
د سولې په بهیر کې د خلکو غږ

د سولې په بهیر کې د خلکو غږ

محمد فهیم دشتي





د سولې په بهیر کې د خلکو غږ

وږی 1398





vi ............................................................................................................................................................................................. رسیزه

1 ............................................................................................................................................................ د سولې په بهیر کې د خلکو غږ

2 ..................................................................................................................................................................... د افغانستان د پالیسۍ ډله

2 ......................................................................................................................................... د سولې پروسې په تړاو دریځ/ یوه نظر پوښتنه

6 .............................................................................................................................................................................................. لنډیز:

7 ................................................................................................................................................................. ۱- سوله او اقتصادي پراختیا

8 .......................................................................................................................................................................... ۲-  سوله او ګاونډیان

9 ..................................................................................................................................................... ۳- د پوهنې له الرې د بحران کمښت

۴- د ناامني او تاوتریخوايل له منځه وړل............................................................................................................................................... 10

10 .................................................................................................................................................................................. ۵-  یو بل منل

11 ............................................................................................................................................................ ۶- د ټولو افغانانو لپاره عدالت

12 ............................................................................................................................................................................................. نچوړ

لړلیک



 vi

ــیايس  ــی س ــو پخوان ــان ترټول ــه )FES( د آمل ــرت ټولن ــش ای د فریدری

ــۍ  ــوی او د دموکراس ــیس ش ــې تاس ــه ۱۹۲۵ کال ک ــې پ ــټ دی چ بنس

اصــي ارزښــتونو تــه ژمــن دی. )FES( پــه ټولــه نــړۍ کــې لــه ۱۰۰ څخــه 

ــر  ــو ت ــدود دولتون ــې د مح ــمېر ی ــات ش ــې زی ــري، چ ــه ل ــات دفرتون زی

ولکــې النــدې ســیمو او یــا حتــا د جګــړو پــه ســیمو کــې او یــا هــم پــه 

ــه جنــګ وروســته پــه هغــه کــې ســوله رامنځتــه  هغــه ټولنــو کــې چــې ل

ــوي. ــوې ده، کار ک ش

)FES( د مطالعاتــو، کنفرانســونو او ســمینارونو لــه الرې د ســولې ظرفیــت 

لوړولــو او ټــول شــموله خــرو اتــرو رامنځتــه کولــو لپــاره کار کــوي ترڅــو 

د هــر چــا لپــاره د دوامــداره ثبــات او هوســاینې ترالســه کولــو کــې مرســته 

وکړي.

ــه  ــه ملانځن ــزې څخ ــلمې کلی ــۍ س ــې د خپلواک ــې چ ــتان ک ــه افغانس پ

ــې  ــه ختمېدونک ــې ن ــاره هڅ ــولې لپ ــې د س ــکاري چ ــې ښ ــوه، داس وش

پدیــده ده. شــاوخوا څلــور لســیزو تاوتریخوالــو او جګــړو د خلکــو 

ــو  ــې کېدل ــې د پات ــواد ک ــه هې ــې پ ــړی دی چ ــره ک ــد متاث ــی ژون ورځن

ــديل.   ــه دي توانې ــودو ن ــه پرېښ ــه پ ــم د هغ ــا ه ــی او ی ــی نیول ــم ی تصمی

میلیونونــه وګــړي چــې ګاونډیــو هېوادونــو او یــا هــم نــورو هېوادونــو تــه 

کــډوال شــوي دي، د کورنیــو جګــړو زیــان یــې لــه ځــان رسه وړی دی. 

ــې د هغــه  ــه کېدن ــې ځای ــاوې او ب اوږدې شــخړې او همدارنګــه ویجاړتی

جوړښــتونو مانــع دي چــې امنیــت، عدالــت او خدمتونــه وړانــدې کــوي.

)FES( پــه ۲۰۰۲ کال کــې چــې د افغانســتان جنــګ ځپــي هېــواد لپــاره 

ــوال  ــمېر نړی ــو ش ــت، ی ــرت پرانیس ــل دف ــې خپ ــل ک ــه کاب ــم کال وو، پ مه

ــواد  ــز هې ــوله ای ــک او س ــې  او د دموکراتی ــا جوړون ــات او بی ــاړي ثب لوبغ

تــه ژمــن وو.

ــه  ــولې رامنځت ــموله س ــول ش ــورې، )FES( د ټ ــه پ ــه تراوس ــه وخت ــه هغ ل

کولــو زمینــه برابــروي ترڅــو افغانــان خونــدي او د ننګونــو رسه د ســمون 

ــو کــې مرســته وکــړي. ــاورۍ او تاوتریخــوايل دوران ماتول ــې ب او د ب

اوس مهــال نړیوالــه فعالــه دیپلومــايس پــه ځانګــړې توګــه د دولتــي 

رسیزه

ــې ټولنــې د اســتازو د افغانســتان  چارواکــو، د طالــب اســتازو، او د نړیوال

ــې او  ــي اتحادی ــورې، اروپای ــر آملــان پ ــو څخــه ت ــه اړه د ملګــرو ملتون پ

ــوب  ــه منځګړیت ــې پ ــې ډل ــه د درېیم ــري. تراوس ــان ل ــې جری ــیه ک روس

ــکند،  ــن، تاش ــکو، پک ــه، مس ــه دوح ــتې پ ــځ ناس ــواوو ترمن ــکېلو خ د ښ

ــات څخــه  ــه ســولې او ثب ــه افغانســتان کــې ل او اســلو کــې شــوي دي. پ

ــف  ــټونو ضع ــي بنس ــم د دولت ــه ه ــه څ ــن دی، ک ــر اړی ــړ ډې ــوال مالت نړی

او د افغانســتان جفرافیایــي موقیعــت باعــث شــوی دی چــې دغــه هېــواد 

ــه  ــر دې د همدارنګ ــره پ ــوی دی. رسبې ــړل ش ــورې ت ــو پ ــو منافع د بهرنی

ــه رســېدل  ــو کــې توافــق ت ــو مینځون ــه خپل ــان پ ــرو دوام او افغان خــرو ات

ــه کچــه د  ــړۍ او ســیمې پ ــه رابطــه د ن ــري، د افغانســتان پ ــر اهمیــت ل ډې

ــره رضوري ده. ــم دې ــا ه ــق فض ــاد او تواف اعت

د دغــه پوښــتنې پــه ځــواب کــې، FES او د افغانســتان د پالیســۍ ډلــې د 

ــر  ــږ( ت ــو غ ــې د خلک ــر ک ــه بهی ــولې پ ــې )د س ــو ک ــه لومړی ۲۰۱۹ کال پ

عنــوان النــدې طرحــه پــه الر واچولــه.  لــه مختلفــو قرشونــو پــه ســلګونو 

افغانانــو پــه نظــر څرګندولــو او بحثونــو کــې برخــه واخیســته او پــه 

لســګونه سپارښــتنې یــې وړانــدې کــړې چــې د ســولې د یــوې اجنــډا کــې 

شــاملیږي چــې خپلــه د افغانانــو لــه لــوري جــوړه او تنظمیــږي او د خلکــو 

ترمنــځ د هراړخیــز بحــث لپــاره د پیــل ټکــی چمتــو کــوي.

مــوږ د افغانســتان د پالیســۍ ډلــې د پــروژې رییــس او د دې لنډیــز 

ــه د  ــو ت ــو او هیوادوال ــتي او د دوی همکاران ــم دش ــاغي فهی ــوال ښ لیک

ــاوی  ــر درن ــه خاط ــو پ ــه ژمن ــې درېغ ــي او د ب ــز راتلونک ــوله ای دوی د س

ــوو. ک

داکرت مګدلینا کرچرن  

د اف ای اس افغانستان  د دفرت

رئیسه

امام الدین همدرد 

د اف ای اس افغانستان د دفرت

د پروګرام همغږي کونکی



د سولې په بهیر کې د خلکو غږ

  1د سولې په بهیر کې د خلکو غږ 

نــږدې یــو کال کیــږي، چــې  افغانســتان کــې د جنــګ پــای تــه رســولو او 

دایمــي ســولې تــه د رســېدلو لپــاره عمــي هڅــې روانــې دي.

ــه او  ــه برخ ــوري خپل ــل ل ــال بی ــې بی ــرو ک ــرو ات ــو خ ــه روان ــولې پ د س

ــیمې  ــکان، د س ــوال رشی ــه، نړی ــري ملتون ــکا، ملګ ــري. د امری ــت ل ارزښ

ــه دغــه  ــوه برخــه ســیايس کــړۍ پ ــت او ی ــان دول ــان، افغ ــه، طالب هېوادون

ــک دي. ــې رشی ــرو ک ــرو ات خ

ــه  ــې پ ــه ده چ ــه ورت ــه ت ــه څ ــه ــــ هغ ــوه ځانګړن ــرو ی ــرو ات ــه خ د دغ

کوملبیــا کــې د ســولې پروســه کــې رامنځتــه شــوه ـ د بحــث وړ مســایلو 

پټــول او نــه څرګنــدول دي، چــې پــه پایلــه کــې د افغانســتان د خلکــو پــه 

ــوي. ــه ک ــنې رامنځت ــام او اندېښ ــې ابه ــو ک ذهنون

د دغــه خــرو اتــرو یــوه بلــه ســتونزه  د هغــو خلکــو نظرونــو تــه ارزښــت 

نــه ورکــول دی چــې د ســولې او جنــګ ګټــه او تــاوان یــی اوس او یــا هــم 
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پــه راتلونکــي ژونــد بانــدې  پــه مســتقیم ډول اغیــزه کــوي. 

ــې د  ــو رسه چ ــه درک کول ــرې پ ــه،  د دې خ ــۍ ډل ــتان د پالیس د افغانس

ســولې پــه پروســه کــې د خلکــو د غــږ نــه اورېــدل یــوه لویــه ســتونزه ده 

او بایــد حــل يش پــه شــال، لویدیــځ، ســوېل او ختیځــو زونونــو کــې د 

ــه جــوړ  ــځ بحثون ــې د خلکــو ترمن ــړاو ی ــه ت ــو پ ــو اړخون ســولې د مختلف

ــدې  ــدې وړان ــه الن ــرو پایل ــرو ات ــو او خ ــه بحثون ــې د دغ ــړي دي، چ ک

ــږي. کی

ــه د  ــو څخ ــو قرشون ــه مختلف ــږ، ل ــو غ ــې د خلک ــه ک ــه پروس ــولې پ د س

ســولې خــرو اتــرو اړونــد مســایلو پــه تــړاو د خلکــو د نظرونــه راټولولــو 

ــه هڅــه کــي دي.  پ

ــار او  ــار، کنده ــان، ننګره ــخ، بامی ــه بل ــتې پ ــدې ناس ــوان الن ــر دې عن ت

هــرات والیتونــو کــې د ۶۰۰ کســانو پــه ګــډون تــررسه شــوې وې او یــادو 
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غونــډو تــه ځوانــان، ښــځې، دینــي عاملــان، قومــي مــرشان، محصلیــن، د 

مــدين ټولنــو فعــاالن او رســنیز مســوولین رابلــل شــوي وو. دغــه ناســتې د 

ــه تــر جــون  ــه لــوري د ۲۰۱۹ کال د مــارچ ن افغانســتان د پالیســۍ ډلــې ل

میاشــتو کــې تــررسه شــوې.

 د تــررسه شــوو ناســتو ګډونوالــو، پــه شــپږو محورونــو کــې چــې د 

افغانســتان د پالیســۍ ډلــې لــه لــوري ټــاکل شــوي وو) ســوله او اقتصــادي 

ــت،  ــوله او امنی ــل، س ــل من ــو ب ــوله او ی ــان، س ــوله او ګاونډی ــا، س پراختی

ســوله او ښــوونه او روزنــه او ســوله او عدالــت( پــه کاري ډلــو کــې بحثونــه 

وکــړل.

د بحثونــو پــه پــای کــې، د هــرې ډلــې اســتازو، د خپلــو بحثونــو پایلــې لــه 

نــورو ګډونوالــو رسه رشیکــې کــړې.

ــو د  ــتو د ګډونوال ــوو ناس ــر ش ــي، د ذک ــدې راځ ــې الن ــه چ ــه څ ــر هغ ه

ــز دی. ــو لنډی ــزو بحثون ــه ای ــو او ډل ــتنو او وړاندیزون غوښ

د افغانستان د پالیسۍ ډله

ــه  ــه وروســتیو کــې پ ــالدي کال پ ــه د ۲۰۱۱ مې د افغانســتان د پالیســۍ ډل

ســیمه ایــزو خــرو اتــرو کــې د حضــور پــه موخــه جــوړه شــوه. آملــاين 

ــي  ــې اص ــۍ د ډل ــتان د پالیس ــې د افغانس ــرت چ ــش ای ــټ، فریدری بنس

ــه  ــې دې ت ــه هندوســتان او پاکســتان کــې ی ــړی بنســټ دی، چــې پ مالت

ورتــه د پالیســۍ لــه ډلــو څخــه مالتــړ کــوو او د افغانســتان د پالیســۍ لــه 

ــه. ــه برابرول ــرو زمین ــو د خــرو ات ــې رسه یــې د هغــو ډل ډل

پــه بــل ګام کــې د ایــران، چیــن، روســیې، ترکیــې او منځنــۍ آســیا 

هېوادونــو دولتــي او غیــر دولتــي کارپوهــان هــم دغــه خــرو اتــرو تــه وبلل 

ــو او د پالیســۍ  ــه دغــه کارپوهان ــې ل شــول، او د افغانســتان د پالیســۍ ډل

لــه ډلو)پــه ټولــه کــې لــه ذکــر شــوو هېوادونــو څخــه ۶۵ کارپوهانــو( رسه 

یــو اړخیــزې، دوه اړخیــزې، درې اړخیــزې او څــو اړخیــزې ناســتې تــررسه 

ــه ۲۰۱۴ کال وروســته د افغانســتان  کــړې، چــې د دغــه طرحــو پایلــه د)ل

انځــور( تــر عنــوان النــدې یــوه ســیمه ایــزه پالیــي وه، چــې پــه افغانســتان 

ــرې  ــړه او د ه ــه وک ــو پلټن ــدا کول ــې پی ــتونزو د ریښ ــې، د س ــیمه ک او س

ســتونزې لپــاره یــې حــل الرې وړانــدې کــړې.

ــه  ــډون پ ــې د ګ ــیو ک ــو پالیس ــزو او نړیوال ــیمه ای ــي، س ــه م ــه پ دا طرح

ــه  ــې ل ــل ک ــارک او بروکس ــاد، نیوی ــالم اب ــي، اس ــل، ډه ــه کاب ــه پ موخ

ــوه. ــه ش ــټونو رسه رشیک ــي بنس ــر دولت ــي او غی دولت

ــي  ــې چلوونک ــۍ ډل ــتان د پالیس ــې د افغانس ــو ک ــه لومړنی د ۲۰۱۸ کال پ

او د فریدریــش ایــرت بنســټ مســوولینو د افغانســتان د پالیســۍ ډلــې د 

بیــا جوړولــو پــه طرحــه کار وکــړ، چــې پــه پایلــه کــې پــه دغــه ډلــه کــې 

جوړښــتي بدلــون رامنځتــه شــو او همدارنګــه د ډلــې لپــاره غــورې موخــې 

تعریــف شــوې.

ــه امنیتــي، ســیايس، اقتصــادي،  ــه پ اوس مهــال د افغانســتان د پالیســۍ ډل

رســنیزو او مهاجرینــو پــه برخــو کــې پــه مــي او ســیمه ایــزه کچــه فعالــه ده.

د سولې پروسې په تړاو دریځ/ یوه نظر پوښتنه

ــو  ــې ۶۰۰ تن ــتنه ک ــر پوښ ــوه نظ ــه ی ــې، پ ــړ ک ــه ل ــتو پ ــادو ناس د ی

ګــډون کــړی وو چــې پــه کــې د ســولې پروســې او د دغــه پروســې 

او همدارنګــه د ســولې  لــه دریــځ  اړونــد د دوي  پــه  لوبغــاړو  د 

او د  امنیــت مســله  اندېښــنو، د  راتلونکــې موافقــې څخــه د دوي 

ــاين  ــې قرب ــرو ک ــولې خ ــد د س ــه بای ــې ن ــه اړه چ ــتونو پ ــه ارزښ هغ

يش، پوښــتل شــوي وو.

ــوال )پــه ټولــو والیتونــو  ــو خــرو پــه اړه، اکــره ګډون د ســولې روان

یــې  بــاور  خپــل  او  وو  خوشــبینه  زیــات(  ســلنې   ۵۰ لــه  کــې 

ــځ  ــو من ــو د ګډونوال ــو والیتون ــال د بېالبېل ــدې ح ــه هم ــودلی. پ ښ

ــوی  ــه،  هغ ــه توګ ــال پ ــود؛ د مث ــتنون درل ــرق ش ــدو ف ــې د خپرې ک

چــې خوشــبینه وو پــه ننګرهــار کــې یــې زیــات شــمېر درلــود؛ 

ــودلې  ــنه ښ ــو اندېښ ــلنه ګډونوال ــږدې ۵۰ س ــې ن ــرات ک ــه ه ــر پ مګ

ــو کــې  ــه بیــال بیلــو والیتون ــر جــون میاشــتو کــې پ دغــه ناســتې چــې د مــارچ ت

ــر رسه شــوې ت
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ــې دي. ــې بلل ــام رسه رشیک ــه ابه ــې ل ــرې ی ــه خ او دغ

پــه بلــخ او بامیانــو کــې ښــځې لــه نارینــه وو ډېــرې د ســولې روانــې 

پروســې تــه خوشــبینه وې؛ مګــر پــه ننګرهــار کــې؛ هغــه ځــای 

ــځینه  ــو ښ ــه وه، کم ــبیني زیات ــو خوش ــورو والیتون ــه ن ــې ل ــه چ چېرت

ــتنې  ــبیني ښــودلې ده، همدارنګــه د دغــه نظــر غوښ ــو خوش ګډونوال

ــه  ــه پ ــنې کچ ــۍ او اندېښ ــې د بدبین ــوه چ ــه ش ــې معلوم ــه ک ــه پایل پ

هــرات او بامیانــو کــې د نارینــه وو ترمنــځ ډېــره وه او ښــځو پــه 

ــودلې ده. ــي ښ ــې بدبین ــخ ک ــد او بل هلمن

د ســولې پــه پروســه کــې د دولــت د دریــځ او رول پــه اړه، پــه 

ــه  ــوښ وو. ل ــوال خ ــات ګډون ــلنه زی ــه ۷۰ س ــې ل ــو ک ــو والیتون ټول

دې جملــې ښــځو ډېــره خوښــي ښــودله پــه ځانګــړې توګــه پــه 

ــه  ــې پ ــې چ ــال ک ــې ح ــه داس ــې؛ پ ــرات ک ــار او ه ــار، کنده ننګره

ــه  ــت ل ــې د دول ــه ک ــه پروس ــه دغ ــوال، پ ــې ګډون ــو ک ــخ او بامیان بل

رول څخــه اندېښــمن وو او ناخوښــي یــې څرګندولــه.

ــې  ــه ک ــه پروس ــولې پ ــو، د س ــره ګډونوال ــتنې اک ــر پوښ ــه نظ د دغ

د خلکــو لپــاره پــه عمــده او برخلیــک ټاکونکــی رول قایــل وو؛ 

ــک دا رول  ــا خل ــې آی ــه دې اړه چ ــې پ ــره ی ــال اک ــدې ح ــه هم پ

ــه بدبیــن وو او ناخوښــي یــې ښــودله. پــه ننګرهــار او  لــري او کــه ن

د بلخ ښځینهد ننګرهار ښځینه د بامیانو ښځینه د هرات ښځینه د کندهار ښځینه

د بلخ نارینهد ننګرهار نارینه د بامیانو نارینه د هرات نارینه د کندهار نارینه

خوشبینه او امیدوار نامعلوم شکمن او نا امید
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ــې  ــه ک ــه پروس ــولې پ ــوال، د س ــتنې ګډون ــر پوښ ــې د نظ ــار ک کنده

ــه دې اړه د بدبینــۍ کچــه د  ــه خوشــبینه وو؛ مګــر پ د خلکــو رول ت

ــه وه. ــځ ټیټ ــو ترمن ــرات د ګډونوال ه

د دې پوښــتنې پــه ځــواب کــې، چــې د ســولې پــه پروســه کــې 

لــه  ویونکــي  ځــواب  نارینــه  ارزوئ؟  ډول  څــه  رول  طالبانــو  د 

ــان  ــه دې جری ــان پ ــې طالب ــاور وو چ ــه دې ب ــات پ ــځينه وو زی ښ

د  څلــوره  پــه  یــو  ویونکــو  ځــواب  د  لــري.  رول  مخکــښ  کــې 

کــوي.  ارزیــايب  مثبــت  رول  طالبانــو  د  کــې  پروســه  پــه  ســولې 

ــو  ــواب ویونک ــه ځ ــه درېیم ــو پ ــږدې ی ــې ن ــو ک ــه بامیان ــوازې پ ی

ــخ، ننګرهــار او کندهــار  ــه بل ــی او پ ــت بلل ــو رول مثب ښــځو د طالبان

ــې د  ــاور دي، چ ــه دې ب ــځې پ ــې ښ ــواب ویونک ــې ځ ــو ک والیتون

ــه  ــر پ ــف دی؛ مګ ــف ضعی ــو موق ــې د طالبان ــه ک ــه پروس ــولې پ س

هــرات کــې ښــځې پــه دې بــاور دي، چــې د ســولې پــه پروســه کــې 

برتــره دی. طالبانــو رول  د 

ــه او هــم ښــځينه،  ــوال، هــم نارین د دغــه نظــر غوښــتنې اکــره ګډون

ــوښ  ــه خ ــه رول څخ ــو ل ــرو ملتون ــې د ملګ ــه ک ــه پروس ــولې پ د س

توګــه  ځانګــړې  پــه  وه  وړ  تآمــل  د  کچــه  ناخوښــو  د  مګــر  وو؛ 

پــه بامیانــو کــې چــې پــه زیاتــه کچــه ځــواب ویونکــي نارینــه 

د بلخ ښځینهد ننګرهار ښځینه د بامیانو ښځینه د هرات ښځینه د کندهار ښځینه

د بلخ نارینهد ننګرهار نارینه د بامیانو نارینه د هرات نارینه د کندهار نارینه

وضعیت به ښه يش وضعیت به هاغه شان باتې يش وضعیت به نور هم خراب يش
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او ښــځې پــه دغــه پروســه کــې د ملګــرو ملتونــو لــه رول څخــه 

وو. ناخــوښ 

لــه ځــواب ویونکــو څخــه غوښــتل شــوي وو چــې د ســولې لــه 

ــه  ــي ل ــواب ویونک ــره ځ ــړئ. اک ــان ک ــتنې بی ــې غوښ ــې خپل پروس

ــه  ــه پ ــړې توګ ــه ځانګ ــد وو پ ــه من ــې هیل ــې پایل ــې د مثبت دې پروس

ــې  ــخ ک ــرات، او بل ــه ه ــر پ ــې؛ مګ ــو ک ــار او بامیان ــار، کنده ننګره

ــې  ــاور وو چ ــه دې ب ــا پ ــودلې او حت ــنه ښ ــو اندېښ ــواب ویونک ځ

ــره يش. ــم بدت ــه دې ه ــت ل ــري وضعی ــکان ل ام

ــه  ــه پروس ــولې پ ــد د س ــتونه بای ــوم ارزښ ــې ک ــتنه دا وه چ ــه پوښ بل

ګزینې)دینــي  واړه  ګډونوالوڅلــور  اکــره  يش؟  نــه  قربــاين  کــې 

ــه  ــه نښ ــه( پ ــځو حقون ــان آزادي او د ښ ــرايس، بی ــتونه، دموک ارزښ

ــي  ــه دین ــې پ ــار ک ــار او کنده ــه ننګره ــال پ ــه دې ح ــړې وې؛ پ ک

کــې  ننګرهــار  او  بلــخ  پــه  وو،  شــوی  ټينــګار  زیــات  ارزښــتونو 

ــو  ــګار کاوه او د دیموکراتیک ــو ټین ــر حقون ــځو پ ــخو د ښ ــره ښ زیات

ــې وو. ــو ک ــه بامیان ــداران پ ــر طرف ــاتلو ډې ــتونو س ارزښ

د بلخ ښځینهمجموع ښځینه د بامیانو ښځینه د هرات ښځینه د کندهار ښځینه د ننګرهار ښځینه

د بلخ نارینهمجموع نارینه د بامیانو نارینه د هرات نارینه د کندهار نارینه د ننګرهار نارینه

دیني ارزښتونه دیموکراتیک سیستم د ښځو حقوق د بیان آزادی پاسنۍ ټوله
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لنډیز:

ــي  ــه راغ ــه او وړاندیزون ــو نظرون ــو افغانان ــې د ۶۰۰ زیات ــن ک ــه دې م  پ

ــې  ــو ک ــرات والیتون ــار او ه ــار، ننګره ــان، کنده ــخ، بامی ــه بل ــې پ دي چ

یــې)د ســولې پــه پروســه کــې د خلکوغــږ( تــر عنــوان النــدې ناســتو کــې  

ګــډون کــړی وو.

ــر جــون میاشــتو کــې د افغانســتان د پالیســۍ  ــه ت ــارچ ن دغــه ناســتې د م

ــوري تــررسه شــوې. ــه ل ــې ل ډل

ــو کــې چــې د افغانســتان  ــه شــپږو محورون ــو، پ ــادې ناســتې ګډونوال د ی

د پالیســۍ ډلــې لــه لــوري ټــاکل شــوي وو) ســوله او اقتصــادي پراختیــا، 

ــوله او  ــت، س ــوله او امنی ــل، س ــل من ــو ب ــوله او ی ــان، س ــوله او ګاونډی س

ښــوونه او روزنــه او ســوله او عدالــت( پــه کاري ډلــو کــې بحثونــه وکــړل.

ــې د  ــواردو ک ــو م ــه ځین ــي ډول پ ــه طبیع ــو پ ــو پایل ــوو بحثون ــر ش د ذک

ــر  ــې د دوی د نظ ــایلو ک ــمېرنورو مس ــو ش ــه ی ــر او پ ــډ نظ ــو ګ ګډونوال

ــود. ــان رسه درل ــه ځ ــاوت ل تف

د ســیمې هېوادونــو او ګاونډیانــو پــه اړه، د ذکــر شــوو ناســتو ګډونــوال پــه 

دې نظــر وو چــې د ســولې پــه پروســه کــې بایــد د دغــه هېوادونــو مــرشوع 

ګټــې پــه نظــر کــې ونیــول يش او هغــوی هــم بایــد پــه افغانســتان کــې د 

غیــر مــرشوع ګټــو پــه لټــه کــې نــه يش. 

د ګډونوالــو پــه انــد، د ایــران او پاکســتان پــه ګــډون لــه یــو شــمېر ګاونډيو 

هېوادونــو رسه  د تاریخــي، ســیايس او اقتصــادي ســتونزو حــل هــم بایــد د 

ســولې د اســرتاتیژۍ یــوه مهمــه برخــه وي، چــې افغــان دولــت او نړیــوال 

رشیــکان یــې پــه لټــه کــې دي.

لــه بهرنیــو مرســتو څخــه د خالصــون لپــاره د طرحــو جــوړول او د خپــل 

ــارزه، د  ــه اداري فســاد رسه مب ــاره طرحــې، ل ــدو لپ ــاوړي کې اقتصــاد د پی

ــه  ــت څخ ــي موقیع ــه ترانزیت ــې ل ــیمه ک ــه س ــول او پ ــې جلب ــې اچون پانګ

ــې د  ــتل ی ــې غوښ ــه وو، چ ــده وړاندیزون ــو عم ــتنه د ګډونوال ــه اخیس ګټ

ــه ځــای ورکــړل يش. ــه ســرتاتیژۍ کــې ورت ســولې پ

ګډونــوال پــه دې بــاور وو، چــې پــه ډېــر کــم وخــت کــې بــه وکــړای يش 

ــه  ــر ل ــاره غی ــل لپ ــو د ت ــړي؛ خ ــاين ک ــت قرب ــولې د ټینګښ ــت د س عدال

عدالــت څخــه ســوله نــه يش کــوالی دوام پیــدا کــړي. هغــوی همدارنګــه 

لــه دولــت او طالبانــو څخــه غوښــتل، چــې د غیــر نظامــي تلفاتــو د درولــو 

لپــاره ډېــر ژر پــه یــوه دایمــي اوربنــد توافــق وکــړي. 

ــګ د دوام او  ــي د جن ــوادي او ناپوه ــې، بیس ــتو ک ــوو ناس ــررسه ش ــه ت پ

ــه  ــړې توګ ــه ځانګ ــوی دی او پ ــل ش ــل بل ــه الرسيس الم ــه د ن ــولې ت س

پــه دې ټينــګار وشــو چــې اســالمي تعلیــات بایــد لــه عمومــي تعلیاتــو 

څخــه بېــل نــه يش. د ځوانانــو او ماشــومانو د زده کــړې د زمینــې برابرولــو 

لپــاره پــه ابتدایــي تعلیاتــو او عــايل زده کــړو پانګــه اچونــه او د ابتدایــي 

او عــايل زده کــړو د کیفیــت لوړولــو د ګډونوالــو بلــه غوښــتنه وه. د دوی 

پــه انــد ســوله پــه یــوه باســواده ټولنــه کــې کــوالی يش چــې دوام وکــړي.

د ګډونوالــو لــه لــوري ســوله او امنیــت لــه یــو بــل رسه تــړيل وبلــل شــول 

ــه  ــه امنیــت او امنیــت ل او د دوی ترمنــځ غالــب نظــر دا وو چــې ســوله ل

ــو  ــه ژر راتل ــد پ ــو د اوربن ــه يش راتــالی. ګډونوال ــه الس ن ــه پ ســولې پرت

ټینــګار کــوو او پــه دې بــاور وو چــې د خلکــو مختلــف قرشونــه کولــی 

سوله

زده کړه او روزنه

ټولنیز عدالت

اقتصادي پراختیا

لیرې او نیږدې 

ګاونډیان

امنیت

عدالت
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ــد د  ــورو د اوربن ــه دواړو ل ــګ پ ــډه رسه د جن ــه ګ ــږ او پ ــوه غ ــه ی يش پ

ــاره ګټــور فشــار راويل. ټینګښــت لپ

د ګډونوالــو لــه نظــره شــته ټولنیــزې ســتونزې پــه ځانګــړې توګــه قومــي او 

ژبنــۍ ســتونزې د ســولې پــه الره کــې یــو بــل خنــډ بلــل شــوی او د دوی 

ــه  ــد د دغ ــې بای ــان ک ــه جری ــرو پ ــولې خ ــې د س ــه دې وو چ ــګار پ ټین

ســتونزو  لــه منځــه وړلــو تــه جــدي پاملرنــه ويش، کنــه دا ســتونزې کولــی 

يش چــې ســوله لــه خطــر رسه مــخ کــړي.

پــه ټولــه کــې )د ســولې پــه بهیــر کــې د خلکــو غــږ( د ناســتو ګډونــوال پــه 

دې بــاور وو، چــې د ســولې پــه پروســه کــې د خلکــو رول تــه نــه پاملرنــه 

او پــه دې پروســه کــې د هغــوی د غــږ نــه اوریــدل، د ســولې پــه هــر ډول 

احتــايل توافــق کــې د عمــده نقــص د جوړولــو باعــث کیــږي. 

۱- سوله او اقتصادي پراختیا

ــادي  ــوله او اقتص ــې س ــه ک ــه هغ ــې پ ــري چ ــس ل ــتان د دې چان افغانس

پراختیــا، یــو او بــل پیــاوړي کــړي، پــه داســې حــال کــې چــې یــو لــه بــل 

ــی چــې دوام وکــړي.  ــه نــي کول پرت

ــو  ــو هېوادون ــې د بهرنی ــو ک ــرو ۱۸ کلون ــه تی ــې پ ــتون ک ــه نش ــولې پ د س

ــا هــم افغانســتان تراوســه د کمــې  ــرو مرســتو ترڅنــګ بی ــو ډال د ملیاردون

ــه دی.   ــې څخ ــه جمل ــو ل ــو هېوادون ــا کوونک پراختی

پــه همــدې ډول پــه ۲۰۱۷ کال کــې د دولــت عوایــد دوه رقمــي عددونــو 

تــه پورتــه شــول او صــادرات ۲۸ ســلنه زیــات شــول پــه همــدې حــال د 

نړیــوال بانــک د شــمېر پــر بنســټ،  داخــي عوایــد تقریبــآ د دولــت نیمــه 

عــادي بودیجــه تشــکیلوي.

ــو مرســتو  ــه بهرنی ــه داســې حــال کــې چــې افغانســتان ل اوس مهــال، او پ

ــه افغانســتان رسه د  ــه شــوی، چــې ل ــی دی، دا خطــر رامنځت ــر تړل رسه ډې

مرســته کوونکــو هېوادونــو ســتونزو تــه پــه کتــو لــه افغانســتان رسه امنیتــي 

ــې يش. ــتې کم ــي مرس او پراختیای

رسه لــه دې چــې دغــو مرســتو د افغانســتان اقتصــادی وضعیــت تــر ډیــره 

پــر پښــو ودراوه،  خــو کــه چېــری مــو پــه هېــواد کــې امنیــت درلــوده، او 

دولــت خپــل وخــت ، قــوت او امکانــات د امنیت ټینګښــت لپــاره کارويل 

وی، اوس بــه یــې د پرمختیــا ډيــری برنامــې درلــودې،او دغــه برنامــې بــه 

یــې پلــې کــړې وې د افغانســتان اقتصــادي وضعیــت کولــی شــوای چــې 

پــه  مراتبــو تــر شــته وضعیــت ښــه شــوی وای. 

ــی  ــا هــم امنیت ــې او ی ــو ســېمو کــې چــې تروریســتی ډل ــه ځين ــواد پ د هې

ــو د  ــو خدمات ــاره  د لومړنی ــو لپ ــه د خلک ــر اوس ــري ت ــتون ل ــونه ش ګواښ

ــوی. ــتل ش ــدی اخیس ــم ن ــو ګام ه ــی ی ــاره حت ــو لپ ــدې کول وړان

اوس چــې پــه افغانســتان کــې د ســولې د تینګښــت لپــاره امکانــات برابــر 

شــوي دي. خلــک اندیښــمن دي چــې د  ســولې لپــاره د ســیايس توافــق 

وروســته بــه اقتصــادي ســتونزې د ســولې  او امنیــت پــه الر کــې یــو لــوی 

خنــډ وي.

د هغــه اقتصــادي پراختیــا لپــاره چــې وکولــی يش مونــږ تــه ســوله راويل 

د افغانســتان دولــت او  د ســولې ســیمه ایــز او نړیــوال هیوادونــه بایــد پــه 

خپلــه ســرتاتیژۍ کــې  د ســولې د تینګښــت لپــاره النــدې ټکــي پــه پــام 

کــې ولــري:

هغــه اقتصــادي پرختیایــی برنامــې بایــد طــرح کــړل يش، چــې  -

ــه  ــتو ل ــو مرس ــی ډول د بهرنی ــه تدریج ــاد پ ــتان اقتص د افغانس

اړتیــا وبــايس او د بهرنیــو او داخــي پانګــه اچونــو پــه مرســته  

خپــل  تولیــد محــوره  اقتصــاد پــه  پښــو و دروي.

د افغانســتان د اســتخراجي زېرمــو لپــاره د پانګــه اچونــې  -

راجلبــول.

پــه ټــول هېــواد کــې د ســیايس، قومــي، او ســیمه ایــزو دودونــو  -

ــا طــرح را  ــه  اقتصــادي پراختی د ســلیقو څخــه لېــرې د متعادل

مینځتــه کــول.

ــرح او  - ــو ط ــخصو برنام ــاره د مش ــارزې لپ ــاد رسه د مب ــه فس ل

ــی دی. ــخت ځپل ــې س ــاد ی ــتان اقتص ــې د افغانس ــق، چ تطبی

پــه ادارتــو کــې د قومــي او ژبنیــزو مســایلو پرتــه  د مقرریــو د  -

پالیســۍ د طرحــو جــوړول.
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د افغانســتان ټرانزیټــی موقیعــت څخــه د داخــي منابعــو د  -

ــتل. ــه اخیس ــاره ګټ ــت لپ ټینګښ

ــه  - ــو ت ــه هېوادون ــړي ډول هغ ــه ځانګ ــو او پ ــو هېوادون ګاونډی

ــت د دوام  ــراين وضیع ــتان د بح ــې د افغانس ــوهنه ی ــې الس چ

ــت  ــتان ارام وضیع ــې د افغانس ــول، چ ــوې ډاډ ورک ــبب ش س

ــړي. ــدي ک ــې خون ــادي ګټ ــرشوع اقتص ــوی م ــی يش د هغ کول

۲-  سوله او ګاونډیان

ــواد  ــه هې ــو رسه د دغ ــه ګاونډیان ــې، ل ــخ ک ــارص تاری ــه مع ــتان پ د افغانس

اړیکــې لــه ســتونزو رسه مــخ وې،  پــه همــدې حــال، اوس هــم د 

همــکارۍ او پــه دوی د بــاور جوړولــو فرصــت شــتون لــري.

د افغانســتان او پاکســتان ترمنــځ چټلــې اړیکــې، د دواړو هېوادونــو امنیــت 

ــړ  ــه مالت ــو پ ــلوالو مخالفین ــه  د وس ــولی دی. دواړه هېوادون ــان رس ــه زی ت

ــې  ــتان ک ــه افغانس ــتونزه پ ــې س ــډ کرښ ــوي.  د ډیورن ــل تورن ــو ب ــې ی ک

ــه الرې د  ــل دی او د پاکســتان ل ــوی الم ــو ل ــوهنې ی د پاکســتان د الس

افغانســتان د ترانزیــت الر یــا هــم د افغانســتان لــه الرې د پاکســتان هېــواد 

د ټرانزیــټ الره هــم ډیــرې شــدیدې ســتونزې لــري. پــه وروســتیو کلونــو 

کــې د مشــرتکو اوبــو وېــش او پــه پاکســتان کــې ملیونونــه افغــان کــډوال 

یــا هــم پــه افغانســتان کــې پاکســتاين کډوالــو د داوړو هیوادونــو اړیکــې 

ــړي دي. ــې ک ترینګل

ګډونــوال پــه دې بــاور وو، چــې پاکســتان تــل د افغــان کډوالــو لــه شــتون 

څخــه د ترهګریــزو ډلــو د رستېــرو د جــذب اصــي منبــع لپــاره تــرې ګټــه 

. خي ا

لــه دې رسه چــې د افغــان کډوالــو حضــور لــه ۸۰  یــم میــالدي کال رسه 

نــه دی؛ مګــر رســمي رقمونــه ښــیي چــې د هغــو افغانانــو شــمېر چــې پــه 

وروســتیو کلونــو کــې پاکســتان تــه کــډه شــوي دي، لــه دې هېــواد څخــه 

د افغــان کډوالــو د بېرتــه راتــګ شــمېر تــه نــږدې دي.

 د افغانســتان او ایــران اړیکــې هــم لــه ورتــه مســایلو متآثــرې دي. ایــران 

پــه افغانســتان کــې د امریکایــي ځواکونــو پــه شــتون بانــدې ناراضــه دی. 

پــه ځینــو مــواردو کــې ایــران پــه افغانســتان کــې د طالبانــو او ځینــو فعالــه 

تروریســتی ډلــو د مالتــړ پــه تــور هــم تــورن دی.

د ګــډو اوبــو د وېــش ســتونزې ترڅنــګ، پــه ایــران کــې شــاوخوا څلــور 

میلیونــه افغــان کډوالــو حضــور، دوه اړخیــزې اړیکــې متآثــرې کــړي دي.

ایــران تــه د افغــان کډالــو تلــل پــه تېــرو کلونــو کــې نــه دي درېــديل؛ مګــر 

ــه ایــران څخــه د بېرتــه راتلــو شــمېر د مالحظــې وړ وو، پــه ۲۰۱۸ کــې  ل

شــاوخوا یــو نیــم میلیــون تنــو تــه رســېده.

ــي  ــه امنیت ــړې توګ ــه ځانګ ــد پ ــو چلن ــي مامورین ــو رسه د دولت ــه کډوال ل

ــې  ــوی او ځین ــبب ش ــې س ــې غوس ــځ د زیات ــو ترمن ــو، د افغانان مامورین

ــوي. ــې ک ــې پېچل ــو اړیک ــم د دواړو هېوادون ــه ه وختون

د افغانســتان شــايل ګاونډیــان) تاجکســتان ، اوزبیکســتان او ترکمنســتان( 

نــه یواځــې داچــې د افغانســتان پــه ورانیــدو کــې یــې نقــش نــه درلــوده پــه 

ځینــو مــواردو کــې د افغانســتان وضیعــت د هغــوی لپــاره امنیتــي اندیښــنې 

ــد او  ــوادو تولی ــدره م ــې د مخ ــتان ک ــه افغانس ــړې وې او پ ــه ک را مینځت

قاچــاق لــه املــه یــې تــر ډېــره حــده زیــان لیدلــی دی.

چیــن هــم د افغانســتان د یــوه ګاونــډي پــه توګــه پــه تېــرو کلونــو کــې د 

افغانســتان مســایلو تــه پاملرنــه نــه کولــه خــو د تېــرو درېــو څلــورو کلونــو 

را هیســې پــه تدریــج رسه کولــی شــوچې د چیــن ونــډه د خپــل هېــواد پــه 

سیاســت کــې وګــورو، چــې لــه دې جملــې څخــه یــو هم لکــه د پاکســتان 

ــو  ــزو او نړیوال ــیمه ای ــو س ــه لوی ــم پ ــا ه ــړ او ی ــې مالت ــه ی ــواد څخ هی

اقتصــادي برنامــو کــې چــې څــاري یــې.

ــه،  ــی هېوادون ــه لکــه عرب ــز قدرتون د افغانســتان لیــری ګاوندیان)ســیمه ای

ترکیــه، هنــد او روســیه( هــم د افغانســتان  وضعیــت د پيچلتیــا ســبب شــوي 

دي.

ــو  ــزو او نړیوال ــاره د ســولې هــر ډول اســرتاتیژي  ســیمه ای د افغانســتان لپ

لوبغــاړو یــوازې بایــد هغــه ګټــې چــې د افغانانــو لــه نظــره روا بلــل کیــږي، 
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تامیــن کــړي.

ــه  ــد پ ــتونزې بای ــزې س ــتان دوه اړخی ــران رسه د افغانس ــتان او ای ــه پاکس ل

نظــر کــې ونیــول يش او حــل کــړل يش. همــدا رنګــه لــه ایــران او پاکســتان 

څخــه د کډوالــو راتلــو تــه زمینــه برابــره يش او دوی تــه اســانتیاوې برابــرې 

يش او د افغانســتان پــه چــارو کــې الســوهنه بایــد لــه منځــه الړه يش.

ــه  ــت  څخ ــی موقیع ــتان ترانزیت ــد د افغانس ــه بای ــیا هېوادون ــۍ آس د منځن

ــې د  ــول يش چ ــدې ډول وهڅ ــه هم ــي  او پ ــه واخ ــاره ګت ــو لپ د واردات

ــې  ــه ک ــه برخ ــولې پ ــړي ډول د س ــه ځانګ ــې او پ ــو ک ــه پېښ ــتان پ افغانس

ــي. ــه واخ ــت ګامون مثب

د ســیمې او نــړۍ قدرتونــه چــې لــه هغــو څخــه مــو پورتــه یادونــه 

ــري.  ــې ل ــرشوع ګټ ــر م ــرشوع او غی ــې م ــتان ک ــه افغانس ــو پ ــر ی ــړه ه وک

ــتان  ــه افغانس ــد پ ــه بای ــوه برخ ــرتاتیژۍ ی ــاره د س ــولې لپ ــتان د س د افغانس

کــې د دوی مــرشوع ګټــو ټینګښــت او لــه نامــرشوع ګټــو د الس اخیســتو 

ــړي. ــاره ډاډ ورک لپ

د څــو ملیتــي پــروژو لکــه ټاپــي، کاســایک هــزار او دې تــه ورتــه پــروژو  

تطبیــق تــه د زمینــې برابرولــو لپــاره افغانســتان او د ســیمې هېوادونــه بایــد 

ټینــګ ګامونــه پورتــه کــړي؛ ځکــه چــې دغــه پــروژې د ســیمې هېوادونــو 

ترمنــځ ګــډې ګټــې رامنځتــه کــوي او پــه ســیمه کــې د امنیــت د ټینګښــت 

ســبب کیــږي.

۳- د پوهنې له الرې د بحران کمښت

ــه کــې نقــض پــه ټولنــه کــې د  د ســواد ټیټــه کچــه او پــه ښــوونه او روزن

ــو المــل دی. ــه کېدل ــو د رامینځت ــرو ناخوال ــورو ډې تاوتریخــوايل او ن

سوله د یوې ټولنې با سواده او پوه خلک کولی يش خپره کړي.

رسه لــه دې چــې پــه تیــرو کلونــو کــې د ښــوونې او روزنــې پــه برخــه کــې 

ــه  ــوه لوی ــه ی ــټ وايل کچ ــې د ټی ــو د پوه ــوې خ ــه ش ــه اچون ــره پانګ ډی

ټولنیــزه ســتونزه ګڼــل کیــږي.

ــوي  ــه ش ــات پرمختګون ــم زی ــورد ه ــه دې م ــې پ ــو ک ــتیو کلون ــه وروس پ

دي، د مثــال پــه توګــه د ۳ میلیونــه نجونــو پــه ګــډون ۹ میلیونــه کوچنیــان 

او ځوانــان پــه دولتــي او غیــر دولتــي ښــوونځیو کــې پــه زده کــړو بوخــت 

دي؛ مګــر تراوســه نــږدې ۲ میلیونــه افغــان ماشــومان ښــوونځیو تــه لــه تلــو 

محــروم دي پــه ځانګــړې توګــه پــه لیــرې پرتــو ســیمو کــې.

پــه دولتــي او غیــر دولتــي  لــوړو زده کــړو،  پــه ۲۰۱۹ کال کــې د  

ــه  ــانس درج ــه لیس ــاالن پ ــات زده کړی ــه ۳۷۰ زرو زی ــې ل ــو ک پوهنتونون

زده کــړو بوخــت دي، چــې لــه دې جملــې څخــه یــې ۴۰ ســلنه ښــځینه 

ــه  ــې ل ــه چ ــه درېیم ــې د دوی دوه پ ــت ک ــه حقیق ــې دي. پ زده کړیاالن

ــري. ــه ل ــه ن ــړو د دوام زمین ــوړو زده ک ــږي د ل ــه فارغی ــوونځیو څخ ښ

پــه داســې حــال کــې چــې افغــان ځــوان نســل د تېــر تاریــخ رسه پــه پرتلــه 

ــه  ــه دغ ــري، تراوس ــه ل ــه زمین ــړو ښ ــوړو زده ک ــې او ل ــوونې او روزن د ښ

عرصــه شــدیدې پراختیــا تــه اړتیــا لــري.

پــه بهــر کــې هــم بایــد د افغانانــو لپــاره د زده کــړو زمینــه برابــره يش؛ مګــر 

ــل  ــه ب ــه راوړي او ل ــر مېنځت ــتې خط ــو د تېښ ــم د مغزون ــت ه ــه فرص دغ

لــوري هــم هغــه هېوادونــه چــې د افغانانــو لپــاره د لــوړو زده کــړو زمینــه 

ــه توګــه ګټــه  ــه افغانســتان کــې د الســوهنې پ ــه هغــه څخــه پ ــروي، ل براب

اخــي.

ــوی  ــل ل ــوادي او جه ــي، بیس ــاره ناپوه ــت لپ ــولې د ټینګښ ــي س د دایم

ــې  ــام ک ــه پ ــي پ ــدې ټک ــد الن ــاره بای ــتونزو لپ ــو س ــه دي او د دغ الملون

ونیــول يش:

ــا پوهــۍ رسه د  - دولــت او نړیــوال رشیــکان بایــد د جهــل او ن

ــوړې او  ــې ج ــه طرح ــه او اوږد مهال ــډ مهال ــاره لن ــارزې لپ مب

پلــې کــړي.

ــه  - ــر نام ــولې ت ــد د س ــې بای ــاب ک ــي نص ــي تعلیم ــه ابتدای پ

النــدې یــو مضمــون ځــای کــړل يش ترڅــو د ســولې د دود د 

ــل ويش. ــادي پی ــاره بنی ــځ کولولپ رامین

ــومانو د  - ــې د ماش ــوونځیو ک ــه ښ ــد پ ــت بای ــتان دول د افغانس

ــاره ځانګــړې طرحــې  ــې لپ ــو د هڅون ــاره د کورنی شــاملولو لپ
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ــړي.  ــې ک ــوړې او پل ج

ــړې  - ــو د زده ک ــو ځوانان ــاره هغ ــارزې لپ ــوادۍ رسه د مب د بېس

لپــاره مشــخصې الرې چــارې ولټــول او پلــې شــې کــوم چــې 

د تعلیــم څخــه بــې برخــې پاتــې دي.

پــه ورتــه وخــت کــې، پــه دینــي مدرســو کــې دینــي تعلیمونــه  -

ــول  ــه داســې حــال کــې چــې ټ ــږي؛ پ ــدې کی ــه واړن وګــړو ت

کوچنیــان بایــد پــه ابتدایــي مرحلــه کــې عمومــي تعلیاتــو تــه 

ــايص  ــور اختص ــه ن ــات لک ــی تعلی ــري او دین ــی ول الس رس

تعلیــات بایــد پــه لــوړو زده کــړو کــې ورتــه وړانــدې يش.

پــه دینــی لــوړو زده کــړو موسســاتو کــې بایــد د قــدر وړ  -

ــت  ــايل لګښ ــات د م ــه موسس ــو دغ ــه ويش ترڅ ــه اچون پانګ

ــه  ــري. او پ ــا ونل ــه اړتی ــر څخ ــل او به ــاره د داخ ــو لپ د ټولول

ــا  ــه وي او د چ ــړيل ن ــورې ت ــا پ ــه هېچ ــد پ ــدې ډول بای هم

ــري. ــه ل ــا و ن ــه اړتی ــړ ت مالت

۴- د ناامني او تاوتریخوايل له منځه وړل

نظامــي عملیــات او ترهګریــز بریدونــه: د نظامیانــو او غیــر نظامیانــو 

ــه  ــت، پ ــفر محدودی ــول او س ــو ړنګ ــه، د ودانی ــو کچ ــګ د قربانیان د جن

ــوي. ــه ک ــه ګوت ــتون پ ــه ش ــولې ن ــې د س ــتان ک افغانس

پــه حقیقــت کــې د درک وړ ده چــې ســوله بایــد دایمــي ســوله وي؛ پــه 

ورتــه وخــت کــې د ســولې او امنیــت اړیکــه نــه شــلېدونکې ده او یــو لــه 

بــل پرتــه نــه يش کولــی چــې دوام وکــړي.

څلــورو لســیزو جنګونــو د نــورو ډیــری ناخوالــو جوړلــو ترڅنــګ د 

افغانســتان امنیــت تــه هــم ډیــر تــاوان ورســوو او د افغانانــو ټولنیــز ژونــد 

ــړي دي. ــوړې ک ــتونزې ج ــری س ــم ډي ــې ه ــه ی ت

ټولنیــزې ســتونزې یــا هــم هغــه ســتونزې چــې قومــي او ژبنــۍ ريښــه لــري 

د امنیــت لــه ټینګښــت څخــه زیــات پــام او برنامــو جوړلــو تــه اړتیــا لــري.

پــه لومــړي قــدم کــې د جنــګ د دریــدو لپــاره او پــه دویــم قــدم  کــې د 

ټولنیــزې تلپاتــې ســولې لپــاره بایــد النــدې ټکــي پــه پــام کــې ونیــول يش:

د ســولې  لــه هــر ډول توافــق مخکــې بایــد د دولــت او طالبانــو  -

لــه لــوري اوربنــد اعــالن او مراعــات يش.

د ســولې د ټینګښــت لپــاره هڅــې  بایــد د کورنیــو لــه چاپېریال  -

څخــه پيــل يش او هــر یــو کــس بایــد د یــوې ټولنې د غــړي په 

توګــه د ســولې پــه راوســتو او پــه خپــراوي کــې ونــډه واخي.

۵-  یو بل منل

ــو او  ــو قومون ــال بیل ــه بی ــه ل ــږ ټولن ــې زمون ــود چ ــګار درل ــو ټین ګډونوال

ــو پــه وخــت کــې د  ــو څخــه جــوړه ده ، او د اســتبدادي حاکمیتون ملیتون

ډلــو او قومونــو ترمینــځ ډیــرو ســتونزو شــتون درلــوده او زور یــی اخیســتی 

ــتان کــې د  ــه افغانس ــت کــې پ ــني وضیع ــه اوس ــر دې حــده چــې پ وو، ت

بحــران المــل شــوي دي او د ځینــو کړیــو لخــوا ورتــه ملــن وهــل کیــږي.

ــدرت  ــاره د ق ــوم لپ ــوه ق ــا د ی ــې ی ــوې ډل ــې د ی ــودلې، چ ــو دا ښ تجرب

ــو پــه وســیله نــي  ــا غیــر مســووله ډل ــو ی غوښــتل څــه د نظامــي ځواکون

ــه ۲۰۰۱کــې د  ــې پ ــی چــې د افغانســتان ســتونزې حــل کــړي. تجرب کول

طالبانــو لــه ســقوط وروســته یــو ځــل بیــا دغــه وښــوده. ټولنیــز عدالــت، 

او ښــارې حقــوق کولــی يش دغــه ســتونزې تــر ډیــره بریــده حــل کــړي.

د دغــه ناخوالــو ترڅنــګ د څلــورو لســیزو جنــګ او نــورو هیوادونــو تــه 

کــډ وال کېــدل او د نــورو هیوادونــو اغیــز د دغــه ټولنیــزو ســتونزو لــوی 

المــل دی.
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له همدې خاطره اړتیا ده چې الندې ټکو ته جدي پاملرنه ويش:

لــه هــر قــرش او ټولنیــزې ډلــې بایــد خلــک د ســولې په پروســه  -

کــې رشیــک وي او خپــل شــتون احســاس کړي.

د ســولې د خــرو وروســته د اوبــو او د ځمکــو د وېــش پــه رس  -

د ســیمه ایــزو ســتونزو د حــل لپــاره اقــدام ويش.

د خلکــو رواين امنیــت د جګــړو پــه کلونــو کــې ډیــر زیــات  -

زیامنــن شــوی دی.  د دغــې ســتونزې د حــل لپــاره بایــد 

ــه  ــه اوږد مهال ــان مهال ــه، می ــډ مهال ــه لن ــه ټولن دولــت او نړیوال

ــړي. ــې ک ــرح او پل ــې ط برنام

ــر  - ــه براب ــه پ ــو ت ــو او ډل ــو مختلفــو قومون ــد ټول ــع بای شــته مناب

ــتونزې را  ــزې س ــیمه ای ــي او س ــو قوم ــړل يش ترڅ ډول ورک

ــړي. ــه ک ــه ن مینځت

ــه  - ــد پ ــتم بای ــو سیس ــو د مقرری ــو د کارکوونک ــي ادارات د دولت

ــي  ــي او مذهب ــیايس، قوم ــه  س ــت و الړ وي او ل ــز عدال ټولنی

ــرې وي. ــد لی ــه بای ــلیقو څخ س

۶- د ټولو افغانانو لپاره عدالت

ــه  ــه زیامنن ــرو ب ــړي، هرورم ــه ک ــه ن ــځ ت ــت رامن ــې عدال ــوله چ ــه س هغ

ــوال  ــره ګډون ــالی. اک ــو وی ــه ش ــوله ن ــتنې س ــه ریښ ــې ت ــږي، او هغ کی

پــه دې بــاور دي چــې عدالــت هــم پــه دینــي ارشــاداتو او هــم د بــرشي 

ــري ــای ل ــړی ځ ــې ځانګ ــوکات ک ــه چ ــتونو پ ارزښ

د ظلــم، بحــران او جنګونــو پــه پیړیــو کــې ډېــرې بــې عدالتــۍ را مینځتــه 

شــوې دي مګــر پــه هیــڅ وخــت کــې د عدالــت د ټینګښــت لپــاره 

ــوې. ــررسه ش ــه دي ت ــې ن ــتنې هڅ ریښ

ــي  ــر نظام ــي او غی ــه عموم ــې، پ ــزې وژن ــه یی ــه، ډل ــوين اعدامون ــر قان غی

ځایونــو بریــد، ځامنرګــي بریدونــه، لــه هــدف پرتــه د درنــو وســلو 

ــا شــاملو  ــت کــې د شــاملو او ن ــه دول ــې پ ــرور او هــديف وژن ګرځــول، ت

ډلــو لــه لــوري پــه وروســتیو څوارلســو کلونــو کــې پــه تکــرار رسه رامنځتــه 

ــو ځــواب چــا تــر اوســه نــدې ورکــړی. شــوي دي؛ خــو د دغــه جنایتون

ــو څخــه کار واخیســتل  ــو ځانګړن ــد د هغ ــاره بای د ســولې د ټینګښــت لپ

ــت  ــه وضیع ــري او د دغ ــتون ول ــې ش ــوله ک ــي س ــه راتلونک ــې پ يش، چ

ــوري  ــه خــرو کــې ښــکېل ل ــا ده چــې  د ســولې پ ــاره اړتی د راوســتلو لپ

ــړي: ــام وک ــدی ډول پ ــه ج ــه پ ــو ت ــدې  ټک الن

ــاين  - ــرو قرب ــولې د خ ــد د س ــه بای ــتنونه او حقون ــز ارزښ ټولنی

نــه يش او د ســولې ټولــې خــواوې بایــد د عدالــت او ټولنیــزو 

ارزښــتونو پــه خپرولــو کــې مرســته وکــړي

د افغانســتان ښــځې بایــد لــه عادالنــه حقونــو څخــه برخمنــې  -

وي او د ســولې پــه راوســتلو کــې د دوی حقونــه بایــد  د 

ــول يش. ــه ګرځ ــل و ن ــولې بدی س

د انتقــايل عدالــت برنامــه بایــد پــه یــوه مــي ناســته کــې  -

ــه  ــه هغ ــی ل ــه يش کول ــوک و ن ــو هیڅ ــر څ ــړل يش،  ت وڅي

ــي. ــه واخ ــاوړه ګټ ــه ن څخ

عدالــت بایــد یــو شــان پلــی يش او ټــول وګــړي د عدالــت پــه  -

هنــداره کــې خپــل ځانونــه وګــوري.

د هغــو بــې عدالتیــو  لپــاره چــې د تېــرو څــو لســیزو پــه جریــان  -

کــې پــه هیــواد کــې را مینــځ تــه شــوې دي، بایــد د وخــت او 

ځــای پــه کتلــو رسه ورتــه روښــانه برنامــې جــوړې او پلــې يش. 
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کلــه چــې د ســولې خــرې پایلــې تــه ورســیږي او یــا هــم لــه دې خــرو 

اتــرو کومــه پایلــه ترالســه نــه يش، د افغانســتان پــر خلکــو بــه یــې اغېــزه 

ــره وي. ډې

ــړې  ــدرت راک ــو او د ق ــیايس معامل ــرې د س ــرې ات ــرې خ ــه چې ــو ک خ

ــې  ــرو ک ــرو ات ــه دې خ ــیږي او پ ــه ورس ــای ت ــې پ ــه ک ــه نتیج ــړې پ ورک

مهمــو مســایلو تــه پــام ونــه يش، دا بــه د افغانســتان خلــک وي چــې د دا 

ــي. ــه وین ــو رضر ب ډول پایل

ــالف رسه رسه  ــه اخت ــو ل ــې د نظرون ــل، د درک وړ ده چ ــدې دلی ــه هم پ

اکــره ګډونــوال پــه دې بــاور وو چــې د ســولې پــه پروســه کــې نــا آورېدل 

ــه  ــر غــوږه ورســیږي پ ــد د دغــه پروســې د لوبغــاړو ت ــې بای شــوی غــږ ی

ځانګــړې توګــه پــه هغــه مــواردو کــې چــې د نظــر توافــق شــتون لــري.

اوس مهــال پــوره احتیــاط تــه اړتیــا ده چــې د ســولې پــه پروســه کــې لــه 

بېځایــه او ناموثقــو خرونــو څخــه مخنیــوی ويش. پــه داســې حــال کــې 

ــه خــرو  ــا ده ترڅــو پ ــه شــوی، اړتی ــه دی رامنځت ــد ن چــې تراوســه اوربن

اتــرو کــې ښــکېل لــوري او مالتــړ کوونکــي، د خــرو اتــرو څخــه موثــق 

خرونــه د عامــه ذهــن پــه واک کــې ورکــړي ترڅــو روڼوالــی رامنځتــه او 

پــه پایلــه کــې دغــه پروســې تــه د خلکــو اعتــاد جلــب يش.

ــه د ســولې  ــرو ښــکېل اړخون ــرې د خــرو ات ــب کــه چې ــه همــدې ترتی پ

پروســې پــه اړه د خلکــو نظریاتــو تــه غــوږ ونیــي، دا بــه د ســولې روانــو 

خــرو کــې یــوې مطلوبــې پایلــې تــه پــه رســېدو کــې مرســته وکــړي.

کــه چېــرې د ســولې خــرو پایلــه خلکــو تــه د منلــو نــه وي، دا پایلــه بــه 

ــه ټوټــه یــې ولیکــې او ملــر تــه  هغــه لیکنــې تــه ورتــه وي چــې د یــخ پ

یــې کېــږدې.

ــې  ــر ک ــه نظ ــه پ ــنې او وړاندیزون ــدل، د دوی اندېښ ــږ اورې ــو د غ د خلک

ــته  ــه مرس ــدل، ب ــه قایلې ــې د دوی رول ت ــه ک ــه پروس ــولې پ ــول او د س نی

ــل  ــوې من ــه، د ی ــې پایل ــه الس راغل ــرو پ ــه خ ــولې ل ــو د س ــړي ترڅ وک

ــه وي. ــولې جوګ ــې س ــوې او تلپات ش

ــو رسه،  ــو رشیکان ــي او بهرنی ــو داخ ــه خپل ــه ل ــۍ ډل ــتان د پالیس د افغانس

ژمــن دی چــې د ســولې خــرو اتــرو پروســې پــه جریــان کــې، پایلــو تــه 

تــر رســېدلو پــورې او حتــا د ســولې لــه توافــق وروســته، د خلکــو د غــږ 

ــو لپــاره یــو مســیر وي. اوچتول

نچوړ:
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د فریدریش ایربت بنسټ یو غیر انتفاعي او  د دموکراسۍ د سوسیال آرمانونو ته متهد آملاين بنسټ دی.

دغه بنسټ په ۱۹۲۵ کال کې د آملان د انتخايب ولسمرش)فریدریش ایربت( په افتخار یې بنسټ کیښودل شو او تر نن پورې یې اصيل  دنده د سیايس پروسو 

څخه د آملان دننه او بیرون کې د آزادۍ رواجول، یوځای والی او ټولنیز عدالت دی.

په افغانستان کې د فریدریش ایربت بنسټ د ميل بنسټونو په همکارۍ له ۲۰۰۲ څخه په دې خوا فعالیت کوي. د یاد بنسټ برنامې د ډیموکراتیکو جوړښتونو د 

استحکام لپاره ــ له سیمه ایزې تر ميل سطحې ــ د ځوانانو د ګډون د کچې د لوړوايل، د ښځو د رول او حضور لوړول او جنسیتي مساویتوب، د مسلکي او 

آزادو رسنیو رواجول، په رسمي او غیر رسمي اقتصاد کې ټولنیز عدالت او د سولې او توسعې لپاره سیمه ایزې همکارۍ  په موخه په الره اچول کیږي.

محمــد فهیــم دشــتي: یــو داســې لیکــوال دی چــې خپــل مســلکي ژونــد یــې د 

ــل کــړی دی؛  ــو څخــه راپی ــه کار کول ــزه کــې ل ــه اونی ــل پ ۱۳۷۱ کال څخــه د کاب

ــه هغــه  ــړل شــوه. ل ــوري وت ــه ل ــو ل ــه ۱۳۷۴ کال کــې د طالبان هغــه رســنۍ چــې پ

وروســته دشــتي د طالبانــو ضــد د مقاومــت جبهــې رسه د رســنیز کارکوونکــي پــه 

ــل  ــتي د کاب ــې دش ــه ۱۳۸۱ کال ک ــوو. پ ــت ک ــورې فعالی ــر ۱۳۹۶ کال پ ــه ت توګ

اونیــزه یــو ځــل بیــا د خدمــت کولــو لپــاره جــوړه کــړه او تــر ۱۳۹۲ کال پــورې یــې 

ــه ۱۳۹۳ کال څخــه  ــه توګــه فعالیــت وکــړ. ل ــر مســوول پ ــاز څښــن او مدی د امتی

ــه توګــه  ــوي رییــس پ ــې د اجرای دشــتي د افغانســتان د ژورنالیســتانو مــي اتحادی

خدمــت وکــړ او پــه ۱۳۹۶ کال کــې د یــادې اتحادیــې د رییــس پــه توګــه وټــاکل 

شــو. دشــتي لــه یــوه کال راهیســې د افغانســتان د پالیســۍ ډلــې د همغــږي کوونکي 

پــه توګــه هــم فعالیــت کــوي. دشــتي د» پایــان بــازی/ افغانســتان در دودهــٔه اخیــر« 

پــه ګــډون د څلــورو کتابونــو لیکونکــی هــم دی.

ــا د  ــدې شــوي نظریــات د فریدریــش ایــرت بنســټ ی ــه دغــه رســاله کــې وړان پ

ــه دي. ــات ن ــې نظری افغانســتان د پالیســۍ ډل


