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ــه  ــه اوږد مهال ــه شــویو وګــړو ل ــه کچــه د بیڅای ــړۍ پ افغانســتان د ن

ــه  ــه پ ــر ۲۰۱۹ ز. کال ۰۰۰,۵۷۸ تن ــخ دی. پ ــو رسه م ــې ننګون او يیچل

ــه  ــه ل ــه امل ــو ل ــي پېښ ــې او طبیع ــړو، تاوتریخوال ــواد د جګ ــه هې دغ

خپلــو کورونــو څخــه بــې ځایــه شــول. د دې ترڅنــګ د ۰۰۰,۴۹۰ پــه 

شــاوخوا نــور افغانانــو لــه بهــر څخــه خپــل هېــواد تــه راســتانه شــول، 

تــر ډېــره لــه کړاوونــو ډک رشایــط رسه مــخ و، چــې هغــوی هېــواد تــه 

لــه ســتنېدو وروســته لــه دې املــه، چــې نــه غوښــتل خپلــې ســیمې تــه 

والړ يش یــا خپــي اصــي ســیمې تــه د ورګرځېــدو جوګــه نــه وو او دې 

تــه اړ و، چــې خپلــې اصــي ســیمې پرېــږدي ، بېرتــه بېځایــه شــوي دي. 

پــر ۲۰۱۹ ز. کال اټــکل کېــده، چــې ۴.۲ میلیونــه افغانــان د هېــواد پــه 

ــه  ــه یــوازې بېځای ــه کېــدو ناوریــن ن ــه بېځایــه شــوي دي. د بېځای دنن

شــوي کســان اغېزمنــوي، بلکــې هغــې ټولنــې هــم تــر خپلــې اغېــزې 

النــدې راويل، چــې د دغــو بېځایــه شــویو کســانو کوربــه وي. لــه ژورې 

ناامنــۍ، اقتصــادي نــازک حالــت او ســیايس ناڅرګنــد وضعیــت رسه پــه 

ــه  ــه بېځای ــتان اوږد مهال ــه د افغانس ــارزه لک ــې مب ــو ک ــې رشایط داس

کېدنــې، نیمګــړي عامــه خدمتونــه نــور هــم نیمګــړوي او د معیشــتي 

ــو لپــاره د ســیالۍ کچــه لــوړه کــوي. بېځایــه  فرصتونــو د ترالســه کول

کېــدل، همدارنګــه د د نویــو او پخوانیــو کډالــو نویــو ټولنــو د رامنځتــه 

کېــدو المــل کېــږي، چــې د کوربــه او بېځایــه شــویو کســانو دواړو پــه 

ګــډون د خلکــو یــوه نــوې ډلــه او چاپېریــال رامنځتــه کېــږي. مــي او 

نړیــوايل پالیــي جوړوونکــي دواړو هڅــه کــړې، د وســله والــو نښــتو 

ــه املــه د داخــي اجبــاري بېځایــه کېدنــې کچــه کــره کــړي او دغــه  ل

مــخ پــر وده ناوریــن تــه د هغــوی د ځــواب پــر الره، پــه دې برخــه کــې 

د معلوماتــو نشــتوالی او د همغمــږۍ ســتونزې خنــډ ګرځېدلــی دی.   

دغــه راپــور د افغانســتان پــه درېیــو والیتونــو کــې د بېځایــه شــویو او 

کوربــه ټولنــو دواړو د دغــې پدیــدې د اغېــزو یــوه ژوره څېړنــه وړانــدې 

کــوي. دغــه والیتونــه عبــارت دي لــه هــرات، ننګرهــار او تخــار، چــې د 

زیــات شــمېر بېځایــه شــویو کســانو کوربــه دی. دغــه راپــور، پــر درېیــو 

ــه شــویو  ــه او بېځای ــې درک، د کورب ــدو د تجرب ــه کې ــو، د بېځای اړخون

ــه  ــړې توګ ــه ځانګ ــو پ ــو ډل ــو او د زیامننونک ــځ ډینامیکون ــو ترمن ټولن

ــه  ــه د ۵ میاشــتو پ ــز دی. دغــه څېړن ــو متمرک ــو تجرب ښــځو او ځوانان

مــوده کــې د ۲۰۱۹ ز. کال لــه اکتوبــر څخــه د ۲۰۲۰ ز. کال تــر جنــوري 

ــو  ــې د هغــو معلومات ــې موندن ــررسه شــوې ده. د دغــې څېړن ــورې ت پ

پــر بنســټ دی، چــې د هغــو رسوې ګانــو، مرکــو او م متمرکــز ډلیــزو 

ــویو  ــه ش ــي بېځای ــه داخ ــې ل ــوي وو، چ ــول ش ــه الرې راټ ــو ل بحثون

ــو  ــزو چارواک ــیمه یی ــړو، س ــو وګ ــه ټولن ــتنېدونکو، کورب ــانو، راس کس

ــار او هــرات  ــار، ننګره ــه تخ ــو رسه پ ــتندویو کارکوونک ــري مرس او ب

والیتونــو کــې تــررسه شــوی دی. همــدا راز پــه دې څېړنــه کــې پــه کابــل 

کــې لــه کارپوهانــو، پالیــي جوړوونکــو او نړیوالــو بــري مرســتندویو 

ــه ییــزو بحثونــو څخــه ترالســه  کارکوونکــو رسه د مرکــو او متمرکــز ډل

شــویو معلوماتــو څخــه ګټــه اخیســتل شــوی دی. د څېړنــې ټیــم، لــه 

ښــکتې پورتــه کړنــارې تــرالس النــدې ونیــوه او د ټولنــې پــر بنســټ او 

ــه  ــه پ ــې وکارول، ترڅــو د دوی ډینامیکون ــود ی ــز میت مشــارکتي څېړنی

غــوره توګــه درک کــړي. پــه دې توګــه ، کــه څــه هــم پالیــي جوړونکــو 

او مرســتندوی کارکوونکــي پــه دغــه څېړنــه شــامل کــړای شــوي، خــو 

ــزه ده.  ــو متمرک ــورو او تجرب ــر لیدل ــې پ ــه د ټولن ــه برخ ــور زیات د راپ

د مینځنۍ ځمکې ساتل:
د بې ځایه کیدو تجربې ، د ټولنې اړیکې او د بیځایه شویو، راستنیدونکو او د کوربه ټولنو ترمینځ شخړی 

په هرات ، ننګرهار او تخار کې

دا نرشیه د راتلونکي ګړندۍ راپور موندنو لنډیز وړاندې کوي: »د مینځنۍ ځمکې مینځپانګه: د بې ځایه کیدو تجربې ، د ټولنې اړیکی او د بیځایه شویورسه شخړی، راستنیدونکی او کوربه 

توب په هرات ، ننګرهار ، او تخار والیتونو کې« او وروستی وړاندیزونه د لیکواالنو: آلتیا - ماریا ریواس ، میرویس وردک او د دوی د همکارانو لخوا په د سولی تعلیمی او تحقیقی اداره 
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مهمــې موندنــې

د پالیسۍ چوکاټ:
د  پالیســۍ  راســتنېدونکو  او  شــویو  بېځایــه  د  کال  ز.   ۲۰۱۷ پــر 

ــه او پرمختــګ دی. دغــه  ــاره ســره الســته راوړن ــت لپ افغانســتان دول

ــو  ــې مخکنی ــوي، چ ــېدنه ک ــه رس ــو ت ــو موضوعات ــرو هغ ــۍ ډې پالیس

پالیســیو پــه پېژندنــه کــې یــې پاتــې راغلــې وي، لکــه د بېځایــه شــویو 

لپــاره تــر بېرتــه ســتنېدو هاخــوا د غوروایــو امــکان. لــه دې رسه، د دغــه 

ظرفیــت د پلیتابــه لپــاره، یــوې اغېزناکــې او ګټــورې دولتــي ادارې تــه 

اړتیــا شــته، ترڅــو وکولــی يش، د نویــو کړنــارو پــر پلیتابــه څارنــه وکړي 

او پــه ســیمه ییــزه کچــه کــې یــې د پلیتابــه پــه تــړاو شــفافې الرښــوونې 

وړانــدې کــړي او پــه دې برخــه کــې د نړیوالــو او مــي فعاالنــو ترمنــځ 

همغــږۍ رامنځتــه کــړي.  

بېځایه کېدل:
ــا،  ــه ناڅرګندتی ــړۍ پ ــې ل ــو کــې د بېځایــه کېدن ــو والیتون ــه درېی پ

ناامنــۍ او زیامنتیــا رسه مشــخص کېــږي. د بېرتــه ســتنېدونکو او بېځایــه 

شــویو ســفر خپــل نــوې ســیمې تــه، پــه داســې حــال کــې تــررسه کېــدل، 

چــې هلتــه ناامنــۍ او نــاوړه ګټــه اخیســتنې لــړۍ خپلــې لــوړې کچــې 

ــه زوره اخــراج  ــې هغــه کســان، چــې پ ــه رســېدلې وي. د دواړو یعن ت

شــوي وو او هغــه کســان، چــې پــه خپلــه خوښــه بیرتــه راســتانه شــوي 

ــه  ــاوړه ګټ ــو او ن ــو، نیون ــه خــوا ځورون ــه چــاره د پولیســو ل دي، دغ

اخیســتنې تــه شــاملېږي. زیاتــره بــې ځایــه شــوي کســان لوټــل شــوي، 

خپلــې رسچینــې لــه الســه ورکــړي او پــه ځېنــو مــواردو کــې لــه نــاوړه 

ګټــه اخیســتنې رسه مــخ شــوي دي. کــه څــه هــم د بــې ځایــه کېــدو 

ــاره  ــو لپ ــو کورنی ــو د دغ ــوده ده، خ ــه م ــو خطرناک ــې ترټول ــړ ک ــه ل پ

ــل  ــل و فص ــوي. د ح ــو ش ــه وې چمت ــنیونې ن ــتې او الس ــې مرس کوم

ــور  ــې د ک ــدې وې، چ ــزې الن ــر اغې ــو ت ــو پېښ ــره د هغ ــې زیات تجرب

تــر پرېښــودلو وروســته رامنځتــه شــوي دي. وېــره، رواين فشــار او 

لــږې رسچینــې هغــه ســتونزې وې، چــې برخــه اخیســتونکي، د نــاوړه 

ګټــه اخیســتنې ترڅنــګ، پــه نــوې ســیمه کــې تــر ځــای پرځایــه کېــدو 

ــخ وو.  وروســته وررسه م

د بې ځایه کېدو الملونه:
ناامنــۍ، بېــوزيل د خــوړو د امنیــت نشــتوالی هغــه الملونــه دي، چــې د 

داخــي بېځایــه شــویو کســانو د بېځایــه کېــدو د مهــم الملونــو پــه توګــه 

یــاد شــوي دي. د کورنــۍ پــر بنســټ هغــو رسوې ګانــو، متمرکــز ډلــه 

ــو او مرکــو څخــه ترالســه شــوي معلومــات، چــې د دغــه  ــزو بحثون یی

څېړنــې لپــاره تــررسه شــوې وي، د دې ښــودنه کــوي، چــې زیاتــره برخــه 

ــی، چــې د دې المــل  ــم المــل ګڼل ــی او مه اخیســتونکو جګــړې لومړن

ــه  ــږدي. البت ــه پرې ــل کورون ــه خپ ــاري توګ ــه اجب شــوی، ترڅــو دوی پ

د جګــړو ماهیــت بېابېــل دی، کــه څــه هــم او تــر ډېــره بریــده، نــور 

ترکیبــي محــرک الملونــه هــم و، خــو کلــه چــې جګــړه رامنځتــه شــوه، 

ــي النجــې،  ــت نشــتوالی، قوم ــه د خــوړو امنی ــتونزې لک موجــودې س

نــاوړه ګټــه اخیســتنې لــړۍ یــې نــوره هــم پراخــه کــړه.  

مرسته او مساعدت:
د کوربــه او بېځایــه شــویو ټولنــو دواړو ګډونوالــو پــه دې برخــه کــې د 

مــي او نړیوالــو فعاالنــو لــه مرســتې څخــه ناهیــي څرګنــده او خپلــې 

ــرو  ــه شــویو زیات ــه خــره، د بېځای ــړي. د دوی پ ــدې ک اندېښــنې وړان

کورنیــو مرســتې نــه دې ترالســه کــړي او پــه دې منــځ کــې هغــو کســانو 

ــو  ــوی د لنډمهال ــوې، ان د هغ ــدې ش ــتې وړان ــۍ مرس ــې بیړن ــه چ ت

ــه  ــت او مرســتندویو موسســو پ ــې. د دول ــه کول ــاوو بســنه هــم ن اړتی

ــر  ــې ت ــه شــوې ټولن ــوازې د بېځای ــه ی ــه، ن ــاکايف ځــواب وین ــډ او ن ځن

خپــل فشــار النــدې راويل، بلکــې د کوربــه ټولنــو پــر هغــو ډلــو فشــار 

واردوی، چــې وار لــه مخــې لــه بېــوزيل او بېــکاري رسه الس او ګرېوان و. 

پــه دې توګــه د مرســتې نشــتوالی، یــو کتالیســت المــل و، چــې د ټولنــې 

ترمنــځ د النجــې المــل شــوی و. پــه داســې حــال کــې، چــې جــوت و، 

چــې زیاتــره کورنــۍ لــه یــو لــړ مســلو لکــه بیــوزيل، د خــوړو امنیــت 

نتشــوالی، اوبــو او ځمکــې تــه نــه الرسســی او د فاضابــو نشــتوالی رسه 

الس او ګرېــوان و، خــو پــه یــوه امنــه ســیمه کــې ژونــد پــه دې برخــه 

ــه کچــه کــې  ــه د الرسيس پ ــو ت ــه کــوي او خدمتون کــې تعــادل رامنځت

ښــه والــی راويل. لــه دې رسه، امنیتــي مســایل د بېځایــه کېــدو ســتونزه 

ــتونزې  ــه س ــته ل ــو مرس ــو فعاالن ــي او نړیوال ــوي او د م ــده ک دوه چن

ــې د  ــاکايف مرســتې ټول رسه مــخ کــوي. د دولــت نشــتوالی، فســاد او ن

کــورين بېځایــه شــویو او کوربــه ټولنــو لپــاره د نــه منلــو وړ رشایطــو پــه 

رامنځتــه کولــو کــې اغېــزه لــري. 

ټولنیزې النجې:
ــع او انتظــار  ــر توق ــم ت ــز ټی ــځ النجــه د څېړنی ــړو ترمن ــې د وګ د ټولن

ډېــره کمــه وه، یــا تــر هغــه ډېــره کمــه وه، چــې معمــوال پــه پالیســیو 

ــه شــویو  ــږي. د بېځای ــو کــې مطــرح کې ــه راپورون او د مرســتندویانو پ

کورنــۍ ځېنــې وختونــه، لــه وېــرې رسه مــخ وې او یــا پــه ســیمه کــې 

ــل،  ــي الم ــې اص ــده. د النج ــل کې ــل ګڼ ــدو الم ــې د زیاتې ــرم کچ د ج

ــي  ــه فرهنګ ــزه توګ ــه ټولی ــا پ ــړه او ی ــه ورک ــورې ن ــا اج ــارې ی د اج

ــړاو و. دغــه فرهنګــي او  ــه ت ــه ځانګــړې توګــه د ښــځو پ ــات پ اختاف

ســیمه ییــز اختــاف د دوو ټولنــو ترمنــځ د النجــې المــل او پــه ورځنــي 

ژوندانــه، کاري فرصتونــو او یــا ټولنیــزو شــبکو تــه د الرسيس پــه برخــه 

کــې د تبعیــض لپــاره پلمــه ګرځېدلــی و. د کوربــه ټولنــو ترمنــځ دا درک 

او پوهــاوی شــتون درلــود، چــې د بېځایــه شــویو کورنیــو د راتــګ رسه 

د وګــړو پــه شــمېر کــې د زیاتــوايل لــه املــه، روغتیايــي، روزنیــزو او زده 

کړنیــزو خدمتونــو او کاري فرصتونــو تــه د الرسيس پــه برخــه کــې فشــار 

راغلــی دی. پــه داســې حــال کــې، چــې دغــه ډول لیــد، د کــورين بېځایــه 

ــیمې  ــږي، د س ــل کې ــاتو الم ــي احساس ــړاو د منف ــه ت ــانو پ ــویو کس ش

زیاتــره اوســیدونکي دا منــي، چــې د کوربــه ټولنــو پــه پرتلــه، د بیــوزيل 

ــلکي کاري  ــه ده او دوی مس ــې زیات ــو ک ــویو ټولن ــه ش ــه د بېځای کچ

زده کــړې او لــه کاري فرصتونــو څخــه ماتــړ هغــه برخــه ګڼــي، چــې 

ــه او مرســته  ــوال او مــي فعــاالن پکــې پانګون ــه دې برخــه کــې نړی پ

وکــړي. پــه واقعیــت کــې، د بېځایــه شــویو کورنیــو د ماتــړ لپــاره عامــه 

رسچینــه، ســیمه ییــزه ټولنــه وه. 

ټولیز ټولنیز کارونه او انعطاف مننې:
پــه درېیــو والیتونــو کــې شــواهد او مــدارک د ټولنــې ترمنــځ د پــراخ 

ټکــر پرځــای، د ټولنــې ګــډ ټنګتیــا د پیاوړتیــا پــه موخــه د هڅــې شــتون 

تــه اشــاره لــري. د رسچینــو د کمــوايل، ناســم عامــه خدمتونــو او قومــي 

ــو رسه  ــویو کورنی ــه ش ــه بېځای ــې ل ــزې ټولن ــیمه یی ــش رسه رسه، س وې

ــو کــې پــه  ــون، چــې پــه درېیــو والیتون ــه دانــګل. دغــه بدل مرســتې ت
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بیابېلــو کچــو، ذکــر شــوی دی، تــر ډېــره د کوربــه ټولنــو هغــه منلتیــا 

تــه منســوبېږي، چــې بــې ځایــه کېدنــه یــوه معمولــه پېښــه ده. بېځایــه 

شــوي کورنــۍ د تاوتریخــوايل، ناامنــۍ او بیــوزيل پــه تــړاو ګــډې تجربې 

لــري، چــې د هېــواد پـّـه لــر او بــر کــې پــر افغــان کورنیــو اغېــزه کــوي؛ 

ــه صــورت  ــکان پ ــري، چــې د ام ــده ل ــې دن ــه ټولن ــه کورب ــه دې توګ پ

لــه بېځایــه شــویو او راســتنېدونکو کورنیــو رسه مرســته وکــړي. پــر دې 

ــري،  ــې داســې شــواهد شــتون ل ــو ســاحو ک ــه ټول ــو پ بنســټ د څېړن

چــې ښــيي، بېځایــه شــوې کورنــۍ د خپلــو ورځینــو بنســټیزو اړتیــاوو 

پــه برخــه کــې د نــورو بېځایــه شــویو کورنیــو او د کوربــه ټولنــې د غــړو 

ماتــړ ترالســه کــړی دی. 

چاپېریايل ننګونې:
ــه، د پخــي الرې چــارې او  د خــواړه توکــو ټیــټ کیفیــت، ناپاکــه اوب

د غذايــي توکــو د ســاتنې څرنګوالــی پــر ښــخو او د هغــوی د کورنــۍ 

پــر غــړو نــاوړه اغېــزې لــري. د اور بلولــو لپــاره لــه پاســتیکي توکــو 

ــږي او  ــره غذايــي توکــي ککــړوي، کار اخیســتل کې او لوښــو چــې زیات

ــان رســوي. ــه زی ــال ت ــه تولیــدوي او چاپېری ــه يــي ګازون ګلخان

رواين روغتیا او ښځې:
ــومانو د رواين  ــځو او ماش ــې، د ښ ــبکې او ډل ــزې ش ــزه ټولنی ــیمه یی س

ــدو  ــه کې ــه رامنځت ــز مقاومــت پ ــه برخــه او د ټولنی ــړ پ ــز مات – ټولنی

ــړو،  ــه جګ ــومان پ ــځې او ماش ــوې ښ ــه ش ــه. بېځای ــډه لرل ــه ون مهم

بیــوزيل کــې د لســګونو کلونــو پــه ژونــد کولــو رسه، لــه رواين او روحــي 

ــې د  ــه سیســتم ک ــو پ ــي پاملرن ــي روغتیاي ــخ دي. د م ســتونزو رسه م

ــدو  ــورې اړون ــو پ ــیتي نورمون ــزو او جنس ــړ د ټولنی ــا مات رواين روغتی

محدودیتونــو لــه املــه، ډېــری وختونــه د الرسيس وړ نــه وي. پــه ټولنــه 

کــې میشــتې ډلــې، هڅــه کــوي، ترڅــو د دغــو خــاوو د ډکولــو لپــاره 

ماتــړ چمتــو کــړي. پــه افغانســتان کــې د رواين روغتیــا اســانتیاوو پــر 

ــدې  ــړو بان ــلکي زده ک ــې مس ــه ک ــه دې برخ ــو او پ ــټ خدمتون بنس

ــزو  ــمي ماتړی ــه نارس ــال، ل ــدې ح ــه هم ــه ده؛ پ ــره مهم ــه ډې پانګون

ــوه  ــل، ی ــی تعام ــړ بیړن ــتې او مات ــتندویانو د مرس ــبکو رسه د مرس ش

ــز رواين  ــځو د ټولنی ــویو ښ ــه ش ــی يش د بیځای ــاره ده او کول ــه چ اړین

ــه  ــه ل ــري. همدارنګ ــزې ول ــارې اغې ــې س ــې ب ــه وايل ک ــه ښ ــا پ روغتی

هغــو ښــځینه ډلــو څخــه ماتــړ، چــې لــه دې رسه، چــې دوی پخپلــه د 

ــه چــاره ده.  ــوه اړین ــه کمښــت رسه مــخ دي، هــم ی ــو ل رسچین

هڅآنده ځوانان:
ــۍ  ــوايل، کورن ــړې، تاوتریخ ــان، د زده ک ــه ځوان ــوي او کورب ــه ش بیځای

ژمنتیــا او مکلفیــت او داوطلبانــه ژمنتیــا نــه بېابېلــې او متنوعــې 

تجربــې لرلــې، چــې تــر ډېــر د اقتصــادي زیامنتیــا پــه لــوړه کچــه کــې 

وه. د النجــو زیاتــرې بېلګــې د ځوانانــو ترمنــځ لیــدل کېــدې، خــو لــه 

دې رسه، داســې ژمنتیــا هــم موجــوده وه، چــې پــه شــخيص توګــه او د 

یــو ولــس پــه توګــه پــر مــخ والړ شــو او پاخــه عمــر تــه ورســېږو. پــه 

ــا زیاتــه موجــوده وه،  ــو ترمنــځ دې تــه لېوالتی همــدې حــال، د ځوانان

ــري.  ــز افغانســتان او روښــانه راتلونکــی ول ــو ســوله یی چــې ی

وړاندیزونه

د همغږي او پېچلتیا تر خنډونو پورته حرکت:
مــي او نړیــوال فعــاالن دواړه بایــد هغــه جــدي ګامونــه واخــي، ترڅــو 

ــه شــویو وګــړو  ــر د هغــه بحــث هاخــوا حرکــت وکــړي، چــې بېځای ت

تــه د بــري مرســتو د وړانــدې کېــدو پــرالره لــه لســو کلونــو راهیســې 

خنــډ ګرځېدلــی دی. نــور لــه پېچلتیــا څخــه بایــد د نااغېزمــن یــا ناګټور 

غرګــون او ځــواب وینــې یــا ماتــې د توجیــه لپــاره کار واخیســتل يش.

د همغږۍ ښه والی:
پــه دې برخــه کــې پــه دې وروســتیو کــې د پــام وړ پرمختګونــه  شــوي، 

خــو پــه مــي او نړیوالــه کچــه مشــارکت بایــد پیــاوړی يش او د بېځایــه 

کېــدو د معلوماتــو د ثبــت پــه تــړاو د دولتــي ســازمانونو ظرفیــت پــه 

ځانګــړې توګــه د معلوماتــو راټولــو پــه برخــه کــې ښــه والــی ومومــي. 

ــد  ــږد بای ــو لې ــه ويش او د مهارتون ــتونو دې پانګون ــر نوښ پ

ــري: ــوب ول لومړیت
معلومــات او شــمېرې بایــد پــه منظمــه توګــه پــه ټولــو برخــو کــې او 

ــو  ــو او شــمېرو د راټول ــول يش. د معلومات ــې راټ ــو ک ــه پول ــداراز پ هم

لــړۍ د ښــه وايل پــه موخــه، بایــد لــه ښــه نوښــتونه رامنځتــه يش او پــه 

مرکــزي او ســیمه ییــزو ادارو کــې ښــو مهارتونــو تــه پاملرنــه ويش، ترڅو 

د بېځایــه کېدنــې، د پــويل پــر رس خوځښــتونو ترمنــځ کــره اړیکــې پــه 

ګوتــه او تلپاتــې حــل الرې ترالســه يش. 

له سیمه ییزې انعطاف مننې رسه ښکېلتیا:
د زیامنــن شــویو وګــړو غــږ، بایــد یــوازې یــوه اغېــزه نــه وي، بلکــې پــه 

ټولیــز او یوموټــی غرګــون کــې شــامل کــړای يش، ترڅــو پــه افغانســتان 

کــې د بېځایــه کېدنــې ســتونزې تــه رســېدنه ويش. رشیــکان بایــد خپــل 

ــره  ــر ډې ــړي، چــې ت ــن ک ــو او ډیزای ــه چمت ــه داســې بڼ ــه پ پروګرامون

کچــه ســیمه ییــز او د ســیمه ییــزو اړتیــاوو ځــواب ویونکــي وي. 
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عکسونه جمشید اسامعیل دی ۲۰۱۹ سمپتمر او اوکتوبر، په هرات او ننګرهار کی اخیستی دی  

قانوين خرتیا او اعامیه

د دې خپرونې هیڅ برخه د PRTO او FES د مخکیني لیکي اجازه لیک پرته په کوم شکل یا د کوم سیستم په وسیله لیږدول 

او یا تولید او ذخیره کیدای نيش.

ــوال ســازمانونه د  ــر دې واړوي، چــې نړی ــل مترکــز پ ــد خپ ــوال فعــاالن بای نړی

ټولنــو لپــاره څــه کولــی يش او لــه داســې انعطــاف مننــې څخــه ماتــړ وکــړي، 

چــې پــه کوربــه او بېځایــه شــویو ټولنــو دواړو کــې څرګندېــږي. 

د غربګون او ځواب وینې په برخه کې اقدامات پیاوړی يش:
مســوولیت مننــې او ځــواب وینــې لــړۍ دې تــه لېوالتیــا لــري، چــې د 

ــه دې رسه رسه،  ــري. ل ــر مســیر حرکــت ول ــو پ مرســتندویانو او ســیايس فعاالن

ــه خپــل نفــوذ څخــه کار واخــي ترڅــو مرســتندوی  مرســتندویان کولــی يش ل

ــو او تــر مرســتې  ســازمانونه دې تــه وهڅــوي، چــې د ټولنــې پربنســټ ارزون

وروســته مشــارکتي فورمونــو پــه کارولــو رسه، د ســیمه ییــزو ټولنــو پــه تــړاو 

ــي وي.  ــوولیت منونک ــي او مس ــواب ویونک ــات ځ زی

د ټولنې پر بنسټ د رواين روغتیا پر خدمتونو پانګونه:
ــړو کــې د رواين  ــه شــویو ګ ــه بېځای ــه ځانګــړې توګ ــو پ ــزو ټولن ــه ســیمه یی پ

روغتیــا ننګونــو پراخــې اغېــزې، دې تــه اړتیــا لــري، چــې پــه بشــپړ ډول درک 

ــوب ورکــړل يش. د  ــه لومړیت ــې کــې ورت ــه پروګــرام جوړون يش او د مرســتې پ

ښــځینه او ځوانانــو شــبکو لپــاره د ټولنــې پــر بنســټ د رواين روغتیــا خدمتونــو 

پــه برخــه کــې پراخــه پانګونــه ويش، ترڅــو پــه دې برخــه کــې د الرسيس وړ او 

بیــړين ماتــړ ســیمه ییــزو ټولنــو تــه وړانــدې او چمتــو يش. 

ــه  ــه برخــه کــې پانګون ــه د درک او پوهــاوي پ ــو د ژوندان د ځوانان

ويش:
ــه  ــر وده لــړۍ، کولــی يش پ ــه شــویو او محرمــو وګــړو مــخ پ ــو، بېځای د ځوان

مســتقیمه توګــه د افغانســتان د حکومتــويل، امنیــت او پرمختیــا پــر لیدلــوري 

اغېــزه ولــري. د دې اړتیــا شــته، چــې دغــه وګــړي، لــه توندالریتــوب او 

رادیکالیــزم رسه د مقابلــې پروګــرام پــه پرتلــه جــدي ونیــول يش. د افغانســتان 

د ځوانــو وګــړو د ژوندانــه او لومړیتوبونــو پــه تــړاو څېړنــې بایــد لومړیتــوب 

ولــري او هغــه رېښــې بایــد چمتــو يش، چــې رشیــکان پــه غــوره توګــه وکولــی 

ــي،  ــه ناامن ــې ل ــړي، چ ــړ وک ــو مات ــان ځوانان ــو افغ ــو میلیونون ــه هغ يش، ل

ــوي.  ــارزه ک ــدې رسه مب ــدو او تاوتریخــوايل پدی ــه کې بېځای

اړیکه:
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