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د افغانستان په سوېل ختیځ کې د جګړې او سولې سيمه یيز الملونه:
د سولې لپاره د سيمه یيزي غونډې موندنې

جوالی 2021
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 ،)SEF( د ســولۍ پــه لــور د فریډریــش 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 جــوالی پــه ۸ مــه، د ســولې لپــاره محــي 

غونــډه پــه کابــل کــې جــوړه شــوه چــې د افغانســتان پــه پــراخ 

ســوېل ختیــځ زون کــې پرتــو پنځــو والیتونــو: پکتیــا، پکتیــکا، 

خوســت، غــزين او لوګــر محــي چارواکــو او د مــدين ټولنــې 

اســتازو پــه کــې ګــډون درلــود او د هــر والیــت  نفــوس، 

ــدې  ــه وړان ــډه کتن ــه اړه لن ــړې پ ــادي او جګ ــي، اقتص جغرافی

کیــږي. ورپســې د غونــډې رشحــه وړانــدې شــوه. د لنډیــز یــا 

نچــوړ پــه پــای کــې د بحثونــو عمومــي پایلــې ځــای پرځــای 

ــوې دي.  ش

شالید

ــې  ــې د لوی ــې برخ ــزين ځین ــت او د غ ــکا، خوس ــا، پکتی پکتی

پکتیــا د تاریخــي ســیمې برخــه ګڼــل کېــږي. دغــه ســیمه 

اداري خپلواکــۍ  د  دولــت څخــه  لــه  او  هویــت  پیــاوړی 

ــورو برخــو پــه پرتلــه د دې  تاریخچــه لــري چــې  د هېــواد د ن

قومــي جوړښــتونو او مکانیزمونــو د قــوی مقاومــت دلیــل 

دی. )Gregg, 2009; Ruttig, 2009(. پــه ۲۰۰۱ کال، لویــه 

پکتیــا یــوه لــه هغــو څــو ســیمو وه چــې د طالبانــو او القاعــدې 

جنګیــايل تــرې د قومــي شــوراګانو لــه خــوا د خلکــو پــه وســیله 

ــه خــوا.  ــا جنــګ ســاالرانو ل ــو ی ــه د قوماندانان وشــړل شــول ن

 .)Clarke, November 24, 2011(

ــو کــې غــوڅ اکرثیــت خلــک کلیــوايل  ــه دې پنځــو والیتون پ

دي او تــر ټولــو ډېــر ښــاري نفــوس پــه غزين)غــزين والیــت(، 

ګردېز)پکتیــا( او پــه چټکــۍ رسه وده کوونکــي ښار)خوســت( 

پــورې اړه لــري. )۱ او ۲ شــکلونه(

۱ شکل: د نفوسو اټکل )2020(

کلیوايلښاريټول نفوسوالیت

611,95228,304583,648پکتیا

775,4985,052770,446پکتیکا

636,52213,416623,106خوست

1,362,50468,9931,293,511غزين

434,37411,352423,022لوګر

رسچینه: د احصائیې او معلوماتو مي اداره )2021( 

۲ شکل: د ښاري او کلیوايل نفوس ونډه

د احصائیې او معلوماتو مي ادارې د معلومات په بنسټ )2021(
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د پکتیــا، پکتیــکا او خوســت والیتونــو غــوڅ اکرثیــت نفــوس 

ســني مذهبــه مســلامن پښــتانه جــوړوي )لــه ۹۰ ســلنو زیــات( 

او وررسه څنــګ کــې هــزاره او ســادات شــیعه لږکــي او دغــه 

ــکا( او  ــا(، ارګون)پکتی ــه ګردېز)پکتی ــېکان پ ــدوان او س راز هن

ــې  ــورو متفاوت ــر ن ــزين ت ــېږي. غ ــې اوس ــارونو ک ــت ښ خوس

ــې  ــې ی ــري او داس ــاوې ل ــۍ ځانګړتی ــي او ژبن ــي، قوم مذهب

ــه  ــه ختیځ ــت پ ــب اکرثی ــني مذه ــتون س ــو: پښ ــموالی ش رس

برخــه، هــزاره او شــیعه ګان پــه لوېدیځــو او شــاميل لــوړو 

ســاحو کــې او د تاجیکانــو، هــزاره ګانــو او پښــتنو ګــډ ترکیب د 

والیــت پــه مرکــز او مرکــزي ولســوالیو کــې اوســېږي. پــه لوګــر 

ــت د  ــې د والی ــه مخ ــکل ل ــېدونکي د اټ ــتو ژيب اوس ــې پښ ک

ټــول نفــوس ۶۰ ســلنه او دري ژيب )تاجیــکان او هــزاره لږکــي( 

.)UNFPA, 2005( ۴۰ ســلنه تشــکیلوي

ــه  ــداري، ســوداګري او پ ــه، مال ــه اصــي معیشــتونو کــې کرن پ

ــۍ  ــه شــامل دي. اکرثیــت کورن ــو کــې خدمتون ښــاري مرکزون

ــزدوري، دوکان داري،  ــه، م ــې دي )کرن ــو بوخت ــو کارون ــه څ پ

ــوايل  ــه دې رسه، کلی ــه(. ل موټــرواين )ټرانســپورټ( او خدمتون

معیشــتونه د نــا څاپــي ســېالبونو پــر وړانــدې زیامنــن دي او پــه 

ځانګــړې توګــه غرنیــو ســیمو کــې پاکــو اوبــو تــه الرسســی لــږ 

دی. پــه پکتیــا، خوســت او پکتیــکا کې)لــه پاکســتان رسه ګــډه 

پولــه لرونکــي والیتونــه(، د خلکــو اقتصــاد د ګــډې پولــې پــر 

ــه ســوداګرۍ رسه تړلــی او پاکســتانۍ )کلــداره( د خلکــو  رس ل

ترمنــځ کارېدونکــی  پــويل واحــد دی. پــه غــزين کــې د 

ــې ۵۸ ســلنه اټــکل شــوې او  ــوړه یان ــو ل ــر ټول بېوزلــۍ کچــه ت

ــت  ــه ده؛ خوس ــوړه کچ ــم ل ــلنو ه ــه ۵۲ س ــط ل ــي اوس دا د م

د ۵۱.۶ ســلنو، پکتیــا د ۴۸.۳ ســلنو ، لوګــر د ۳۰.۴ ســلنو او 

ــه  ــې ځایون ــو رسه ورپس ــه لرل ــۍ پ ــلنو بېوزل ــکا د ۲۹.۷ س پکتی

.)UNDP, 2020( لــري

ــې  ــو ک ــو والیتون ــه دغ ــې پ ــړې بېلګ ــې د جګ ــه دې چ رسه ل

توپــر لــري، مګــر ځینــې ګــډ ټکــي هــم لــري لکــه د دولــت 

کمزورتیــا، لــه ښــاري مرکزونــو څخــه د بانــدې د مــي امنیتــي 

ځواکونــو محــدود شــتون او د مخالفــو وســله والــو ثابــت 

 .)UNSC, June 2019( شــتون 

پــه محــي کچــه، د جګــړې  الملونــه د ځمکــې او اوبــو پــر رس 

د ټولنــو ترمنــځ د شــدیدې ســیالۍ لــه املــه، پيــاوړي کېــږي. د 

لرګیــو مالکیــت د خوســت او پکتیــا پــه غرنیــو ځنــګي ســیمو 

ــل  ــه ګڼ ــو څخ ــي الملون ــه اص ــو ل ــړو ی ــي جګ ــې د مح ک

کېــږي. 

د ۲۰۲۰ کال پــه اوږدو کــې، د آیســاف لــه نړیوالــو ځواکونــو، 

دولتــي ځواکونــو، د خوســت د ســاتنې ځواکونــو او پــه پکتیــکا 

ــو  ــو ډل ــله وال ــو وس ــو رسه د مخالف ــاهین ځواکون ــه ش ــې ل ک

ځمکنــۍ جګــړې ســبب شــوې چــې پــه ســیمه کــې نــا امنــي 

ــې  ــي ک ــړۍ نیامي ــه لوم ــړۍ د ۲۰۲۱ کال پ ــه ل ــره يش. دغ ډې

ــت  ــان والی ــوې. د خراس ــه ش ــه ال چټک ــه کچ ــول زون پ د ټ

اســالمی دولــت جنګیالیــو پــه خوســت او غــزين کــې ملکــي 

وګــړي پــه نښــه کــړي او دغــه راز پــه خوســت او پکتیــا کــې د 

 UNAMA,( ــوی ــړل ش ــور ورک ــتون راپ ــبکې د ش ــده ش القاع

ــله  ــې د وس ــو ک ــدي والیتون ــه رسح OCHA, 2021 ;2021(. پ

والــو مخالفینــو او د مخــدره مــوادو د قاچاقــرو او جنايــي ډلــو 

 UNSC,( ترمنــځ د ټینګــو اړیکــو پــه اړه هــم روایتونه شــته دي

.)June 2019

ــزين،  ــه غ ــه پ ــه لوېدیځ ــر، ل ــه لوګ ــوه پ ــه پل ــامل ل ــا د ش پکتی

لــه ســوېله پــه پکتیــکا او لــه ختیځــه پــه خوســت پــورې تړلــې 

ده. دغــه والیــت پــه ختیــځ کــې د خیــر پښــتونخوا لــه کورمــې 

ــه لــري.  ایجنســۍ رسه ۱۰۰ کلیومټــره ګــډه پول

کابــل – ګردېــز لویــه الر لــه لوګــر څخــه تېریــږي او پــه تېــرې 

کوتــل کــې کابــل د پکتیــا لــه مرکــز ګردېــز ښــار رسه نښــلوي 

ــه پاکســتان  ــه الره ل ــز – خوســت لوی ــه د ګردې ــه ځای ــه هغ او ل

ــه پــروت  غــالم خــان بنــدر پــورې رســېږي.  رسه پــر ګــډه پول

ــي  ــا دولت ــو، ن ــي کارکوونک ــر دولت ــې الرې پ ــه دواړه لوی دغ

ــديف  ــو د ه ــو د طالبان ــي ځواکون ــي امنیت ــان م ــو او افغ موسس

ــیر  ــم مس ــه دي )Hamid, July 7, 2020(. دوی ــو کورب بریدون

ګردېــز ښــار پــه ختیــځ کــې لــه ډنــډ پټــان او پــه لوېدیــځ کــې د 

ــه مرکــز ښــرنې رسه تــړي. پکتیــکا ل

د پکتیــا والیــت لویــه برخــه پــه غرونــو پوښــلې او ډېــری 

ــز  ــروت ګردې ــې پ ــځ ک ــه لوېدی ــه نیم ــت پ ــې د والی ــړي ی وګ

ــه  ــي کرن ــدارۍ ترڅنــګ نوبت ــول دي. د مال ښــار کــې رسه راټ

او لــه غرنیــو ځنګلونــو څخــه د لرګیــو راټولــول د دې والیــت د 

کلیــوايل اوســېدونکو د ژونــد اصــي رسچینې دي خــو د ګردېز 

تجــاريت پوټنشــیل چــې د کابــل، غــزين او د پاکســتان شــامل 

ــع  ــه تقاط ــلوونکو الرو پ ــي نښ ــې رسه د تاریخ ــې برخ لوېدیځ



نه
لو

الم
يز 

ه ی
يم

س
ې 

ول
س

و 
ې ا

ګړ
 ج

ې د
ځ ک

ختی
ل 

وې
س

په 
ن 

ستا
غان

اف
د 

4

کــې پــروت دی، تــر ډېــره د لرګیــو پــه ســوداګرۍ پــورې تړلــی 

 .)IRC, 2021(  پاتــې دی

د پخوانــۍ لویــې پکتیــا د نــورو برخــو پــه څېــر، د دولــت ضــد 

ــاوړي  ــا کــې پي ــه پکتی ــرې پخــوا راهیســې پ ــه ډې احساســات ل

دي او د اداري کمزورتیــا، د دولتــي ځواکونــو لــه خــوا لــه زور 

څخــه د نــاوړه ګټنــې د پرلــه پســې قضیــو او پــه عمومــي توګــه 

د بیــا رغونــې او پراختیايــي فعالیتونــو د نــه شــتون لــه املــه یــې 

 Ruttig, 2009; Ali et al., September 4,( شــدت موندلــی

 .)2019

پــه دې والیــت کــې د طالبانــو، القاعــدې او د خراســان والیــت 

ــړۍ  ــې ک ــو بېالبېل ــله وال ــډون د وس ــه ګ ــت پ ــالمي دول د اس

فعالــې دي. د بــري حقونــو پــر مالتــړو او مــدين ټولنــې 

ــاره  ــونل لپ ــو د پرس ــي موسس ــا دولت ــه، د ن ــو بریدون ــر فعاالن پ

ګواښــونه او پــه زور رسه د روغتیايــي مرکزونــو تــړل هغــه ټکــي 

دي چــې د ۲۰۲۰ کال پــه اوږدو کــې یــې راپــور ورکــړل شــوی 

ــډ  )UNSG, December 19, 2020; UNAMA, 2021(. د ډن

پټــان رسحــدي ســاحه چــې کابــل تــه تــر ټولــو نیــږدی ټکــی 

ــه  ــو ل ــراق و او ی ــو مح ــو د بریدون ــل د طالبان ــږي، ت ــل کې ګڼ

ــوالی  ــه ج ــې د ۲۰۲۱ کال پ ــه دی چ ــو څخ ــو اوو بندرون هغ

 Tolonews, April 16, 2018;( کــې د طالبانــو الس تــه ولوېــد

 .)ANI, July 14, 2021

ــی  ــورې تړل ــکا پ ــه پکتی ــوه پ ــځ پل ــوېل لوېدی ــه س ــت ل خوس

ــتان رسه ۱۳۵  ــه پاکس ــوه ل ــوېل پل ــځ او س ــامل، ختی ــه ش او ل

ــه  ــه برخ ــه لوېدیځ ــت نیم ــري. د والی ــه ل ــډه پول ــره ګ کلیومټ

پــه غرنیــو ځنګلونــو پټــه ده، لرګــي او جڼغــوزي یــې د محــي 

ټولنــو لــه خــوا راټولېــږي. د خوســت پــه ختیــځ کــې د کورمــې 

ــته دي،  ــې ش ــې ځمک ــې وړ پراخ ــې د کرن ــه اوږدو ک ــیند پ س

دغــه ســیند لــه ختیــځ څخــه رسچینــه اخــي او پــه اباســین یــا 

انــډوس ورګډېــږي. یــوه لویــه الره هــم شــته چــې د خوســت 

والیــت مرکــز )متــون( پــه لوېدیــځ کــې لــه ګردېــز او پــه ختیــځ 

ــه پاکســتان رسه تــړي.  کــې ل

ــیمو رسه  ــي س ــه صنعت ــۍ ل ــاب او کراچ ــار د پنج ــت ښ خوس

ــې  ــۍ لوی ــه، د پخوان ــه امل ــو ل ــو لرل ــاريت اړیک ــو تج د ټینګ

پکتیــا اقتصــادي مرکــز ګڼــل کېــږي )TLO, 2008(. دغــه ښــار 

ــوه  ــايت پل ــي او تأسیس ــه زیربناي ــال ل ــیزو پرمه ــرو دوو لس د تې

بهرنــۍ پانګونــه یــي جــذب کــړې، لکــه پــه ۲۰۰۳ کال د عــريب 

ــدل.  ــون جوړې ــد پوهنت ــړ د شــیخ زای ــه مالت ــو پ متحــده امارات

لــه دې رسه، پاکســتان تــه د توکــو قاچــاق د دې والیــت 

ــه  ــړی. پ ــور ک ــیوری خپ ــو س ــادي فعالیتون ــروع اقتص ــر م پ

ــي توکــي  ــدي جنســونه، لرګــي، نېشــه ي دغــو توکــو کــې تولی

او کرومیــت ډبــرې شــامل دي چــې پــه غیــر قانــوين بڼــه 

 .)Shah, March 19, 2014( اســتخراجیږي 

د ښــاري کېدلــو او د رغونــې وړ ځمکــې بانــدې د پانګونې وده 

ـ چــې پــه ســوېل ختیــځ زون کــې لــوړه بیــه لــري ـ د والیــت 

پــه مرکــز او ور څېرمــه ســیمو کــې د محــي جګــړو یــوه ســره 

رسچینــه ګڼــل کېــږي. پــه ۲۰۱۴ کال اټــکال ً ۲۸۳.۰۰۰ تنــه پــه 

شــاميل وزیرســتان کــې د نظامــي عملیاتــو لــه املــه خوســت او 

ــې د  ــاوخوا ک ــه ش ــار پ ــت ښ ــول. د خوس ــډه ش ــه راک ــا ت پکتی

ــا ځــل مېشــتولو  ــو د بی ــو ټولن ــورو کوچنی ــو مېشــتول د ن کډوال

او اوږدمهالــه بېځایــه کېدلــو ترڅنــګ، هغــه عوامــل دي چــې 

ــو  ــار راتل ــي فش ــو د زیاتېدونک ــه خدمتون ــې او عام ــر ځمک پ

 UNHCR, December 5, 2019; UNAMA,( ســبب کېــږي

.)2021

پــر ځنګلونــو پوښــلو غرنیــو ســیمو کــې، آيب رسچینــو، ځمکې 

ــه  ــې توګ ــه پس ــه پرل ــیايل پ ــر رس س ــه د الرسيس پ ــو ت او لرګی

ســبب شــوې چــې د محــي ټولنــو ترمنــځ جګــړې زور واخي. 

تــر شــخړې النــدې ځمکــو پــر رس د ودانیــو جــوړول تــر ډېــره 

د خلکــو لــه مخالفــت رسه مــخ شــوي او کــوالی يش د ټولنــو 

ترمنــځ پخــواين جګــړې یــو ځــل بیــا تــازه کــړي. د ځمکــو د 

ــه حقوقــو څخــه د عــريف  ــه شــتوالی او د مالکیــت ل اســنادو ن

او رشعــي پــه نــوم د حکومتــي بنســټونو مغایــر تعبیرونــه، دغــه 

محــي شــخړې ال پېچلــې کــوي.

 خوســت والیــت چــې لــه پاکســتان څخــه د وســله والــو شــبکو 

د راتــګ پــه الر کــې پــروت دی، لــه تاریخــي پلــوه د دولــت د 

مخالفــو وســله والــو ډلــو پيــاوړی مرکــز پاتــې شــوی او پــه کــې 

ــه شــوي او هــم د  پــر دولتــي چارواکــو او کارکوونکــو بریدون

ملکــي وګــړو ترمنــځ د وېــرې او ډار اچونــې تخنیکونــه کارول 

شــوي. پــر امنیتــي ځواکونــو د خلکــو بــاور د ولــس پــه ســاتلو 

کــې د دغــو ځواکونــو د پاتــې راتــګ، د محــي حکومتوالــۍ 

لــه مکانیزمونــو رسه د هغــوی د نــا بلدتیــا او د دولتــي ځواکونــو 
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ــت  ــه د خوس ــو ـ لک ــو ډل ــله وال ــو وس ــورې تړل ــت پ ــا دول ی

ســاتونکی ځــواک – لــه خــوا لــه حقونــو د رسغړونــې لــه املــه، 

لــه منځــه تللــی. 

ــه د ۴۳  ــه پرتل ــت د ۲۰۱۹ کال پ ــت والی ــه ۲۰۲۰ کال، خوس پ

ــه و. د دغــې مــرګ  ــدو کورب ســلنه ملکــي مــرګ ژوبلــې ډېرې

ــي  ــه او د دولت ــديف بریدون ــارۍ، ه ــي مبب ــل هواي ــې الم ژوبل

ګڼــل شــوي  پېچــي عملیــات  او دولــت ضــد ځواکونــو 

دي)UNAMA, 2021( . تاوتریخوالــی د خلکــو د بېځایــه 

ــوی  ــې د هغ ــه ی ــو ت ــو خدمتون ــوی او لومړنی ــبب ش ــدو س کې

.)MSF, 2021( الرسســی تــر اغېــز النــدې راوســتی

ــه  ــو، ل ــل والیتون ــزين او زاب ــه غ ــوه پ ــځ پل ــه لوېدي ــکا ل پکتی

ــوه  ــځ پل ــوېل او ختی ــه س ــت، ل ــه خوس ــوه پ ــځ پل ــامل ختی ش

ــه الره  ــر لوی ــت دی. ۱۱ من ــی والی ــورې تړل ــتان پ ــه پاکس پ

ــه  ــوه پ ــځ پل ــامل لوېدی ــه ش ــرنه( ل ــت مرکز)ښ ــکا والی د پکتی

غــزين پــورې تــړي او د پکتیــا والیــت د زرمــت ولســوالی پــر 

ــږي.  ــوا غځې خ

ــې  ــوا د لوی ــې پخ ــه چ ــه منځ ــو ل ــو والیتون ــور ګون ــو څل د دغ

پکتیــا یــوه برخــه وو، پکتیــکا والیــت تــر ټولــو کمــزوری 

اقتصــاد لــري. دغــه والیــت تــر ډېــره بــې اوبــو او څــړ ځایونــو 

دی او ځنګلونــه یــې د منځــه تــګ لــه شــدید خطــر رسه مــخ 

دي.

 پکتیــکا پــه خپلــو رسحــدي ســیمو کــې د افغــان امنیتــي 

ځواکونــو، وســله والــو طالبانــو، القاعــده شــبکې او پاکســتاين 

 UNSC, June 2019;( دی  ډګــر  جګــړو  د  ترمنــځ  ملېشــو 

Khoshai, November, 2019(. د والیــت لــه مرکــز ښــرنې 

ــي  ــه دي. دولت ــا امن ــاحې ن ــت س ــدې اکرثی ــه د بان ــار څخ ښ

ــو الرو  ــر غځېدل ــه پ ــل ولســوالیو ت ــري ت کارکوونکــي او رستې

ــږي.  ــخ کې ــو رسه مخام ــو او کمینون ــديف بریدون ــه ه ل

غــزين لــه شــامل پلــوه وردګــو او بامیانــو والیتونــو، لــه ختیــځ 

ــه  ــم پ ــوه ه ــځ پل ــه لوېدی ــکا او ل ــا او پکتی ــر، پکتی ــوه لوګ پل

ــه  ــی دی. دغ ــورې تړل ــو پ ــل والیتون ــډي، ارزګان او زاب ډایکن

ــروت  ــر رس پ ــې الرې پ ــار لوی ــل – کنده ــې د کاب ــت چ والی

دی، ســراتیژيک موقعیــت لــري او د هېــواد ســوېل لوېدیــځ او 

ســوېل ختیــځ زونونــه لــه یوبــل رسه تــړي. پــه غــزين کــې یــوه 

ــه پکتیــکا رسه  بلــه لویــه الر هــم شــته چــې د والیــت مرکــز ل

ــو  ــه د طالبان ــې توګ ــه پس ــه پرل ــه الر پ ــم دغ ــه ه ــه څ ــړي؛ ک ت

ــوه  ــه نومــر کــې یــې ی ــړل کېــږي او د ۲۰۲۰ کال پ ــه خــوا ت ل

 Alim, November( ــه خــوا ویجــاړه شــوه ــو ل برخــه د طالبان

.)9, 2020; Maftoon, November 3, 2019

اکرثیــت  نفــوس  د  والیــت  دې  د  چــې  خلــک  کلیــوايل 

ــزې  ــزين کرنی ــوي. د غ ــد چل ــه الرې ژون ــې ل ــوړوي، د کرن ج

ــز  ــې مترک ــو ک ــو برخ ــوېل او ختیځ ــه س ــت پ ــې د والی ځمک

لــري او د غــزين ســیند او رسدې بنــدې لــه اوبــو څخــه د کرنــې 

لپــاره ګټــه اخیســتل کېــږي. شــپوين یــا چوپــاين او للمــي کرنــه 

د دې والیــت پــه شــامل لوېدیځــو څنــډو کــې مېشــتو وګــړو د 

ــږي. ــې ګڼــل کې ــد اصــي رسچین عای

ــه دې  ــه پ ــرو کانون ــس ډب ــو او اونیک ــو، لیتیم د رسو زرو، مس

ــر  ــه غی ــې پ ــه ی ــه برخ ــو لوی ــوي خ ــدل ش ــې پېژن ــت ک والی

ــږي )UNDP 2020(. همدارنګــه دغــه  ــه ســپړل کې ــوين بڼ قان

والیــت کابــل تــه د ســوېل لــه پلــوه د مخــدره مــوادو د قاچــاق 

ــروت دی.  ــه پ ــاړو ت ــیر دواړو غ ــوی مس د ل

ــوه  غــزين ښــار چــې د والیــت مرکــز هــم دی، د افغانســتان ی

ــه کــې  ــه خپلــه ملن مهمــه فرهنګــي او تاریخــي ســاحه ده او پ

یــې بېالبېلــو مهمــو اســالمي او لــه اســالم څخــه وړانــدې آثــارو 

تــه ځــای ورکــړی. ماتېدونکــي امنیتــي وضعیــت دغــه ښــار تــه 

الرسســی چــې پــه ۲۰۱۳ کال پــه آســیا کــې د اســالم فرهنګــي 

ــبب  ــئله س ــدا مس ــړی او هم ــدود ک ــو، مح ــل ش ــه وګڼ پالزمېن

ــه  ــر رس د دغ ــې الرې پ ــار د لوی ــل – کنده ــې د کاب ــوې چ ش

Kenne� )ښــار ســوداګریز او صنعتــي مرکزیــت کمــزوری يش 

.)dy, May 24, 2011; UNAMA, April 13, 2013

ــو بریــد  د ۲۰۱۸ کال پــه اګســټ کــې پــر غــزين ښــار د طالبان

ــه ویجــاړ  ــاوې او مارکېټون ــو زیربن د دې ښــار د مهمــو ارګانون

 Rahman, December( ــې ووژل ــان ی ــلګونه کس ــړل او س ک

2018 ,16(. دغــه بریــد د ټــول والیــت پــه کچــه لــه یــوه پــراخ 

بریــد رسه هممهالــه وشــو او پــه پایلــه کــې یــې طالبانــو پنځــه 

ــه  ــوالیو پ ــورو ولس ــې د ن ــه ی ــه ځای ــه هغ ــې، ل ــوالۍ ونیول ولس

کنټرولولــو الس پــورې کــړ او پــه دې رسه پــر غــزين د دولــت 

کنټــرول د پــام وړ کــم شــو. 

غــزين لــه دې بریــد وروســته د دولتــي ځواکونــو او وســله والــو 

ــې او  ــو. د ځورون ــه ش ــړو کورب ــې جګ ــه پس ــځ د پرل ــو ترمن ډل
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ــم د  ــو او ه ــي ځواکون ــم د دولت ــور ه ــو راپ ــوايل پېښ تاوتریخ

ــه خــوا ورکــړل شــوی او دغــه  ــو ل ــو ډل دولــت ضــد وســله وال

راز د طالبانــو لــه خــوا د څــو تنــو خریاالنــو د هــديف وژنــو او 

د دولــت  مخالفــو ملېشــو لــه خــوا د ملکــي وګــړو د ځورونــې 

 HRW, 2019; HRW,( او وژلــو روایتونــه هــم شــتون لــري

.)2021

پــه جــري توګــه د ښــوونځیو لــه تــړل کېــدو رسه، زرګونــه زده 

 SCA,( ــوي ــې ش ــې برخ ــړو ب ــت او زده ک ــه لوس ــي ل کوونک

June 10, 2021(. پــه ۲۰۲۰ کال، غــزين یــو لــه هغــو ۷ والیتونو 

و چــې پــه کــې تــر ټولــو ډېــرو ملکــي وګــړو تــه مــرګ ژوبلــه 

 .)UNAMA, 2021( ــتې وه اوښ

 د ۲۰۲۱ کال د جــون پــه ۲۹ مــه، طالبانــو یــو ځــل بیــا د والیــت 

پــر مرکــز بریــد وکــړ)Nikzad, July 12, 2021(. د دې لنډیــز 

لیکلــو پرمهــال، غــزين ښــار الهــم د طالبانــو پــه کالبنــدۍ کــې 

دی. د والیــت دری ختیځــې ولســوالۍ د جګــړو او ســیالیو پــه 

درشــل کــې دي او پاتــې نــورې د طالبانــو تــر واک النــدې دي.

لوګــر د کابــل ښــار پــه ســوېي دروازه کــې پــروت دی. دغــه 

والیــت پــه لوديــځ کــې لــه وردګــو، پــه ســوېل کــې لــه پکتیــا 

ــډه  ــم لن ــتان رسه ه ــه پاکس ــه راز ل ــتی او دغ ــزين رسه نښ او غ

ــه لــري. ګــډه پول

ــد  ــې ژون ــو درو ک ــه هغ ــر پ ــړي د لوګ ــت وګ ــت اکرثی  د والی

ــم  ــه ه ــه څ ــږي، ک ــوا خړوبی ــه خ ــیند ل ــر س ــې د لوګ ــوي چ ک

ــه حــده  دغــه والیــت د وچکالــۍ او لــه آيب رسچینــو څخــه ل

ــدايت  ــه عای ــت پ ــدې دی. د والی ــز الن ــر اغې ــې ت ــرې ګټن ډې

رسچینــو کــې کرنــه، مالــداري او ســوداګري شــامل دي. د مســو 

او کرومیــت کانونــو غیــر قانــوين کینــدل د محــي ټولنــو لپــاره 

د عایــد اضــايف رسچینــه او دغــه راز د ټولنــو ترمنــځ د جګــړو 

رسچینــه هــم ده. د چرســو تولیــد او قاچــاق پــه محــي کچــه د 

 Ruttig and( جګــړې پــر تحریــک تــر ټولــو ډېــر اغېــز لــري

.)Sabawoon, July 18, 2020

د افغــان امنیتــي ځواکونــو او وســله والــو طالبانــو ترمنــځ د 

ــو  ــرو څ ــدو، د تې ــو اوږدې ــا امنی ــه د ن ــه امل ــړو ل ــو جګ ځمکنی

کالــو پــه اوږدو کــې د والیــت پــر خلکــو نــاوړه اغېــزې کــړې 

ــدل او د  ــه د الرسيس کمې ــو ت ــټیزو خدمتون ــې بنس ــه ک ــې پ چ

ــرګ  ــه م ــړو ت ــي وګ ــوا د ملک ــه خ ــاړو ل ــکېلو غ ــړې د ښ جګ

ژوبلــه اړول شــامل دي. د ۲۰۲۰ کال پــه جــوالی میاشــت کــې، 

د لوګــر مرکــز )پــل علــم( د یــوه ځــان وژونکــي بریــد کوربــه و 

چــې لــه املــه یــې ۸۱ تنــه ملکــي وګــړي مــړه او ژوبــل شــول. 

کابــل تــه د اصــي الرې لنډمهالــه بندېــدل، د دولتــي چارواکــو 

او د نــا دولتــي موسســو د کارکوونکــو د برمتــه نیولــو راپورونــه 

هــم ورکــړل شــوي. د ۲۰۲۱ کال د جــوالی تــر نیاميــي پــورې، 

د لوګــر هېــڅ یــوه ولســوالۍ د دولــت تــر بشــبړ کنټــرول 

ــه الس  ــو پ ــت د طالبان ــي والی ــږدې نیامي ــه وه او نی ــدې ن الن

Maqsood, August 13, 2018; Ruttig and Sa� و )کــې 

.)bawoon, July 18, 2020, UNAMA 2021; UNSC 2021

د سوېل ختیځ زون د سولې غونډه: لنډه کتنه

د ســوېل ختیــځ زون د ســولې غونــډه چــې پــه پیــل کــې 

ټــاکل شــوې وه خوســت کــې جــوړه يش، د امنیتــي اندېښــنو، 

تــدارکايت خنډونــو او د کوویــډ�۱۹ د محدودیتونــو لــه املــه، د 

۲۰۲۱ کال د جــوالی پــه ۸ مــه پــه کابــل کــې جــوړه شــوه. پــه 

دې غونــډه کــې ۲۷ تنــو ګــډون درلــود: ۶ ښــځې او ۲۱ نارینــه. 

پــه ګډونوالــو کــې د مــدين ټولنــې فعــاالن، دینــي علــام، محي 

مخــور، دولتــي چارواکــي او د ځوانانــو اســتازي شــامل وو. 

پــه  غونــډه کــې ګډونوالــو لــه یــو بــل رسه د بحــث ترڅنــګ، 

ــړل.  ــه ک ــه ګوت ــل پ ــايس عوام ــړې اس ــه د جګ ــي کچ ــه مح پ

ــو د  ــول ترڅ ــدې ش ــه وړان ــتانو ت ــل پنالیس ــه عوام ــې دغ ورپس

ــل الرې  ــاره ح ــو لپ ــې د هوارول ــه الرې ی ــتونو ل ــي نوښ مح

ــړي.  ــدې ک وړان

د ســوېل ختیــځ زون پــه غونــډه کــې، پنځــو د پنــل بحــث غــړو 

د جګــړې د عواملــو پــه اړه د ګډونوالــو لیدلــورو تــه ځوابونــه 

ورکــړل. د پنــل بحــث پــه غــړو کــې دوې ښــځې او درې 

نارینــه شــامل وو: د مــدين ټولنــې یــو اســتازی لــه پکتیــا څخــه، 

د ځوانانــو یــو اســتازی لــه پکتیــکا څخــه، د خوســت د وايل لــه 

دفــر څخــه یــو اســتازی، د لوګــر والیــت د ســولې جرګــې یــو 

تــن غــړی او د غــزين د والیتــي شــورا یــو تــن غــړی. 
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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 

ــې او  ــد مت ــولې اړون ــان و. د س ــو بی ــوی د توقعات ــه اړه د هغ پ

توقعــات او د محــي جګــړو هغــه عوامــل چــې د خوســت پــه 

ــه النــدې ډول دي:  ــان کــړل، پ ــو بی ــډه کــې ګډونوال غون

د سولې په اړه د ګډونوالو متې

ګډونوالــو د افغانســتان اســالمي جمهوريــت او طالبانــو ترمنــځ 

د ســولې تــړون د بالقــوه پایلــو پــه اړه مختلــف لیدلــوري 

ــولې  ــه د س ــې ک ــد وو چ ــه دې ان ــت پ ــړي. اکرثی ــدې ک وړان

ــوالی  ــبب يش، ک ــدو س ــام وړ کمې ــوايل د پ ــړون د تاوتریخ ت

ــه مثبتــې پایلــې یــې پــه درېیــو کټــه  ــه او منځمهال شــو لنډمهال

ــړ: ــدي ک ــې ډلبن ــو ک ګوری

لــه اقتصــادي پلــوه کــوالی شــو داســې فــرض کــړو چــې ســوله 

ــځ د  ــو ترمن ــاري مرکزون ــت او د ښ ــپورټي الرو د امنی د ټرانس

ــې ويش،  ــه داس ــږي. ک ــبب کې ــدو س ــه کې ــړې ښ ــړه ورک راک

ــا  ــره او د وزګارتی ــزه ال ډې ــې انګی ــه د پانګون ــې ب ــیمه ک ــه س پ

لــوړه کچــه ښــايي ټیټــه يش. بــل پلــو، د جګــړې کمېــدل 

ــي ســکټور د لګښــتونو  ــل وار کــوالی يش د امنیت ــه خپ هــم پ

کمېــدو المــل يش او پرځــای یــې ډېــره بودیجــه د زیربنــاوو او 

ــړل يش.  ــه ورک ــې ت ــو برخ خدمتون

ــد  ــر ض ــاد پ ــت د فس ــوی دول ــه ن ــږي هغ ــه کې ــه مت همدارنګ

جــدي غرګــون وښــيي چــې د خــرو اتــرو پــه پایلــه کــې منــځ 

تــه راځــي او هــم د رسچینــو عادالنــه وېــش تضمیــن کــړي. د 

نېشــه يــي توکــو د تولیــد او د هېــواد لــه پولــو څخــه د بانــدې 

د تولیــدي توکــو قاچــاق پــه څېــر غیــر قانــوين اقتصــادي 

ــې  ــه ک ــه پایل ــدو پ ــي کې ــدي پ ــون د ج ــم د قان ــه ه فعالیتون

کمېــدای يش.  

دویــم، د ســولې هوکــړې تــه پــه رســېدو رسه بــه پــه مــي کچــه 

ــش  ــري او د واک د وې ــه ول ــه بڼ ــږ کړکېچن ــې ل ــیايس اړیک س

ــه دې  ــه تنظیمــي او قومــي جګــړې را کمــې يش. ل ــه الرې ب ل

ــې د  ــود چ ــک درل ــه دې اړه ش ــو پ ــمېر ګډونوال ــو ش رسه، ی

ــه وکــوالی  ــورو لرونکــې ښــکېلې غــاړې ب ایډیالوژيکــي لیدل

يش د حکومــت د بڼــې پــه اړه توافــق تــه ورســېږي؛ دوی وېــره 

ــدا  ــدت پی ــړې ال ش ــي جګ ــې ایډیالوژيک ــه چ ــې ن ــه هس لرل

کــړي. 

ــو  ــو هغ ــه درېی ــو څخ ــورو ګروپون ــه څل ــو ل ــم، د ګډونوال درېی

وویــل چــې دوی ګومــان کــوي زده کــړو تــه بــه الرسســی ښــه 

ــرې  ــه ل ــم پ ــته ه ــولې وروس ــه س ــل ل ــه وايل الم يش. د دې ښ

پرتــو ســیمو کــې د تدریــي پســټونو لپــاره د امنیتــي وضعیــت 

ــدل  ــاد کمې ــې د فس ــام ک ــه نظ ــې پ ــم د پوهن ــدل او ه ــه کې ښ

وګڼــل شــو.  

ــه اړه وړاندوېینــو  ــو اړیکــو د راتلونکــې پ د افغانســتان د نړیوال

ــو  ــمېر ګډونوال ــو ش ــارول. ی ــه را وپ ــځ بحثون ــو ترمن د ګډونوال

وړاندوېینــه کولــه چــې لــه ســولې وروســته دولــت کــوالی يش 

لــه متویلوونکــو دولتونــو او ګاونډیــو هېوادونو رسه د افغانســتان 

پــه اوســنیو اړیکــو کــې حــد اقــل بدلونونــه راويل. خــو نــورو 

وېــره لرلــه چــې هســې نــه چــې نــوی دولــت د نړیوالــو تعهداتــو 

او ډیموکراتیکــو بنســټونو پــه اړه خپلــې ژمنــې رعایــت نــه 

کــړي، لــه نړیوالــې ټولنــې رسه اړیکــه وشــلوي او پــه پایلــه کــې 

یــې لــه افغانســتان رسه د کېدونکــو مرســتو کچــه د پــام وړ کمــه 

يش. همدارنګــه، ځینــو ګډونوالــو دا وېــره هــم لرلــه چــې هســې 

ــو الســوهنه  ــه د افغانســتان پــه کورنیــو چــارو کــې د ګاونډیان ن

نــوره هــم ډېــره يش. 

د جګــړې او تاوتریخــوايل د پــای تــه رســېدو پــه اړه لــه مثبتــو 

وړاندوېینــو رسبېــره، ګڼــو ګډونوالو د هغــو بالقــوه ویجاړوونکو 

ــت تشــکیلېدل یــې  ــوي دول ــه چــې د ن ــره لرل ــه اړه وې ــزو پ اغې

کــوالی يش لږترلــږه د طالبانــو ترکنټــرول النــدې ســیمو کــې د 

خلکــو پــر ټولنیــزو، مــدين او ســیايس حقونــو ولــري. 

د مــدين ټولنــې غړیــو د ۱۹۹۶ تــر ۲۰۰۱ کال پــورې د طالبانــو 

ــې  ــوده چ ــنه وښ ــه دې اړه اندېښ ــو رسه پ ــه یادول ــۍ پ د واکمن

ــو  ــرک د بنډیزون ــر الرسيس او تح ــځو پ ــه د ښ ــازار ت کاري ب

ــه د  ــټونو څخ ــو او پس ــي منصبون ــه قضاي ــه راز ل ــول او دغ لګ
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ــځو  ــې د ښ ــوزه ک ــي ح ــه عموم ــايي پ ــول ښ ــرې ک ــوی ل هغ

ــړه  ــه وک ــو وړاندوېین ــه، ګډونوال ــړي. همدارنګ ــم ک ــډون ک ګ

چــې رســنۍ ښــايي تــر ســخت کنټــرول النــدې ونیــول يش او 

ــخ يش.  ــر رسه م ــه خط ــان آزادي ل د بی

ــې د  ــوکاټ ک ــه چ ــت پ ــوي حکوم ــو د ن ــمېر ګډونوال ــو ش ی

ــه  ــه اړه هــم اندېښــنه وښــوده او څــو تن ــې د رول پ مــدين ټولن

خــک د جمهــوري او ډیموکراټیــک حکومــت د ډول ســاتلو 

ــه هیلــه مــن وو.  ت

د جګړې  سیمه ییزعوامل

ــدې ډول دي  ــه الن ــل پ ــټیز عوام ــور بنس ــه څل ــړې هغ د جګ

ــړې: ــاره ک ــه اش ــو ورت ــډې ګډونوال ــت غون ــې د خوس چ

• کمزوری اقتصاد	

• منظم یا تنظیم شوي جرمونه	

• د رسچینو پر رس جګړې	

• د وسلو وېش	

ــر  ــې ت ــو ک ــدې برخ ــه الن ــه پ ــم اړخون ــه مه ــل هغ ــر عام د ه

ــړل: ــدې ک ــو وړان ــې ګډونوال ــږي چ ــول کې ــدې نی ــث الن بح
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لومړۍ ستونزه: کمزوری اقتصاد

ــې کارۍ د  ــۍ او ب ــه وکــړه چــې پراخــې بېوزل ــو یادون ګډونوال

جګــړې اور بــل کــړی او د کمیابــه رسچینــو د کنټــرول پــر رس 

ســیالیو پــه خپــل وار د شــخړو ملنــه پراخــه کــړې ده. لــه بلــې 

ــه شــتون هــم ســبب شــوی چــې  ــو ن ــدايت رسچین خــوا، د عای

ځوانــان لــه وســله والــو ځواکونــو ـ هــم دولتــي او هــم د دولــت 

ــو – رسه یوځــای يش. مخالفــو ځواکون

 یــو د پنــل بحــث غــړی د بېوزلــۍ او خوراکــي خوندیتــوب د 

نــه شــتون پــه اړه وايــي:

ــک وږي، وزګاره او د  ــې خل ــتونزه دا ده چ ــي س  اص

ــۍ  ــې دي. ناپوه ــې برخ ــه ب ــت څخ ــه نعم ــړو ل زده ک

ســیوری غوړولــی او زه پــه دې انــد یــم چــې د جګــړو 

ــمېره  ــوزيل ده ـ ۱ ش ــل بې ــي الم ــوايل اص او تاوتریخ

ــه پنالیســت، د لوګــر د ســولې جرګــې غــړی نارین

د ګــروپ غړیــو دولــت تــه د خلکــو لپــاره د ښــه ژونــد چمتــو 

ــې کاوه  ــګار ی ــل او ټین ــرګه کت ــه س ــور پ ــي فکټ ــو د اص کول

چــې د کرنــې او کانونــو پــه زیربنــاوو او ســرو ټولګټــو پــروژو 

ــن  ــاره اړی ــا لپ ــو د پراختی ــوايل ټولن ــه د کلی ــه پانګون ــې عام ک

توکــي دي. د مناســبو کاري رشایطــو او د یــوه ثابــت اقتصــادي 

ــا  ــۍ ن ــه ناکام ــت ل ــې د دول ــو ک ــه کول ــځ ت ــه رامن ــال پ چاپېری

هیــي څرګنــده شــوه او دا پــه خپــل وار د خلکــو پــر وړانــدې 

د دولــت د مروعیــت بایللــو دلیــل ګڼــل کېــږي.  

د ځایــی چارواکــو فاســدو غــړو لخــوا د عامــه پانګونــو څخــه 

ــول، د  ــل ک ــف او می ــا حی ــورول ی ــدو چ ــويو عوای ــه ش ترالس

دولــت ضــد احساســات ال پيــاوړي کــوي. ګډونوالــو ترېــح 

کــړه چــې خپــل ګامرنــه، د پســټونو او منصبونــو د نیولــو لپــاره 

د بــډو یــا رشــوت کارول، د عامــه پــروژو د پــالن او پــي کولــو 

لــړۍ پڅــه کــړې او رسچینــو تــه یــې د عادالنــه الرسيس مخــه 

نیولــې ده. د دوی پــه انــد، لــه چارواکــو رسه تــر ډېــره د خپلــو 

جیبونــو ډکولــو غــم وي نــه خلکــو تــه د ګټــه رســولو. 

همدارنګــه وویــل شــول چــې فســاد ملکــي خدمتونــو سیســټم 

ــږي  ــبب کې ــې او س ــه نیول ــو مخ ــانو د ننوتل ــلکي کس ــه د مس ت

ــه  ــاش ل ــه الرې د مع ــو ل ــروع فعالیتون ــان د م ــور کس ــې ن چ

الس تــه راوړلــو زړه تــوري يش. د جګــړې او بېوزلــۍ لــه 

ــت او  ــي دول ــې د م ــري چ ــا ل ــه اړتی ــل دېت ــه وت ــړۍ څخ ک

محــي حکومــت  ادارې لــه فســاد رسه د مبــارزې لپــاره قــوي  

ــري.  ــزم ول ــګ ع او ټین

دولتــي ادارې بایــد لــه محلی اقتصاد رسه د مرســتې پــه الره کې 

لــه اقتصــادي ســکټور څخــه د هــديف مالتــړ لــه الرې، الس پــه 

کار يش. پــه دې مالتــړ کــې بایــد د کوچنیــو متشــبثانو روزنــه، 

د مدیریــت د ښــه کولــو لپــاره نوښــتونه، پــه کلیوالــو ســیمو کــې 

ــو  ــادي فعالیتون ــو اقتص ــه ثابت ــی او ل ــه الرسس ــو ت آيب رسچین
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څخــه مالتــړ شــامل وي. د کانونــو د اســتخراج او ځایــی ټولنــو 

ــو  ــه هــم ی ــي پانګون ــه برخــو کــې دولت ــې پ ــاره د کار موندن لپ

اړیــن امــر دی او یــو شــمېر ګډونوالــو خواشــیني ښــودلې چــې 

د کانونــو غیــر قانــوين ســپړل او د کاين مــوادو قاچــاق د ټولنــو 

ترمنــځ د جګــړې ډېرېــدو ســبب شــوي.

ــې  ــوده چ ــي وښ ــه اړه ناهی ــوع پ ــو د دې موض ــروپ غړی د ګ

ــي  ــوال متویلوونک ــت او نړی ــال، دول ــیزو پرمه ــرو دوو لس د تې

بریــايل نــه شــول چــې د کلیــوايل اقتصــاد پــه برخــه کــې 

ــړي. ــه وک ــې پانګون تلپات

FES, MADPO, APPRO ©

دویمه ستونزه: منظم یا نظیم شوي جرمونه

د ګډونوالــو پــه انــد د جګــړې دویــم المــل د هېــواد لــه پولــو 

څخــه د بانــدې د انســان، توکــو او مخــدره مــوادو پــه قاچــاق او 

تولیــد کــې د ښــکېلو جنايــي شــبکو د قــدرت ملنــه ده.

ــه پــه پراخــه کچــه د عامــه نظــم پــه ســاتلو او   امنیتــي ځواکون

د هغــو جنايــي شــبکو پــه کنټــرول کــې پاتــې بلــل شــوي چــې 

ــه  ــت رسه اړیک ــه دول ــم ل ــو او ه ــله وال ــه وس ــم ل ــره ه ــر ډې ت

ــه  ــه کــې، رســمي عــديل نظــام د ګڼــو کســانو ل ــه پایل ــري. پ ل

انــده شــدیدا ً کمــزوری او د جنايــي عنــارصو تــر کنټــرول 

ــږي.  ــل کې ــدې ګڼ الن

ــز  ــۍ او ټولنی ــون واکمن ــکټور، قان ــر س ــت پ ــل الرې د امنی ح

ــوې دي.  ــدې ش ــل وړان ــز رسه م ــه مترک ــدې ل ــت بان خوځښ

ــو  ــو الرو او رسحدون ــق و چــې د لوی ــي تواف ــه دې اړه عموم پ

ــي  ــه د امنیت ــری بحثون ــو ډی ــا ده خ ــه اړتی ــرول ت ــاک کنټ اغېزن

ســکټور د سیســتامتیک  اصــالح پــر اړتیــا مترکــز درلــود ترڅــو 

ــه  ــي پ ــي چارواک ــي کوونک ــون پ ــې د قان ــه يش چ ډاډ ترالس

ــاک ډول  ــه اغېزن ــون پ ــړي، قان ــه ک ــه ترالس ــه روزن ــبه بڼ مناس

پلــی او هغــو ټولنــو تــه ځــواب ویونکــي اويس چــې دوی یــې 

ــام د  ــي نظ ــو او عديل�قضاي ــر پولیس ــري. پ ــده ل ــاتلو دن د س

بــاور کمېــدل هــم د غیــر قانــوين فعالیتونــو د پراخېدلــو یــو لــه 

ــو ګڼــل شــوی.  بنســټیزو عوامل

ــه خپلــو ګټــو څخــه د دفــاع پــه الره  ــو او پنالیســتانو ل ګډونوال

ــړ او  ــګار وک ــم ټین ــوع ه ــر موض ــت پ ــز خوځښ ــې د ټولنی ک

یادونــه وشــوه چــې د متقابــل بــاور ډېرولــو، د امنیتــي ســکټور 

او محــي ټولنــو د اســتازو ترمنــځ د هڅــو رشیکولــو لپــاره بایــد 

ــر څــه ويش. مثــال، د خوســت یــوه پنالیســت وویــل: ال ډې

کــه ټولنــې لــه پولیســو رسه همــکاري وکــړي او پولیس 

هــم خپلــې دنــدې پــه ســمه توګــه تــررسه کــړي، مــوږ 

بــه لــه قاچــاق رسه پــه مبــارزه کــې بریــايل شــو. لــه دې 

ــه  ــرم ل ــوک د مج ــوم څ ــه ک ــې کل ــو چ ــوږ وین رسه، م

نیولــو رسه مرســته وکــړي، پولیــس یــې د څــو افغانیــو 

ــبب  ــه کار س ــوي. دغ ــويش ک ــه خ ــې بېرت ــدل ک ــه ب پ

ــاوره  ــې ب ــت ب ــر پولیســو او دول شــوی چــې خلــک پ

دي؛  منســجمې  او  پیــاوړې  ټولنــې  زمــوږ  يش]...[ 

هغــوی پــه تېــره کــې لــه خپلــو ګټــو دفــاع کــړې او د 

ــر کار ويش. ۱  ــد ال ډې ــې بای ــاره ی ــو لپ ــت لوړول ظرفی

ــت. ــتازې، خوس ــي اس ــته، دولت ــځینه پنالیس ــمېره ښ ش

دینــي رهــران، ټولنیــز مخــور او د ځوانانــو ټولنــې د هغــو 

کســانو لــه ډلــې دي چــې کېــدای يش د دولــت او ټولنــو د یــوه 

ــډ يش. ــه راغون ــه اغېزناکــه بڼ ــه الرې پ ګــډ نوښــت ل

 

FES, MADPO, APPRO ©

درېیمه ستونزه: د  رسچینو  په رس جګړه

د ځمکــو پــر رس شــخړو تــه پــه ځانګــړې توګــه هغــو والیتونــو 

ــه  ــه توګ ــو پ ــايس دالیل ــوايل د اس ــړې او تاوتریخ ــې د جګ ک
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ــو ترمنــځ  ــا برخــه دي. د ټولن ــې پکتی اشــاره شــوې چــې د لوی

ځینــې جګــړې څــو لســیزې اوږدې شــوې او کــه چېــرې 

ولیــدل يش چــې د جګــړې یــو طــرف د بــل پــر حقونــو تېــری 

کــوي، د جګــړې اور لــه رسه تــازه کېــږي. د دغــو جګــړو 

ناڅاپــي ډېرېــدل د قومونــو ترمنــځ ســیالۍ او د ســلګونه او 

ــدای يش د  ــدل، کې ــو راغونډې ــه جنګیالی ــت زرګون ــې وخ ځین

)TLO, 2013( .تاوتریخوالــی د لــوړې کچــې ســبب يش

ــر رس د  ــه کچــه د ځمکــې پ ــې پ ــده، د ټولن ــه ان ــو ل د ګډونوال

ــوا  ــوې خ ــه ی ــتل ل ــی اوښ ــه تاوتریخوال ــدل او پ ــخړو ډېرې ش

پــه ګاونډیــو ټولنــو کــې د مخــورو کســانو ترمنــځ د همــکارۍ 

ــه بلــې خــوا د ســپین ږیــرو او ځوانانــو ترمنــځ د  ــه کولــو او ل ن

نســي واټــن رامنځتــه کېــدو لــه املــه دي او یــا دا چــې د ټولنــې 

ځــوان غــړي د ځمکــو د حــدودو ټاکنــې، لــه رسچینــو څخــه 

د ګټــه اخیســتنې او د ځمکــو د مالکیــت پــه اړه لــه دغــه شــان 

عــريف هوکــړو څخــه خــر نــه لــري. 

د ځمکــو د مالکیــت اړونــد موضــوع پېچلتیــا، د هغــو ضوابطــو 

ــو، د  ــه رس د اختالفون ــا رشعــي( پ د چــوکاټ د ډول )عــريف ی

ــوب او د  ــا څرګندت ــدودو ن ــو د ح ــخيص ځمک ــي او ش دولت

ځمکــو د اســنادو نــه شــتوايل لــه املــه ال پســې ډېرېــږي.

پــه  او  شــدت  لــه  جګــړې  د  هــم  دولــت  همدارنګــه، 

ــاکام  ــې ن ــوي ک ــاک مخنی ــه اغېزن ــتلو څخ ــوايل اوښ تاوتریخ

ګڼــل کېــږي. د یــوه پنالیســت پــه خــره:

خپــاره شــوي قوانیــن پــه محــي کچــه نــه پلــې کېــږي. 

ــر رس  ــو پ ــو ځمک ــې د غرنی ــا ک ــه پکتی ــه لوی ــال ً، پ مث

شــخړو د لســګونو تنــو ژونــد اخیســتی. د دولــت هغــه 

یوازینــی کار چــې تــررسه کــوي یــې دا دی چــې 

د اوربنــد غوښــتنه کــوي خــو د ســتونزې د دایمــې 

ــه  ــوالی. پ ــدې ک ــه يش وړان ــل الره ن ــاره ح ــل لپ ح

ــږي  ــول کې ــه نی ــورې کوونکــي ن تاوتریخــوايل الس پ

او د جګــړې د بیــا تــازه کېــدو خطــر پــر خپــل ځــای 

ــرول  ــر کنټ ــو ت ــس، د طالبان ــږي]...[ برعک ــې کې پات

ــر الس  ــر ت ــه تدابی ــخت ګیران ــې س ــاحو ک ــدې س الن

ــوالی  ــه يش ک ــوک ن ــوي دي. هېڅ ــول ش ــدې نی الن

د هغــوی قوانیــن او مقــررات تــر پښــو النــدې کــړي. 

ــرې  ــه چې ــي. ک ــې ووه ــوالی ون ــه يش ک ــوک ن هېڅ

محــي حکومــت مروعیــت غــواړي، بایــد قانــون پــه 

جــدي توګــه پلــی کــړي – ۲ شــمېره نارینــه پنالیســت، 

ــا ــتازی، پکتی ــو اس د ځوانان

د والیــت د مرکــز شــاوخوا للمــې ځمکــې چــې پــه کــې 

د رغونــې او جوړونــې امکانــات شــته، د دولتــي چارواکــو 

ــه  ــخړو پ ــد ش ــو اړون ــول او د ځمک ــو غصب ــوا د ځمک ــه خ ل

ــي  ــر دولت ــي، پ ــټم ناکام ــي سیس ــې د عديل�قضاي ــو ک هوارول

ــل دی.  ــل دلی ــدو ب ــاوره کې ــې ب ــټونو د ب بنس

ــخړو  ــه رس د ش ــو پ ــوري، د ځمک ــه لیدل ــو ل ــروپ د غړی د ګ

ــه  ــه برخ ــاوت پ ــو او قض ــې ورکول ــې د قبال ــوارول د ځمک ه

ــې  ــه پس ــځ پرل ــو ترمن ــي ټولن ــو او مح ــي چارواک ــې د دولت ک

همکاریــو تــه اړتیــا لــري. ځینــو ګډونوالــو وړاندیــز وکــړ چــې 

عــريف قبالــې بایــد پــه رســمیت وپېژنــدل او ثبــت يش. ځینــو 

ــديل� ــمي ع ــو او رس ــريف مکانیزمون ــل ع ــخړو دح ــورو د ش ن

ــړه. د  ــتنه وک ــدو غوښ ــو ټینګې ــځ د اړیک ــټم ترمن ــي سیس قضاي

ګــروپ یــوه غــړي د ځمکوالــۍ د ترکیبــي سیســټمونو یــو مثــال 

ــدې کــړ: وړان

قومــي شــوراګانې کــوالی يش د رسچینــو پــر رس د 

شــخړو پــه هوارولــو کــې اغېزنــاک رول ولوبــوي. 

هغــوی د همــدې ټولنــې لــه غړیــو څخــه تشــکیل 

شــوي. پــه خوســت کــې د شــخړو هوارولــو یــو 

کمیســیون لــه دولتــي چارواکــو او د قومونــو لــه اســتازو 

څخــه جــوړ دی او د ځمکــې د مالکیــت پــه رس را 

والړو شــویو ســتونزو هــوارو کــې ښــه اغېزنــاک ثابــت 

ــه ــدين ټولن ــت ، م ــه پنالیس ــمېره نارین ــوی �۲ ش ش

لــه دې رسه، د دولــت او ولــس ترمنــځ د اړیکــو ښــه کولــو پــه 

الره کــې هڅــې بایــد لــه فســاد او د رسچینــو لــه نــاوړه مدیریت 

رسه د مبــارزې لــه الرې، ال پیــاوړې او مالتــړ یــې ويش. 

څلورمه ستونزه: د وسلو وېش

ــوړه  ــو ل ــلو لرل ــاق او د وس ــلو قاچ ــې د وس ــو ک ــه رسحدون پ

ــې    ــوايل ک ــه زیات ــی رحامن ــه ب ــخړو پ ــړو او ش ــه، د جګ کچ

ــږي. ــل کې ــل ګڼ ــوی الم ل

یــو شــمېر ګډونوالــو د ولــس د امنیــت پــه ســاتلو کــې د دولــت 

ــه راز د  ــت او دغ ــراخ مالکی ــلو پ ــته د وس ــۍ  وروس ــه ناکام ل
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ــاره  ــه اش ــو ت ــلح کېدل ــو مس ــي  ټولن ــاره د ځای ــاتلو لپ ــان  س ځ

کــړې.

ګډونوالــو یوځــل بیــا د دولتــي بنســټونو)دلته امنیتــي ځواکونه(، 

د عــريف حکومتــي عامالنــو او مــدين ټولنــې د اســتازو ترمنــځ 

د ال ډېــرې همــکارۍ او اړیکــو پــر اهمیــت ټینــګار وکــړ.

ــوين چــوکاټ  ــرې مترکــز وشــو، د قان ــه برخــه چــې پ ــه بل هغ

ــزا  ــه س ــو ت ــې مجرمان ــر ک ــام مح ــه ع ــق او پ ــاک تطبی اغېزن

ورکــول وه. د تاوتریخــوايل کوونکــو کســانو پــراخ خوندیتــوب 

تــه د هغــه المــل پــه توګــه اشــاره وشــوه چــې د تاوتریخــوايل او 

جنايــي پېښــو د ال زیاتېــدو ســبب کېــږي.

 

 FES, MADPO, APPRO ©

پایله

ــې  ــرې پایل ــور س ــه اړه، څل ــډې پ ــځ زون د غون ــوېل ختی د س

ــدې کــوالی شــو. وړان

لومــړی، داســې ښــکاري چــې د اقتصــادي رغونــې موضــوع د 

ولــس د اندېښــنو پــه محــراق کــې ځــای لــري. د ګڼــو ګډونوالو 

ــات او  ــادي ثب ــت، اقتص ــي امنی ــوله د خوراک ــې س ــاره، تلپات لپ

مناســبو کاري رشایطــو تضمیــن دی. رسچینــو تــه پــه الرسيس 

ــو  ــو چــې دا هــم د نابرابری ــرۍ او د فســاد پراخېدل ــا براب کــې ن

زیاتېــدو ســبب کېــږي، د خلکــو غوســه را پارولــې ده.

دویــم، د هغــو حکومتــي بنســټونو او دغــه راز د ولــس د 

ــه  ــو پ ــوی د ظرفیتون ــې د هغ ــه ک ــه برخ ــو پ ــوره کول ــاوو پ اړتی

تــړاو د خلکــو ترمنــځ شــدیده بــې اعتــامدي شــتون لــري چــې 

پــه تېــرو دوو لســیزو کــې رامنــځ تــه شــوي. د دولتــي سیســتم 

بــې کفایتــي، ټیــټ ظرفیــت، نــا مســلکي تــوب او پــه فســاد کــې 

ډوبتیــا تــه د هغــو عواملــو پــه توګــه اشــاره شــوې چــې د دولــت 

ضــد احساســاتو تــه ملنــه وهــي. 

ــو  ــت د هڅ ــاره د دول ــاتنې لپ ــخ س ــه د مخام ــو څخ ــه خلک ل

ــو پاراډاکــس او ضــد  ــګار، ظاهــرا ً ی ــو تین ــا د ګډونوال ــر اړتی پ

ــۍ  ــه هغــې شــدیدې ناهیل او نقیــض خــرې دي خــو شــاید ل

ــه  ــټونو پ ــو او بنس ــي چارواک ــې د حکومت ــري چ ــړاو ول رسه ت

اړه څرګنــده شــوه. د ټرانســپورټي زیربنــاوو جوړولــو او اوبــو د 

مدیریــت لپــاره ټولګټــې دولتــي پــروژې او د کرنــې پــه پراختیــا 

کــې د دولــت ګــډون، هغــه موضوعــات دي چــې د اقتصــادي 

رغونــې پــه اړه د بحثونــو پرمهــال ورتــه ډېــر ځلــه اشــاره وشــوه. 

ــې د  ــذ ک ــه تنفی ــون پ ــتانو د قان ــو او پنالیس ــه ګډونوال همدارنګ

روڼتیــا او مؤثریــت پــر اړتیــا ټینــګار وکــړ او د قانــون پــه پــي 

کولــو کــې یــې د دولــت ناکامــي د طالبانــو پــه محاکمــو کــې 

د عدالــت لــه جــدي، اټــکل وړ او ژر تطبیــق رسه پرتلــه کــړه.

درېیــم، ګډونوالــو او پنالیســتانو پــه یــوه انــدازه د دولتــي 

ــځ د ال  ــتونو ترمن ــريف جوړښ ــي ع ــا دولت ــي ن ــټونو او مح بنس

ــو او د  ــه بحثون ــړ. پ ــګار وک ــت ټین ــر اهمی ــکارۍ پ ــرې هم ډې

پالیســیو پــه پــي کولــو کــې د محــي اســتازو، دینــي علــاموو 

او د مــدين ټولنــې د فعاالتــو ورګــډول، هغــه ګــډه موضــوع وه 

ــه وشــول.  چــې د ټولــې غونــډې پــه جریــان کــې پــرۍ بحثون

پــه پــای کــې دا چــې د دولــت او د پالیســیو او قوانینــو پــه پــي 

ــا بــاورۍ  کولــو کــې د هغــه پــر وړتیــاوو لــه شــدید شــک او ن

رسبېــره، ګډونوالــو پــه اوســني قانــوين چــوکاټ کــې پــر ســاتل 

شــویو ارزښــتونو ټینــګ بــاور درلــود؛ پــه ځانګــړې توګــه 

ــو  ــوال د ټول ــوه ګډون ــې ی ــې چ ــه اړه، داس ــون پ ــايس قان د اس

ــو مــور و نومــاوه.  قوانین

لــه همــدې املــه، د حکومتوالــۍ د موضــوع پــه تــړاو د دوحــې 

ــه  ــنو رسچین ــم د اندېښ ــو او ه ــم د هیل ــه، ه ــرو پایل ــرو ات د خ

ده؛ هیلــې لــه دې پلــوه وې چــې ښــايي د جګــړو ټغــر ورټــول 

ــړه  ــه هوک ــولې دغ ــې د س ــوه چ ــه دې پل ــنې ل ــړي او اندېښ ک

ــبب  ــګ س ــه ت ــه منځ ــټونو ل ــي بنس ــنیو حکومت ــايي د اوس ښ

ــر  ــدان مؤث ــټونه چن ــي بنس ــني حکومت ــم اوس ــه ه ــه څ يش )ک

ــه دي(. ن
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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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