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په لویدیځ افغانستان کې د جګړی او سولې سيمه یيز الملونه:
د سولې لپاره د سيمه یيزي غونډي موندين

جوالی 2021
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 ،)SEF( د ســولۍ پــه لــور د فردریــش ایــرت بنســټ
 )ORPPA( د افغانســتان د عامــه څيړنــو موسســې
ســولې  او  پراختیــا  د  افغانســتان  میډیوټیــک  د  او 

ســازمان )OPDAM( ګــډه پــروژه ده.

دغــه پــروژه پــه اوو والیتونــو؛ کندهــار، هــرات، بلــخ، 
بدخشــان، بامیانــو، 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 
افغانســتان د عامــه څیړنو موســي )ORPPA( او د 
میډیــو ټیــک افغانســتان د پراختیــا او ســولې ســازمان 
)OPDAM( ترمنــځ د همکاریــو د یــوې برخــې پــه توګــه 

چمتــو شــوی دی.

د ۲۰۲۱ کال د مــارچ پــه ۲۹ مــه، د ســولې پــه اړه یــوه محــي 

غونــډه پــه هــرات ښــار کــې جــوړه شــوه چــې د هــرات، 

بادغیــس، فــراه او  د نیمــروز ســویل لویدیــز والیــت پــه شــمول 

ــې  ــه ک ــتازو پ ــې اس ــدين ټولن ــز زون د م ــتان د لویدی د افغانس

ګــډون درلــود. پــه هــر والیــت کــې د ډیموګرافیــک، جغرافیې، 

اقتصــاد او شــخړو عمومــي کتنــه النــدې چمتو شــوې، ورپســې 

د غونــډې توضیحــات. دا لنډیــز د دې فــورم د بحثونــو د نچــوړ 

رسه پــای تــه رســیږي. 

شالید

پــه ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹ )2019- 2020( کالــو کــې، د هېــواد پــه ټولو 

والیتونــو کــې خــال خال جګــړې وشــوې او تــر ۱۴۰۰ )2021( 

کالــه یــې ادامــه لرلــه. پــه فــراه، بادغیــس او غــور کــې د دولتــي 

ځواکونــو او وســله والــو مخالفینــو ترمنــځ جګــړې المــل شــوې 

ــه  ــه بېځای ــاب او کندهارت ــرات، فاری ــروز، ه ــک نیم ــې خل چ

ــه دې رسه، د  ــړي )OCHA 2019; 2020(. ل ــډه وک ــا ک يش ی

دغــو والیتونــو ترمنــځ د شــخړو بېلګــې رسه توپــر لــري. لکــه 

ــت د  ــر والی ــږي، ه ــدل کې ــې لې ــکل ک ــه ۱ ش ــې پ ــه چ څرنګ

نفوســو جــا او ټولنیــز – اقتصــادی ځانګړتیــاوی لــري.

1 شکل: د نفوس اټکل )2020(

کلیوايلښاريټولوالیت

۲.۱۴۰.66۲65۲.۲۲۴۱.۴۸۸.5۴۸هرات

5۴۹.5۸۳۱6.5۹۳5۳۲.6۳۰بادغیس

56۳.۰۲6۴۲.75۲5۲۰.۲7۴فراه

۱۸۳.55۴۳۰.۳6۸۱5۳.۱۸6نیمروز

رسچینه: د احصائیې او معلوماتو مي اداره )2021(

 دیتــه پــه کتــو چــې هــرات والیــت لــه لوېدیــځ پلــوه لــه ایــران 

او لــه شــال پلــوه ترکمنســتان رسه ګــډه پولــه لــري یــو ســیمه 

ییــز ســوداګریز مرکــز ګڼــل کیــږي. هــرات لــه 2.1 میلیــون تنــو 

اټــکي نفــوس رسه چــې نیــږدې درېیمــه برخــه یــې د والیــت 

پــه مرکــز او شــاوخوا کــې ژونــد کــوي، تــر ټولــو ګــڼ  ښــاري 

نفــوس لــري. هــرات ښــار تــر ډېــره د دری ژبــو وګــړو پــه لرلــو 

ــای  ــې ځ ــي ک ــل ټک ــه مقاب ــو پ ــوالیو او کلی ــو ولس رسه د هغ

لــري چــې اکرثیــت پښــتانه وګــړي او هغــه لږکــي دي چــې پــه 

ترکمنــي او ازبکــي ژبــو خــرې کــوي. 

2 شکل: د ښاري او کلیوايل نفوس ونډه

رسچینه: د احصائیې او معلوماتو مي اداره )2021(
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ــر اوســه دری  ــه ۲۰۰۱ کال راهیســې ت د هــرات ښــار نفــوس ل

ــي  ــې او ناڅاپ ــه چټک ــون ل ــه بدل ــوی او دغ ــات ش ــده زی چن

ــو د ودې  ــل و )USIP 2015(. د نفوس ــتېدنې رسه م ــار مېش ښ

ــګ او د  ــو رات ــه د کډوال ــران څخ ــه ای ــده ل ــوه ح ــر ی ــل ت الم

ناامنــۍ، شــدیدې وچکالــۍ او  ســیابونوو لــه املــه لــه ګاونډیــو 

ــه ګڼــل شــوي. ــه کیدن ــو څخــه بېځای والیتون

ــرې  ــه ل ــو څخ ــیايس تاوتریخوال ــو س ــه هغ ــت ل ــرات والی ه

پاتــې کېــدو رسبېــره چــې لــه ۲۰۰6 کال راهیســې یــې د هېــواد 

ډېــره برخــه اغېزمنــه کــړې، د فرقــه يــي اختافونــو او پــر شــعیه 

ګانــو او د هغــوی پرمشــهورو څېــرو د هــديف بریدونــو زیاتېــدو 

کوربــه و.

د فرقــه يــي شــخړو یــوه برخــه لــه ایــران څخــه د شــیعه 

کډوالــو پــه راســتنېدو پســې د ښــار د وګړیــز بافــت بدلــون او 

پــه عمومــي توګــه، د فرقــه يــي ډلــو د ســخت دریځــه کیــدل  

ــه ۱5  ــه ۲۰۲۰ کال، د هــرات ل ــږي )AAN 2019(. پ ګڼــل کې

ولســوالیو څخــه لږترلــږه 7 ولســوالۍ تریــوه حــده د طالبانــو تــر 

ــدې. ــل کې ــدې ګڼ ــوذ الن ــرول او نف کنټ

بادغیــس او فــراه والیتونــه تــر ډېــره کلیــوايل دي، داســې چــې 

ــه  ــوس پ ــلنه نف ــراه ۹۲ س ــوس او د ف ــلنه نف ــس ۹7 س د بادغی

ــه  ــز څخ ــه مرک ــت ل ــت دي. د والی ــې مېش ــیمو ک ــوايل س کلی

لــرې پرتــو کلیــو کــې ژونــد محــدودو بنســټيزو خدمتونــو تــه د 

ــاوو  ــري او دغــه الرسســی د ســړک د زیربن ــا ل ــږ الرسيس مان ل

ــې  ــه، ال پس ــه امل ــړو ل ــې جګ ــه پس ــه راز د پرل ــت او دغ کمښ

ــږي.    محدودې

ــتان رسه  ــه ترکمنس ــې ل ــځ ک ــه ختی ــرات پ ــې د ه ــس چ بادغی

ــه افغانســتان کــې  ــه پــروت دی، پ ــر شــايل پول د افغانســتان پ

د څــو اړخیــزې بېوزلــۍ تــر ټولــو لــوړه کچــه )۸6 ســلنه( 

لــري حــال دا چــې دغــه کچــه پــه نیمــروز کــې ۴۸ ســلنه، پــه 

 UNDP( ــلنه ده ــې 67 س ــراه ک ــه ف ــلنه او پ ــې 5۸ س ــرات ک ه

2020(. لــه ۱۳۹5 )۲۰۱6( کال راهیســې پــه دې والیتونــو کــې 

د مخالفینــو فعالیتونــه ډېــر شــوي او څــو ولســوالۍ پــه ۱۳۹۸ او 

۱۳۹۹ کالــو )۲۰۱۹ او ۲۰۲۰( د طالبانــو الس تــه ورغلــې دي. 

همدارنګــه  پــه دې والیتونــو کــې د خراســان اســامي دولــت د 

ــه هــم  ورکــړل شــوي دي. شــتون راپورون

ــتېد  ــځ  نښ ــو ترمن ــو مخالفین ــله وال ــو او وس ــي ځواکون د دولت

ــراه  ــه ف ــه پرات ــر پول ــران پ ــه ســوېل کــې د ای ــت پ هــرات والی

والیــت یــوه ځانګړتیــا ده. د ۲۰۱6 کال پــه اکټوبــر او د ۲۰۱۸ 

کال پــه لومړیــو او دغــه راز د ۲۰۱۹ کال لــه اګســټ تر ســپټمر 

میاشــتو پــورې، طالبانــو د فــراه والیــت د نیولــو لپــاره بریدونــه 

وکــړل او د دې ښــار پــر عمومــي اقتصــادي او ټولنیــز وضعیــت 

 .)2018 AAN( یــې  فــوري اغېــزې پرېښــودې

نیمــروز د فــراه پــه ســوېل کــې پــروت دی او لــه لوېدیــځ پلــوه 

لــه ایــران او لــه ســوېل پلــوه لــه پاکســتان رسه ګاونــډ دی. دغــه 

والیــت د اجناســو)د نېشــه يــي توکــو پــه ګــډون( او انســان د 

ــن  ــه برخم ــت څخ ــراتیژيک موقعی ــوه س ــه ی ــاره ل ــاق لپ قاچ

ــه د  ــو فعالیتون ــو مخالفین ــه دې والیــت کــې د وســله وال دی. پ

نــورو درېیــو والیتونــو پــه پرتلــه کــم دي. پــه ۲۰۱۹ کال د ثبــت 

شــوې مــرګ ژوبلــې ډېــره برخــه د هوايــي بریدونــو لــه املــه وه 

.)2019  UNAMA(

پــه عمومــي توګــه، د څلــور واړه والیتونــو کلیوالــو ســاحو 

تــه د دولتــي د الرسيس نــه شــتون او پــه دغــو ســیمو کــې 

ــېدونکي  ــې اوس ــوی چ ــبب ش ــتون س ــي ش ــن دولت تاوتریخج

ــې د  ــړي رس ک ــه لوم ــو لپــاره پ ــخړو هوارول ــو ش ــې د خپل ی

طالبانــو محاکمــو تــه وريش. 

د سولې لپاره د هرات غونډه : لنډه کتنه

ــو  ــادو والیتون ــه ی ــځو( ل ــه او ۲7 ښ ــو )۳۳ نارین ــال 6۰ تن ټولټ

څخــه د هــرات ښــار د ســولې پــه محــي غونــډه کــې ګــډون 

درلــود. پــه پیــل کــې پــان داســې و چــې د غــور اوســېدونکي 

هــم پــه دې غونــډه کــې برخــه واخــي خــو د امنیتــي دالیلــو 

ــه شــو.  ــه املــه، دغــه کار ون ل

پــه ګډونوالــو کــې پوهنتونیــان، د خصــويص ســکټور پــه 

اســتازیتوب ښــځې او نــران، ځــوان فعــاالن، دولتــي او نــا 

دولتــي موسســو کارکوونکــي شــامل وو. محــي دینــي علــاوو 

ــود.  ــور درل ــې حض ــډه ک ــه دې غون ــم پ ه

ــو  ــه ی ــو ل ــډې جوړښــت داســې و چــې ګډونوال د محــي غون

بــل رسه بحثونــه کــول او د ټولنــې پــه کچــه د جګــړې د مهمــو 

ــل  ــه عوام ــې دغ ــېدل. ورپس ــه رس ــړې ت ــه اړه هوک ــو پ عوامل

پنالېســتانو تــه ورکــول کېــدل او دوی پــه خپــل وار دنــده 

ــې  ــه مخ ــې ل ــړي چ ــدې ک ــل الرې وړان ــې ح ــې داس ــه چ لرل
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ــه الرې  ــزو نوښــتونو ل ــه د محــي او ټولنی ــو ت ــې دغــو عوامل ی

رســېدنه ويش.

APPRO ،MADPO ،FES/ هرات د عکس او فلیم اخیستلو 

سټوډیو

ــواد  ــود او د هې ــتون درل ــتانو ش ــورو پنالېس ــې څل ــرات ک ــه ه پ

پــه لوېدیــځ کــې یــې د جګــړې د عواملــو او وررسه د مقابلــې 

د الرو چــارو پــه اړه د ګډونوالــو لیدلــورو او کتنــو تــه ځوابونــه 

ورکــول. د پنــل پــه ترکیــب کــې، د هــرات څارنوالــۍ ریاســت 

ــوه  ــي ی ــو پوهنځ ــون د رشعیات ــرات پوهنت ــتازی، د ه ــوه اس ی

اســتاد، یــوه حقوقــي کارپــوه او د مــدين ټولنــې یــوه اســتازي 

شــتون درلــود. 

ــه د  ــه برخ ــوه لوی ــرو ی ــولې د خ ــزې س ــیمه یی ــرات د س د ه

ګډونوالــو ترمنــځ د ســولې پــه اړه خــاص بحث او د افغانســتان 

د اســامي جمهوریــت او طالبانــو ترمنــځ د یــوې موافقــې 

ــزه کچــه د ســولې متــه او د شــخړې  ــه ســیمه ای امــکان دی. پ

ــوي. ــح ش ــدې ډول ترشی ــه الن ــارص پ عن

د سولې په اړه د ګډونوالو هیلې

اکرثیــت ګــډون کوونکــي د طالبانــو  او افغــان دولــت ترمنیځ د 

مذاکــرايت هوکــړې د بالقــوه پایلــو پــه اړه تــر یــوه حــده خــوش 

بیــن وو. د یادونــې وړ ده چــې ګڼــو یــې احســاس درلــود 

ــه رســول کــوالی يش د ســوداګرۍ او  ــای ت چــې د جګــړې پ

پانګونــې پــه برخــو کــې ثبــات او اقتصــادي فرصتونــه رامنځتــه، 

او پــه کليــوايل او ښــاري ســیمو کــې د متوازنــې بیــا رغونــې او 

پراختیــا لپــاره، رشایــط چمتــو کــړي.

پــه اغیــز ناکــه بڼــه د قانــون حاکمیــت او د فســاد کمېدلــو تــه 

هــم د دولــت او طالبانــو ترمنــځ د مذاکــرايت هوکــړې د متوقعــه 

پایلــو پــه توګــه ټینــګار کېــده. 

د خرواتــرو لــه الرې د توافــق د پایلــو پــه اړه لویــې اندېښــنې 

ــو  ــیايس حقون ــدين او س ــر م ــو پ ــدې ډول وې: د خلک ــه الن پ

ــه کاري  ــیمو پ ــاري س ــدل، د ښ ــه لګې ــو محدودیتون او آزادی

ــډون د ال  ــر ګ ــځو پ ــې د ښ ــو ک ــیايس فعالیتون ــواک او س ځ

ــه  ــدل. دغ ــتو کمې ــو مرس ــدل او د نړیوال ــو لګې ــرو بنډیزون ډې

راز یــو شــمېر ګډونوالــو د جنګــي مجرمانــو د خوندیتــوب 

ــدرت  ــه د ق ــو الس ت ــو او ګوندون ــیايس ډل ــت او د س او معافی

ــودې.  ــنې وښ ــم اندېښ ــه اړه ه ــو پ لوېدل

د شخړې سیمه ییز الملونه

د محــي جنــګ جګــړو د عواملــو پــه اړه، څلــورو اصــي 

ــدې ډول دي: ــه الن ــې پ ــوې چ ــاره ش ــه اش ــو ت عوامل

• د سخت دریځو ډلو د نفوذ او کنټرول ډېرېدل	

• د قومي، ژبنیو او فرقه يي تړاوونو په رس اختافونه	

• د قانون د واکمنۍ نه شتون او	

• کمزورې حکومتوايل.	

د هــر فکټــور ځانګړنــې او خصوصیــات او لــه هغــه رسه د 

مقابلــې الرې چــارې چــې پــه ګروپــي بڼــه تــر بحــث النــدې 

ــږي: ــح کی ــه ترشې ــدې بڼ ــه الن ــوې، پ ــول ش نی

ــا ســخت  ــو افراطــي ی ــت د مخالف لومــړۍ ســتونزه: د دول

ــاد  ــروع اقتص ــا م ــوذ او ن ــو د نف ــو ډل ــله وال ــو وس دریځ

ــدل ډېرې

ګډونوالــو د ټولــې لوېدیځــې حــوزې پــه ټولنــو کــې د » 

دخراســان د اســامی دولــت « د شــتون لــه ډېرېــدو رسبېــره، د 

افراطــي او ســخت دریځــو افــکارو د پراخېــدو پــه اړه اندېښــنې 

ــي او د  ــې اتفاق ــزه ب ــل ټولنی ــې الم ــې ډېرېدن ــودې. د دغ وښ

خلکــو د مختلفــو برخــو ترمنــځ د ټولنیــزو تعاماتــو ټیټــه کچــه 

ګڼــل کېــږي. 

ــرول  ــې او کنټ ــر څارن ــې ت ــتون چ ــو ش ــي مدرس ــې دین د داس

ــه دي، د ســخت دریځــۍ د تبلیــغ لــوی المــل ګڼــل  النــدې ن

شــوی او ویــل شــوي چــې ځــوان نارینــه پــه ځانګــړې توګــه 

ــای  ــې ځ ــل ک ــه درش ــکارو پ ــو اف ــخت دريځ ــي او س د افراط

لــري. د دغــه زیامنتــوب المــل د ټولنیــزو او فرهنګــي فعالیتونــو 

کمښــت او پــه لــرې پرتــو ســیمو کــې د اقتصــادي فعالیتونــو نــه 

ــل شــوی دی.  شــتون ګڼ
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پــه نړیوالــو پولــو کــې اخــال تــه هــم د جنســونو او انســان  پــر 

قاچــاق د یــوه اغېــز لرونکــي عامــل پــه توګــه اشــاره شــوې چې 

ــه  ــدو زمین ــاد څرګندې ــو د اقتص ــي توک ــه ي ــل وار د نېش ــه خپ پ

ــو او  ــله وال ــف وس ــو، مخال ــي ډل ــه کار افراط ــروي او دغ براب

محــي زورواکانــو تــه ګټــه رســوي او پــه پــای کــې د جګــړې 

د شــدت ســبب کېــږي. 

ــوونیزه،  ــه ښ ــل وار پ ــه خپ ــه پ ــۍ رسه مقابل ــخت دریځ ــه س ل

ــا لــري.  فرهنګــي او دینــي حــوزو کــې ګــډو هلوځلــو تــه اړتی

ــود  ــاس درل ــو احس ــمېر ګډونوال ــڼ ش ــه، ګ ــړې توګ ــه ځانګ پ

چــې د حــج او اوقافــو وزارت بایــد پــر دینــي مدرســو د 

اغېزناکــې څارنــې او الرښــونې رسبېــره، د دغــو شــان هڅــو پــه 

ــري. ــښ رول ول ــې، مخک ــو ک ــې وړل مخک

د کلیــوايل ســیمو د ټولنیــز ژوندانــه د یــوې رسچینــې پــه توګــه 

ــم  ــه ه ــت ت ــادي اهمی ــوادو اقتص ــدره م ــې د مخ ــیمه ک ــه س پ

ــل  ــرګه کت ــه س ــل پ ــر عام ــوه س ــۍ د ی ــې ثبات ــړې او ب د جګ

شــوي. د افغانســتان لوېدیځــه ســیمه پــه هېــواد کــې د کوکنــارو 

او د رسحــدي ســراتیژيک  د تولیــد دویــم ســرځای دی 

ــږي.  ــه، د قاچــاق مرکــز هــم ګڼــل کې ــه امل ــت ل موقعی

ــر ودې  ــو پ ــو محصوالت ــه لرونک ــره ګټ ــر ډې ــه څې ــو پ د زعفران

او پراختیــا پانګونــه چــې پــه هــرات والیــت کــې بریــايل دي، 

ــورو  ــارو د ن ــډون د کوکن ــه ګ ــو پ ــراه والیتون ــس او ف د بادغی

تولیدوونکــو والیتونــو لپــاره د یــوې حــل الرې پــه توګــه 

وړانــدې شــوې. فــراه او بادغیــس د هېــواد پــه کچــه د تریاکــو 

د تولیــد لــه پلــوه پــه ۲۰۱۹ کال پــه ترتیــب رسه څلــورم او 

.)2021 UNODC(پنځــم ځــای لــري

پــه عمومــي توګــه، ویــل شــوي هغــه دولتــي بنســټونه چــې لــه 

ــره د  ــر ډې ــري، ت ــی ل ــږ الرسس ــه ل ــاحو ت ــو س ــه وتلی ــار څخ ښ

خلکــو عمومــي اندېښــنو  لــرې کولــو او د ســخت دریځــۍ د 

ــري: ــه ل ــا ن ــاره کايف وړتی ــو لپ مهارول

دولتــي چارواکــي ]...[ تــل وايــي چــې »مــوږ غــواړو 

ــه  ــه دې برخ ــړوړ[ او پ ــارزه وک ــت رسه مب ــه افراطی ]ل

ــر  ــو.« مګ ــن ی ــم برخم ــه ه ــوذ څخ ــن نف ــه اړی ــې ل ک

ــا دغــو ادارو د افراطیــت  مــوږ او تاســو وینــو چــې آی

ــه؟  ــا ن ــو کــې کار کــړی ی ــه کمول او ســخت دریځــۍ پ

۱ شمېره ګډونوال، مدين ټولنه

دویمه ستونزه: قومي، ژبني او فرقه يي اختالفونه

ــا  ــو ی ــی د قومــي تړاوون ــو کــې جګــړې او تاوتریخوال ــه ټولن پ

ــه  ــې پ ــوې پایل ــو د ی ــټ د اختافون ــر بنس ــو پ ــي تعلقات مذهب

ــه  ــر هــرات د هغــه ځــای پ ــول شــوی. پ ــام کــې نی ــه پ توګــه پ

ــر  ــو پ ــه ورســتیو کــې د شــیعه ګان توګــه ټینــګار شــوی چــې پ

ــتی او زور واکان د  ــې زور اخیس ــه ک ــو پ ــديف وژن ــدې ه وړان

ــیايس  ــه د س ــو څخ ــي اختافون ــه ي ــه فرق ــاره ل ــو لپ ــو ګټ خپل

ــي.   ــه کار اخ ــه توګ ــې پ ګټن

دینــې علــا د هغــو کســانو پــه توګــه پــه پــام کــې نیــول کېــږي 

چــې د دغــه شــان مســایلو د هوارولــو لپــاره تــر ټولــو ډېــر واک 

او وړتیــا لــري. ویــل شــوي چــې د هــرات د اســامي ورورولــۍ 

یــا اخــوت شــورا تــر اوســه د تاوتریخــوايل لــه ډېرېــدو څخــه 

پــه مخنیــوي کــې رغنــده رول لوبولــی. دغــه شــورا چــې رســا  

ــه کــې شــیعه او  ــه هــرات کــې جــوړه شــوه، پ ــه ۲۰۱6 کال پ پ

ســني مذهبــه دینــي علــا راټــول دي ترڅــو د دینــې وحــدت 

د حــل الرو پــه اړه بحثونــه وکــړي او د لوېدیځــو متویلوونکــو 

فرقــه يــي پالیســۍ پــه هېــواد کــې د ټولنیــزو اختافونــو د یــوه 

.)2016 AVA( المــل پــه توګــه، تــر نیوکــو النــدې ونیــي

ــه اړه، د  ــرو د رول پ ــه کچــه د مخــورو او ســپین ږی ــې پ د ټولن

ګډونوالــو لــه خــوا بېابېــل لیدلــوري وړانــدې شــوي دي. یــو 

شــمېر کســانو ســپین ږیــري د هغــو مهمــو فکټورونــو پــه توګــه 

ګڼــي چــې د شــخړو او اختافونــو د خنثــی کولــو لپــاره کايف 

ظرفیــت لــري، حــال دا چــې ځینــې نــور یــې د هغــه نســل غــړي 

بــويل چــې افغــان وګــړو تــه یــې شــخړه او ویجاړتیــا پــه میــراث 

پــرې اېښــې دي. 

ــورو رسه د  ــو لیدل ــاق اچوونک ــه نف ــو ل ــې، ګډونوال ــای ک ــه پ پ

مقابلــې او د توپرونــو او اختافونــو پــه ځــای د مشــرکاتو پــه 

ــو کــې د رســنیو او مــدين ټولنــو پــر رول ټینــګار وکــړ.  خپرول
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APPRO ،MADPO ،FES/ هرات د عکس او فلم اخیستلو 

سټوډیو 

درېیمه ستونزه: د قانون د واکمنۍ نه شتون 

دا موضــوع د جګــړې او شــخړو د دوام یــو بــل عامــل وګڼــل 

شــوه چــې د اســايس قانــون او نــورو قوانینــو احــکام د خلکــو 

لــه حقونــو څخــه د ماتــړ لپــاره پــه نــا برابــره بڼــه پلــې کېــږي. 

ــې  ــوې بڼ ــۍ د ی ــوب د حکومتوال ــانو خوندیت ــو کس د ځواکمن

ــه  ــدو رسه مرســته کــوي. ل ــه پراخې ــه توګــه د تاوتریخــوايل ل پ

مجازاتــو څخــه دغــه خوندیتــوب پــر عــديل قضايــي نظــام د 

خلکــو بــاور تــر جــدي اغېــز النــدې نیولــی، پــه ځانګــړې توګه 

ــو شــویو،  ــل ټکــي کــې، د زیامنن ــه مقاب ــو چــې پ ــه کت ــه پ دېت

ــتونزې او  ــانو س ــو کس ــه ورکوونک ــوت ن ــطې او د رش ــې واس ب

ــانو  ــان کس ــه ش ــږي. دغ ــل کې ــدي ګڼ ــږ ج ــرې ل ــرې، ډې خ

ــه نامتناســبه او  ــه پ ــر کل ــه صــورت کــې ډې ــو پ ــه د جــرم کول ت

خپلــرې بڼــه ســزا ورکــول کيــږي. 

ــديل  ــان لی ــې کس ــا داس ــې م ــرات( ک ــار )ه ــه دې ښ پ

چــې وژنــه یــې کــړې خــو الهــم خاصــې تڼــۍ 

ګرځــي. ]...[ د غــور والیــت داســې کــس پېژنــم چــې 

هېڅــوک یــې نــه وو وژيل خــو ۲۱ کالــه بنــد یــې تېــر 

کــړ. 

دویمه شمېره ګډونوال، خپلواک.

ــې د  ــام ک ــي نظ ــديل قضاي ــه ع ــړې توګ ــه ځانګ ــو پ ګډونوال

ــه مســایلو د  ــدو وروســته، د پورت ــه کې ــه نهادین ــازۍ ل واســطه ب

ــه.  ــه لرل ــه ن ــدان مت ــاره چن ــواري لپ ه

څلورمه ستونزه: کمزورې حکومتوايل 

بلــه مســئله چــې د هېــواد پــه عــديل- قضايــي ســکټور کــې لــه 

شــته نیمګړتیــاوو او نابرابریــو رسه نیــږدې اړیکــه لــري، د فســاد 

ــور ورکــړ چــې  ــو راپ ــارت ده. ګډونوال ــدو څخــه عب ــه پراخې ل

فســاد او واســطه بــازي لــه دولتــي ادارو رسه د خلکــو ورځنــۍ 

اړیکــې پــرې کــوي، د قانــون د تنفیــذ مخــه نیــي، پــه دولتــي 

بنســټونو کــې ګارنــې او انتصابونــه تــر ســیوري النــدې راويل 

او د دولتــي خدمتونــو اغېزمنتــوب راکمــوي. مثــال:

ــه  ــوب پ ــاد د ژور ت ــې د اداري فس ــه چ ــه زه، کل خپل

اړه فکــر کــوم، لــه تروریــزم هــم خطرنــاک دی؛ ځکــه 

ــرم  ــر زیــات او جالــب دالیــل ل چــې زه پــه دې اړه ډې

ــه ودې، د  ــرۍ ل ــه ډول د ترهګ ــاد څ ــې اداري فس چ

طالبانــو او نــورو وســله والــو ډلــو لــه پیاوړتیــا رسه 

ــوي.  ــته ک مرس

ـ دویمه شمېره ګډونوال، خپلواک. 

یا 

کار اهــل کار تــه نــه ســپارل کېــږي، مــوږ پــه همــدې 

ټولنــه کــې ډېــر داســې لویــان لــرو چــې لیاقــت، وړتیــا، 

ــري  ــتي ل ــړ دوس ــه او وګ ــواد پالن ــه، هې ــي، پوه تواناي

ــم  ــازه ه ــګ اج ــه د ورت ــه ادارو ت ــده مرغ ــه ب ــو ل خ

نــه ورکــول کېــږي. تــر هغــو چــې پــه دې برخــه کــې 

ــو  ــوالی ووای ــو ک ــه ش ــوږ ن ــټیزنه يش، م ــټم بنس سیس

ــو  ــوالی ش ــا ک ــرو ی ــوايل ل ــوره حکومت ــوږ غ ــې م چ

ــړو.  ــه ک ــوله ټینګ س

- درېیمه شمېره ګډونوال، مدين ټولنه 

پایله

پــه هــرات او نــورو ځایونــو کــې د ســولې لپــاره د محــي 

غونــډو یــوه لویــه ســتونزه دا وه چــې پنالیســتان د ځــواب 

ورکولــو پرمهــال، پــر هغــو محــي عواملــو او فکټورونــو خپــل 

مترکــز لــه الســه ورنــه کــړي چــې کــوالی يش د محــي شــخړو 

پــه هوارولــو کــې مهــم رول ولــري. پنالیســتانو پــر هغــو ټــاکل 

شــویو ټولنیــزو مســایلو د مترکــز پرځــای چــې د ګډونوالــو لــه 

خــوا مطــرح شــوي وو، تــر ډېــره متایــل درلــود چــې پــر بهرنیــو 
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ــو  ــې د بهرنی ــارو ک ــو چ ــه کورنی ــتان پ ــه د افغانس ــو لک عوامل

ــو  ــم د »د بهرنی ــا ه ــري ی ــز ول ــوهنې مترک ــر الس ــو پ هېوادون

اجنتانــو « افغانانــو پــر رول کــوم چــې پــه هېــواد کــې د افراطــي 

ــه ملــن وهــي.   ــدو ت ــکارو خپرې اف

ــو  د جګــړې د محــي محرکاتــو پــه اړه لومــړۍ کتنــه، د بحثون

پــه لــړ کــې د مطــرح شــویو عواملــو ترمنــځ ژور پیوســتون دی. 

ــه  ــا واکمنــۍ ت ــون ن ــه او سیســټاټیک فســاد او د قان اوږدمهال

د ټولــو موضوعاتــو د مطــرح کولــو پرمهــال اشــاره شــوې. 

اکرثیــت ګډونــوال پــه دې انــد دي چــې دغــه عوامــل د هېــواد 

اقتصــادي وده ټکنــۍ کــوي، لــه خلکــو څخــه اوســني فرصتونه 

ــبب  ــدت س ــې د ش ــاوړه ګټن ــو د ن ــو ډل ــه لرونک ــي، د ګټ اخ

کېــږي، پــه حکومــت کــې د روڼتیــا او حســاب ورکونــې مخــه 

نیــي او د حکومتوالــۍ پــر رســمي بنســټونو د خلکــو بــاور لــه 

منځــه وړي. 

چــې  ده  دا  موندنــه  دویمــه  څخــه  غونــډې  لــه  هــرات  د 

ګډونوالــو د بحثونــو پــه لــړ کــې، پــر کورنیــو جګــړو، د محــي 

سیاســتوالو او جنايــي شــبکو ترمنــځ پــر اړیکــو د مخــدره 

ــدره  ــود. د مخ ــز درل ــدید مترک ــز، ش ــادي اغې ــر اقتص ــوادو پ م

مــوادو د قاچــاق پــه اړه غفلــت پــه ښــکاره بڼــه د کلیوالــو 

خلکــو د نــاوړه اقتصــادي وضعیــت لــه نــه پاملرنــې رسه اړیکــه 

لــري او تــر ډېــره د کوکنــارو لــه کرکیــي او د نېشــه يــي توکــو 

ــري.  ــه ل ــه چــاره ن ــه، بل ــه قاچــاق پرت ل

د مطــرح شــویو مســایلو لپــاره د حــل الرو وړانــدې کولــو 

ــه  ــه رست ــان کار پ ــه ش ــان د دغ ــه کس ــې، هغ ــو ک ــه اړه بحثون پ

رســولو کــې بــې وســه ګڼــل شــوي چــې د جګــړې عواملــو تــه 

ــري: خلــک او مــدين  ــره ګټــه ل ــو ډې ــر تول ــه رســېدنه کــې ت پ

ــه  ــو ن ــټونه د کايف رسچین ــک بنس ــۍ، اکاډمی ــې وس ــې د ب ټولن

ــه املــه.  ــو ل ــه لرل ــو تــه د الرسيس ن لرلــو او ځواکمنــو فکټورون

ــه  ــوالی يش پ ــده ک ــل کې ــې وې ــه چ ــه فکټورون ــس، هغ برعک

محــي چــارو کــې تــر ټولــو ډېــر نفــوذ ولــري، د ګډونوالــو لــه 

نظــره د شــخړو پــه هوارولــو کــې لــږ ګټــې لــري ـ او دا خــره د 

اکرثیــت دینــي علــاوو پــه اړه ریښــتینې ده – یــا دا چې ریښــتیا 

هــم هاغــه کســان دي – لکــه محــي زور واکان او د مخــدره 

ــوی  ــو ل ــر ټول ــې ت ــان – کــوم چــې د ویجاړون مــوادو قاچاقچی

ظرفیــت او پوټنشــیل لــري. 

هغــه بلــه موضــوع چــې د بحثونــو پــه لــړ کــې تکــرار شــوه، دا 

وه چــې اړتیــا ده ټولنــې د محــي او دینــې مرشانــو پــه ګــډون، 

ــو  ــه موندل ــو یــوې برخــې تــه د حــل الرو پ د جګــړې د علتون

ــه د  ــو ت ــوه ټولن ــب پل ــري. طال ــډون ول ــتاتیک ګ ــې، سیس ک

ــو اهمیــت هــم هغــه بلــه موضــوع وه چــې هــم  ګــډون ورکول

ــه خــوا پــرې ټینــګار وشــو.  ــو او هــم د پنالیســتانو ل د ګډونوال

ــې  ــې مهم ــه د داس ــه ډېرکل ــوونه روزن ــړې او ښ ــمي زده ک رس

وســیلې پــه توګــه یادېــږي چــې کــوالی يش د هغــو اختافونــو 

پــه ملنځــه وړلــو کــې مهــم رول ولــري چــې د جګړو او شــخړو 

ــو  ــخت دريځ ــو س ــه هغ ــم ل ــي او ه ــه راځ ــځ ت ــه من ــه امل ل

لیدلــورو رسه پــه مقابلــه کــې رول لــري چــې لــه ملکــي وګــړو 

رسه د تاوتریخــوايل ســبب کېــږي. لــه دې رسه، د بادغیــس 

ــه هــم  ــه خپل ــه خــره، ښــوونه روزن ــوال پ ــوه ګډون والیــت د ی

یــو نفــاق اچوونکــی امــر کېــدای يش. د ښــوونې روزنــې 

منځپانګــه، پــه دريس نصــاب کــې راغــي موضوعــات او هغــه 

رشایــط د جګــړې د دواړو غــاړو ترمنــځ د شــخړې او مناقشــې 

وړ موضوعــات دي چــې پــه کــې ښــوونه تــررسه کېــږي؛ د دې 

کار غرګــون پــه فــراه او بادغیــس والیتونــو کــې پــر ښــوونځیو 

 UNAMA 2019,( ــو ــدالی ش ــې لی ــو ک ــتیو بریدون ــه وروس پ

ــو رسه،  ــه دې ټول Tolonews 2019, Salam Times 2020(. ل

ګډونوالــو ټینــګار وکــړ چــې پــه محــي کچــه د ښــوونې روزنې 

د نهادینــه کولــو لپــاره د یــوې ګــډې حــل الرې وړانــدې کــول 

ــم  ــتازي او ه ــت اس ــان دول ــم د افغ ــې ه ــري چ ــا ل ــه اړتی دېت

طالبــان پــه دغــې پروســه کــې پــه محــي کچــه ـ او ځانګــړې 

ــو ســیمو کــې – ګــډون ولــري. توګــه لــرې پرتــو کلیوال

ــا  ــو بی ــو و خ ــي محرکات ــر مح ــړې پ ــز د جګ ــډې مترک د غون

هــم، د قطــر پــه پازمېنــه دوحــه کــې د طالــب او دولتــي 

ــه  ــډې پ ــرې، د غون ــې خــرې ات ــځ د ســولې روان اســتازو ترمن

ــرو  ــرو ات ــر خ ــې پ ــدې. د دوح ــس کې ــې ح ــو ک ــو برخ ټول

ــه  ــود او دلت ــز درل ــو اغې ــر انګېرن ــه اړه پ ــولې« پ ــز د »س مترک

ــتوالو  ــې د سیاس ــه بلک ــه ن ــه توګ ــولو پ ــه رس ــای ت ــړې پ د جګ

ــل  ــه کت ــرګه ورت ــه س ــق پ ــوه تواف ــځ د ی ــارو ترمن ــړه م او جګ

کېــږي. لــه دې لیدلــوري، »ســولې« تــه د هغــو ښــکېلو کســانو 

لــه خــوا د یــوه داســې تښــتول شــوي امــر پــه توګــه کتــل کېــږي 

چــې د عــادي ولــس پــر وړانــدې شــته واقعیتونــو څخــه جــا 

او شــلېديل دي. 
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پــه محــي کچــه د جګــړو او کړکېچونــو د ټولنیــزو، اقتصــادي 

ــې او مشــاهدې  ــو کتن ــه اړه د ګډونوال ــو پ او تشــکیايت عوامل

ــړې د  ــل وار د جګ ــه خپ ــوله پ ــه س ــې اغېزناک ــدوي چ څرګن

ــړون  ــا ت ــق ی ــوه تواف ــه د ی ــوړه کچ ــه ل ــځ پ ــاړو ترمن ــکېلو غ ښ

لــه الســلیکولو ور هــا خــوا، ډېــرو نــورو څیزونــو تــه هــم اړتیــا 

لــري. 

د بــې عدالتــۍ، نــا برابریــو او بېوزلــۍ د بنســټیزو عواملــو څېړنې 

نظامنــد ګــډون، د ټولنیــزو  او  پــه الره کــې سیســټاټیک 

ــېدلو  ــه د رس ــولې ت ــې س ــو او تلپات ــه وړل ــه منځ ــو ل کړکېچون

ــر دی. ــن ام ــو اړی ــاره، ی لپ

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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