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جوالی 2021

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

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

پکتیــا ،پکتیــکا ،خوســت او د غــزين ځینــې برخــې د لویــې
پکتیــا د تاریخــي ســیمې برخــه ګڼــل کېــږي .دغــه ســیمه

ســازمان ( )OPDAMګــډه پــروژه ده.

پیــاوړی هویــت او لــه دولــت څخــه د اداري خپلواکــۍ

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

تاریخچــه لــري چــې د هېــواد د نــورو برخــو پــه پرتلــه د دې

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.

قومــي جوړښــتونو او مکانیزمونــو د قــوی مقاومــت دلیــل
دی .)Gregg, 2009; Ruttig, 2009( .پــه  ۲۰۰۱کال ،لویــه
پکتیــا یــوه لــه هغــو څــو ســیمو وه چــې د طالبانــو او القاعــدې
جنګیــايل تــرې د قومــي شــوراګانو لــه خــوا د خلکــو پــه وســیله
وشــړل شــول نــه د قوماندانانــو یــا جنــګ ســاالرانو لــه خــوا.

دغــه پــروژه د ســولې لپــاره ســیمه ییــزي غونــډې

(.)Clarke, November 24, 2011

خــرو اتــرو ،نظــر راکــړه ورکــړې او فعالیتونو لــه الرې د

پــه دې پنځــو والیتونــو کــې غــوڅ اکرثیــت خلــک کلیــوايل

جــوړوي ترڅــو افغانــان «چیــرې چــې میشــت دي» 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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شالید

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

دي او تــر ټولــو ډېــر ښــاري نفــوس پــه غزين(غــزين والیــت)،
ګردېز(پکتیــا) او پــه چټکــۍ رسه وده کوونکــي ښار(خوســت)
پــورې اړه لــري ۱( .او  ۲شــکلونه)
 ۱شکل :د نفوسو اټکل ()2020
والیت
پکتیا
پکتیکا
خوست
غزين
لوګر

ټول نفوس
611,952
775,498
636,522
1,362,504
434,374

ښاري
28,304
5,052
13,416
68,993
11,352

کلیوايل
583,648
770,446
623,106
1,293,511
423,022

رسچینه :د احصائیې او معلوماتو ميل اداره ()2021

 ۲شکل :د ښاري او کلیوايل نفوس ونډه

یــوې برخــې پــه توګــه چمتــو شــوی دی.

د  ۲۰۲۱کال د جــوالی پــه  ۸مــه ،د ســولې لپــاره محــي
غونــډه پــه کابــل کــې جــوړه شــوه چــې د افغانســتان پــه پــراخ
ســوېل ختیــځ زون کــې پرتــو پنځــو والیتونــو :پکتیــا ،پکتیــکا،
خوســت ،غــزين او لوګــر محــي چارواکــو او د مــدين ټولنــې
اســتازو پــه کــې ګــډون درلــود او د هــر والیــت نفــوس،
جغرافیــي ،اقتصــادي او جګــړې پــه اړه لنــډه کتنــه وړانــدې
کیــږي .ورپســې د غونــډې رشحــه وړانــدې شــوه .د لنډیــز یــا
نچــوړ پــه پــای کــې د بحثونــو عمومــي پایلــې ځــای پرځــای
شــوې دي.

د احصائیې او معلوماتو ميل ادارې د معلومات په بنسټ ()2021

د پکتیــا ،پکتیــکا او خوســت والیتونــو غــوڅ اکرثیــت نفــوس

کــې د محــي جګــړو یــو لــه اصــي الملونــو څخــه ګڼــل

ســني مذهبــه مســلامن پښــتانه جــوړوي (لــه  ۹۰ســلنو زیــات)

کېــږي.

او وررسه څنــګ کــې هــزاره او ســادات شــیعه لږکــي او دغــه
راز هنــدوان او ســېکان پــه ګردېز(پکتیــا) ،ارګون(پکتیــکا) او
خوســت ښــارونو کــې اوســېږي .غــزين تــر نــورو متفاوتــې
مذهبــي ،قومــي او ژبنــۍ ځانګړتیــاوې لــري او داســې یــې
رســموالی شــو :پښــتون ســني مذهــب اکرثیــت پــه ختیځــه
برخــه ،هــزاره او شــیعه ګان پــه لوېدیځــو او شــايل لــوړو
ســاحو کــې او د تاجیکانــو ،هــزاره ګانــو او پښــتنو ګــډ ترکیب د
والیــت پــه مرکــز او مرکــزي ولســوالیو کــې اوســېږي .پــه لوګــر
کــې پښــتو ژيب اوســېدونکي د اټــکل لــه مخــې د والیــت د
ټــول نفــوس  ۶۰ســلنه او دري ژيب (تاجیــکان او هــزاره لږکــي)
 ۴۰ســلنه تشــکیلوي (.)UNFPA, 2005

دولتــي ځواکونــو ،د خوســت د ســاتنې ځواکونــو او پــه پکتیــکا
کــې لــه شــاهین ځواکونــو رسه د مخالفــو وســله والــو ډلــو
ځمکنــۍ جګــړې ســبب شــوې چــې پــه ســیمه کــې نــا امنــي
ډېــره يش .دغــه لــړۍ د  ۲۰۲۱کال پــه لومــړۍ نیاميــي کــې
د ټــول زون پــه کچــه ال چټکــه شــوې .د خراســان والیــت
اســامی دولــت جنګیالیــو پــه خوســت او غــزين کــې ملکــي
وګــړي پــه نښــه کــړي او دغــه راز پــه خوســت او پکتیــا کــې د
القاعــده شــبکې د شــتون راپــور ورکــړل شــوی (UNAMA,
 .)2021; OCHA, 2021پــه رسحــدي والیتونــو کــې د وســله
والــو مخالفینــو او د مخــدره مــوادو د قاچاقــرو او جنايــي ډلــو

پــه اصــي معیشــتونو کــې کرنــه ،مالــداري ،ســوداګري او پــه

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

ښــاري مرکزونــو کــې خدمتونــه شــامل دي .اکرثیــت کورنــۍ

.)June 2019

پــه څــو کارونــو بوختــې دي (کرنــه ،مــزدوري ،دوکان داري،
موټــرواين (ټرانســپورټ) او خدمتونــه) .لــه دې رسه ،کلیــوايل
معیشــتونه د نــا څاپــي ســېالبونو پــر وړانــدې زیامنــن دي او پــه
ځانګــړې توګــه غرنیــو ســیمو کــې پاکــو اوبــو تــه الرسســی لــږ
دی .پــه پکتیــا ،خوســت او پکتیــکا کې(لــه پاکســتان رسه ګــډه
پولــه لرونکــي والیتونــه) ،د خلکــو اقتصــاد د ګــډې پولــې پــر
رس لــه ســوداګرۍ رسه تړلــی او پاکســتانۍ (کلــداره) د خلکــو
ترمنــځ کارېدونکــی پــويل واحــد دی .پــه غــزين کــې د
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د  ۲۰۲۰کال پــه اوږدو کــې ،د آیســاف لــه نړیوالــو ځواکونــو،

بېوزلــۍ کچــه تــر ټولــو لــوړه یانــې  ۵۸ســلنه اټــکل شــوې او
دا د مــي اوســط لــه  ۵۲ســلنو هــم لــوړه کچــه ده؛ خوســت
د  ۵۱.۶ســلنو ،پکتیــا د  ۴۸.۳ســلنو  ،لوګــر د  ۳۰.۴ســلنو او
پکتیــکا د  ۲۹.۷ســلنو بېوزلــۍ پــه لرلــو رسه ورپســې ځایونــه
لــري (.)UNDP, 2020
رسه لــه دې چــې د جګــړې بېلګــې پــه دغــو والیتونــو کــې
توپــر لــري ،مګــر ځینــې ګــډ ټکــي هــم لــري لکــه د دولــت
کمزورتیــا ،لــه ښــاري مرکزونــو څخــه د بانــدې د مــي امنیتــي
ځواکونــو محــدود شــتون او د مخالفــو وســله والــو ثابــت
شــتون (.)UNSC, June 2019
پــه محــي کچــه ،د جګــړې الملونــه د ځمکــې او اوبــو پــر رس
د ټولنــو ترمنــځ د شــدیدې ســیالۍ لــه املــه ،پيــاوړي کېــږي .د
لرګیــو مالکیــت د خوســت او پکتیــا پــه غرنیــو ځنــګيل ســیمو

پکتیــا د شــال لــه پلــوه پــه لوګــر ،لــه لوېدیځــه پــه غــزين،
لــه ســوېله پــه پکتیــکا او لــه ختیځــه پــه خوســت پــورې تړلــې
ده .دغــه والیــت پــه ختیــځ کــې د خیــر پښــتونخوا لــه کورمــې
ایجنســۍ رسه  ۱۰۰کلیومټــره ګــډه پولــه لــري.
کابــل – ګردېــز لویــه الر لــه لوګــر څخــه تېریــږي او پــه تېــرې
کوتــل کــې کابــل د پکتیــا لــه مرکــز ګردېــز ښــار رسه نښــلوي
او لــه هغــه ځایــه د ګردېــز – خوســت لویــه الره لــه پاکســتان
رسه پــر ګــډه پولــه پــروت غــام خــان بنــدر پــورې رســېږي.
دغــه دواړه لویــې الرې پــر دولتــي کارکوونکــو ،نــا دولتــي
موسســو او افغــان مــي امنیتــي ځواکونــو د طالبانــو د هــديف
بریدونــو کوربــه دي ( .)Hamid, July 7, 2020دویــم مســیر
ګردېــز ښــار پــه ختیــځ کــې لــه ډنــډ پټــان او پــه لوېدیــځ کــې د
پکتیــکا لــه مرکــز ښ ـرنې رسه تــړي.
د پکتیــا والیــت لویــه برخــه پــه غرونــو پوښــلې او ډېــری
وګــړي یــې د والیــت پــه نیمــه لوېدیــځ کــې پــروت ګردېــز
ښــار کــې رسه راټــول دي .د مالــدارۍ ترڅنــګ نوبتــي کرنــه
او لــه غرنیــو ځنګلونــو څخــه د لرګیــو راټولــول د دې والیــت د
کلیــوايل اوســېدونکو د ژونــد اصــي رسچینې دي خــو د ګردېز
تجــاريت پوټنشــیل چــې د کابــل ،غــزين او د پاکســتان شــال
لوېدیځــې برخــې رسه د تاریخــي نښــلوونکو الرو پــه تقاطــع

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

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

پاتــې دی (.)IRC, 2021

متحــده اماراتــو پــه مالتــړ د شــیخ زایــد پوهنتــون جوړېــدل.

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

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

احساســات لــه ډېــرې پخــوا راهیســې پــه پکتیــا کــې پيــاوړي

پــر مــروع اقتصــادي فعالیتونــو ســیوری خپــور کــړی .پــه

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

دغــو توکــو کــې تولیــدي جنســونه ،لرګــي ،نېشــه يــي توکــي

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

او کرومیــت ډبــرې شــامل دي چــې پــه غیــر قانــوين بڼــه

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

اســتخراجیږي (.)Shah, March 19, 2014

شــدت موندلــی (Ruttig, 2009; Ali et al., September 4,
.)2019

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

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

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

د اســامي دولــت پــه ګــډون د وســله والــو بېالبېلــې کــړۍ

رسچینــه ګڼــل کېــږي .پــه  ۲۰۱۴کال اټــکال ً  ۲۸۳.۰۰۰تنــه پــه

فعالــې دي .د بــري حقونــو پــر مالتــړو او مــدين ټولنــې

شــايل وزیرســتان کــې د نظامــي عملیاتــو لــه املــه خوســت او

پــر فعاالنــو بریدونــه ،د نــا دولتــي موسســو د پرســونل لپــاره

پکتیــا تــه راکــډه شــول .د خوســت ښــار پــه شــاوخوا کــې د

ګواښــونه او پــه زور رسه د روغتیايــي مرکزونــو تــړل هغــه ټکــي

کډوالــو مېشــتول د نــورو کوچنیــو ټولنــو د بیــا ځــل مېشــتولو

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

او اوږدمهالــه بېځایــه کېدلــو ترڅنــګ ،هغــه عوامــل دي چــې

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

پــر ځمکــې او عامــه خدمتونــو د زیاتېدونکــي فشــار راتلــو

پټــان رسحــدي ســاحه چــې کابــل تــه تــر ټولــو نیــږدی ټکــی

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

ګڼــل کېــږي ،تــل د طالبانــو د بریدونــو محــراق و او یــو لــه

.)2021

هغــو اوو بندرونــو څخــه دی چــې د  ۲۰۲۱کال پــه جــوالی
کــې د طالبانــو الس تــه ولوېــد (;Tolonews, April 16, 2018
.)ANI, July 14, 2021
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د ښــاري کېدلــو او د رغونــې وړ ځمکــې بانــدې د پانګونې وده

پــر ځنګلونــو پوښــلو غرنیــو ســیمو کــې ،آيب رسچینــو ،ځمکې
او لرګیــو تــه د الرسيس پــر رس ســیايل پــه پرلــه پســې توګــه
ســبب شــوې چــې د محــي ټولنــو ترمنــځ جګــړې زور واخيل.

خوســت لــه ســوېل لوېدیــځ پلــوه پــه پکتیــکا پــورې تړلــی

تــر شــخړې النــدې ځمکــو پــر رس د ودانیــو جــوړول تــر ډېــره

او لــه شــال ،ختیــځ او ســوېل پلــوه لــه پاکســتان رسه ۱۳۵

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

کلیومټــره ګــډه پولــه لــري .د والیــت نیمــه لوېدیځــه برخــه

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

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

اســنادو نــه شــتوالی او د مالکیــت لــه حقوقــو څخــه د عــريف

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

او رشعــي پــه نــوم د حکومتــي بنســټونو مغایــر تعبیرونــه ،دغــه

ســیند پــه اوږدو کــې د کرنــې وړ پراخــې ځمکــې شــته دي،

محــي شــخړې ال پېچلــې کــوي.

دغــه ســیند لــه ختیــځ څخــه رسچینــه اخــي او پــه اباســین یــا
انــډوس ورګډېــږي .یــوه لویــه الره هــم شــته چــې د خوســت
والیــت مرکــز (متــون) پــه لوېدیــځ کــې لــه ګردېــز او پــه ختیــځ
کــې لــه پاکســتان رسه تــړي.

خوســت والیــت چــې لــه پاکســتان څخــه د وســله والــو شــبکو
د راتــګ پــه الر کــې پــروت دی ،لــه تاریخــي پلــوه د دولــت د
مخالفــو وســله والــو ډلــو پيــاوړی مرکــز پاتــې شــوی او پــه کــې
پــر دولتــي چارواکــو او کارکوونکــو بریدونــه شــوي او هــم د

خوســت ښــار د پنجــاب او کراچــۍ لــه صنعتــي ســیمو رسه

ملکــي وګــړو ترمنــځ د وېــرې او ډار اچونــې تخنیکونــه کارول

د ټینګــو تجــاريت اړیکــو لرلــو لــه املــه ،د پخوانــۍ لویــې

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

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

کــې د دغــو ځواکونــو د پاتــې راتــګ ،د محــي حکومتوالــۍ

د تېــرو دوو لســیزو پرمهــال لــه زیربنايــي او تأسیســايت پلــوه

لــه مکانیزمونــو رسه د هغــوی د نــا بلدتیــا او د دولتــي ځواکونــو

یــا دولــت پــورې تړلــو وســله والــو ډلــو ـ لکــه د خوســت

تــړي؛ کــه څــه هــم دغــه الر پــه پرلــه پســې توګــه د طالبانــو

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

لــه خــوا تــړل کېــږي او د  ۲۰۲۰کال پــه نومــر کــې یــې یــوه

لــه منځــه تللــی.

برخــه د طالبانــو لــه خــوا ویجــاړه شــوه (Alim, November

پــه  ۲۰۲۰کال ،خوســت والیــت د  ۲۰۱۹کال پــه پرتلــه د ۴۳
ســلنه ملکــي مــرګ ژوبلــې ډېرېــدو کوربــه و .د دغــې مــرګ

کلیــوايل خلــک چــې د دې والیــت د نفــوس اکرثیــت

ژوبلــې المــل هوايــي مببــارۍ ،هــديف بریدونــه او د دولتــي

جــوړوي ،د کرنــې لــه الرې ژونــد چلــوي .د غــزين کرنیــزې

او دولــت ضــد ځواکونــو پېچــي عملیــات ګڼــل شــوي

ځمکــې د والیــت پــه ســوېل او ختیځــو برخــو کــې مترکــز

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

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

کېــدو ســبب شــوی او لومړنیــو خدمتونــو تــه یــې د هغــوی

لپــاره ګټــه اخیســتل کېــږي .شــپوين یــا چوپــاين او للمــي کرنــه

الرسســی تــر اغېــز النــدې راوســتی (.)MSF, 2021

د دې والیــت پــه شــال لوېدیځــو څنــډو کــې مېشــتو وګــړو د

پکتیــکا لــه لوېديــځ پلــوه پــه غــزين او زابــل والیتونــو ،لــه
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.)9, 2020; Maftoon, November 3, 2019

عایــد اصــي رسچینــې ګڼــل کېــږي.

شــال ختیــځ پلــوه پــه خوســت ،لــه ســوېل او ختیــځ پلــوه

د رسو زرو ،مســو ،لیتیمــو او اونیکــس ډبــرو کانونــه پــه دې

پــه پاکســتان پــورې تړلــی والیــت دی ۱۱ .منــر لویــه الره

والیــت کــې پېژنــدل شــوي خــو لویــه برخــه یــې پــه غیــر

د پکتیــکا والیــت مرکز(ښــرنه) لــه شــال لوېدیــځ پلــوه پــه

قانــوين بڼــه ســپړل کېــږي ( .)UNDP 2020همدارنګــه دغــه

غــزين پــورې تــړي او د پکتیــا والیــت د زرمــت ولســوالی پــر

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

خــوا غځېــږي.

د لــوی مســیر دواړو غــاړو تــه پــروت دی.

د دغــو څلــور ګونــو والیتونــو لــه منځــه چــې پخــوا د لویــې

غــزين ښــار چــې د والیــت مرکــز هــم دی ،د افغانســتان یــوه

پکتیــا یــوه برخــه وو ،پکتیــکا والیــت تــر ټولــو کمــزوری

مهمــه فرهنګــي او تاریخــي ســاحه ده او پــه خپلــه ملنــه کــې

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

یــې بېالبېلــو مهمــو اســامي او لــه اســام څخــه وړانــدې آثــارو

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

تــه ځــای ورکــړی .ماتېدونکــي امنیتــي وضعیــت دغــه ښــار تــه

دي.

الرسســی چــې پــه  ۲۰۱۳کال پــه آســیا کــې د اســام فرهنګــي

پکتیــکا پــه خپلــو رسحــدي ســیمو کــې د افغــان امنیتــي
ځواکونــو ،وســله والــو طالبانــو ،القاعــده شــبکې او پاکســتاين
ملېشــو ترمنــځ د جګــړو ډګــر دی (;UNSC, June 2019
 .)Khoshai, November, 2019د والیــت لــه مرکــز ښــرنې

پالزمېنــه وګڼــل شــو ،محــدود کــړی او همــدا مســئله ســبب
شــوې چــې د کابــل – کندهــار د لویــې الرې پــر رس د دغــه
ښـ�ار سـ�وداګریز او صنعتـ�ي مرکزیـ�ت کمـ�زوری يش( (�Kenne
.)dy, May 24, 2011; UNAMA, April 13, 2013

ښــار څخــه د بانــدې اکرثیــت ســاحې نــا امنــه دي .دولتــي

د  ۲۰۱۸کال پــه اګســټ کــې پــر غــزين ښــار د طالبانــو بریــد

کارکوونکــي او رستېــري تــل ولســوالیو تــه پــر غځېدلــو الرو

د دې ښــار د مهمــو ارګانونــو زیربنــاوې او مارکېټونــه ویجــاړ

لــه هــديف بریدونــو او کمینونــو رسه مخامــخ کېــږي.

کــړل او ســلګونه کســان یــې ووژل (Rahman, December

غــزين لــه شــال پلــوه وردګــو او بامیانــو والیتونــو ،لــه ختیــځ
پلــوه لوګــر ،پکتیــا او پکتیــکا او لــه لوېدیــځ پلــوه هــم پــه
ډایکنــډي ،ارزګان او زابــل والیتونــو پــورې تړلــی دی .دغــه
والیــت چــې د کابــل – کندهــار لویــې الرې پــر رس پــروت
دی ،ســراتیژيک موقعیــت لــري او د هېــواد ســوېل لوېدیــځ او

 .)16, 2018دغــه بریــد د ټــول والیــت پــه کچــه لــه یــوه پــراخ
بریــد رسه هممهالــه وشــو او پــه پایلــه کــې یــې طالبانــو پنځــه
ولســوالۍ ونیولــې ،لــه هغــه ځایــه یــې د نــورو ولســوالیو پــه
کنټرولولــو الس پــورې کــړ او پــه دې رسه پــر غــزين د دولــت
کنټــرول د پــام وړ کــم شــو.

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

غــزين لــه دې بریــد وروســته د دولتــي ځواکونــو او وســله والــو

بلــه لویــه الر هــم شــته چــې د والیــت مرکــز لــه پکتیــکا رسه

ډلــو ترمنــځ د پرلــه پســې جګــړو کوربــه شــو .د ځورونــې او

تاوتریخــوايل پېښــو راپــور هــم د دولتــي ځواکونــو او هــم د

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

دولــت ضــد وســله والــو ډلــو لــه خــوا ورکــړل شــوی او دغــه

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

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

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

د دولــت مخالفــو ملېشــو لــه خــوا د ملکــي وګــړو د ځورونــې

کابــل تــه د اصــي الرې لنډمهالــه بندېــدل ،د دولتــي چارواکــو

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

او د نــا دولتــي موسســو د کارکوونکــو د برمتــه نیولــو راپورونــه

.)2021

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

پــه جــري توګــه د ښــوونځیو لــه تــړل کېــدو رسه ،زرګونــه زده
کوونکــي لــه لوســت او زده کــړو بــې برخــې شــوي (SCA,
 .)June 10, 2021پــه  ۲۰۲۰کال ،غــزين یــو لــه هغــو  ۷والیتونو
و چــې پــه کــې تــر ټولــو ډېــرو ملکــي وګــړو تــه مــرګ ژوبلــه

النــدې نــه وه او نیــږدې نیاميــي والیــت د طالبانــو پــه الس
کـ�ې (و(�Maqsood, August 13, 2018; Ruttig and Sa
.)bawoon, July 18, 2020, UNAMA 2021; UNSC 2021

اوښــتې وه (.)UNAMA, 2021

د سوېل ختیځ زون د سولې غونډه :لنډه کتنه

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

د ســوېل ختیــځ زون د ســولې غونــډه چــې پــه پیــل کــې

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

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

لیکلــو پرمهــال ،غــزين ښــار الهــم د طالبانــو پــه کالبنــدۍ کــې

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

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

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

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

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

لوګــر د کابــل ښــار پــه ســوېيل دروازه کــې پــروت دی .دغــه
والیــت پــه لوديــځ کــې لــه وردګــو ،پــه ســوېل کــې لــه پکتیــا

پــه ګډونوالــو کــې د مــدين ټولنــې فعــاالن ،دینــي علــا ،محيل
مخــور ،دولتــي چارواکــي او د ځوانانــو اســتازي شــامل وو.

او غــزين رسه نښــتی او دغــه راز لــه پاکســتان رسه هــم لنــډه

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

ګــډه پولــه لــري.

پــه محــي کچــه د جګــړې اســايس عوامــل پــه ګوتــه کــړل.

د والیــت اکرثیــت وګــړي د لوګــر پــه هغــو درو کــې ژونــد
د افغانستان په سوېل ختیځ کې د جګړې او سولې سيمه یيز الملونه
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د لوګــر هېــڅ یــوه ولســوالۍ د دولــت تــر بشــبړ کنټــرول

کــوي چــې د لوګــر ســیند لــه خــوا خړوبیــږي ،کــه څــه هــم
دغــه والیــت د وچکالــۍ او لــه آيب رسچینــو څخــه لــه حــده

ورپســې دغــه عوامــل پنالیســتانو تــه وړانــدې شــول ترڅــو د
محــي نوښــتونو لــه الرې یــې د هوارولــو لپــاره حــل الرې
وړانــدې کــړي.

ډېــرې ګټنــې تــر اغېــز النــدې دی .د والیــت پــه عایــدايت

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

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

د جګــړې د عواملــو پــه اړه د ګډونوالــو لیدلــورو تــه ځوابونــه

او کرومیــت کانونــو غیــر قانــوين کینــدل د محــي ټولنــو لپــاره

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

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

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

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

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

جګــړې پــر تحریــک تــر ټولــو ډېــر اغېــز لــري (Ruttig and

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

.)Sabawoon, July 18, 2020

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

د افغــان امنیتــي ځواکونــو او وســله والــو طالبانــو ترمنــځ د
ځمکنیــو جګــړو لــه املــه د نــا امنیــو اوږدېــدو ،د تېــرو څــو
کالــو پــه اوږدو کــې د والیــت پــر خلکــو نــاوړه اغېــزې کــړې
چــې پــه کــې بنســټیزو خدمتونــو تــه د الرسيس کمېــدل او د
جګــړې د ښــکېلو غــاړو لــه خــوا د ملکــي وګــړو تــه مــرګ

دویــم ،د ســولې هوکــړې تــه پــه رســېدو رسه بــه پــه مــي کچــه
ســیايس اړیکــې لــږ کړکېچنــه بڼــه ولــري او د واک د وېــش
لــه الرې بــه تنظیمــي او قومــي جګــړې را کمــې يش .لــه دې
رسه ،یــو شــمېر ګډونوالــو پــه دې اړه شــک درلــود چــې د
ایډیالوژيکــي لیدلــورو لرونکــې ښــکېلې غــاړې بــه وکــوالی
يش د حکومــت د بڼــې پــه اړه توافــق تــه ورســېږي؛ دوی وېــره
© FES, MADPO, APPRO

د محــي غونــډو بلــه برخــه ،د ګډونوالــو ترمنــځ آزاد بحــث،
د ســولې او د افغــان دولــت او طالبانــو ترمنــځ د بالقــوه توافــق
پــه اړه د هغــوی د توقعاتــو بیــان و .د ســولې اړونــد متــې او
توقعــات او د محــي جګــړو هغــه عوامــل چــې د خوســت پــه
غونــډه کــې ګډونوالــو بیــان کــړل ،پــه النــدې ډول دي:

کــړي.
درېیــم ،د ګډونوالــو لــه څلــورو ګروپونــو څخــه درېیــو هغــو
وویــل چــې دوی ګومــان کــوي زده کــړو تــه بــه الرسســی ښــه
يش .د دې ښــه وايل المــل لــه ســولې وروســته هــم پــه لــرې
پرتــو ســیمو کــې د تدریــي پســټونو لپــاره د امنیتــي وضعیــت
ښــه کېــدل او هــم د پوهنــې پــه نظــام کــې د فســاد کمېــدل

د سولې په اړه د ګډونوالو متې

وګڼــل شــو.

ګډونوالــو د افغانســتان اســامي جمهوريــت او طالبانــو ترمنــځ

د افغانســتان د نړیوالــو اړیکــو د راتلونکــې پــه اړه وړاندوېینــو

د ســولې تــړون د بالقــوه پایلــو پــه اړه مختلــف لیدلــوري
وړانــدې کــړي .اکرثیــت پــه دې انــد وو چــې کــه د ســولې
تــړون د تاوتریخــوايل د پــام وړ کمېــدو ســبب يش ،کــوالی
شــو لنډمهالــه او منځمهالــه مثبتــې پایلــې یــې پــه درېیــو کټــه
ګوریــو کــې ډلبنــدي کــړ:
لــه اقتصــادي پلــوه کــوالی شــو داســې فــرض کــړو چــې ســوله
د ټرانســپورټي الرو د امنیــت او د ښــاري مرکزونــو ترمنــځ د
د افغانستان په سوېل ختیځ کې د جګړې او سولې سيمه یيز الملونه
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لرلــه هســې نــه چــې ایډیالوژيکــي جګــړې ال شــدت پیــدا

راکــړه ورکــړې ښــه کېــدو ســبب کېــږي .کــه داســې ويش،
پــه ســیمه کــې بــه د پانګونــې انګیــزه ال ډېــره او د وزګارتیــا
لــوړه کچــه ښــايي ټیټــه يش .بــل پلــو ،د جګــړې کمېــدل
هــم پــه خپــل وار کــوالی يش د امنیتــي ســکټور د لګښــتونو
کمېــدو المــل يش او پرځــای یــې ډېــره بودیجــه د زیربنــاوو او
خدمتونــو برخــې تــه ورکــړل يش.
همدارنګــه متــه کېــږي هغــه نــوی دولــت د فســاد پــر ضــد
جــدي غربګــون وښــيي چــې د خــرو اتــرو پــه پایلــه کــې منــځ
تــه راځــي او هــم د رسچینــو عادالنــه وېــش تضمیــن کــړي .د
نېشــه يــي توکــو د تولیــد او د هېــواد لــه پولــو څخــه د بانــدې
د تولیــدي توکــو قاچــاق پــه څېــر غیــر قانــوين اقتصــادي
فعالیتونــه هــم د قانــون د جــدي پــي کېــدو پــه پایلــه کــې
کمېــدای يش.

د ګډونوالــو ترمنــځ بحثونــه را وپــارول .یــو شــمېر ګډونوالــو
وړاندوېینــه کولــه چــې لــه ســولې وروســته دولــت کــوالی يش
لــه متویلوونکــو دولتونــو او ګاونډیــو هېوادونو رسه د افغانســتان
پــه اوســنیو اړیکــو کــې حــد اقــل بدلونونــه راويل .خــو نــورو
وېــره لرلــه چــې هســې نــه چــې نــوی دولــت د نړیوالــو تعهداتــو
او ډیموکراتیکــو بنســټونو پــه اړه خپلــې ژمنــې رعایــت نــه
کــړي ،لــه نړیوالــې ټولنــې رسه اړیکــه وشــلوي او پــه پایلــه کــې
یــې لــه افغانســتان رسه د کېدونکــو مرســتو کچــه د پــام وړ کمــه
يش .همدارنګــه ،ځینــو ګډونوالــو دا وېــره هــم لرلــه چــې هســې
نــه د افغانســتان پــه کورنیــو چــارو کــې د ګاونډیانــو الســوهنه
نــوره هــم ډېــره يش.
د جګــړې او تاوتریخــوايل د پــای تــه رســېدو پــه اړه لــه مثبتــو
وړاندوېینــو رسبېــره ،ګڼــو ګډونوالو د هغــو بالقــوه ویجاړوونکو
اغېــزو پــه اړه وېــره لرلــه چــې د نــوي دولــت تشــکیلېدل یــې
کــوالی يش لږترلــږه د طالبانــو ترکنټــرول النــدې ســیمو کــې د
خلکــو پــر ټولنیــزو ،مــدين او ســیايس حقونــو ولــري.
د مــدين ټولنــې غړیــو د  ۱۹۹۶تــر  ۲۰۰۱کال پــورې د طالبانــو
د واکمنــۍ پــه یادولــو رسه پــه دې اړه اندېښــنه وښــوده چــې
کاري بــازار تــه د ښــځو پــر الرسيس او تحــرک د بنډیزونــو
لګــول او دغــه راز لــه قضايــي منصبونــو او پســټونو څخــه د

هغــوی لــرې کــول ښــايي پــه عمومــي حــوزه کــې د ښــځو

یــو د پنــل بحــث غــړی د بېوزلــۍ او خوراکــي خوندیتــوب د

ګــډون کــم کــړي .همدارنګــه ،ګډونوالــو وړاندوېینــه وکــړه

نــه شــتون پــه اړه وايــي:

چــې رســنۍ ښــايي تــر ســخت کنټــرول النــدې ونیــول يش او
د بیــان آزادي لــه خطــر رسه مــخ يش.
یــو شــمېر ګډونوالــو د نــوي حکومــت پــه چــوکاټ کــې د
مــدين ټولنــې د رول پــه اړه هــم اندېښــنه وښــوده او څــو تنــه
خــک د جمهــوري او ډیموکراټیــک حکومــت د ډول ســاتلو
تــه هیلــه مــن وو.
د جګړې سیمه ییزعوامل
د جګــړې هغــه څلــور بنســټیز عوامــل پــه النــدې ډول دي
چــې د خوســت غونــډې ګډونوالــو ورتــه اشــاره کــړې:
•کمزوری اقتصاد

•منظم یا تنظیم شوي جرمونه
•د رسچینو پر رس جګړې
•د وسلو وېش

د هــر عامــل هغــه مهــم اړخونــه پــه النــدې برخــو کــې تــر
بحــث النــدې نیــول کېــږي چــې ګډونوالــو وړانــدې کــړل:

اصــي ســتونزه دا ده چــې خلــک وږي ،وزګاره او د
زده کــړو لــه نعمــت څخــه بــې برخــې دي .ناپوهــۍ
ســیوری غوړولــی او زه پــه دې انــد یــم چــې د جګــړو
او تاوتریخــوايل اصــي المــل بېــوزيل ده ـ  ۱شــمېره
نارینــه پنالیســت ،د لوګــر د ســولې جرګــې غــړی
د ګــروپ غړیــو دولــت تــه د خلکــو لپــاره د ښــه ژونــد چمتــو
کولــو د اصــي فکټــور پــه ســرګه کتــل او ټینــګار یــې کاوه
چــې د کرنــې او کانونــو پــه زیربنــاوو او ســرو ټولګټــو پــروژو
کــې عامــه پانګونــه د کلیــوايل ټولنــو د پراختیــا لپــاره اړیــن
توکــي دي .د مناســبو کاري رشایطــو او د یــوه ثابــت اقتصــادي
چاپېریــال پــه رامنــځ تــه کولــو کــې د دولــت لــه ناکامــۍ نــا
هیــي څرګنــده شــوه او دا پــه خپــل وار د خلکــو پــر وړانــدې
د دولــت د مرشوعیــت بایللــو دلیــل ګڼــل کېــږي.
د ځایــی چارواکــو فاســدو غــړو لخــوا د عامــه پانګونــو څخــه
ترالســه شــويو عوایــدو چــورول یــا حیــف او میــل کــول ،د
دولــت ضــد احساســات ال پيــاوړي کــوي .ګډونوالــو ترشېــح
کــړه چــې خپــل ګامرنــه ،د پســټونو او منصبونــو د نیولــو لپــاره
د بــډو یــا رشــوت کارول ،د عامــه پــروژو د پــان او پــي کولــو
لــړۍ پڅــه کــړې او رسچینــو تــه یــې د عادالنــه الرسيس مخــه
نیولــې ده .د دوی پــه انــد ،لــه چارواکــو رسه تــر ډېــره د خپلــو

د افغانستان په سوېل ختیځ کې د جګړې او سولې سيمه یيز الملونه

8

جیبونــو ډکولــو غــم وي نــه خلکــو تــه د ګټــه رســولو.
همدارنګــه وویــل شــول چــې فســاد ملکــي خدمتونــو سیســټم
تــه د مســلکي کســانو د ننوتلــو مخــه نیولــې او ســبب کېــږي
© FES, MADPO, APPRO

لومړۍ ستونزه :کمزوری اقتصاد

چــې نــور کســان د مــروع فعالیتونــو لــه الرې د معــاش لــه
الس تــه راوړلــو زړه تــوري يش .د جګــړې او بېوزلــۍ لــه
کــړۍ څخــه وتــل دېتــه اړتیــا لــري چــې د مــي دولــت او
محــي حکومــت ادارې لــه فســاد رسه د مبــارزې لپــاره قــوي

ګډونوالــو یادونــه وکــړه چــې پراخــې بېوزلــۍ او بــې کارۍ د

او ټینــګ عــزم ولــري.

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

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

جګــړې اور بــل کــړی او د کمیابــه رسچینــو د کنټــرول پــر رس
خــوا ،د عایــدايت رسچینــو نــه شــتون هــم ســبب شــوی چــې
ځوانــان لــه وســله والــو ځواکونــو ـ هــم دولتــي او هــم د دولــت
مخالفــو ځواکونــو – رسه یوځــای يش.

لــه اقتصــادي ســکټور څخــه د هــديف مالتــړ لــه الرې ،الس پــه
کار يش .پــه دې مالتــړ کــې بایــد د کوچنیــو متشــبثانو روزنــه،
د مدیریــت د ښــه کولــو لپــاره نوښــتونه ،پــه کلیوالــو ســیمو کــې
آيب رسچینــو تــه الرسســی او لــه ثابتــو اقتصــادي فعالیتونــو

څخــه مالتــړ شــامل وي .د کانونــو د اســتخراج او ځایــی ټولنــو

پلــی او هغــو ټولنــو تــه ځــواب ویونکــي اويس چــې دوی یــې

لپــاره د کار موندنــې پــه برخــو کــې دولتــي پانګونــه هــم یــو

د ســاتلو دنــده لــري .پــر پولیســو او عديل-قضايــي نظــام د

اړیــن امــر دی او یــو شــمېر ګډونوالــو خواشــیني ښــودلې چــې

بــاور کمېــدل هــم د غیــر قانــوين فعالیتونــو د پراخېدلــو یــو لــه

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

بنســټیزو عواملــو ګڼــل شــوی.

ترمنــځ د جګــړې ډېرېــدو ســبب شــوي.
د ګــروپ غړیــو د دې موضــوع پــه اړه ناهیــي وښــوده چــې

کــې د ټولنیــز خوځښــت پــر موضــوع هــم ټینــګار وکــړ او

د تېــرو دوو لســیزو پرمهــال ،دولــت او نړیــوال متویلوونکــي

یادونــه وشــوه چــې د متقابــل بــاور ډېرولــو ،د امنیتــي ســکټور

بریــايل نــه شــول چــې د کلیــوايل اقتصــاد پــه برخــه کــې

او محــي ټولنــو د اســتازو ترمنــځ د هڅــو رشیکولــو لپــاره بایــد

تلپاتــې پانګونــه وکــړي.

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

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

کــه ټولنــې لــه پولیســو رسه همــکاري وکــړي او پولیس
هــم خپلــې دنــدې پــه ســمه توګــه تــررسه کــړي ،مــوږ
بــه لــه قاچــاق رسه پــه مبــارزه کــې بریــايل شــو .لــه دې
رسه ،مــوږ وینــو چــې کلــه کــوم څــوک د مجــرم لــه
نیولــو رسه مرســته وکــړي ،پولیــس یــې د څــو افغانیــو
پــه بــدل کــې بېرتــه خــويش کــوي .دغــه کار ســبب
شــوی چــې خلــک پــر پولیســو او دولــت بــې بــاوره
يش[ ]...زمــوږ ټولنــې پیــاوړې او منســجمې دي؛
هغــوی پــه تېــره کــې لــه خپلــو ګټــو دفــاع کــړې او د
ظرفیــت لوړولــو لپــاره یــې بایــد ال ډېــر کار ويش۱ .
شــمېره ښــځینه پنالیســته ،دولتــي اســتازې ،خوســت.

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

دینــي رهــران ،ټولنیــز مخــور او د ځوانانــو ټولنــې د هغــو
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ګډونوالــو او پنالیســتانو لــه خپلــو ګټــو څخــه د دفــاع پــه الره

تولیــد کــې د ښــکېلو جنايــي شــبکو د قــدرت ملنــه ده.

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

امنیتــي ځواکونــه پــه پراخــه کچــه د عامــه نظــم پــه ســاتلو او

ګــډ نوښــت لــه الرې پــه اغېزناکــه بڼــه راغونــډ يش.

د هغــو جنايــي شــبکو پــه کنټــرول کــې پاتــې بلــل شــوي چــې
تــر ډېــره هــم لــه وســله والــو او هــم لــه دولــت رسه اړیکــه
لــري .پــه پایلــه کــې ،رســمي عــديل نظــام د ګڼــو کســانو لــه
انــده شــدیدا ً کمــزوری او د جنايــي عنــارصو تــر کنټــرول
النــدې ګڼــل کېــږي.
حــل الرې د امنیــت پــر ســکټور ،قانــون واکمنــۍ او ټولنیــز
خوځښــت بانــدې لــه مترکــز رسه مــل وړانــدې شــوې دي.
پــه دې اړه عمومــي توافــق و چــې د لویــو الرو او رسحدونــو
اغېزنــاک کنټــرول تــه اړتیــا ده خــو ډیــری بحثونــه د امنیتــي
ســکټور د سیســتامتیک اصــاح پــر اړتیــا مترکــز درلــود ترڅــو
ډاډ ترالســه يش چــې د قانــون پــي کوونکــي چارواکــي پــه
مناســبه بڼــه روزنــه ترالســه کــړي ،قانــون پــه اغېزنــاک ډول
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درېیمه ستونزه :د رسچینو په رس جګړه
د ځمکــو پــر رس شــخړو تــه پــه ځانګــړې توګــه هغــو والیتونــو
کــې د جګــړې او تاوتریخــوايل د اســايس دالیلــو پــه توګــه

اشــاره شــوې چــې د لویــې پکتیــا برخــه دي .د ټولنــو ترمنــځ
ځینــې جګــړې څــو لســیزې اوږدې شــوې او کــه چېــرې
ولیــدل يش چــې د جګــړې یــو طــرف د بــل پــر حقونــو تېــری
کــوي ،د جګــړې اور لــه رسه تــازه کېــږي .د دغــو جګــړو
ناڅاپــي ډېرېــدل د قومونــو ترمنــځ ســیالۍ او د ســلګونه او
ځینــې وخــت زرګونــه جنګیالیــو راغونډېــدل ،کېــدای يش د
تاوتریخوالــی د لــوړې کچــې ســبب يش)TLO, 2013( .
د ګډونوالــو لــه انــده ،د ټولنــې پــه کچــه د ځمکــې پــر رس د
شــخړو ډېرېــدل او پــه تاوتریخوالــی اوښــتل لــه یــوې خــوا
پــه ګاونډیــو ټولنــو کــې د مخــورو کســانو ترمنــځ د همــکارۍ
نــه کولــو او لــه بلــې خــوا د ســپین ږیــرو او ځوانانــو ترمنــځ د
نســي واټــن رامنځتــه کېــدو لــه املــه دي او یــا دا چــې د ټولنــې
ځــوان غــړي د ځمکــو د حــدودو ټاکنــې ،لــه رسچینــو څخــه
د ګټــه اخیســتنې او د ځمکــو د مالکیــت پــه اړه لــه دغــه شــان
عــريف هوکــړو څخــه خــر نــه لــري.

د والیــت د مرکــز شــاوخوا للمــې ځمکــې چــې پــه کــې
د رغونــې او جوړونــې امکانــات شــته ،د دولتــي چارواکــو
لــه خــوا د ځمکــو غصبــول او د ځمکــو اړونــد شــخړو پــه
هوارولــو کــې د عديل-قضايــي سیســټم ناکامــي ،پــر دولتــي
بنســټونو د بــې بــاوره کېــدو بــل دلیــل دی.
د ګــروپ د غړیــو لــه لیدلــوري ،د ځمکــو پــه رس د شــخړو
هــوارول د ځمکــې د قبالــې ورکولــو او قضــاوت پــه برخــه
کــې د دولتــي چارواکــو او محــي ټولنــو ترمنــځ پرلــه پســې
همکاریــو تــه اړتیــا لــري .ځینــو ګډونوالــو وړاندیــز وکــړ چــې
عــريف قبالــې بایــد پــه رســمیت وپېژنــدل او ثبــت يش .ځینــو
نــورو د شــخړو دحــل عــريف مکانیزمونــو او رســمي عــديل-
قضايــي سیســټم ترمنــځ د اړیکــو ټینګېــدو غوښــتنه وکــړه .د

د ځمکــو د مالکیــت اړونــد موضــوع پېچلتیــا ،د هغــو ضوابطــو

ګــروپ یــوه غــړي د ځمکوالــۍ د ترکیبــي سیســټمونو یــو مثــال

د چــوکاټ د ډول (عــريف یــا رشعــي) پــه رس د اختالفونــو ،د

وړانــدې کــړ:

دولتــي او شــخيص ځمکــو د حــدودو نــا څرګندتــوب او د
ځمکــو د اســنادو نــه شــتوايل لــه املــه ال پســې ډېرېــږي.
همدارنګــه ،دولــت هــم د جګــړې لــه شــدت او پــه
تاوتریخــوايل اوښــتلو څخــه اغېزنــاک مخنیــوي کــې نــاکام
ګڼــل کېــږي .د یــوه پنالیســت پــه خــره:
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محــي حکومــت مرشوعیــت غــواړي ،بایــد قانــون پــه
جــدي توګــه پلــی کــړي –  ۲شــمېره نارینــه پنالیســت،
د ځوانانــو اســتازی ،پکتیــا

خپــاره شــوي قوانیــن پــه محــي کچــه نــه پلــې کېــږي.
مثــا ً ،پــه لویــه پکتیــا کــې د غرنیــو ځمکــو پــر رس
شــخړو د لســګونو تنــو ژونــد اخیســتی .د دولــت هغــه
یوازینــی کار چــې تــررسه کــوي یــې دا دی چــې
د اوربنــد غوښــتنه کــوي خــو د ســتونزې د دایمــې
حــل لپــاره حــل الره نــه يش وړانــدې کــوالی .پــه
تاوتریخــوايل الس پــورې کوونکــي نــه نیــول کېــږي
او د جګــړې د بیــا تــازه کېــدو خطــر پــر خپــل ځــای
پاتــې کېــږي[ ]...برعکــس ،د طالبانــو تــر کنټــرول
النــدې ســاحو کــې ســخت ګیرانــه تدابیــر تــر الس
النــدې نیــول شــوي دي .هېڅــوک نــه يش کــوالی
د هغــوی قوانیــن او مقــررات تــر پښــو النــدې کــړي.
هېڅــوک نــه يش کــوالی ونــې ووهــي .کــه چېــرې

قومــي شــوراګانې کــوالی يش د رسچینــو پــر رس د
شــخړو پــه هوارولــو کــې اغېزنــاک رول ولوبــوي.
هغــوی د همــدې ټولنــې لــه غړیــو څخــه تشــکیل
شــوي .پــه خوســت کــې د شــخړو هوارولــو یــو
کمیســیون لــه دولتــي چارواکــو او د قومونــو لــه اســتازو
څخــه جــوړ دی او د ځمکــې د مالکیــت پــه رس را
والړو شــویو ســتونزو هــوارو کــې ښــه اغېزنــاک ثابــت
شــوی  ۲-شــمېره نارینــه پنالیســت  ،مــدين ټولنــه
لــه دې رسه ،د دولــت او ولــس ترمنــځ د اړیکــو ښــه کولــو پــه
الره کــې هڅــې بایــد لــه فســاد او د رسچینــو لــه نــاوړه مدیریت
رسه د مبــارزې لــه الرې ،ال پیــاوړې او مالتــړ یــې ويش.
څلورمه ستونزه :د وسلو وېش
پــه رسحدونــو کــې د وســلو قاچــاق او د وســلو لرلــو لــوړه
کچــه ،د جګــړو او شــخړو پــه بــی رحامنــه زیاتــوايل کــې
لــوی المــل ګڼــل کېــږي.
یــو شــمېر ګډونوالــو د ولــس د امنیــت پــه ســاتلو کــې د دولــت
لــه ناکامــۍ وروســته د وســلو پــراخ مالکیــت او دغــه راز د

ځــان ســاتلو لپــاره د ځایــي ټولنــو مســلح کېدلــو تــه اشــاره
کــړې.

ضــد احساســاتو تــه ملنــه وهــي.
لــه خلکــو څخــه د مخامــخ ســاتنې لپــاره د دولــت د هڅــو

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

پــر اړتیــا د ګډونوالــو تینــګار ،ظاهــرا ً یــو پاراډاکــس او ضــد

د عــريف حکومتــي عامالنــو او مــدين ټولنــې د اســتازو ترمنــځ

او نقیــض خــرې دي خــو شــاید لــه هغــې شــدیدې ناهیلــۍ

د ال ډېــرې همــکارۍ او اړیکــو پــر اهمیــت ټینــګار وکــړ.

رسه تــړاو ولــري چــې د حکومتــي چارواکــو او بنســټونو پــه

هغــه بلــه برخــه چــې پــرې مترکــز وشــو ،د قانــوين چــوکاټ
اغېزنــاک تطبیــق او پــه عــام محــر کــې مجرمانــو تــه ســزا
ورکــول وه .د تاوتریخــوايل کوونکــو کســانو پــراخ خوندیتــوب
تــه د هغــه المــل پــه توګــه اشــاره وشــوه چــې د تاوتریخــوايل او
جنايــي پېښــو د ال زیاتېــدو ســبب کېــږي.

اړه څرګنــده شــوه .د ټرانســپورټي زیربنــاوو جوړولــو او اوبــو د
مدیریــت لپــاره ټولګټــې دولتــي پــروژې او د کرنــې پــه پراختیــا
کــې د دولــت ګــډون ،هغــه موضوعــات دي چــې د اقتصــادي
رغونــې پــه اړه د بحثونــو پرمهــال ورتــه ډېــر ځلــه اشــاره وشــوه.
همدارنګــه ګډونوالــو او پنالیســتانو د قانــون پــه تنفیــذ کــې د
روڼتیــا او مؤثریــت پــر اړتیــا ټینــګار وکــړ او د قانــون پــه پــي
کولــو کــې یــې د دولــت ناکامــي د طالبانــو پــه محاکمــو کــې
د عدالــت لــه جــدي ،اټــکل وړ او ژر تطبیــق رسه پرتلــه کــړه.
درېیــم ،ګډونوالــو او پنالیســتانو پــه یــوه انــدازه د دولتــي
بنســټونو او محــي نــا دولتــي عــريف جوړښــتونو ترمنــځ د ال
ډېــرې همــکارۍ پــر اهمیــت ټینــګار وکــړ .پــه بحثونــو او د
پالیســیو پــه پــي کولــو کــې د محــي اســتازو ،دینــي علــاوو
او د مــدين ټولنــې د فعاالتــو ورګــډول ،هغــه ګــډه موضــوع وه
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چــې د ټولــې غونــډې پــه جریــان کــې پــرۍ بحثونــه وشــول.

پایله

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

د ســوېل ختیــځ زون د غونــډې پــه اړه ،څلــور ســرې پایلــې
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کولــو کــې د هغــه پــر وړتیــاوو لــه شــدید شــک او نــا بــاورۍ
رسبېــره ،ګډونوالــو پــه اوســني قانــوين چــوکاټ کــې پــر ســاتل

وړانــدې کــوالی شــو.

شــویو ارزښــتونو ټینــګ بــاور درلــود؛ پــه ځانګــړې توګــه

لومــړی ،داســې ښــکاري چــې د اقتصــادي رغونــې موضــوع د

د اســايس قانــون پــه اړه ،داســې چــې یــوه ګډونــوال د ټولــو

ولــس د اندېښــنو پــه محــراق کــې ځــای لــري .د ګڼــو ګډونوالو
لپــاره ،تلپاتــې ســوله د خوراکــي امنیــت ،اقتصــادي ثبــات او
مناســبو کاري رشایطــو تضمیــن دی .رسچینــو تــه پــه الرسيس
کــې نــا برابــرۍ او د فســاد پراخېدلــو چــې دا هــم د نابرابریــو

قوانینــو مــور و نومــاوه.
لــه همــدې املــه ،د حکومتوالــۍ د موضــوع پــه تــړاو د دوحــې
د خــرو اتــرو پایلــه ،هــم د هیلــو او هــم د اندېښــنو رسچینــه
ده؛ هیلــې لــه دې پلــوه وې چــې ښــايي د جګــړو ټغــر ورټــول

زیاتېــدو ســبب کېــږي ،د خلکــو غوســه را پارولــې ده.

کــړي او اندېښــنې لــه دې پلــوه چــې د ســولې دغــه هوکــړه

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

ښــايي د اوســنیو حکومتــي بنســټونو لــه منځــه تــګ ســبب

اړتیــاوو پــوره کولــو پــه برخــه کــې د هغــوی د ظرفیتونــو پــه
تــړاو د خلکــو ترمنــځ شــدیده بــې اعتــادي شــتون لــري چــې
پــه تېــرو دوو لســیزو کــې رامنــځ تــه شــوي .د دولتــي سیســتم
بــې کفایتــي ،ټیــټ ظرفیــت ،نــا مســلکي تــوب او پــه فســاد کــې
ډوبتیــا تــه د هغــو عواملــو پــه توګــه اشــاره شــوې چــې د دولــت

يش (کــه څــه هــم اوســني حکومتــي بنســټونه چنــدان مؤثــر
نــه دي).
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