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جوالی 2021

د ســولۍ پــه لــور د فردریــش ایــرت بنســټ (،)SEF

د افغانســتان د عامــه څيړنــو موسســې ()ORPPA
او د میډیوټیــک افغانســتان د پراختیــا او ســولې
ســازمان ( )OPDAMګــډه پــروژه ده.

دغــه پــروژه پــه اوو والیتونــو؛ کندهــار ،هــرات ،بلــخ،
بدخشــان ،بامیانــو ،ننګرهــار او کابــل کــې د ســولې
فرصتونــو او پــر وړانــدې یــې شــته محــي خنډونــو پــه
اړه د نظــر د منظمــې راکــړه ورکــړې اســانه کولــو لپــاره

ډیزایــن شــوې ده.

دغــه پــروژه د ســولې لپــاره ســیمه ییــزي غونــډې
جــوړوي ترڅــو افغانــان «چیــرې چــې میشــت دي» د

خــرو اتــرو ،نظــر راکــړه ورکــړې او فعالیتونو لــه الرې د

شــخړو هوارولــو پــه برخــه کــې ونــډه واخــي .پــه پایلــه
کــې ،دغــه پيښــې د ســولې لپــاره د یــوه ګــډ لیدلــوري

رامنځتــه کولــو پــه موخــه د ټولنــې پــه کچــه د یــوه
فعــال مشــارکت هڅونــه کــوي .تصویــري رســنیزې

خپرونــې او تولیــدات مرســته کــوي چــې مــي ،محــي
او نړیــوال ګټــه اخیســتونکي پــه دې اړه خــر يش او
پــه راتلونکــې کــې د ګــډون لپــاره سپارښــتنې وړانــدې
کــړي.

دغــه لنډیــز د لیکواالنــو ،لوســیل مارتیــن او ســعید
پرتــو ،لــه خــوا د فرډریــش ایــرټ بنســټ ( ،)SEFد

افغانســتان د عامــه څیړنو موســي ( )ORPPAاو د
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میډیــو ټیــک افغانســتان د پراختیــا او ســولې ســازمان
( )OPDAMترمنــځ د همکاریــو د یــوې برخــې پــه توګــه
چمتــو شــوی دی.

شالید
پــه  )2020 -2019( ۱۳۹۹ – ۱۳۹۸کالــو کــې ،د هېــواد پــه ټولو
والیتونــو کــې خــال خال جګــړې وشــوې او تــر )2021( ۱۴۰۰
کالــه یــې ادامــه لرلــه .پــه فــراه ،بادغیــس او غــور کــې د دولتــي
ځواکونــو او وســله والــو مخالفینــو ترمنــځ جګــړې المــل شــوې
چــې خلــک نیمــروز ،هــرات ،فاریــاب او کندهارتــه بېځایــه
يش یــا کــډه وکــړي ( .)2020 ;2019 OCHAلــه دې رسه ،د
دغــو والیتونــو ترمنــځ د شــخړو بېلګــې رسه توپــر لــري .لکــه
څرنګــه چــې پــه  ۱شــکل کــې لېــدل کېــږي ،هــر والیــت د
نفوســو جــا او ټولنیــز – اقتصــادی ځانګړتیــاوی لــري.
 1شکل :د نفوس اټکل ()2020
والیت
هرات
بادغیس
فراه
نیمروز

ټول
2.140.662
549.583
563.026
183.554

ښاري
652.224
16.593
42.752
30.368

کلیوايل
1.488.548
532.630
520.274
153.186

رسچینه :د احصائیې او معلوماتو ميل اداره ()2021

دیتــه پــه کتــو چــې هــرات والیــت لــه لوېدیــځ پلــوه لــه ایــران
او لــه شــال پلــوه ترکمنســتان رسه ګــډه پولــه لــري یــو ســیمه
ییــز ســوداګریز مرکــز ګڼــل کیــږي .هــرات لــه  2.1میلیــون تنــو
اټــکيل نفــوس رسه چــې نیــږدې درېیمــه برخــه یــې د والیــت
پــه مرکــز او شــاوخوا کــې ژونــد کــوي ،تــر ټولــو ګــڼ ښــاري
نفــوس لــري .هــرات ښــار تــر ډېــره د دری ژبــو وګــړو پــه لرلــو
رسه د هغــو ولســوالیو او کلیــو پــه مقابــل ټکــي کــې ځــای
لــري چــې اکرثیــت پښــتانه وګــړي او هغــه لږکــي دي چــې پــه
ترکمنــي او ازبکــي ژبــو خــرې کــوي.
 2شکل :د ښاري او کلیوايل نفوس ونډه

د  ۲۰۲۱کال د مــارچ پــه  ۲۹مــه ،د ســولې پــه اړه یــوه محــي
غونــډه پــه هــرات ښــار کــې جــوړه شــوه چــې د هــرات،
بادغیــس ،فــراه او د نیمــروز ســویل لویدیــز والیــت پــه شــمول
د افغانســتان د لویدیــز زون د مــدين ټولنــې اســتازو پــه کــې
ګــډون درلــود .پــه هــر والیــت کــې د ډیموګرافیــک ،جغرافیې،
اقتصــاد او شــخړو عمومــي کتنــه النــدې چمتو شــوې ،ورپســې
د غونــډې توضیحــات .دا لنډیــز د دې فــورم د بحثونــو د نچــوړ
رسه پــای تــه رســیږي.
رسچینه :د احصائیې او معلوماتو ميل اداره ()2021

د هــرات ښــار نفــوس لــه  ۲۰۰۱کال راهیســې تــر اوســه دری

هــرات والیــت پــه ســوېل کــې د ایــران پــر پولــه پراتــه فــراه

چنــده زیــات شــوی او دغــه بدلــون لــه چټکــې او ناڅاپــي

والیــت یــوه ځانګړتیــا ده .د  ۲۰۱۶کال پــه اکټوبــر او د ۲۰۱۸

ښــار مېشــتېدنې رسه مــل و ( .)2015 USIPد نفوســو د ودې

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

المــل تــر یــوه حــده لــه ایــران څخــه د کډوالــو راتــګ او د

میاشــتو پــورې ،طالبانــو د فــراه والیــت د نیولــو لپــاره بریدونــه

ناامنــۍ ،شــدیدې وچکالــۍ او ســیالبونوو لــه املــه لــه ګاونډیــو

وکــړل او د دې ښــار پــر عمومــي اقتصــادي او ټولنیــز وضعیــت

والیتونــو څخــه بېځایــه کیدنــه ګڼــل شــوي.

یــې فــوري اغېــزې پرېښــودې (.)2018 AAN

هــرات والیــت لــه هغــو ســیايس تاوتریخوالــو څخــه لــرې

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

پاتــې کېــدو رسبېــره چــې لــه  ۲۰۰۶کال راهیســې یــې د هېــواد

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

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

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

ګانــو او د هغــوی پرمشــهورو څېــرو د هــديف بریدونــو زیاتېــدو

قاچــاق لپــاره لــه یــوه ســراتیژيک موقعیــت څخــه برخمــن

کوربــه و.

دی .پــه دې والیــت کــې د وســله والــو مخالفینــو فعالیتونــه د

د فرقــه يــي شــخړو یــوه برخــه لــه ایــران څخــه د شــیعه
کډوالــو پــه راســتنېدو پســې د ښــار د وګړیــز بافــت بدلــون او
پــه عمومــي توګــه ،د فرقــه يــي ډلــو د ســخت دریځــه کیــدل

شــوې مــرګ ژوبلــې ډېــره برخــه د هوايــي بریدونــو لــه املــه وه
(.)2019 UNAMA

ګڼــل کېــږي ( .)2019 AANپــه  ۲۰۲۰کال ،د هــرات لــه ۱۵

پــه عمومــي توګــه ،د څلــور واړه والیتونــو کلیوالــو ســاحو

ولســوالیو څخــه لږترلــږه  ۷ولســوالۍ تریــوه حــده د طالبانــو تــر

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

کنټــرول او نفــوذ النــدې ګڼــل کېــدې.

تاوتریخجــن دولتــي شــتون ســبب شــوی چــې اوســېدونکي

بادغیــس او فــراه والیتونــه تــر ډېــره کلیــوايل دي ،داســې چــې
د بادغیــس  ۹۷ســلنه نفــوس او د فــراه  ۹۲ســلنه نفــوس پــه
کلیــوايل ســیمو کــې مېشــت دي .د والیــت لــه مرکــز څخــه
لــرې پرتــو کلیــو کــې ژونــد محــدودو بنســټيزو خدمتونــو تــه د
لــږ الرسيس مانــا لــري او دغــه الرسســی د ســړک د زیربنــاوو
کمښــت او دغــه راز د پرلــه پســې جګــړو لــه املــه ،ال پســې
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نــورو درېیــو والیتونــو پــه پرتلــه کــم دي .پــه  ۲۰۱۹کال د ثبــت

محدودېــږي.
بادغیــس چــې د هــرات پــه ختیــځ کــې لــه ترکمنســتان رسه
د افغانســتان پــر شــايل پولــه پــروت دی ،پــه افغانســتان کــې
د څــو اړخیــزې بېوزلــۍ تــر ټولــو لــوړه کچــه ( ۸۶ســلنه)
لــري حــال دا چــې دغــه کچــه پــه نیمــروز کــې  ۴۸ســلنه ،پــه
هــرات کــې  ۵۸ســلنه او پــه فــراه کــې  ۶۷ســلنه ده (UNDP
 .)2020لــه  )۲۰۱۶( ۱۳۹۵کال راهیســې پــه دې والیتونــو کــې
د مخالفینــو فعالیتونــه ډېــر شــوي او څــو ولســوالۍ پــه  ۱۳۹۸او
 ۱۳۹۹کالــو ( ۲۰۱۹او  )۲۰۲۰د طالبانــو الس تــه ورغلــې دي.
همدارنګــه پــه دې والیتونــو کــې د خراســان اســامي دولــت د
شــتون راپورونــه هــم ورکــړل شــوي دي.
د دولتــي ځواکونــو او وســله والــو مخالفینــو ترمنــځ نښــتېد

یــې د خپلــو شــخړو هوارولــو لپــاره پــه لومــړي رس کــې د
طالبانــو محاکمــو تــه وريش.
د سولې لپاره د هرات غونډه  :لنډه کتنه
ټولټــال  ۶۰تنــو ( ۳۳نارینــه او  ۲۷ښــځو) لــه یــادو والیتونــو
څخــه د هــرات ښــار د ســولې پــه محــي غونــډه کــې ګــډون
درلــود .پــه پیــل کــې پــان داســې و چــې د غــور اوســېدونکي
هــم پــه دې غونــډه کــې برخــه واخــي خــو د امنیتــي دالیلــو
لــه املــه ،دغــه کار ونــه شــو.
پــه ګډونوالــو کــې پوهنتونیــان ،د خصــويص ســکټور پــه
اســتازیتوب ښــځې او نــران ،ځــوان فعــاالن ،دولتــي او نــا
دولتــي موسســو کارکوونکــي شــامل وو .محــي دینــي علــاوو
هــم پــه دې غونــډه کــې حضــور درلــود.
د محــي غونــډې جوړښــت داســې و چــې ګډونوالــو لــه یــو
بــل رسه بحثونــه کــول او د ټولنــې پــه کچــه د جګــړې د مهمــو
عواملــو پــه اړه هوکــړې تــه رســېدل .ورپســې دغــه عوامــل
پنالېســتانو تــه ورکــول کېــدل او دوی پــه خپــل وار دنــده
لرلــه چــې داســې حــل الرې وړانــدې کــړي چــې لــه مخــې

یــې دغــو عواملــو تــه د محــي او ټولنیــزو نوښــتونو لــه الرې

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

رســېدنه ويش.

پــه النــدې ډول وې :د خلکــو پــر مــدين او ســیايس حقونــو
او آزادیــو محدودیتونــه لګېــدل ،د ښــاري ســیمو پــه کاري
ځــواک او ســیايس فعالیتونــو کــې د ښــځو پــر ګــډون د ال
ډېــرو بنډیزونــو لګېــدل او د نړیوالــو مرســتو کمېــدل .دغــه
راز یــو شــمېر ګډونوالــو د جنګــي مجرمانــو د خوندیتــوب
او معافیــت او د ســیايس ډلــو او ګوندونــو الس تــه د قــدرت
لوېدلــو پــه اړه هــم اندېښــنې وښــودې.
د شخړې سیمه ییز الملونه

 /APPRO ،MADPO ،FESهرات د عکس او فلیم اخیستلو

د محــي جنــګ جګــړو د عواملــو پــه اړه ،څلــورو اصــي

سټوډیو

عواملــو تــه اشــاره شــوې چــې پــه النــدې ډول دي:

پــه هــرات کــې څلــورو پنالېســتانو شــتون درلــود او د هېــواد
پــه لوېدیــځ کــې یــې د جګــړې د عواملــو او وررسه د مقابلــې
د الرو چــارو پــه اړه د ګډونوالــو لیدلــورو او کتنــو تــه ځوابونــه
ورکــول .د پنــل پــه ترکیــب کــې ،د هــرات څارنوالــۍ ریاســت
یــوه اســتازی ،د هــرات پوهنتــون د رشعیاتــو پوهنځــي یــوه
اســتاد ،یــوه حقوقــي کارپــوه او د مــدين ټولنــې یــوه اســتازي
شــتون درلــود.
د هــرات د ســیمه ییــزې ســولې د خــرو یــوه لویــه برخــه د
ګډونوالــو ترمنــځ د ســولې پــه اړه خــاص بحث او د افغانســتان
د اســامي جمهوریــت او طالبانــو ترمنــځ د یــوې موافقــې
امــکان دی .پــه ســیمه ایــزه کچــه د ســولې متــه او د شــخړې
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عنــارص پــه النــدې ډول ترشیــح شــوي.
د سولې په اړه د ګډونوالو هیلې
اکرثیــت ګــډون کوونکــي د طالبانــو او افغــان دولــت ترمنیځ د
مذاکــرايت هوکــړې د بالقــوه پایلــو پــه اړه تــر یــوه حــده خــوش
بیــن وو .د یادونــې وړ ده چــې ګڼــو یــې احســاس درلــود
چــې د جګــړې پــای تــه رســول کــوالی يش د ســوداګرۍ او
پانګونــې پــه برخــو کــې ثبــات او اقتصــادي فرصتونــه رامنځتــه،
او پــه کليــوايل او ښــاري ســیمو کــې د متوازنــې بیــا رغونــې او
پراختیــا لپــاره ،رشایــط چمتــو کــړي.
پــه اغیــز ناکــه بڼــه د قانــون حاکمیــت او د فســاد کمېدلــو تــه
هــم د دولــت او طالبانــو ترمنــځ د مذاکــرايت هوکــړې د متوقعــه
پایلــو پــه توګــه ټینــګار کېــده.

•د سخت دریځو ډلو د نفوذ او کنټرول ډېرېدل

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

•د قانون د واکمنۍ نه شتون او
•کمزورې حکومتوايل.

د هــر فکټــور ځانګړنــې او خصوصیــات او لــه هغــه رسه د
مقابلــې الرې چــارې چــې پــه ګروپــي بڼــه تــر بحــث النــدې
نیــول شــوې ،پــه النــدې بڼــه ترشېــح کیــږي:
لومــړۍ ســتونزه :د دولــت د مخالفــو افراطــي یــا ســخت
دریځــو وســله والــو ډلــو د نفــوذ او نــا مــروع اقتصــاد
ډېرېــدل
ګډونوالــو د ټولــې لوېدیځــې حــوزې پــه ټولنــو کــې د «
دخراســان د اســامی دولــت » د شــتون لــه ډېرېــدو رسبېــره ،د
افراطــي او ســخت دریځــو افــکارو د پراخېــدو پــه اړه اندېښــنې
وښــودې .د دغــې ډېرېدنــې المــل ټولنیــزه بــې اتفاقــي او د
خلکــو د مختلفــو برخــو ترمنــځ د ټولنیــزو تعامالتــو ټیټــه کچــه
ګڼــل کېــږي.
د داســې دینــي مدرســو شــتون چــې تــر څارنــې او کنټــرول
النــدې نــه دي ،د ســخت دریځــۍ د تبلیــغ لــوی المــل ګڼــل
شــوی او ویــل شــوي چــې ځــوان نارینــه پــه ځانګــړې توګــه
د افراطــي او ســخت دريځــو افــکارو پــه درشــل کــې ځــای
لــري .د دغــه زیامنتــوب المــل د ټولنیــزو او فرهنګــي فعالیتونــو
کمښــت او پــه لــرې پرتــو ســیمو کــې د اقتصــادي فعالیتونــو نــه
شــتون ګڼــل شــوی دی.

پــه نړیوالــو پولــو کــې اخــال تــه هــم د جنســونو او انســان پــر
قاچــاق د یــوه اغېــز لرونکــي عامــل پــه توګــه اشــاره شــوې چې
پــه خپــل وار د نېشــه يــي توکــو د اقتصــاد څرګندېــدو زمینــه
برابــروي او دغــه کار افراطــي ډلــو ،مخالــف وســله والــو او
محــي زورواکانــو تــه ګټــه رســوي او پــه پــای کــې د جګــړې
د شــدت ســبب کېــږي.

پــه ټولنــو کــې جګــړې او تاوتریخوالــی د قومــي تړاوونــو یــا
مذهبــي تعلقاتــو پــر بنســټ د اختالفونــو د یــوې پایلــې پــه
توګــه پــه پــام کــې نیــول شــوی .پــر هــرات د هغــه ځــای پــه
توګــه ټینــګار شــوی چــې پــه ورســتیو کــې د شــیعه ګانــو پــر
وړانــدې هــديف وژنــو پــه کــې زور اخیســتی او زور واکان د

لــه ســخت دریځــۍ رسه مقابلــه پــه خپــل وار پــه ښــوونیزه،

خپلــو ګټــو لپــاره لــه فرقــه يــي اختالفونــو څخــه د ســیايس

فرهنګــي او دینــي حــوزو کــې ګــډو هلوځلــو تــه اړتیــا لــري.

ګټنــې پــه توګــه کار اخــي.

پــه ځانګــړې توګــه ،ګــڼ شــمېر ګډونوالــو احســاس درلــود
چــې د حــج او اوقافــو وزارت بایــد پــر دینــي مدرســو د
اغېزناکــې څارنــې او الرښــونې رسبېــره ،د دغــو شــان هڅــو پــه
مخکــې وړلــو کــې ،مخکــښ رول ولــري.

په لویدیځ افغانستان کې د جګړی او سولې سيمه یيز الملونه
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دویمه ستونزه :قومي ،ژبني او فرقه يي اختالفونه

دینــې علــا د هغــو کســانو پــه توګــه پــه پــام کــې نیــول کېــږي
چــې د دغــه شــان مســایلو د هوارولــو لپــاره تــر ټولــو ډېــر واک
او وړتیــا لــري .ویــل شــوي چــې د هــرات د اســامي ورورولــۍ
یــا اخــوت شــورا تــر اوســه د تاوتریخــوايل لــه ډېرېــدو څخــه

د کلیــوايل ســیمو د ټولنیــز ژوندانــه د یــوې رسچینــې پــه توګــه

پــه مخنیــوي کــې رغنــده رول لوبولــی .دغــه شــورا چــې رســا

پــه ســیمه کــې د مخــدره مــوادو اقتصــادي اهمیــت تــه هــم

پــه  ۲۰۱۶کال پــه هــرات کــې جــوړه شــوه ،پــه کــې شــیعه او

د جګــړې او بــې ثباتــۍ د یــوه ســر عامــل پــه ســرګه کتــل

ســني مذهبــه دینــي علــا راټــول دي ترڅــو د دینــې وحــدت

شــوي .د افغانســتان لوېدیځــه ســیمه پــه هېــواد کــې د کوکنــارو

د حــل الرو پــه اړه بحثونــه وکــړي او د لوېدیځــو متویلوونکــو

د تولیــد دویــم ســرځای دی او د رسحــدي ســراتیژيک

فرقــه يــي پالیســۍ پــه هېــواد کــې د ټولنیــزو اختالفونــو د یــوه

موقعیــت لــه املــه ،د قاچــاق مرکــز هــم ګڼــل کېــږي.

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

د زعفرانــو پــه څېــر ډېــره ګټــه لرونکــو محصوالتــو پــر ودې

د ټولنــې پــه کچــه د مخــورو او ســپین ږیــرو د رول پــه اړه ،د

او پراختیــا پانګونــه چــې پــه هــرات والیــت کــې بریــايل دي،

ګډونوالــو لــه خــوا بېالبېــل لیدلــوري وړانــدې شــوي دي .یــو

د بادغیــس او فــراه والیتونــو پــه ګــډون د کوکنــارو د نــورو

شــمېر کســانو ســپین ږیــري د هغــو مهمــو فکټورونــو پــه توګــه

تولیدوونکــو والیتونــو لپــاره د یــوې حــل الرې پــه توګــه

ګڼــي چــې د شــخړو او اختالفونــو د خنثــی کولــو لپــاره کايف

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

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

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

بــويل چــې افغــان وګــړو تــه یــې شــخړه او ویجاړتیــا پــه میــراث

پنځــم ځــای لــري(.)2021 UNODC

پــرې اېښــې دي.

پــه عمومــي توګــه ،ویــل شــوي هغــه دولتــي بنســټونه چــې لــه

پــه پــای کــې ،ګډونوالــو لــه نفــاق اچوونکــو لیدلــورو رسه د

ښــار څخــه وتلیــو ســاحو تــه لــږ الرسســی لــري ،تــر ډېــره د

مقابلــې او د توپريونــو او اختالفونــو پــه ځــای د مشــرکاتو پــه

خلکــو عمومــي اندېښــنو لــرې کولــو او د ســخت دریځــۍ د

خپرولــو کــې د رســنیو او مــدين ټولنــو پــر رول ټینــګار وکــړ.

مهارولــو لپــاره کايف وړتیــا نــه لــري:

دولتــي چارواکــي [ ]...تــل وايــي چــې «مــوږ غــواړو
[لــه افراطیــت رسه مبــارزه وکــړوړ] او پــه دې برخــه
کــې لــه اړیــن نفــوذ څخــه هــم برخمــن یــو ».مګــر
مــوږ او تاســو وینــو چــې آیــا دغــو ادارو د افراطیــت
او ســخت دریځــۍ پــه کمولــو کــې کار کــړی یــا نــه؟
 ۱شمېره ګډونوال ،مدين ټولنه

څلورمه ستونزه :کمزورې حکومتوايل
بلــه مســئله چــې د هېــواد پــه عــديل -قضايــي ســکټور کــې لــه
شــته نیمګړتیــاوو او نابرابریــو رسه نیــږدې اړیکــه لــري ،د فســاد
لــه پراخېــدو څخــه عبــارت ده .ګډونوالــو راپــور ورکــړ چــې
فســاد او واســطه بــازي لــه دولتــي ادارو رسه د خلکــو ورځنــۍ
اړیکــې پــرې کــوي ،د قانــون د تنفیــذ مخــه نیــي ،پــه دولتــي
بنســټونو کــې ګامرنــې او انتصابونــه تــر ســیوري النــدې راويل
 /APPRO ،MADPO ،FESهرات د عکس او فلم اخیستلو

او د دولتــي خدمتونــو اغېزمنتــوب راکمــوي .مثــال:

سټوډیو

خپلــه زه ،کلــه چــې د اداري فســاد د ژور تــوب پــه
اړه فکــر کــوم ،لــه تروریــزم هــم خطرنــاک دی؛ ځکــه
چــې زه پــه دې اړه ډېــر زیــات او جالــب دالیــل لــرم
چــې اداري فســاد څــه ډول د ترهګــرۍ لــه ودې ،د
طالبانــو او نــورو وســله والــو ډلــو لــه پیاوړتیــا رسه
مرســته کــوي.

درېیمه ستونزه :د قانون د واکمنۍ نه شتون
دا موضــوع د جګــړې او شــخړو د دوام یــو بــل عامــل وګڼــل
شــوه چــې د اســايس قانــون او نــورو قوانینــو احــکام د خلکــو
لــه حقونــو څخــه د مالتــړ لپــاره پــه نــا برابــره بڼــه پلــې کېــږي.
د ځواکمنــو کســانو خوندیتــوب د حکومتوالــۍ د یــوې بڼــې
پــه توګــه د تاوتریخــوايل لــه پراخېــدو رسه مرســته کــوي .لــه
مجازاتــو څخــه دغــه خوندیتــوب پــر عــديل قضايــي نظــام د

ـ دویمه شمېره ګډونوال ،خپلواک.
یا

خلکــو بــاور تــر جــدي اغېــز النــدې نیولــی ،پــه ځانګــړې توګه

کار اهــل کار تــه نــه ســپارل کېــږي ،مــوږ پــه همــدې
ټولنــه کــې ډېــر داســې لویــان لــرو چــې لیاقــت ،وړتیــا،
توانايــي ،پوهــه ،هېــواد پالنــه او وګــړ دوســتي لــري
خــو لــه بــده مرغــه ادارو تــه د ورتــګ اجــازه هــم
نــه ورکــول کېــږي .تــر هغــو چــې پــه دې برخــه کــې
سیســټم بنســټیزنه يش ،مــوږ نــه شــو کــوالی ووایــو
چــې مــوږ غــوره حکومتــوايل لــرو یــا کــوالی شــو
ســوله ټینګــه کــړو.

دېتــه پــه کتــو چــې پــه مقابــل ټکــي کــې ،د زیامننــو شــویو،
بــې واســطې او د رشــوت نــه ورکوونکــو کســانو ســتونزې او
خــرې ،ډېــرې لــږ جــدي ګڼــل کېــږي .دغــه شــان کســانو
تــه د جــرم کولــو پــه صــورت کــې ډېــر کلــه پــه نامتناســبه او
خپلــرې بڼــه ســزا ورکــول کيــږي.
په لویدیځ افغانستان کې د جګړی او سولې سيمه یيز الملونه
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پــه دې ښــار (ه ـرات) کــې مــا داســې کســان لیــديل
چــې وژنــه یــې کــړې خــو الهــم خالصــې تڼــۍ
ګرځــي ]...[ .د غــور والیــت داســې کــس پېژنــم چــې
هېڅــوک یــې نــه وو وژيل خــو  ۲۱کالــه بنــد یــې تېــر
کــړ.
دویمه شمېره ګډونوال ،خپلواک.
ګډونوالــو پــه ځانګــړې توګــه عــديل قضايــي نظــام کــې د
واســطه بــازۍ لــه نهادینــه کېــدو وروســته ،د پورتــه مســایلو د
هــواري لپــاره چنــدان متــه نــه لرلــه.

 درېیمه شمېره ګډونوال ،مدين ټولنهپایله
پــه هــرات او نــورو ځایونــو کــې د ســولې لپــاره د محــي
غونــډو یــوه لویــه ســتونزه دا وه چــې پنالیســتان د ځــواب
ورکولــو پرمهــال ،پــر هغــو محــي عواملــو او فکټورونــو خپــل
مترکــز لــه الســه ورنــه کــړي چــې کــوالی يش د محــي شــخړو
پــه هوارولــو کــې مهــم رول ولــري .پنالیســتانو پــر هغــو ټــاکل
شــویو ټولنیــزو مســایلو د مترکــز پرځــای چــې د ګډونوالــو لــه
خــوا مطــرح شــوي وو ،تــر ډېــره متایــل درلــود چــې پــر بهرنیــو

عواملــو لکــه د افغانســتان پــه کورنیــو چــارو کــې د بهرنیــو

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

هېوادونــو پــر الســوهنې مترکــز ولــري یــا هــم د «د بهرنیــو

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

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

د جګــړې د علتونــو یــوې برخــې تــه د حــل الرو پــه موندلــو

افــکارو خپرېــدو تــه ملــن وهــي.

کــې ،سیســتامتیک ګــډون ولــري .طالــب پلــوه ټولنــو تــه د

د جګــړې د محــي محرکاتــو پــه اړه لومــړۍ کتنــه ،د بحثونــو
پــه لــړ کــې د مطــرح شــویو عواملــو ترمنــځ ژور پیوســتون دی.

د ګډونوالــو او هــم د پنالیســتانو لــه خــوا پــرې ټینــګار وشــو.

اوږدمهالــه او سیســټامټیک فســاد او د قانــون نــا واکمنــۍ تــه

رســمي زده کــړې او ښــوونه روزنــه ډېرکلــه د داســې مهمــې

د ټولــو موضوعاتــو د مطــرح کولــو پرمهــال اشــاره شــوې.

وســیلې پــه توګــه یادېــږي چــې کــوالی يش د هغــو اختالفونــو

اکرثیــت ګډونــوال پــه دې انــد دي چــې دغــه عوامــل د هېــواد

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

اقتصــادي وده ټکنــۍ کــوي ،لــه خلکــو څخــه اوســني فرصتونه

لــه املــه منــځ تــه راځــي او هــم لــه هغــو ســخت دريځــو

اخــي ،د ګټــه لرونکــو ډلــو د نــاوړه ګټنــې د شــدت ســبب

لیدلــورو رسه پــه مقابلــه کــې رول لــري چــې لــه ملکــي وګــړو

کېــږي ،پــه حکومــت کــې د روڼتیــا او حســاب ورکونــې مخــه

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

نیــي او د حکومتوالــۍ پــر رســمي بنســټونو د خلکــو بــاور لــه

والیــت د یــوه ګډونــوال پــه خــره ،ښــوونه روزنــه خپلــه هــم

منځــه وړي.

یــو نفــاق اچوونکــی امــر کېــدای يش .د ښــوونې روزنــې

د هــرات لــه غونــډې څخــه دویمــه موندنــه دا ده چــې
ګډونوالــو د بحثونــو پــه لــړ کــې ،پــر کورنیــو جګــړو ،د محــي
سیاســتوالو او جنايــي شــبکو ترمنــځ پــر اړیکــو د مخــدره
مــوادو پــر اقتصــادي اغېــز ،شــدید مترکــز درلــود .د مخــدره
مــوادو د قاچــاق پــه اړه غفلــت پــه ښــکاره بڼــه د کلیوالــو
خلکــو د نــاوړه اقتصــادي وضعیــت لــه نــه پاملرنــې رسه اړیکــه
لــري او تــر ډېــره د کوکنــارو لــه کرکیــي او د نېشــه يــي توکــو
لــه قاچــاق پرتــه ،بلــه چــاره نــه لــري.
د مطــرح شــویو مســایلو لپــاره د حــل الرو وړانــدې کولــو
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ګــډون ورکولــو اهمیــت هــم هغــه بلــه موضــوع وه چــې هــم

پــه اړه بحثونــو کــې ،هغــه کســان د دغــه شــان کار پــه رستــه
رســولو کــې بــې وســه ګڼــل شــوي چــې د جګــړې عواملــو تــه
پــه رســېدنه کــې تــر تولــو ډېــره ګټــه لــري :خلــک او مــدين
ټولنــې د بــې وســۍ ،اکاډمیــک بنســټونه د کايف رسچینــو نــه
لرلــو او ځواکمنــو فکټورونــو تــه د الرسيس نــه لرلــو لــه املــه.
برعکــس ،هغــه فکټورونــه چــې وېــل کېــده کــوالی يش پــه
محــي چــارو کــې تــر ټولــو ډېــر نفــوذ ولــري ،د ګډونوالــو لــه
نظــره د شــخړو پــه هوارولــو کــې لــږ ګټــې لــري ـ او دا خــره د
اکرثیــت دینــي علــاوو پــه اړه ریښــتینې ده – یــا دا چې ریښــتیا
هــم هامغــه کســان دي – لکــه محــي زور واکان او د مخــدره
مــوادو قاچاقچیــان – کــوم چــې د ویجاړونــې تــر ټولــو لــوی
ظرفیــت او پوټنشــیل لــري.

منځپانګــه ،پــه دريس نصــاب کــې راغــي موضوعــات او هغــه
رشایــط د جګــړې د دواړو غــاړو ترمنــځ د شــخړې او مناقشــې
وړ موضوعــات دي چــې پــه کــې ښــوونه تــررسه کېــږي؛ د دې
کار غربګــون پــه فــراه او بادغیــس والیتونــو کــې پــر ښــوونځیو
پــه وروســتیو بریدونــو کــې لیــدالی شــو (UNAMA 2019,
 .)Tolonews 2019, Salam Times 2020لــه دې ټولــو رسه،
ګډونوالــو ټینــګار وکــړ چــې پــه محــي کچــه د ښــوونې روزنې
د نهادینــه کولــو لپــاره د یــوې ګــډې حــل الرې وړانــدې کــول
دېتــه اړتیــا لــري چــې هــم د افغــان دولــت اســتازي او هــم
طالبــان پــه دغــې پروســه کــې پــه محــي کچــه ـ او ځانګــړې
توګــه لــرې پرتــو کلیوالــو ســیمو کــې – ګــډون ولــري.
د غونــډې مترکــز د جګــړې پــر محــي محرکاتــو و خــو بیــا
هــم ،د قطــر پــه پالزمېنــه دوحــه کــې د طالــب او دولتــي
اســتازو ترمنــځ د ســولې روانــې خــرې اتــرې ،د غونــډې پــه
ټولــو برخــو کــې حــس کېــدې .د دوحــې پــر خــرو اتــرو
مترکــز د «ســولې» پــه اړه پــر انګېرنــو اغېــز درلــود او دلتــه
د جګــړې پــای تــه رســولو پــه توګــه نــه بلکــې د سیاســتوالو
او جګــړه مــارو ترمنــځ د یــوه توافــق پــه ســرګه ورتــه کتــل
کېــږي .لــه دې لیدلــوري« ،ســولې» تــه د هغــو ښــکېلو کســانو
لــه خــوا د یــوه داســې تښــتول شــوي امــر پــه توګــه کتــل کېــږي
چــې د عــادي ولــس پــر وړانــدې شــته واقعیتونــو څخــه جــا
او شــلېديل دي.

پــه محــي کچــه د جګــړو او کړکېچونــو د ټولنیــزو ،اقتصــادي
او تشــکیاليت عواملــو پــه اړه د ګډونوالــو کتنــې او مشــاهدې
څرګنــدوي چــې اغېزناکــه ســوله پــه خپــل وار د جګــړې د
ښــکېلو غــاړو ترمنــځ پــه لــوړه کچــه د یــوه توافــق یــا تــړون
لــه الســلیکولو ور هــا خــوا ،ډېــرو نــورو څیزونــو تــه هــم اړتیــا
لــري.
د بــې عدالتــۍ ،نــا برابریــو او بېوزلــۍ د بنســټیزو عواملــو څېړنې
پــه الره کــې سیســټامټیک او نظامنــد ګــډون ،د ټولنیــزو
کړکېچونــو لــه منځــه وړلــو او تلپاتــې ســولې تــه د رســېدلو
لپــاره ،یــو اړیــن امــر دی.
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