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د افغانستان په ختیځ  کې د جگړې او سولې سیمه ییز الملونه:
د سولې لپاره د سیمه ییزي غونډې موندنې

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

)OPDAM( ګــډه پــروژه ده.

ــخ،  ــرات، بل ــار، ه ــو؛ کنده ــه اوو والیتون ــروژه پ ــه پ دغ
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 

ــوې ده. ــن ش ډیزای

غونــډې  ییــزي  ســیمه  لپــاره  ســولې  د  پــروژه  دغــه 
جــوړوي ترڅــو افغانــان »چیــرې چــې میشــت دي« د 
خــرو اتــرو، نظــر راکــړه ورکــړې او فعالیتونــو 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، ســعید پرتــو 
او مارتــا لِګرانــد لــه خــوا د فریډریــش ایــرټ بنســټ 
موســي  څیړنــو  عامــه  د  افغانســتان  د   ،)SEF(
)ORPPA( او میډیوټیــک د افغانســتان د پراختیــا او 
د  همکاریــو  د  ترمنــځ   )OPDAM( ســازمان  ســولې 

یــوې برخــې پــه توګــه چمتــو شــوی دی.

د ۲۰۲۱ کال د مــې پــه ۳۱ مــه، د ســولې لپــاره ســیمه ییــزه 

غونــډه پــه ننګرهــار کــې جــوړه شــوه چــې پــه کــې د افغانســتان 

ــړ  ــان، کون ــار، لغ ــو: ننګره ــورو والیتون ــه څل ــځ زون ل د ختی

ــډون  ــې ګ ــه ک ــتازو پ ــې اس ــدين ټولن ــه د  م ــتان څخ او نورس

ــي،  ــک، جغرافیاي ــړين دیموګرافی ــت لوم ــر والی ــود او د ه درل

اقتصــادي او جنګــي وضعیــت تــه یــې عمومــي کتنــې وکــړې 

او ورپســې د غونــډې رشحــه وړانــدې شــوه. د لنډیــز  پــه پــای 

ــې ځــای پرځــای شــوې دي. ــو عمومــي پایل کــې د بحثون

 شالید

ــي  ــه نظام ــم ل ــې ه ــوا راهیس ــر پخ ــه ډې ــځ ل ــتان ختی د افغانس

ــري. د دې  ــت ل ــراتیژيک اهمی ــوه س ــادي پل ــه اقتص ــم ل او ه

زون پــه ختیــځ کــې خیــر پښــتونخوا او تــر فــډرال حکومــت 

النــدې قبیلــوي ســاحه پرتــه ده. لوېدیــځ تــه یــې داســې درې 

پرتــې دي چــې تــر کابــل پــورې غځېدلــې او د دولــت د هغــو 

مخالفــو وســله والــو لپــاره د وســلو او جنګیالیــو د قاچــاق دهلېز 

جــوړوي چــې د رسحدونــو پــه اوږدو کــې فعالیــت لــري. 

ــاورې د  ــان خ ــی د افغ ــه الرسس ــو درو ت ــه، دغ ــدې امل ــه هم ل

ــري. ــاره بنســټیز اهمیــت ل کنټــرول لپ

ــې  ــو ک ــرې ملن ــه ل ــو پ ــش غرون ــې د هندوک ــځ زون چ  ختی

پــروت دی، د هغــو څــو ســیندیزو درو د تقاطــع ټکــی هــم دی 

چــې لــه تاریخــي پلــوه لــوی ســوداګریز مســیرونه او د خلکــو 

ــي الرې وې. ــۍ اص ــاره د کډوال لپ

ــه  ــځ څخ ــه لوېدې ــې ل ــیند دی چ ــل س ــي آيب الره د کاب اص

ــګار ســیند  ــه علین ــه لغــان کــې ل ــږي، پ ــور بهی ــه ل ــځ پ د ختی

ــه  ــدې، پ ــدو وړان ــه ورګډې ــر اباســین ل ــه پښــتونخوا کــې پ او پ

جــال آبــاد کــې لــه کونــړ ســیند رسه یوځــای کیــږي. د کابــل 

ــام  ــوه د پ ــه پل ــرژۍ ل ــو او ان ــوزې د اوب ــیندیزې ح ــړ س او کون

ــت، د  ــوزې مدیری ــیندیزې ح ــې س ــري. د دغ ــیل ل وړ پوټنش

افغانســتان او پاکســتان ترمنــځ د اړیکــو خړوونکــی عنــر 

. )Kakakhel, 2 March 2017( ګڼــل کېــږي

 ۱ شکل: د نفوسو اټکل )2020(

کلیوايلښاريټول نفوسوالیت

1,701,698277,3211,424,377ننګرهار

493,4885,897487,591لغامن

499,39315,921483,472کونړ

163,8140163,814نورستان

رسچینه: د احصائیې او معلوماتو مي اداره )2021(

پرتــه د جــال آبــاد ښــار د ګڼــه ګوڼــي، د یــادو څلــورو 

والیتونــو اکرثیــت نفــوس کلیــوايل دی )۱ او ۲ شــکلونه(. 

ــنې  ــزه او ش ــې حاصلخې ــې پرت ــوزه ک ــیندیزه ح ــه س ــل پ د کاب

ځمکــۍ لــه کرنیــز اقتصــاد رسه مرســته کــوي ترڅــو د والیتــي 

ــه دې رسه، جګــړې،  ــوره کــړي. ل ــاوې پ ــو اړتی او مــي بازارون

ــه  ــدل، وچــکايل او ســېابونه هغــه څــه دي چــې پ ــه کې بېځای
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ــاوړه  ــو ن ــزو حاصات ــو کرنی ــر دغ ــې پ ــې ی ــو ک ــتیو کال وروس

اغېــزي کــړي. پــر کلیــوايل اقتصــاد هــم د جګــړو نــاوړه اغېــزې 

 OCHA,( پــه څــو وروســتیو میاشــتو کــې چټکــې شــوې دي

.)2021a, 2021c

ــې  ــه ی ــه برخ ــیمې لوی ــې د س ــې چ ــاحو ک ــو س ــو غرنی ــه هغ پ

نیولــې ده، د خلکــو معیشــتونه د ځمکــو لــږوايل او د کار 

ــو، ماتېدونکــي دي او کلیــوايل  ــه کت ــه پ ــو ت محــدودو فرصتون

اقتصــاد شــدیدا ً لــه پاکســتان څخــه پــر حوالــه جاتــو او 

ــري.  ــه ل ــو تکی کډوالی

ــه مــي  ــۍ کچــه ل ــو کــې د بېوزل ــور واړه والیتون ــادو څل ــه ی پ

ــو رسه،  ــه لرل ــلنو پ ــتان د ۸۰ س ــه ده. نورس ــه پورت ــط څخ اوس

ــري او ورپســې ننګرهــار ۶۶  ــوړه کچــه ل ــو ل ــر ټول ــۍ ت د بېوزل

ــري  ــای ل ــې ځ ــلنه ک ــړ ۵۷ س ــلنه او کون ــان ۶۳ س ــلنه، لغ س

.)2020  ,UNDP(

ــې  ــه ډل ــو ل ــو ۱۰ والیتون ــان د هغ ــتان او لغ ــار، نورس ننګره

دي چــې د خوراکــي خوندیتــوب نــه شــتون لــوړه کچــه لــري 

)CSO, 2018(. پــه ۲۰۲۰ کال، ننګرهــار د ســیمې پــه کچــه 

. )NSIA, 2021(انفاســیون درلــود )تــر ټولــو ډېــر )۱۲.۳ ســلنه

۲ شکل: د ښاري او کلیوايل نفوس ونډه

رسچینه: د احصائیې او معلوماتو مي اداره )2021(

ــت او  ــل دول ــې د کاب ــوا راهیس ــر پخ ــه ډې ــه ل ــځ والیتون ختی

وســله والــو مخالفانــو ترمنــځ د جګــړې ډګــر وو. محــي 

ــو  ــي زورواک ــه ځاي ــان او ل ــي مای ــه ي ــاالران، ملېش ــګ س جن

رسه تــړيل افغــان محــي پولیــس هــم د قــدرت پــه کړکېچونــو، 

وســله والــو نیښــتو، د ځمکــو پــه غصــب او نېشــه يــي توکــو پــه 

ســوداګرۍ کــې الس لــري او دغــه کار پــه خپــل وار پــه ســیمه 

ــلی. د  ــدت بښ ــي ش ــه ي ــوايل ت ــت خراب ــي وضعی ــې د امنیت ک

کاين زېرمــو د کنټــرول او کوکنــارو د کښــتونو پــه رس د ځايــي 

ــو ترمنــځ  ــو، وســله والــو مخالفینــو او دولتــي ځواکون زورواکان

 UNDP,( ــړی ــر ک ــت ال بدت ــم وضعی ــتو ه ــای نیښ ــای ځ ځ

.)2020

ــه ۲۰۱۴ کال کــي د خراســان والیــت  د القاعــدې شــتون او  پ

اســامي دولــت څرګندېــدو هــم د جګــړې د الملونــو پېچلتیــا 

.)UNAMA, 2021; Ali, 4 August 2018( ــړه ــه ک زیات

ــت  ــامي دول ــې د اس ــار ک ــه ننګره ــې پ ــه ۲۰۱۵ کال راهیس  ل

ــړ،  ــه کون ــې پ ــو او ورپس ــل ش ــت پي ــت فعالی ــان والی د خراس

ــه د  ــم د هغ ــې ه ــوالیو ک ــه ولس ــتان پ ــځ نورس ــان او د ختی لغ

ــور ورکــړل شــو)Mielke and Miszak, 2017(. د  شــتون راپ

راپورونــو لــه مخــې، دغــه ډلــه د ننګرهــار او کونــړ لــه اکرثیــت 

ــوا د  ــه خ ــو ل ــب ځواکون ــت او طال ــان دول ــه د افغ ــو څخ برخ

 1 ,Ali(۲۰۱۹ تــر ۲۰۲۰ کالــو پــه اوږدو کــې وشــړل شــول

March 3 ;2020 March 2021( . لــه دې رسه، پــر ملکــي 

ــای  ــل ځ ــه خپ ــم پ ــنې اله ــړاو اندېښ ــه ت ــو پ ــړو د بریدون وګ

پاتــې دي. پــه ۲۰۲۰ کال او دغــه راز د ۲۰۲۱ کال پــه لومــړۍ 

ــړ پــر مــدين فعاالنــو،  نیايــي کــې، د ننګرهــار، لغــان او کون

دولتــي چارواکــو، روغتیايــي پرســونل او جــګ پــوړو کســانو 

.)2021 ,UNAMA( ــه رســېديل ــوړ حــد ت ــه ل هــديف بریدون

ــي  ــي امنیت ــان م ــې د افغ ــه اوږدو ک ــو پ  د ۲۰۱۹ او ۲۰۲۰ کال

ځواکونــو او وســله والــو طالبانــو ترمنــځ او دغــه راز د طالبانــو 

او اســامي دولــت ترمنــځ وســله والــې نیښــتې د ټولــې ســیمې 

ــوې  ــبب ش ــدو س ــه کې ــو د بېځای ــو کورنی ــه د زرګون ــه کچ پ

.)OCHA,2019,2020,2021a(

ــوه  ــځ پل ــال لوېدی ــه ش ــل، ل ــوه کاب ــځ پل ــه لوېدی ــار ل ننګره

لغــان او لــه شــال پلــوه هــم کونــړ والیــت رسه نښــتی او پــه 

ختیــځ کــې لــه پاکســتان رسه ګــډه پولــه لــري. د کابــل او کونــړ 

ــو  ــزو ځمک ــت د کرنی ــو د والی ــي ویال ــو دایم ــیندونو او هغ س

لپــاره یــي پرېانــه اوبــه برابــرې کــړې چــې لــه ســپین غــر څخــه 

ــه وســیله بشــپړه  ــال پ ــوه کان ــه اخــي او دغــه چــاره د ی رسچین

شــوې ده.

 د والیــت د اکرثیــت وګــړو اصــي ژبــه پښــتو ده )اټــکا ً ۹۲ 

 UNFPA,( ؛ دري او پشــه يــي ژبــې اقلیــت ګڼــل کېــږي)ســلنه

.)2005
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ــروت  ــه پ ــډو ت ــې الرې دواړو څن ــې لوی ــت د هغ ــه والی  دغ

دی چــې کابــل لــه تورخــم رسه نښــلوي او لــه دې املــه 

ســراتیژيک اقتصــادي موقعیــت لــري. همدارنګــه ننګرهــار د 

افغانســتان اســامي جمهــوري دولــت او وســله والــو مخالفانــو 

ترمنــځ د نیښــتو او ســیالیو ډګــر هــم دی. دغــه والیــت د خپــل 

ســراتیژيکي اهمیــت لــه مخــې، لــه بهرنیــو مرســته کوونکــو او 

پــه ځانګــړې توګــه لــه امریــکا تــر ټولــو ډېــرې مرســتې ترالســه 

.)Hakimi, 2012; SIGAR, 2019, 2020( کــړې

ــت  ــدې، اکرثی ــه د بان ــاد څخ ــال آب ــز ج ــه مرک ــار ل د ننګره

وګــړي د ورځنــي ژونــد لپــاره پــه کرهڼــه او مالــدارۍ بوخــت 

ــو ســېابونو  ــه درن ــا وخــت ل ــت وخــت ن دي، خــو دغــه والی

رسه هــم مخامــخ کېــږي چــې لــه املــه یــې کرهڼیــز حاصــات 

 .)FAO, 2019( ــوې دي ــاړې ش ــاوې ویج ــور زیربن او د اوبخ

ــو ولســوالیو  ــه ســوېي ګوشــتې او خوږیاڼی ــدل پ ــو کین د کانون

ــر،  ــې د مرم ــه ک ــې پ ــه ده چ ــه رسچین ــوه بل ــتغال ی ــې د اش ک

ــت  ــې دي. د دول ــې پرت ــې زېرم ــرو لوی ــت ډپ ــک او کرومی تال

ــرو  ــک ډب ــر او تال ــم د مرم ــوا ه ــه خ ــو ل ــله وال ــو وس د مخالف

 Byrd abd Noorani,( د ایســتلو راپورونــه ورکــړل شــوي

.)2017

ــاري  ــې ښ ــار دی چ ــوی ښ ــم ل ــتان پنځ ــاد د افغانس ــال آب ج

ــر  ــو ډې ــډ والیتون ــا ً کلیــوايل ګاون ــر خپلــو عمدت نفــوس یــې ت

ــه  ــه کچ ــیمې پ ــار د س ــاد ښ ــال آب ــکلونه(. ج دی )۱ او ۲ ش

ــي،  ــې فرهنګ ــه ختیــځ ک ــز او د افغانســتان پ ــوداګریز مرک س

.)2012 ,Hakimi( ســیايس او اقتصــادي پازمېنه ګڼــل کېــږي

ــتنېدونکو  ــو، راس ــه د کډوال ــه کچ ــواد پ ــول هې ــار د ټ  ننګره

ــري؛ داســې چــې د  ــه شــمېره ل ــو لوی ــر ټول ــه شــویو ت او بېځای

والیــت لــه هــرو ۳ اوســېدونکو څخــه یــو تــن یا راســتون شــوی 

 IOM, 2021a; CSO,( یــا هــم کورنــی بېځایــه شــوی کــس دی

.)2018

امنیتــي وضعیــت د تېــرې لســیزې  پرمهــال پــه پرلــه پســې توګــه 

ــه  ــو څخ ــو والیتون ــو درېی ــه هغ ــو ل ــار ی ــوی. ننګره ــراب ش خ

دی چــې پــه ۲۰۲۰ کال یــې د ځــان وژونکــو بریدونــو او 

چاودنــو لــه املــه د ملکــي مــرګ ژوبلــې تــر ټولــو لــوړه کچــه 

.)2021 ,UNAMA( ثبــت کــړې

د مــي امنیــت ریاســت تــر څارنــې النــدې د دولــت ځانګــړې 

قطعــه هــم پــه ننګرهــار کــې د ۲۰۱۹ کال پرمهــال پــه صحرايــي 

. )HRW, 2019(محاکمــو تورنــه شــوه

ــو دی  ــو دوو والیتون ــه هغ ــو ل ــګ( ی ــل ترڅن ــار)د کاب ننګره

چــې د ټــول هېــواد پــه کچــه د مخــدره مــوادو د قاچــاق لــوړه 

.)SIGAR, 2019( ــري ــه ل کچ

ــځ  ــه لوېدی ــه پنجشــیر او نورســتان، پ ــه شــال کــې ل لغــامن پ

کــې لــه کابــل او کاپیســا، پــه ختیــځ کــې لــه کونــړ او پــه ســوېل 

کــې لــه ننګرهــار رسه ګــډه پولــه لــري. د دې والیــت کرنیــزې 

ځمکــې د کابــل، علیشــنګ او علینــګار ســیندونه خړوبــوي او 

پــه ټــول والیــت کــې د اوبــو کانالونــه شــته دي. د دې والیــت 

ــره برخــه غرنــۍ ده او د خلکــو اســتوګنځایونه پــه درو کــې  ډې

ــه شــايل او ختیځــو برخــو کــې  ــت پ ــول دي. د والی رسه راټ

ــته دي او  ــه ش ــي غرون ــو پوښ ــو او ځنګلون ــنو ون ــو ش د دنګ

ــه اخــي.  ــاره ګټ ــو لپ ــوره کول ــو پ ــرې د لرګی ــو خلــک ت د کلی

ــوالۍ  ــو ولس ــوېي قرغی ــه س ــه الره ل ــاد لوی ــال آب ــل- ج د کاب

څخــه تېرېــږي او یــوه څانګــه تــرې د والیــت مرکــز )مهــرالم( 

او نورســتان تــه بېلــه شــوې ده.

ــي او دری  ــه ي ــتو، پش ــې پښ ــو ک ــي ژب ــه اص ــت پ  د دې والی

شــاملې دي. پښــتو د ۵۸ ســلنه خلکــو ژبــه ده، پشــه يــي او دري 

 UNFPA,( ــري ــای ل ــلنه ځ ــب رسه ۳۰ او ۱۲ س ــه ترتی ــې پ ژب

.)2005

ــو  ــت د مخالف ــه د دول ــټ غرون ــو پ ــه ځنګلون ــت پ  د دې والی

ــای دی. د  ــدي ځ ــن او خون ــبتا ً ام ــو نس ــاره ی ــو لپ ــله وال وس

لغــان درې لــه رسحــدي ســیمو څخــه د افغانســتان مرکــز تــه 

د تېرېــدو دهلېزونــه دي. پــه داســې حــال کــې چــې لــه ۲۰۱۸ 

کال وړانــدې څــه نــا څــه امنیــت ټینــګ و، خــو اوســمهال پــه 

ــو  ــو او داعــش ډل ــو ولســوالیو کــې د طالبان ــو او غرنی ــرې پرت ل

ــدو روان  ــه خرابې ــخ پ ــت م ــي وضعی ــه امنیت ــه امل ــو ل د فعالیتون

دی )Khaama Press, 2018(. پــه دې وروســتیو کــې د افغــان 

مــي امنیتــي ځواکونــو او وســله والــو مخالفانــو ترمنــځ نیښــتې 

 IOM,( د ګــڼ شــمېر کورنیــو د بېځایــه کېــدو ســبب شــوې دي

2021b, NSIA, 2020(. دغــه کورنــۍ لــه شــدیدو جګــړو څخه 

ــې د  ــان ک ــه لغ ــه ۲۰۲۰ کال، پ ــوې. پ ــډه ش ــه ک ــار ت ننګره

 UNAMA,(ملکــي مــرګ ژوبلــې کچــه ۲۶۷ تنــه ثبــت شــوې

.)2020
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کونــړ پــه ســوېل کــې لــه ننګرهــار، پــه لوېدیــځ کــې لــه لغــان، 

ــتان  ــه پاکس ــې ل ــځ ک ــه ختی ــتان او پ ــه نورس ــې ل ــال ک ــه ش پ

رسه ګــډه پولــه لــري. غرنــۍ ســیمې او کمــزورې ټرانســپورټي 

ــاوې ســبب شــوې چــې دغــه والیــت تــه الرسســی پــڅ  زیربن

يش. د کونــړ د ۹۰ ســلنه وګــړو اصــي ژبــه پښــتو ده، نورســتاين 

 UNFPA,(او پشــه يــي ژبــې خلــک پــه اقلیــت کــې دي

.  )2005

دغــه والیــت د تورمالیــن، شــین زمــرود)aquamarine(، ژېــړ 

ــوت)Sapphire( او  ــین یاق ــل)ruby(، ش ــوت)topaz(، لع یاق

ــه  ــه او نیم ــران بی ــډون د ګ ــه ګ ــرود)emerald( پ ــون زم زرغ

ــر  ــه غی ــې پ ــري. دغــه زېرم ــې ل ــه زېرم ــرو پرېان ــه ډب ګــران بی

قانــوين توګــه د ســیمه ییــزو ټولنــو لــه خــوا ســپړل کېــږي او بیــا 

پاکســتان تــه لېــږدول کېــږي ترڅــو پــه پېښــور کــې د »منــک 

ــازار کــې وپلــورل يش. ــه ب ــو پ منــډوي« د جواهرات

د ژونــد تېرولــو نــورې رسچینــې د ارزښــتناکو ونــو پرېکونــه ده. 

ــه دې وړانــدې د ســیمه ییــزو ټولنــو  ــو پــرې کــول چــې ل د ون

تــر څــار النــدې تــررسه کېــدل، پــه تېــره یــوه لســیزه کــې یــې 

د رسچینــو پــر رس د جګــړو پــه محــراق کــې ځــای نیولــی. پــه 

لویــه کچــه د ونــو غیــر قانــوين پــرې کــول او قاچــاق د ځنګي 

ــره د  ــر ډې ــې ت ــي ټولن ــوي. مح ــبب ش ــدو س ــو د کمې رسچین

اقتصــادي اړتیــاوو لــه املــه د ځنګلونــو پــه غیــر قانــوين پــرې 

ــو  ــي رسچین ــه دولت ــوع ل ــې موض ــري او دغ ــې الس ل ــو ک کول

رسه د هغــوی اړیکــې خــړې کــړې دي. ادعــا شــوې چــې پــه 

ســیمه کــې فعالــو مخالفــو وســله والــو ډلــو د دغــې ســوداګرۍ 

Anwari and Siddique, 5 Oc- )کنټــرول ترالســه کــړی دی 

.)tober 2017; Bader et al, 2013

ــه ۲۰۱۸ کال  ــري. ل ــږ کنټــرول ل ــر ل دولــت پــر دې والیــت ډې

ــو  ــت د خراســان څانګــې او طالبان ــې، د اســامي دول راهیس

ترمنــځ څــو ځلــه وســله والــې جګــړې شــوې. پــه ۲۰۲۰ کال، 

لــه پولــې پــورې غــاړه د پاکســتان لــه نظامــي ځواکونــو رسه هــم 

 .)UNAMA, 2021( ــول ــړل ش ــه ورک ــتو راپورون د نيښ

ــوه برخــه  ــو ی ــړ والیتون نورســتان چــې پخــوا د لغــان او کون

وه، پــه ۱۹۸۹ کال د ډاکټــر نجیــب اللــه د دولــت لــه خــوا 

ځانګــړی والیــت اعــان شــو او پــه ۲۰۰۱ کال یــو اداري واحد 

وګڼــل شــو. دغــه والیــت پــه ســوېل کــې لــه کونــړ، پــه ســوېل 

ــه  ــه بدخشــان او پ ــه شــال کــې ل ــه لغــان، پ ــځ کــې ل لوېدی

ختیــځ کــې لــه پاکســتان رسه ګــډه پولــه لــري. دغــه رسحــدي 

ــو د را  ــله وال ــو وس ــو مخالف ــو او هغ ــي تجهیزات ــاحه د نظام س

ــه  ــتان ل ــې د پاکس ــی دی چ ــراتژیک ټک ــو س ــاره ی ــو لپ ننوتل

خــوا رهــري کېــږي.

 د نورســتان ۹۵ ســلنه مســاحت هغــو غرونــو نیولــی چــې درې 

یــې حاصلخېــزې دي، د کرنــې او څارویــو څرولــو لپــاره کارول 

کېــږي. غرنــۍ ځمکــې او ډېــرې لــږې ټرانســپورټي زیربنــاوې 

ســبب شــوې چــې دغــه والیــت تــه پــه ځانګــړې توګــه ژمــي 

لــه  کــې الرسســی ســخت يش.)UNEP, 2016(. نورســتان 

ــه  ــو ل ــو هېوادون ــته کوونک ــت او مرس ــوه د دول ــي پل پراختیاي

ــه شــمېر  ــو پ ــوازې د ګوت ــه ده شــوې او ی ــه ن ــره پاملرن خــوا ډې

موسســې پــه دې والیــت کــې خوراکــي مرســتې او د کرنــې پــه 

برخــه کــې پراختیايــي پــروژې پــي کــوي.

ــو  ــت دی، خ ــروت والی ــرې پ ــتان ل ــې نورس ــه دې چ  رسه ل

ــري. د دې  ــت ل ــراتیژيک اهمی ــه س ــه کچ ــم د زون پ ــا ه بی

ــرې  ــه ډې ــیمې دي او ل ــدي س ــډې رسح ــې څن ــت ختیځ والی

ــوړې  ــې ج ــو ځال ــت مخالفین ــې د دول ــه ک ــې پ ــوا راهیس پخ

کــړې دي. پــه لوېدیــځ کــې یــې داســې درې شــته چــې ان تــر 

کابلــه غځېدلــې. ځکــه نــو دغــه والیــت لــه پخــوا راهیســې لــه 

ــز دی. ــم دهلې ــږد مه ــو د لې ــي تجهیزات ــتانه د نظام پاکس

نورســتان والیــت د رسچینــو پــه رس د شــخړو او د دولــت د لــږ 

شــتون او د شــخړو پــه هوارولــو کــې د ټیــټ ظرفیــت لرلــو لــه 

ــتان  ــه نورس ــر، پ ــه څې ــړ پ ــوی دی. د کون ــې ش ــو ټوټ ــه، څ امل

ــه  ــت پ ــې د والی ــې ډل ــله وال ــې وس ــت مخالف ــم د دول ــې ه ک

ــه دغــو  ــه پســې توګــه ل ــه پرل داخــل او شــاوخوا ســیمو کــې پ

شــخړو څخــه پــر ســیمه ییــزو ټولنــو د فشــار راوړلــو لپــاره ګټــه 

اخــي.

 په ننګرهار کې د سولې غونډه: لنډه کتنه 

۲۴ ښــځو او ۳۶ نرانــو د جــال آبــاد د ســولې پــه غونــډه کــې 

ګــډون درلــود. پــه ګډونوالــو کــې د محــي حکومــت او مــدين 

ــران، د  ــځې او ن ــوداګرې ښ ــور، س ــي مخ ــړي، مح ــې غ ټولن

ځوانانــو د ټولنــو اســتازي او د پوهنتــون محصلیــن شــامل وو.

 پــه هغــه غونــډه کــې ګډونوالــو تــه دنــده ورکــړل شــوه چــې پــه 
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خپلــو ټولنــو کــې د جګــړې پــر محرکاتــو اغېــز لرونکــي اصي 

مســایل پــه ګوتــه کــړي. ورپســې دغــه مســایل د ګروپونــو پــه 

داخــل کــې تــر بحــث النــدې ونیــول شــو. پــه هــر ګــروپ کــې 

ــړ  ــو کار وک ــه موندل ــو پ ــتونزې د الملون ــوې س ــو د ی ګډونوال

ــل د  ــه عوام ــدای يش دغ ــه کې ــې څنګ ــدل چ ــه دې وغږې او پ

تلپاتــې ســولې لپــاره د رشایطــو پــه برابرولــو کــې وکارول يش.

ــه  ــل ت ــا پن ــورډ ی ــي ب ــوه تخص ــې ی ــو پایل ــي بحثون  د ګروپ

ــوې  ــو نرانــو او ی ــه درېی ــل ل ــږي. د ننګرهــار پن وړانــدې کې

ــې د  ــه چ ــون څخ ــه پوهنت ــس ل ــو ک ــوی و: ی ــوړ ش ــځې ج ښ

ننګرهــار د ســولې شــورا غړیتــوب یــې هــم درلــود، د ننګرهــار 

د مــدين ټولنــې یــو غــړی، د کونــړ د مــدين ټولنــې یــو غــړی او 

ــې غــړی. د لغــان د مــدين ټول

©FES, MADPO, APPRO/علی رضا کیهان

ــځ آزاد بحــث،  ــو ترمن ــه برخــه، د ګډونوال ــډو بل د محــي غون

د ســولې او د افغــان دولــت او طالبانــو ترمنــځ د بالقــوه توافــق 

پــه اړه د خپلــو متــو او غوښــتنو بیــان و. د ســولې اړونــد متــې 

او د جګــړې هغــه محــي عوامــل پــه النــدې ډول دي چــې د 

ننګرهــار پــه غونــډه کــې د ګډونوالــو لــه خــوا پــه ګوتــه شــول:

د سولې په اړه د ګډونوالو متې

د ننګرهــار غونــډې ګډونــوال د افغــان دولــت او طالبانــو ترمنځ 

د ســولې هوکــړې د پایلــو پــه اړه تــر یــوه حــده خوشــبین وو.

اکرثیتــو یــې ګومــان کاوه چــې د ســولې هوکــړه ښــايي د وســله 

والــو جګــړو د قابــو کېــدو ســبب او د اقتصــادي وضعیــت لــه 

ــولې  ــه س ــې ل ــده چ ــکل کې ــړي. اټ ــته وک ــدو رسه مرس ــه کې ښ

ــش، د  ــه وې ــو د عادالن ــوالی يش د رسچین ــت ک ــته دول وروس

جنايــي فعالیتونــو کمولــو او د فســاد لــه منځــه وړلــو لپــاره زمینــه 

برابــره کــړي. ځینــو فکــر کاوه چــې زده کــړو تــه الرسســی ښــه 

ــړو  ــم د زده ک ــه ه ــه ب ــځو ت ــې ښ ــه چ ــې لرل ــه ی ــږي او مت کې

ــه همداســې پاتــې وي. فرصتون

ــټونه  ــې بنس ــدين ټولن ــې د م ــوال ډاډه وو چ ــه ګډون  همدارنګ

کــوالی يش لــه نــوي دولــت رسه د اړیکــو ټینګولــو لپــاره حــل 

ــر بنســټ والړه  ــه د دې اټــکل پ ــدا کــړي. دغــه فرضی الرې پي

ــې  ــت ک ــوي دول ــه ن ــه پ ــتونه ب ــک جوړښ ــې ډیموکراتی وه چ

ــاتل يش: وس

ــکاري او  ــت رسه هم ــوي دول ــه ن ــه ل ــه ب ــدين ټولن م

خپلــو فعالیتونــو تــه ادامــه ورکــړي؛ ځکــه چــې د 

مــدين ټولنــې غــړي د ولــس لــه منــځ څخــه دي، 

ناپېیــي او موخــه یــې د خلکــو د غــږ خپرونــه ده. 

د ډميوکراســۍ یــو بنســټ او اســاس دا دی چــې د 

مــدين ټولنــې بنســټونه پــه حکومــت کــې د ګــډون لــه 

حــق څخــه برخمــن اويس او خپــل لیدلــوري څرګنــد 

کــړي، ځکــه چــې د ډیموکراتیــک حکومــت تعریــف 

ولســواک یــا د خلکــو لــه خــوا پــر خلکــو لــه حکومت 

څخــه عبــارت دی ـ ۱ شــمېره نارینــه پنالیســت، مــدين 

ټولنــه

©FES, MADPO, APPRO/علیرضا کیهان

د خــرو اتــرو د پایلــې پــه اړه د ګډونوالــو اصــي اندېښــنه، هغــه 

ــا کاري  ــوزه ی ــي ح ــه عموم ــايي پ ــې ښ ــه دي چ محدودیتون

بــازار کــې د ښــځو پــر شــتون او تحــرک وضــع يش. دغــه راز، 

یــو شــمېر ګډونوالــو اندېښــنه وښــوده چــې لــه عمومــي حــوزې 

څخــه د ښــځو لــرې کــول کــوالی يش نارینــه واکمــن دودیــز 

نورمونــه نــور هــم پیــاوړي کــړي.

ــې  ــه چ ــت بدلونون ــه مثب ــې هغ ــد وو چ ــه دې ان ــوال پ  ګډون

ــه ســولې وروســته دولــت پــه راتــګ رسه منــځ  ټــاکل شــوې ل
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ــې  ــله وال ــی، وس ــې تاوتریخوال ــري چ ــا ل ــه اړتی ــه رايش، دېت ت

جګــړې او جنايــي فعالیتونــه کــم يش. لــه دې رسه، یــو شــمېر 

ــو رسه  ــه طالبان ــې ل ــه چ ــنه لرل ــه دې اندېښ ــو ل ــورو ګډونوال ن

هوکــړه بــه د وســله وال تاوتریخــوايل د پــای تــه رســولو لپــاره 

کايف نــه وي؛ ځکــه چــې احتــال شــته لــه طالبانــو پرتــه نــورې 

وســله والــې ډلــې او محــي زورواکان خپلــو فعالیتونــو تــه 

ــال: ــړي. مث ــه ورک ادام

مــوږ بــه هغــه مهــال د شــخړو پــه هوارولــو بریــايل شــو 

ــي  ــه افغانســتان کــې د محــي زورواکــو واکمن چــې پ

پــای تــه ورســول يش. دغــو کســانو لــه جنايــي شــبکو 

ــط  ــاره رشای ــو لپ ــرو جګــړو پیلول ــا د ال ډې ــه ملتی رسه پ

برابــر کــړي – ۲ شــمېره نارینــه ګډونــوال، مــدين ټولنــه

یــو شــمېر ګډونوالــو د هغــو موضوعاتــو پــه اړه چــې د خــرو 

ــرو  ــرو ات ــه راز د خ ــږي او دغ ــرې کې ــرې خ ــز پ ــر مې ــرو پ ات

ــه د  ــر اوس ــودې. ت ــنې وښ ــه اړه، اندېښ ــوب پ ــو پرېکړنت د پایل

ســولې د موافقــي پــه اړه ټولــې وړاندوېینــې یــوازې د اټــکل تــر 

ــورې دي: حــده پ

غونــډې جــوړې شــوې خــو واقعــا ً ال نــه پوهېــږو 

ــو  ــه ش ــه روان دي او ن ــا څ ــر ش ــز ت ــو د مې د مذاکرات

کــوالی لــه هغــو موضوعاتــو دفــاع وکــړو چــې ممکــن 

ــه  ــه دې اړه لوی ــوې وي ]...[ پ ــې ش ــرې پټ ــرګې پ س

اندېښــنه شــته چــې ســبا بــه څــه کېــږي. لــه یــوې خــوا 

ــا ده خــو زه د  ــوه اړتی ــږي چــې ســوله ی ــه کې غــږ پورت

مــدين ټولنــې د یــوه غــړي پــه توګــه نــه پوهېــږم چــې 

د خــرو اتــرو ســالون د تړلــو دروازو تــر شــا څــه روان 

ــه  ــد ل ــول شــوي مســایل بای ــدې نی ــر بحــث الن دي. ت

ــه پنالیســت،  خلکــو رسه رشیــک يش ـ۱ شــمېره نارین

مــدين ټولنــه

ګډونــوال پــه دې اړه یــوه خولــه وو چــې د ســولې الره ښــايي 

ــه کږلېچونــو ډکــه وي. اوږده او ل

د جګړې سیمه ییز الملونه 

د جګــړې هغــه څلــور څرګنــد ســیمه ییــز الملونــه پــه النــدې 

ــه کــړل: ــه ګوت ــو پ ډول دي چــې د ننګرهــار غونــډې ګډونوال

• فساد او خپل ګارنه	

• کمزوری اقتصاد	

• د قانون د واکمنۍ نه شتون	

• زده کړو ته لږ الرسسی او د هغه ټیټ کیفیت	

د هر المل ځانګړتیاوې په الندې ډول ترشېح کېږي. 

©FES, MADPO, APPRO/علیرضا کیهان

لومړۍ ستونزه: فساد او خپل ګامرنه

ــه خــوا  ــو ل ــو هغــه اســايس المــل چــې د ګډونوال د جګــړې ی

مطــرح شــوی، پــراخ فســاد او خپــل ګارنــه ده کــوم چــې کار، 

کــور او خدمتونــو)د پوهنــې او عدالــت پــه ګــډون( تــه د برابــر 

ــر  ــوم پ ــوۍ او ق ــوړوي. د خپل ــډ ج ــدې خن ــر وړان الرسيس پ

بنســټ تبعیــض تــه هــم د خلکــو ترمنــځ د واټــن زیاتوونکــي 

ــدو  ــوي. فاس ــل ش ــرګه کت ــه س ــل پ ــي الم ــخړو ډېروونک او ش

بنســټونو تــه ورکــړل شــویو مرســتو دغــه ســتونزه نــوره هــم ډېــره 

ــه  ــر فرصتون کــړې او د فاســدو دولتــي اســتازو لپــاره یــې ال ډې

برابــر کــړي ترڅــو نړیوالــې مرســتې او رسچینــې د خپلــو 

شــخي ګټــو لپــاره جــذب کــړي. ځوانــان او ســیمه ییــز 

ــورو  ــه ن ــه لېســت کــې دي چــې ل ســوداګرۍ د هغــو کســانو پ

ــه اغېزمــن شــوي. ــه امل ــر د دې ســتونزې ل څخــه ډې

ــه منځــه وړل ســتونزمن  ــو اټــکل کاوه چــې د فســاد ل  ګډونوال

ــو او  ــې اصاحات ــو ک ــه اداري پروس ــم پ ــه کار ه کار دی. دغ

ــا لــري. ــه اړتی ــو ت هــم د خلکــو پــه ذهنیــت کــې بدلونون

ــاک  ــو د اغېزن ــته قوانین ــه د ش ــه کچ ــي ادارو پ ــوی د دولت  هغ

پــي کېدلــو او دغــه راز د شــفافیت او حســاب ورکونــې د 

ــې  ــګار ی ــړه او ټین ــتنه وک ــو غوښ ــع کول ــو وض ــو مکانیزمون نوی

وکــړ چــې قضايــي نظــام بایــد د فاســدو کړنــو د تعقیــب لپــاره، 

ــړي. ــه ک ــه پورت ــړين ګامون ــانه او بې روښ
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ــو د  ــر فعالیتون ــټونو پ ــي بنس ــوالی يش د دولت ــه ک ــدين ټولن  م

ــون  ــوي خــو دغــه بدل ــه الرې رغنــده رول ولوب جــدي څــار ل

ــا لــري، پــه ځانګــړې توګــه هغــه  ــه اړتی ــه مقاومــت ت اوږدمهال

مهــال چــې دولــت خلکــو تــه د حســاب ورکولــو پــه اړه خپــل 

ــه نیــي. رول جــدي ون

مــا وشــمېرل چــې ۱۱ دولتــي ریاســتونه لــه اداري فســاد 

رسه د مبــارزې دنــده لــري خــو یــو یــې هــم بریالــی نــه 

ــه فســاد رسه د مبــارزې  و]...[ تــر هغــو چــې دولــت ل

ــه هــم  ــري، دغــه ســتونزې ب ــه ل ــاره جــدي هــوډ ون لپ

پــه خپــل ځــای وي، د دولــت او خلکــو ترمنــځ واټــن 

ــه  ــر يش ـ ۲ شــمېره نارین ــې ال پســې ډې ــر بل ــه ورځ ت ب

پنالیســت، مــدين ټولنــه

همدارنګــه، دغــه پنالیســت زیاتــه کــړه چــې روڼتیــا او شــفافیت 

د محــي حکومــت او مــدين ټولنــې د اســتازو ترمنــځ دایمــي 

او اغېزناکــو همکاریــو او همغږیــو تــه اړتیــا لــري. 

دویمه ستونزه: کمزوری اقتصاد

پراخــه بېــوزيل د جګــړې هغــه دویــم المــل و چــې ګګډونوالــو 

ــاد  ــزوري اقتص ــه کم ــل وار ل ــه خپ ــړه او دا پ ــاره وک ــه اش ورت

څخــه رسچینــه اخــي. دا واقعیــت چــې ځواکمنــان الهــم 

د جګــړې لــه اقتصــاد څخــه ګټــه اخــي او د اقتصــادي – 

تولیــدي فعالیتونــو پــه ځــای پــه نــا مــرشوع او مخربــو فعالیتونــو 

ــر  ــو پ ــو کول ــو چمت ــولې د رشایط ــوي، د س ــه ک ــې پانګګون ک

ــح  ــوال ترشې ــوه ګګډون ــږي. ی ــل کې ــډ ګګڼ ــو خن ــدې ی وړان

کــړه چــې:

د ګګڼــو شــخړو ریښــه بېــوزيل ده، اکرثیــت وګګــړي 

بېوزلــه دي او هــر کلــه چــې کــوم څــوک لــه بېوزلــۍ 

رسه الس پــه ګګرېــوان يش، کار او دنــده لــه الســه 

ورکــړي او بــل کار یــې پــه وس نــه وي پــوره، نــو ډېــر 

ــه  ــه مخ ــو ت ــرشوع فعالیتون ــر م ــې غی ــته چ ــال ش احت

کــړي. دغــه ســتونزه پــه پــای کــې جګګــړو او شــخړو 

نارینــه ګګډونــوال،  – ۳ شــمېره  هــواروي  تــه الره 

ــه مــدين ټولن

ــوداګریو  ــو س ــې کوچنی ــړ چ ــز وک ــو وړاندی ــروپ غړی  د ګګ

ــه  ــازار ل ــه ويش او د کاري ب ــه او پانګون ــره پاملرن ــد ډې ــه بای ت

اړتیــاوو رسه ســم یــې ظرفیتونــه وروزل يش. دغــه راز د ګــروپ 

ــواد څخــه د پانګــې ایســتلو  ــه هې ــو غوښــتنه وکــړه چــې ل غړی

ــر  ــې س ــه يش چ ــه او ډاډ ترالس ــه رامنځت ــدې خنډون ــر وړان پ

ــه  ــای پ ــر ځ ــو پ ــو هېوادون ــوال د بهرنی ــوداګر او پانګ ــان س افغ

ــه کــوي. ــواد کــې پانګون خپــل هې

 پــه داســې حــال کــې چــې د نړیوالو مرســتو له الرې لــه زیامننو 

کســانو رسه ماتــړ ادامــه لــري، د دغــو مرســتو وېشــوونکي بایــد 

د مرســته شــوې بودیجــې د لګولــو پــه اړه حســاب ورکــړي او 

ــر  ــو پ ــو ټولن ــوالی يش د خپل ــه ک ــې څنګ ــړي چ ــده ک څرګن

وړانــدې ځــواب ویونکــي اويس. ګډونوالــو ټینــګار وکــړ چــې 

دولــت او نړیــوال متویلوونکــي بایــد د ال ډېــرو صنعتــي او 

ټرانســپورټي زیربنــاوو پــه جوړولــو مترکــز ولــري.

 پــه هغــو مهمــو عواملــو کــې چــې د ګډونوالــو پــه خــره 

بېــوزيل کمــوالی يش، د کار او ټولنیــزو چــارو وزارت، د کلیــو 

ــامل دي.  ــې وزارت ش ــا وزارت او د کرن ــې او پراختی ــا رغون بی

ــه بــه د  لــه دې رسه، ګډونوالــو زیاتــه کــړه چــې دولتــي پانګون

ــا شــونې وي. ــه، ن ــړ پرت ــه دایمــي مات ــو متویلوونکــو ل نړیوال

ــړې  ــه د جګ ــې ن ــې هس ــه چ ــره لرل ــو وې ــمېر ګډونوال ــڼ ش ګ

اوږدېــدل او د زورواکانــو نفــوذ د پراختیايــي او انکشــايف هلــو 

ــه جــوړ کــړي. ــدې خنډون ــر وړان ــو پ ځل

 ©FES, MADPO, APPRO/علیرضا کیهان

درېیمه ستونزه: د قانون د واکمنۍ نه شتون

پراخــه بــې قانــوين او د مجرمانــو خوندیتــوب د جګــړې 

هغــه درېیــم عامــل و چــې ګډونوالــو پــه ګوتــه کــړ. د ګــروپ 

ــې کار کاوه، وضعیــت  ــر دغــې ســتونزې ی ــو چــې پ هغــو غړی

یــې داســې ترشېــح کــړ چــې ګــڼ شــمېر عوامــل د حکومتــي 

بنســټونو د فعالیــت پــه ګډوډولــو کــې الس لــري، لکــه د دولت 
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مخالفــې وســله والــې ډلــې، محــي قوماندانــان، جنايــي شــبکې 

ــره، د  ــه خ ــې. د دوی پ ــدې ملېش ــړ الن ــر مات ــت ت او د دول

ــت  ــې د دول ــو ک ــو کول ــرول او قاب ــه کنټ ــو پ ــي فعالیتون جناي

پاتــې راتــګ، د قــدرت د هغــو دالالنــو خوندیتــوب چــې پــه 

حکومــت کــې نفــوذ لــري او د دولــت تــر ماتــړ النــدې نظامي 

ډلــو رسغړونــې هغــه څــه دي چــې د دولــت مرشوعیــت یــې د 

خلکــو پــر وړانــدې کمــزوری کــړی او د مخالفــو وســله والــو 

ــه جــذب رسه مرســته کــوي. ــه خــوا د اشــخاصو ل ــو ل ډل

 د پینل بحث یو غړي وویل:

ــو د  ــر هوارول ــه ۱۰۰۲ کال، دولــت د شــته ســتونزو پ پ

مترکــز پــه ځــای، پــر ملېشــه جوړونــې تکیــه وکــړه او 

ــه  ــې منصبون ــو ک ــه وزارتون ــې پ ــه ی ــاالرو ت ــګ س جن

ورکــړل. تاســو فکــر وکــړئ چــې کــه یــو وايل د کــوم 

ــا  ــه سپارښــتنه ګــارل شــوی وي، آی جنــګ ســاالر پ

هغــه بــه دولــت تــه حســاب ورکــړي کــه هاغــه جنګ 

ــه  ــه؟ ښــکاره خــره ده چــې جنــګ ســاالر ت ســاالر ت

ــه  ــې ادام ــه خول ــک ل ــت د ټوپ ــوي. حکوم ــې ورک ی

ــه  ــه منځ ــې ل ــتونه ی ــت ارزښ ــوږ د مل ــړه او زم ــدا ک پی

ــه ــه پنالیســت، مــدين ټولن ــوړل ـ ۱ شــمېره نارین ی

ــه  ــې واک ــړي ب ــې غ ــې د ټولن ــول چ ــو احساس ــروپ غړی د ګ

ــه د رســیدګۍ  ــد مســایلو ت ــو اړون ــون د واکمنول شــوي او د قان

وړتیــا نــه لــري. هغــوی پــه عديل-قضايــي سیســټم کــې د 

اصاحاتــو غوښــتنه وکــړه ترڅــو ډاډ ترالســه يش چــې مجرمــان 

او فاســد چارواکــي محکمــې تــه راکښــل کېــږي او حســاب تــه 

کېنــول کېــږي. هغــوی د دې غوښــتنه هــم وکــړه چــې د وســلو 

ــلې  ــې وس ــو د ب ــو ملېش ــوي او هغ ــه د مخنی ــا څخ ــه پراختی ل

کولــو لپــاره بایــد د اړتیــا وړ ګامونــه پورتــه يش چــې د ډلــو یــا 

ــاره کار کــوي.  ځانګــړو کســانو د ګټــو لپ

ــث  ــل بح ــوه د پین ــې ی ــون ک ــه غرګ ــورو پ ــو د لیدل د ګډونوال

ــون خلکــو  ــه وکــړه چــې د افغانســتان اســايس قان غــړي یادون

ــو غوښــتنه وکــړي.  ــو حقون ــي حــق ورکــړی چــې د خپل ــه ی ت

نومــوړي پــر دې موضــوع ټینــګار وکــړ چــې د شــته حقوقــي 

چــوکاټ پــه اړه د خلکــو ال ډېــر معلومــات کــوالی يش خلکــو 

تــه دا قــدرت ورکــړي چــې خپــل حقونــه وغــواړي او د نــاوړه 

ــږي.  ــر وړانــدې ودرې چلنــد پ

څلورمــه ســتونزه: زده کــړو تــه لــږ الرسســی او د هغــه ټیــټ 

کیفیت

ګډونــوال پــه دې انــد وو چــې زده کــړو تــه لــږ الرسســی او د 

زده کــړو ټیــټ کیفیــت، د ناســمو معلوماتــو خپرېدلــو، قومــي 

تعصباتــو او جنســیتي تبعیــض لــه پیــدا کېــدو رسه مرســته کوي. 

زده کــړو او ښــوونځیو تــه د ښــځو او نجونــو لــږ الرسيس تــه پــه 

یــادو څلــورو والیتونــو کــې د یــوې پراخــې ســتونزې پــه توګــه 

اشــاره شــوې.

ــه د  ــړو ت ــې زده ک ــړه چ ــه وک ــړي یادون ــث غ ــل بح ــوه د پین ی

ــه  ــې څ ــو دا چ ــوي خ ــه ش ــې پرمختګون ــه ک ــه برخ الرسيس پ

ــانو  ــو کس ــه ډول او د کوم ــوې، څ ــدې ش ــړې وړان ډول زده ک

لــه خــوا چاتــه ورکــړل شــوې، الهــم د یــوې بحــث پاروونکــې 

ــې دي: ــه توګــه پات ســتونزې پ

ــه  ــت پ ــې کیفی ــې د پوهن ــو چ ــه باس ــاده ون ــه ی ــد ل بای

تېــرو څــو کالــو کــې ښــه شــوی، د ښــوونځیو او د لوړو 

ــر شــوی او زده کوونکــي  زده کــړو موسســو شــمېر ډې

انتخــاب  پوهنځــی  کــوالی يش د خپلــې خوښــې 

کــړي. د پوهنــې پــه سیســټم کــې پــراخ فســاد شــته او 

ــه تدریــس ويش  ــه کومــه ژب ــه دې اړه بحــث چــې پ پ

ــري،  ــه ل ــا ن ــري ی ــه دیــن رسه ســمون ل او کــوم شــی ل

الهــم پوهنــې تــه د الرسيس او کیفیــت پــه اړه پــر 

بحثونــو لومړیتــوب لــري – ۱ شــمېره ښــځینه پنالیســته، 

ــون. پوهنت

پــر دغــې ســتونزې د کارکوونکــي ګــروپ غړیــو غوښــتنه وکــړه 

چــې د پوهنــې اړونــد پالیســیو چوکاټونــه دې پــه اغېزناکــه بڼــه 

ــوونکو د  ــې د ښ ــړ چ ــګار وک ــه دوی ټین ــي يش. همدارنګ پ

ګارنــې پروســه بایــد شــفافه وي، ځکــه چــې ډېــری ښــوونکي 

ــو  ــه د مســلک او مهارتون ــه مخــې ګــارل کېــږي ن د اړیکــو ل

پــر بنســټ.

ــو ټینــګار وکــړ چــې د مــدين ټولنــې بنســټونه بایــد د  ګډونوال

نجونــو د ښــوونې روزنــې د اهمیــت پــه اړه د عامــه پوهــاوي پــه 

تــړاو خپلــو هڅــو تــه ادامــه ورکــړي. دغــه راز، محــي مخــور 

ــو  هــم بایــد د عمومــي زده کــړو د ګټــو او  د ماتــړ پــه جلبول

کــې ونــډه واخــي. 
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پوهنــې تــه د الرسيس ډېرولــو پــه اړه د ګډونوالــو لــه خــوا یــوه 

ــۍ  ــا امن ــي ن ــې عموم ــه دا وه چ ــايس ننګون ــوې اس ــرح ش مط

ــو  ــو اوالدون ــه د خپل ــوونځيو ت ــۍ ښ ــې کورن ــوې چ ــبب ش س

ــوونځیو  ــر ښ ــې پ ــې چ ــو ک ــې رشایط ــم داس ــه ه ــتولو هغ اس

بریدونــه تــر بــل هــر وخــت ډېــر شــوي، زړه نــا زړه يش. 

ــا امنــي ســبب شــوې چــې ګــڼ شــمېر ښــوونکي  همدارنګــه ن

پــه لــرې پرتــو ســیمو کــې لــه تدریــس څخــه ډډه وکــړي. تــر 

ــه  هغــو چــې اوربنــد ټینــګ او د ښــوونځیو امنیــت خونــدي ن

ــه ســتونزمن وي. ــز سیســټم د ســتونزو هــوارول ب يش، د پوهنی

پایله 

ــپږ  ــه ش ــو څخ ــویو بحثون ــه ش ــې ل ــډه ک ــه غون ــار پ د ننګره

مهمــې پایلــې ترالســه او پــه النــدې ډول وړانــدې کېــږي.

ــیوری  ــو س ــورو والیتون ــو څل ــر دغ ــوايل پ ــړی، تاوتریخ  لوم

غوړولــی. د یــوه داســې اوربنــد ټینګېــدل چــې لږترلــږه د 

ــو  ــرې کول ــو ل ــي عوامل ــړې د مح ــبب يش، د جګ ــم س اورک

ــوی دی. ــل ش ــه، ګڼ ــه توګ ــې رشط پ ــوه مخک ــاره د ی لپ

ــه  ــي سیســټم او د خلکــو ل ــر ډیموکراټیــک حکومت ــم، پ  دوی

حقونــو څخــه پــه ســاتنه کــې د قانــوين چــوکاټ د ارزښــتونو 

پــه اړه، یــو پیــاوړی بــاور شــته دی. خــو لــه بلــې خــوا، ډېــری 

ګډونــوال پــه دې انــد وو چــې دغــه ولســواک او ډیموکراټیــک 

ــه دی جــوړ شــوی. هغــه حکومتــي سیســټم چــې  دولــت ال ن

لــه ۲۰۰۱ کال راهیســې روان دی، د فســاد، واســطه بــازۍ، 

د دولتــي چارواکــو او جنايــي بانډونــو ترمنــځ د اړیکــو، د 

حکومتــي ځواکونــو او حکومــت پلــوه ملېشــو لــه خــوا د 

تاوتریخــوايل لــه املــه، د خلکــو پــر وړانــدې خپــل مرشوعیــت 

ــه الســه ورکــړی. ل

 درېیــم، پورتــه یــاد دوه ټکــي ښــايي پــه دوحــه کــې د ســولې 

خــرو پایلــې تــه هیلــه منــدي ډېــره کــړي. اکرثیــت ګډونوالــو د 

بــاور لــه یــوې خاصــې درجــې رسه یادونــه وکــړه چــې د ســولې 

هغــه هوکــړه بــه مثبتــې پایلــې ولــري چــې د دولــت او طالبانــو 

ترمنــځ د واک پــه وېشــلو پــای تــه ورســېږي. دوی پــه مشــخصه 

ــه وکــړه چــې د تاوتریخــوايل کمــول کــوالی  توګــه وړاندوېین

يش د ســوداګرۍ او پانګونــې لپــاره ګــڼ فرصتونــه برابــر کــړي 

او دغــه راز د حکومــت پــه ډول کــې بدلــون هــم کــوالی يش 

د قانــون واکمنــۍ او ټولنیــز عدالــت )هغــه اصطــاح چــې پــه 

ــبب  ــدو س ــو کې ــوه( د چمت ــرار ش ــه تک ــر ځل ــې ډې ــو ک بحثون

يش.

څلــورم، دا چــې د جګــړې د محرکاتــو پېچلتیــا ښــايي وکــوالی 

ــمېر  ــو ش ــو د ی ــې ګډونوال ــې ول ــړي چ ــان ک ــئله بی يش دا مس

هغــو ټولنیــزو مســایلو لپــاره د حــل الرو وړانــدې کولــو پــه اړه 

چنــدان بحثونــه ونــه کــړل چــې د بحثونــو پــه لــړ کــې وړانــدې 

ــه دې رسه، د مــدين ټولنــې ځینــې غــړي پــه دې انــد  شــول. ل

ــه الس  ــیله پ ــه وس ــه مهم ــو ت ــو خلک ــنیو قوانین ــې اوس وو چ

ــاوړه چلنــد پــر وړانــدې ودرېــږي او خپــل  ورکــړې ترڅــو د ن

ــو لپــاره د اوســني  ــه وغــواړي. دغــه ټکــی د مــدين ټولن حقون

قانــوين چــوکاټ د ســاتلو اهمیــت پــه ډاګــه کــوي.

ــاره دری  ــولې لپ ــې س ــه د تلپات ــت پرت ــه امنی ــې ل  پنځــم، دا چ

ــه: عدالــت  ــارت دي ل ــه شــول او عب ــه ګوت ــور عوامــل هــم پ ن

ــه الرسســی  ــوړ کیفیــت عمومــي زده کــړو ت ــه الرسســی، د ل ت

او اقتصــادي ثبــات. پــر دغــو مســایلو کار کــول پــه حکومتــي 

ــه  ــري، پ ــا ل ــه اړتی ــو ت ــوه بدلونون ــه پل ــت ل ــې د جوړښ ډول ک

ځانګــړې توګــه د حکومتــي بنســټونو مشــوريت کېــدل، د 

حســاب ورکولــو لپــاره د ال پیــاوړو مکانیزمونــو رامنځتــه کــول 

او ولــس تــه د خدمــت رســولو پــه الره کــې د دولــت مخامــخ 

ګــډون.

 لــه دې رسه، خلکــو پــه دې اړه اندېښــنه لرلــه چــې نــوی 

ــه او  ــډ مهال ــه لن ــه پ ــړ پرت ــه مات ــې ل ــې ټولن ــت د نړیوال دول

ــاره  ــادي ودې لپ ــوالی يش د اقتص ــه ک ــې څنګ ــه ک منځمهال

اړینــې رسچینــې چمتــو کــړي. نړیوالــې مرســتې د دې خــرې د 

تضمیــن لپــاره اړینــې دي چــې د دوحــې د خــرو اتــرو پــه پایله 

کــې د لږکیــو او ښــځو حقــوق ســاتل کېــږي او د ۲۰۰۴ کال پــه 

اســايس قانــون کــې پــر راغلــو حقونــو ســرګې نــه پټېــږي. یــوه 
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د پنــل بحــث غــړي یادونــه وکــړه مرســتې پــه محــي ټولنــو کــې 

ــل  ــي چارواکــو، متوی ــت، دولت ــه د دول ــاره دي ن د خدمــت لپ

وونکــو او د هغــوی د ســراتیژیکي ګټــو لپــاره.

 وروســتی ټکــی دا چــې لــه هغــو ټولــو هیلــو رسبېــره پــه دوحــه 

ــې  ــوې، داس ــدې ش ــه اړه څرګن ــرو پ ــرو ات ــولې د خ ــې د س ک

اندېښــنې هــم وې چــې ال څرګنــده نــه ده د دغــو خــرو اتــرو 

پــه اوږدو کــې پــه څــه يش بحــث کېــږي.

 

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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