي ورکشاپونو کې د  په دغه برخه کې د کمیونیکیشن هغه اسباب او وسایل بیانیږي چې وزارت به یې تولید او خپاره کړي. دغه اسباب او وسایل په متمرکزو ګروپي

پر مهال د دې خبرې باوري کولو ته ځانګړې پاملرنه شوې وه ټاکلو یلو د ګډونوالو له لورې انتخابیږي. په دې کې چاپي، انالین او خپرېدونکې رسنۍ ګډون لري. د دغو اسبابو او وسا

 وي. تګالره چې د مخاطبینو تنوع یې په پام کې نیولې وي او د معلوماتو د خپراوي لپاره تر ټولو غوره 

 د کمیونیکیشن د وسایلو په مجموعه کې الندې یاد شوي ګډون لري، خو په دې پورې محدود نه دي:

 هدف شوي مخاطبین مهم موضوعات/ پیغامونه تشرېح اسباب او وسایل

 د وزارت وېبپاڼه

د وزارت وېبپاڼه، د وزارت د کار په اړه معلوماتو لپاره 

دروازه ده. دا به بیا ډیزاین او د وزارت د کار په اړه له 

معلوماتو څخه ډکه شي. په وېبپاڼه کې به ټول بنسټیز 

معلومات )د ماموریت بیانیه، د کار ساحه او مهمو اسنادو ته 

السرسی( او فعال معلومات )نوي موضوعات، تازه 

معلومات، تازه خبرونه( ګډون ولري. د وېبپاڼې د دقت، 

اړوندتوب او د وخت پابندۍ د اداره کولو او ساتلو لپاره به 

کارکوونکي انتخاب او وقف شي. دغه کارکوونکي به وېبپاڼې 

ته د محتوا، انځورونو او ویډیوګانو پورته کولو مسوولیت 

 ولري. 

 

 د وزارت په اړه عمومي معلومات •

 د عملیاتو ساحه د وزارت •

 د هغو خدماتو ډول چې وزارت یې چمتو کوي •

 د راجسترېشن په اړه معلومات •

 د مالي مالتړ اړتیاوې •

 عام وګړي •

 ګټه وړونکي )قربانیان( •

 ونډه وال •

 د وزارت کارکوونکي •

 نورې دولتي ادارې •

 ورکوونکيمالی مالتړ  •

 بروشر

په بروشرونو کې به د وزارت مهم مسوولیتونه، جوړښتونه، 

فعالیتونه او الس ته راوړنې روښانه شي. د لوړ کیفیت 

بروشور به په رنګه ډول د السرسي وړ او په دري ژبه 

 خپور شي. 

 د وزارت په اړه عمومي معلومات •

 د وزارت د عملیاتو ساحه •

 د هغو خدماتو ډول چې وزارت یې چمتو کوي •

 وګړيعام  •

 ورکوونکيمالی مالتړ  •

 ونډه وال •

 

 رسنیزې اعالمیې

رسنیزې اعالمیې به د چاپي او خپرېدونکو رسنیو له الرې د 

وزارت د کړنو په اړه د معلوماتو رسولو لپاره کارول کیږي. 

په دې کې به فعالیتونه، پېښې، نوښتونه او پالیسۍ خپریږي. 

په والیتونو کې د کارولو لپاره به د اعالمیو یوه بڼه/ ډول 

 جوړ شي. 

 راوړنېکلیدي/ مهمې الس ته  •

 نوي نوښتونه •

 عام وګړي •

 ونډه وال •

 ګټه وړونکي •
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 د عامه خدماتو اعالنات

دعامه خدماتو اعالنات هغه لنډ پیغامونه دي چې په عمومي 

ډول د رسنیو له لورې وړیا خپریږي او د عامو وګړو د ګټې 

لپاره لنډ پیغامونه رسوي، چې موخه یې د پوهاوي لوړول او 

د ستونزو په اړه د عامو وګړو روش بدلول دي. مونږ به دغه 

 ډول اعالنات په خپلو کمپاینونو کې وکاروو. 

دغه وزارت، د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د  •

 دولت وزارت دی

وزارت له جګړه ځپلو سره پر وخت او اغېزمنې  •

 مرستې ته ژمن دی

نو تاسو د خپلې ټولنې  –مونږ ستاسو خدمت کوو  •

 او خلکو خدمت وکړئ

زمونږ خدمات ټولو معلولینو او د شهیدانو وارثینو  •

 السرسي وړ دي.لپاره په مساوي ډول د 

 

 ګټه وړونکي )قربانیان( •

 د قربانیانو/ جګړه ځپلو کورنۍ •

 ونډه وال •

 خبر پاڼه 

د ودې او پرمختګ په والیتي نوښتونو کې په ساحه کې 

کې خپرې او هدف خبر پاڼه راټولې شوې کیسې به په یوه 

 شوو مخاطبینو ته به په برېښنایي ډول ورسول شي. 

 کلیدي/ مهمې الس ته راوړنې •

 نوي نوښتونه •

 عام وګړي •

 ونډه وال •

 ګټه وړونکي •

 نورې دولتي ادارې •

 بېلبورډونه

هغه بېلبورډونه چې د محلي حکومت پروګرامونه او الس ته 

راوړنې ښیي او دا چې عام وګړي څه ډول په حکومت کې ال 

ډېر ګډون کولی شي، باسواده او بې سواده وګړو ته د وزارت 

 د کار رسولو یوه غوره طریقه ده. 

 ستاسې غږونه اورومونږ  •

د شهیدانو او  –شهیدانو او معلولینو وزارت د  •

 معلولینو په چارو کې د دولت وزارت دی

معلولیت په دې مانا نه دی چې یو څوک وړتیا  •

 ونلري

معلولیت لرونکې السونه سره ورکړو او راځي  •

 د پوهنې له قوت سره پیاوړي کړووکړو 

 مونږ ټول مساوي حقونه او مسوولیتونه لرو •

نو تاسو د خپلې ټولنې  –و مونږ ستاسو خدمت کو •

 او خلکو خدمت وکړئ

ژمن دی چې جګړه ځپلو ته پر وخت او وزارت  •

 اغېزمنه مرسته چمتو کړي

د خپلو اتالنو )افغان امنیتي ځواکونو( د مونږ  •

 قربانیو قدر کوو

مذهب مونږ له معلولینو سره له تبعیض زمونږ  •

 څخه منع کوي

او د معلولیت لروونکې وګړو زمونږ خدمات ټولو  •

 

 ګټه وړونکي )قربانیان( •

 د قربانیانو/ جګړه ځپلو( کورنۍ •

 ونډه وال •
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شهیدانو وارثینو لپاره په مساوي ډول د السرسي 

 وړ دي.

 پوسټرونه
وزارت به ساده پوسټرونه وپنځوي څو باسواده او بې سواده 

 ورسوي.  ونه وګړو لپاره د وزارت کار

اتالنو )افغان امنیتي ځواکونو( د د خپلو مونږ  •

 قربانیو قدر کوو

السونه سره ورکړو او معلولین د پوهنې رازئ  •

 له قوت سره پیاوړي کړو

معلولیت په دې مانا نه دی چې یو څوک وړتیا  •

 ونلري

 ګټه وړونکي )قربانیان( •

د هغو قربانیانو کورنۍ چې په  •

 لیرې پرتو سیمو کې ژوند کوي

 

 ویډیوګانېانځورونه او 

 

وزارت به د انځورونو او ویډیوګانو یو ارشیف وساتي. په 

دې کې به د والیتي کمېټې د پرمختګ د غونډو انځورونه، د 

ساحوي لیدنې پر مهال د والیتي شورا یو انځور، د پرمختګ 

د یوې پروژې پر مهال اخیستل شوی د والي انځور او د ودې 

نځورونه ګډون ولري. او پرمختګ د سیمه ییزو کنفرانسونو ا

دغه انځورونه او ویډیویي کلېپونه به په برېښنایي ډول وساتل 

 شي او د اړتیا پر مهال به رسنیو ته د السرسي وړ وي. 

 د هغو خدماتو ډول چې وزارت یې چمتو کوي •

د کلیدي/ مهمو الس ته راوړنو او د بریالیتوب  •

 کیسې

 د وزارت مهم ونډه وال او شریکباڼي •

 وزارت کارکوونکيد  •

 عام وګړي •

 ورکوونکيمالی مالتړ  •

 ونډه وال •

 رسنۍ •

 

 کتابونهطنزي  

د متن درلودونکي انځوریز کتابونه د پیغامونو خپرولو لپاره 

غوره وسایل دي او د کم سواد درلودونکو وګړو لپاره یې 

 تعقیب اسانه دی. 

معلولیت په دې مانا نه دی چې یو څوک وړتیا  •

 ستاسې غږونه اوروونلري مونږ 

السونه سره ورکړو او معلولین د پوهنې رازئ  •

 له قوت سره پیاوړي کړو

 مونږ ټول مساوي حقونه او مسوولیتونه لرو •

مذهب مونږ له معلولینو سره له تبعیض زمونږ  •

 څخه منع کوي

 

 

 ګټه وړونکي )قربانیان( •

 د قربانیانو کورنۍ •

 ځوانان •

 بې سواده وګړي •

 

 پر دېوالونو انځورونه

 

پر دېوالونو انځورونه، باسواده او بې سواده وګړو دواړو ته د 

 کارونو رسولو لپاره یوه بله غوره وسیله ده.وزارت د 

 

 د هغو خدماتو ډول چې وزارت یې چمتو کوي •

د کلیدي/ مهمو الس ته راوړنو او د بریالیتوب  •

 کیسې

 د وزارت مهم ونډه وال او شریکباڼي •

 ګټه وړونکي )قربانیان( •

 ځوانان •

 بې سواده وګړي •

 

 ګرځنده سینمایي نمایشونه
ګرځنده سینمایي نمایشونه ډېرو مخاطبینو ته د پیغامونو 

 رسولو لپاره یوه اغېزمنه وسیله ده. 

 وزارت څه ډول کار کوي؟ •

 له جګړه ځپلو سره مرسته څه شی دی؟ •

 وزارت څه ډول خدمات چمتو کوي؟ •

 ګټه وړونکي )قربانیان( •

 ځوانان •

 بې سواده وګړي •
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دغه خدمات د وګړو کومې کټګورۍ ته چمتو  •

 کیږي؟

 

 د وزارت کار ته د ودې لپاره یوه غوره طریقه ده. چاپي اعالنات

 وزارت څه ډول کار کوي؟ •

 له جګړه ځپلو سره مرسته څه شی دی؟ •

 وزارت څه ډول خدمات چمتو کوي؟ •

دغه خدمات د وګړو کومې کټګورۍ ته چمتو  •

 کیږي؟

 عام وګړي •

 ونډه وال •

 ګټه وړونکي •
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 ټولنیزې رسنۍ ۶٫۱

د باوري کړي چې دا خبره له وېبپاڼې، فېسبوک صفحې او ټویټر حساب پنځولو څخه وروسته به د وزارت د کمیونیکیشن کارکوونکي 

په انالین ډول فعال وي او د وزارت او پراخه افغان مخاطبینو او ونډه والو یا پلي کوونکو شریکباڼو تر منځ معلومات کړنې وزارت 

. تر دغې برخې الندې ډیزاین شوي او تولید شوي اسباب او وسایل ښایي د ټولنیزې رسنۍ پوسټونه او په مسلسل ډول تبادله کیږي

 کیسې او نور بېال بېل ډولونه انالین محتوا له ځان سره ولري. 

 رادیویي اعالنات ۶٫۲

مه خدماتو رادیویي اعالنات ډیزاین، د دې لپاره چې کمپاینونه تر ټولو ډېرو وګړو ته ورسیږي او اغېزه یې زیاته وي، وزارت به د عا

تولید او خپاره کړي. د دغو اعالناتو متن به په پښتو او دري ژبو ولیکل شي او د ملي او محلي اف اېم رادیو سټېشنونو له الرې به 

جې په پام کې نیولو خپاره شي. د اعالناتو شمېر، د خپرولو فرېکونسي او د رادیو سټېشنونو انتخاب به د وزارت د کمیونیکیشن د بودی

 سره کیږي. 

 تلویزیوني اعالنات ۶٫۳

برخه کې ورباندې بحث وشو، تلویزیون ال هم په هېواد کې د کمیونیکیشن له تر ټولو ډېرو اغېزمنو  “د کمیونیکیشن طریقې”څنګه چې 

په نښه کوي. وزارت به تلویزیون د د وسیلو څخه یوه ده. دا د هېواد په ښارونو او کلیو کې باسواده او بې سواده دواړه طبقې وګړي 

لومړنۍ وسیلې په توګه وکاروي. وزارت به تر دغې برخې الندې تلویزیوني اعالنات ډیزاین، جوړ او خپاره کړي. د اعالناتو 

 اوږدوالی، د خپرولو فرېکونسي او تلویزیوني چېنل به د وزارت د کمیونیکیشن بودیجې ته په پام سره انتخاب شي. 

 

 بیلبورډونه ۶٫۴

بیلبورډونه په مسلکي بیلبورډونه ال هم په هېواد کې د کمیونیکیشن له تر ټولو ډېرو مشهورو او اغېزمنو وسیلو څخه یوه ده. که چېرې 

ډول ډیزاین او په مهمو ښاري او له ګڼې ګوڼې ډکو ځایونو کې نصب شي، پرته له شکه به د وزارت د کمیونیکیشن کمپاین لپاره 

 پایلې ولري. مثبتې 

وزارت به د کمیونیکیشن د بودیجې پر بنسټ بیلبورډونه ډیزاین، تولید او د هېواد په مرکز کابل ښار او نورو والیتي مرکزونو کې 

 نصب کړي. وزارت به دغه وسیله د خپلو فعالیتونو او له جګړه ځپلو سره د خپلې مرستې په اړه د پوهاوي لوړولو لپاره وکاروي. 

۶٫۵ Murals 

په تېرو څو کلونو کې، په افغانستان، په ځانګړي ډول د کابل ښار په عامه ځایونو کې، پر دېوالونو انځورونه جوړول ډېر دود شوي 

دي. پر دېوالونو انځورونه جوړول د بېلبورډونو او د اعالناتو د لوحو )ساین بورډونو( د ځای نیوونکي په توګه راڅرګندیږي. وزارت 

و خدماتو او فعالیتونو او د خپلې اصلي موخې یا شتون په اړه د خپلو مخاطبینو د خبرولو لپاره پر دېوالونو د انځورونو له به هم د خپل

 ترسیمولو څخه ګټه واخلي. 

 بروشرونه او پوسټرونه ۶٫۶

کم لګښت درلودونکې طریقې بروشرونه، پوسټرونه او معلوماتي پاڼې له مخاطبینو سره د تعامل لپاره درې تر ټولو ډېرې ګټورې او 

دي. بل هېڅ وسیله د بروشرونو او پوسټرونو په څېر د یوه شرکت یا ادارې پیغام په اغېزمنه او ګټوره توګه رسولی نه شي. د 

بروشرونو او پوسټرونو د چاپ شمېر به د وزارت د کمیونیکیشن د بودیجې له مخې ټاکل کیږي. دغه بروشرونه او پوسټرونه به په 

ي مرکزونو کې د وزارت د اړونده ډیپارټمنټونو له الرې ووېشل شي او که بودیجه موجوده وي، ډېرو وګړو ته د رسېدلو لپاره به والیت

 د ولسوالیو په مرکزونو کې هم ووېشل شي. 

 پاڼه خبر  ۶٫۷
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یا خبر پانه ډول واستوي. وزارت به د  تولید او رسنیو ته په پرلپسېخبر پاڼه د وزارت د کمیونیکیشن او عامه معلوماتو ډیپارټمنټ به 

خبري اعالمیو له الرې عامو وګړو ته د وزارت د پالنونو او پالیسیو، فعالیتونو او راتلونکو پالنونو په اړه معلومات چمتو کړي. دغه 

تینۍ مجله هم خپره مطبوعاتي اعالمیې به د وزارت په رسمي وېبپاڼه او فېسبوک صفحه هم خپرې شي. وزارت به همدا راز دوه میاش

کړي څو افغانانو، دولتي شریکباڼو او نادولتي ادارو ته د خپلو الس ته راوړنو، پالن شوو فعالیتونو او پرمختګ په اړه تفصیلي او 

 پراخه نظرونه چمتو کړي. 

 انځوریز کتابونه ۶٫۸

وزارت به د کمیونیکیشن د کلني پړاو په موده کې، لږ تر لږه دوه انځوریز کتابونه ډیزاین او خپاره کړي. انځوریز کتابونه به د 

انځورونو په ژبه د وزارت د بریالیتوب کیسې وښیي او د وزارت د بریالیتوب درې میاشتینۍ کیسې او مهمې الس ته راوړنې به تر 

 بودیجه اجازه ورکړي، دغه کتابونه به په درې میاشتیني ډول هم خپاره شي. عامه اړیکو رې د وزارت د پوښښ الندې راولي. که چې

 کمیونیکیشنکورنې او بهرنې   .۷

او بیروني سیستم بنا وي چې اداره یې تعقیبوي. که چېرې سیستم کورنې د یوې ادارې د کمیونیکیشن بریالیتوب د کمیونیکیشن پر هغه 

شرېح شوی وي، اداره به له بیروني مخاطبینو او داخلي کارکوونکو سره په اغېزمن ډول کمیونیکیشن ترسره کړي. د په څرګند ډول ت

کمیونیکیشن پر مهال له ننګونو سره مخ شي. له همدې امله، د کورنې او بهرنې دې برعکس، که چېرې سیستم ناڅرګند وي، اداره به 

 رې د بریالیتوب لپاره مهمه ده. یوې ادارې د کمیونیکیشن طریقه د دغې ادا

کمیونیکیشن له یوې لنډې پېژندنې څخه وروسته، دغه برخه وزارت لپاره کلیدي طریقې بیانوي څو په اداره کې دننه کورنې او بهرنې 

ترالسه  بیرون پر وخت او اغېزمن کمیونیکیشن ولري. دغه برخه به له وزارت سره د هغو اداري او د کمیونیکیشن د مهمو موخو په

 په برخه کې بیان شوي دي.  “اهداف او موخې”کولو کې مرسته وکړي چې د کمیونیکیشن تګالرې د 

 کمیونیکیشنکورنې  ۷٫۱

داخلي کمیونیکیشن په یوه اداره کې دننه د هغو معلوماتو او نظرونو تبادله ده چې د ادارې دکړنو د ترسره کولو لپاره مهم وي. په 

داخلي کمیونیکیشن کې پیغامونه او معلومات د شخصي او غونډو له الرې هم تبادله کېدلی شي. همدا راز د برېښنایي کمیونیکیشن، 

د سکایپ، وټس اپ، وایبر یا نورو ګرځنده پروګرامونو، په توګه هم کیدلی شي. داخلي کمیونیکیشن همدا راز لکه برېښنالیکونه یا 

 ښایي رسمي یا نارسمي وي او د معلوماتو تبادله ښایي عمودي یا افقي وي. 

په ګټوره طریقه ترسره  د کمیونیکیشن په څرګند ډول تشرېح شوی او ساتل شوی سیستم له کارکوونکو سره مرسته کوي چې خپل کار

کړي، له بیروني مخاطبینو سره مسلسل اړیکه ولري او د اداري ماموریت یو څرګند احساس رامنځته کوي په داسې حال کې چې د 

پیاوړو ستونزو د پېژندلو او ورسره د چلند کولو وړتیا پیدا کوي. د دې باوري کولو لپاره چې په کابل او والیتونو کې د وزارت د 

وونکو تر منځ د داخلي کمیونیکیشن او خبرو اترو یو اغېزمن سیستم موجود وي، د وزارت د کمیونیکیشن کارکوونکي به پر کارک

 هغو طریقو فکر وکړي چې په الندې فرعي برخو کې تشرېح شوي دي. 

 

 کمیونیکیشن یو پالن جوړولکورنی 

( د وزارت د کمیونیکیشن وسایل ۲، موخې ارت د کمیونیکیشن ( د وز۱کمیونیکیشن د یوه پالن جوړول دي چې کورنې لومړی ګام 

دا اړینه ده چې اهداف د کابل د مرکزي دفتر ( د الس ته راوړنو، څارنې او غونډو لپاره یو مهالوېش پکې ګډون لري. ۳او پالیسۍ او 

 مهال الندې فکتورونه په پام کې ونیسي:وزارت باید د داخلي کمیونیکیشن د پالن جوړولو پر  او والیتي دفترونو تر منځ ووېشل شي.
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 څه شی دی؟ پالنونه به څو ځل رامنځته شي؟ چېرته؟موخه ځانګړی: د وزارت 

 کمیونیکیشن اهداف څه ډول اندازه کړي؟کورنې د اندازه کولو وړ: وزارت به د خپل 

 ترالسه کولو وړ دي؟د ترالسه کولو وړ: ایا اوسنیو سرچینو او حالت ته په لیدلو د وزارت اهداف د 

 واقعي: ایا د وزارت پالن د دې جوړښت او اوسني ظرفیت ته په لیدلو واقعي دي؟

 پر وخت: ایا د وزارت مهالوېش په ښه ډول تشرېح شوی او د ترالسه کولو وړ دی؟

 

 دوه اړخیز کمیونیکیشن

له لورې د ټیټې کچې مامورینو ته وي، اغېزمن به ښکته کچې یا د لوړپوړو چارواکو  –کمیونیکیشن چې یوازې له پورته کورنې هغه 

نه وي. دوه اړخیز کمیونیکیشن د نړیوال کمیونیکیشن لپاره ډېر اغېزمن دی. کارکوونکي غواړي وپوهیږي چې هغوي د معلوماتو پر 

ټونو او ریاستونو له وړاندې غبرګون ښودلی شي، اندېښنې څرګندولی شي او نظریې رامنځته کولی شي. وزارت باید د ټولو ډیپارټمن

 لورې کمیونیکیشن وهڅوي. اوونیزې غونډې او د کارکوونکو غونډې )الندې ورباندې بحث شوی دی( یوه غوره طریقه ده. 

 مهمې پاملرنې

 وي. په دې کې باید د وزارت دننه او په ټولو دوامداراو  ټولشمولهکمیونیکیشن پالن باید کورنی د دې لپاره چې اغېزمن واوسي، د 

ډیپارټمنټونو کې هر څوک ګډون ولري او والیتي دفترونو ته ورسیږي. له دې پرته، کارکوونکي باید د کمیونیکیشن له پروټوکولونو 

وزارت باید د کمیونیکیشن سره بلد او هوسا وي. په دې کې باید کارول شوې طریقې/ وسایل او د مناسب ځواب وختونه ګډون ولري. 

وافقه وکړي چې مالتړ ولري. د برېښنالیک یو معیاري شوی سیستم د کمیونیکیشن د لومړنۍ وسیلې په توګه له یوه لومړني ډول سره م

ډېر اغېزمن دی، چې د عاجلو وختونو لپاره ټلیفوني اړیکې وکارول شي. د سکایپ، وایبر، برېښنالیک او لیکلي پیغام په څېر د 

ي. په یوه ځای کې د ټولو خبرو اترو ریکارډ ساتل د اغېزمنو ورځنیو عملیاتو کمیونیکیشن د مختلفو چینلونو کارول اغېزمنتوب ختمو

اسانه کوي. وزارت باید د ځواب پر هغه وخت هم خبرې وکړي، چې موافقه ورباندې څیړنه لپاره ګټور دی او ستونزه حل کول/ 

وزیر څخه نیولې د ټیټې کچې تر مامور پورې د ساعته. له  ۲ساعته او د ټلیفوني اړیکو لپاره  ۲۴شوې وي لکه د برېښنالیک لپاره 

 ولري. برابروالې وزارت ټول کارکوونکي باید د وسایلو او مهالوېشونو سره 

 وسایل

 د برېښنالیک سیستم

کارونې او له وزارت څخه د بیرون کمیونیکیشن لپاره د برېښنالیک کمیونیکیشن یو معیاري سیستم رامنځته کورنې وزارت به د 

کړي. په کابل او والیتونو کې د وزارت ټول کارکوونکي باید معیاري سواګریز برېښنالیک پتې ولري. برېښنالیک باید نوم، تخلص، 

 وم او پته او د وزارت د رسمي وېبپاڼې لېنک ولري. شمېره، برېښنالیک، وزارت نګرځنده منصب، د دفتر 

 د کارکوونکو غونډې

وزارت به په هرو دریو میاشتو کې لږ تر لږه یو ځل د کارکوونکو غونډې راوبولي. په دغو غونډو کې به د ډیپارټمنټونو مشران او 

د غږ پورته کولو او سپارښتنو کولو لپاره به فرصت  استازي د خپلو فعالیتونو د ودې په اړه راپور وړاندې کړي او د اندېښنو په اړه

ولري. دغه غونډې به وزارت ته فرصت ورکړي چې د خپلو کارکوونکو تر منځ کاري اړیکې اصالح او د پرانیستو خبرو اترو لپاره 

اندې خنډونه به ځای تسهیل کړي چېرې چې به هغه ستونزې له منځه والړې شي چې ښایي د معلوماتو د اغېزمن جریان پر وړ

وپنځوي. د والیتي دفترونو کارکوونکي باید همدا راز په پام کې ونیسي چې له کابل سره د شخصي اړیکو ساتل مهم دي او دا چې 

 اهداف او عملیاتي کړنالرې له یو بل سره مطابقت لري. 

 د کارکوونکو اوونیزې غونډې

غه غونډې به د ډیپارټمنټ مدیرانو ته فرصت ورکړي چې د خپلو وزارت به د کارکوونکو مسلسلې اوونیزې غونډې جوړې کړي. د

اوونیزو فعالیتونو د پرمختګ او راتلونکې اونۍ لپاره پر پالن شوو فعالیتونو راپور وړاندې کړي. یو مشخص کس به ټولو هدف شوو 

ډونوالو سره د غونډې عمده ټکي ترالسه کوونکو ته د برېښنالیک له الرې د غونډې مهالوېش واستوي او وروسته به له حاضرو ګ

 شریک شي. 
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 د میاشتې غوره کارکوونکی

کمیونیکیشن لپاره یوه اغېزمنه وسیله ده. په داسې حال کې چې دا د کارکوونکي د سخت کورنې  د ټاکل “د میاشتې غوره کارکوونکی”

ه ییز کار روحیه هم پیاوړې کوي. له همدې امله، کار ستاینه کوي او د معیاري کار د دوام لپاره یې هڅوي، د کارکوونکو تر منځ د ډل

وزارت به د میاشتې د غوره کارکوونکي په توګه خپل یو ډېر او سخت کار کوونکی غړی انتخاب او له هغه وروسته به یې د وزارت 

 د وېبپاڼې او ټولنیزې رسنۍ له الرې پروفایل خپور کړي. 

 کمیونیکیشن بهرني ۷٫۲

بیروني کمیونیکیشن هغه کمیونیکیشن دی چې له ادارې څخه بیرون وګړو سره ترسره کیږي. له ادارې څخه بیرون ښایي افراد یا 

ادارې وي، چې د ادارې د کمیونیکیشن پیغامونه ترالسه کوي. یوه اداره د بیروني کمیونیکیشن له الرې له هغو افرادو یا بنسټونو سره 

چې د دغې ادارې د بریالیتوب لپاره مهم وي. د بیروني کمیونیکیشن له الرې بیروني وګړي د ادارې د  په اړیکه کې پاتې کیږي،

 ماموریت او هدفونو، خدماتو او فعالیتونو او باالخره د ادارې د شتون په اړه پوهیږي. 

 کمیونیکیشن یو پالن جوړولکورنې د 

، لکه د بسپنه ورکوونکو د موخو دا به د وزارت د بیروني کمیونیکیشن د کمیونیکیشن د یوه پالن جوړول دي. بهرنې لومړی ګام د 

مه  ۱۱نوي مالي مالتړ کچې، نویو راجستر شوو قربانیانو، د هغو وګړو چې رسېدنه ورته شوي وي او دخیلو دولتي ادارو سربېره په 

دفترونو تر منځ هدفونه او کلیدي فعالیتونه  دا اړینه ده چې د کابل مرکزي دفتر او والیتيبرخه کې بیان شوی عملي پالن وي. 

 وزارت باید د د اخلي پالن جوړولو پر مهال الندې فکتورونه په پام کې ونیسي: ووېشل شي.

 ځانګړی: د وزارت اهداف څه دي؟ څو ځل؟ چېرته؟ څوک مسوول دی؟ 

 د اندازه کولو وړ: وزارت به یې اغېزمنتوب او رسېدنه څه ډول اندازه کړي؟

 ترالسه کولو وړ: ایا اوسنیو سرچینو او حالت ته په لیدلو د وزارت اهداف د ترالسه کولو وړ دي؟د 

 واقعي: ایا د وزارت پالن د دې جوړښت او اوسني ظرفیت ته په لیدلو واقعي دي؟

 پر وخت: ایا د وزارت مهالوېش په ښه ډول تشرېح شوی او د ترالسه کولو وړ دی؟

 

 وسایل

له ادارې څخه بیرون وګړو سره د کمیونیکیشن لپاره بېال بېل وسایل او طریقې کارول کیږي. بیروني کمیونیکیشن لپاره ځینې ډېر 

کارېدونکي او اغېزمن وسایل او طریقې، عامه اړیکې، مطبوعاتي غونډې، د ونډه والو غونډې، د وېبپاڼې محتوا او د ټولنیزو رسنیو 

میې، برېښنالیکونه او نور دي. وزارت به د خپل بیروني کمیونیکیشن لپاره الندې یادې شوې طریقې پوسټونه، مطبوعاتي اعال

 وکاروي څو باوري کړي چې خپل ونډه وال او افغان وګړي په خپل وخت او اغېزمنه طریقه دخیلوي. 

 د وزارت وېبپاڼه

ېبپاڼې له الرې ورسوي. دغه وېبپاڼه به د وزارت رسمي وزارت به خپلو بیروني مخاطبینو ته خپل مهم پیغامونه او معلومات د و

وېبپاڼه وي چې خلک به د وزارت په اړه د اعتباري معلوماتو ترالسه کولو لپاره ورته مراجعه کوي. له دې پرته چې بیروني 

 یکیشن ساتلو لپاره اړینه ده. کمیونیکیشن لپاره به یوه اغېزمنه وسیله وي، وېبپاڼه له مخاطبینو سره پر پایله والړ دوه اړخیز کمیون

 ټولنیزې رسنۍ 

ټولنیزې رسنۍ د بیروني کمیونیکیشن له تر ټولو مهمو وسیلو څخه دي. د تېرو کلونو په اوږدو کې، له مخاطبینو سره د چټک او موثر 

و وسیلو په توګه څرګند شوي دي. کمیونیکیشن رامنځته کولو او ساتلو لپاره فیسبوک او ټویټر د ادارو لپاره د دوو تر ټولو ډېرو اغېزمن

دغه دواړه د بیروني کمیونیکیشن لپاره تر ټولو کم لګښت لرونکي او موثر وسایل دي. وزارت به فیسبوک او ټویټر بیروني 

 کمیونیکیشن لپاره د دوه کلیدي ټولنیزو رسنیو په توګه وکاروي. 
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 برېښنالیکونه

وسیلې په توګه برېښنالیک هم وکاروي. وزارت به په ځانګړي ډول له خپلو ونډه  وزارت به بیروني کمیونیکیشن لپاره د یوې کلیدې

والو سره د برېښنالیکونو له الرې اړیکه وساتي. په کابل او والیتونو کې د وزارت کارکوونکي به د برېښنالیک یو واحد سیستم 

 وکاروي څنګه چې د داخلي کمیونیکیشن په فرعي برخه کې بیان شوي دي. 

چې د پیاوړو ګټه وړونکو، د هغوي د کورنیو غړو، بسپنه ورکوونکو او نورو وزارتونو په ګډون کلیدي خبرپاڼه ې میاشتینی یو در

ونډه والو ته د وزارت د فعالیتونو او الس ته راوړنو په اړه معلومات ورکوي. په ټولو برېښنالیکونو کې باید برانډېنګ او بازارموندنه 

  په دوامداره توګه وشي.

 غونډېرسنیز 

غونډو کې ګډون هم بیروني مخاطبینو ته د رسېدلو او د ادارې د اصلي پیغامونو رسولو لپاره یوه اغېزمنه طریقه ده. د رسنیزو په 

غونډو کې برخه واخلي او افغانانو ته به د وزارت پیغام ورسوي. په دغو غونډو کې ګډون رسنیزو وزارت لوړپوړي مامورین به په 

، ملي او نړیوالو رسنیو سره اړیکې جوړې کړي. د وزارت د سمیه ییزو از د وزارت مامورینو ته فرصت ورکړي چې له به همدا ر

غونډې تعقیب کړي او رسنیو ته د اړینو معلوماتو رسنیز کمیونیکیشن او عامه اړیکو ډیپارټمنټ به یو پالن هم چمتو کړي څو مسلسلې 

 جریان/ رسول باوري کړي. 

 رسنۍ

له رسنیو سره اړیکې جوړول او ساتل د وزارت د کمیونیکیشن اهدافو لپاره ډېر مهم دي؛ کله چې رسنۍ په ښه ډول مدیریت شي، 

وزارت کوالی شي چې د کمیونیکیشن د یوې بیرونۍ ډلې په توګه عمل وکړي چې په داخل کې د ترسره شوي کار لپاره اضافه وي. 

رسنیز پوښښ تمرکز وکړي. د پیسو په بدل کې د رادیو او تلویزیوني اعالناتو او چاپي اعالناتو په باید د پیسو په بدل کې او پر وړیا 

څېر رسنیز پوښښ ترالسه کولو ستونزمن نه وي، خو مهمه دا ده چې د وزارت د کمیونیکیشن ډله له نامتو رسنیو سره باور او 

ړیا رسنۍ ترالسه کول ستونزمن دي، سره له دې چې وزارت یوه ملګرتیا جوړه کړي څو په کم لګښت مهم وختونه ترالسه کړي. و

ګټه لري هغه دا چې له جګړه ځپلو سره په مرسته کې ډېرې کیسې ګډون لري چې رسنۍ یې د موندلو په هڅه کې وي. که چېرې 

سته کوي. دغه کیسې به په وزارت د معلولینو او د شهیدانو د وارثینو په اړه مثبتې کیسې چمتو کړي، وزارت او خبر دواړو سره مر

 احتمالي ډول ډېرو خلکو ته ورسیږي او د پیسو په بدل کې د رسنیو د کیسو په پرتله به ستره اغېزه ولري. 

 د ټلیفوني اړیکو مرکز/ کال سنټر

فوني اړیکو له هدف شوو مخاطبینو، په ځانګړي ډول مهمو ګټه وړونکو او د هغوي د کورنیو له غړو، سره د ښکېلېدلو لپاره د ټلی

مرکز یو اختیار دی. سره له دې، د ټلیفوني اړیکو مرکز مهمو سرچینو او ډېرې اغېزمنې ریکارډ ساتنې ته اړتیا لري. که چېرې د 

او د شهیدانو د کورنیو ثبتېدنه بشپړه نه معلولیت لرونکې وګړو ټلیفوني اړیکو د مرکز له الرې ترسره شوې غوښتنې، شکایتونه یا د 

مناسب ډول تعقیب نه شي، د وزارت د اعتبار له منځه تللو خطر لري. د بدیل په توګه، وزارت ښایي پر خپله فېسبوک شي یا به 

 نظرونه، اړتیاوې او واقعیتونه درک کړي. سیمه ییزصفحه شوې تبصرې تحلیل کړي څو د عامه اړیکو د ناکامېدلو له خطرونو پرته 

 د وزارت تلویزیوني چینل

تلویزیوني چینل هم په نظر کې ونیسي، خو دا هم سرچینو ته اړتیا لري. یو ځانګړی شوی چینل د لوړ کیفیت محتوا وزارت ښایي یو 

مسلسل ډیزاین، تولید او خپرېدنې ته اړتیا لري. د وزارت محدودو بشري او مالي سرچینو ته په لیدلو، د عامه خدماتو اعالنات، چې 

 ن دي او په بودیجه کې په نظر کې نیول شوي دي. پر تلویزیون به خپاره شي، ډېرې اغېزم

 والیتونو او ولسوالیو ته سفرونه

ساحوي سفرونه او مخامخ لیدنې، بیروني کمیونیکیشن لپاره له تر ټولو ډېرو اغېزمنو وسایلو څخه دي. د وزارت مامورین به د 

ولسوالیو مرکزونو ته سفرونه وکړي او له اوسېدونکو  وزارت د کمیونیکیشن د بودیجې پر بنا والیتونو او د امکان په صورت کې د

 سره به وویني. د دغو سفرونو پرمختګ به وروسته د رسمي وېبپاڼې او ټولنیزو رسنیو له الرې خپور شي. 



 22 

 له نورو وزارتونو سره همغږي ۷٫۳

وزارت، د عامې روغتیا وزارت، پوهنې وزارت، د وزارتونه او په والیتي کچه یې ډیپارټمنټونه یې کلیدي بیروني مخاطبین دي. دغه 

ښځو چارو وزارت او لوړو زده کړو وزارت سره نږدې اړیکې لري. د دې باوري کولو لپاره چې د وزارت او نورو دولتي 

 ډیپارټمنټونو تر منځ د معلوماتو مسلسله تبادله موجوده ده، د وزارت مامورین باید الندې ټکي په پام کې ونیسي:

 کړيرامینځته تونو دننه د اړیکو نقطې دي وزارد کلی •

 د پوښتنو او اړونده غونډو ته د بلنو په ګډون، د اړیکو له نقطو سره د برېښنالیک له الرې پرلپسې اړیکې وساتي •

 له کلیدي وزارتونو سره د همغږۍ په بیروني ډول ترتیب شوو غونډو کې ګډون وکړي •

 پالن او کلیدي وزارتونو ته بلنه ورکړيد همغږۍ درې میاشتینۍ/ نیم کلنۍ غونډې  •

 د اضافي همکارۍ هڅونې په موخه د رسنیو په تولیداتو کې له کلیدي وزارتونو سره پارټنرشېپونه/ شریکباڼۍ روښانه کړي •

 والیتي دفترونو لپاره د ادارې دننه د همغږۍ پالنونه جوړ کړي •

 میاشتینیو غونډو پر اهمیت ټینګار وکړيد ادارې دننه د همغږۍ او د کارکوونکو د غونډو او درې  •

 کلتور پر تاسیسولو کار وکړيکږرنې د ادارې دننه همکارۍ د  •

 ورکوونکو سره کمیونیکیشنمالې مالتړ له  ۷٫۴

بسپنه ورکوونکي یا د مالي مالتړ همکاران هم د وزارت لومړني بیروني مخاطبین دي. د وزارت او د مالي مالتړ د پیاوړو همکارانو 

نځ یې پر وخت او اغېزمن کمیونیکیشن، د کمیونیکیشن او عامه پوهاوي د راتلونکو کمپاینونو د بریالۍ پالن جوړونې او پلي تر م

کولو لپاره کلیدي دی. وزارت به د همغږۍ او دوامداره تخنیکي غونډو، د برېښنالیکونو د اغېزمنې تبادلې او د بسپنه ورکوونکو د 

الرې، چې د فعالیتونو په پلي کولو کې روڼتیا او پایلې ښیي، د خپلو ټولو لومړنیو او پیاوړو بسپنه هغو راپورونو چمتو کولو له 

ورکوونکو د کمیونیکیشن یو موثر او اغېزمن سیستم جوړ کړي. د رسنیو ترالسه شوې ټوټې، د بریالیتوب د کیسو او کلیدي الس ته 

ورکوونکو تر منځ د وزارت د اعتبار زیاتولو لپاره مهم دي. ټینګار کوونکي راوړنو روښانه کول هم د پوهاوي لوړولو او د بسپنه 

 اوسئ او له بسپنه ورکوونکو سره د رسنیو ترالسه شوې ټوټې شریکې کړئ څو د وزارت کار روښانه شي.

 بودیجه. ۸

لګښتونه په پام کې ونیسي او د کړنو دا د وزارت د کمیونیکیشن تګالرې د بودیجې برخه ده. وزارت باید د خپل کمیونیکیشن د 

کمیونیکیشن د فعالیتونو او د عملي پالن په برخه کې د تشرېح شوو غونډو لپاره بودیجه ځانګړې کړي. د وزارت د کمیونیکیشن 

د  کمپاین لپاره موجودې مالي سرچینې  ښایي د دولت هغه بودیجه وي چې وزارت ته د کمیونیکیشن، معلوماتو او د عامه اړیکو

فعالیتونو لپاره ځانګړې شوې وي او یا هم ښایي ملي یا نړیوالې بسپنه ورکوونکې ادارې وي. الندې د بودیجې د جدول راوړل شوې 

نمونه به له وزارت سره د خپلې کمیونیکیشن تګالرې او د راتلونکي بل هر ډول بودیجې چمتووالي لپاره د بودیجې د تخمین په پروسه 

 کې مرسته وکړي. 
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  د کمیونیکیشن فعالیتونه

 فریکونسي/ د خپرېدلو وخت واحد فعالیت شمیره
په یوه وخت کې 

 اندازه
 بشپړه بودیجه د بودیجې سرچینه د یوه واحد بیه

  چاپي تولیدات

        پوسټرونه 1

        معلوماتي پاڼې 2

        انځوریز کتابونه 3

        بیلبورډونه 4

 انالین/ ټولنیزه رسنۍ

       وېبپاڼه جوړه کړئ 5

        فیسبوک صفحه جوړه کړئ 6

        ټویټر حساب جوړ کړئ 7

8 

فیسبوک صفحې او ټویټر حساب 

        ته وده ورکړئ

  خپرېدونکې رسنۍ/ رادیو او تلویزیون

9 

رادیویي اعالنات ډیزاین، تولید او 

        خپاره کړئ

10 

تلویزیوني اعالنات ډیزاین، تولید 

         او خپاره کړئ

 عامه ګډون/ د شبکه جوړولو غونډې

11 

غونډې پالن  ۴د شبکه جوړولو 

        او ترسره کړئ

        عمومي رخصتۍ ولمانځئ 12

  بشپړه مجموعه
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 د عمل پالن. ۹

کلن پالن دی. د عمل په دغه پالن کې د کمیونیکیشن بیان شوي فعالیتونه هغه فعالیتونه دي چې په متمرکزو ګروپي بحثونو او  –الندې د تګالرې لپاره د عمل د تطبیق یا تګالرې یو یو 

وي فعالیتونه به ډیزاین، پالن، تطبیق او باالخره د کمپاین په یوه یو کلنه موده کې مشارکتي ورکشاپونو کې د ګډونوالو له لورې تجویز شوي وي. په الندې پالن کې د کمیونیکیشن بیان ش

تینې وه. د عمل په الندې یاد شوي پالن کې به یې څارنه او ارزونه وشي. که چېرې د ځانګړې شوې بودیجې کچه معلومه وای، د واقعي فعالیتونو پالن جوړونه به ال ډېره څرګنده او ریښ

 لیتونه یوازې یو تخمین دی او د وزارت د کمیونیکیشن کارکوونکي به اړین بدلونونه، تکرار او اصالحات پکې راولي. پالن شوي فعا

شمی

 ره

د کمیونیکیشن 

 فعالیت
 موخه چینل هدف

هدف شوي 

 مخاطبین

کلیدي پیغام/ 

 محتوا
 مسوول شخص

 وخت او فریکونسي

 اکتوبر سپتمبر اګست جوالی

نوومب

 ر

ډېسمب

 ر

جنور

 ی

فبرور

 جون مئ اپریل مارچ ی

 چاپي رسنۍ

 پوسټرونه 1

د وزارت فک شیټ 

تازه شوی، خپور 

شوی او وېشل شوی 

 دی

مخامخ رسول 

او د برېښنالیک 

 له الرې وېشنه

د وزارت انځور، 

لرلید، ماموریت او 

الس ته راوړنې د 

وزارت د ونډه والو 

له الرې رسېدلي 

 دي. 

د وزارت ټول 

داخلي او 

بیروني 

 مخاطبین

د وزارت د 

کمیونیکیشن 

موخې، الس ته 

راوړنې، پالنونه 

او کلیدي 

 فعالیتونه

د محتوا د ودې 

متخصص/ د 

ټولنیزې رسنۍ او 

کمیونیکیشن 

                         متخصص

2 

 معلوماتي پاڼې

  

د وزارت کلیدي الس 

ته راوړنې، پالنونه او 

فعالیتونه د سافټ او 

هارډ کاپیانو له الرې 

کلیدي مخاطبینو او 

ونډه والو ته منعکس 

 شوي دي.

  

مخامخ رسونه، 

د وېبپاڼې له 

الرې پوسټ 

کول او 

خپرول/ د 

برېښنالیک له 

 الرې وېشنه

د وزارت انځور، 

الس ته راوړنې، 

پالنونه، پالیسۍ او 

فعالیتونه د وزارت د 

ونډه والو له الرې 

 رسېدلي دي.

د وزارت ټول 

داخلي او 

بیروني 

 مخاطبین

د وزارت د 

کمیونیکیشن 

موخې، الس ته 

راوړنې، پالنونه 

او کلیدي 

 فعالیتونه

د محتوا د ودې 

متخصص/ د 

ټولنیزې رسنۍ او 

ونیکیشن کمی

                         متخصص

3 

انځوریز 

 کتابونه

د وزارت کلیدي الس 

ته راوړنې، پالنونه او 

فعالیتونه د کمپاین په 

موده کې دوه ځل د 

ډیزاین شوو او خپاره 

د وېبپاڼې له 

الرې پوسټ 

کول او 

خپرول/ د 

برېښنالیک له 

د وزارت انځور، 

الس ته راوړنې، 

او پالنونه، پالیسۍ 

فعالیتونه د وزارت د 

ونډه والو له الرې 

داخلي 

مخاطبین، 

ویزېتوران او 

کلیدي ونډه وال 

او بسپنه 

د وزارت د 

کمیونیکیشن 

موخې، الس ته 

راوړنې، پالنونه 

او کلیدي 

د محتوا د ودې 

متخصص/ د 

ټولنیزې رسنۍ او 

کمیونیکیشن 

متخصص/ 
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شوو انځوریزو 

کتابونو کې منعکس 

 شوي او رسېدلي دي.

ورکوونکي  رسېدلي دي. الرې وېشنه

 همکاران

د ډیزاینر/  فعالیتونه

معلوماتو او د 

والیتي همغږۍ 

 متخصص

 بروشور 4

د وزارت پالنونه او 

پالیسۍ، فعالیتونه او 

ماموریت رسېدلی دی 

او مخاطبینو ته له 

جګړه ځپلو سره د 

مرستې په اړه 

معلومات ورکړل 

 شوي دي. 

کاغذي کاپي/ 

 برېښنالیک

د وزارت انځور، 

لرلید، ماموریت او 

الس ته راوړنې د 

وزارت د ونډه والو 

له الرې رسېدلي 

 دي.

داخلي 

مخاطبین، 

ویزېتوران او 

کلیدي ونډه وال 

او بسپنه 

ورکوونکي 

 همکاران

د وزارت د 

کمیونیکیشن 

موخې، الس ته 

راوړنې، پالنونه 

او کلیدي 

 فعالیتونه

د محتوا د ودې 

متخصص/ د 

ټولنیزې رسنۍ او 

کمیونیکیشن 

             متخصص/ ډیزاینر

 بیلبورډ 5

د وزارت پالنونه او 

پالیسۍ، فعالیتونه او 

ماموریت رسېدلی دی 

او مخاطبینو ته له 

جګړه ځپلو سره د 

مرستې په اړه 

معلومات ورکړل 

 بیلبورډونه شوي دي.

انځور،  د وزارت

لرلید، ماموریت او 

الس ته راوړنې د 

وزارت د ونډه والو 

له الرې رسېدلي 

 دي.

د وزارت ټول 

داخلي او 

بیروني 

 مخاطبین

د وزارت د 

کمیونیکیشن 

موخې، الس ته 

راوړنې، پالنونه 

او کلیدي 

 فعالیتونه

د محتوا د ودې 

متخصص/ د 

ټولنیزې رسنۍ او 

کمیونیکیشن 

             متخصص/ ډیزاینر

 انالین/ ټولنیزې رسنۍ

6 

د وزارت 

وېبپاڼه جوړه 

 کړئ

د وزارت وېبپاڼه 

 انالین جوړه شوې ده.

وزارت انالین شتون 

  انالین مخاطبین  لري.

د وزارت د 

کمیونیکیشن 

موخې، الس ته 

راوړنې، پالنونه 

او کلیدي 

 فعالیتونه

ډیزاینر، د وېبپاڼې 

د انالین رسنیو 

                         متخصصین

7 

د وزارت 

فیسبوک 

صفحه جوړه 

 کړئ

د وزارت فیسبوک 

صفحه جوړه شوې 

 انالین  ده.

د وزارت د ټولنیزې 

رسنۍ شتون زیات 

 انالین مخاطبین کړئ

د وزارت د 

کمیونیکیشن 

موخې، الس ته 

راوړنې، پالنونه 

او کلیدي 

 فعالیتونه

د ټولنیزې رسنۍ 

او کمیونیکیشن 

                         متخصص

8 

د وزارت 

ټویټر حساب 

 جوړ کړئ

د وزارت په اړه 

تصور د وزارت له 

مخاطبینو سره د ټویټر 

له الرې شریک شوی 

 انالین دی

د ټولنیزې رسنۍ له 

الرې د وزارت 

 انالین مخاطبین رسېدنه زیاته کړئ

د وزارت د 

کمیونیکیشن 

موخې، الس ته 

راوړنې، پالنونه 

لیدي او ک

 فعالیتونه

د ټولنیزې رسنۍ 

او کمیونیکیشن 

                         متخصص

9 
د وزارت کارکوونکي د برېښنالیک 

 برېښنالیک
د ټولنیزې رسنۍ د وزارت د د وزارت د غوره ټیم جوړونې 
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معیاري سیستم 

  جوړ کړئ

د غوره ټیم جوړونې 

 لپاره مصروف دي.

لپاره، د وزارت ټول 

کارکوونکي د 

برېښنالیک د 

معیاري سیستم له 

الرې کمیونیکیشن 

 کوي.

داخلي 

کارکوونکي او 

 کلیدي ونډه وال

کمیونیکیشن 

موخې، الس ته 

راوړنې، پالنونه 

او کلیدي 

 فعالیتونه

او کمیونیکیشن 

 متخصص

 رادیویي/ تلویزیوني خپرونې

10 

د عامه خدماتو 

رادیویي 

 اعالنات

د وزارت ماموریت او 

د عامه خدماتو 

اعالنات د ونډه والو 

او بیروني مخاطبینو 

 رادیو له الرې رسېدلي دي

عام وګړي د عامه 

خدماتو له اعالناتو 

خبر دي او د 

وزارت رول او 

مسوولیتونه او 

خدمات عام شوي 

 دي.

د وزارت ټول 

داخلي او 

بیروني 

 مخاطبین

د وزارت د 

کمیونیکیشن 

موخې، الس ته 

راوړنې، پالنونه 

او کلیدي 

 فعالیتونه

د محتوا د ودې 

متخصص/ د 

ټولنیزې رسنۍ او 

کمیونیکیشن 

                         متخصص/ ډیزاینر

11 

تلویزیوني 

 اعالن

د وزارت ماموریت او 

د عامه خدماتو 

اعالنات د ونډه والو 

 تلویزیون له الرې رسېدلي دي

عام وګړي د عامه 

خدماتو له اعالناتو 

خبر دي او د 

وزارت رول او 

مسوولیتونه او 

خدمات عام شوي 

 دي.

د وزارت ټول 

داخلي او 

بیروني 

 نمخاطبی

د وزارت د 

کمیونیکیشن 

موخې، الس ته 

راوړنې، پالنونه 

او کلیدي 

 فعالیتونه

د محتوا د ودې 

متخصص/ د 

ټولنیزې رسنۍ او 

کمیونیکیشن 

                         متخصص/ ډیزاینر

 راټولېدنې/ د شبکه جوړولو غونډې

12 

Town hall 

 غونډې

Town hall  غونډې

ترسره شوې او عامو 

وګړو ته د وزارت 

کلیدي پیغامونه 

 رسېدلي دي.

د عامو وګړو 

 دخالت

عام وګړي د عامه 

خدماتو له اعالناتو 

خبر دي او د 

وزارت رول او 

مسوولیتونه او 

خدمات عام شوي 

 دي.

د وزارت ټول 

داخلي او 

بیروني 

 مخاطبین

د وزارت د 

کمیونیکیشن 

موخې، الس ته 

راوړنې، پالنونه 

او کلیدي 

 فعالیتونه

د وزارت د 

کمیونیکیشن او 

عامه پوهاوي 

                         ډیپارټمنټ

13 

د عمومي 

رخصتیو 

  لمانځل

مهمې عمومي 

رخصتۍ )په ځانګړي 

ډول کوچنی اختر، 

لوی اختر او نوروز( 

 راټولېدنه لمانځل کیږي

عام وګړي د عامه 

خدماتو له اعالناتو 

خبر دي او د 

وزارت رول او 

مسوولیتونه او 

خدمات عام شوي 

 دي.

د وزارت ټول 

داخلي او 

بیروني 

 مخاطبین

د وزارت د 

کمیونیکیشن 

موخې، الس ته 

راوړنې، پالنونه 

او کلیدي 

 فعالیتونه

د وزارت د 

کمیونیکیشن او 

عامه پوهاوي 

                         ډیپارټمنټ



  

 څارنه او ارزونه. ۱۰

له څارنې او ارزونې پرته به ستونزمنه وي چې معلومه شي ایا په تګالره کې د کمیونیکیشن بیان شوي فعالیتونه په سمه توګه 
سې څارنه وکړي او خپل د کمیونیکیشن ترسره شوي دي او متوقع پایلې یې ترالسه کړي دي که یه. وزارت به له همدې امله پرلپ

 فعالیتونه به وارزوي څو باوري شي چې ټاکل شوې موخې ترالسه شوي دي. 
 

 پلټنه د کمیونیکیشن  ۱۰٫۱

وزارت به د خپلو کارکوونکو د ګومارلو د پالن او بودیجې پر بنیاد د تګالرې د څارنې او ارزونې لپاره یوه ډله وګوماري. دغه 
کړنه په داخل کې ترسره کېدلی شي او یا د څارنې او ارزونې د خدماتو چمتو کوونکي یو بیروني شرکت هم ګومارل کېدلی شي. 

سرچینه او د بیروني کمیونیکیشن لپاره بیروني سرچینه تر نورو غوره کورنې مومي ډول یوه کمیونیکیشن لپاره په عکورنې د 
سرچینه وغواړي، چې د منلو وړ ده. د تګالرې د کورنې وي. سره له دې چې بودیجوي محدودیتونه ښایي دواړو لپاره یوه 

ي څو باوري کړي چې کړنې د پالن مطابق پالن وېشنې د پړاو په اوږدو کې به ټاکل شوې ډله په مسلسل ډول څارنه ترسره کړ
 شوي، ډیزاین شوي او وېشل شوي او ټاکل شوې پایلې ترالسه شوي دي. 

 
 په تفتیش کې به الندې یاد شوي مواد ګډون ولري:

 

 کمیونیکیشن:کورنې  

 تحلیل ترسره کړئ SMARTد  (1
 مرکې ترسره کړئکلیدي  ۱۰د والیتي دفترونو په ګډون د کمیونیکیشن په ټولو کچو  (2
 د تعدیالتو لپاره د الس ته راوړنو، واټنونو او سپارښتنو موندنې غونډې کړئ (3
 د وزارت له اړونده کارکوونکو سره موندنې پلي کړئ (4

 

 بیروني کمیونیکیشن:

 د بیروني کمیونیکیشن د وسایلو اغېزمنتوب تحلیل کړئ (1
 د رسنیزو موادو د معیار معاینه وکړئ (2
 کمیونیکیشن په وسایلو کې ترالسه شوې رسېدنه وارزوئد  (3
 تشخیص کړئ که چېرې د کمیونیکیشن د وسایلو بدلول، اضافه کول یا تعدیالت اړین وي (4
 د بودیجې مطابقت باوري کړئ (5
 د وزارت له اړونده کارکوونکو سره اړین بدلونونه پلي کړئ (6

 
 
 



  

 

 Organogramلومړۍ ضمیمه: 

 

 



  

 او بازارموندنه )نښه کول(دویمه ضمیمه: برانډینګ

 

ټول هغه سوداګریز او د کمیونیکیشن مواد چې د وزارت له لورې هدف شوو مخاطبینو ته رسیږي، باید د وزارت د برانډینګ د 
کې الندې ځانګړتیاوې په پام کې کړنو پالیسۍ مطابق برانډ شي. وزارت خپل ټول کارکوونکي هڅوي چې د کمیونیکیشن په ټولو 

 ونیسي:

 برېښنالیک

 کارول کیږي. Microsoft Outlookو لپاره تر ډېره بریده مایکروسافټ آوټ لوک د رسمي برېښنالیکون

 انګلیسي فونټونه

• Arial 

• Calibiri  

 دري او پښتو فونټونه

• Time New Roman 

 وي ”11“د فونټ اندازه باید 

 د برېښنالیک السلیک

او نورو  ”14“فونټ وکارول شي. د نوم او دندې د عنوان لپاره د فونټ اندازه  ”Candara“د برېښنالیک السلیک لپاره باید 
 غوره دی. ”10“لپاره 

 نوم •

 دنده •

 د وزارت تفصیالت او لوګو •

 د اړیکې تفصیالت )برېښنالیک او د ټلیفون شمېره( •

 

 

 

 

 

 

Name:        نوم      

Designation:       دنده        

State Ministry for Martyrs and Disabled Affairs د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت 

Phone:         :د اړیکې شمېره 

Email:         :برېښنالیک 

 

 

         www.mmd.gov.af 



 

 30 

 

 اسناد

 وزارت غواړي باوري کړي چې اسناد د وزارت د برانډینګ له الرښودونو سره مطابقت لري.

 فونټ

 انګلیسي لپاره:

• Arial  

• Calibri  

• Candara  

 پښتو او دري لپاره:

• Arial  

• Times New Roman  
 

 د فونټ اندازې: د فونټ اندازې باید په هر سند کې یو ډول وي

 وکاروئ ”40“پرېزېنټېشنونو لپاره، د لومړي مخ لپاره د فونټ اندازه  •

 وکاروئ ”40“د سالیډونو د عنوانونو لپاره، د فونټ اندازه  •

 وکاروئ ”24“پرېزېنټېشنونو لپاره، د محتوا سالیډونو لپاره د فونټ اندازه  •

 وکاروئ ”11“نورو ټولو اسنادو لپاره د فونټ اندازه  •

 وکاروئ ”10“بروشرونو لپاره د فونټ اندازه  •

 وکاروئ ”8“سوداګریزو کارټونو لپاره د فونټ اندازه  •

 وکاروئ ”28“د بریالیتوب کیسو عنوانونو لپاره د فونټ اندازه  •

 وکاروئ ”11“د بریالیتوب کیسو محتوا لپاره د فونټ اندازه  •

 وکاروئ ”11“د بریالیتوب کیسو د انځورونو لپاره د فونټ اندازه  •

 

 تبلیغاتي مواد

 تصدیق شوي فونټونه وي.په هر سند کې ټول کارول شوي فونټونه باید د وزارت له لورې 

 د فونټ اندازه

 ده. ”11pts“د فونټ عادي اندازه 

 د متن رنګ

 د ټولو متنونو عادي رنګ تور دی.

 انځورونه

انځورونه د وزارت د کمیونیکیشن مهمه برخه جوړوي. مونږ هر څوک هڅوو چې د هرې هغې کړنې یا خدماتو انځورونه 
 captionواخلي چې زمونږ له لورې چمتو شوي وي یا زمونږ بریا روښانه کوي. په لیکلو اسنادو کې انځورونه باید یو کپشن 

 ولري. 

 اندازه لیکل کیږي.  ”Italic “10ptsپه  د وزارت د فونټونو captionsټول کپشنونه 

Headers  اوfooters 

ولري. که چېرې دغه سند له یوې صفحې شتون  کې  headerد وزارت لوګو/ نښان باید د ټولو اسنادو د لومړۍ صفحې په 
 د سند نوم ولري.  headerڅخه زیات شي، راتلونکې صفحې باید پر 

 www.mmd.gov.afکې باید د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت او د دغې وېبپاڼې  footerد ټولو اسنادو په 
 پته لیکل شوي وي. 

http://www.mmd.gov.af/


 

31 | P a g e  
 

 لوګو/ نښان

. له دې د وزارت له لورې په ټولو تبلیغاتي موادو کې باید د افغانستان د اسالمي جمهوریت حکومت لوګو/ نښان وکارول شي
پرته، هر کله چې یو بیروني همکار د یوې مخکې له مخکې ټاکل شوې کړنې سپانسرشپ په غاړه واخلي یا یې تخنیکي/ مالي 

 مالتړ وکړي، د هغوي لوګو/ نښان هم ور اضافه کېدلی شي. 

باید بل رنګ ورته و نه کارول د افغانستان اسالمي جمهوریت حکومت لوګو باید تل سپین بکګراونډ یا شالید ولري. له سپین پرته 
 شي. 

 سوداګریز کارټونه

سوداګریز کارټونه باید یوه لوګو ولري چې د وزارت او د افغانستان د اسالمي جمهوري حکومت استازیتوب وکړي. دغه لوګو 
 بڼه د سوداګریز کارټ په پورته مرکزي برخه کې موقعیت ولري.  PNGباید په 

ل په دواړو اړخونو چاپ کیږي. د انګلیسي ژبې اړخ عادي پاتې کیږي په داسې حال کې چې پر سوداګریز کارټونه په عمومي ډو
 بل اړخ یې د کارټ د درلودونکي د غوښتنې پر بنسټ په پښتو یا دري ژبه چاپ کیږي.  

ر اضافي معلومات پر سوداګریز کارټ معلومات تر نوم، دندې، ټلیفون شمېرې او پتې پورې محدود پاتې کیږي. له دې پرته به نو
 لکه د سکایپ نوم، اضافي ټلیفون شمېرې یا اضافي برېښنالیک پتې، ورباندې ونه لیکل شي. 

ده. د سوداګریز کارټ اوسنی ډیزاین الندې ښودل شوی دی. دا ښایي په راتلونکي  ”x 2 3.5د اوسني سوداګریز کارټ اندازه 
 کې بدل شي. 

Letterhead 

کې باید په پورته مرکزي برخه کې د وزارت لوګو، ښي لوري ته د رېفرنس یوه شمېره او چپ لوري ته نېټه  letterheadپه 
 موجوده وي. 

 بروشرونه

د وزارت له لورې ټول چاپ شوي بروشرونه باید تل د افغانستان اسالمي جمهویت لوګو/ نښان ولري، خو که چېرې یو بیروني 
مالتړ کوي، د نوموړي همکار نوم او لوګو/ نښان ښایي د وزارت د برانډینګ او  همکار/ شریکباڼی د یوې کړنې مالي

 بازارموندنې د قوانینو مطابق پکې اضافه شي. 

 پوسټرونه

د وزارت له لورې ټول چاپ شوي پوسټرونه باید تل د افغانستان اسالمي جمهویت لوګو/ نښان ولري، خو که چېرې یو بیروني 
ړنې مالي مالتړ کوي، د نوموړي همکار نوم او لوګو/ نښان ښایي د وزارت د برانډینګ او همکار/ شریکباڼی د یوې ک

 بازارموندنې د قوانینو مطابق پکې اضافه شي. 

 

 بیلبورډونه

د وزارت له لورې ټول چاپ شوي بیلبورډونه باید تل د افغانستان اسالمي جمهویت لوګو/ نښان ولري، خو که چېرې یو بیروني 
کباڼی د یوې کړنې مالي مالتړ کوي، د نوموړي همکار نوم او لوګو/ نښان ښایي د وزارت د برانډینګ او همکار/ شری

 بازارموندنې د قوانینو مطابق پکې اضافه شي. 

 

 


