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د افغانستان په سوېل کې د جګړې او سولې  سیمه ییز الملونه:
د سولې لپاره د سیمه ییزې غونډې موندنې

جوالی 2021
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 ،)SEF( د ســولۍ پــه لــور د فرډریــش ایــرټ بنســټ
 )ORPPA( د افغانســتان د عامــه څېړنــو موسســې
ســولې  او  پراختیــا  د  افغانســتان  د  میډیوټیــک  او 

ســازمان )OPDAM( ګــډه پــروژه ده.

ــو؛ کندهــار، هــرات، بلــخ،  ــه اوو والیتون ــروژه پ دغــه پ
بدخشــان، بامیــان، ننګرهــار او کابــل کــې د ســولې 
فرصتونــو او پــر وړانــدې یــې شــته محــي خنډونــو پــه 
اړه د نظــر د منظمــې راکــړه ورکــړې اســانه کولــو لپــاره 

ډیزایــن شــوې ده.

غونــډې  ییــزي  ســیمه  لپــاره  ســولې  د  پــروژه  دغــه 
ــت دي« د  ــې میش ــرې چ ــان »چی ــو افغان ــوړوي ترڅ ج
خــرو اتــرو، نظــر راکــړه ورکــړې او فعالیتونو لــه الرې د 
شــخړو هوارولــو پــه برخــه کــې ونــډه واخــي. پــه پایلــه 
کــې، دغــه پيښــې د ســولې لپــاره د یــوه ګــډ لیدلــوري 
رامنځتــه کولــو پــه موخــه د ټولنــې پــه کچــه د یــوه 
فعــال مشــارکت هڅونــه کــوي. تصویــري رســنیزې 
خپرونــې او تولیــدات مرســته کــوي چــې مــي، محــي 
او نړیــوال ګټــه اخیســتونکي پــه دې اړه خــر يش او 
پــه راتلونکــې کــې د ګــډون لپــاره سپارښــتنې وړانــدې 

کــړي.

دغــه لنډیــز د لیکواالنــو، لوســیل مارتیــن او ســعید 
پرتــو، لــه خــوا د فرډریــش ایــرټ بنســټ )SEF(، د 
 )ORPPA( موســي  څیړنــو  عامــه  د  افغانســتان 
ســولې  او  پراختیــا  د  افغانســتان  د  میډیوټیــک  او 
ســازمان )OPDAM( ترمنــځ د همکاریــو د یــوې برخــې 

پــه توګــه چمتــو شــوی دی.

ــزه   ــیمه یی ــاره س ــولې لپ ــه، د س ــه ۱۵ م ــارچ پ د ۲۰۲۱ کال د م

ــې د  ــه ک ــې پ ــوه چ ــوړه ش ــې ج ــار ک ــار ښ ــه کنده ــډه پ غون

ــد، ارزګان او  ــار، هلمن ــو: کنده ــورو والیتون ــه څل ــتان ل افغانس

زابــل څخــه د مــدين ټولنــې اســتازو ګــډون درلــود. النــدې د 

ــه اړه  ــړې پ ــاد او جګ ــې، اقتص ــوس، جغرافی ــت د نف ــر والی ه

ــدو  ــډې جوړې ــه د غون ــږي. ورپســې ب ــدې کې ــه وړان ــډه کتن لن

ــو د  ــه د بحثون ــه پــای کــې ب ــرو او پ ــه ول پــر پروســې لنــډه کتن

ــدې يش. ــو  لنډیزوړان ــي پایل عموم

 شالید

ــي او  ــه فرهنګ ــار پ ــوی کنده ــه د ل ــور والیتون ــاد څل ــه ی پورت

ــه لویدیــځ کــې د  ــري او پ جغرافیايــي مجموعــې پــورې  اړه ل

فــراه اوســنی والیــت پــه ســویل لویدیــز کــې د نیمــروز ځینــې 

ــې د  ــتان ک ــاړه بلوچس ــورې غ ــې پ ــډ کرښ ــې او د ډېورېن برخ

ــي. ــدې نی ــښ الن ــر پوښ ــیمې ت ــې س ــتونخوا ټول ــويب پښ جن

پــه څلــور واړه والیتونــو کــې هرڅومــره چــې د والیتونــو لــه مرکــز او لویــو 

ــه  ــزورې کیږي،پ ــې ډول کم ــه زیایتدونک ــاوې پ ــو ، زیربن ــرې ش ــو ل کلی

داســی حــال کــې چــې لــه دولتــي ښــوونځیو، کلینیکونــو او خدمــايت 

ــږي. ــن ډیری ــو  واټ مرکزون

دغــو والیتونــو پــه ۲۰۲۰ کال پــه ښــوونځیو کــې د نجونــو د شــمولیت تــر 

ټولــو ټیټــه کچــه لرلــه، دومــره چــې لــه ۳۹ ســلنه مــي منځنــۍ کچــې هــم 

ډېــره ښــکته وه: دغــه شــمېره پــه ارزګان کــې ۲۲ ســلنه، پــه هلمنــد کــې ۲۱ 

 NSIA,( ســلنه، پــه زابــل کــې ۲۲ ســلنه او پــه کندهــار کــې ۲۵ ســلنه ده

2021(. د یــادو والیتونــو لــه ډلــې دری هغــه تــر ۷۰ ســلنه 

لــوړې څــو اړخیــزې بېوزلــۍ پــه لرلــو رسه، د هېــواد لــه خــورا 

بېوزلــه والیتونــو ګڼــل کېــږي: زابــل ۷۷ ســلنه، هلمنــد ۷۴ ســلنه 

 . )NSIA, 2019(ــري ــوزيل ل ــلنه بې او ارزګان ۷۱ س

۱ شکل: د نفوس اټکل )2020(

ټولکلیوايلښاريوالیت 

523,259876,3351,399,594کندهار

100,3611,345,8691,446,230هلمند

16,068420,011436,079ارزګان

13,009371,340384,349زابل

رسچينه: د احصائیې او معلوماتو مي اداره )2021(

څلــور واړه والیتونــه او پــه ځانګــړې توګــه هغــه ســاحې چــې 

لــه والیتــي مرکزونــو فاصلــه لــري، د نــا امنیــو او د افغــان مــي 

امنیتــي ځواکونــو او د دولــت مخالفــو وســله والــو ډلــو ترمنــځ 

د دوره يــي نښــتو لــوړه کچــه لــري. کندهــار او هلمنــد د دغــو 

والیتونــو لــه ډلــې تــر ټولــو ډېــر جنګــي فعالیتونــه لــري، د دغــو 

ــځ  ــر ترمن ــر او د ۲۰۲۰ د اکټوب ــور د ۲۰۱۹ د نوام ــړو راپ جګ

UNSG, March 17, 2020; UNSG Decem� )ورکړل شــوی 

.)ber 9, 2020

ــدين  ــنیو او م ــو، د رس ــي کارکوونک ــو، دولت ــي ځواکون د امنیت

پــه  راهیســې  کال  لــه ۲۰۱۸  هــديف وژين  فعاالنــو  ټولنــې 
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 Ruttig, 19( کندهــار، هلمنــد او زابــل کــې زیــايت شــوي دي

 October 2018; Faizi, 26 September 2019; Abed and

.)Faizi, 2 January, 2020

۲ شکل: د ښاري او کلیوايل نفوس ونډه

د احصاييې او معلوماتو د مي ادارې د معلوماتو په بنسټ 

)2021(

ــال  ــه ش ــتان، ل ــه پاکس ــوه ل ــځ پل ــوېل او ختی ــه س ــار ل کنده

ــد رسه  ــه هلمن ــوه ل ــځ پل ــه لوېدی ــل او ل ــه ارزګان او زاب ــوه ل پل

ــه ۱ او ۲ شــکلونو کــې  ــري. لکــه څرنګــه چــې پ ــه ل ګــډه پول

لیــدل کېــږي، کندهــار د یــادو والیتونــو لــه ډلــې ترټولــو 

ښــاري شــوی والیــت دی چــې ۳۷ ســلنه وګــړي یــې په ښــاري 

او تــر ډېــره د کندهــار ښــار پــه داخــل او شــاوخوا کــې ژونــد 

ــه پښــتو  ــو د اکرثیــت وګــړو لومــړۍ ژب کــوي. د دغــو والیتون

ــه ښــاري  ــره پ ــر ډې ــا فــاريس وان« ټولنــې ت ــې »ی ده او دری ژب

ــد کــوي.  ــه دښــتو کــې ژون ــوڅ لږکــۍ پ ســیمو او بل

ــل – هــرات او د بلوچســتان د مرکــز  کندهــار ښــار چــې د کاب

ــروت دی، د افغانســتان  ــه تقاطــع کــې پ ــو الرو پ ــې د لوی کوټ

ــم  ــواد دوی ــز او د هې ــوداګریز مرک ــي س ــې اص ــوېل ک ــه س پ

لــوی ښــار ګڼــل کېــږي. دغــه ښــار د هېــواد ســوېي برخــې لــه 

پاکســتان رسه تــړي چــې لــه ســپین بولــدک څخــه تــر چمــن او 

ــوی  ــه د قاچــاق د ل ــې ت ــري. دغــې پول ــه ل ــورې ادام ــې پ کوټ

 Sabawoon and Ruttig,( مرکــز پــه ســرګه کتــل کيــږي

.)2019  ,12  August

د کندهــار ښــار تاریخچــه چــې ویــل کېــږي د مقــدوين 

ســکندر لــه خــوا تأســیس شــوی او پــه ۱۸ میــادي پېــړۍ کــې 

ــۍ  ــه راز د منځن ــه و او دغ ــورۍ کورب ــان امپرات ــۍ افغ د لومړن

آســیا د ســوداګریزو الرو پــر مــخ د هغــه ســراتیژيکي موقعیــت 

ــوه ســر ســوداګریز او  ــن ورځــې د ی ــر ن ســبب شــوی چــې ت

 .)Britannica, 2013( ــړي ــل ک ــپ خپ ــوم ی ــز ن ــیايس مرک س

کندهــار والیــت د طالبانــو اصــي ټاټــويب ګڼــل کیــږي او 

ــز  ــل مرک ــار خپ ــار ښ ــال کنده ــت پرمه ــې د حکوم ــې ډل دغ

ــډې  ــتان رسه د ګ ــه پاکس ــار ل ــی و )2001�1996(. کنده ټاکل

پولــې لرلــو لــه املــه، د طالبانــو لپــاره یــو ســراتیژیک والیــت 

ــاره  ــو لپ ــم د طالبان ــه ه ــد والیتون ــل او هلمن ــه راز زاب وو. دغ

ــري.  ــت ل ــراتیژيکي اهمی ــه س ورت

طالبانــو لــه ۲۰۱۶ کال راهیســې د دې والیــت لــرې پرتــې 

ــدې راوســتې دي؛ خــو دغــه  ــل کنټــرول الن ــر خپ ولســوالۍ ت

لــړۍ د ۲۰۱۹ کال پــه اکټوبــر کــې د ځواکمــن ســیمه ییــز امنیــه 

قومانــدان جــرال عبدالــرازق اڅکــزي لــه وژل کېــدو وروســته 

چټکــه شــوه. لــه دې رسه، مرکــزي ولســوالۍ لــه نســبي ثبــات 

 Sabawoon and Ruttig, August 14,( څخــه برخمنــې دي

.)2019; UNSG, February 28, 2019

ــه  ــې پ ــه دی چ ــو څخ ــو والیتون ــه لوی ــتان ل ــد د افغانس هلمن

ــه  ــروز، پ ــه نیم ــې ل ــځ ک ــه لوېدی ــتان، پ ــه پاکس ــې ل ــوېل ک س

ــه فــراه او غــور، پــه شــال ختیــځ کــې  شــال لوېدیــځ کــې ل

لــه ډایکنــډي او ارزګان او پــه ختیــځ کــې لــه کندهــار رسه ګډه 

ــه شــال کــې د  ــد ســیند چــې د والیــت پ ــري. د هلمن ــه ل پول

ــځ  ــوېل لویدی ــه س ــي او پ ــه اخ ــو رسچین ــه غرون ــش ل هندوک

کــې نیمــروز والیــت تــه بهېــږي؛ د دې والیــت د اوبــو اصــي 

ــزو  ــه حاصــل خې ــو ل ــه دې رسه د افغانســتان ی ــه ده او پ رسچین

والیتونــو ګڼــل کېــږي. د هلمنــد ۹۳ ســلنه وګــړي کلیــوايل دي 

ــه مرکــز لښــګرګاه کــې  ــې ښــاري چــې پ ــوازې ۷ ســلنه ی او ی

اوســېږي. پښــتو د دې والیــت د خلکــو اصــي ژبــه ده خــو یــو 

شــمېر بلــوڅ لږکــي د والیــت پــه ســوېل او هــزاره دري ژيب پــه 

ــه ۹۰  ــد ل شــال کــې مېشــت دي. اټــکل کېــږي چــې د هلمن

زره جرېبــو ډېــره ځمکــه د کوکنــارو کرکیــي تــه ځانګــړې ده 

 .)UNODC, 2021(

ــه  ــې ل ــوېل ک ــه س ــډي، پ ــه ډایکن ــې ل ــال ک ــه ش ارزګان پ

کندهــار، پــه لوېدیــځ کــې لــه هلمنــد، پــه ختیــځ کــې لــه غــزين 

او پــه ســوېل ختیــځ کــې لــه زابــل والیــت رسه ګــډه پولــه لــري. 

ــت  ــارچ میاش ــه م ــې د ۲۰۰۴ کال پ ــنۍ پول ــت اوس د دې والی
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کــې ټــاکل شــوې، یانــې هغــه مهــال چــې ډایکنــډي د هــزاره 

ــو. د  ــا ش ــه ج ــه ارزګان څخ ــم ل ــتنې رسه س ــه غوښ ــړو ل وګ

ترینکــوټ او غــور ســیندونه پــه ترتیــب رسه د هېــواد لــه شــال 

ختیــځ او ختیــځ څخــه رسچینــه اخــي چــي د ترینکــوټ ښــار 

ــیند  ــد س ــر هلمن ــا پ ــږي او بی ــای کې ــې رسه یوځ ــز ک ــه مرک پ

ــه  ــږي او ل ــه تېرې ــراوود څخ ــه ده ــیند ل ــه س ــږي، دغ ورګډې

شــال تــر ســوېله امتــداد مومــي. د ســیند څنــډو تــه پرتــې درې 

د والیــت د کرنیــزو تولیداتــو اصــي ځایونــه دي او لــه څلــورو 

ــه  ــه پ ــلی دی. دېت ــو پوښ ــه  غرون ــې پ ــاحت ی ــې مس دری برخ

کتــو رسه چــې کرنــه تــر ډېــره لــه ســطحي اوبــو څخــه پــه ګټــه 

اخیســتنې پــورې اړه لــري، وچکالــۍ او د آيب رسچینــو ناســم 

مدیریــت د والیــت پــر ســیمه ییــز اقتصــاد خــورا زیــات فشــار 

راوســتی. 

د دولــت  شــتون ډېرکلــه تــر مرکــز ترینکــوټ پــورې محــدود 

پاتــې دی. پــه ولســوالیو کــې د مرکــزي دولــت نــه شــتون او د 

پــراخ فســاد لــه املــه پــر دولــت بــې بــاوري ســبب شــوي چــې 

یــو شــمېر اوســېدونکي د طالبانــو عــديل خدمتونــو تــه مراجعــه 

وکــړي )Arabnews, February 9, 2020(. پــه ټــول ۲۰۱۹ 

او ۲۰۲۰ کالــو کــې د دولتــي ځواکونــو او وســله والــو طالبانــو 

ــه  ــوي دي. پ ــړل ش ــه ورک ــټ راپورون ــر بنس ــتو پ ــځ د نښ ترمن

۲۰۲۰ کال د ملکــي مــرګ ژوبلــې کچــه د ۲۰۱۹ پــه پرتلــه ۲۶ 

ــړې،  ــۍ جګ ــره ځمکن ــر ډې ــې ت ــل ی ــوې او الم ــوړه ش ــلنه ل س

پــه الس جــوړ شــوي ماینونــه، د مــي امنیتــی ځواکونــو/ ناټــو 

 .)UNAMA, 2021( ــل شــوی ــات ګڼ ــي عملی هواي

زابــل پــه ســوېل ختیــځ کــې لــه پاکســتان، پــه لوېدیــځ کــې لــه 

کندهــار، پــه شــال لویــدځ کــې لــه ارزګان، پــه شــال ختیــځ 

کــې لــه غــزين او پــه ختیــځ کــې هــم لــه پکتیــکا والیــت رسه 

ګــډه پولــه لــري. زابــل د افغانســتان لــه خــورا بېوزلــه والیتونــو 

څخــه ګڼــل کېــږي )NSIA, 2019(. د عامــه خدمتونــو وړاندې 

کــول پــه ځانګــړې توګــه لــه مرکــز قــات څخــه د بانــدې ډېــر 

لــږ دي. پــه دې والیــت کــې د دولــت ضــد احساســات ځکــه 

ډېــر شــدید دي چــې د طالبانــو لــه اصــي مرکزونــو ګڼــل 

کېــږي. پــه ۲۰۱۹ کال کــي د دې والیــت امنیتــي رشایــط مــخ 

ــوالۍ د  ــوه ولس ــوازې ی ــې ی ــې چ ــول داس ــوړ روان ش ــر ځ پ

Sa� ــدې وې  ــرول الن ــو ترکنټ ــورې د طالبان ــت او دوې ن )دول

 bawoon, 5 November 2019; Sharafat and Bezhan,

 .)16 December 2018

زابــل د طالبانــو لــه مرکزونــو ګڼــل کېــږي، خــو راپورونــه وايــي 

ــه  چــې القاعــده او د خراســان اســامي دولــت  څانګــه هــم پ

.)UNAMA, 2021(دې والیــت کــې فعالیــت لــري

 د سولې لپاره د کندهار غونډه: لنډه کتنه

ــه او ۲۹ ښــځو( د  ــو )۴۱ نارین ــه ۷۰ تن ــو څخ ــادو والیتون ــه ی ل

ــډه کــې ګــډون  ــه غون ــه ۱۵ مــه د کندهــار د ســولې پ مــارچ پ

ــود.  درل

د ګډونوالــو ټاکنــه د ګروپــي بحثونــو لپــاره د ګډونوالــو د 

ټاکنــې پــه څېــر وه چــې کــه څــه هــم ځوابونــه یــې شــعوري او 

آګاهانــه وو خــو پــه څلــور واړه والیتونــو کــې د ټــول نفــوس د 

نظــر پــه توګــه پــه پــام کــې نــه دي نیــول شــوي. 

ــوازې  ــو او ی ــر ۳۵ کال ــه ۲۰ ت ــه ل ــو عمرون ــت ګډونوال د اکرثی

ــت  ــود. اکرثی ــر درل ــه عم ــو پورت ــه ۴۰ کال ــې ل ــه ک ــو پ ۱۵ تن

ــو  ګــډون کوونکــي لوســتي کســان وو. همدارنګــه، د ګډونوال

ــډې  ــه وو. غون ــو څخ ــه مرکزون ــو ل ــت د والیتون ــوڅ اکرثی غ

ــه  ــه امل ــي ســتونزو ل ــي علــاوو د امنیت ــه غوښــتل شــویو دین ت

ګــډون ونــه کــړ او یــوازې ځینــو محــي مرشانــو ګــډون درلــود. 

هغــو محــي مرشانــو هــم ورتــه دلیــل لــرل چــې پــه غونــډه کــې 

یــې ګــډون رد کــړی و. 

د سولې په اړه د ګډونوالو متې او غوښتنې 

ــو ترمنــځ دتــړون  اکرثیــت ګــډون کوونکــو د دولــت او طالبان

احتــايل پایلــو پــه اړه او پــه ځانګــړې توګــه د ټولنیــزو آزادیــو 

ــاره اندېښــنه وښــوده.  ــه ځانګــړې توګــه د ښــځو لپ ــړاو پ ــه ت پ

ترمنــځ د  لرلــه چــې د دواړو غــاړو  همدارنګــه دوی متــه 

ــر فزیکــي امنیــت ســبب  تاوتریخــوايل ختمــول ښــايي د ال ډې

يش او پــه پــای کــې یــې زده کــړو، اقتصــادي فرصتونــو او 

عدالــت تــه الرسســی ډېــر يش؛ خــو پــه دې رشط چــې د دې 

لپــاره اړیــن ګامونــه پورتــه يش ترڅــو لــه دوی څخــه هیــڅ یــو 

ــه ونکــړي. ــړون څخــه رسغړون ــه ت ل
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APPRO/ ،MADPO ،FES عي رضا کیهان

پــه هــره غونــډه کــې ګډونــوال  داســې   کلیــدي مســایل 

ــر   ــړو پ ــې د جګ ــو ک ــه ټولن ــې د دوی پ ــوي  چ ــه ک ــه ګوت پ

الملونواغېــز لــري. هرکلــه چــې ګډونــوال د نظــر توافــق تــه رسه 

ورســېږي، پــه ګوتــه شــوي مســایل پــه ګروپونــو کــې تــر بحــث 

ــو  ــي د څرګندول ــروپ د دې ټک ــر ګ ــږي. ه ــول کې ــدې نی الن

دنــده لــري چــې د تلپاتــې ســولې رشایطــو رامنځتــه کولــو پــه 

ــدی يش. ــل کی ــه ح ــارص څنګ ــړې عن ــې د جګ الره ک

د جګړې سیمه ییز عوامل

ــایل  ــوي مس ــه ش ــه ګوت ــور پ ــې څل ــډه ک ــه غون ــار پ د کنده

دي: عبــارت 

• د قانون د واکمنۍ نه شتون	

• کمزوری اقتصاد	

• خانــداين 	 او  قومــي  شــخړې،  ترمنــځ  ټولنــو  د 

نــه کړکېچو

• د سولې د پروسې په اړه اندېښنې	

ــه  ــو پایل ــو بحثون ــتازو د خپل ــو اس ــورو ګروپون ــې د  څل ورپس

پنــل تــه وړانــدې کــړه. پــه پنــل کــې د وايل د دفــر یــوه جــګ 

پــوړي چارواکــي، د پوهنتــون یــوه اســتاد، لــه زابــل او کندهــار 

څخــه د ښــځو حقونــو دوو فعاالنــو برخــه لرلــه. 

د پېژنــدل شــویو ســتونزو لنډیــز او دا چــې د ګډونوالــو او 

پنالیســتانو لــه لیدلــوري څــه ډول تــر غــور النــدې نیــول کېدای 

ــدې ډول دی: ــه الن يش، پ

لومړۍ ستونزه: د قانون د واکمنۍ نه شتون 

ګډونــوال پــه دې اړه یــوه خولــه دي چــې پــه عمومــي توګــه د 

اســايس قانــون او قانــوين چوکاټونــو پــه اړه د معلوماتــو کچــه 

پــه اکرثیــت ټولنــو کــې ټیټــه ده. حتــا هغــه مهــال چــې د قوانینو 

پــه اړه نســبي معلومــات هــم شــته، د قوانینــو نــه اغېزنــاک پــي 

کولــو، د رســمي حقوقــي نظــام پــه اړه د خلکــو بــاور او درناوي 

تــه زیــان اړولــی. د یــوه پنالیســت پــه خــره:

ــون  ــه قان ــه، ل ــه امل ــۍ ل ــې قانون ــړو او ب  د اوږدو جګ

ــه  ــه ن ــوه برخ ــد ی ــو د ژون ــور د خلک ــت ن ــه متابع څخ

ده. کــه چېــرې قوانیــن تنفیــذ او تــرې پیــروي ونــه يش، 

تاوتریخوالــی ډېرېــږي او حقــوق تــر پښــو النــدې 

ــري  ــا ل ــه اړتی ــږي. د شــخړو هــوارول مرشوعیــت ت کې

او دغــه کار اوســمهال یــوازې د ســپین ږیــرو او ســیمه 

ــپین  ــه دا س ــري. ک ــکان ل ــه الرې ام ــورو ل ــزو مخ یی

ــو  ــه کــړي ن ږیــري او ځایــی مــرشان  قانــون تعقیــب ن

هیــڅ څــوک یــی نــه تعقیبــوي. . ـ ـ ۲ نارینــه پنالیســت، 

ــی.  پوهنتون

پــه ورتــه وخــت کــې، ګډونــوال پــه پراخــه توګــه پــه دې بــاور 

ــه  ــاوړه ګټ ــه ن ــون څخ ــه قان ــي ل ــي چارواک ــڼ دولت ــې ګ وو چ

اخــي او دغــه کار پــه خپــل وار پــر دولتــي چارواکــو د خلکــو 

ــو تکــراري  ــړ کــې ی ــه ل ــو پ ــه کــړې. د بحثون ــاوري زیات ــې ب ب

ــازي د خلکــو د  ــوری دا و چــې اداري فســاد او واســطه ب لیدل

ځورېدنــې ســبب شــوي او رســمي عــديل نظــام د هــر کار لپاره 

ــدل کــې ګــڼ خلــک  ــه ب ــډو او رشــوت غوښــتنه کــوي. پ د ب

ــي  ــو لپــاره دین ــخړو د هوارول ــو ش ــې د خپل ــويل چ ــوره ب غ

رسچینــو یــا هغــو دودیــزو مکانیزمونــو تــه مراجعــه وکــړي چــې 

ــږ فاســد دي او چټکــې پرېکــړې کــوي. ل

دویمه ستونزه: کمزوری اقتصاد 

ــو اوږدو جګــړو  ــه روان ــوزيل او کمــزوری اقتصــاد ل پراخــه بې

رسه د یــوه ترکیــب پــه تــرڅ کــې، افغانســتان لــه خپلــو طبیعــي 

معدنــی شــتمنیو او کرنیــزو تولیداتــو څخــه لــه ګټــه اخیســتنې 

راګرځــوي. د یــوه ګډونــوال پــه خــره، حتــی کــه جګــړې هــم 

ودرېــږي:

ــه اقتصــادي وده  ــه ب ــه امل ــو ل ــه لرل ــان ن ــوه ســم پ د ی

رامنــځ تــه نــه يش. هېــواد بــه الهــم پــه بهرنیــو مرســتو 

ــه  ــي. ـ ۱ نارین ــه موم ــه ون ــدات ب ــري او عای ــه ول تکی

ــه ــدين ټولن ــوال، م ګډون
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یــو شــمېر ګډونوالــو ناهیــي څرګنــده کــړه او ترشېــح یــې کــړه 

چــې هغــه متویــي مرســتې بېرتــه بهــر تــه الړې چــې کېــدای 

شــو پــه اقتصــادي زیربنــاوو کــې ولګــول يش. نــورو بیــا یادونــه 

ــازار  ــه الهــم کاري ب ــازي او خپــل ګارن وکــړه چــې واســطه ب

تــه د ګڼــو کســانو د الرسيس مخــه نیــي. 

APPRO ،MADPO ،FES/ عي رضا کیهان

ــه شــتون هــم هغــه عوامــل  ــو ن بېــوزيل او د اقتصــادي فرصتون

ــو  ــت د مخالف ــان د دول ــې ځوان ــه ی ــه امل ــې ل ــوي چ ــل ش ګڼ

ــږي: ــه خــوا جذبې ــو ل وســله وال

هغــه ســتونزه چــې  لــږ پاملرنــې تــه اړتیــا لــري، د 

جګــړې او اقتصــادي ســتونزو ترمنــځ اړیکــه ده. اوس 

ــان د اقتصــادي  ــږي چــې ګــڼ شــمېر ځوان ــول پوهې ټ

ــو رسه  ــو ډل ــله وال ــو وس ــه مخالف ــه ل ــه امل ــتونزو ل س

ــته  ــړې وروس ــه هوک ــولې ل ــږي ]...[ د س ــای کې یوځ

بایــد هڅــه ويش چــې د ســولې لــه پروســې رسه د 

ــتونه  ــل معیش ــاره بدی ــو لپ ــویو ځوانان ــای ش ــو یوځ دغ

چمتــو يش ترڅــو وســله والــو جګــړو تــه د هغــوی لــه 

بیــا ســتنېدو څخــه مخــه ونیــول يش.ـ  ۲ شــمېره ښــځینه 

ــه ــدين ټولن ــته، م پنالیس

ــه  ــو الرې پ ــاره څ ــو لپ ــتونزو هوارول ــادي س ــو د اقتص ګډونوال

ــد  ــوه د هلمن ــه پل ــو ل ــزو تولیدات ــوی د کرنی ــړې. هغ ــه ک ګوت

والیــت د پــام وړ ظرفیــت تــه پــه کتــو، د کرنیــز ارزيش ځنځیــر 

ــګار وکــړ.  ــر اهمیــت ټین ــو پ ــاوړي کول د پی

یــو شــمېر لــه دوی ټینــګار وکــړ چــې د ټرانســپورټي زیربنــاوو 

پــه برخــه کــې د پــام وړ پانګونــه کــوالی يش د مــي او نړیوالــو 

ــل  ــړي. ب ــوړه ک ــه ل ــرک کچ ــو د تح ــځ د توک ــو ترمن بازارون

وړاندیــز دا و چــې پانګــوال پــه هېــواد کــې پانګونــې او د 

ــول يش.  ــه وهڅ ــې ت ــو جوړون ــي پارکون صنعت

پــه پــای کــې وویــل شــول چــې افغانســتان داســې ډېــر لوســتي 

کســان لــري چــې دا مهــال وزګار دي. لــه دغــې لویــې انســاين 

پانګــې بایــد پــه غــوره توګــه کار واخیســتل يش. 

APPRO ،MADPO ،FES/ عي رضا کیهان

درېیمــه ســتونزه: د ټولنــې داخــي شــخړې، قومــي او 

خانــداين کړکېچونــه

ــورو خلکــو  ــر ن ــان پ ــه وکــړه چــې ځواکمن ــوه ګــروپ یادون ی

ســرګې پټــوي او یــوازې د خپلــو کورنیــو او خپلوانــو خدمــت 

تــه لېوالتیــا لــري. دغــه راز ترشېــح شــوه چــې د ټولنــې داخــي 

اختافونــو او شــخړو)د رسچینــو پــه رس یــا هــم شــهرت او 

احــرام تــه د زیــان رســېدو لــه املــه( د ټولنــې پــه کچــه د بــې 

اتفاقــۍ شــدید خطــر رامنــځ تــه کــړی. 

ــوي  ــګار وکــړ چــې د ســیمه ییزوشــخړو د مخنی ــو ټین ګډونوال

او هــواري پــه موخــه بایــد د ټولنــې خلــک د ټولنیــزو اړتیــاوو 

ــو  ــي عاملان ــورو او دین ــي مخ ــو ځای ــاره د خپل ــو لپ ــوره کول پ

ــوه  ــه ی ــال ل ــا پرمه ــړي او د اړتی ــه ک ــه مخ ــؤلیت ت ــز مس ټولنی

ــتنه  ــوب غوښ ــه د منځګړیت ــوري څخ ــرف ل ــې ط ــم او ب درېی

ــړي. وک

 څلورمه ستونزه: د سولې پروسې په اړه اندېښنه

د څلورمــې ډلــې ګډونوالــو ترشېــح کــړه چــې هــم د قطــر پــه 

پازمېنــه دوحــه کــې د افغــان دولــت او طالبانــو ترمنــځ خــرو 

تــه لېوالتیــا کمــه ده او هــم دا چــې د ســوېي والیتونــو مېشــت 

خلــک د دې پروســې پــر بالقــوه پایلــو بــې بــاوره دي. 
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ــل د  ــا الم ــو او لېوالتی ــږو معلومات ــه اړه د ل ــې پ ــولې پروس د س

ټولنیــزو مســایلو پــه اړه د معلوماتــو رشیکولــو څرنګوالــی ګڼــل 

ــد  ــز ژون ــاره چــې ټولنی ــه ځانګــړې توګــه د ښــځو لپ شــوی، پ

ــه  ــدې کســانو رسه ل ــۍ د بان ــه کورن ــري او ل ــږ الرسســی ل ــه ل ت

ــې برخــې دي.  اړیکــو ب

ــاره  ــو لپ ــا زیاتول ــاوي او لېوالتی ــه اړه د پوه ــولې پ د س

بایــد د ټــاکل  شــوي ټیــم غــړي پــه مناســبه بڼــه خلکــو 

تــه پیژنــدل شــوي وای . ]...[ بایــد ډاډ ترالســه يش 

چــې لــه طالبانــو رسه مذاکــره کوونکــی ټیــم پوهېــږي 

چــې پــه کندهــار کــې د جګــړې اصلــی الملونــه 

ــه  ــړې ل ــې د جګ ــان ک ــه بدخش ــه پ ــه توګ ــال پ د مث

الملونــو رسه توپــر لــري. ـ ۱ شــمېره ښــځینه پنالیســته، 

ــه ــدين ټولن م

پــه هغــو عواملــو کــې چــې د ســولې پــر پروســې لــه عمومــي 

بــې بــاورۍ رسه مرســته کــوي، لــږ پوهــاوی او د روان وضعیــت 

پــه اړه د وضاحــت نــه شــتون او د ســولې پروســې پایلــې شــامل 

دي. لــه دې رسبېــره، د مخالفینــو لــه خــوا د ســولې پروســې پــه 

اړه منفــي تبلیغــات هــم شــته دي. 

د ســولې لــه پروســې څخــه ناهیــي د امنیتــي وضعیــت لــه بدتــر 

کېــدو رسه نــوره هــم شــدت اخــي. پــه ســوېي والیتونــو کــې 

ــو  ــه خــوا د هــديف وژن ــو ل ــو ډل د دولــت د مخالفــو وســله وال

ډېرېــدو، پــر محــي اســتازو یــي زیــات فشــار راوړی دی:

پــه افغانســتان کــې د دینــي ارزښــتونو ځــواک تــه 

ــوالی يش  ــري ک ــپین ږی ــا او س ــي عل ــو، دین ــه کت پ

لــه دینــي او دودیــزو ارزښــتونو رسه ســم د ســولې 

ټینګولــو لپــاره د رشایطــو پــه برابرولــو کــې رغنــده رول 

ولوبــوي، خــو دغــه کار ال نــه دی شــوی؛ ځکــه چــې 

هغــه دینــي علــا او ســپین ږیــري هــم د وســله والــو لــه 

ــی  ــې غندل ــی ی ــه نښــه شــوي چــې تاوتریخوال خــوا پ

یــا یــې د ســولې غوښــتنه یــي کــړې. ـ ۱ شــمېره نارینــه 

ــت ــت، دول پنالیس

پــه څرګنــده توګــه، ګډونــوال پــه دوحــه کــې د ســولې د روانــو 

خــرو اتــرو پــه اړه ناهیــي وو او هــم یــې د افغانســتان اســامي 

جمهوریــت پــه مذاکــرايت ټیــم کــې د اســتازیتوب پــه اړه 

اندېښــنې لرلــې:

 پــه دوحــه کــې لــه طالبانــو رسه د خــرو کوونکــي ټیــم د غړیــو ټاکنــې پروســه لــه 

ــاره  ــرو لپ ــو رسه د خ ــه طالبان ــوه. ]...[ ل ــدای ش ــررسه کې ــفافه ت ــه او ش ــم رڼ دې ه

ــو  ــاب ورکول ــه حس ــه پ ــړو ت ــادي وګ ــتان ع ــه د افغانس ــان، ځانون ــوي کس ــاکل ش ټ

ــويل. ـ ۱ شــمېره پنالیســته ښــځه، مــدين ټولنهــږ ــه ب مکلــف ن

پایله

ــنني  ــه ش ــې ل ــو پروس ــډې جوړول ــې د غون ــار ک ــه کنده پ

ــې ترالســه کــوالی شــو: څخــه څــو پایل

ــي  ــړو د اص ــزو جګ ــیمه یی ــوه د س ــه ش ــې ثابت ــړی دا چ لوم

ټولــول  پنالیســتانو ور  او  پېژندلــو د ګډونوالــو  پــر  عواملــو 

ــو  ــولې رشایط ــې س ــه د تلپات ــزه کچ ــیمه یی ــه س ــه راز پ او دغ

ــتونزمن  ــول، س ــو کار ک ــو رشایط ــر دغ ــاره پ ــو لپ ــه کول رامنځت

کار دی. د شــخړو د هوارولــو او د ســولې لپــاره د هڅــو پــه اړه 

د بحــث پــه لــړ کــې، هغــه اســايس ټکــی چــې ګډونوالــو ورتــه 

ــرې  ــرې ات ــې خ ــولې روان ــې د س ــه ک ــه دوح ــړه، پ ــاره وک اش

وې. هغــوی لــږ هیلــه درلــوده چــې کــه د لــوړې کچــې خــرې 

ــل يش. ــه ح ــخړه ب ــزه ش ــیمه یی ــنۍ س ــې يش اوس ناکام

دویمــه کتنــه چــې لــه لومــړي ټکــي رسه اړیکــه لــري، د 

مشــخصو محــي ســتونزو پــه پرتلــه پــه لــوړه او عمومــي  کچــه 

ــدو او  ــو، روڼ ان ــي چارواک ــه د دولت ــو ت ــز کول ــایلو مترک مس

مــدين ټولنــې لېوالتیــا ده. همدارنګــه  دا متایــل  شــتون درلــود 

چــې لــه خــرو اتــرو او مناظــرې څخــه بایــد د هغــو غوښــتنو د 

نوملــړ ترتیبولــو لپــاره د یــوه فرصــت پــه توګــه ګټــه واخیســتل 

ــو  ــا  نړیوال ــت ی ــطحه د دول ــايل س ــه ع ــد پ ــې بای ــوم چ يش ک

ــړای يش.  ــوره ک ــوا، پ ــه خ ــو ل متویلونک

درېیــم دا چــې اکرثیــت ګډونوالــو د ســولې او اقتصــادي 

ــه. دا واقعیــت چــې د ســولې  ودې ترمنــځ روښــانه اړیکــه لیدل

غوښــتونکي د دغــو دوو عواملــو ترمنــځ اړیکه ټینګــول غواړي، 

ــې د  ــه ک ــه اوږدمهال ــد پ ــډا بای ــولې اجن ــې د س ــدوي چ څرګن

ــري.  ــه ول ــکام او پانون ــاره اح ــواري لپ ــایلو د ه ــادي مس اقتص

څلــورم ، د ښــځو د حقونــو او پــه عمومــي ډول د اســايس 

حقونــو لپــاره د مــي ســولې د اغیــزو پــه اړه ریښــتینې اندیښــنې 

شــتون لــري. دا اندیښــنه دا هــم ښــیې چــې پــه ټولــو کچــو کــې 

د ســولې لپــاره هــر اړخیــزه اجنــډا بایــد د ښــځو او نارینــه وو د 

اســايس حقونــو د ســاتنې لپــاره واضــح احــکام ولــري.
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پنځــم دا چــې د محــي زورواکــو د قومــي اړیکــو پــر بنســټ 

د ټولنــې د داخــي فاصلــو یــا درځونــو پــه اړه هــم یــوه جــدي 

ــو  ــې د دغ ــري چ ــره ل ــوال  وې ــمېر ګډون ــو ش ــته. ی ــنه ش اندېښ

ــه د  ــه هغ ــي ک ــې ناکام ــه ک ــه برخ ــو پ ــه وړل ــه منځ ــو ل فاصل

ســولې د ټینګښــت پــه صــورت کــې وي یــا هــم د ســولې د نــه 

شــتون، کــوالی يش پــه ســیمه ییــزه کچــه د قــوم او خپلــوۍ پــر 

بنســټ د تاوتریخــوايل پېښــېدو ســبب يش. 

تصدیق

د پوښتۍ انځور د محمد عارف کریمي له خوا اخیستل شوی.

قانوين یادونه او د مسؤلیت نه منل

 APPRO، MADPO د کاپي او نورو ټولو حقونو حق د ©

او FES موسسو لپاره خوندي دی.

 )www.appro.org.af( APPRO ــه ــه ل ــوه برخ ــڅ ی ــر هې د دې اث

 )www.mediothek-afghanistan.org(   MADPO موسســې، 

ــازې  ــې اج ــه لیکل ــه ل او www.afghanistan.fes.de( FES( څخ

ــو  ــه سیســټم کــې د زېرمــه کول ــو پ ــا موندل ــد او د بی ــا تولی ــه، د بی پرت

وړتیــا نــه لــري او اجــازه نــه شــته چــې پــه هــره بڼــه یــا د هــرې وســیلې 

پــه کارولــو رسه بــل ځــای تــه ولېــږدول يش. 

http://www.appro.org.af
http://www.mediothek-afghanistan.org
http://www.afghanistan.fes.de
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