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د سیاسي وندونو د تاْسیس او ثبت 
د ول د مقررې په نهمه ماده کې

و په وارلسمه ماده فقرې ا) ۲(د 
د ایزاد د انفاذ په ءجز) ۴(کې د 

د افغانستان د اسالمي هکله،
جمهوریت د وزیرانو د شوري 

وبهمص
) ) :۵۰ه
۱۳۹۰/۱۲/۲۹: نېه

:لوم ماده
ه رسـمي   ) ۱۰۲۶(کال په   ۱۳۸۹د  

ـ    د سیاسـي    ېشـو  رېجریده کې خپ
وندونو د تاْسـیس او ثبـت د ول د          

او فقرې  ) ۲(مقررې په نهمه ماده کې د       
ایزاد،  ءجز) ۴(په وارلسمه ماده کې د      

چې د افغانستان د اسالمي جمهوریت د       
نېې ۱۳۹۰/۱۲/۲۹وزیرانو د شوري د 

.منظورومىدىپه غونه کې تصویب شو
:دوه یمه ماده

هغه سیاسي وندونه چې مخکې د سیاسي 
ونو د  دوندونو د قانون او د سیاسي ون      

مصوبۀ
شورای وزیران جمهوری اسالمی 

نافغانستا
در ) ۲(انفاذ ایزاد فقرۀ در مورد

در مادۀ ) ۴(مادۀ نهم و جز 
ررۀ طرز تأسیس و ثبت مقچهاردهم 

احزاب سیاسی
)                ۵۰(:شماره
۲۹/۱۲/۱۳۹۰:مؤرخ

:مادۀ اول
) ۴(ۀ نهم و جزء     در ماد  )۲(ایزاد فقرۀ   

و در مادۀ چهاردهم مقررۀ طرز تأسیس     
جریـدۀ  احزاب سیاسی منتـشرۀ      ثبت

که ۱۳۸۹سال ) ۱۰۲۶(رسمی شماره 
شورای۲۹/۱۲/۱۳۹۰جلسۀ مورخ در

وزیران جمهوری اسـالمی افغانـستان      
ــت ــده اس ــصویب گردی ــور ت منظ

.دارم می
: مادۀ دوم

مطـابق   احزاب سیاسـی ایکـه قـبالً      
ــام ــی  احک ــزاب سیاس ــانون اح ق

الف
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تاْسیس او ثبت د ول د مقـررې لـه           
حکمونو سره سم ثبت شوي، مکلف دي       

نافذېدو سره، دسیاسـي     ددې مصوبې په  
ل دمقررې وندونو دتاْسیس او ثبت د و

حکمونو مطابق، فقرې د)۲(دنهمې مادې د
.اوند والیتي دفترونه هم جوکي

:درېیمه ماده
دغه مصوبه له نوموي ایزاد سره یوای       
په رسمي جریده کې له خپرېدو وروسته       

.نافذېي
حامد کرزی

د افغانستان د اسالمي 
رئیسجمهوریت

و مقررۀ طرز تأسیس و ثبـت احـزاب        
انفاذ د با   سیاسی ثبت گردیده، مکلف ان    

مادۀ نهم  ) ۲(رۀ  فق این مصوبه طبق ایزاد   
سیاسی و ثبت احزاب مقررۀ طرز تأسیس

ایجـاد   دفاتر والیتی مربـوط را نیـز      
.نمایند

:مادۀ سوم
مـذکور  این مصوبه همراه بـا ایـزاد  

نافـذ   بعد از نشر در جریـدۀ رسـمی       
.می گردد

حامد کرزی 
رئیس جمهوری اسالمی

افغانستان

ب
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سي وندونو د تاْسیس او ثبت د سیا
د ول د مقررې په نهمه ماده کې 

او په وارلسمه ماده فقرې ) ۲(د 
ایزاد   ءجز) ۴(کې د 

:لوم ماده
ـه  ) ۱۰۲۶(نېې په   ۱۳۸۹/۳/۲۵د  

رسمي جریده کې خپرې شوې د سیاسي       
وندونو د تاْسـیس او ثبـت د ول د          
مقررې په نهمه ماده کې درج شوی متن        

فقرې په توه او الندې متن     ) ۱(دې، د   
:فقرې په توه ایزاد شي) ۲(هغې د دې د

مکلف  مؤسسیند سیاسي وندونو    ) ۲(
دي چې د ثبت او د فعالیت د جـواز د           

کال مودې   ۀاخیستلو له نېې خه د یو     
   ترلکې، ل والیتونوکې ) ۲۰(په   ۀپه تر

خپل والیتي دفترونه رامنته کـي او د      
ي والیت په تفکیک دس د نوموهغو آدر

لینو د پېژندنې په ذکرولـو سـره،        ئومس
.انسجام ادارې ته واستويد

که چېرې سیاسي وند خپل والیتي دفتر       
په نوموې موده کې رامنتـه نکـي،        

ءو جزدر مادۀ نهم) ۲(ایزاد فقرۀ 
چهاردهم در مادۀ) ۴(

طرز تأسیس و ثبت مقررۀ
احزاب سیاسی

:مادۀ اول
طرز تأسیس   مقررۀ متن مندرج مادۀ نهم   

احزاب سیاسی منتشرۀ جریـدۀ      و ثبت 
ــماره  ــمی ش ــؤرخ  ) ۱۰۲۶(رس م

و )  ۱(به حیث فقـرۀ        ۲۵/۳/۱۳۸۹
ایـزاد  آن) ۲(متن ذیل به حیث فقـرۀ   

:گردد
مؤسسان احزاب سیاسی مکلف اند      ) ۲(

ازکه از تـاریخ ثبـت و اخـذ جـو          
مــدت یکــسالدر خالــلفعالیــت

شور ــت ک ـوالی) ۲۰(حد اقل  در     
خود را ایجاد و آدرس والیتیرـاتـدف

مسئولین با تفکیک    تآنرا با ذکر شهر   
به ادارۀ انسجام ارائـه     والیت مذکور 

.نمایند
والیتـی  دفـاتر  هرگاه حزب سیاسـی   

را در مــدت مــذکور ایجــادخــود

ب

۱
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د سیاسي وند نوم د ثبت له دفترخـه         
.حذف کېي

:دوه یمه ماده
دسیاسـي ونـدونو د    الندې متن دې،    

مقــررې د دولدتاْســیس او ثبــت 
په توـه    ءجز) )۴وارلسمې مادې د    

: ایزاد شي
) ۲(ددې مقررې د نهمې مادې پـه         -۴

فقره کې د درج شوي پاراراف په حالت 
.کې

:درېیمه ماده
دغه ایزاد په رسمي جریده کې د خپرېدو        

.له نېې خه نافذېي

تر ثبـت   نام حزب سیاسی از دف     ،ننماید
.حذف می گردد

:مادۀ دوم
مـادۀ   ) ۴(ءمتن ذیل به حیـث جـز      

ــیس   ــرز تأس ــررۀ ط ــاردهم مق چه
ــت ــزاد  و ثب ــی ای ــزاب سیاس اح

:گردد
ــاراگراف-۴ ــدرج پ ــت من در حال

ــرۀ دوم ــن  ) ۲(فق ــم ای ــادۀ نه م
.مقرره

:مادۀ سوم
نشر در جریدۀ رسمی  ایزاد از تاریخاین 

.نافذ می گردد

۲
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اسالمي جمهوریت او د افغانستان د 
او دوستن د يترکمنستان جمهوریت ترم

همکار د قرارداد د توشېح په هکله، د 
یسئافغانستان د اسالمي جمهوریت د ر

فرمان
) :)۶ه
۱۳۹۱/۱/۱۲: نېه

:لوم ماده
مادې د  ) ۶۴(د افغانستان د اساسي قانون د       

فقرې د حکم له مخې، د افغانـستان د         ) ۱۶(
ریت او ترکمنستان جمهوریـت     اسالمي جمهو 

او همکــار قــرارداد دوســتن د يتــرم
د ملـي شـوري د ولـسي جرـې د            چې

ې او مـشرانو    ) ۲۴(نېې  ۱۳۹۰/۱۱/۲۴
ـې  ) ۲۶(نېـې   ۱۳۹۰/۱۲/۱۶جرې د   

) ۱۹(مصوبو پر بنس، په  یـوه سـریزه او           
.مادوکې تصدیق شوی، توشېح کوم

:دوه یمه ماده
لـه خه نافذ او     دغه فرمان د توشېح له نېې     

قرارداد او د ملي شوري له مصوبو سره یو ای 
.دې، په رسمي جریده کې خپور شي

حامد کرزی
یسئد افغانستان د اسالمي جمهوریت ر

فرمان
یس جمهوری اسالمی افغانستانئر

درمورد توشیح قرارداد دوستی و 
همکاری میان جمهوری اسالمی 
افغانستان و جمهوری ترکمنستان

)۶:(هشمار
۱۲/۱/۱۳۹۱:تاریخ

:مادۀ اول
) ۶۴(مـادۀ   ) ۱۶(به تاْسی ازحکم فقـرۀ      

قانون اساسی افغانستان، قـرارداد دوسـتی       
ــالمی  ــوری اس ــان جمه ــاری می وهمک

هـوری ترکمنـستان کـه      مافغانستان و ج  
مـؤرخ  ) ۲۴(مـصوبات شـماره     براساس  

) ۲۶(ولسی جرگه و شماره ۲۴/۱۱/۱۳۹۰
شورای مشرانو جرگه ۱۶/۱۲/۱۳۹۰مؤرخ 

ماده تصدیق) ۱۹(یک مقدمه و ملی به داخل 
.توشیح می دارمگردیده، 
:مادۀ دوم

ــذ و  ــاریخ توشــیح ناف ــان از ت ــن فرم ای
همراه با قرارداد و مصوبات شورای ملی در        

.رسمی نشر گرددۀجرید
حامد کرزی 

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
جمهوری اسالمی افغانستان د افغانستان اسالمي جمهوريت 

۲الف 
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ی جمهوریت دافغانستان اسالم
ملي شوري

ولسي جره 
د افغانستان اسالمي جمهوريت 

او د تركمنستان ترمن د دوستي او 
همكار په هكله، له قرارداد خه

د ولسي جرې تصديق
)) :۲۴ه
۱۳۹۰/ ۱۱/ ۲۴: نېه

ولسي جرې د افغانستان د اساسي قانون د        
۱۳۹۰نوي يمې مادې له حكم سره سم، د   

نېې په عمومي ۲۴د ېمياشتدېكال سلواغ
غونه كې د افغانستان اسالمي جمهوريت او 

 د      تركمنستان ترمن او همكـار دوست
مـادوكې  ) ۱۹(ه او   سـريز  هقرارداد په يو  

.تصديق شو
"يابراهیم"ف ووالحاج عبدالر

رئیس ېجريولسد 

جمهوری اسالمی افغانستان 
شوراى ملى

جرگه ولسی
تصدیق ولسی جرگه

از قرارداد میان جمهوری اسالمی 
ۀافغانستان و ترکمنستان دربار

دوستی و همکاری
)۲۴:(شماره
۲۴/۱۱/۱۳۹۰:تاریخ

به تأسی از حکم مادۀ نودم قانون اساسـی        
افغانستان، قرارداد میان جمهوری اسالمی     

و  دوسـتی ۀباران و ترکمنستان در   افغانست
۲۴ی مـؤرخ    همکاری درجلسۀ عمـوم   

ولسی جرگـه بـه      ۱۳۹۰دلو سال    هما
ماده تـصدیق   ) ۱۹(داخل یک مقدمه و     

. گردید
"ابراهیمی"ف ووالحاج عبدالر

رئیس ولسی جرگه

ب
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دافغانستان اسالمی جمهوریت 
ملي شوري

مشرانو جره
د افغانستان اسالمي جمهوريت او 

 او همكار دوست د تركمنستان ترمن
قرارداد په هكله،
د مشرانو جرې 

تصديق
)) :۲۶ه
۱۳۹۰/ ۱۲/ ۱۶: نېه

اساسي قانون د نوي يمې مادې د حكم سره د
۱۳۹۰/ ۱۲/ ۱۶سم، مشرانو جرـې د      

نېې په عمومي غونه كـې د افغانـستان        
د ن    اسالمي جمهوريت او تركمنستان ترم    

په يوه سريزه  دوست او همكار د قرارداد    
.شومادو كې تصديق ) ۱۹(او 

"مسلميار"فضل هادي
رئیسېجرد مشرانو

افغانستان جمهوری اسالمی 

جمهوری اسالمی افغانستان 
شورای ملی

مشرانو جرگه
تصديق مشرانو جرگه

در مورد قرارداد دوستی و همکاری 
میان جمهوری اسالمی افغانستان و 

ترکمنستان
)۲۶: (شماره
۱۳۹۰/۱۲/۱۶: تاریخ
ــ ــاده نــ تاْه ب ــم م ــی از حک مودس

قانون اساسی، قرارداد دوستی و همکاری      
میان جمهـوری اسـالمی افغانـستان و        

عمـومی مـؤرخ     ۀترکمنستان در جلـس   
مشرانو جرگه به داخـل   ۱۳۹۰/۱۲/۱۶

.ماده تصدیق گردید) ۱۹(مقدمه و يك
"مسلمیار"فضل هادی 

رئیس مشرانو جرگه

جج
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د افغانستان د اسالمي جمهوریت 
دوستد ن یاو د ترکمنستان ترم

او همکار قرارداد
د افغانستان اسـالمي جمهوریـت او د        
ترکمنستان حکومت، له دې وروسـته د       
لوو ژمنو اخونو پـه توـه، د دواو         

د دوسـتانه،  ن یخلکو تـرم  هېوادونو د 
-ه اونیتوب او متقابل دره، تاریخي

ن د ی، پر ایکیو وال، د دولتونو ترميناو
لههمکاریو د پرمختیا اخیزو هرایکیو او 

د ا   ژورتیا او همکار خه   وروست
، د ملرو ملتونو د سازمان      وپه رندول 

موخو او اصولو ته د وفادار په اعالم، د 
بین المللي او انساني عمومي ارزتونو د       

ه منل شوو حقوقي موازینو د لومیتوب پ      
د  پېژندلو سره، د بې پلوه هېواد په توه       

ــستان دب ــت او د ترکمن ــي سیاس هرن
اسالمي جمهوریت د بهرنـي     افغانستان د 

   الندې مواردو  و،سیاست پر اصولو وال
:موافقه وکه

قرارداد ميان جمهوری اسالمی 
ۀافغانستان و ترکمنستان دربار

دوستی و همکاری
اسالمی افغانـستان و     حکومت جمهوری 

ــه   ــد ب ــستان، منبع ــت ترکمن حکوم
ــد،    ــالی متعاه ــرفین ع ــفت ط ص

تاریخی، حـسن    انۀمتکی بر روابط دوست   
همجــواری و احتــرام متقابــل میــان 
مردمان دو کشور، با ابراز اطمینـان و        
ــط   ــدی رواب ــق بع ــه تعمی ــالش ب ت
میان دولتین و انکشاف همکاری هـای       
ــاداری  ــا اعــالم وف ــه، ب همــه جانب
به اهداف و اصول سازمان ملل متحد، با        
شناسایی اولویت موازین حقوقی پذیرفته     

لی و ارزش های عمـومی      لشده بین الم  
انسانی، متکی بر اصول سیاست خارجی      
ترکمنستان به مثابه کشور بی طـرف و        
سیاست خـارجی جمهـوری اسـالمی       

ــستان، افغا ــق ن ــل تواف ــوارد ذی در م
:نمودند

۳
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:لوم ماده
لوو ژمنو اخونو موافقه وکـه چـې        

، خپلواک او مکن بشپتیا ته   حاکمیت
، په کورنیو چاروکې نـه الس       یدره ناو 

خه ـه نـه      تهدیدوهنه، له زور او     
له سوله ییـزې الرې خـه د     اخیستنه،

شخو حل، د انسان بنسیز حقـوق او        
بل د  د  ، یو   علنیت، متقابل باور او     آزاد

حقوقو او و د تساو په پام کې نیول،         
، ی به همکار ته دره ناو    ېمتقابل رېو

د ن د دوه اخیزو ایکیو    ید دولتونو ترم  
. پرمختیا بنس وي

دوستود تلهلو ژمن اخونبه په دې اه 
ته پرمختیا   وایکي وهېوادونو په توه خپل   

.ورکي
:دوه یمه ماده

هغـو   پـه له لوو اخونو خه هر یو       
ون او یـا     لهکېفعالیتونو او تدبیرونو  

  خه  مالت خ       چې دژمـن ا د بل لـو
واکمن ،مکن بشپتیا پرضد وي ه      

هغو فعالیتونو په  کوي او ژمنه کوي، و      
خـه چـې د هغـوی د        له ون   کې  

:مادۀ اول
نمودنـد کـه    توافق  لی متعاهد   طرفین عا 

احترام به حاکمیت، استقالل و تمامیـت       
ــور   ــه در ام ــدم مداخل ــی، ع ارض
داخلی، عـدم اسـتفاده از زور و یـا          
تهدیدات، حل مناقشات از طریق صـلح       
آمیز، احترام به حقـوق و آزادی هـای         
اساسی انسان، اعتماد متقابل و علنیـت،   
رعایت تساوی حقوق و منافع همدیگر،      

اری های متقـابالً مفیـد، اسـاس        همک
انکشاف روابط دو جانبه بـین دولتـین        

. خواهد بود
در این رابطه طرفین عالی متعاهد همواره       
روابط خود را به مثابه کشورهای دوست       

. انکشاف خواهند داد
:مادۀ دوم

هریک از طرفین عالی متعاهد از اشتراک       
و باحمایت از فعالیت ها و تدابیری کـه         

میت، تمامیت ارضی طـرف    برضد حاک 
نموده دیگر عالی متعاهد باشد خود داری

و تعهد می سپارند تا از اشتراک به فعالیت 
های کـه بـه حاکمیـت کـشورهای         

۴
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مخنیویهېوادونو واکمن ته زیان رسوي، 
.وکي

:درېیمه ماده
ینـت، د    لهد باور    هلو ژمن اخون  

نکي   ون د جوو  یدواو هېوادونو ترم  
د ، د هغوی  له دوام تفاهم او خبرو اترو     

سیاست د لومیتـوب لرونکـو       يبهرن
د یوه په توه د پراخې ې        نهاخونو  

یا چې د افغانستان د اسالمي      هې پرمخت 
جمهوریت او ترکمنستان د خلکو د و       

خه خپله خلل نه منـونکې       په اه وي  
تصدیقويوفادار ،.

د افغانستان د اسـالمي جمهوریـت او        
ن پوله بـه د سـولې،       یترکمنستان ترم 

دوست، امنیت، ثبات او د دولتونو او د        
ن د باور د ینت     یهغوی د خلکو ترم   

.يپوله و
:لورمه ماده

له لوو ژمنو اخونو خـه هـر یـو،          
په  بل لو ژمن اخ تبعې ته چې د هغه        د  

کې ژوند کوي د ملـي، مـذهبي        قلمرو
او یا نورو توپیرونو له په پام کې        تعلقاتو  

ــاع  آنهــا صــدمه مــی رســاند، امتن
. ورزند

:مادۀ سوم
ــاداری  طــرفین عــالی متعاهــد از وف
خلل ناپذیر شان در رابطه بـه تحکـیم         

شترک و گفتگو   اعتماد، پایداری تفاهم م   
های سازنده میان دو کشور، انکـشاف       

یکـی از    ۀمساعی مشترکه وسیع به مثاب    
جهات دارای اولویت سیاست خـارجی      
آنها که به منافع مردمان جمهوری اسالمی 

می تصدیق   افغانستان و ترکمنستان باشد،   
.نمایند

که  طرفین عالی متعاهد تصدیق می نمایند     
نستان و  د بین جمهوری اسالمی افغا    سرح

تی، امنیت، سترکمنستان سرحد صلح، دو
ثبات و تحکیم اعتماد میـان دولتـین و         

.مردمان آنها می باشند
:مادۀ چهارم

هر یک از طرفین عـالی متعاهـد بـه          
طرف عالی متعاهد دیگر که در قلمرو ۀتبع

ات بسر می برد، بدون در نظـر        آن حی 
تعلقات ملی، مذهبی و یا تفـاوت  داشت

۵
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نیولو پرته، ـاري، سیاسـي، ـولنیز،        
، د  ياقتصادي، فرهني حقـوق او آزاد     

بشر د حقوقو په برخه کـې د هېـواد د      
قوانینو او بین المللي موازینو سره      روانو

.مطابق، تضمینوي
له لوو ژمنو اخونو خه هر یو د خپلو         
اتباعو له حقوقو خه د دفاع په اه چې د 
بل لو ژمن اخ په قلمرو کې ژوند کوي 
د بل لو ژمن اخ حق، د هغوی مالت او 
سرپرستي د بین المللي منل شوو اصولو       

ه مطابقت کې په رسمیت او موازینو سره پ
.پېژني

:  پنمه ماده
، د کې د سولېپه نبه لو ژمن اخونه 

حقوقي نظام،  د  سیمې او ن په مقیاس      
ثبات او امنیت په تاْمینولو کې د نیوالې        

مالت وکي اخیزهرولنې له هو خه    
     ول مالت له دیپلوماتیکو الزمو   به  او دا

      خه د ې اخیستنې  وسایلو او روشونو
له الرې او همدارنه له بـین المللـي         

د ملرو  سرکېسازمانونو سره په لومي     
ملتونو له سازمان سره د ندې همکاریو په

قوق شهروندی، سیاسـی،    های دیگر، ح  
اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و آزادی را      

به قوانین جاری کشور و مـوازین     مطابق
حقوق بشر تضمین    ۀبین المللی در عرص   

. می نماید
هر یک از طرفین عالی متعاهد، حق طرف 
عالی متعاهد دیگر را مبنی بر دفـاع از         
حقوق اتباع خویش که در قلمرو طرف       

زندگی مـی نمایـد،     عالی متعاهد دیگر    
حمایت و سرپرستی از آنها را در مطابقت 

بـین   ۀبر اصول و موازین شناخته شـد      
.المللی به رسمیت می شناسد

:مادۀ پنجم
طرفین عالی متعاهد از تالش های جامعۀ       
جهانی در تأمین صلح در جهان، نظـام        
حقوقی، ثبات و امنیت در مقیاس منطقه و 

و . نمودجهان حمایت همه جانبه خواهند      
چنین حمایت را از طریـق اسـتفاده از         
وسایل  و روش های الزم دیپلوماتیک و        
هکذا به وسیله همکاری های نزدیک با       

ـ          ۀسازمان های بـین المللـی بـه نوب
اول با سـازمان ملـل متحـد عملـی         

۶
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.وسیله عملي کوي
:شپمه ماده

د اقتصاد په برخه کې     به  لو ژمن اخونه    
او متقابالً ورو   متساوي الحقوق  وخپل

.ته پرمختیا ورکيیوهمکار
د صـنایعو،کرنې،   بـه    اخونهلو ژمن   
ــنا،  ــد بر ــپنې د الرې، مکن ي وس

ترانسپورت او د  مخابراتو په برخه کې او 
په هغو نورو اقتصادي ساحوکې چې ې 
ې له انه سـره ولـري، اقتـصادي         

 يژورتیاپرمختیا او ته همکارورک.
لو ژمن اخونه، د اقتصادي ایکیـو د        

یکونـه  پراختیا په مقصد، جال موافقـه ل      
. السلیکوي

:اوومه ماده
ــصوصي   ــه، د خ ــن اخون ــو ژم ل

پـانې اچـونې    لهاو   د فعالیت  برخې
د هونې او  مالت په شـمول         خه

نورو اقتصادي فعالیتونو، د متـشبثینو،      
شرکتونو او د دواو دولتونو د اقتصادي       

ن د ینـورو برخـو تـرم   همکـاریو د 
مختلفـو و دیمستقیمو مرستو او ایک

. می نمایند
:مادۀ ششم

طرفین عالی متعاهـد همکـاری هـای        
متساوی الحقوق و متقابالً مفید شـان را  

. اقتصاد انکشاف خواهند دادۀدر عرص
طرفین عالی متعاهد همکاری اقتصادی در 

صنایع، زراعت، انرژی، راه آهن و ۀعرص
ترانــسپورت زمینــی، مخــابرات و در 
ساحات دیگر اقتصادی که منافع مشترک 
را همراه داشته باشد، انکشاف و تعمیق       

. خواهند داد
بط رواۀطرفین عالی متعاهد به مقصد توسع

جداگانه را امـضاء     ۀاقتصادی، موافقتنام 
. می نمایند

:مادۀ هفتم
ط مـساعد   یطرفین عالی متعاهـد شـرا     

اقتصادی، مالی و حقوقی را جهت فعالیت 
بخش خصوصی و سایر فعالیـت هـای        
اقتصادی، به شمول تشویق و حمایـت       
مشترک از سرمایه گذاری، تشویق هرچه      

اشکال مختلف تعاون و تماس های     بیشتر  
مستقیم میان متشبثین، شرکت ها و سایر       

۷
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      ،ونې لپاره اقتصاديولونو د الزیاتې ه
.يومالي او حقوقي مساعد شرایط برابر

د دواو هېوادونو په قلمروکې د تولیـد        
شوو محصوالتو د واندې کولو د هولو 
په مقصد، لو ژمن اخونه د افغانستان په      
اسالمي جمهوریت او ترکمنستان کې د      

د رامنتـه   ) مجتمع(سوداریزې ولنې   
.تیا په هکله، موافقې ته ورسېدلادکېدو 

د سوداریزې ـولنې د پرانیـستلو او        
، د بهمتمرکز کولو په اه مشخص مسایل

جال موافقه لیکونو په لکې چې د دواو        
ن به عقد شي، یهېوادونو د حکومتونو ترم

.تنظیمېي
:اتمه ماده

له لوو  د بل لو ژمن اخ په قلمروکې      
      خه د یوه خونود دولتي ملکیت   ژمنو ا

د حقیقي اشخاصـو    مېشتو حقوقي او    او  
، په هغه صورت کې     یو حقوقي رژیم  شتمن

چې د اخونو په موافقه په بل ول اکل         
ای کې چې ملکیت نه وي، په هغهيشو

د لوو ژمنو اخونو د موضوعه ،ويواقع 
.، تنظیمېيسرهقوانینو له په پام کې نېولو 

بخش ها همکاری هـای اقتـصادی دو        
. فراهم می نمایندرادولت

ـ      محـصوالت   ۀبه مقصد تـشویق عرض
تولیــد شــده در قلمــرو دو کــشور، 

ضرورت ایجاد ۀطرفین عالی متعاهد دربار
مجتمع تجارتی در جمهـوری اسـالمی       
افغانــستان و ترکمنــستان بــه توافــق 

. رسیدند
مسایل مشخص در ارتباط به افتتـاح و        
متمرکز نمودن مجتمـع تجـارتی طـی        

ه های جداگانه که میان حکومات موافقتنام
کشور عقد خواهد شد، تنظـیم مـی        دو

. گردد
:مادۀ هشتم

رژیم حقوقی ملکیت دولتی و دارایی های 
اشخاص حقوقی و حقیقی یکی از طرفین       

قلمرو طرف عالی    را عالی متعاهد، مقیم  
یگر در صورتی که با توافقـات       دعاهد  مت

جانبین طور دیگری پیش بینی نشده باشد، 
با در نظر داشت قوانین موضوعه طرفین       
عالی متعاهد در محل ایکه ملکیت قـرار       

. دارد تنظیم می گردد

۸
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په هغه صورت کې چې له لـوو ژمنـو          
د بل لو ژمن اخ پـه        ،اخونو خه یو  

ت پـه  یمالونو د تعلقوو قلمروکې د شته    
اعالم وکي چې پدې برخـه کـې        اه

هېواد ایراد لـري،     یا  شخص   یدرېیم
صورت کې بل لو ژمن اخ مکلف        پدې

تـر   ېمـسل  د تید تعلق  د هغو  دی چې 
ول مالونو  پرېکې پورې، د دا      وروست
لپاره الزم تدبیرونه ونیسي او حق ېد ساتن

نلري نوموي مالونه د لومي اخ لـه        
.موافقې پرته بل چاته ورکي

        خونو په ملکیت او شتمنو ژمنو اد لو
پورې اوند د عالقې و ول مسایل پـه         

.جال موافقه لیکونو سره تنظیمېي
:نهمه ماده

ـ        ریال ـلو ژمن اخونه، د ژوند د چاپې
ساتنې په برخه کې همکار او له طبیعي        

ې اخیستنې تـه     معقولې سرچینو خه 
.لومیتوب ورکوي

:لسمه ماده
، د تحصیالتو، روغتیا    به لو ژمن اخونه  

تخنیـک پـه برخـوکې      علم او  ،ساتنې

در صورتی که یکی از طرفین عالی متعاهد 
تعلقیت اموال قرار گرفته در قلمرو ۀدربار

گر اعالم نماید که    طرف عالی متعاهد دی   
شخص و یا کشور سـومی ایـرادی در         
زمینه دارد، در آن صورت طرف عـالی        
متعاهد دیگر مکلف می باشد کـه الـی         

تعلقیت آن، تـدابیر     ۀنهایی مسئل  ۀفیصل
الزم جهت حفظ و نگهداری چنین اموال       

ـ        ۀاتخاذ نموده و حق ندارد بدون موافق
جانب اول اموال متذکره را بـه کـسی        

. کندواگذار 
همه مسایل متعلق به ملکیت و دارایـی        

طرفین عالی متعاهد، با     ۀهای مورد عالق  
. موافقتنامۀ جداگانه تنظیم می گردد

:مادۀ نهم
ۀطرفین عالی متعاهد به همکاری در عرص    

معقول ۀحفاظت محیط زیست و استفاد    
یت قرار مـی    از منابع طبیعی را در اولو     

. دهند
:مادۀ دهم

عاهد همکاری در عرصـه     عالی مت  طرفین
های تحصیالت، حفظ الصحه، علـم و       

۹
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همکار ته پرمختیا ورکـي او لـدې        
د کادرونو په روزنه، د پوهانو، به وروسته 

ـ  لینو په تبادل  متخصصینو او محص   ې ه ک
.ې هې وکي

، د پـرمخ تللـې      بـه  لو ژمن اخونه  
تکنالوژ د برخـې د طرحـو د ـو        

ـ        وپرورامونو د پلي کولو لپـاره، خپل
.ته پرمختیا ورکيیوهمکار

: یوولسمه ماده
، د فرهنـ، هنـر،      به لو ژمن اخونه  

ـ       یتور هزم اوسپورت په برخه کـې خپل
.برابر کيتماساو يهمکار

:دوولسمه ماده
، د سـازمان شـوو      به لو ژمن اخونه  

د بـین   د هغو له جملې خه      جنایتونو،  
زم پرضـد پـه     یالمللي جنایتونو او ترور   

وکې چې د   لاوندو مس په  مبارزې پورې   
د ترانـسپورت د    ملکي هوایي چلند او   

د امنیت پرخالف ناقانونـه      نورو ولونو 
، د مخـدرو    )هاختطافون(نې، تتو اعمال

ـ    مو د او هادو قاچاق، ناقانونه مهاجرتون
ناقانونه ایـستل   و آثارو منفرهني ارزت 

ۀتخنیک را انکشاف داده و منبعد در تربی
دانشمندان، متخصصین و    ۀکادرها، مبادل 

محصلین مـساعی مـشترک خواهنـد       
. داشت

طرفین عالی متعاهد جهت تحقق پروگرام      
تکنالوژی  ۀهای مشترک طرح های عرص    

اف پیشرفته، همکاری های شان را انکش     
. خواهند داد

:مادۀ یازدهم
طرفین عالی متعاهد همکاری و تماس های 

فرهنگ، هنر، توریزم و     ۀشان را در عرص   
. سپورت فراهم خواهند ساخت

:مادۀ دوازدهم
طرفین عالی متعاهـد در مطابقـت بـه         

ۀموازین حقوق بین المللی و قوانین مربوط
شان در مـسایل مربـوط بـه مبـارزه          

زمان یافتـه منجملـه     علیه جنایات سـا   
جنایات بین المللـی و تروریـزم کـه         
شامل اعمال غیر قانونی برعلیه امنیـت       
ــواع  ــایر ان ــی و س ــوردی ملک هوان
ترانسپورت، اختطـاف هـا، قاچـاق       
مواد مخدر، مهاجرت های غیر قـانونی       

۱۰
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بین المللي موازینو او     لهپکې شامل دي،    
د هغوی له اوندو قوانینو سره په مطابقت 

.کې همکاري وکي
لې ئ، ددې مـس   بـه  لو ژمن اخونـه   

 د همکار کې  ورته مسایلو    په او دې ته  
اه چـې د هغـوی ـې ـې           په

رانغاي، جال موافقه لیکونـه السـلیک       
.کي

:دیارلسمه ماده
، د خپلو پارلمانونو او     به لو ژمن اخونه  

او همکار   یون ایک يغو ترم د هغو د    
.ته پرمختیا ورکي
:وارلسمه ماده

هغـه  قرارداد د لوو ژمنو اخونو     دغه
چې له نـورو بـین       هحقوق او مکلفیتون  

   او  مـومي يیکالمللي قراردادونو سره ا
هېوادونه په هغـوکي شـامل دي، نـه         

.اغېزمنوي
:پنلسمه ماده
قـرارداد د  دغـه ، د به لو ژمن اخونه  

په مختلفو   ،مفرداتو د پلي کولو په مقصد     
دوامداره توه مشورې سـرته      پهکچو  

و کشیدن غیر قـانونی آثـار بـا ارزش          
فرهنگی، با همدیگر همکاری خواهنـد      

. نمود
ی متعاهد در ارتباط به همکاری طرفین عال

پیرامون این مسئله و مسایل مشابه دیگر       
منافع مشترک شان مـی      ۀکه دربرگیرند 

موافقتنامه های جداگانه را امضاء      ،باشد
. خواهند کرد

:مادۀ سیزدهم
طرفین عالی متعاهد تماس ها و همکاری       
میان پارلمان هـا و اعـضای شـان را          

. انکشاف خواهند داد
:اردهممادۀ چه

قرارداد هذا به حقوق و مکلفیت هـای        
طرفین عالی متعاهد، که به سایر قرارداد       
های بین المللی ارتبـاط مـی گیـرد و          
کشورها شامل آنها می باشـند، برنمـی      

. خورد
:مادۀ پانزدهم

طرفین عالی متعاهد به مقـصد تحقـق        
مفردات قرارداد هذا به طور دوامدار در       

نجـام  سطوح مختلف مـشوره هـا را ا       

۱۱
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.رسوي
:شپاسمه ماده

قرارداد کې د لوو ژمنو اخونو په دغهپه 
و بدلونونه  ې موافقې سره، تغییرات ا    

دغه بدلونونه په جال . نته کېدای شييرام
پروتوکول کې چې ددې قـرارداد نـه        

ېي، ای پرای   ل ک جزء   یبېلېدونک
ه چې د قرارداد پـه      لکه  ي او   کېرن

)۱۹(        کل شوي، د اعتبار وماده کې ا
.ري

:اوولسمه ماده
د  اختالفونهددې قرارداد د تفسیر په اه       

ن د مـشورو او     ينو ترم لوو ژمنو اخو  
خبرو اتـرو لـه الرې حـل او فـصل           

.کېي
:اتلسمه ماده

د ملرو ملتونو د سازمان د اساسنامې د        
د مادې مطابق، نوموی قـرارداد       ۱۰۲

کې د ثبت ملرو ملتونو د سازمان په دفتر
.و دی

:نولسمه ماده
قرارداد د تصویب و او د مـصدقه         دغه

. خواهند داد
:مادۀ شانزدهم

در قرارداد هذا، به توافق مشترک طرفین       
عالی متعاهد، تغییرات و تبـدالت وارد       

این تغییرات در پروتوکول . شده می تواند
جداگانه که جزء الینفک این قـرارداد       
محصوب می گردد، گنجانیده شـده و       

قرارداد پـیش   ) ١٩(طوری که در مادۀ     
اعتبــار قــرار بینــی گردیــده مــدار 

. می گیرد
:مادۀ هفدهم

اختالفات در رابطه به تفسیر این قرارداد       
از طریق مشوره ها و مـذاکرات میـان         
طرفین عـالی متعاهـد حـل وفـصل         

. می گردد
:مادۀ هجدهم
اساسـنامه سـازمان     ١٠٢مطابق مادۀ   

ــل  ــرارداد هــذا قاب ــل متحــد، ق مل
ثبت در دفتـر سـازمان ملـل متحـد          

. می باشد
:دۀ نزدهمما

قرارداد هذا قابل تـصویب بـوده و از         

۱۲
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      ېخه د اعتبـار    سندونو د تبادلې له نې
.دیلرونکی

مودې لپـاره  کلونو   ۱۰ددغه قرارداد   
عقد شوی او په هغه صورت کې چې له         
لوو ژمنو اخونو خه هـر یـو ددې         

او یـا پنـه   د فعالیت د مودې   قرارداد  
 خه ل کلنې نوبتي دورې له پایته رسېدو

میاشتې د مخه د هغه ه شپد فسخې تر ل
، مقابل  اًرسمخهخپل تصمیم    له په اه 

اخ خبر نکي، په اتومات ول د نورو        
.پنوکلونو مودې لپاره تمدیدېي

دغه قرارداد د عشق آباد په ار کـې د          
ه پ يلمریز کال د غبرول    يهجر۱۳۹۰

د  میالدي کال د مـې     ۲۰۱۱نېه  د     ۷
نېې مطابق، په دوو اصلي نسخو، په        ۲۸

دري او ترکمني ژبو ترتیـب شـوی او         
.د یو شان اعتبار لرونکي ديمتنونه یې 

د افغانستان د اسالمي جمهوریت لخوا
حامد کرزی

د افغانستان د اسالمي جمهوریت رئیس
د تركمنستان لخوا

قربان قلى بردى محمد وف
د تركمنستان جمهور رئيس  

اسناد مصدقه مدار اعتبـار      ۀتاریخ مبادل 
. می باشد

سـال عقـد   ١٠این قرارداد به مـدت   
گردیده و در صورتی که یکی از طرفین        

تصمیم خویش   ۀعالی متعاهد رسماً دربار   
در ارتباط به فسخ آن حداقل شش ماه قبل 

رداد و یـا    از ختم میعاد فعالیت این قرا     
ــالۀدور ــنج س ــب ۀپ ــوبتی، جان ن

مقابل را آگاه نساخته باشد، طور اتومات       
به مـدت پـنج سـال دیگـر تمدیـد           

. می گردد
٧این قرارداد در شهر عشق آباد به تاریخ 

هجری خورشـیدی    ١٣٩٠جوزا سال   
مـیالدی در  ٢٠١١می سال  ٢٨مطابق  
اصلی، به زبان های ترکمنی و       ۀدونسخ

یده و متون آنهـا دارای  دری ترتیب گرد  
. اعتبار یکسان می باشد

از جانب جمهوری اسالمی افغانستان
حامد کرزی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

از جانب ترکمنستان
قربان قلی بردی محمد وف
رئیس جمهور ترکمنستان

۱۳
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:اشتراک ساالنه 

انیـــافغ) ۹۰۰(:در مرکز ووالیات

فیصد تخفیف) ۲۵(با :برای مامورین دولت 

ین ومحصلین با ارائه تصدیق ،نصف قیمتـبرای متعلم

فیصد تخفیف ازقیمت روی۱۰برای کتاب فروشی هابا 

.دالر امریکائی ) ۲۰۰(: خارج از کشور جلد
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