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 د افغانستان په مرکز کې د جګړي او سولې سيمه یيز الملونه:
د سولې لپاره د سيمه یيزي غونډې موندين

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، ســعید پرتــو 
او مارتــا لِګرانــد، لــه خــوا د فرډریــش ایــرټ بنســټ 
موســي  څیړنــو  عامــه  د  افغانســتان  د   ،)SEF(
)ORPPA( او میډیوټیــک د افغانســتان د پراختیــا او 
د  همکاریــو  د  ترمنــځ   )OPDAM( ســازمان  ســولې 

ــوی دی. ــو ش ــه چمت ــه توګ ــې پ ــوې برخ ی

د ۲۰۲۱ کال د جــون پــه نهمــه نيټــه، د ســولې لپــاره يــوه 

ــدي،  ــې د ډډایکن ــوه چ ــررسه ش ــې ت ــو ک ــته بامیان ــيميزه ناس س

ميــدان وردګ او پــروان واليتونــو د مــدين ټولنــې اســتازو 

ــر  ــدې د ه ــړې وه. الن ــډون ک ــې ګ ــو پک ــيميزو چارواک او س

ــخړو  ــادي او د ش ــې، اقتص ــک، جغرافياي ــت د دميوګرافي والي

اړونــده اجــزاو پــه اړه عمومــي معلومــات  چمتوشــوې دي 

ورپســې د ناســتې د بهــر پــه اړه معلومــات ورکــړل شــوې دي. 

د دغــه ســند پــه پــاې کــې، د ناســتې او بحــث څخــه تــر الســه 

ــوې دي. ــړل ش ــات ورک ــډ معلوم ــه اړه لن ــو پ ــويو پايل ش

شاليد

لــه تاريخــي اړخــه د باميــان او ډایکنــدي واليتونــه او همدارنګه 

د ميــدان وردګ او پــروان واليتونــو ځينــې برخــې د هزارجــات 

برخــې دي چــې پــه لويديــځ کــې تــر غــور او همدارنګــه تــر 

غزنــې او اروزګان واليتونــو غزيدلــې دي.

ــه  ــزه توګ ــه ټولي ــږدې پ ــه ن ــوې واليتون ــاد ش ــور ي ــه څل  پورت

ــر  ــو ډي ــکل(. ددې واليتون ــم ش ــړی او دوي ــوال دي ) لوم کلي

ــه  ــداری او کرهڼــي پ ــه مال وګــړي )نفــوس( خپــل معيشــيت پ

مــخ وړي او ځينــې شــتمن يــې بيــا د کرهڼيــزو حاصالتــو 

ــه الرې  ــروان واليــت چــې د ســالنګ ل ســوداګري کــوي. د پ

کابــل ښــار رسه نښــلول شــوې دې، د کابــل ښــار لپــاره د 

کرهڼيــزو توليداتــو مهــم او کليــدې عرضــه کوونکــې دې. پــه 

ــم د  ــیاحت ه ــا س ــی ی ــي  ګرځندوې ــې داخ ــت ک ــان والي بامي

معيشــيت يــوه بديلــه چــاره را منــځ تــه کــړې ده. پــه دايکنــدې 

ــه د کارموندنــې يــوه بلــه رسچينــه ده، دغــه  واليــت کــې کانون

واليــت لــه کانونــو څخــه غنــې دې او همدارنګه ميــدان وردګ 

ــه  ــې پ ــري چــې خلــک ي ــروان هــم د کروميــټ زيرمــې ل او پ

 Basharat, 3 September 2017,( دنــدو بوخــت کــړې دي

 .)Ghafari, 3 February 2014; Byrd and Noorani, 2017

پــه دغــه واليتونــو کــې د بيوزلــې کچــه تــر ټولــو لــوړه ده، پــه 

ــو کــې ۶۷ ســلنه ده چــې  ډډایکنــدي او ميــدان وردګ واليتون

بيــا پــه باميانــو کــې ۵۹ ســلنه ده. پــه دغــه ســيمې کــې پــروان 

يواځينــې واليــت دې چــې د بيوزلــې د مــي کچــې ۵۲ ســلنې 

.)2020 UNDP( څخــه يــې د بيوزلــې کچــه ۴۲ ســلنه ټيټــه ده

ــو او  ــې د بامیان ــوړو ک ــزې ل ــه مرک ــه پ ــه ډلې ــو ل  د دې واليتون

ــه پچــې لــه ۹۰ ســلنې څخــه ډيــرې ســيمې  دایکنــدی والیتون

ــه ځنګلــو خــايل ســيمو پوښــلې  ــو، وچــې ځمکــو ل يــې غرون

دي، د هغــو ه واليتونــو پــه منــځ کــې دي چــې د اقليــم بدلــون 

 UNEP( دي  حســاس  او  زيامننونکــي  ډيــر  وړانــدې  پــه 

ــې ددې  ــداره وچکال ــې دوام ــو ک ــتیو کلون ــه  وروس 2016(.  پ

ــه  ــد پ ــو د ژون ــت خلک ــوال ميش ــې د کلي ــوې دې چ ــل ش الم

ــه يش.  ــځ ت ــون را من ــک بدل ــې ډراماتي ــيت ک معيش
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لومړې شکل: د وګړو اټکل )2020(

کليوال ښاريټوليزواليت 

495,55714,472480,815باميان

516,5040516,504ډایکندي 

737,70067,960669,740پروان 

323,1871,802321,335ميدان وردګ 

رسچينه: د احصائیې او معلوماتو مي اداره )2021(

دويم شکل: د ښاري او کلیوايل وګړو شمريه 

د احصاييې او معلوماتو د مي ادارې د معلوماتو په بنسټ )2021(

ــه  ــه پ ــروان واليتون ــدي او پ ــان، ډایکن ــوه، بامي ــه پل ــت ل د امني

پرتليــزه توګــه پــه تــرو کلونــو کــې امــن وه، او پــه شــپږو هغــه 

ــه ۲۰۲۰  ــه  پ ــړو مړين ــې وګ ــې د ملک ــي چ ــې راځ ــو ک واليتون

 .)UNAMA 2021( کــې پکــې تــر ټولــو کمــه راپــور شــوې ده

لــه دې رسه رسه، د کابــل- باميــان لويــه الره چــې د غوربنــد لــه 

ســيمي څخــه تريــږي، پــه پــروان کــې پــه دې وروســتيو کلونــو 

ــورې  ــه ل ــو ل ــو ډل ــلوالو مخالف ــه د وس ــداره توګ ــه دوام ــې پ ک

ــه د ملکــي وګــړو د تښــتونې  ــا کل ــه ن د  ســړک د بندښــت، کل

ــدې  ــه خون ــت ت ــې والی ــه ي ــه امل ــې  شــاهده وه چــې ل او وژن

ــرد  ــه کهم ــت پ ــو والي ــړې دې. د باميان ــن ک ــۍ اغيزم الس رس

او شــيرب ولســوالې کــې ځينــې نښــتې شــوې دي او همدارنګــه 

د ډایکنــدي پــه پــا تــو او کجــران ولســواليو کــې د وســله والــو 

مخالفــو ډلــو د فعاليتونــو لــه املــه پــه ۲۰۱۹ کــې ناامنــې را منــځ 

)NSAG( )OCHA, September 15, 2019(تــه شــوې ده

باميــان او ډایکنــدي واليتونــو کــې د څړځايونــو او اوبــو پــه رس 

د کوچيانــو او ســيميزو کروندګــرو تــر منــځ د کلونــو راهيســې 

جګــړې او شــخړې را منــځ تــه کيــږي. لــه ۲۰۰۱ ميــالدي کال 

راهيــي،  دغــه موضــوع د يــوې مهمــې ســيايس پروپاګنــدې 

 Giustozzi, 2017;( او توکميــز تاوتريخــوايل المــل شــوې دې

.)Foschini, 2013

ــه  ــې پ ــاې ک ــه پ ــډو پ ــو څن ــو د لويديځ ــش د غرون د هندوک

مرکــزي لــوړو ســيمو کــې پــروت د باميــان واليــت ۹۰ ســلنه 

ــې  ــځ ک ــه لويدي ــۍ دې. پ ــه غرن ــا نيم ــۍ ي ــې غرن ــاحت ي مس

ــې  ــال ک ــه ش ــل، پ ــې رسپ ــځ ک ــال لويدي ــه ش ــور، پ ــه غ ل

ــدان وردګ،  ــروان او مي ــالن، پ ــې بغ ــځ ک ــه ختي ــمنګان، پ س

ــري. د  ــه ل ــو رسه پول ــې واليتون ــدي او غزن ــې ډایکن ــويل ک س

واليــت ډيــرۍ وګــړي نــږدې ۹۸ ســلنه  يــې شــيعه هــزاره دي او 

.)UNFPA, 2005( پــه درې ژبــه خــربې کــوي

د باميانــو واليــت ډيــره ســاحه وچــه او غــرې کرهڼيــزه ده چــې 

د هيــواد پــه کچــه يــو لــه هغــه واليتــو څخــه دې چــې کرهڼيــز 

حاصــالت پکــې تــر ټولــو ټيــټ دي- دغــه ســتونزې نــورې هــم 

ــه  ــه جــدي شــوې دي چــې د ځمکــو د ملکيــت پ ــه دې امل ل

رس ســيالې کيــږي او د طبيعــي رسچينــو مديريــت ناســم تــررسه 

.)Afghanistan, 2019a, UNEP, 2016( کيــږي

پداســې حــال کــې چــې  ويــل کيــږي د واليــت امنيتــې 

وضعيــت پــه عمومــي ډول ښــه ګڼــل کیــږي ، خــو د جګــړو لــه 

املــه د ملکــي وګــړو مــرګ ژوبلــه پــه ۲۰۲۰ کال کــې٪۱۸۲۰ 

ــوړه شــوې ده  ــه ل ــې ســاري توګــه پ ــه ب ــه پ ــه پرتل د تــر کال پ

)UNAMA 2021(. د ۲۰۲۰ کال د جــوالې پــه مياشــت کــې 

ــتول  ــورې د تښ ــه ل ــو ل ــې د طالبان ــارو کارکونک ــزو چ د رغني

کيــدو راپورونــه هــم ورکــړل شــوې دي، او د ۲۰۲۰ کال د 

ــو مارکيــټ  ــه ي ــه مرکــز کــې پ ــان ښــار پ ــه ۲۴، د بامي نوامــرب پ

ــد  ــم بري ــې ب ــوې چاوديدونک ــاې ش ــر ځ ــاې پ ــو ځ ــې د ي ک

ــان شــول  ــور ټپي ــړه او ۶۰ ن ــه م ــې ۱۸ تن ــه ي ــه امل وشــو چــې ل

.)2021  UNAMA(

 د باميانــو واليــت پــه ســويل کــې، ډایکنــدي واليــت پــروت 

دې چــې  شــال ختيــځ تــه يــې باميــان، شــال لويديــځ تــه يې 

غــور، ختيــځ تــه يــې غــزين او ســويل لويديځ تــه يــې هلمند او 

ســويل تــه يــې ارزګان واليتونــه پراتــه دي. ډایکنــدي واليــت 

ــه  ــوا ل ــې ه ــت دې او د خراب ــۍ والي ــو غرن ــه ي ــزه توګ ــه ټولي پ

املــه پــه ژمــې کــې ورتــه الس رســۍ ســتونزمن دې، همدارنګــه 

د دغــه واليــت زيربنــاوې کايف نــه دي چــې لــه املــه يــې ډيــرو 

 .)۲۰۱۸ ،FSC ،ســيمو تــه الس رســۍ ســتونزمن دې )افغانســتان

دا واليــت د هيــواد لــه هغــه واليتونــو څخــه دې چــې د عايــد 

 .)NSIA, 2019( لــه پلــوه تــر ټولــو لــږ عايــد لرونکــې دې
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پــه هغــو ولســوالیوکې چــې د هلمنــد رسه رشيکــې پولــې 

ــې  ــا دولت ــو او د  ن ــي ځواکون ــې دفاع ــتان امنيت ــري د افغانس ل

مخالفــو ډلــو تــر منــځ د جګــړو راپورونــه ورکــړل شــوې دي، 

او همدارنګــه د ســيمې وګــړو انديښــنه څرګنــده کــړې ده چــې 

ــو  ــه ګاونډي ــم ل ــلوال ه ــش وس ــې د داع ــته چ ــونتيا ش ددې ش

OCHA, 15 Sep- )واليتونــو څخــه ډایکنــدي تــه داخــل يش

.  )tember 2019

 همدارنګــه د ســيايس ډلــو او د ســيميزو وســلوالو ډلــو تــر منــځ 

اړيکــې ددې المــل شــوې دې چــې د ډایکنــدي واليــت کــې 

.)Pajhwok, 2019( امنيــت خــراب يش

 پــه ۲۰۲۰ کال کــې د جګــړو لــه املــه د ۷۰ تنــه ملکــي وګــړو 

ــې  ــه دې چ ــوې دې، رسه ل ــړل ش ــور ورک ــې راپ ــرګ ژوبل د م

ــه ده   ــره ټيټ ــه ډي ــه پرتل ــو پ ــورو واليتون ــواد د ن ــمره د هي دا ش

.)UNAMA 2021(

ــه لويديــځ کــې  ــه بغــالن، پ ــه شــال کــې ل پــروان واليــت، پ

باميــان، پــه ســويل کــې ميــدان وردګ، پــه ختيــځ کــې پنجشــر 

او کاپيســا او پــه ســويل ختيــځ کــې د کابــل واليــت رسه رشيکه 

ــې  ــه اوږدو ک ــالنګ د الرې پ ــت د س ــه والي ــري. دغ ــه ل پول

چــی د هيــواد د شــال د ســوداګرې مهمــه الره ده، پــروت دې. 

ــراج  ــل ال ــه جب ــر او پ ــې د پنجش ــکار ک ــه چاري ــه الره پ دغ

کــې باميانــو تــه هــم غزيدلــې ده. ددې واليــت ۷۰ ســلنه 

اوســيدونکو درې او نــږدې ۳۰ ســلنه يــې پښــتو خــربې کــوي، 

د پروان اوســيدونکې ســنې، شــيعه او اســاعیليه مســلانان دي 

.)MRRD, 2020; UNFPA 2005(

پــروان واليــت پــه عمومــي ډول غرنــۍ او نيمــه غرنــۍ واليــت 

دې. هــوا او توپــو ګــرايف يــې، د باميــان او ډایکنــدي پــه پرتلــه 

تــر ډيــرې کچــې کرهڼــې تــه برابــره ده. د غوربنــد او پنجشــر 

ــې  ــی چين ــه او طبيع ــی اوب ــه بهيدونک ــيندونو څخ ــت د س والي

د کرهڼيــزو ځمکــو د خړوبولورسچينــې تشــکيلوي او بيالبيــل 

کرهڼيــز توليــدات لــري چــې د خپلــو اړتيــاو پــوره کولــو 

رسبــره، کرهڼيــز توليــدات د کابــل بازارونــو او د هيــواد نــورو 

ــه اســتوې. ــو ت واليتون

 پداســې حــال کــې چــې پــه عمومــي او پرتليــزه توګــه امنيتــې 

وضعيــت ټيــکاو لرونکــې ګڼــل کيــږي، پــه ۲۰۱۹ ميــالدي کال 

کــې د تاوتريخــوايل کچــه لــوړه شــوې ده، طالبانــو د ښــوونځېو 

ښــوونکې یــي تښــتولې، ښــوونځې يــې تړلــې دي او د ملکــي 

وګــړو مــرګ ژوبلــه د ۲۰۱۸ کال پــه پرتلــه د ځــان مرګــي 

بريدونــو، ځمکنــې جګــړو او د کورونــو د پلټنــو لــه املــه  ۵۰۰ 

ســلنه لــوړه شــوې ده )UNAMA, 2019(. د غوربنــد وادي 

چــې لــه تاريخــي اړخــه د جمعيــت اســالمي او حــزب اســالمي 

د ســياليو ډګــر وه، د مخالفينــو د فعاليــت پــه مهــم مرکــز بانــدې 

بــدل شــوې دي )Ruttig, 2011(. دوه لويديځــې ولســوالۍ 

ــه  ــې دي د ۲۰۲۱ کال د جــون پ ــه دغــه وادې کــې پرت چــې پ

مياشــت کــې د طالبانــو د کنــرول النــدې راغــي، او يــوې بلــې 

ــو  ــري حقون ــه ده )Roggio 2021(.. د ب ــړه روان ــدې جګ بان

ــروان واليــت  ــه پ ــه ۲۰۱۹ کال کــې پ ــا پ ــه وين د څــار ادارې پ

کــې يــو نيمــه نظامــي واحــد د افغانســتان د مــي امنيــت چــې د 

يس اي ای يــا د متحــده اياالتــو د مرکــزی اســتخبارايت ادارې 

لپــاره  مخفــي عمليــات  تــررسه کــول، د بــري حقونــو جــدي 

رسغړونــې کــړي دي.

وردګ واليــت چــې د ميــدان وردګ واليــت پــه نــوم هــم 

پيژنــدل کيــږي، پــه شــال لويديــځ کــې د باميانــو، پــه شــال 

ــه  ــر او پ ــل او لوګ ــې دکاب ــځ ک ــه ختي ــروان، پ ــې د پ ــځ ک ختي

ــري. ددې  ــه ل ــه پول ــت رسه رشيک ــې والي ــې د غزن ــويل ک س

ــو  ــې ی ــلانان دي چ ــيعه مس ــني او ش ــيدونکي س ــت اوس والي

ــم دي.  ــيعه ه ــزاره ش ــې ه ــمر ي ش

د ميــدان وردګ واليــت نــږدې ټــول اوســيدونکې کليــوال 

ژونــد لــري، او د واليــت نيايــي مســاحت يــې غرونــو پوښــلې 

دې. د وګــړو ډيــر شــمر يــې د کابل-کندهــار د عمومي ســړک 

پــه غــاړه ميشــت دي، دغــه ســړک د هيــواد د ســوداګری يــوه 

مهمــه الره ده چــې لــه شــال ختيــځ څخــه ســويل تــه غزيدلــې 

.)Goodhand and Hakimi, 2014( ده

ــې  ــدو توليدونک ــيدونکو د عواي ــت اوس ــدان وردګ والي د مي

فعاليتونــه ورځنــې کارونــه او ســوداګريزې کرهڼې، مالــداري او 

غــر کرهڼيــزې مــزدورې دي. پــه دې واليــت کــې همدارنګــه 

د کانونــو زيرمــې شــته چــې تــر اوســه پلټــل شــوې نــه دي، او 

ــوين  ــرې قان ــه غ ــې پ ــوې دي چ ــړل ش ــه ورک ــې راپورون داس

 Goodhand and( توګــه د رسو زرو کیندنــه تــررسه کيــږي

.)Hakimi, 2014; UNDP, 2020
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ــن  ــاد اغيزم ــزه اقتص ــړو کرهڼي ــتو وګ ــه د ميش ــه امل ــړو ل  د جګ

ــو  ــر ځلــې د افغانســتان مــي امنيتــي ځواکون شــوې دې، او ډی

ــه  ــه منــځ کــې ګــر پاتــې کيــږي، او کل ــو د جګــړو پ او طالبان

نــا کلــه د افغانســتان مــي امنيتــي ځواکونــو لــه لــوري ديتــه اړ 

 Qazizai,( ــو الړ يش ــزو ځمک ــو کرهڼي ــه خپل ــې ل ــږي چ کي

.)2019

ــه ۴۰  ــل پ ــږي د کاب ــار نومي ــدان ښ ــې مي ــز چ ــت مرک  د والي

ــه  ــه لوي ــار پ ــې د کابل-کنده ــځ ک ــويل لويدي ــرې س ــو م کيل

ــت  ــراتیژیک والی ــه اس ــی پ ــت ی ــه والی ــروت دې، دغ الر پ

ــړي   ــویل  رسه ت ــه س ــال ل ــې ش ــه ي ــه امل ــې ل ــړی چ ــدل ک ب

ــه  ــځ ل ــه ځــي ختی ــو ت ــه الری چــی بامیان ــی رسک ل او د والیت

ــړي.  ــځ  رسه ت لويدي

ــې دي،  ــرې زيات ــړې ډي ــې جګ ــت ک ــدان وردګ والي ــه مي پ

ــځ  ــر من ــو ت ــو او طالبان ــي ځواکون چــې د افغانســتان مــي امنيت

وخــت نــا وخــت جګــړې کيــږي- او لــه املــه يــې ملکــي وګــړو 

 Osman, 2019;( ــږي ــه کي ــې ځاي ــه اوړي او ب ــه مــرګ ژوبل ت

.)UNSG, 2020; UNAMA, 2021

د ۲۰۲۱ کال د جــون د مياشــتې تــر ۲۶ نيټــې پــورې، د ميــدان 

ــه الس کــې  ــو پ ــرول د طالبان ــو ولســوالېو کنټ ــه د ټول ښــار پرت

.)Roggio, 2021( دې 

د باميــان واليــت د ســولې ناســته: د ناســتې بهــري تــه يــوه 

ځغلنــده کتنــه

د باميانــو پــه واليــت کــې د ســولې پــه ســيميزه ناســتې کــې ۸۵ 

تنــو )۵۱ نرانــو او ۳۴ ښــځو( چــې د ۲۰۲۱ کال د جــون په نهمه 

تــررسه شــوې وه، ګــډون کــړې وه. ګــډون کوونکــې د واليــت 

ــې، د  ــي چارواک ــې حکومت ــه چ ــو څخ ــو او کچ ــو ډل د بيالبيل

مدنــې ټولنــو فعالــن، دينــې عاملــان، ســيميز مــران، د جګــړو 

ــو اســتازي او معلوليــت لرونکــې وګــړي، خصــويص  د قربانيان

ــې  ــه ک ــن پ ــو محصل ــو او د پوهنتونون ــو ډل ــکټور، د ځوانان س

شــامل وه، دي ناســتي تــه بلــل شــوې وه. 

APPRO ،MADPO ،FES/ جليل پويا / 

پــه هــره ناســتې کــې ګــډون کوونکــو تــه دنــده ورکــول کيــږي 

چــې پــه خپلــو ټولنــو کــې هغــه مهمــې ســتونزې چــې د جګــړو 

د وضعيــت او اغيــز د بدلــون المــل کيــږي، پــه ګوتــه کــړي او 

بيــا پــه ګــروپ کــې پــرې بحــث وکــړي. پــه هــر ګــروپ کــې، 

ګــډون کوونکــو د هــرې ســتونزې الملونــه پــه ګوتــه کــړل ، او 

بيــا د دغــه الملونــو د حــل د الري چــارې پــه اړه بحــث کــوي، 

څــو داســې رشايــط  برابــر شــې چــې اوږدمهالــه ســوله را منــځ 

تــه يش. 

د ډلــه ایــز بحــث پایــي د یــو هئيــت لــه طریقــه بیــا د څلــورو 

غــړو څخــه جــوړ د پینــل ګډونوالــو او نــورو تــه وړانــدې 

ــړي د  ــث غ ــل د بح ــې د  پین ــت ک ــه والي ــو پ ــږي. د باميان کی

باميــان واليــت د واليتــي شــورا يــو تــن غــړی، د ميــدان وردګ 

واليــت د پوهنــې رياســت اســتازی، د باميــان د مدنــې ټولنــې 

ــن فعــال شــامل وه.  ــو ت ــو تــن غــړی او د ســولې ي ي

د ســيميزې ســولې ناســتې يــو بــل عنــر د ګــډون کوونکــو تــر 

منــځ ازاد بحــث وه چــې ګډونکونکــي د ســويل او د مذاکراتــو 

ــر  ــو ت ــت او د طالبان ــالمی جمهوري ــتان اس ــه الرې د افغانس ل

منــځ د مذاکراتــو د ســيايس حــل پــه اړه خپلــې هيلــې او 

ــړي. ــک ک ــات رشي توقع

  د سولې په اړه د ګډونکونکو هيلې او توقعات 

د باميانــو واليــت د ســولې پــه ناســتې کــې ګډونکونکــو هيلــې 

ــوې  ــې ي ــه داس ــې ب ــو ک ــه مذاکرات ــې پ ــړې چ ــدې ک څرګن

هوکــړې تــه ورســيږي چــې پــه پايلــه کــې بــه يــې تاوتريخوالــی 

کــم يش او يــو موقــت حکومــت بــه را منــځ تــه يش او د 

ــارو  ــوايل چ ــواره يش او د حکومت ــه الره ه ــاره ب ــو لپ ټولټاکن

کــې بــه اصالحــات را منــځ تــه يش. دوې همدارنګــه د جګــړې 
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د پــاې هيلــه څرګنــده کــړې ده- کــه چــرې داســې ويش- دوې 

ــه  ــه ب ــې فرصتون ــړي او داس ــړ وک ــو مالت ــې کارون ــه پراختياي ب

ــا  ــه بي ــتونه ب ــاوې او جوړوښ ــواد زيربن ــې د هي ــړي چ ــر ک براب

ــول يش. ورغ

ــه الس  ــې دغ ــري چ ــه ل ــي  مت ــر دې، ګډونکونک ــره پ  رسب

ــدين او  ــې د م ــه  چ ــوره يش کل ــال پ ــه مه ــه هغ ــې  ب ــه راوړن ت

ــو ځانګــړي رشایــط چــې د ۲۰۰۴ کال اساســی  سیاســی حقون

قانــون کــې شــامل دي خونــدي وســاتل يش  او پــه هغــه 

حالــت کــې چــې تړونونــه د دوه مذاکــرايت ډلــو ترمینــځ د واک 

ــل يش.  ــو الم رشیکول

ــې  ــت ک ــه حکوم ــي، او پ ــوره ن ــط پ ــه رشاي ــرې دغ ــه چ ک

ــو  ــې بشــپړ کنټــرول کــړي، ن ــا ي ــري او ي ــز ول ــر اغي ــان ډي طالب

ګډونکونکــو انديښــنه وښــوده چــې دا کار بــه ددې المــل يش 

ــو کــې د  ــه ټولن ــه منځــه الړ يش، پ چــې اوســني جوړښــتونه ل

ــه  ــارو څخ ــزو چ ــيايس او ټولني ــر يش، د س ــه ډي ــو واک ب نران

بــه ښــځې بــې برخــې يش، لږکــۍ بــه لــه نظــره وغورځــول يش 

ــه  ــې وړاندوين ــه داس ــدې يش. دوې همدارنګ ــه بن ــنۍ ب او رس

وکــړه چــې د مدنــې ټولنــو ادارو چــې د ۲۰۰۱ کال راهيســې د 

لويديځــو متويــل کوونکــو پــه مرســته يــې فعاليــت کاوه، ډيــر 

ــه کمــې يش.  ــې مرســتې ب کمــزورې يش او نړيوال

ګډونکونکــو پــه ځانګــړې توګــه انديښــنه څرګنــده کــړه چــې 

د ))حقوقــو(( او ))حکومتوالــۍ(( د ســيالۍ لــه املــه هغــه 

ــتان  ــه افغانس ــې پ ــه ۲۰۰۱ کال راهيس ــې ل ــوق چ ــارې حق معي

کــې دود شــوې وه، د پښــو النــدې يش. ځينو پــه دې اړه جدي 

شــک وښــوده چــې طالبــان دې کــوم ډول مصلحــت څخه کار 

واخــي، او ډيــرو ګډونکونکــو نــه غوښــتل چــې لــه طالبانو رسه 

پــه ګــډه کار وکــړي. يــو تــن هئيــت يــا پينليســت وويــل:  

مونــږ تــه ويــل شــوې دې چــې د نــن او پــرون طالبــان 

ــه  ــږ ت ــربه مون ــه دا خ ــده مرغ ــه ب ــو ل ــري. خ ــر ل توپ

ــې  ــم چ ــن ي ــوې. ]....[ زه ډاډم ــه ش ــه ده ثابت ــتيا ن رښ

ــل  ــې ش ــه دي چ ــړي ن ــه وګ ــړي هغ ــتان وګ د افغانس

کالــه وړانــدې وه. د تــرو برعکــس، ځوانــان پــه مدنــې 

ــو د  ــو ټولن ــري او د خپل ــډه ل ــې ون ــنۍ ک ــې، رس ټولن

ــارو  ــت د چ ــوي، د حکوم ــږ اوچت ــه اړه غ ــتونزو پ س

څخــه څارنــه کــوي. د راتلونکــي حکومــت جوړښــت 

ــرې  ــد ت ــډه باي ــو دغــه ون چــې هــر ډول وي، د ځوانان

ــې ښــځينه پينليســته، ســيميزه  وا نخيســتل يش. – لومړن

ــوايل حکومت

پــه پايلــه کــې، د جګــړي توکميــز کيــدو او د ســني او شــيعه تــر 

ــنې  ــګ انديښ ــر زن ــدي او د خط ــه اړه ج ــري وايل پ ــځ د ل من

څرګنــدې شــوې.

  د جګړې سيمه یيز الملونه 

کــې  ناســتې  یيــزه  ســيمه  پــه  ســولې  د  واليــت  باميــان  د 

ګډونکونکــو د جګــړې څلــور عمــده الملونــه پــه ګوتــه کــړل: 

• د قانون د حاکميت نشتون 	

• توکميز، ژبنې او مذهبې لرې والې او تضاد 	

• کمزورې اقتصاد 	

• د هيــواد پــه بيالبيلــو ســيمو کــې د رسچينــو نــا انډولــه 	

ويــش 

  ORPPA ,OPDAM ,SEF /جليل پويا

لومړۍ ستونزه: د قانون حاکميت نشتون

ــورې  ــت پ ــون حاکمی ــع او د قان ــړې د تقاط ــو د جګ ګډونوال

ــه د  ــړی دا چ ــړل.. لوم ــه ک ــایل راپورت ــد مس ــد دوه اړون اړون

قانــون حاکميــت د نشــتون لــه املــه ځواکمــن کســان د هــر ډول 

ــه  ــاد څخ ــه اقتص ــړې ل ــن دي او د جګ ــه برخم ــت څخ معافي

ــتون او د  ــا نش ــه  د وړتي ــم دا چ ــوي. او دوه ــه ک ــې ترالس ګټ

ــاع نــي کــوالې د خپلــو  ــواد اتب ــه د هي ــه امل فســاد د شــتون ل

ــې  ــوې دې چ ــل ش ــاد ددې الم ــړي. فس ــتنه وک ــو غوښ حقون

کارونــه پــه ســمه توګــه تــررسه نــي او پــه حکومــت بانــدې د 

ــاور کمــزورې کــړي، او د لږکيــو او نــورو اتباعــو تــر  خلکــو ب

ــل يش.   ــې الم ــورې ناانډول ــو د ن ــځ د اړيک من
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بیاکتنــې  ژورې  سیســټم  قضايــي  او  اداري  د  غــړو  ډلــو  د 

غوښــتنه وکــړه او ویــې ویــل چــې د فســاد ضــد مقرراتــو پــي 

ــې وي. ــل ک ــه عم ــې پ ــه وي بلک ــذ ن ــه کاغ ــد پ ــول بای ک

د يادونــې وړ ده، چــې يواځــې دغــه قواعــد بــه بســنه ونــه کــړي 

– تــر څــو چــې د عامــه خدمتونــو تــر الســه کوونکــي- د هيــواد 

وګــړي او حکومتــي ماموريــن – دا مســؤليت پــه غــاړه وانخــي 

ــه  ــه ب ــارزه کــوي، او هغــه وګــړو غندن ــه مب چــې د فســاد رسه ب

کــوي چــې تخطــی او فســاد کــوي. يــو ګډونکونکــې د فســاد 

پــه  وړانــدې د مبــارزې پــه اړه وويــل چــې پــه ټوليــزه توګــه د 

قانــون او د فســاد پــه وړانــدې د مبــارزې پــه اړه عامــه پوهــاوی 

لــوړ يش. 

  FES, MADPO, APPRO /جليل پويا 

ــې  ــريې وال ــې ل ــې او مذهب ــز، ژبن دویمــه ســتونزه: توکمي

او تضــاد 

ــو څخــه  ــه هغــه مهمــو الملون ــو ل ــدل ي ــز کي د سياســت توکمي

دی  چــې پــه ســيميزه او همدارنګــه پــه مــي کچــې د جګــړې 

ډول اغيزمــن کــوي. د بيلګــی پــه توګــه:

 زمونــږ پــه ټولنــه کــې توکميــز وضعيــت داســې جــدي 

ــه الړ  ــت ت ــل والي ــوم ب ــه ک ــې کل ــې دې چ اړخ نيول

ــه افغــان ور  ــه دې چــې ځــان ورت ــدې ل ــو وړان شــو، ن

ــت  ــه دي والي ــږ ل ــې مون ــو چ ــه واي ــو ورت ــو، ن وپيژن

ــرو. دا  څخــه راغلــې يــو او پــه دي توکــم پــورې اړه ل

ــې  ــې ي ــې ک ــه ټولن ــږ پ ــې زمون ــاوړه دود دې چ ــو ن ي

ريښــې کــړې دي او دا ډيــره ســتونزمنه ده چــې لــه 

منځــه يــوړل يش. ]...[ راځــئ چــې يــو ځــاې شــو، يــو 

بــل تــه الس ورکــړو او خپــل هيــواد جــوړ کــړو، پرتــه 

لــه دې بــه د ســولې راوســتل شــونې نــه وي. – لومړنــې 

ــه  ــې، اکادميک ــځينه ګډونکونک ښ

يو پينليست زياتوي: 

ــه  ــو هغ ــي، ن ــم ش ــوله را ه ــه س ــړئ، ک ــاور وک ب
بــه هــم لنډمهالــه وي. طالبــان بايــد لومــړې لــه 
حکومــت ســره هوکــړې تــه ورســيږي او د ځــواک 
شــريکول ومنــي. لــه دې وروســته بيــا هــم، مونــږ 
بــه پــه لنــډ مهــال کــې امنيــت او ټيــکاو و نــه ګورو. 
المــل يــې دادې چــې پــه تيــرو شــلو کلونــو کــې د 
هيــواد پــه بيالبيلــو برخــو کــې اختالفــات را منــځ 

تــه شــوې دي 

ــه  ــې پ ــل چ ــړو ووي ــروپ غ ــاره، د ګ ــل لپ ــتونزې د ح ددې س

ســيايس سيســتم کــې يــو لــړ تدبرونــو تــه اړتیــا ده، لکــه پوهنې 

او جوړښــتيزو اصالحاتــو  بانــدې کار ويش. پــه ســيميزه توګــه، 

ــتم  ــه سيس ــوونځې پ ــې د ښ ــړه چ ــه وک ــو دا يادون ګډونکونک

ــا  ــه ځواکمــن يش، اود توکميــزو ي کــې بايــد مــدين پروګرامون

ــر مترکــز  ــتمنيو ډي ــي ش ــه عموم ــاې، پ ــه ځ ــت پ ــي هوي مذهب

او  توکميــز  د  چــې  وکــړ  وړانديــز  همدارنګــه  دوې  ويش. 

مذهبــي هويــت لپــاره د ســيايس ډلــو اســتثار پــه قانــوين ډول 

منــع او دغــه قانــون پلــې يش، او ځواکمــن قواعــد را منــځ تــه 

ــو  ــو جوړول ــړاو د ډل ــه ت ــۍ پ ــم، مذهب/ډل ــې د توک ــړي چ ک

ــوې وکــړي. مخني

ــالمي  ــتان اس ــو د افغانس ــې ګډونکونک ــې چ ــال ک ــې ح  پداس

ــه  ــه برخ ــدو پ ــز کي ــت توکمي ــت د سياس ــت حکوم جمهوري

ــږ پــړ ګڼــي، دوي همدارنګــه داســې انګــري  ــو ل کــې تــر ټول

ــه  ــې دغ ــته چ ــا ش ــې وړتي ــه داس ــت ادارو دنن ــې د حکوم چ

ــويس.  ــه ي ــه منځ ــې ل ــز لروال توکمي

ــوې ده،  ــې ش ــه ي ــې يادون ــې چ ــځ ک ــه من ــو پ ــورو فعالين د ن

مذهبــي مــران او د پوهنتــون پروفيرانــو ونــډه پــه دې برخــه 

ــوه. ــل ش ــه وګڼ ــې مهم ک

درېیمه ستونزه: کمزورې اقتصاد

او  المــل  جګــړې  د  نشــتون  فرصتونــو  کاري  د  او  بیــوزيل 

همدارنګــه د جګــړې رسچينــې وګڼــل شــوي. د لســيزو جګــړو 

ــې  ــوې چ ــل ش ــې ددې الم ــه کيدن ــې ځاي ــزو او ب ــې اغي ځين

ســيميزې د خړوبولــو زيربنــاوې ړنګــې يش، کلــه ناکلــه کرهڼيز 

حاصــالت لــه منــځ تللــې او د ليــږد زيربنــاوې لــه منځــه تللــې 
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دي چــې لــه املــه يــې بــازار تــه یــي الس رســۍ ناشــونې کــړې 

دې. طبیعــي رسچينــو او معيشــيت تــه ســتونزمن الس رســۍ او 

ــه ســيميزه کچــه د ځمکــو او د  ــه دوامــداره طبيعــې پيښــې پ پ

ــړې او د  ــې دې. د جګ ــل ګرځيدل ــړو الم ــه رس د جګ ــو پ اوب

اقليــم بدلــون اغيــز، پــه کليوالــو ســيمو کــې د طبيعــي رسچينــو 

ــه املــه د خــاورې  تخريــب نــور هــم ژور  د ناســم مديريــت ل

کــړې دې. 

لــه دې املــه د ګــروپ غــړو وويــل چــې داســې الرې چــارې 

پــه ګوتــه يش چــې پــه مرســته يــې رسچينــې مديريــت يش او 

د ژونــد ګــډ چاپريــال يــا ايکــو سيســتم وســاتل يش او طبيعــي 

ــو  ــته رسچين ــږو ش ــو د ل ــه يش، څ ــځ ت ــق را من ــو رسه تطاب پيښ

ــدي  ــوې ويش او معيشــيت خون ــو څخــه مخني ــه منځــه تلل د ل

يش. 

ــوداګري او  ــې س ــې چ ــو ک ــي مرکزون ــاري واليت ــه ښ ــه نيم پ

ــل  ــه د ســيميز معيشــيت برخــه دي، ګډونکونکــو ووي خدمتون

چــې د بــازار کار او دنــدې نشــې کــوالې چــې د ورځ تــر بلــې 

ــه  ــه پ ــړې توګ ــه ځانګ ــه - پ ــاوو ت ــو اړتي ــتو او وړ ځوانان لوس

ــې:  ــواب وواي ــې- ځ ــت ک ــان والي بامي

د باميانــو پــه پوهنتــون کــې ګــڼ شــمر پوهنځــې دي، 

ــدې  ــو دن ــې ن ــارغ ش ــي ف ــې زده کوونک ــه چ ــو کل خ

ــزو  ــه کرهڼي ــې پ ــږي چ ــوالې او اړ کي ــدا ک ــې پي نش

ــې ۱،  ــه ګډونکونک ــړي. – نارين ــې کار وک ــو ک ځمک

ــه ــې ټولن مدن

د دنــدو پــه تــر الســه کولــو کــې خپلــوې پالــل يــو بــل المــل وه 

چــې د ځوانانــو د مايــويس او ناهيلــې المــل شــوې دې. 

  FES, MADPO, APPRO /جليل پويا

ګډونکونکــو ويــل چــې يــو ټيــکاو لرونکــې امنيتــي وضعيــت 

د بيوزلــې او بــې کارې لپــاره لومړنــې رشط دې. د امنيتــې 

وضعيــت ښــه کيــدل بــه ددې المــل يش چــې د باميانــو واليــت  

ــن  ــم ځواکم ــور ه ــکټور ن ــیاحت( س ــدوې )س ــوان ګرځن ځ

کــړي،  د اليس صنايعــو توليــدات بــه ډيــر کــړي او پــه واليــت 

ــو  ــړي. خ ــکاو ورک ــه ټي ــه ب ــو ت ــو کارون ــو تصدي ــې د وړي ک

ــه پــه نــږدې  دوې ټــول شــکمن دي چــې دغــه ډول رشايــط ب

ــر يش.  ــې براب ــې ک راتلونک

ــه  ــرې پ ــه چ ــې ک ــګار کاوه چ ــه ټين ــو همدارنګ ګډونکونک

دوحــه کــې د مذاکراتــو پــه پــاې کــې نــوې حکومــت را منــځ 

تــه يش نــو ديتــه اړتيــا ده چــې پــه هیــواد کــې پانګــه اچونــه د 

ــي  ــواد م ــو  د هي ــاره ويش څ ــو لپ ــاد د ځواکمنول ــي اقتص م

ــي. دوې  ــه الړه ن ــو ت ــورو هيوادون ــاتنه ويش او ن ــې س پانګ

ــا  ــت او پراختي ــې د امني ــړ چ ــږ وک ــو غ ــه چارواک ــه پ همدارنګ

پــه ســکټورونو کــې د عامــه لګښــت تــر منــځ تــوازن برابــر يش.

 څلورمــه ســتونزه: د هيــواد پــه بيالبيلــو ســيمو کــې د رسچينــو نــا 

انډولــه ويــش

د ټولنيــزو اختالفاتــو يــو المــل چــې ګډونکونکــو يــې يادونــه 

وکــړه د هیــواد پــه کچــه د رسچينــو نــا انډولــه ويــش دې. ددې 

موضــوع اغيــز د ۲۰۱۶-۲۰۱۷ کال  د روښــنايې خوځښــت 

ــو تنــو د  پــورې اړه لــري، چــې پــه دې خوځښــت کــې زرګون

ــه اړه  ــدو پ ــزو د غزي ــده م ــږد اړون ــنا د لي ــه د بريښ ــواد څخ هي

چــې د لومړنــې پــالن لــه مخــې لــه باميانــو تريــده او بيــا بــدل 

شــو، اعــراض وکــړ.

ــو د  ــه چــې ځينــو واليتون  ګډونکونکــو همدارنکــه نيوکــه کول

نــورو پــه پرتلــه د لويديځــې نــړې لــه مرســتې او د حکومــت لــه 

پانګــې اچونــې څخــه ډيــره ګټــه تر الســه کــړې ده. لــه دې امله 

ــې  ــل کوونک ــور متوي ــت او ن ــې حکوم ــګار کاوه چ دوې ټين

ــا د  ــتې د اړتي ــې مرس ــي چ ــې وني ــام ک ــه پ ــر پ ــې تداب داس

ارزونــې او انډوليــزه توګــه ورکــړي او ســيايس ملحوظــات پــه 

ــه نيــي. ګډونکونکــو همدارنګــه غوښــتنه وکــړه  ــام کــې ون پ

چــې د مدنــې ټولنــو او ســيايس ډلــو ونــډه پــه ځانګــړو مرســتو 

او هڅــو، د پارملــان او واليتــې چارواکــو حســاب ورکونــې او د 

اتباعــو د غــږ اوچتولــو پــه برخــه کــې پراخــه يش.
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پايلې

ــه  ــزې ســولې د ناســتې ل ــه واليــت کــې د ســيمه یي ــان پ د بامي

ــداې يش. ــه کي ــر الس ــات ت ــم مالحظ ــه څلورمه ــو څخ بحثون

  لومــړې، اقتصــادي ملحوظــات دي چــې د ګډونکونکــو 

ــري.  ــه ځــان رسه ل ــنې ل ــرې انديښ ډي

دغــه انديښــنې د اقليــم د بدلــون د خطرونــو پــه اړه د پوهــاوې 

رسه يــو ځــاې دي، ځکــه چــې طبيعــې او اقليمــې پيښــود 

کليوالــو ټولنــو اقتصــادي وضعيــت نورهــم زيامننونکــې کــړې 

دې. دغــه وضعيــت پــه ډایکنــدي او باميــان کــې ډيــر ښــکاره 

دې، خــو پــروان واليــت هــم اغيزمــن شــوې دې، چــرې 

ــه  ــه امل ــوې دې )او ل ــم ش ــان ک ــو جري ــيندونو د اوب ــې د س چ

يــې حاصــالت کــم شــوې دي(، دغــه وضعيــت د خــوړو 

ــوالې يش،  ــن ک ــم اغيزم ــر ه ــه به ــت څخ ــوب د والي خونديت

ــل  ــه کاب ــورل پ ــتون او پل ــو ش ــايف حاصالت ــې د اض ــه چ ځک

.)2016 UNEP( ښــار بانــدې کمــوي

ــه  ــاد پ ــز اقتص ــيمه اي ــې س ــت ک ــو والي ــه باميان ــم پ ــړو ه  جګ

مســتقيمه توګــه اغيزمــن کــړې دې، ځکــه چــې د ګرځندوېانــو 

ــړې  ــدود ک ــه مح ــت ت ــې دي والي ــۍ ي ــیالنیانو الس رس ــا س ی

دې او د خدمتونــو او اليس صنايعــو صنعــت يــې اغيزمــن 

کــړې دې، او  د ميــدان وردګ واليــت  کروندګــر چــې دخپلــو 

ــه ښــه رشايطــو څخــه برخمــن دي، ځمکــو  ځمکــو خړوبولول

ــدود دی. ــی مح ــی الرسس ــه ی ت

ــړې  ــې د جګ ــرې چ ــې انګ ــي داس ــه ګډونکونک ــه دې امل ل

بيړنــې پــاې تــه رســول د اقتصــادي وضعيــت ښــه کولــو لپــاره 

ــو رسه  ــه کول ــځ ت ــا را من ــد د بي ــري: دا کار د تولي ــوب ل لومړيت

ــاره  ــال لپ ــري، او د اوږد مه ــې ول ــې ګټ ــال ک ــډ مه ــه لن ــه پ ب

خصــويص او عامــه پانګــې اچونــې تــه د پراختيــا، اوږد مهالــې 

اقتصــادي او د رسچينــو د مديريــت لپــاره رشايــط برابــر کــړي.

ــه شــو،  ــه ګوت ــه دغــه بحــث کــې پ ــوب چــې پ ــم لومړيت  دوي

زده کــړې وې، او زده کــړې د ټولنــې د يوالــې او همغــږۍ او د 

هويــت لــه املــه بــد بيلــوايل د حــل لپــاره پــه اوږد مهــال کــې 

تــر ټولــو اغيزمــن الر وګڼــل شــوه. همدارنګــه زده کــړې د هغــه 

وګــړو پــه وړانــدې د مقاومــت لپــاره اغيزمنــه الره وګڼــل شــوه 

چــې د ادارۍ سيســتم څخــه نــاوړه ګټــه پورتــه کــوي. 

دريــم، ګډونکونکــو پــه پرتليــزه توګــه د حکومــت د جوړښــت 

ــه  ــل ځانون ــوالې يش خپ ــې ک ــړ چ ــد ک ــا ډاډ څرګن ــه وړتي پ

اصــالح کــړي. 

د کرهڼــې، اوبــه لګولــو او مالــدارې، پوهنــې، د کانونــو او 

ــې رياســتونه  ــو، د ښــځو چــارو واليت ــم، د حــج او اوقاف پرولي

کــوالې يش چــې د ټولنــې پــه پراختيــا کــې مهمــه ونــډه 

ــږ  ــارو ل ــې چ ــه امنيت ــت پ ــې حکوم ــه دې رشط چ ــي، پ واخ

لګښــت وکــړي او پراختيايــې چــارو تــه ډيــرې رسچينــې 

ځانګــړې کــړي. 

پداســې حــال کــې چــې ګډونکونکــو د حکومتوالــې پــه تــرو 

دوه لســيزو جوړښــت  د نــه فعاليــت پــه اړه جــدې نيوکــې 

وکــړې، خــو دوی بيــا هــم د دميوکراتيکــو ادارو پــه ونــډه 

ــيمه  ــوالې يش د س ــه ادارې ک ــې دغ ــوده  چ ــاور وښ ــک ب کل

یيــزې ســولې– د  حکومتــي اســتازو ادارو څخــه د قضايــې او 

ــې ادارو او رســنيو- د هڅــو  ــو، مذهب ــې ټولن ــې ادارو، مدن عدل

ــړي.  ــړ وک مالت

د ګــروپ غــړو او پينليســتانو غــږ وکــړ چــې ښــاریان بایــد 

پــه مســتقیمه توګــه رسه یــو  يش او حکومــت دې حســاب 

ــړي. ــور ک ــه مجب ــې ت ورکون

ــه  ــه دوح ــه پ ــکاره توګ ــه ښ ــکاو پ ــواد ټي ــې، د هي ــه ک ــه پايل پ

ــا د  ــې دې- دا بري ــورې تړل ــا پ ــه بري ــو پ ــو مذاکرات ــې د روان ک

ــاره د  ــی لپ ــو او حکومتوال ــاې او د حقوق ــې پ ــړې اغيزمن جګ

ــه  ــو ل ــې دې. خ ــورې تړل ــو پ ــوکاټ جوړول ــح کاري چ واض

بحثونــو څخــه دا څرګنــده ده چــې ګــډون کوونکــې د ســولې 

ــه دې  ــري. دوې پ ــې نل ــرې هيل ــه اړه ډي ــا پ ــو د بري د مذاکرات

شــکمن دي چــې طالبــان بــه کــوم ډول مصلحــت تــه رس 

کيــږدي، او خــربدارې يــې ورکــړ چــې پــه راتلونکــې کــې بــه د 

ټولنــې يوالــې لــه منځــه الړ يش، چــې لــه املــه بــه يــې ځينــې 

ــو  ــې فعاليتون ــوق، د مدن ــو حق ــه د اتباع ــې لک ــه راوړن الس ت

الس تــه راوړنــې، معلوماتــو او پوهــې تــه الس رســۍ، د ښــځو، 

ــد  ــه دې اړون ــه الړ يش. پ ــه منځ ــوق ل ــو حق ــو او لږکي ځوانان

پــه ټولنــې کــې جــدې انديښــنې شــتون لــري چــې نظــري او د 

ــه منځــه يــويس.  ــه ل ــه ب هويــت توپرون
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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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