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د حکومتــويل د اجرااتــو لــه اړخــه، د افغانانــو او نړیوالــو مرســتندویو 

ادارو د زیامننتیــا، ناامنــۍ او ناهیلــۍ کچــه زیاتــه کــړې ده. شــته 

رشایــط پــه دې اړه مهمــې پوښــتنې مطــرح کــړي چــې لــه طالبانــو رسه 

د ســولې پــه توافــق رسه یــا لــه هغــه پرتــه، لــه افغانســتان رسه څرنګه او 

د کومــو رشایطــو پــه چــوکاټ کــې  بایــد مرســته ويش. 

هغــه نــوي رشایــط، چــې د کوویــډ ١٩ ویــروس پــه پایلــه کــې رامنځته 

شــوي، د پرمختیــا پــه برخــه کــې د مرســتې لپــاره د کړنــالرو د بیاکتنــې 

او جهــت ورکولــو پــه موخــه، یــو لــړ فرصتونــه را منځتــه کــوي. خــو، 

پــه  هېــواد کــې د ثبــات بیــا ټینګښــت، چــې هلتــه لــه لســیزو راهیســې 

ــه  ــو پ ــو رشیکان ــيل او نړیوال ــري، د م ــۍ دوام ل ــې ثبات ــړې او ب جګ

ذهنیــت کــې، ژور بدلــون تــه اړتیــا لــري.  

ــډ ١٩  ــې د کووی ــتنېدل، چ ــه س ــه  بېرت ــالرې ت ــې کړن ــتې هغ د مرس

ویــروس لــه خپرېــدا او بیــن االفغــاين خــربو تــر پیلېــدو مخکــې تــرې 

ګټــه اخیســتل کېــدل او د ښــو پایلــو لپــاره انتظــار او متــه، د نړیوالــو 

ــه دی.  مرســتو لپــاره  مناســب غــوراوی او انتخــاب ن

ــدل، د  ــه کې ــی را منځت ــدو رسه د وقف ــروس د خپرې ــډ ١٩ وی د کووی

٢٠٢٠  ز. کال تــر پایــه د متویــل کوونکــو د مــايل مرســتو د اوســنۍ 

ژمنــو پــای تــه رســېدل او لــه طالبانــو رسه د ســولې پــه اړه د لېدلــوري 

شــتوالی یــا نــه شــتوايل، د یــو لــړ اقداماتــو د طرحــه کولــو پــه موخــه 

یــو بــې ســاری فرصــت رامنځتــه کــړی چــې کولــی يش، د یــوې ښــې 

حکومتولــۍ د تجربــې پــه برخــه کــې یــو لــړ پایلــې او اغېــزې رامنځته 

د کوویــډ ١٩ ویــروس پــه افغانســتان کــې د دوامــدارو ســیايس، 

ــه  ــه رامنځت ــو رسه هممهال ــايل ناورینون ــزو او چاپېری ــادي، ټولنی اقتص

شــو.  افغانســتان اوســمهال، لړزانــده حکومتولــۍ او اقتصــادي -  ټولنیز 

جوړښــتونه تجربــه کــوي، او دغــه چــاره، د جګــړې او د بیــن االفغاين 

ســولې خــربو نــوې لــړۍ ډینامیکــې اغېــزې، پــه اړه یــو لــړ پوښــتنې 

رامنځتــه کــوي. 

لــه طالبانــو رسه د خــربو اتــرو پــه حــال کې د ســولې پروســې پاېښــت، 

د هغــو رشایطــو د رامنځتــه کیــدو پــه برخــه کــې د بریــا او نــه بریــا تابع 

ده، چــې پــر اقتصــادي، ټولنیــزو او ســیايس جوړښــتونو او ادارو بــاور 

او اعتــامد بېرتــه راژونــدی کــړي او د جګــړې د دوام انګېــزې لــه منځه 

یــويس. همدارنګــه د تلپاتــې ســولې لپــاره د رشایطــو رامنځتــه کــول، 

د دې غوښــتونکی دی، چــې د جګــړو جــرړ او مېــراث تــه رســېدنه 

ــر  ــه ډی ــه امل ــدو ل ــروس د خپرې ــډ ١٩ وی ــول د کوی ويش، چــې  دا ټ

شــوي  دي؛ او همدارنګــه د ټولــو وګــړو د حقونــو، اړتیــاوو او ټولنیــزو 

لومړیتوبونــو لپــاره یــو اوږدمهــال لېدلــوری هــم دی.

 لــه داخــيل پلــوه، کوویــډ ١٩، جوړښــتیزې نابرابــرۍ او د حکومتــويل 

ــه  ــوه، دغ ــرين پل ــه به ــړي دي. ل ــاوړې ک ــه او پی ــاوې جوت نیمګړتی

ــو لپــاره لکــه افغانســتان  چــاره، د مرســتو د ترالســه کوونکــو هېوادون

ــه کېــدو  ــا د رامنځت ــه اړه د ناډاډمنتی ــو مرســتو د څرنګــوايل پ د نړیوال

المــل شــوې ده. 

پــه ټولــه کــې، د دغــه ویــروس کورنــۍ او بهرنــۍ اغېــزې او پایلــې، 

پــه لړزانــده او ســتونزمنو رشایطو کې
ــه کوویــډ ۱۹ او د تلپاتــې ســولې لپــاره، د افغانســتان ټولنیــز، ســیايس او اقتصــادي ظرفیتون
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یــوې اوږدمهالــې ژمنتیــا رسه، لــه فکــري بحــث څخــه مالتــړ دی.

د دې څېړنــې موندنــې، د دویــم الس رسچینــو د موجــوده معلوماتــو 

ــو او  ــه موسس ــيل او نړیوال ــي م ــې، نادولت ــدين ټولن ــت، م ــه دول او پ

ــه الرې د  ــو ل ــو رسه د مرک ــدي آګاهان ــې د کلې ــې ک ــتندویه ټولن مرس

راټولــو شــویو لومړنیــو رسچینــو د تحلیــل (شــننې) پــه بنســټ، راټولــې 

شــوې دي. 

کلیدي  موندنې

د کوویډ ۱۹ اقتصادي اغېزې

  ــه اقتصــادي ــه ورت ــو، جګــړې ت ــرو اړخون ــه ډې ــډ ۱۹ ل کووی

ــو  ــه الســه ورکــول؛ د لومړنی ــري؛ لکــه د معیشــت ل ــې ل پایل

توکــو د بیــو لوړېــدل، د کــورين عایــد د کچــې راټیټېــدل؛ او 

ــی.  ــو زیاتوال ــه لرل ــو مرســتو  دتکی ــر نړیوال پ

  ــې د ــي ک ــړی نیامي ــه  مل ــه، د ۲۰۲۰ ز. کال پ ــوړه کچ ــه ل پ

ــه،  ــه امل ــدو ل ــې د راټیټې ــت د کچ ــادي فعالی ــوال اقتص نړی

ــز اقتصــادي شــاخصونه،  د افغانســتان اقتصــاد کــې  د  ناکرنی

ــوې دي. ــم ش ــه ک ــه امل ــاو ل ــتي نیمګړتی ــيل جوړښ داخ

  ــه کوچنــۍ کچــه ، هغــه کســان چــې د کوویــډ ١٩ بحــران پ

ــدودی  ــه مح ــوي ل ــن ش ــورا اغیزم ــو خ ــادي زیانون ــه اقتص ل

رسمایــې یــا پرتــه لــه رسمایــې   وړو  او متوســطه  رشکتونــو پــه 

شــمول، غیــر دولتــي ســازمانونه، او پــه غیــر رســمي اقتصــاد 

ــې یــې روزمــزده  ــه ډل ــو لــوی اکرثیت،چــې ل کــې د کارګران

ــران دي.  کارګ

  منفعــت کــې  ســکټورونو  ټولــو  او  ســطحو  ټولــو  پــه 

غوښــتونکي کړنــې او د فســاد پراختیــا، احتــامالْ د دغــه مــخ 

پــه پراخېــدو ویــروس رسه د مقابلــې پــه برخــه کــې هڅــې او 

ــو  رسچینــې غیــر تولیــدي او ویجاړونکــي اقتصــادي فعالیتون

ــواروي.  ــه الره ت

  ټولنیــزې شــبکې، چــې د هغــو کورنیــو لپــاره چــې لــه

ناوریــن رسه الس او ګرېــوان دي، د مقابلــې اصــيل میکانیــزم 

ــره د  ــر ډې ــه، ت ــه امل ــدو ل ــډ ۱۹ د پراخې ــوړوي، د کووی ج

ــر  ــات ت ــر زی ــه، ډې ــه کبل ــتونزو ل ــادي س ــو اقتص اوږدمهال

فشــار النــدې راځــي. دغــه چــاره د دې خطــر زیاتــوي، چــې 

زیامنوونکــې او اغېزمــن شــوي کســان، د قــدرت خاوندانــو 

ــه  ــه موخ ــو پ ــه کول ــتې د ترالس ــه د مرس ــبکو ت ــه ش متعصبان

ــړي.  ــه ک مخ

  ــې ــه اړه  ځن ــو پ ــو کــې د انعطــاف منل ــه اقتصــادي فعالیتون پ

کــړي. د دغــو هڅــو کیلــۍ، نــوې رامنځتــه شــوې او د افغانســتان پــه 

مرســتو تړلــې مــدين ټولنــې دي. 

د خپــل حقوقــي ځــای ځایګــی د ترالســه کولــو لپــاره د مــدين ټولنــې 

ــه  ــدارې ت ــوه ښــه حکومتــويل نن ــه عمــل کــې  ی ــا، چــې پ ځواکمنتی

کېــږدي،  د هغــې منونــې څخــه واټــن اخســتنې تــه اړتیــا لــري، چــې 

پــه لــړ کــې د مــدين ټولنــې ســازمانونه د مرســتې د ترالســه کوونکــو 

پــه توګــه، نړیوالــې ټولنــې تــه ځــواب ویونکــي  وي. دغــه چــاره، د 

هغــو موډلونــو معرفــی او پیاوړتیــا تــه اړتیــا لــري، چــې له پورتــه  څخه 

ښــکته تــه د اســرتاتیژیکې ځــواب وینــې لــړۍ ولــري؛ پــه داســې بڼــه، 

ــه  ــوال مرســتندویان او د دوی د مرســتې ترالســه کوونکــو پ چــې نړی

توګــه مــدين ټولنــې ســازمانونه دواړه پــه ګــډه د نهایی ګټه اخســتونکو 

پــه توګــه د عــادي وګــړو پــه وړانــدې، ځــواب ویونکــي وي. 

د اقداماتــو پاېښــت، دې امــر تــه اړتیــا لــري چــې پــه لــړ کــې یــې یــو 

ټاکلــی اقــدام یــا کړنــه، د هغــو عواملــو منعکســوونکي وي، چــې لــه 

بدلــون څخــه مالتــړ کــوي او پــر هغــو عنــارصو او عواملــو د بــراليس 

کېــدو وړتیــا لــري، چــې د بدلــون پــر وړانــدې مقاومــت کــوي.

د اقتصــادي پرمختیــا پــه برخــه کــې، د اوږدمهالــو اقتصــادي – ټولنیزو 

ګټــو د ترالســه کېــدو پــه موخــه، د اقتصــادي پیاوړتیــا لپــاره هڅــه، د 

موجــوده، پیــاوړې او تولیــدي فعالیتونــو پیژندلــو او تقویــه کولــو تــه 

اړتیــا لــري نــه هغــه کتلــوی اقدامــات، چــې د ناڅرګنــدو مفاهیمــو پــر 

بنســټ طرحــه شــوي دي ؛ د بېلګــې پــه توګــه پــه افغانســتان کــې لــه 

«خصــويص ســکتور څخــه مالتــړ». 

پــه همــدې توګــه، لــه طالبانــو رسه د ســولې د ټینګښــت پــه صــورت 

کــې، د دې توافــق پایښــټ او ثبــات مالــی مرســتو تــه اړتیــا لــري کــوم 

ــو  ــديف کړن ــئله  د ه ــړي. دا مس ــدي ک ــه ګړن ــای کیدن ــا یوځ ــې بی چ

ــاره او د  ــو لپ ــه کول ــو رامنځت ــادي فعالیتون ــدي اقتص ــه الرې د تولی ل

ــه د  ــق وړ دي.همدارنګ ــزې د تطبی ــی انګی ــاره غیرنظام ــو لپ جنګیالی

ملکــې وګــړو لپــاره بایــد هڅونــې یــا مشــوقونه په پــام کې ونیــول يش، 

ــه  ــه ورت ــو پراســاس پ ــی يش د ګــډو اقتصــادي ګټ ترڅــو دوی وکول

چاپیریــال کــې تفاهــم تــه ورســېږي.

  (APPRO)موسســې څېړنــو  عامــه  د  افغانســتان  د  لنډیــز،  دغــه 

د بنســټ  پــر  مطالعــې  تحقیقــی  د  واســطه  پــه 

ــه وړاندیــز چمتــو شــوی دی.  (Friedrich-Ebert-Sti�ung FES) پ

د دغــه لنډیــز او څېړنــې موخــه، د افغانانــو پــه ځانګــړې توګــه مــدين 

ــتې د  ــه د مرس ــتان  ت ــځ، افغانس ــتندویانو ترمن ــو مرس ــې او نړیوال ټولن
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یــوه ښــځه لــه خپــل ماشــومانو رسه د هــرات والیــت پر ســړکونو د ګدايــۍ پرمهــال، اپریل 
۲۰۲۰ ز. کال ، انځــور: © FES  محمــد عارف کریم

کووید ۱۹ ویروس او ټولنیز انسجام

  داســې ښــکاري، چــې د ټولنــې پــه کچــه حامیتــي او د

ــو  ــوي دي.  دغ ــې ش ــال پات ــل ح ــر خپ ــبکې، پ ــتې ش مرس

شــبکو کــې، د کورنیــو او خپلوانــو  پراخــه شــبکې، لــه محلــې 

ــو  ــو ګاونډیان ــه زیامننوونک ــزه توګ ــه دودی ــړ او پ ــه مالت څخ

ــاري  ــه ښ ــاملېږي. پ ــتې ش ــوا مرس ــه خ ــړو ل ــو غ رسه د بډای

مرکزونــو کــې، د دغــه ټــول شــموله ناروغــی د خپرېــدو 

رسه پــه غربګــون کــې، د ټولنیــزو رســنیو لــه الرې، د ټولنیــز 

ــبکو  ــو ش ــږي. د دغ ــرتګو کې ــارې ترس ــوې الرې چ ــیج ن بس

ــره ده.  ــه او متغی ــاحه متفاوت ــوب او س اغېزناکت

  پــه مــيل کچــه، اړونــدې ادارې، د دغــه ویــروس د مخنیــوي

ــواب  ــږ ځ ــړاو، ل ــه ت ــو پ ــو د لګول ــې، د رسچین ــه ک ــه برخ پ

ــه  ــو ت ــدو ادارو چارواک ــک، د اړون ــام خل ــې دي. ع ویونک

ــه داســې نظــر ګــوري، چــې د دې پرځــای، چــې د عامــه  پ

ګټــو پــه برخــه کــې کار وکــړي، د خپلــو شــخيص ګټــو لپــاره 

هلــې ځلــې کــوي. 

  د دولــت پــر وړتیــا او مرشوعیــت د خلکــو د کمــزوری اعتامد

ــام  ــه پ ــاره د پ ــېدنې لپ ــه د رس ــډ ۱۹ ت ــه، کووی ــاور کچ او ب

کــې نیــول شــویو رسچینــو پــه تــړاو د نــاوړه ګټــه اخیســتنې د 

راپورونــو پــه خپرېــدو رسه، نــوره هــم ټیټــه شــوې ده. 

  د کوویــډ ١٩ پــه وړانــدې د مبــارزې لپــاره د رسچینو د ناســمه

اســتعامل راپورونــو پــه ځــواب کــې د حکومــت پــه وړتیــا او 

ــور هــم کمــزوری  ــاور ن ــدې نســبتا ضعیــف ب مرشوعیــت بان

شــوی ده.

ــي او  ــه کوچن ــه پ ــړي توګ ــه ځانګ ــري، پ ــتون ل ــواهد ش ش

ــډ  ــه ګ ــواد پ ــې د هې ــری ی ــې ډی ــې، چ ــو ک ــطه تصدی متوس

مېشــته مرکزونــو کــې متمرکــز دي. دا کلســرتونه، د اعاشــې او 

نفقــې لــه اړخــه، دودیــزو اصنافــو او صنفــي انجمنونــو کــې، 

ــې ســارې دي.  ب

د کابل سیند څنډې ته نژدې مرکزي بازار، اپریل ۲۰۲۰ انځور © FES مریم عاملی

کوویډ ۱۹ ویروس او جنسیتي ډینامیکونه

  ــه ــډ ۱۹ ل ــات د کوی ــو زی ــورو قرشون ــر ن ــې ت ښــځې او نجون

زیامننتیــا رسه مــخ دي. پــه داســې حــال کــې، چــې حقونــو 

و پــه ټولنــه کــې د ښــځو ګــډون تــه د ښــځو الرسســی کــې 

محدودیتونــه د دغــه پانډامــي تــر مفاهیمــو لــوړ دی؛ داســې 

نښــې نښــانې موجــودې دي، چــې لــه کوویــډ رسه د مقابلــې 

پــه موخــه بیــړين وضعیــت کــې، د ښــځو پــر ځانګــړو 

ــدې  ــروايل بان ــیتي براب ــه کچــه د جنس ــه پراخ اړتیــاوو او پ

ــږي.  ــرتګې پټې س

  روغتیايــي پاملرنــو او معلوماتــو تــه د ښــځو او نجونــو د

الرسيس ټیټــه کچــه، د کرونــا ویــروس درملنــه د هغــوی لپــاره 

ــل  ــر تکف ــې ت ــۍ ک ــه کورن ــې پ ــځې او نجون ــدودي. ښ مح

النــدې وګــړو د اصــيل پاملرونکــو او مراقبــت کوونکــو 

ــر  ــو ډی ــر ټول ــدې ت ــه وړان ــروس پ ــا وی ــه، د کرون ــه توګ پ

دي.  زیامننوونکــې 

  ــې ــه داس ــي ، پ ــا نرواک ــاين ی ــض او بدګوم ــیتیي تبعی جنس

ــه  ــو ت ــاره محافظتــی خدمات ــو لپ ــو کــې چــې د قربانیان حاالت

ــاوړه ګټــه  الرسســی محــدود دی، جنــيس تاوتریخــوايل او ن

اخېســتنې تــه الره هــواروي.  د مېرمنــو ډیــری ســازمانونه چــې 

د ټولنیــزو خدماتــو پــه ډګــر کــې د مېرمنــو او ماشــومانو لپــاره 

ــو  ــه د دوی د فعالیتون ــه امل ــي ل ــډ ناروغ ــوي د کووی کار ک

تعلیــق راپــور ورکــوي.
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د کوویډ۱۹  ویروس  وروسته د دولت-مدين ټولنې اړیکې

  ،ــه ــه امل ــزو ل ــروس د اغی ــډ ١٩ وی ــن،  د کووی ــه ناوری دغ

ــربو  ــاين خ ــن االفغ ــولې بی ــخړې او د س ــیايس ش ــيل س داخ

پیــل، د دولــت او مــدين ټولنــې ترمنــځ واټــن روښــانه کــړی، 

حکومــت پریکــړې کــوي او د مــدين ټولنــې ســازمانونه تــر 

ــره اعــرتاض کــوي. ډی

  ــو ــړاو د خپل ــه ت ــې پ ــروس رسه د مقابل ــه وی ــت، د دغ دول

اړونــدو اقداماتــو پــه اړه اړونــد معلوماتــو رشیکولــو تــه 

ــري.  ــه ل ــل ن متای

د فســاد ضــد اخــالق «د تدارکاتو پیســې ستاســې پیســې دي، د فاســدو کســانو الســونه لنډ 
کــړئ »، کابــل، ٢٠١٨، اوریان زیره

کوویډ ۱۹ ویروس او د جګړې اقتصاد

  افغانســتان پــه بشــپړه توګــه د جګــړې د اقتصــاد لــه محــدودې

نــه دی بهــر شــوی. د بــرشي پانګــې او لــوی اقتصــاد د 

ــه ترالســه شــوي  ــړ پرمختګون ــو ل ــه برخــه کــې ی مدیریــت پ

شــتون  غوښــتنه  منفعــت  سیســتامتیکه   همدارنګــه  دي. 

ــزم  ــو) او نیيوتی ــخصی ګټ ــو ( ش ــې د کپیتوکراتیک ــري، چ ل

(خویــش خــوری) شــبکو لــه الرې کار کــوي؛ د حکومتــويل 

مــوازي جوړښــتونه، د ډیــر عایــد لرونکــو ناقانونــه اقتصــادي 

فعالیتونــو پــه اداره کــې د دولــت وړتیــا لــه ننګونــو رسه مــخ 

ــوي.  ــزوری ک او کم

  د هغــو کســانو لپــاره د جګــړې دوام تــر ســیايس ثبــات ډېــر

ګټــور دي، چــې د جګــړو لــه دوام څخــه ګټــې ترالســه 

ــوي.  ک

  د جګــړو، نشــه یــي توکــو او نــورو جرمــي فعالیتونــو زېږنــده

معیشــت د ځایناســتي پــه موخــه، د مجــازو عایــدايت رسچینو 

ــام  ــو د ادغ ــه، د جنګیالی ــوري  پرت ــانه لیدل ــو روښ ــاره د ی لپ

مســله، لــه اندېښــنو ډکــه چــاره ده. 

 

د مــدين ټولنــې فعــاالن د ماســکونو د وېــش پرمهال، اپریــل ۲۰۲۰ ، انځــور: محمدعارف 
یم کر

کوویډ ۱۹ویروس او نادولتي موسسې

  کوویــډ ۱۹، د مــيل نادولتــي موسســو لپــاره بــې ســارې

عملیــايت، تخنېکــي، مــايل او امنیتــي ننګونــې رامنځتــه کــړې 

دي. 

  ــو رسه د ــي رشایط ــۍ، د پاندم ــي موسس ــزۍ نادولت ــیمه یی س

ــا وړ  ــاره د اړتی ــه کار لپ ــمونتیا او د دغ ــو د س ــو فعالیتون خپل

رسچینــو د موندلــو پــه برخــه کــې، لــه یــو شــمېر ننګونــو رسه 

د مــخ شــوی دي. 

  نــا دولتــی ســازمانونه چــی پــه مســتقیمه توګــه یــی ســیمه ییــزو

ټولنــو تــه مرســته کولــه، پــه فزیکــی تعامــل کــې محدودیــت 

د دې المــل شــوی چــی پــه ټولنــه کــې د هغــوی ځــای 

ــا پیکــه يش. ځایګــی ضعیفــه ی

  پــه افغانســتان کــې زیاتــره نادولتــي موسســې د مرســتندویانو

ــو  پــر مرســتو تــړيل دي. پــر هغــو نادولتــي موسســو د نړیوال

مرســتو مترکــز، چــې د فعالیــت پــر بنســټ بودجــو رسه 

ــې  ــې پات ــو ک ــررسه کول ــه ت ــو پ ــوي، د فعالیتون ــږي ش همغ

ــل  ــه خپ ــو ت ــايت وجوه ــې عملی ــا ده، چ ــه دې مان ــل، پ راتل

ــوي.  ــه ورک ــه الس ــی ل الرسس

  د د رسچینــو پــه اړه د نادولتــي مؤسســو تــر منــځ ســیايل

ــه اړه  ــدو پ ــتې د کمې ــې مرس ــې د نړیوال ــوې چ ــه ش ال زیات

اندیښــنې لــري. د نادولتــي مؤسســو تــر منــځ شــدیده ســیايل 

د دې المــل ګرځــي د هغــه هڅــو او همکاریــو مخــه نیــيس 

ــه  ــې برخ ــربو ک ــه خ ــولې پ ــځ د س ــر من ــو ت ــې د افغانان چ

ــوي. ــکاري ک ــې هم ــولو ک ــو رس ــه د غږون ــتونکو ت اخیس



٥

دی.  کــړی  وارد  فشــار  زیــات  وړتیــا  پــر  مرســتندویانو 

ــتو د  ــرشي مرس ــو او ب ــي پروګرامون ــاره، د پرمختیاي ــه چ دغ

راتلونکــي پــه اړه او دا چــې د دغــو مرســتو کومــې الرې 

چــارې او بېلګــې کولــی يش تــر بیاکتنــې النــدې رايش، 

ــات  ــزې او ثب ــر اغې ــوي، ترڅــو پ ــه ک ــتنې منځت مهمــې پوښ

مترکــز ويش. 

د راتلونکي پر لور

هغــه څــه چــې پــه اوســنیو رشایطــو کــې کولــی يش، د تصیمــم نیونــې 

پــر پروســه اغېــزه وکــړي، د بېلــو کارونــو د تــررسه کولــو پــه پرتلــه، د 

ــه  ــړاو عینــي درک او ســوچ دی. پ ــه ت ــو پ ــو د تــررسه کول ښــو کارون

ــاره  ــت لپ ــولې د ټینګښ ــړې دوام، د س ــې، د جګ ــو ک ــنیو رشایط اوس

هڅــه، پــه مرســتو پــورې د افغانســتان دولــت او نادولتــي فعاالنــو تړتیــا 

او لــه مخکــې کمزوري شــوي ســازماين او جوړښــتیزو رشایطــو باندې 

د کرونــا ویــروس بــې ســاری فشــار، پــه دې برخــه کــې عمــده عوامــل 

ګڼــل کېــږي. د دغــو عواملــو ترکیب، شــته فســاد، د ښــځو پــه وړاندې 

ــال  ــري، د چاپېری ــه ل ــې رېښ ــه ک ــه ټولن ــې پ ــتوالی، چ ــد ش ــم لې ناس

تخریــب او د اقلیمــي بدلــون زیږنــده ګواښــونه دي، چــې د کــورين 

بېځایــه کېــدو لپــاره اصــيل المــل ګڼــل کېــږي. لــه دغــو عمــده او لــه 

یــو بــل رسه تړلــو عواملــو رسه پــه مخامــخ کېــدو رسه، هېــڅ داخــيل 

ــه څېــر خپلــو  ــر پ ــه يش کولــی، چــې د تې ــوري ن او بهــرين ذینفــع ل

کارونــو تــه دوام ورکــړي او ښــې پایلــې ترالســه کــړي. 

د نړیوالــو ذینفعانــو پــه ذهنیــت کــې یــو عمــده بدلــون او تغییــر اړتیــا 

ــه  ــې ل ــالرو او د ځــواب وین ــو کړن ــه پخوانې شــته، ترڅــو د مرســتې ل

ښــکته پورتــه موډولونــو څخــه، لــه پورتــه ښــکتې کړنــالرو او بېلګــو 

تــه بدلــون ومومــي؛ پــه داســې بڼــه، چــې اقدامــات د هغــو کســانو لــه 

عمــيل تجربــو او اړتیــاو رسه ســمون وخــوري، چــې د دې هدف دي، 

چــې وررسه مرســته ويش او پــه اغېزنــاک ډول تغییــر وکــړي. 

لــه ســتونزې رسه د مــخ کېــدو او د ســولې خــربو او د کویــډ ۱۹ رسه 

ــې او  ــزې، رڼ ــوې هراړخی ــې د ی ــو ک ــدو برخ ــورې اړون ــارزې پ د مب

ــه برخــه  ــه پ ــالرې د پلېتاب ــوې کړن ــويل د ی ځــواب ویونکــې حکومت

کــې د حکومــت د نــه لېوالتیــا د شــتوايل پــه صــورت کــې، د مــدين 

ــه  ــوال مرســتندویان چــې ل ــه چــاره ده او نړی ــوه اړین ــې شــتون ی ټولن

ــري،  ــه دې برخــه کــې ښــه فرصــت ل ــړ کــوي، پ هغــوی څخــه مالت

ترڅــو نــوي شــیان تــررسه او ښــې پایلــې ترالســه کــړي. پــه دې برخــه 

کــې بایــد النــدې موخــې ترالســه يش: 

کوویډ ۱۹ویروس او بین االفغاين مذاکرات

   د کویــد ۱۹ ویــروس، د ســولې د  بیــن االفغــاين خــربو اتــرو

د رشایطــو پیچلتیــا ال ژوره کــړې ده. 

  متحــده ایــاالت پــه کوردننــه لــه زیاتــو ننګونــو لکــه د کویــد

۱۹ ویــروس معظــل تــه رســېدنه او سیاســی ناوریــن رسه 

ــولې  ــو رسه د س ــه طالبان ــې، ل ــت ک ــه وخ ــه ورت ــخ دی.  پ م

خــربو اتــرو کــې  د پــام وړ نفــوذ او رول لــري. د امریکايــي 

ــل د  ــې وت ــه مخک ــش څخ ــوي مهالوی ــاکل ش ــه ټ ــرو ل رستی

ــو د  ــاوان ورکول ــاره د ت ــت لپ ــم مدیری ــروس ناس ــا وی کرون

یــوې وســیلې پــه توګــه او د ټاکنیــزو موخــو لپــاره، لــه طالبانــو 

ــر د  ــه خاط ــېدو پ ــه د رس ــړې ت ــه هوک ــولې عادالن رسه د س

افغانســتان لپــاره یــو نــه کنټــرول کېدونکــی ګــواښ رامنځتــه 

کــوي.

 انځور: اوریان زیره

ــګ (د  ــې ت ــه مخک ــه: پ ــواب وین ــون ځ ــوال غربګ ــه نړی پ

ــوري) ــر ل ــي پ راتلونک

  د ســولې د خــربو پایلــې لــه پــه پــام کــې نیولــو پرتــه، نړیــوال

ــې  ــه ک ــه برخ ــويل پ ــتان د حکومت ــه د افغانس ــتندویان ب مرس

د اصــيل لوبغــاړو پــه توګــه پاتــې يش او د هغــوی مالــی 

ــتونو  ــر جوړښ ــې پ ــواد کچ ــه د هې ــات ب ــړې او اقدام پرېک

ــر  ــړو پ ــو او د وګ ــر کړن ــو پ ــي موسس ــو، د نادولت او فعالیتون

ــري.  ــزه ول ــو اغې رشایط

  ــا ــه د اړتی ــتو ت ــو مرس ــې نړیوال ــورو ک ــه دواړو ل ــړې پ د جګ

ــولې  ــتندویان، د س ــوال مرس ــې، نړی ــورت ک ــه ص د درک پ

اجنــډا د ټاکلــو او پــه پایلــه کــې، د وګــړو د بنســټیزو حقونــو 

ــه  پــه تــړاو د روښــانه مقرراتــو لپــاره د بلنــې پــه برخــه کې،ل

خــاص نفــوذ څخــه برخمــن دي.

  پــه  هرصــورت، د کرونــا ویــروس نړیوالــې اغېــزې، لــه

ــو  ــې، د نړیوال ــه ک ــه برخ ــړ پ ــايل مالت ــه د م ــتان څخ افغانس
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منځمهاله

د ســولې تــړون  لــه افغانســتان رسه د نړیوالــو مرســتو د . ١

متویــل پرڅرنګــوايل څرنګــه اغېــزه کوي؟ 

په ځانګړې توګه: . ٢

لــه طالبانــو رسه د ســولې  تــړون پــه أ. 

صــورت کــې،  پــه لنــډ مهــال کــې د 

نړیوالــو مرســتو پریکــړې بــه څــه ډول پــه 

اوږد مهــال کــې د مرســتو المــل يش؟

د ب.  تــړون   ســولې   د  رسه  طالبانــو  لــه 

ــې،  د  ــورت ک ــه ص ــدو پ ــررسه کې ــه ت ن

ــه د  ــه څنګ ــړې ب ــتو پریک ــه مرس لنډمهال

مرســتې المــل يش؟ مهالــې  اوږد 

اوږدمهاله

ــبو . ١ ــاره مناس ــولې لپ ــې س ــې د تلپات ــتان ک ــه افغانس پ

رشایطــو رامنځتــه کولــو پــه موخــه، د معلوماتــو، 

همغمږیــو او همکاریــو د رشیکولــو لــه الرې، د 

ــځ څرنګــه  ــو ترمن ــه برخــه کــې د رشیکان ــا پ پرمختی

اړیکــې کولــی يش، اغېزنــاک او ګټــور وي؟ 

ــه لــوړ حســاب . ٢ څــه شــی کیــدی يش چــې مترکــز ل

ورکونــې څخــه ښــکته ســرتاتیژیک حســاب ورکونــې 

تــه واړوئ؟

د کوویــډ ١٩ لــه ناوریــن او ســولې خــربو اتــرو روان . ١

بهیــر څخــه بایــد د یــوې ښــې حکومتولــۍ د رامنځته 

ــه  ــې پ ــې جوړون ــتې او پالیس ــه مرس ــو او د عام کول

برخــه کــې کار واخېســتل يش. 

پــه افغانســتنا کــې د نړیوالــو مرســتو لپــاره نــوي . ٢

ــاين  ــن االفغ ــر بی ــد ت ــه، بای ــالرې او لومړیتوبون کړن

ــدا،  ــر خپرې ــروس ت ــډ ١٩ وی ــرو او د کووی ــربو ات خ

ــول يش.  ــې ونی ــام ک ــه پ ــې پ ــه ک ــوړه کچ ل

ــه . ٣ ــو څخ ــادی فعالیتون ــدی اقتص ــن او تولی ــه  اغیزم ل

ــړ ويش.  مالت

مــدين ټولنــه، د خپــل اوســني رول څخــه هاخــوا، د . ٤

ــدارۍ  ــه حکومت ــه توګــه، پ ــو پ ــزو همکاران ســیمه ای

ــه توګــه ،ځواکمــن يش. ــو پ ــو او ذینفعان کــې د رشیکان

د دغــو موخــو ترالســه کېــدل، پــه لنډمهالــه، منځمهالــه او اوږدمهالــه 

ــه اړه، د  ــه د ښــې رســېدنې د څرنګــوايل پ ــتنو ت ــدې پوښ ــه، الن توګ

ــو لپــاره، د هڅــې غوښــتونکي دي: دیالــوګ د تــرالس النــدې نیول

لنډمهال

ــت او . ١ ــازماين جوړښ ــي س ــه دوام، د نرواک ــاد ل د فس

ټولنیــز پیوســتون لــه شــتوايل رسه رسه، لــه کویــد ١٩ 

ــه  ــتې څرنګ ــې مرس ــدف نړیوال ــه ه ــې پ رسه د مقابل

کولــی يش، د افغانانــو فــوري او متنوعــې اړتیــاوو تــه 

ځــواب ووايــي او هغــو تــه رســېدنه وکــړي؟

ــت او . ٢ ــازماين جوړښ ــي س ــه دوام، د نرواک ــاد ل د فس

ــولې روان  ــتوايل رسه رسه، د س ــه ش ــتت ل ــز تش ټولنی

ــوري  ــو ف ــی يش، د افغانان ــه کول ــې، څرنګ ــر ک بهی

ــه  ــو ت ــي او هغ ــواب وواي ــه ځ ــاوو ت ــې اړتی او متنوع

ــړي؟ ــېدنه وک رس

د کوویــډ ١٩ او د ســولې پروســې پــورې اړونــدو . ٣

اقداماتــو کــې، د هدفــی مرســتو کــوم ترکیــب وي،د 

بودیجــې او غیــر بودیجــې متویــل څخــه  د څواړخیز 

د  افغانســتان  ARTFد  (لکــه  الرې  لــه  میکانیــزم 

بیارغونــې وجهــی صنــدوق)  تــر نادولتــي مــيل ادارو 

ــورې.  مســتقیمه بودجــې پ

ــران، د  ــزد کارګ ــاره منتظــر روزم ــل ښــار کــې د کار لپ ــه کاب ــوښ انځــور- پ د پ

ــم عاملــې  ــل میاشــت،  انځــور د مری ۲۰۲۰ ز. کال، اپری

د فریدریــش ایــرت ټولنــه د لیکلــې هوکــړې پرتــه، د دغــه کتــاب څخــه هــرراز 

ســوداګریزه ګټــه اخېســتنه منــع ده

 

هغــه موضوعــات چــي پــه دغــه کتــاب کــې خپــور شــوي، د فریدریــش ایــرت 

ټولنــه نظریــي نــه منعکســوي
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