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جوالی 2021

د ســولۍ پــه لــور د فرډریــش ایــرټ بنســټ (،)SEF

د افغانســتان د عامــه څېړنــو موسســې ()ORPPA
او میډیوټیــک د افغانســتان د پراختیــا او ســولې

ســازمان ( )OPDAMګــډه پــروژه ده.

دغــه پــروژه پــه اوو والیتونــو؛ کندهــار ،هــرات ،بلــخ،
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.

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 ،ســعید پرتــو
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او مارتــا لِګرانــد ،لــه خــوا د فرډریــش ایــرټ بنســټ

( ،)SEFد افغانســتان د عامــه څیړنــو موســي
( )ORPPAاو میډیوټیــک د افغانســتان د پراختیــا او

ســولې ســازمان ( )OPDAMترمنــځ د همکاریــو د
یــوې برخــې پــه توګــه چمتــو شــوی دی.

شالید
څلــور واړه والیتونــه پــه پراخــه کچــه کلیــوايل دي او د وګــړو
ډېــر تراکــم پــه کنــدز ښــار او د بغــان د پلخمــري پــه شــاوخوا
کــې پــروت دی ( ۱او  ۲شــکلونه وګورئ) .کرنیــز او د مالدارۍ
معیشــت د دغــو والیتونــو د اکرثیــت وګــړو ژونــد چلــوي او
وررسه څنــګ کــې د بدخشــان او تخــار د ځینــو کلیــوايل ټولنو
لپــاره کانونــه او معــادن هــم عایــدايت رسچینــې دي (WFP,
2010 ,Samuel Hall ,2011 ,AAID ;2016 November
) .د وچکالــۍ او ســيل پــر وړانــدې کلیــوايل معیشــتونه ـ چــې
پــه وروســتیو کالــو کــې یــې خوراکــي محصــوالت او څــاروي
ســخت کــم کــړي ـ تــر ډېــره زیامننونکــي دي (Climate
.)2021 Center, April
پــه کنــدز کــې د بېوزلــۍ کچــه د  ۷۷ســلنو پــه لرلــو رسه تــر
ټولــو لــوړ حــد کــې ده او بدخشــان د  ۶۵ســلنو ،بغــان د ۵۸
ســلنو او تخــار د  ۵۲ســلنو پــه لرلــو رسه ورپســې ځایونــه لــري
(تخــار د بېوزلــۍ لــه مــي اوســط رسه یوشــان دی) (,UNDP
 .)2020پــه  ۲۰۱۸کال ،تخــار او بدخشــان والیتونــه د خوراکي
نــا امنــۍ تــر ټولــو لــوړه کچــه لرونکــو  ۱۰والیتونــو کــې راتلــل
)2018 ,CSO(.
 ۱شکل :د نفوس اټکل ()2021
والیت
بدخشان
بغالن
کندز
تخار

ټول نفوس
1,054,087
1,014,634
1,136,677
1,093,092

ښاري
42,900
211,105
303,255
148,600

کلیوايل
1,011,187
803,529
833,422
944,492

رسچینه :د احصائیې او معلوماتو ميل اداره ()2021

 ۲شکل :د ښاري او کلیوايل نفوس ونډه

د  ۲۰۲۱کال د مــې پــه  ۲۴مــه د ســولې لپــاره یــوه ســیمه
ییــزه غونــډه د بدخشــان پــه فیــض آبــاد کــې جــوړه شــوه او
د افغانســتان لــه شــال ختیځــې ســیمې د څلــورو والیتونــو:
بدخشــان ،کنــدز ،تخــار او بغــان د مــدين ټولنــو اســتازو پــه
کــې ګــډون درلــود .النــدې د هــر والیــت د نفــوس ،جغرافیــې،
اقتصــاد او جګــړې اســايس اړخونــو تــه لنــډه کتنــه کېــږي او
ورپســې بــه د غونــډې پروســې تــه کتنــه ويش .د دې نچــوړ پــه
پــای کــې بــه د بحثونــو عمومــي پایلــې وړانــدې يش.

د احصائیې او معلوماتو ميل ادارې له احصایی او ارقاموڅخه ()2021

پــه څلــور واړه والیتونــو کــې د  ۲۰۲۰کال پــه اوږدو او د ۲۰۲۱

والیتونــو ترمنــځ د ملکــي مــرګ ژوبلــې تــر ټولــو لــوړه کچــه

کال پــه لومــړۍ نیاميــي کــې ،د دولتــي ځواکونــو او مخالفــو

لرلــه (.)2021 ,UNAMA

وســله والــو ډلــو ترمنــځ نښــتې او تاوتریخــوايل دوام درلــود او
لــه املــه یــې څــو ځایــه خلــک بېځایــه شــوي دي (OCHA,
.)2020a, 2020b, 2020c, 2021

لوېدیــځ کــې لــه ســمنګانو ،پــه ســوېل لوېدیــځ کــې لــه بامیانــو،
پــه ســوېل کــې لــه پــروان ،پــه ســوېل ختیــځ کــې لــه پنجشــیر

پــه  ۲۰۲۰کال ،کنــدز او بغــان د هغــو پنځــو والیتونــو لــه ډلــې

او پــه ختیــځ کــې لــه تخــار رسه ګــډه پولــه لــري .دری د دې

وو چــې پــه کــې د دولتــي ځواکونــو لــه خــوا ډېــر شــمېر ملکــي

والیــت د  ۷۰ســلنه وګــړو اصــي ژبــه ده او ورپســې پښــتو(۲۰

مــرګ ژوبلــه اوښــتې ده .پــه همــدې کال د بــري حقونــو

ســلنه) او ازبکــي ژيب لږکــي وروســتي ځایونــه لــري (,CSO

فعــاالن او خربیــاالن هــم د دولــت د مخالفــو وســله والــو د

.)2005

بریدونــو قربــاين شــوي ( .)UNAMA, 2021پــه تخــار ،کنــدز
او بغــان کــې د افغــان محــي پولیســو لــه خــوا لــه بــري
حقونــو څخــه د رسغړونــو پرلــه پســې راپورونــه هــم ورکــړل
شــوي (.)Clark, November 14, 2019
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بغــان چــې د کنــدز پــه ســوېل کــې موقعیــت لــري ،پــه

دغــه والیــت د هندوکــش ټرانســپورټي لویــې الرې پــه اوږدو
کــې پــروت دی او دغــه لویــه الره هغــه ســر ټرانســپورټي
مســیر دی چــې کابــل لــه شــايل والیتونــو رسه نښــلوي او د
امنیتــي ځواکونــو، ،جنســونو او ســونګ توکــو د رســولو لپــاره

بدخشــان ،کنــدز او تخــار والیتونــه چــي لــه تاجیکســتان رسه

حیــايت الره ده .د دې لویــې الرې پــر شــايل څنــډو چــې د

پــه پولــه د مخــدره توکــو د قاچــاق د شــايل الري پــه اوږدو

والیــت پــه مرکــز پلخمــري کــې د کنــدز او بلــخ پــه لــوري

کــې پراتــه دي ،د قــدرت د محــي زورواکانــو ترمنــځ د نېشــه

پــه دوو شــاخونو وېشــل کېــږي ،د طالبانــو فشــارونه ســبب

يــي توکــو د ســوداګرۍ د کنټــرول پــر رس د فرقــه يــي ســیالیو

شــوي چــې د هېــواد شــال تــه د دولــت الرسســی او کنټــرول

تــر اغېــز النــدې دي (هامغــه رسچینــه).

محــدود يش(. )2021 ,12 UNSG, March

یــوازې د  ۲۰۲۱کال جــون میاشــتې پــه اوږدو کــې شــپږ

د والیــت امنیــت لــه  ۲۰۱۶کال راهیســې شــدیدا ً کــم شــوی.

ولســوالۍ پــه کنــدز ۱۱ ،ولســوالۍ پــه تخــار ۸ ،ولســوالۍ پــه

د  ۲۰۱۹کال پــه ســپټمرب کــې ،طالبانــو پــر کنــدز او پلخمــري

بغــان او  ۲ولســوالۍ پــه بدخشــان کــې د مخالفــو وســله والــو

ښــارونو یــو همغــږی بریــد پيــل کــړ او لــه هغــه راهیســې د

ډلــو تــر بریدونــو النــدې وې.

دواړو والیتونــو د نیــږدې ټولــو ولســوالیو نســبي کنټــرول پــه

کنــدز لــه ختیــځ څخــه پــه تخــار ،لــه ســوېل څخــه پــه

خپــل الس کــې لــري (.)2019 October 30 ,Ali

بغــان ،لــه لوېدیــځ څخــه پــه بلــخ او لــه شــال څخــه پــه

تخــار والیــت د کنــدز پــه ختیــځ کــې لــه تاجیکســتان رسه د

بدخشــان پــورې تړلــی .د دې والیــت د اوســېدونکو اصــي

شــايل پولــې پــه اوږدو پــروت دی .دغــه والیــت پــه ســوېل

ژبــې پښــتو(له  ۴۰ســلنه ډېــر اوســېدونکي) ،دری ( ۲۶ســلنه)،

لوېدیــځ کــې لــه بغــان ،پــه ســوېل کې لــه پنجشــیر او پــه ختیځ

ازبکــي ( ۲۰ســلنه) او ترکمنــي ژيب لږکــي دي (.)2005 CSO

کــې لــه بدخشــان رسه ګــډه پولــه لــري .دری او ازبکــي د دې

دغــه والیــت پــه  ۲۰۱۸ ،۲۰۱۵او  ۲۰۱۹کلنــو کــي د طالبانــو له
ســرو بریدونــو رسه مــخ شــو .کنــدز چــې د طالبانــو لپــاره یــو
ســراتیژيکي تأمینوونکــی محــور دی ،لــه  ۲۰۱۵کال راهیســې،

والیــت دوې اصــي ژبــې دي او نیــږدې  ۴۵ســلنه اوســېدونکي
یــې پــرې خــرې کــوي؛ پښــتو ژبــه لــه دې وروســته ځــای
لــري (.)2005 ,CSO

یانــې هغــه وخــت چــې د والیــت مرکــز د لومــړي ځــل لپــاره

تخــار د ډبــرو ســکرو ،ګــچ ،مالګــې او رسو زرو ډېــر زیــات

د طالبانــو الس تــه ولوېــد ،د هغــوی لپــاره د لښــکر جوړونــې

کانونــه لــري .دغــه کانونــه د محــي زورواکــو تــر شــدیدې

او مبــارزو پــه ډګــر واوښــت (;2021 March 12 ,UNSG

ســیالۍ النــدې دي او دولــت نــه يش کــوالی د نــا امنیــو لــه امله

January 30 ,Ali ;2019 September 11 ,Ali and Ruttig

یــې اســتخراج کــړي او پــه دې برخــه کــې لــه ګڼــو ســتونزو رسه

 .).RFE/RL, n.d ;2016پــه  ۲۰۲۰کال ،کنــدز د یــادو څلــورو

مخامــخ دي .د راپورونــو لــه مخــې ،طالبــان د رسوزرو(طــا)

د کانونــو پــه ایســتلو رسه لــه دې والیــت څخــه زیــات مــايل

 .)2014لــه دې رسه ،د کان کیندنــې رســمي صنعــت لــږه وده

امکانــات ترالســه کــوي (MOMP, ;2021 April 27 ,Kakar

کــړې .د کارګرانــو د امنیــت پــه اړه د شــدیدې اندېښــنې لــه

.).n.d

املــه د کانونــو غیــر قانــوين اســتخراج منــع شــوی (6 ,BBC

پــه تخــار کــې د طالبانــو شــتون لــه  ۲۰۱۹کال راهیســې ډېــر
شــوی او د ټــول  ۲۰۲۰کال پــه اوږدو کــې د دولتــي ځواکونــو
او طالبانــو ترمنــځ د تاوتریخجنــو جګــړو راپــور ورکــړل

کانونــو کنټــرول پــه دې والیــت کــې د نــا امنیــو یــوه رسچینــه
ګڼــل کېــږي.

شــوی ( ،Ali and Ruttigهامغــه؛  ،UNAMAهامغــه اثــر).

د  ۲۰۲۱کال پــه جــون میاشــت کــې د ټولــو  ۲۸ولســوالیو لــه

ځمکنــۍ نښــتې ،هوايــي بریدونــه او د دولتــي کســانو هــديف

ډلــې لږترلــږه  ۲۲ولســوالۍ د جګــړو او ســیالیو کوربــه وې

وژنــې پــه  ۲۰۲۰کال د ملکــي مــرګ ژوبلــې اصــي دالیــل

او  ۲ولســوالۍ د طالبانــو تــر کنټــرول النــدې وې .پــه ۲۰۲۰

ګڼــل کېــږي چــې د  ۲۰۱۹کال پــه پرتلــه  ۲۵ســلنه زیاتوالــی

کال د  ۲۰۱۹کال پــه پرتلــه ملکــي مــرګ ژوبلــه تــر  ۷۵ســلنه

ښــيي .همدارنګــه راپورونــه پــه محــي ښــوونځيو د طالبانــو او

لــوړه شــوې او المــل یــې تــر ډېــره ځمکنــۍ جګــړې ،هــديف

افغــان هوايــي ځواکونــو د بریدونــو خــره کــوي چــې لــه املــه

وژنــې ،اليس چاودېدونکــي توکي(نــا ځامنرګــي) ګڼــل شــوي

یــې د ښــوونیزو تأسیســاتو ویجاړېــدل او د زده کوونکــو او

( ،UNAMAهامغــه اثــر).

ښــوونیز پرســونل وژنــه رامنــځ تــه شــوې (.)UNAMA, op.cit
پــه محــي زورواکانــو پــورې تړلــو وســله والــو ډلــو ترمنــځ
ســیايل او د نېشــه يــي توکــو د اقتصــاد اهمیــت ،د جګــړې
تحــرکات ال پېچــي کــوي (.)2019 ,14 Clark, November
بدخشــان چــې د افغانســتان پــه شــال ختیځــه څنــډه کــې
پــروت دی ،د شــال لــه خــوا تاجیکســتان رسه ،لــه ختیــځ
ځخــه د واخــان دهلېــز د چــرال او ګیلګیــت بالتیســتان تــر
شــال او د چیــن تــر پولــې پــورې امتــداد لــري .دری د دې
والیــت د  ۸۰ســلنه خلکــو اصــي ژبــه ده او ورپســې ازبکــي
د افغانستان په شامل ختیځ کې د جګړې او سولې سیمه ییز الملونه
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 .)2019 Januaryد غیــر قانــوين او وســله والــو ډلــو لــه خــوا د

ژبــه ( ۱۰ســلنه) او د واخــان دهلېــز قرغېــزي ژيب لږکــۍ
ورپســې ځایونــه لــري.
د بدخشــان والیــت لــه  ۹۰ســلنه ډېــره خــاوره غرنــۍ او نیمــه
غرنــۍ ســیمو نیولــې .د بدخشــان ټولنــې تیــت پــرک او پــه
ځانګــړې توګــه پــه ژمــي کــې لــه یــو بــل څخــه جــا وي .دغــه
رشایــط لــه ډېــرو لــږو زیربنــاوو رسه مــل ،د ســوداګرۍ فرصتونه
محــدود کــړي چــې تــر یــوه حــده د غیــر رســمي ســوداګریز
معیشــتونو او قاچاقــو لــه نســبي اهمیــت څخــه رسچینــه اخــي
(.)2014 ,Fishstein
همدارنګــه دغــه والیــت د ارزښــتناکو معــدين رسچینــو لــه
املــه ،ډېــر مشــهور دی :د الجــورد ډبــره ،طــا ،لعــل بدخشــان،
نقــره ،مــس ،آهــک ډبــره ،اوســپنه ،میــکا( ،)micaد ډبــرو
ســکاره او نــور (,Fishstein ;2014 January 14 ,Pajhwok

د سولې لپاره د بدخشان غونډه :لنډه کتنه
د بدخشــان د ســولې پــه غونــډه کــې د ښــځو او نرانــو پــه
اســتازیتوب  ۷۰تنــو ګــډون درلــود .پــه ګډونوالــو کــې لــه یــادو
 ۴والیتونــو څخــه د مــدين ټولنــې ،خصــويص ســکټور او د
محــي حکومــت اســتازي ،د پوهنتــون اســتادان او دینــي علــا
شــامل وو.
پــه دي ســیمه ییــزه غونــډه کــې ګــډون کوونکــو لــه یــو بــل
رسه بحثونــه او خــرې اتــرې وکــړې او پــه ســیمه ییــزه کچــه د
جګــړې پــر مهمــو الملونــو وغږېــدل .ورپســې دغــه عوامــل لــه
پنالیســتانو رسه رشیــک شــول ترڅــو خپــل وړاندیزونــه وکــړي
چــې یــاد عوامــل لــه کومــو الرو د ســیمه ییــزو ټولنــو پــه کچــه
د ســیمه ییــزو نوښــتونو لــه الرې هوارېــدای يش.
پــه فیــض آبــاد کــې  ۴تنــو پنالیســتانو د افغانســتان پــه شــال
ختیــځ کــې د جګــړې د عواملــو پــه اړه د ګډونوالــو لیدلــورو
تــه ځوابونــه وویــل .پــه پنالیســتانو کــې دوې ښــځې او دوه
نــران(د مــدين ټولنــې غــړی او ښــځو د حقونــو مدافــع ،یــو د
ماشــومانو د حقونــو مدافــع ،د تخنیکــي زده کــړو یــو اســتاد او
د حــج او اوقافــو وزارت یــو اســتازی ) شــامل وو.

اغېزناکــو مکانیزمونــو شــتون ،کــوالی يش پــه ځانګــړې توګــه
د ټرانســپورټ او رســمي کان کیندنــې پــه ســکټور کــې د
اقتصــادي پانګونــې د جذبېــدو ســبب يش.
لــه دې رسه ،د ســولې د هوکــړې پــه پایلــه کــې د یــادو دوو
رشطونــو (د جګــړې پــای تــه رســول او پــه اســايس قانــون کــې
د راغلیــو حقونــو ســاتل) د عمــي کېــدو پــه اړه مهــم شــکونه
هــم بیــان شــول .پــه هغــو حقونــو کــې النــدې ټکــي شــامل دي
©  /FES, MADPO, APPROجلیل پویا

د غونــډې پــه بلــه برخــه کــې د ســولې اړونــد غوښــتنو ،د افغــان
دولــت او طالبانــو ترمنــځ د ســولې د احتــايل هوکــړې پــه اړه

اړتیــا لــري :زده کــړو ،د بیــان آزادۍ ،کار او عمومــي حــوزې
تــه د ښــځو او ټولــو الرسســی .دواړه ښــځینه پنالېســتانو شــدیدا
ً پــه دې انــد وې چــې د «ســولې د بــدل» ورکــړه ښــځو تــه د

د ګډونوالــو ترمنــځ آزاد بحــث وشــو .د ســولې او د جګــړې د

منلــو نــه ده.

پــه ګوتــه شــوې ،پــه النــدې ډول دي:

د بشــپړ یــا نیمــه طالبــاين دولــت پــه راتــګ رسه د دولــت او

محــي عواملــو اړونــد هغــه غوښــتنې چــې د ګډونوالــو لــه خــوا
له سولې څخه د ګډونوالو غوښتنې
د بدخشــان د غونــډې ګډونــوال تــر یــوه حــده هیلــه مــن وو
چــې د ســولې هوکــړه ښــايي مثبتــې پایلــې ولــري ،خــو پــه
دې رشط چــې دغــه هوکــړه )۱ :پــه اغېزناکــه توګــه جګــړې
پــای تــه ورســوي ،او  )۲پــه اســايس قانــون کــې راغــي حقونــه
وســاتل يش .کــوالی شــو دغــه غوښــتنې پــه درو موضوعــي
کټــه ګوریــو ووېشــو:
د افغانستان په شامل ختیځ کې د جګړې او سولې سیمه ییز الملونه
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چــې پــه مشــخصه توګــه ذکــر شــوي او مالتــړ او ســاتنې تــه

•ال چمتو او مساعد اقتصادي چاپېریال؛

•ال غــوره حکومتــوايل او پــه ځانګــړې توګــه د فاســدو
کارونــو کمېــدل او د قانــون عادالنــه پــي کېــدل؛

•د ټولنیز انسجام زیاتېدل.

پورتــه یــادې غوښــتنې د دې اټــکل پــر بنســټ والړې دي
چــې پــه ســیايس نظــام کــې د طالبانــو ادغــام کــوالی يش د
مبــارزو او هــديف وژنــو د کمېــدو ســبب يش او د ســاختاري
اصالحاتــو لپــاره رشایــط چمتــو کــړي.
یــو شــمېر ګډونــوال فکــر کــوي چــې د رشعــي قانــون اغېزناک
تطبیــق کــوالی يش پــه دولــت کــې د فاســدو عنــارصو لــرې
کولــو لــه الرې ال غــوره ټولنیــز عدالــت او حکومتــوايل چمتــو
کــړي .پــه عمومــي توګــه ،ګډونــوال متــه لــري چــې د جګــړې
نــه شــتوايل پــه تــرڅ کــې ســیايس ثبــات او د حکومتوالــۍ د

مــدين ټولنــې ترمنــځ د اړیکــې د ډول نــا څرګندتــوب تــه هــم
د یــوه خــرداري او اندېښــنې پــه توګــه اشــاره وشــوه .پــه پــای
کــې ـ د ټولنــې پــه اړه د لیدلــوري لرلــو او لــه اســامي رشیعــت
څخــه د ســم تفســیر لــه پلــوه د خلکــو ترمنــځ لــوی واټــن تــه
پــه کتــو ـ د ټولنــې د آزادي غوښــتونکو او محافظــه کاره وګــړو
ترمنــځ د ایډیالوژيکــي شــخړو د پېښــېدو پــه اړه هــم اندېښــنې
وښــودل شــوې.
د جګړې سیمه ییز الملونه
د جګــړې هغــه څلــور اصــي الملونــه چــې د فیــض آبــاد
غونــډې د ګډونوالــو لــه خــوا پــه ګوتــه شــول ،عبــارت دي لــه:
•د قانون د واکمنۍ نه شتون
•د وسلو وېش

•د کانونو غیر قانوين ایستل
•کمزوری اقتصاد

د ګډونوالــو لــه ترشېحاتــو رسه ســم د هــر المــل مهــم اړخونــه
پــه النــدې ډول وړانــدې کېــږي:

 ۱شــمېره ښــځینه پنالیســته
د ګــروپ د غړیــو لــه لیدلــوري ،د نــا ســاملې حکومتوالــۍ
مســئلۀ او د قانــون د واکمنــۍ نــه شــتون ســتونزو هــوارول د
قانــون او قانــوين کړنــارو پــه اړه عامــه پوهــاوي ،پــر قضائیــه
قــوه څارنــې کــې د مــدين ټولنــې او رســنیو ال فعــال ګــډون او
پــه حکومتــي بنســټونو کــې د جوړښــت لــه پلــوه اصالحاتــو تــه
اړتیــا لــري .مثــال:
©  /FES, MADPO, APPROجلیل پویا

لومړۍ ستونزه :د قانون د واکمنۍ نه شتون
د ګډونوالــو لــه انــده ،د قانــون کمــزوری پــي کــول لــه خلکــو
رسه د عــديل –قضايــي نظــام غیــر منصفانــه چلنــد د دولــت
پــر مرشوعیــت منفــي اغېــز کــوي او د ټولنــو پــه داخــل کــې د
جګــړو زیاتېــدو ســبب کېــږي .همدارنګــه وویــل شــول چــې
ځینــې خلــک لکــه ښــځې ،ځوانــان او لږکــي پــه ځانګــړې
توګــه د دولــت لــه خــوا د ځورونــې او نــاوړه چلنــد پــر وړانــدې
زیامنــن دي.
همدارنګــه ګډونوالــو پــراخ اداري فســاد د عــديل نظــام د
کمزورتیــا لــوی المــل پــه توګــه پــه ګوتــه کــړ او داســې ګڼــل
کېــږي چــې یــوازې زور واکانــو تــه خدمــت کــوي او زیامنــن
کســان ال د محرومیــت کنــدې تــه اچــوي .یــوه پنالېســت د دې
لیدلــوري لــه منلــو رسبېــره زیاتــه کــړه:
د افغانستان په شامل ختیځ کې د جګړې او سولې سیمه ییز الملونه
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ښــايي د ســیمې پــه کچــه تــر ټولــو غــوره قانــوين
چــوکاټ ولــرو چــې پــه کــې د اســايس قانــون ،د
قوانینــو ،فرمانونــو او قانــوين لوایحــو یــوه داســې
ټولګــه شــامل دي چــې ټــول تصویــب شــوي دي .لــه
بــده مرغــه هغــه څــه چــې پــه دې هېــواد کــې نــه پلــې
کېــږي ،قانــون دی .خپلــه قانــون جوړونکــي لــه قانــون
څخــه رسغړونــه کــوي ]...[ .داســې کســان شــته تــر
هغــو چــي  ۰۰۵افغانــۍ رشــوت ورنــه کــړې ،اجــازه نــه
ورکــوي چــې پــه دفــر کــې یــې پــل کېــږدې .مــوږ لــه
بندښــت رسه مــخ شــوي یــو .وضعیــت خــورا زیــات
خـراب دی او د بدلــون راتــګ زمــوږ لــه اټــکل وتلــی.
د دغــو ټولــو بدبختیــو ریښــه څلــور لســیزه او پــه
ځانګــړې توګــه دوې وروســتۍ لســیزې جګــړې دي.

د څارنیــزو ارګانونــو او مــدين ټولنــې رول ،تــر ټولــو
غــوره حالــت کــې د قضائیــه قــوې د فعالیتونــو کتنــه
او د قانــون پــه چــوکاټ کــې د احکامــو اجـراء کېــدو
پــر کچــې څارنــه ده .ټولــې قضیــې بایــد لــه قانــون رسه
ســم قضــاوت او پــه ټــاکيل وخــت حــل او فصــل يش
ترڅــو خلــک ډاډمــن يش او پــه دې رسه د دولــت
او ولــس ترمنــځ متقابــل بــاور زیــات يش ۱ .شــمېره
نارینــه پنالېســت ،مــدين ټولنــه.
وړاندیــز وشــو چــې مــدين حقونــه بایــد لــه ټیــټ عمــر څخــه
زده کوونکــو تــه وښــودل يش او پــه ښــوونیز نصــاب کــې
ځــای ورکــړل يش ترڅــو د حقونــو او مکلفیتونــو پــه اړه ژور
پوهــاوی ترالســه او وکــوالی شــو چــې راتلونکــی نســل د غیــر
عادالنــه چلنــد پــر وړانــدې مقــاوم جــوړ کــړو.
یــو شــمېر ګډونوالــو د دینــې علــاوو شــتون او د خلکــو لــه
حقونــو څخــه د مالتــړ پــه برخــه او دغــه راز د قانــون پــر تنفیــذ
څارنــه کــې د هغــوی فعــال ګــډون اړیــن وګاڼــه.
پــه پــای کــې ،د ګــروپ غړیــو انتقــايل عدالــت د ټولنیــز
انســجام د بنســټ اېښــودلو لپــاره د یــوه رشط پــه توګــه مطــرح
کــړ .هغــوی قربانیانــو تــه د حســاب ورکولــو او د جنګــي
جرمونــو تــررسه کوونکــو کســانو د عــديل څــار لپــاره د یــوه
چــوکاټ د جوړولــو پــر اهمیــت ټینــګار وکــړ.
دویمه ستونزه :د وسلو وېش

د جګــړې دویــم المــل چــې ګډونوالــو ورتــه اشــاره وکــړه ،د
وســلو وېــش و .دا مســئله چــې د خلکــو لویــه برخــه وســلې
لــري ،پــه کوچنــۍ کچــه د جګــړو لــه شــدت رسه مرســته کــوي
او دغــه راز وســلو تــه اســانه الرسســی هــم پــه ځانګــړې توګــه
د ځوانــو نرانــو ترمنــځ د یــوه هــدف پــه توګــه د تاوتریخــوايل

نهادینــه کېــدو ســبب شــوی .پــه داســې رشایطــو کــې چــې
د عایــد زیږولــو لپــاره لــږ فرصتونــه شــته ،ټوپــک او وســله د
دولــت ضــد وســله والــو ډلــو رسه د یوځــای کېــدو لــه الرې
د پیســو ګټولــو لپــاره د یــوې وســیلې پــه توګــه پــه پــام کــې
نیــول کېــږي.

د وســله والــو ډلــو او ملېشــو پراختیــا ،هغــه ســتونزه ده
چــې د وســلو لــه وېــش رسه متقابــل تـړاو لــري .افغــان
محــي پولیــس هــم د تاوتریخــوايل لــه عامېــدو رسه د
مرســته کوونکــي عامــل پــه توګــه پــه پــام کــې نیــول
کېــږي:دا دولــت و چــې محــي پولیــس یــې جــوړ
کــړل .ځینــې وخــت معــاش ورکــوي او ځینــې وخــت
نــه .دولــت دوی تــه وســلې ورکــوي او هغــوی هــم
ملېشــې جــوړوي .دغــه ډلــې لــه هامغــه پیــل څخــه یــو
رسخــوږی یــا یــوه ســتونزه وه ]...[ .کــه چېــرې مــو د
دوی پــه ځــای د مــي اردو او پولیســو پــر پیاوړتیــا کار
کــړی وای ،محــي پولیســو تــه اړتیــا نــه پېښــېده .هغوی
[محــي پولیــس] غــا کــوي ،په چــور او چپــاول الس
پــورې کــوي ،ســړکونه بنــدوي او لــه نــورو الرو پــر
خلکــو ظلــم کــوي خــو لــه دې ټولــو رسه بیــا هــم د
وزیــر ،وايل یــا امنیــه قومانــدان مالتــړ وررسه دی۲ .
شــمېره پنالېســت ،دینــي عــامل

وســله او زور لــرم او پــه دې ســره زمــا د ګواښــلو
هڅــه ونــه کــړي ».پــه دې ټولنــه کــې د دغــې
ســتونزې هــوارول اوږدمهالــه هڅــو تــه اړتیــا
لــري .ـ  ۱شــمېره نارینــه ګډونــوال ،مدنــي ټولنــه
هغــه اوږدمهالــه الرې چــې د ګــروپ د غړیــو لــه خــوا یــې
وړاندیــز وشــو ،پــر تعلیــم او عامــه پوهــاوي یــې مترکــز درلــود.
وړاندیــز وشــو چــې د وســلې اړونــد خطرونــو پــه اړه هــم پــه
ښــوونځیو کــې بحثونــه ويش ترڅــو ماشــومانو تــه وښــیو وســله
لــرل ښــه کار نــه دی .ګډونوالــو وړاندیــز وکــړ چــې د ټولنــې
پــه کچــه د اطــاع رســونې کمپاینونــه بایــد د مــدين ټولنــې
بنســټونه(له نــا دولتــي موسســو نیولــې تــر دینــې علــاوو،
رســنیو او محــي شــوراګانو پــورې) رسه راغونــډ کــړي ترڅــو
د ټوپــک او وســله لرونکــو کســانو لــه خــوا د اوښــتو زیانونــو
پــه اړه پــه عامــه پوهــاوي الس پــورې کــړي ،د دې ســتونزې پــه
اړه لــه ټولنــو رسه خــرې وکــړي او پــه محــي کچــه د وســلو
ګرځولــو لپــاره مقــررات وضــع کــړي.

د ګــروپ غړیــو د وســلې پــه بــدل کــې د مــايل امکاناتــو ورکړه
د افغانستان په شامل ختیځ کې د جګړې او سولې سیمه ییز الملونه
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د ولــس ترمنــځ د وســلې د شــتون کمولــو لپــاره یــوه وســیله
وګڼلــه مګــر بیــا هــم ،یــو شــمېر نــور پــه دې انــد وو چــې د
وســلې مالکیــت یــوه پېچلــې مســئله ده او نــه يش کېــدای
د پیســو ورکولــو لــه الرې هــواره يش .یــوه ګډونــوال شــته
ننګونــې دا ډول انځــور کــړې:

کــه چېــرې وســله ولــرو ،قــدرت لــرو او کــوالی
شــو ځمکــې او آبــي ســرچینې غصــب کــړو او پــه
پــای کــې پــر خلکــو واکمنــي ولــرو .نــو څــوک
حاضــر دي چــې راشــي او خپلــه وســله وســپاري؟
اجــازه راکــړئ د اختــر پــه شــپو ورځــو کــې تېــره
شــوې یــوه جالبــه کیســه وکــړم .مــا خپــل یــوه
ګاونــډي تــه وویــل چــې د اختــر پــه شــپه یــې لــه
کــور څخــه ډزې وشــوې .هغــه وویــل «مــا خپلــه
ډزې وکــړې تــر څــو مــې ګاونډیــان پــوه شــي چــې
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درېیمه ستونزه :د کانونو غیر قانوين کیندنه
د کانونــو غیــر قانــوين کینــدل او ایســتل د جګــړو هغــه درېیــم
المــل دی چــې ګډونوالــو ورتــه اشــاره وکــړه .د ګــروپ لــه خوا
دوه موضوعــات تــر پوښــښ النــدې ونیــول شــول .لومــړی ،د
بدیلــو معیشــتونو لپــاره د محــي ټولنــو لــه خــوا د کانونــو غیــر
رســمي ایســتل او دویــم ،د هغــو زورواکانــو لــه خــوا لــه کانونــو
ګټــه اخیســتل چــې د ګــران بیــه معــدين مــوادو پــه قاچاقولــو او
پلورلــو رسه ،خپلــو جنګیالیــو تــه وســلې برابــروي:

د محــي ټولنــو خلکــو لــه اوږدې مــودې راهیســې
د طــا او الجــورد ډبــرو د کانونــو کنټروللــه الســه

ورکــړئ  .دغــه کانونــه د هغــو محــي زورواکانــو
لــه خــوا ایســتل کېــږي چــې د ســیمې خلکــو تــه لــه
مــزدورۍ پرتــه بــل هېــڅ شــی هــم نــه ورکــوي .هغــوی
الجــورد ډبــرې د ډېــر کــم مــزد پــه بــدل کــې پــر
خلکــو را وبــايس .ـ  ۱شــمېره پنالېســته ،مــدين ټولنــه
د ګــروپ د غړیــو لــه لیدلــوري ،د ټیټــې کچــې ټکنالوژیــو
رسه غیــر رســمي کان کیندنــې تــه د قانــوين اړخ ورکــول ،او
محلــی کیندنــۍ کــې پانګونــه کــوالی يش د تخــار او بدخشــان
پــه څېــر کان لرونکــو والیتونــو کــې د کان لرنــې صنعــت لــه
ښــه کېــدو رسه مرســته وکــړي او د محــي ټولنــو لپــاره عایــد
زیږونکــي دوامــداره او ثابــت فرصتونــه رامنځتــه کــړي .د
ګــروپ اســتازي وویــل:

مــوږ لــه یــوې خــوا یــو دولــت لــرو چــې نــه يش
کــوالی لــه معــدين شــتمنیو څخــه ګټــه واخــي او
نــه هــم د دې کار قــدرت لــري .لــه بلــې خــوا ،همــدا
دولــت وايــي لــه کانونــو څخــه ګټــه ترالســه کــول غیــر
قانــوين کار دی .نــو هغــه کســان چــې ویــل کېــږي
کار یــې غیــر قانــوين دی ،وســلو تــه الس اچــوي او
د دولــت پــر وړانــدې درېــږي .ـ  ۱شــمېره ګډونــوال،
مــدين ټولنــه.
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لــه دې رسه ،د نارســمي اســتخراج د رســمي کولــو پــر وړانــدې
یــو خنــډ د پراخــو اړیکــو لرونکــو هغــو زورواکانــو لــه خــوا
د کانونــو مدیریــت دی چــې د تولیــد وســایل یــې پــه خپــل
کنټــرول کــې اخیســتي او پــر رسچینــو واک لــري .ګډونوالــو
اســتدالل وکــړ چــې کانونــه بایــد د عامــه ملکیــت پــه توګــه
پــه پــام کــې ونیــول يش او محــي ټولنــو تــه ورکــړل يش .خــو
هغــوی پــه دې اړه شــک درلــود چــې دولــت دې پــه یــوازې
رس وکــوالی يش چــې لــه ټولنــو مالتــړ وکــړي .یانــې:

محــي ټولنــې بایــد همــکاري وکــړي او خلــک
راغونــډ کــړي ترڅــو پــوه يش چــې کانونــه د هغــوی
شــتمني ده او نــه بایــد د شــخيص ګټــو لپــاره د هغــو
النــدېکــولومنــي۲.شــمېرهګډونــوال،مــدينټولنــه.
د هغــو عواملــو او فکټورونــو ترمنــځ چــې ویــل کېــږي کــوالی
يش پــه بالقــوه توګــه پــه دې برخــه کــې مثبــت او رغنــده رول
ولــري ،کــوالی شــو رســنیو ،دینــي علــاوو او ځینــو دولتــي
بنســټونو تــه اشــاره وکــړو ـ دغــو ټولــو تــر اوســه پــورې د هغــو
ټولنــو پــه مالتــړ کــې ډېــر لــږ رول لوبــوالی چــې ژونــد یــې پــه
ټولیــزه یــا نســبي توګــه د کانونــو پــه ایســتلو پــورې تړلــی دی.
ګډونوالــو پــه ځانګــړې توګــه یادونــه وکــړه چــې دینــي رهــران
کــوالی يش د خپلــو رسچینــو پــه تــړاو د ټولنــې د حقونــو

د ګــروپ غړیــو یادونــه وکــړه چــې کــه چېــرې دولــت لــه

لپــاره د عدالــت غوښــتونکو رول ولوبــوي او د مناســبو کاري

شــته کانونــو څخــه ګټــه اخیســتالی او د کارګرانــو مالتــړ یــې

رشایطــو ترالســه کولــو لپــاره نیاوغوښــتنه وکــړي .یــو پنالېســت

کــوالی ،د وســلو لرلــو او د ملېشــو جوړولــو تــه د خلکــو انګیزه

چــې خپلــه هــم دینــي عامــل و ،لــه دې موضــوع رسه یــې

کمېــده او د دولــت مرشوعیــت ډېرېــده .د غیــر رســمي کان

موافقــه وکــړه چــې:

کیندلــو ســکټور تــه رســمیت بښــل او د هغــه مســلکي کــول
هــم د عایــد ترالســه کولــو د یــوې داســې تــګالرۍ پــه توګــه
پــه پــام کــې ونیــول شــول چــې کــوالی يش د ټولنــو لپــاره د
زیربنايــي ودې ،لــه کوچنیــو ســوداګریو څخــه د مالتــړ او د
تعلیمــي تأسیســاتو د پیاوړتیــا لپــاره پانګونــه ويش.
د کانونــو د کارګرانــو د رشایطــو ښــه کولــو پــر موضــوع هــم د
هغــو کســانو د قانــوين تعقیــب لــه الرې ټینــګار وشــو چــې د
دوی حقــوق تــر پښــو النــدې کــوي .همدارنګــه ګډونوالــو د
ټرانســپورټي الرو او پــه خونــدي بڼــه د اســتخراجي ټکنالــوژۍ
پــه برخــه کــې د پانګونــې لــه الرې کانونــو تــه د الرسيس پــر
اهمیــت هــم ټینــګار وکــړ.

علــا لــه دې ټکــي څخــه د ډاډ ترالســه کولــو دنــده
لــري چــې لــه خلکــو څخــه خپــل حقونــه نــه اخیســتل
کېــږي .مــوږ ټــول پــه دې معــدين پانګــه کــې ونــډه
لــرو :ښــځې ،نارینــه ،ســپین ږيــري ]...[ .تــر اوســه ډېــر
لــږ شــمېر کســان ـ کــه هغــه د دولتــي ځواکونــو نــاوړه
ګټــه اخیســتونکي کســان دی یــا د ولــس لــه منځــه
بېــکاره کســان ـ زمــوږ د کاين زېرمــو کنټــرول یــې د
زور لــه الرې پــه خپــل الس کــې نیولــی دی .پــر مــوږ
ټولــو ښــځو او نرانــو او ټولــو افغانانــو او ځانګــړې توګه
دینــي علــاوو واجــب ده چــې د خلکــو ترمنــځ عامــه
پوهــای وکــړي او پــرې نــږدي چــې لــه خپلــو حقونــو

وســله والــو ګروپونــو رسه د ځوانانــو یــو ځــای کېــدل
کــم کــړي خــو پــه دې رشط چــې دغــه کار ويش .ـ ۱
شــمېره ګډونوالــه ،مــدين ټولنــه.

محــروم يش .ـ  ۱شــمېره پنالېســت ،دینــي عــامل.
پــه پــای کــې ،ګډونوالــو د کان کیندلــو د مســلکي کولــو او
د اســتخراجي تخنیکونــو د عــري کولــو لپــاره د کانونــو
او پټرولیــم وزارت پــه ګــډون د ال ډېــرو دولتــي بنســتونو د

ګډونــوال پــه ځانګــړې توګــه هیلــه منــد وو چــې د دولــت او

مشــارکت غوښــتنه وکــړه .د دوی پــه خــره ،د کار او ټولنیــزو

طالبانــو ترمنــځ د ســولې تــړون جګــړې پــای تــه ورســوي او

چــارو وزارت کــوالی يش د مناســبو کاري رشایطــو پــه رامنــځ

پــه محــي اقتصــاد کــې کورنــۍ او بهرنــۍ پانګونــې رامنــځ

تــه کولــو او والیتــی دفرتونــه د کانونــو د ایســتلو پــر پــروژو

تــه کــړي .همدارنګــه هغــوی د یــوه داســې نــوي دولــت پــه

څارنــه وکــړي.

لرلــو هــم ټینــګار وکــړ چــې د رسچینــو زیرمــه کولــو او د

څلورمه ستونزه :کمزوری اقتصاد
هغــه ســتونزه چــې پــه دوو تېرو ســتونزو هــم اغېز لــري ،د کاري
فرصتونــو لــه نــه شــتون څخــه عبــارت ده .بېوزلــۍ او وزګارتیــا
کورنــۍ دېتــه اړبــايس چــې تــر ډېــره پــه ســختو رشایطــو کــې
پــه خطــر ناکــو کارونــو الس پــورې کــړي .همدارنګــه بېــوزيل
او بېــکاري لــه دولــت څخــه د نارضایتــۍ زیاتېــدو او د هغــو

کړنــو څخــه واټــن ونیــي ،هغــه بلــه الره چــې پــه دې اړه ورتــه
اشــاره وشــوه ،دا وه چــې کوچنیــو متشــبثانو تــه بالعوضــه مــايل
مرســتې چمتــو يش ترڅــو لــه دې الرې کوچنــي او منځنــي
تشــبثات وده وکــړي.
پایله

فاســدو مرشانــو پــه هکلــه د قهــر او غوســې المــل کېــږي چــې

د بدخشــان د ســولې پــه غونــده کــې لــه شــویو بحثونــو څخــه

لــه نامــروع الرو یــې شــتمني ترالســه کــړې ده .لکــه څرنګــه

النــدې څلــور ســرې کتنــې ترالســه شــوې.

چــې پورتــه وویــل شــول ،د عایــد لرونکــو فرصتونــو نــه شــتون
پــه غیــر قانــوين وســله والــو ډلــو کــې د ځوانانــو د ګــډون یــو
لــه اصــي عواملــو څخــه ګڼــل کېــږي.

د افغانستان په شامل ختیځ کې د جګړې او سولې سیمه ییز الملونه

9

سیاســی مرشانــو پــه واســطه د پانګــه تښــتونې پــه توګــه تیــرو

لومــړی کتنــه ،د تلپاتــې ســولې اړونــد بحثونــو کــې د اقتصــادي
اړخونــو څرګندتــوب دی ـ کــوم چــې د شــتمنیو پــه وېــش
کــې د پراخــې نابرابــرۍ پــه تــړاو د شــدیدې نارضایتــۍ پــه

خپــل ګامرنــه او کاري فرصتونــو تــه پــه الرسيس کــې د فســاد

وســیله ښــکاره شــوی دی .بېــوزيل ،بېــکاري او د کاري

شــتون هــم د اقتصــادي ودې یــو ټاکونکــی المــل ګڼــل شــوی،

فرصتونــو کمښــت تــه هــم د جګــړو د نــاوړه پایلــې او هــم

داســې چــې واســطه لرونکــو خــو بــې تجربــې کســانو تــه د وړ

د شــدت بښــوونکو عواملــو پــه توګــه اشــاره شــوې .د ټولنیــز

او الیقــو کســانو د زیــان پــه بــدل کــې ګټــه رســوي.

عدالــت او د ټولنیــز پیوســتون تفکــر هــم د تلپاتــې ســولې د

د ګــروپ غړیــو لــه محــي تولیداتــو څخــه د مالتــړ پــر اړتیــا
ټینــګار وکــړ ،پــه ځانګــړې توګــه پــه محــي کچــه د تولیــدي
زیربنــاوو پــر جوړونــې د پانګونــې لــه الرې:

د مثــال پــه توګــه ،پــه بدخشــان کــې کاري ځــواک
او آيب رسچینــې شــته دي .ســتونزه دا ده چــې مــوږ
ســړې خونــې نــه لــرو ترڅــو خپــل محصــوالت پــه
کــې زېرمــه او بیــا یــې د کال پــه بېالبېلــو فصلونــو کــې
وکاروو .همدارنګــه ،مــوږ پــه ټولــو والیتونــو کــې
فابریکــې نــه لــرو ترڅــو د کــورين تولیــد څــرخ تــه
حرکــت ورکــړي .پــر زیربنــاوو پانګونــه کــوالی يش د
شــغل رامنــځ تــه کېــدو ســبب يش او پــه پایلــه کــې لــه

رشایطــو اړونــد بحثونــو پــه اوږدو کــې ډېــر ځلــه یــاد شــوی
او همدارنګــه د اقتصــادي ودې او جګــړو د درېدلــو ترمنــځ
ښــکاره اړیکــه لیــدل شــوې ده.
اوربنــد هــم هغــه بــل ټکــی دی چــې کــه څــه هــم د ســولې
لپــاره مخکــې رشط ګڼــل کېــږي ،خــو د خلکــو د اقتصــادي
وضعیــت ښــه کولــو لپــاره د پانګونــې نــه کېــدو پــه صــورت
کــې ،د نــا برابریــو کمېــدل او لــه فاســدو مرشانــو څخــه د
امتیازونــو اخیســتل  ،پــه یــوازې توګــه نــه يش کــوالی د
اوږدمهالــه ســولې د ټینګښــت لپــاره کايف اويس.
دویــم دا چــې ګډونوالــو د هغــه حکومــت پــه اړه ژوره ناهیــي
وښــوده چــې لــه  ۲۰۰۱کال راهیســې جــوړ شــوی .د حکومــت

کولــو د یــوې بڼــې پــه توګــه د فســاد نهادینــه کېــدل ،پــه محــي

تــه الزامــا ً د هغــه څــه پــه ســرګه نــه کتــل کېــږي چــې جګــړې

کچــه د جګــړو ســر عامــل ګڼــل شــوی .دولتــي چارواکــو تــه

بــه پــای تــه ورســوي .یــو شــمېر ګډونوالــو شــدیدا ً شــک

د هغــو کســانو پــه ســرګه کتــل کېــږي چــې د جګــړو د ریښــو

درلــود چــې د  ۲۰۲۱کال پــه ســپټمرب کــې د بهرنیــو ځواکونــو

وچولــو پــه برخــه کــې اړیــن اتحــاد نــه لــري او پــه اصــل کــې د

لــه وتلــو وروســته بــه طالبــان خپلــې وســلې پــر ځمکــه کېــږي.

جګــړو لــه شــدت رسه مرســته کــوي ـ ځکــه چــې هغــه فاســد
ســیايس مـران چــې لــه ســزا او قانــوين تعقیــب څخــه معــاف
دي ،د خلکــو اړتیــاوو تــه پــام نــه کــوي او تــر ډېــره د ولــس
پــر حقونــو خېټــه اچــوي .نــا ســامله حکومتــوايل پــه ځانګــړې
توګــه د رســمي دولتــي ارګانونــو د نــا مرشوعیــت المــل ګڼــل
کېــږي او هغــه څــه یــې بــويل چــې لــه املــه یــې وســله والــې
ډلــې او ملېشــې ورځ تــر بلــې زور اخــي.

پــه دې اړه نــورې اندېښــنې هــم شــته چــې ســوله او پخالینــه
پــه یــوه داســې ټولنــه کــې څــه ډول رامنــځ تــه کېــدای يش
چــې څلــور لســیزو جګــړو پــه کــې ژور درځونــه جــوړ
کــړي دي؛ داســې درځونــه چــې پــه تېــرو  ۲۰کالــو کــې د
سیاســت پــه قومــي کولــو او د ټولنــې د مختلفــو برخــو ترمنــځ
د ایډیالوژيکــي تضادونــو پــه پیــاوړي کولــو رسه ،ال پراختیــا
ورکــړل شــوې.

پــه مقابــل ټکــي کــې ،د نــوي رژیــم لیدلــوری هــم د ژورو
اندېښــنو او هــم د حکومــت د ښــه کېــدو لپــاره د هیلــو یــوه
دریڅــه وه .د ګډونوالــو یــوه اســايس غوښــتنه دا وه چــې بایــد
د دولتــي بنســټونو لــه خــوا ال ډېــر شــفافیت او حســاب ورکونــه
چمتــو يش .لــه دې ټولــو رسه ،د دې خــرې نــا څرګندتــوب
چــې نــوی دولــت بــه څــه ډول وي ،د ژورو اندېښــنو او
تشویشــونو ســبب کيږي.
درېیمــه کتنــه ،هغــه اوږدمهالــه ســیوری دی چــې پــه دوحــه
کــې د ســولې خــرو اتــرو پــه محــي کچــه د ســولې اړونــد
بحثونــو بانــدې اچولــی .د پروســې نــا قاطعیــت او پــه اړه یــې د
اټــکل او وړاندوېینــې نــا شــونتیا هــم پــه خپــل وار د دې ټکــي
د افغانستان په شامل ختیځ کې د جګړې او سولې سیمه ییز الملونه

10

اټــکل ســخت کــړی چــې مــدين ټولنه(البتــه د پراخــې مانــا لــه
مخــې) د ټولنیــز انســجام د ټینګښــت او د ســولې د رشایطــو
چمتــو کولــو لپــاره کــوم ګامونــه پورتــه کــوالی يش .یــو شــمېر
عوامــل او فکټورونــه ـ پــه ځانګــړې توګــه هغــه نــا دولتــي
موسســې او د بــري حقونــو فعــاالن چــې پــه تېــرو دوو لســیزو
کــې د نړیوالــو متویلوونکــو لــه مــايل مالتــړ څخــه برخمــن وو،
پــه دې اړه اندېښــنه لــري چــې د طالبانــو تــر قســمی یــا بشــپړ
کنټــرول النــدې نــوي دولــت کــې بــه د دوی رول څــه وي
او څــه ډول بــه تعریفېــږي .پــه عمومــي حــوزه کــې د ښــځو
موقــف او ځــای هــم یــوه بلــه مهمــه پوښــتنه ده .دا پوښــتنه د
رشعــي قانــون د تفســیر د څرنګــوايل پــه اړه د ابهــام شــته وايل
او دغــه راز پــه دوحــه کــې د ښــځو د اســتازیتوب د مؤثریــت
پــه اړه شــته شــکونو تــه پــه پــام رسه ،رامنــځ تــه شــوې.
پــه پــای کــې دا چــې د دولــت او طالبانــو ترمنــځ د ســولې تړون
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د پوښتۍ انځور د محمد عارف کریمي له خوا اخیستل شوی.
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