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I. او سپارښتنې لنډيز  

له پیل راهیسې په دغه پروګرام ګڼې مطالعې شوې. دا د سولې او سوله ییز ژوند ته د راستنېدلو پروګرام پنځه کاله وړاندې 
ییزه کچه په سیاسي او امنیتي موضوعاتو څرخېدې او یا هم د سولې او جګړو په اړه په  مطالعې تر ډېره په ملي او سیمه

ټولیز ډول د پراخو نظرپوښتنو له الرې په اندېښنو او اخیستونونو متمرکزې وې. هغه څه چې تر ډېره په دا رنګ مطالعو 
سولې په راوستلو او د شخړو په حل کې مدني ټولنه یا هغه لوری دی، چې په ځایي کچه د  غورځېدلیکې یې غږ له پامه 

د سولې او سوله ییز ژوند ته د راستنېدلو ښکېل دي. اوس چې په افغانستان کې د سولې پروسه په حساس پړاو کې ده او 
 هم له نامعلوم برخلیک سره مخ دی، تر بل هر وخت ډېره اړتیا ده چې دا غږونه واورېدل شي. پروګرام 

 
( په مالي مرسته د مدني ټولنې د افغانستانباز ءټولنې )جامعه پرانیستېکال په اوږدو کې د افغانستان د زیږدیز  ۲۰۱۵د 

مدني فعاالنو سالمشورې  ۵۰۰پنځو مؤسساتو شبکې په خپلو ټولنو کې د سولې په ټینګښت او د شخړو په حل کې د فعالو 
توب، د عمومي پوهاي د لوړولو، وړتیاوو روزنې، ینځګړراټولې کړې. دغه کسان که څه هم بېالبېلې مخینې لري خو د م

رسنیو او معلوماتي فعالیتونو او نورو هلو ځلو له الرې د سولې د ټینګښت او شخړو د حل ګډې تجربې لري. د دوی ډېری 
ته ځواب یې په افغانستان کې د دودیز منځګړتوب او خبرو اترو وړتیاوې او پوهه لري او د خپلو اړوندو ټولنو اندېښنو 

ځایي چارواکي، د سولې شورا  سوله ییز ژوند ته د راستنېدلومرکه کوونکي چې د سولې او  ۵۶۰موندالی شي. شاوخوا 
څرنګه د سولې او سوله ییز ژوند ته د غړي او پخال شوي حنګیالي هم پکې شامل دي په دې اړه خپل نظر شریکوي چې 

 پرمخ الړ.  راستنېدلو بهیر
 
د سولې او سوله ییز ژوند ته د راستنېدلو په پروګرام افغانان یې اوس  چې په پام کی نیولو سرهمندۍ هغې محدودې باورد

افغانستان د اوسني حکومت له خوا د  د سولې د الرې نقشه( هغه ننګونې ارزوي چې بایداو د سولې په عالي شورا لري، )
او سولې د افغانستان د سولې او سوله ییز ژوند ته د راستنېدلو د پروګرام سره له مخې پورته شي او دغه راز  اصالحاتوپه 

عالي شورا د اړتیا او اغېز په تړاو سپارښتنې او وړاندیزونه کوي. په ټول کې، دا کارنقشه د هغو ننګونو په ګډون چې په 
ندې بنسټیزې ننګونې په ګوته کوي. دا ملي کچه بحث ته اړتیا لري د سولې، بیا پخالینې او انتقالي عدالت د پروسو پر وړا

هغه پروسې دي چې د طالبانو په مشرۍ له روانې اورپکۍ څخه مهمې دي او اړتیا ده چې که پایداره سوله ټینګېږي باید 
 ورته رسېدنه وشي. 

  

 لنډيز موندنو د  .1

کله چې مرکه کوونکو د دی:  په افغانستان کې د سولې بحث د طالبانو په مشرۍ له اوسنۍ اورپکۍ څخه ډېر پراخ مفهوم
سولې په اړه خبرې کولې دوی په هېواد کې په تېرو څلورو لسیزو جګړو کې د هغې په ماهیت خبرې کولې، نه دا چې 

بلکې د عدالت ټینګښت  ،یواځې د طالبانو په مشرۍ په روانه اورپکۍ. سوله یواځې د اوسنۍ جګړې پای ته رسېدل نه دي
کړو ته السرسی او سیاسي او ټولنیز مساوات چې کې د اوسنیو السته راوړنو ساتنه ده )لکه زدهاو د بشري حقونو په برخه 

د اوسني اساسي قانون په وسیله پېژندل شوي او د حکومت په پالیسیو کې روښانه شوي دي(. دا د دې څېړنې په اوږدو کې 
مهال کې په سوله او ټیکاو نېغ اغېز لري. ځینې وسبې عدالتیو ته نه رسېدنه په ا روښانه شوه چې په تېرو لسیزو کې شوو

سره د سولې تړون وشي او بیا  جنګیالیووخت داسې ښودل کېږي چې تېر اوس تېر دی یا هم دا چې لومړی باید له طالب 
الره راوځي چې د دنه وشي. د دغې څېړنې موندنې ښیي چې یواځې هغه مهال د اوسنۍ جګړې حلېدغو موضوعاتو ته رس

هر اړخیزه پروسه پلې شي. لږ تر لږه ځواب ویونکو دا احساس کاوه چې که انتقالي عدالت پلی کېږي باید د تېرو سولې 
 څلورو لسیزو جګړو په ټولو ښکېلو کسانو پلی شي نه یواځې په طالبانو. 

  
ییزه  هېوادونو ته په ملي او سیمهییزو  د طالبانو مشرتابه او سیمه ييز رسمي او غيررسمي ډيالوګ او بحث مالتړ: د سيمه

کچه د پیغام رسولو په برخه کې د ملي یووالي حکومت له تمرکز څخه پراخ مالتړ کېږي. دا هڅې له دې امله هم حساسې 
ګڼل کېږي چې په هېواد دننه کې د بحث فرصت رامنځته کوالی شي، هغه فرصت چې د مرکه کوونکو په وینا ډېر تنګ 

هلو ځلو  1.5 او Track 2 ان او پاکستان دواړو کې د مدني ټولنو تر منځ د غیر رسمي ډیپلوماسۍ یاشوی دی. په افغانست
د دوام او دغه راز د پولې دواړو غاړو ته په دواړو هېوادونو کې د مدني ټولنې تر منځ د بحثونو د تبادلې لپاره مالتړ شته 

بینانه تمې غام رسونې له الرې څه تر السه کېدای شي واقعدی. دا چې په اوسنۍ سیاسي فضا کې د رسمي او غیررسمي پی
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شته خو دواړو غاړو ته دا باور هم شته چې د باور جوړونې لپاره اقدامات او د ولسونو تر منځ اړیکې او ناستې پاستې له 
ه څه هم په دې اغېزناکو الرو چارو څخه دي چې کوالی شي اوسنۍ د تور لګونې لوبه بېرته خپل مسیر ته برابره کړي. ک

چې غیررسمي او ولسي ډیپلوماسي څرنګه پرمخ تله نیوکې شته وې. د اوسنۍ پروسې ګډونوال تر ډېره په داسې ډول 
غوره شوي، چې د خپلو اړوندو حکومتونو دریځ بیانوي چې دا د یادو شوو بحثونو او ناستو والړو ډول او اغېز له پوښتنې 

 سره مخ کوي. 
 

د سولې او سوله ییز ژوند ته د راستنېدلو ښکاري چې په اړه ګونګتيا:  ژوند ته د راستنېدلو پروګرامسوله ييز د سولې او 
او یا هم د نورو وروستنیو د سولې د ملي نوښتونو په پرتله ډېره پوهه موجوده ده. که څه هم  ډي، ډي، آر په اړه دپروګرام 

ییزو خبرو اترو کې  لي وحدت حکومت تر مشرۍ الندې په سیمهچې د پروګرام د اوسني حالت، اوسنیو موخو او یا هم د م
ییز  د سولې او سولهد هغو د رول په اړه په ټولیز ډول ګونګتیا شته ده. دا ګونګتیا د باورمندۍ له موضوع سره یوځای 

سوله ې د سولې او زنه یوا ،البته په ټول کې د سولې پروسه) ستونزو سره مخ کړیله مالتړ ژوند ته د راستنېدلو پروګرام 
ه ګټه ړناونشتوالی د دې المل شوی چې په دواړو لورو کې  حساب ورکونې. د روڼتیا او (پروګرام ییز ژوند ته د راستنېدلو

 وګړي ځای ومومي. اخیستونکي 
 

ستر  دوه يد سولې له عالي شورا او د سولې له والیتي کمېټو سره پراخه ناخوښله سولې راوړونکو لورو سره ناخوښي: 
د سولې او پخالینې په موضوع کې په ټولیز ډول خو د  ،لومړی دا چې مرکه کوونکو بیا بیا په دې ادارو کې .دالیل لري

م دا چې دا ی. دود پراخ فساد خبره کوله، پخال کېدونکو د پراختیایي پروژو یا مرستو په ورکړه کې په ځانګړي ډول
کېږي تر دې چې دوی د جګړې د لورو تر منځ د منځګړي په رول کې  جوړښتونه په عمومي ډول د جګړې یو لوری بلل

 سره دوی ته اړیکې هم ستونزمنې دي.  جنګیالیووي؛ چې له همدې امله له 
 

د سولې د عالي شورا او د سولې د والیتي کمېټې د : اصالحد پروګرام سوله ييز ژوند ته د راستنېدلو د سولې او 
و، خو دا اړتیا هم وه چې د اصالحاتو تر څنګ د دغو ادارو رول هم جوت شي. د دې  موجوداصالحاتو لپاره پراخ مالتړ 

 په پای کیپوښتل شوي کسان احساس کوي چې  .ید د سولې د والیتي کمېټې غړی شيمانا دا نه وه چې هر سپین ږیری با
ي. د دې پر ځای، مرکه شوي کسان سره مخامخ شګواښ  به را پخال شوو کسانو ته السرسی محدود او قومي مشران به له

 اړیکېپه دې باور دي چې د سولې والیتي کمېټې باید د همغږي کوونکي په توګه کار وکړي او له قومي مشرانو سره د 
نکو کسانو سره د پیغام د تبادلې د درېیمې مرجع په ونیولو تر کچې نه د هغوی د راښکېلولو تر کچې له ممکنه پخالکېد

 توګه وکاروي. 
 

مرکه شوو کسانو د عدالت او بښنې په تړاو بېالبېل نظرونه وړاندې کړي؛ له هغوی رانیولې چې بښنه او انتقالي عدالت: 
مو کلونو راهیسې د ټول پړاو لپاره انتقالي عدالت غواړي او هغوی چې فکر کوي د اورپکو هڅول او د حکومت ۱۹۷۰له 

ښنې اعالن دی تر هغه اکثریت پورې چې د اسنادو په راټولولو، عمومي مخالفینو د پخال کولو یواځینۍ الره د سراسري ب
کارانو د محاکمې ننګه او مالتړ کوي. نظریات ځینې وخت بښنې غوښتلو او بښنې کولو او د هرې قضیې پر بنسټ د جنایت

اوتریخوالي څخه تر ډېره بریده شخصي وو او د هغه دریځ یې په دې هم ښوده چې تر کومه د هغه یا هغې کورنۍ له ت
زیانمنه شوې وه. مستقیمه تجربه تر ډېره بریده مهمه وه او د اوسېدو تر والیت او جنسیت هم د ډېر رول لرونکې وه که څه 

و ډېر د عدالت د غږ پورته کولو لېوالتیا لري. په دواړو ختیځ او لویدیځ افغانستان کې بښنه د عدالت و هم ښځینه تر نارینه
په وېش سره بیانېده، ځینې وخت یې د تاوتریخوالي له اوږدو تجربو سره اړیکه سیمو ښاري او کلیوالي  پر وړاندې بحث د

 لرله، هغوی تر ډېره په بښنه ټینګار کاوه په داسې حال کې چې د امن والیتونو اوسېدونکو بیا د عدالت پلویتوب کاوه. 
 

په دولت کې د طالبانو د ګډېدو په اړه مالتړ شته دی دا څه  د ټول هېواد په کچه ېکپه مشوره شوو کسانو سياسي ادغام: 
، خو په څو مشخصو شرطونو سره او هغه دا چې د اساسي قانون ټولې مادې ومني ییزه سیمهاو څه هم په  يپه ملي کچه د

ته  ښوونېه هم خپل حقوق تر السه کړي او په دې ټولو سربېر)اقلیتونه(  لږکياو د ښځو السته راوړنې خوندي کړي او 
د سولې د پروسې په توګه تر السه کېږي  به ډېری داسې فکر کاوه چې د سیاسي ادغام کچه السرسی هم خوندي پاتې شي.

پاتې ده او یا دا چې دا ادغام په کومه کچه دی؟ په هره لدا ښکارندویي به کوي چې تر کومې کچې پورې دا پروسه تاو 
کچه او که د تصمیم نیونکو چارواکو په کچه چې کوالی شي  ییزه سیمهوګه یواځې په کچه او که په ټیټه کچه، د بېلګې په ت

 اوږدمهالې سوله  کړي. 
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دا خو لري، ه دندې ن چهجګړه کوي ځکه د په یو شمېر برخو کې اورپکي اکه څه هم د هېو د ناخوښيو او لېوالتياوو درک:
په برخه کې خطرناکه چاره ده. نورو سیمو کې افراد ځکه  بیانعواملو د صدق نه کوي او د جګړې د کی په ټول هېواد 

جګړه کوي چې دوی په یو څه باور لري چې جګړه ورته کوي: دا ښایي اېډیالوژي وي خو دا د افغانستان له حکومت څخه 
په رسمي ځکه درېیمګړي لوري ته اړتیا مومي چې ناخوښي دی. په حقیقت کې دا ه ناخوښۍ او نارضایتۍ المل ن مخامخد 

په پېژندنه کې پاتې راتګ او بیا  ناخوښیولري. د دغو ه پروګرام سره تړاو ن سوله ییز ژوند ته د راستنېدلوډول له سولې او 
تر منځ خبرې اترې وشي په  مخالیفینود درېیمګړي لوري له خوا د هغو د یو شمېر په ګوته کېدل تر څو د حکومت او 

سولې هلې ځلې له ستونزې سره مخ کوي. مدني فعاالن د دودیزو هغو یعنې مالامامانو او  کچه د ییزه سیمهدوامدار ډول په 
رول لوبوي او ډېری  مخامخپه پیژندنه کې  الملونواو  لقومي مشرانو په ګډون فکر کوي چې دوی د دغو نارضایتیو د لی

 لنه یې لوبوالی شي. فکر کوي چې دا د سولې په پروسه کې تر ټولو ډېر اغېزناک رول دی چې مدني ټو
 

پروګرام که څه هم د جنډر د مراعات پالیسي لري خو بیا هم د  سوله ییز ژوند ته د راستنېدلود سولې او د ښځو ګډون: 
دغه راز د بیاپخالینې د فعالیتونو د څارنې او ارزونې ځانګړو  سطحه.په  پرېکړېښځو ګډون پکې لږ دی، په تېره بیا د 

شتون  پروګرام په اړه لږ معلوماتسوله ییز ژوند ته د راستنېدلو د دیت او په ښځو کې د سولې او جنډر پروګرامونو محدو
ویونکو احساس کاوه چې د سولې په پروسه کې د ښځو ګډون حیاتي دی او د بشري  دواړو، نارینه او ښځینه ځواب لریږ

ملي کچه هم ګڼو ځواب په ه شوي مهم دي. کال راهیسې تر الس ۲۰۰۱حقونو او برابرۍ د ساتنې په برخه کې چې له 
د پوره کولو په برخه کې  ونډې چه دوی د کیفیت دی  د کارویونکو احساس کاوه چې دا  د سولې عالي شورا د ښځینه غړو

توب او نورو په اړه . په توب، بې پرېلکه د مسلکي ی موجودی وی ورته اندېښن د نارینه وو په برخه کی هم ه کوی.ناتوان
کاوه ډېری یې په دې نظر و  ویاړراوړنو  تهداسې حال کې چې ډېرو د مدني ټولنې او ښځو په وسیله په تر السه شوو الس

و د  چې د ستونزو په حل، ننګه او مالتړ، بحثونو او هره هغه موضوع کې چې په محلي کچه پوره ادغام پکې ممکن نه
 شته ده. ال هم ښځو داخلول او ښکېلول او له هغوی سره پراخې سالمشورې ال هم کمې وې او اړتیا یې 

 
د عامه پوهاوي برخه تر ډیره په ملي او د افغانستان د سولې او سوله ییز ژوند ته د راستنېدلو پروګرام د پوهاوي لوړول: 

بیرون لږ اړیکې لري. د معلوماتو د ورکړې الرې چارې لکه تبلیغاتي والیتي کچه تمرکز کوي، او د والیتونو له مرکزونو 
بیلبورډونه او تلویزوني اعالنونه اغیزناک نه دي ځکه دغه بیلبورډونه او اعالنونه د ټولنې ډیرو وګړو ته نه رسیږي او 

دي. دغه بیلبورډونه او دغه الرې چارې د هغو ملي پرمختګونو د بیانولو لپاره بسنه نه کوي چې ټولنې یې په لټه کې 
اعالنونه چې طالبانو ته )بد( او حکومت ته )ښه( وایي، د هغو افغانانو وړتیا ته یو سپکاوی دی چې په اند یې روانه جګړه 
تر ښه او بد ډیره پیچلې ده. په والیتي کچه د مدني ټولنې ادارو د پوهاوي لوړولو او زده کړو ورکولو هڅې ډیرې لږې دي 

 نشته. او یا هم هیڅ
پرمختیایي پروژې چې ډیری یې د د افغانستان د سولې او سوله ییز ژوند ته د راستنېدلو پروګرام  د ټولنې پرمختګ:

څاګانو، استنادي دیوالونو او ځنګلونو د پروژو په څیر لنډمهالې او کوچنۍ زیربنایي پروژې دي، تر ډیره په ښه ډول او پر 
ه پوهیږي چې دغه پروژې د پخالینې د پروسې یوه برخه ده ځکه په ځینو وخت تکمیلیږي، خو ډیری وخت ټولنې ن

ت د پخال شویو کسانو د یعورکړل شوی او د پروژو موق دیسانو ته په دغو پروژو کې ځای نمواردو کې پخال شویو ک
جنګیالي پکې و ټاکل شوی. که څه هم دغه پروژې د هغو ټولنو لپاره طرحه شوې دي چې وت پر بنسټ نه عیقټولنې د مو

پخال شوي وي، خو په ځینو هغو ځایونو کې چې موږ یې کتنه وکړه، ټولنې په دې اړه لږ پوهیږي. ډیری خلک فکر کوي 
چې د سولې والیتي شورا ګانو د سولې پروسه د ګټې وټې یوه الره ګرځولې ده، چې په پایله کې یې دغه والیتي شوراګانې 

هم پخال شوي کسان السرسی ورته نه لري، او په پایله کې د پخالینې پروسه ټکنۍ په هغو پروژو باندې تمرکز کوي چې م
 کیږي او یوه بله ستونزه رامنځته کیږي. 

شتون د دې المل ه یل چې د ژوند د لومړنیو اسانتیاوو نکه څه هم ډیری پخال شوو کسانو و :خونديتوبو کسانو د پخال شو
ني جنګیالي وران کارۍ ته ېکړي، خو تر ټولو د اندیښنې وړ موضوع  چې مخکرته وران کارۍ ته مخه ېکیږي چې دوی ب

دلي ترڅو پخال شوو کسانو )او د دوی د ېدي توانه هڅوي د دوی اساسي امنیت دی. والیتي چارواکو ومنله چې دوی ن
 کورنیو( لپاره امنیت برابر کړي، او د دوی د طالبانو له ګواښونو سره مخ دي. 
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  1وړانديزونه ته اخيستونکو برخه نړيوالو او حکومت افغان .2

په مرکزي کچه باید حکومت د سولې د پروسې او د واک د د پخالينې په اړه د ملې خبرو اترو رامنځته کول او پلي کول: 
ره جګړې ته نور هم زور ېشریکولو ترمنځ د توپیر په اړه روښانه تګالره ولري؛ د واک شریکول ښه پایله نه لري او تر ډ

هغه پر ېرکوي. دا د پخالینې په اړه د ملي خبرو اترو وخت دی چې باید نه یوازې د فزیکي پرمختګ په اړتیاوو بلکو
د نابرابر سیاسي ګډون )په  ناخوښيچې د جګړې د زور المل شوی دی، دغه  ،هم تمرکز ولري نارضایتۍ قانوني سیاسي

 ،امله دیه ل چلندځایونو کې د هغو جرایمو په پایله کې د قانوني ټولو کچو(، پیژندنې، محاسبې، بیا پیوستون او په ځینو 
لرې کړي او داسې  شته ناخوښۍخوا تر سره شوي دي. سوله کوالی شي په سیمه کې د بیال بیلو کچو ه چې د ټولو ډلو ل

ته الره هواره کړي چې په پایله کې یې په والیتونو او ولسوالیو کې سوله رامنځته شي. په دغه ډول به په  انوستراتیژی
په هغه حالت کې  ته به ان خبرو اتروو ځای شي. دغو والیتي کچه د پخالینې هڅې د پخالینې له لویې ملي پروسې سره ی

ی هم مومي. د دغو ملي خبرو اترو لپاره باید مدني ټولنه په چې که د سولې په اړه رسمي خبرې پا ،ورکول کیږي دوامهم 
د والیتي کچې خبرو اترو لپاره الره هواره کړي. دغه خبرې اترې به په څلورو  ۍوالیتونو کې د ټولنې د مشرانو په همغږ

د پخالینې لپاره ( ۳زمونه، )ېکانې( د انتقالي عدالت پروسې او م۲په اړه لیکل، ) ناخوښۍ( د ۱لویو برخو وویشل شي )
ییزه یتوب او د دولت اړیکې.  دا مهمه ده چې دغه پروسه په ملي او سیمهز( سیاسي ګډون، استا۴عملي ستراتیژي ګانې، )

کچه د داسې کوچنیو ګامونو په پورته کولو سره پیل چې په پایله کې یې ښه باور رامنځته شي او باالخره اوربند ته الره 
د  شوي کوچني کارونه په والیتي کچهچې د رهبرۍ په کچه ټول  و،رکوونکي په دې باور وری ځواب وېهواره کړي. ډ

 خبرو د رامنځته کولو لپاره اړین دي، 
د افغانستان د سولې او سوله ییز د ملي یووالي حکومت باید  د سولې د پروسې په اړه د يوې روښانه بيانيې وړاندې کول:

او د سولې د ملي پروسې او د ملي خبرو اترو د جهت )لوري( په اړه یوه روښانه  يلونکد راتژوند ته د راستنېدلو پروګرام 
یا د سولې د شته چې د ځانګړو موضوعاګانو په اړه توضیحات ورکړل شي او  ،دهه بیانیه وړاندې کړي. دا په دې معنا ن

چې باید روښانه شي کومې مهمې ادارې لکه د سولې عالي شورا  ده، دا په دې معنا ېش برابر شي، بلکهڅو لپاره مهالوې
او والیتي شورا ګانې به دوام پیدا کوي او کله چې څلور اړخیزې خبرې پیلیږي څوک به په خبرو کې ګډون کوي او په 

 به بحث کوي.  اتوموضوع بنسټیزوکومو 
که څه هم مدني ټولنه  د افغانستان،  وام ورکول:م پړاو خبرو ته ديد افغانستان او پاکستان د مدني ټولنو ترمنځ دو

ترمنځ د همغږۍ د څلور اړخیزې ډلې د روانو خبرو مالتړ کوي، خو بیا د سولې په  نوتوو ایالپاکستان، چین او متحد
کال د مارچ را په  ۲۰۱۶ستراتیژي ګانو کې د مدني ټولنې د ګډون اړتیا شته په ځانګړي ډول په دغه وخت کې چې د 

دلې دي. د دې لپاره چې د افغانستان او پاکستان تر منځ د باور فضا رامنځته شي موږ یڅلور اړخیزه خبرې په ټپه در دیخوا
د  ې،نه یوازې برخه اخیستونکي بلک یهڅو ک وره دا مهمه ده چې په دغېم پړاو خبرو د دوام وړاندیز کوو. پردې سربید دو

حکومت سره ډیره پیاوړې اړیکه نه لري. په ځانګړي ډول سوداګریزه ټولنه ټولنو هغه نامتو کسان هم برخه واخلي چې له 
وادونو د پولې دواړو خواوو ته پراته اوسیدونکي باید برخه واخلي چې دا کار به په سیاسي او امنیتي برخو ېاو د دواړو ه

 کې د خبرو د دوام لپاره یوه لیوالتیا رامنځته کړي. 
د ملي یووالي حکومت باید خپلې نوې د ښې حکومتوالۍ/ اداري فساد سره د  وړل: د اصالحاتو د يوې اجينډا پر مخ

مبارزې د اصالحاتو اجینډا ته لومړیتوب ورکړي. په دغه څیړنه کې څرګنده شوه چې د بیوزلو خلکو خفګان او ناسمه 
، بل مهم المل د سولې له حکومتوالي د جګړې مهم الملونه دي او په پایله کې یې ډیر خلک د مخالفینو لیکو ته ورځي

پروسې څخه د افغان وګړو لږ مالتړ دی. د ملي یووالي حکومت باید اداري او د کارکوونکو د حساب ورکولو تګالرې 
 رامنځته کړي. 

د سولې  د سولې په عالي شورا او د سولې په واليتي شورا ګانو کې د اصالحاتو راوستل او د دوی د دندو روښانه کول:
ا په جوړښت یا ترکیب کې باید له هر ډول اصالحاتو وروسته ورته اصالحات د سولې په والیتي شوراګانو د عالي شور

که د  هډله د ګړییمېدوی درراګانو د دندو تعریفول وي: ایا کې هم رامنځته شي. لومړی ګام باید د سولې د والیتي شو
ز نه لري. که دوی د ېاو په یوه برخه کې هم اغ افغانستان د حکومت استازي دي؟ اوسمهال دوی دواړه کارونه کوي

ر قومي مشرانو او یا ېژندل شي. دا د یو شمېغړي ور وپ ې پرېژندل شوي او بپېیمګړي رول لوبوي، بیا نو باید ډیر ېدر
وي او د جګړې دواړه لوري ورته درناوی ې پرې باید داسې کسان وټاکل شي چې ب ېده، بلکه ر مالیانو ټاکنه نېیو شم

دونکو کسانو ته د السرسي په برخه کې یې وړتیا ښودلې وي. بل لوري ته، د سولې والیتي ېولري او مهمو پخال ک
ي، چې د السرسي او ځشوراګانې )او د سولې عالي شورا( به د حکومت د استازو په ډول خپلې دندې په ښه ډول پر مخ بو

                                                                 

، او نورو حکومتي په دغه برخه کې راغلي وړاندیزونه د انفرادي مرکو، ډلییزو بحثونو او له مدني ټولنې، د افغانستان د سولې او پخالینې پروګرام چارواکو 1 
 کې السته راغلي دي.  چارواکو، په کابل کې د سولې په برخه کې د سیمه ییزو او نړیوالو کسانو په ګډون جوړ شوي ملي او نړیوال کنفرانس په پایله
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شي چې دوی به د سولې د والیتي شوراګانو  )او حکومت( او وب فعالیتونه باید د ټولنې مشرانو ته ورکړل ګړیتیمېدر
 یمګړو رول ولوبوي. یوسله والو مخالفینو ترمنځ د در ومهم

کال کې زیږدیز  ۲۰۱۳په  د سولې په پروسه کې د مدني ټولنې د ګډون لپاره د يو کاري پالن رامنځته کول او پلي کول:
السلیک  2لیک هوکړهادارو د سولې له داراالنشا او د سولې له عالي شورا سره یو  ۵۹ه  د مدني ټولنې څخواد ېله ټول ه

چې په پایله کې به یې مدني ټولنه په فعال  ،کړ، چې په هغه کې د همکارۍ برخې او هغه الرې چارې په ګوته شوې وې
ې د سولې عالي شورا او د ډول د سولې له پروسې څخه مالتړ کوي. د همکارۍ مهمې برخې په یوه معلوماتي یاددښت ک

(. تر دې دمه دغه معلومات او د همکارۍ برخې یوازې د کاغذ پر ئوګور ملپاڼهسولې داراالنشا ته وړاندې شوې )دریمه 
چې د سولې  ،لیک دلیل دا و هوکړهدی شوی. د دغه ه مخ پاتې دي او د کاري پالن د رامنځته کولو په برخه کې کوم کار ن

موجود خت ډیر دوام کوي چې د مدني ټولنې پراخ ګډون پکې وي، او نن هم همدغه دلیل په ورته ډول هوکړه لیکونه هغه و
د له منځه وړلو په برخه کې د مالتړ، د سولې د زده کړو، ټولنیزو مشورو او د باور جوړولو د هڅو په  نارضایتۍ. د 3دی

سولې د معامالتو تر سره کولو او په والیتي کچه د لیک کې د همکارۍ ممکنه برخې الهم په ملي کچه د  هوکړهګډون په 
د افغانستان د سولې او سوله ییز ژوند ته د راستنېدلو دغو معامالتو د پلي کولو لپاره د مهمو اړتیاوو په ډول پاتې دي. 

 د یوې برخې په ډول، باید د دغه معلوماتي یاددښت په پایله کې د الندې برخو په ګډون یو کاري پالن جوړ شي: پروګرام 

 :ییز ملکیت د دوام لرونکې سولې لپاره د مال تیر جوړوي او سیمه د ټولنې مشورې او د باور جوړولو هڅې
ییز ژوند ته د افغانستان د سولې او سولهنګه ټولنې باید دا په ډاګه کړي چې دوی له چا غواړي چې پخال شي او څ

)پکیجونو( څخه ګټه اخلي او سره شریکوي یې )لکه پرمختګ، پوهنه، اقتصادي  ټولګوله  د راستنېدلو د پروګرام 
د اړوندو غړو او د  د افغانستان د سولې او سوله ییز ژوند ته د راستنېدلو د پروګرام خوځښت(. د دغه کار لپاره 

ییزه کچه، خبرو اترو ته اړتیا ده. د مدني ټولنې لو سکتورونو ترمنځ په ځانګړي ډول په سیمهېالبېنې د بافغان ټول
ییزو مجلسونو په ډول کوالی شي دغه ډول خبرو ته د بحثونو د زمینو، والیتي او ملي بحثونو او یا سیمه بنسټونه

 الره هواره کړي. 

 منځپانګهپوهه ځواک دی او د جګړې په سه شوو موندنو راټولول: پر وخت خبرتيا او د تر ال ړنه او څارنه:ېڅ 
ترڅو د جنګیالیو د پخال کولو او د سولې له پروسې څخه د  ،دل لومړنی مهم ګام دیېاو د جګړې په الملونو پوه

چې ره ېټولنې د مالتړ پیدا کولو لپاره الرې چارې ولټول شي. د جګړې د داسې انځورونو کښلو او تمرینولو سرب
په ټولنه کې مهم فعالین او نښلوونکي او همدارنګه د جګړې مهم الملونه او د حل الرې یې په نښه کوي، د مدني 

ګانو د اټولنې ادارې کوالی شي د سولې له دارالنشا او د سولې له عالي شورا سره د سولې د والیتي شور
د پخالینې د اوسنیو پروسو په څارنه کې مرسته فعالیتونو او د دوی په اړه د خلکو د فکر د څرنګوالي په ګډون 

 وکړي. 

  رته راوستلو لپاره ېمدني ټولنه کوالی شي ټولنو ته د جنګیالیو د ب د له منځه وړلو په برخه کې مالتړ: ناخوښۍد
یوه مهم  د افغانستان د سولې او سوله ییز ژوند ته د راستنېدلو د پروګرام . په دغه برخه کې وکړيلومړنۍ خبرې 

 رو هڅو ته اړتیا لري. ېله منځته وړل دي، ډ ناخوښۍ )نارضایتۍ(برخه چې د 

 :ییز حل د ره مدني ټولنه د منځګړیتوب او د جګړو د سولهېد له منځه وړلو سرب ناخوښۍ د وړتيا لوړول
ي او د ولسوالۍ په د له منځه وړلو لپاره د حکومت او وګړو په منځ کې په والیت ناخوښۍمهارتونو او همدارنګه د 

تجربه لري. د مدني ټولنې  راخهکړو د ورکولو په برخه کې پکچه مهمو برخه اخیستونکو ته د سولې د زده
ونو او بحثونو، د شالید معلوماتو پچارو، پر پایلو والړ ورکشاکوالی شي د مهارت لرونکو اسان ازهمدار بنسټونه

 و په برخه کې مرسته وکړي.نښه کول د پهګډونوالو  بنسټیزوبرابرولو او 

  دي، د سولې  و کې ښکېلجګړ واوږد پهپه هغو ټولنو کې چې  او د سولې د فرهنګ وده:روزنه د سولې په اړه
د فرهنګ رامنځته کول یو مهم کار دی. مدني ټولنه کوالی شي خپل ځان دودیزو او دیني مشرانو او همدارنګه 

ییز دودونو ته وده ځوانانو او د نورو ډلو استازو ته ورسوي ترڅو د سولې په اړه د شریعت پیغام او سیمه
 بحثونو کې یې ځای پر ځای کړي.  یزوورکړي او په ټولن

                                                                 
م د سولې د عالي شورا او په افغانستان کې د مدني ټولنې ادارې د سولې د پروسې په مالتړ کې: د افغانستان د سولې او سوله ییز ژوند ته د بېرته ستنېدو د پروګرا 2

 .۲۰۱۳د سولې د داراالنشا لپاره معلوماتي یاددښت، 
http://www.i4pinternational.org/files/512/civil+society+and+aprp+(cs+working+group).pdf   

هوکړه لیکونه ارزولي دي، چې په پایله کې یې  ۸۳ونو ترمنځ السلیک شوي د سولې کل ۲۰۰۴او  ۱۹۸۹د سولې د سرچینو لندن میشتې غیرانتفاعي ادارې د  3 
دغه ګډون پکې و،  څرګنده شوه چې یوازې له دریو په یوه برخه خبرو کې د غیر وسله والو او زیانمنو شویو ټولنو استازو ګډون درلود. خو په هغو خبرو کې چې

نړیوالې خبرې « د سولې ټینګول: د سولې په خبرو کې مدني ټولنه او دوام لرونکې سوله»و.  )ډیزري نیلسون،  سلنه کم شوی ۶۴بیرته جګړې ته د ګرځیدو خطر 
processes/civil-peace-and-r.org/accord/legitimacy-http://www.c-کال سپتمبر میاشت  ۲۰۱۲، د ۲۶۶ – ۲۴۳: ۲، شمیره ۳۸ګڼه. 

peace-durability-and-accords-peace-society) 

http://www.i4pinternational.org/files/512/civil+society+and+aprp+(cs+working+group).pdf
http://www.i4pinternational.org/files/512/civil+society+and+aprp+(cs+working+group).pdf
http://www.c-r.org/accord/legitimacy-and-peace-processes/civil-society-peace-accords-and-durability-peace
http://www.c-r.org/accord/legitimacy-and-peace-processes/civil-society-peace-accords-and-durability-peace
http://www.c-r.org/accord/legitimacy-and-peace-processes/civil-society-peace-accords-and-durability-peace
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ره ېد بښنې او پخالینې موضوع د سولې د پروسې یوه ډد عمومي بښنې پر ځای انفرادي بښنې ته الره هواره شي: 
 انشخصي برخه ده ځکه دا کار په دغه خبره پورې تړاو لري چې تاوتریخوالي په څه ډول په ځانګړو ټولنو، کورنیو او 

که څه هم د جنګیالیو د راجلبولو  بښنهتوپیر لري، عمومي ز کړی دی. نو دا چې دغه موضوع په هره برخه کې ېخلکو اغ
کوالی شي یوې  بښنهکړل شي موضوع ګام په ګام حل کړي، عمومي ه لپاره یوه ښه الره ده، خو که ټولنو ته دا وړتیا ورن

چې  ي،اخیستلو په معنا نه دي. دا په دې معنا د غچو حل کول د اتنوې جګړې ته هم الره هواره کړي. د دغو موضوع
رو کړو وړو پوه شي او بښنه وغواړي. د ښځو په ېد جګړې عامالن پکې په خپل ت ، چېداسې عام بحثونه رامنځته شي

چې باید د موجودې وي، ښو د راټولولو په برخه کې دنده ورکړل شي، داسې قضیې هم ښایي ېګډون ټولنې ته باید د پ
پاره تعقیب شي. دا ډیرې پیچلې موضوع ګانې دي او په اړه یې د محکمو د رسمي سیستم له الرې د جرمي قانوني کړنې ل

ترمنځ ښې همغږۍ او خبرو اترو  د افغانستان د سولې او سوله ییز ژوند ته د راستنېدلو د پروګرام افغان حکومت، ټولنو او 
وي او  ېرخه ورکړل شورامنځته شي، چې په هغه کې ټولنو ته روښانه بوړ اډانه )چوکاټ( ته اړتیا ده ترڅو یو د منلو 

 همدارنګه ډاډ رامنځته شي چې دغه ټولنې د ملي او نړیوالو قوانینو په رڼا کې کار کوي. 
ترڅو د  و له الرید مدني ټولنې له روان نوښت څخه مالتړ کول  په ټولو کچو کې په حقيقي ډول د ښځو د ګډون زياتوالی

د کاناډا د سفارت په  موسسهد برابرۍ لپاره سولې په پروسه کې د ښځو د ګډون کیفیت لوړ کړي. د سولې او ډیموکراسۍ 
مرسته د پارلمان د فعالو ښځینه غړو، حکومت او د مدني ټولنې د استازو ترمنځ په دې اړه خبرو ته په الره هوارولو 

راتلونکې کې د سولې عالي شورا ته د ښځینه غړو د نوماندولو لپاره معیارونه جوړ بوخته ده. د دغو خبرو په پایله کې په 
ژندل کیږي. د دغه معیار پر بنسټ، ېشوي دي، ترڅو ډاډ رامنځته شي چې ډیرې په کارپوه او وړ نوماندانې شورا ته ور پ

نامتو ښځینه نوماندانې وټاکل  ۲۵کال د فبرورۍ د میاشتې په نیمایي کې د سولې د عالي شورا لپاره زیږدیز  ۲۰۱۶د 
یس سره شریک شو او په پایله کې دوه نوماندانې یپه رسمي ډول له ولسمشر او اجرایه ر نوملړنوماندانو  ۲۵شوې. د دغو 

د برابرۍ ادارې د مالتړ روان فعالیتونه په لپاره وټاکل شوې. د سولې او ډیموکراسۍ  توګهد سولې د عالي شورا د غړو په 
ته کوي چې هغه کسان به د سولې په عالي شورا کې ټاکل کیږي چې په رکز کوي او ډاډ رامنځکل شوي معیار تمدغه ټا

د افغانستان د سولې او سوله ییز ژوند ته د دغه معیار برابر وي. مخکې له دې چې په ملي کچه خبرو او رسمي ادارو لکه 
څه پوه شو، تعریف یې کړو او وده ورکړو چې ښځې به یې په  کې ښځې ور ګډې شي، اړینه ده په هغهراستنېدلو پروګرام 

دونکي جنګیالي له خپلو کورنیو سره یو ځای د ېییزه کچه تر سره کوي، په ځانګړي ډول هغه وخت کله چې پخال ک سیمه
 خپلو ښځو او ماشومانو په ګډون له ټولنې سره یو ځای کیږي. 

د افغانستان د سولې او سوله ییز ژوند ته د راخ پيغامونه وړاندې کول: ييزو رسنيو له الرې د سولې په اړه پد سيمه
نډا باید په طالبانو د اوسني تمرکز له پولو پراخه شي ېره کوچنۍ ده، دا اجېډا ډاجېن اړیکود ستراتیژیکو راستنېدو د پروګرام 

په نصابونو کې د پیغامونو  نوچې په پایله کې به یې د ښوونځیو او پوهنتونو ،او د داسې خبرو اترو لپاره الره هواره کړي
د سولې په اړه خپل پیغامونه جوړ او  ، چېورکولو له الرې د سولې فرهنګ خپور شي. ټولنو ته باید دا واک ورکړل شي

و روایاتو په یوه داسې فعاله چې د روایاتو خالف ده پر ځای د بدیل ېخپاره کړي. دا ډول یوه ستراتیژې به د اوسنۍ هغ
البته اوسنۍ ستراتیژي تر ډیره د طالبانو  –ستراتیژي بدله شي چې د ټولنې د ودې لپاره به د سولې اجزا روښانه کړي 

ر واټن دی. ټولنیزې ېخالف پیغامونه لري او په پایله کې خلکو ته څرګندیږي چې د پیغام او د توسعې د پروګرام ترمنځ ډ
او د ناامنو سیمو تر خلکو ځان ورسوي، یوه ډیره  جوړ کړي زونو بحثونهېوکوالی شي د ګردیو م رادیوګانې چې

  کاریدونکې الره ده. د سولې د پروګرامونو د جوړولو او خپرولو لپاره باید له دغو رادیویي ستیشنونو څخه مالتړ وشي. بله 
زده کړو، پروګرامونو او هغو رسنیو له الرې سولې ته  د ، چېټولنې وړتیا ده يد مدنچه تر اوسه لږ کارول شوی الره 

باید د خپلو د افغانستان د سولې او سوله ییز ژوند ته د راستنېدو پروګرام وده ورکړي، چې له ټولنو سره په اړیکه کې دي. 
مدني ټولنې مالتړ  پیغامونو په تګالره اوږده کتنه وکړي، دغه پیغامونه د مدني ټولنې د شبکو له الرې خپاره کړي، او له

یو لسیزو کې د جګړې عوامل په ګوته ېرو درېتر څو د هغو پیغامونو د پرمختګ او خپرولو له الرې چې په ت ،وکړي
کوي، د سولې فرهنګ خپور کړي، دغه پیغامونه باید کوچني نه وي او یواځې د پخالینې تر پیغامونو او فعالیتونو پورې 

 محدود نه وي. 
دا مهمه ده چې ډاډ رامنځته شي د پخالینې په اړه پرمختیایي مرستې د والیتي داراالنشا  ير پولي کول:د سولې د پروسې غ

ټو له هغو غړو سره مرسته وکړي چې ېخوا په مشورتي ډول سره اداره کیږي. دغه بیلتون به د سولې د والیتي کمه ګانو ل
خپلو اصلي دندو تمرکز په پروژو د ادارو پر ځای به  لومړنۍ موخه یې د پیسو السته راوړل نه ده، او د پرمختیایي

 وکړي، ځکه په دغو مرکو کې ډیری کسانو داخبره په ډاګه کړې ده. 
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II. )پېژندګلوي )معرفي 

له یوې لسیزې جګړې او پرله پسې نا امنۍ وروسته په افغانستان کې د سولې پروسه اړینه ده. د سولې د عالي شورا د 
د افغانستان د ییزه کچه د ډېری خلکو په اند  ملي او والیتي کچه لږ پایلې درلودې. په سیمه سیاسي پراختیا پروګرام په

له السه  چه مخکی یی درلود تقانونی هغهد پخالینې فعالیتونو خپل سولې او سوله ییز ژوند ته د راستنېدلو د پروګرام 
ه مهمه برخه پاتې شوې، خو بیا هم د سولې ډېر مهم ورکړی دی. که څه هم په والیتي کچه مدني ټولنه د سولې د پروسې یو

، د دوی له دایرې د باندې د لږ خلکو له خوا پېژندل شوي دي. که يفعالیتونه چې د مشرانو او فعالینو له خوا تر سره شو
چې پوه څه هم په وروستیو کلونو کې د سولې په اړه بېالبېلې ارزونې شوې، خو داسې یوه سیستماتیکه هڅه نه ده شوې، 

د سولې په اړه د افغان وګړو د پروسې څنګه کار کوي او یا یې نه کوي.  يییزه کچه رسمي او غیر رسم شو په سیمه
په څېر مهمې څېړنې په عمومي ډول د ټولنې د ناخوښۍ او د جګړې د الملونو په اړه وې او دغه څېړنې د  4خبرو اترو

کې چې د نورو رپوټونو تمرکز بیا هغه سیاسي او امنیتي موضوعات  لویو سروې ګانو له الرې شوې دي، په داسې حال
 . 5ییزه کچه رامنځته کیږي وو، چې په ملي او سیمه

د افغانستان د سولې او سوله ییز ژوند ته د دغه رپوټ له هغو خلکو سره )د ټولنې دودیز منځنګړي، د مدني ټولنې ډلې، 
ییزو هڅو  یتي اړوند ریاستونه او خپله پخال شوي کسان( چې د سولې په سیمهوالیتي چارواکي، وال راستنېدلو د پروګرام 

ییزه کچه د پخالینې او بیا پیوستون د  کې ډېر ښکېل دي د خبرو اترو له الرې په شته لیکنو کې یوه تشه ډکوي او په سیمه
ییزه کچه د سولې راوستو او  رامنځته کېدو د څرنګوالي په اړه یو حقیقي انځور وړاندې کوي. نن ورځ په سیمه

ورکوي؟ د زیاتو  نتیجهکوم مهم ډولونه ښه  افهام او تفهیماو  اړیکومنځګړیتوب په الره کې کومې مهمې ننګونې شته؟ د 
قانوني منځګړو د په ګوته کولو لپاره څه کېدای شي؟ د جګړې په ټولو خواوو کې تخریبوونکي کسان څنګه په ښه ډول 
اداره کېدای شي؟ ټولنه د طالبانو سیاسي پخالینې او د انتقالي عدالت موضوع ګانو ته په کومه سترګه ګوري؟ ایا د سولې په 

 ي پروژې پایله ورکوي؟ تړاو د مرستو او پرمختیای
د دغې څېړنې موخه د سولې پروسې ته د نظر ورکول او د هغو رغنده الرو په ګوته کول دي، چې په وسیله به یې د 

د افغانستان د سولې ییزې هڅې بشپړې او په پای کې ډېرې اغیزناکې وي. په داسې یو وخت کې چې  سولې ملي او سیمه
یو مهم ځای ته رسېدلی دی، د سولې په اړه به دغه څېړنه افغان حکومت او لو پروګرام او سوله ییز ژوند ته د راستنېد

نړیوالې ټولنې ته د دغې پروسې د پرمخ بیولو لپاره تازه لرلید او رغنده مفکورې ورکړي. تر دې وړاندې، دغه څېړنه به 
تونکو لکه د سولې د عالي شورا  ترمنځ د ښې د مدني ټولنې ترمنځ او له هغه بیرون د مدني ټولنې او نورو ملي برخه اخیس

همغږۍ د پیل ټکی او یو چوکاټ شي، او په پای کې به دغه څېړنه او کړنالره له نړیوالې ټولنې سره د ګډ کار یو بنسټ 
 جوړ کړي. 

III. ي( )ميتودولوژ تګالره 

میاشتو په موده کې د افغانستان د مدني ټولنې د پنځو  ۹کال تر مارچ پورې د  ۲۰۱۶زیږدیز کال له جوالی نه د  ۲۰۱۵د 
، د سولې او یووالي لپاره (PRTO) لپاره د روزنیزې او څېړنیزې موسسې، د سولې (TLO) دفترد اړیکو  –ادارو 

، د بشري حقونو او د تاوتریخوالي د له منځه (EPD) دفتر لپاره د برابرۍ، د سولې او ډیموکراسۍ (CPAU)همکاري 
-په مالي مرسته له سیمه (OSA)یوې ګډې ډلې د افغانستان د پرانیستې ټولنې )جامعه باز(  – (HREVO)وړلو ادارې 

ه د راستنېدلو د افغانستان د سولې او سوله ییز ژوند تییزو منځګړو، دیني مشرانو، قومي مشرانو، د مدني ټولنې له فعالینو، 
له چارواکو، والیتي حکومتي استازو، او پخال شوو جنګیالیو سره یو لړ مرکې او ټولنیزې مشورې وکړې. دا  د پروګرام 

                                                                 
 کال د جون میاشت ۲۰۱۴د سولې په اړه د افغان وګړو خبرې اترې: د سولې د یوې رغنده پروسې لپاره د بنسټ جوړول، د  4
-%20Report%20http://www.aihrc.org.af/media/files/Reports/Report%201393/(Eng)
-%20Afghan%20Peoples%20Dialogue%20on%20Peace%20

%20Building%20the%20Foundations%20for%20an%20Inclusive%20Peace%20Process.pdf   
 سیمه ییزې څیړنې دا دي: پاکستان ته د اشرف غني تلل،  5 

http://www.usip.org/sites/default/files/SR376-Ashraf-Ghani-Pakistan-Outreach-Fighting-against-the-Odds.pdf  
 نیتي سکتور څېړنې دا دي: د افغان جنګیالیو پخال کول، د یوسف او سمیت له خوا. د ام

http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/occasional_papers/2011/RAND_OP327.pdf  
 انستان کې د وسله والو ډلو پخال کول: له تېر څخه زده کړې، د سیت جون له خوا. او په افغ

,http://www.usip.org/sites/default/files/PB168-Reintegrating-Armed-Groups-in-Afghanistan.pdf  
  د دیدي درکسین له خوا.

http://www.aihrc.org.af/media/files/Reports/Report%201393/(Eng)%20Report%20-%20Afghan%20Peoples%20Dialogue%20on%20Peace%20-%20Building%20the%20Foundations%20for%20an%20Inclusive%20Peace%20Process.pdf
http://www.aihrc.org.af/media/files/Reports/Report%201393/(Eng)%20Report%20-%20Afghan%20Peoples%20Dialogue%20on%20Peace%20-%20Building%20the%20Foundations%20for%20an%20Inclusive%20Peace%20Process.pdf
http://www.aihrc.org.af/media/files/Reports/Report%201393/(Eng)%20Report%20-%20Afghan%20Peoples%20Dialogue%20on%20Peace%20-%20Building%20the%20Foundations%20for%20an%20Inclusive%20Peace%20Process.pdf
http://www.aihrc.org.af/media/files/Reports/Report%201393/(Eng)%20Report%20-%20Afghan%20Peoples%20Dialogue%20on%20Peace%20-%20Building%20the%20Foundations%20for%20an%20Inclusive%20Peace%20Process.pdf
http://www.usip.org/sites/default/files/SR376-Ashraf-Ghani-Pakistan-Outreach-Fighting-against-the-Odds.pdf
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/occasional_papers/2011/RAND_OP327.pdf
http://www.usip.org/sites/default/files/PB168-Reintegrating-Armed-Groups-in-Afghanistan.pdf
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نمونه په دې معنا نه ده، چې د ټولو افغان وګړو استازیتوب به کوي، خو د هغو خلکو استازیتوب کوي، چې په رسمي او 
 سولې لپاره کار کوي. څېړنه په پنځو برخو کې شوې: غیر رسمي ډول په والیتي کچه د 

 او ډي، ډي، ار یا د بې وسلې کولو او ملکي  ییز ژوند ته د راستنېدلو د پروګرام د افغانستان د سولې او سوله
ژوند ته د ستنېدو پروګرام انتقالي عدالت او له هغه وروسته د سولې او پخالینې د نوښت یوه کتنه د سولې او 

 له خوا ترسره شوه.  دفتراو د اړیکو  پاره د همکارۍ موسسېل یووالي

  په هرات )لویدیځ(، بلخ  لپاره روزنیزې او څېړنیزې موسسې کال له جوالی نه تر سپټمبر پورې د سولې ۲۰۱۵د
ییز بحثونه جوړ کړل. په هر بحث کې له )شمال(، ننګرهار )ختیځ( او کندهار )سوېل( کې د سولې څلور سیمه

ییز بحث له جوړولو سیمه. د 6کسانو پورې ګډون وکړ ۱۱۰تر  ۹۰والیت او له شاوخوا والیتونو څخه له  اړوند
د څېړنې ډلې هرې برخې ته سفرونه وکړل ترڅو ممکن  وړاندې د سولې لپاره د روزنیزې او څېړنیزې موسسې

ییزو نامتو خلکو چې د سولې په ګډونوال په نښه کړي. ګډونوال د مدني ټولنې د فعالینو او مشرانو، هغو سیمه
پروسه کې فعال ګډون لري، علماوو، د ځوانانو او ښځو فعالینو، د پوهنتون استادانو، د مرسته کوونکو ادارو 
کارکوونکو، او دیني مشرانو په ګډون، د سولې د پروسې د برخه اخیستونکو له منځه ټاکل شوي وو. د سولې د 

ییزو انسونو جوړ شوي وو، چې پکې په سیمه کې د سولې راوستلو د سیمهخبرو مجلسونه له یو ورځنیو کنفر
هڅو، په ملي کچه د سولې د پروسې په اړه اندېښنو، او د ملي کچې په سیاسي چوکاټونو کې په سم ډول د سولې د 

پر  ییزو پروسو د یوځای کولو د الرو چارو په ګډون پراخ موضوعات څېړل کېدل. د دغو څلورو مجلسونوسیمه
اسان چارو سربېره، د ملي مدني ټولنې د ادارو دوه استازو به په ملي کچه د سولې پروسه څېړله. د عمومي او 

وګړو برخه درلوده  ۳۰ییزو بحثونو کې شاوخوا ییزو بحثونو په پایله کې کیفي معلومات راټول شول. په ډلهډله
ې په اړه خبرې کولې: منځګړیتوب او سوله چې له الندې درېیو ځانګړو شوو موضوعاتو څخه به یې د یو

راوستل، پخالینه او عدالت، ملي او والیتي پروسې. کمیتي معلومات د ګډونوالو د هغو لیکل شوو سروې ګانو له 
 الرې راټول شول، چې د ناستو پر مهال به ور وېشل کیدلې. 

 حقونو او تاوتریخوالي د له منځه وړلو او د بشري اړیکو دفتر  ییزو مجلسونو په درشل کې دد دغو څلورو سیمه
ییز بحثونه وکړل. په ډله ۸نیمه تنظیم شوې انفرادي مرکې او  ۳۴وګړو سره   ۶۵له  کارکوونکوتنو  ۳ موسسې

پوښتنپاڼو کې الندې موضوعات وو: منځګړیتوب، پخالینه، انتقالي عدالت، د سولې د پروسې ارزونه، ملي او 
په ګوته کول او اداره کول، د ټولنې ناخوښي، او د سولې په هڅو کې فساد. مرکه  والیتي اړیکې، د تخریبوونکو

شوو کسانو تر ډیره په خپلو ټولنو کې د مخالیفینو د پخال کولو په ګډون د شخړو په هواري کې د درېیمګړیتوب 
توسعې او د و، یا ځانګړې تجربې لرلې، او یا د مدني ټولنې هغه فعالین وو، چې د سولې راوستو په هڅو، رسنی

 پوهاوي  په نورو پروګرامونو کې یې ونډه لرله. 

  همکارۍ ادارې د لوګر، هرات، او پنجشېر په والیتونو د  لپارهله جوالی څخه تر اګسټ پورې د سولې او یووالي
ستان د افغانییز بحثونه وکړل. دغه مرکې ډله ۴۴نیمه تنظیم شوې مرکې او  ۲۱۵کسانو سره  ۵۶۷کې له شاوخوا 

له برخه اخیستونکو، ګټه اخیستونکو، د ټولنې له غړو او  د سولې او سوله ییز ژوند ته د راستنېدلو د پروګرام 
برخه  د افغانستان د سولې او سوله ییز ژوند ته د راستنېدلو د پروګرام پخال شوو کسانو سره په ګډه ترسره شوې. 

ې له والیتي کمېټو، د سولې د والیتي داراالنشا ګانو له ډلو، اخیستونکي عبارت دي له، اړوندو وزارتونو، د سول
د افغانستان د سولې او سوله ییز ژوند ته د او په ولسوالیو کې له کوچنیو پروژو څخه. په دغو مرکو کې 

پاره د بریا او ناکامۍ، د پخالینې په اړه د اندونو، عدالت او ناخوښۍ، او همدارنګه د سولې ل راستنېدلو د پروګرام 
ییزو بحثونو په ډول تر سره شوې او ییزو وړتیاوو په اړه معلومات راټول شول. کیفیتي مرکې د ډلهد پیاوړ سیمه

دغه مرکې په پنځو ډلو کې وشوې: مشران، د ټولنې نارینه غړي، د ټولنې ښځینه غړې، ځوانان، او پخال شوي 
مطالعې ترسره شوې. د مطالعو تمرکز د پخال شوو ژورې  یکسان. په هر والیت کې له پخال شوو کسانو سره دو

، د جګړې او عدالت په تجربو، له وسله والو ډلو سره د یوځای کېدو په الملونو، له سابقیکسانو په شخصیت او 
ییزه  . په هر والیت کې یوه مطالعه په سیمهالړ وووسله والو ډلو سره په تجربو او د پخالینې د ټاکلو پر دالیلو و

ییز حالت، د جګړې او ناامنۍ  دودیزو مېکانیزمونو له الرې د سولې د یوه هوکړه لیک پر سر او سیمه کچه د
شالید، ښکېلو کسانو او وګړو، د سولې په خبرو کې د ګډون مېکانیزمونو، د سولې د تړون د ارزولو پروسې، او 

 له تړون وروسته حالت ته په کتو سره ترسره شوه. 

                                                                 

ا، کونړ، کاپیسشمال: بدخشان، تخار، بلخ، کندوز، جوزجان، بغالن، سمنګان، سرپل، بامیان، پروان؛ ختیځ: ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، لوګر، خوست، لغمان،  6  
 غزني؛ سوېل: کندهار، زابل، اروزګان، هلمند، دایکندي؛ لویدیځ: هرات، فراه، فاریاب، نیمروز، غور، بادغېس.
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  ییزو بحثونو له خوا د مرکو، ډله فترکال تر مارچ پورې د اړیکو د  ۲۰۱۶زیږدیز کال له اکتوبر څخه د  ۲۰۱۵د
 دفترد برابرۍ ولسواکۍ )ډیموکراسۍ( لپاره ییزو ناستو موندنې راټولې شوې. په جنورۍ کې د سولې او او سیمه

مدني ټولنې او له طالبانو سره اړیکه لرونکو ډلو، په کابل کې یوه ملي ناسته ترسره کړه چې پکې د سولې اړوند 
د سرپرست مشر، د افغانستان د بشري حقونو د  د افغانستان د سولې او سوله ییز ژوند ته د راستنېدلو د پروګرام 

کسانو ګډون کړی و. په  ۶۶خپلواک کمیسیون مشرې، او د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د مرستیال په ګډون 
د  لپاره کې د چمتو شوې تګالرې په اړه نظرونه راټول شول. په مارچ کې د سولې او ډیموکراسۍ دغه ناسته

ییز کنفرانس جوړ کړ، چې په کې له طالبانو سره د حکومت د مخکښ خبرې کوونکي او  برابرۍ ادارې یو سیمه
رخه اخیستونکو ګډون د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر حکمت کرزي په ګډون سیمه ییزو، ملي او نړیوالو ب

ییز او نړیوال نظرونه راټول او په  درلود. دغه لیکل شوې تګالره په دې کنفرانس کې ووېشل شوه او نور سیمه
 دغه تګالره کې ځای پر ځای شول. 

IV.  د بېرته  کال وروسته ډي، ډي، ار )بې وسلې کول او ملکي ژوند ته ۲۰۰۱له
 تونه( او د سولې او عدالت نوښستنېدلو پروګرام

تر  د افغانستان د سولې او سوله ییز ژوند ته د راستنېدلو د پروګرام کال کې  ۲۰۱۰کال له وروستیو څخه بیا په  ۲۰۰۱د 
پیل کېدو پورې په افغانستان کې د سولې او پخالینې د موضوعاتو په اړه لږ تر لږه لس لوی پروګرامونه پلي شوي دي. د 

کلونو کې اصلي موخه د افغانستان په شمال کې د پرېمانه ملېشه ډلو بې وسلې کول طالبانو له پرځېدو وروسته په نږدې 
 ۲۰۰۲وو. له دغو ملېشو څخه ځینې یې د یوې لسیزې لپاره فعالې وې او د افغانستان د نوې جوړې شوې انتقالي ادارې )

ره وې. له دغو ډلو څخه ډیرو یې د ییزو جګړه مارانو لپاره وفادا( په پرتله د مجاهدینو قوماندانانو او سیمه۲۰۰۴ –
افغانستان د پوځي ځواکونو په ډول د افغانستان د شمالي ټلوالې د قوماندان احمدشاه مسعود د پوځ په ډول جګړه وکړه، او 

کال کې یې د طالبانو په پرځولو کې مهم رول ولوباوه. د افغانستان انتقالي اداره او وروسته بیا د افغانستان د  ۲۰۰۱په 
سالمي جمهوریت حکومت لېواله و، چې د افغانستان په نوې جوړه شوې ملي اردو کې د دغو ډلو د مدغم کولو یا د دوی د ا

 بې وسلې کولو له الرې ځواک تر السه کړي. 
ی شو. د بې وسلې کولو د ملي کمیسیون، د افغانستان نو موږ د ډي، ډي، ار پروګرام ته د دولت جوړولو یو پروګرام ویال

نوو پیلونو د پروګرام او د ناقانونه وسله والو ډلو د بندولو په څېر نوښتونه د پراخو موادو په انهدام او )لږ تر لږه د یو د 
نه توانېدل د وفادارۍ  وخت لپاره( د جنګیالیو په بیا پیوستون کې بریالی و. هغه کار چې په کولو یې دغه پروګرامونه و

چې سیمه ییز او ملي جګړه ماران یې له ملیشو سره نښلول. ډېری وختونه دغو جګړه مارانو  یوسیله منځه  یاړیک ههغ
)چې اوس په رسمي ډول په حکومت کې دندې لري( له ډي، ډي، ار څخه د خپل ځواک د زیاتولو او د خپلو سیاالنو د 

چې د طالبانو د شته جګړو المل شوه،  ځپلو د وسیلې په ډول کار واخیست، چې په پایله کې یې هغه ناخوښي رامنځته شوه،
 غواړي دغه ستونزه حل کړي. د افغانستان د سولې او سوله ییز ژوند ته د راستنېدلو پروګرام او اوس 

کال د ډسامبر  ۲۰۰۱د حساب ورکولو، انتقالي عدالت او پخالینې د موضوعاتو اړتیا د بن په تړون کې یاده شوه )د 
د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د جوړېدلو سپارښتنه وشوه. د ډي، ډي، ار د لومړني میاشت(، چې په دغه تړون کې 

کلونو ترمنځ د قانوني سرغړونو په اړه د  ۲۰۰۱ – ۱۹۷۸نوښت په څېر د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د 
ه پایله کې څرګنده شوه، چې خلک له اسنادو په راټولولو تمرکز وکړ. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د زیاتو مشورو پ

حساب ورکولو پراخ مالتړ کوي. په هر حال سره هغه خلک چې په حکومت کې وو او د خپلو تېرو کړنو او جرمونو په 
 ۲۰۰۸او په پایله کې له قانون وېرېدل، هڅه یې وکړه چې د دغو مشورو په پایله کې د جوړ شوي کاري پالن مخه ونیسي 

بښنې یو قانون رامنځته کړي. که څه هم د حساب ورکولو او انتقالي عدالت کلیمې د بشري  عموميزیږدیز کال کې د 
حقونو او عدالت په نورو ملي پروګرامونو کې راغلې دي، خو حکومت په دې تړاو د هر حقیقي ګام له اوچتولو سره 

 مخالفت کوي. 
کال وړاندې د طالبانو په مشرۍ جګړو کې یې برخه  ۲۰۰۱لومړی ګام چې په مخامخ ډول د هغو کسانو په اړه و، چې له 

ولسمشر او د مجاهدینو د رهبر صبغت هللا مجددي په مشرۍ د افغانستان د سولې او  پخوانیکال کې د  ۲۰۰۵درلوده، په 
په دل وو. دغه کمیسیون )چې د تحکیم صلح په نامه مشهور و( د قومي مشرانو ېپخالینې د ملي او خپلواک کمیسیون جوړ

مشرۍ د ټولنیزې څارنې د مېکانېزمونو له الرې د حکومت ضد کړنو جنګیالیو په پخال کولو تمرکز کاوه، ترڅو سوله 
کال کې د افغانستان د سولې او  ۲۰۱۰ډاډمنه کړي او د بنسټ پالنې مخه ونیسي. که څه هم دغه پروګرام په رسمي ډول په 

کال پورې یې  ۲۰۰۸بدل شو، هغه خلک چې دا پروګرام څاري وایي چې تر  سوله ییز ژوند ته د بېرته ستنېدو په پروګرام
هغه ستونزې چې په  –کومه پایله نه درلوده. د اداري فساد د شتون او د سیاسي هوډ د نشتون پر موضوع ګانو سربېره 
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د پخال شوو کسانو د تحکیم صلح پروګرام ونه شو کړای، چې  –ډي، ډي، ار او نورو افغاني پروګرامونو یې اغیز وکړ 
د افغانستان د بیخې نه وې؛ دا هغه بنسټیزې ستونزې دي چې خو یا وی لپاره امنیت برابر کړي او د مرستو بستې یا کمې 

 هم ننګوي. سولې او سوله ییز ژوند ته د راستنېدلو پروګرام 
د افغانستان د سولې کال کې  ۲۰۱۰کال څخه بیا په  ۲۰۰۱الندې برخه د هغو اوو پروګرامونو یوه ارزونه کوي، چې له 

تر جوړېدو پورې د سولې او پخالینې په موخه رامنځته شوي وو. دغه  او سوله ییز ژوند ته د راستنېدلو د پروګرام 
نوښتونه په درېیو مهمو برخو وېشل کیږي: بې وسلې کول، له جګړې راګرځول او پخال کول؛ بشري حقونه او انتقالي 

الینه. دغه برخې له یو بل څخه بېلې نه دي، لکه څنګه چې په الندې برخه کې په ډاګه شوې ده د عدالت؛ او سوله او پخ
 دغو بېالبېلو نوښتونو ترمنځ د موضوع له اړخه ډېره ګډوډي موجوده ده. 

 

  پروګرامونه  ار ډي، ډي، د .1

کال د جنورۍ په زیږدیز  ۲۰۰۳له هغو څلورو دفاعي کمیسیونونو څخه یو و، چې د  د بې وسلې کولو ملي کميسيون
. په لومړیو کې د بې وسلې کولو د ملي کمیسیون دنده کوچنۍ وه او مسولیت 7میاشت کې د ولسمشر کرزي له خوا جوړ شو

نوو پیلونو پروګرام )الندې  یې دا و، چې د بې وسلې کولو هغه پالن منظور کړي چې د افغانستان د دفاع وزارت او د
کال کې د بې وسلې کولو د ملي  ۲۰۰۹وګورئ( سره تر سال مشورو وروسته رامنځته شوی و. په هر حال سره، په 

 کمیسیون په اړه د خفیفه وسلې په تړاو یوې سروې څرګنده کړه چې: 
وسې مخکښ پلي کوونکی له پیل څخه کمیسییون هڅه کړې ده، ترڅو خپل ماموریت پراخ کړي، خپل ځان د پر

فعال وښیي او مخکې له دې چې د افغانستان د نوي پیل پروګرام د پروسې د عمده فعال په ډول معرفي شي، خپل 
 . 8د بې وسلې کولو پروګرامونه یې پیل کړل

و او له منځه په عمل کې، د بې وسلې کولو ملي کمیسیون په پنځو شمالي والیتونو کې د ناقانونه ملېشو د وسلو له راټولول
ییزو تجهیزاتو له ثبتولو څخه څارنه وکړه. حکومت وویل چې د ټانکونو  وړلو او د افغانستان د ملي اردو د وسلو او جګړه

پوځي تجهیزات راټول شول او د دغه پروګرام په لړ کې د افغانستان د ملي  ۵۰۰۰۰و موټرو په ګډون لرونکره غاو ز
شمېرې ځکه ګټورې نه وې، چې راټولې شوې وسلې د ذخیره کېدو پر ځای نورو  . دغه9وسلې ثبت شوې ۱۲۶۰۵۱اردو 

او دغه پروګرام د دفاع په وزارت کې تنظیمي فعالینو )چې عموما یې له شورای نظار سره اړیکه  ویشل شویملېشو ته و
کرزي د یو فرمان له کال کې ولسمشر  ۲۰۰۵. په 10لرله( ته زمینه برابره کړه، چې په پوځي تجهیزاتو کنټرول ولري

مخې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ته امر وکړ، چې ټولې هغه وسلې چې د بې وسلې کولو د ملي کمیسیون پر مهال 
راټولې شوې د ډي او ار کمیسیون )چې د افغانستان د نوي پیل د پروګرام څارنه یې کوله( ته وسپاري، خو یو زیات شمېر 

. په پای کې څرګنده شوه چې د بې وسلې کولو ملي کمیسیون 11پو ګانو ته ونه لېږدول شوېوسلې هېڅکله هم د حکومت ډی
 د ډي، ډي، ار لپاره یو ناسم پیل و چې تر ګټې یې تاوان زیات و. 

د افغانستان د نوي پیل پروګرام چې باید د حکومت په استازیتوب د ملګرو ملتونو د پرمختیایي پروګرام له خوا پلی شوی 
کال په اکتوبر کې هغه وخت منظور شو، کله چې د بې وسلې کولو ملي کمیسیون لغوه او دندې یې د ملي  ۲۰۰۳وای، د 

دفاع وزارت ته وسپارل شوې. د افغانستان د نوي پیل پروګرام د دې لپاره و، چې د مخکېنیو قوماندانانو او د هغوی د 
د وسله والو ځواکونو له مخکېنیو وسله لرونکو غړو سره  جنګیالیو ترمنځ تاریخي اړیکې له منځه یوسي؛ د افغانستان

مرسته وکړي ترڅو له پوځ څخه لرې او ملکي ژوند ته راستانه شي؛ او د افغانستان د ملي اردو په ملکیت وسلې راټولې، 
 ۲۰۰۵. د افغانستان د نوي پیل د پروګرام د بې وسلې کولو او له جګړې راګرځولو برخه د 12ذخیره او غیر فعالې کړي

                                                                 

د عسکرو د  په دغه وخت کې دری نور جوړ شوي کمیسیونونه دا دي: د بې وسلې کولو او پخال کولو کمیسیون، د مامورینو د ګمارنې او روزنې کمیسیون، او 7 
نو د ې کمیسیون. د بې وسلې کولو او پخالینې کمیسیون د افغانستان د نوي پیل د پروګرام د څارنې مسولیت درلود چې دغه پروګرام د ملګرو ملتوګمارنې او روزن

 پرمختیایي پروګرام لخوا اداره کیده. 
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 ۵۷ - ۱۱۹. پاڼه ۲۰۰۸ټولنه کې بې وسلې کول او امنیت. لندن: روټلیج، 
 وسلې او جګړې 11 
کال د اپریل  ۲۰۱۱، د USIP، لي فرصتونه: په افغانستان کې په ایس، ایس، ار باندې د ډي، ډي، ار اغیزله السه وت»کارولین الف. هارټزیل،  12 

 Missed_Opportunities.pdf.-http://www.usip.org/sites/default/files/resources/SR270میاشت.

http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/A-Yearbook/2009/en/Small-Arms-Survey-2009-Chapter-09-EN.pdf
http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/A-Yearbook/2009/en/Small-Arms-Survey-2009-Chapter-09-EN.pdf
http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/A-Yearbook/2009/en/Small-Arms-Survey-2009-Chapter-09-EN.pdf
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مخکیني جنګیالي بې وسلې شوي وو، د  ۶۳۳۸۰کال په جوالی میاشت کې پای ته ورسېده، چې په دغه وخت کې 
درنې وسلې راټولې  سپکې او ۵۷۶۲۹واحدونه په رسمي ډول له ردیف څخه بهر شوي وو،  ۲۵۹افغانستان د ملي اردو 

 ۲۰۰۶د سرتېرو معاشونه بند شول )په رسمي ډول د معاشونو له لېست لرې کړای شول(.  ۱۰۰۰۰۰شوې وې، او د 
سلنه هغو کسانو چې بې وسلې شوي وو ګټې تر  ۸۸زیږدیز کال په جون کې د پخالینې د پړاو په پای ته رسېدو سره، 

هغو ګټه اخیستونکو  ۵۰۰۰م په تړاو د مراجعینو د ارزونې یوه سروې چې په السه کړې. د افغانستان د نوي پیل د پروګرا
سلنه  ۹۳تر سره شوه چې د شپږ تر نهو میاشتو پورې یې د بیا پیوستون مرستې تر السه کړې وې، په ډاګه کړه چې 

کال کې د  ۲۰۰۹سلنه یې الهم په کار بوخت وو. لکه څرنګه چې په  ۹۰ځواب ورکوونکي له مرستو څخه خوښ وو او 
 کوچنیو وسلو په تړاو یوه سروې د پروګرام په اړه څرګندوي: 

بندولو د ټولنې د غړو په ورځني ژوندانه او امنیتي سکتور مثبتې اغېزې  قطعاتود پخوانیو وسله والو ځواکونو د 
احدونه چې په ټولنو یي ډلو سره تړلې امنیتي پوستې او د وسله والو ځواکونو و درلودې. له سیالو قومي یا ملېشه

کې ځای پر ځای شوي وو، وتړل شول چې په پایله کې یې یوه امنیتي ننګونه حل شوه.... د پخوانیو وسله والو 
ځواکونو هغه شمېر چې د بې  وسلې کولو لپاره ټاکل شوی و، پوره شو او ارزښت لرونکې روزنې او مرستې 

 . 13پخوانیو جنګیالیو ته برابرې شوې

. لکه څنګه 14شبکې په ډیرو سیمو کې الهم ژوندۍ پاتې شوې واسطه لرونکیه، د پروګرام په پایله کې هغه په هر حال سر
چې د افغانستان د سولې او پخالینې په اسنادو کې لیکل شوي، د افغانستان د نوي پیل پروګرام هم د پخوانیو وسله والو 

قوماندانانو به پروګرام ته خپل لږ وفاداره سرتیري او لږ فعاله  ځواکونو له قوماندانانو سره په فساد کې ښکېل شو، چې دغو
وسلې معرفي کول او د خپلو نورو زیاتو وسلو کنټرول به یې له ځانه سره ساته او د پخالینې مرستې به یې تر پایه ترالسه 

  .15کولې

فغانستان د نوي پیل په پروګرام کې د کال په جنورۍ کې د ا ۲۰۰۵د ناقانونه وسله والو ډلو د بندولو پروګرام )ډایاګ( د 
یوې تشې د ډکولو په موخه پیل شو. د افغانستان د نوي پیل پروګرام یوازې د افغانستان د پخوانیو وسلوالو ملېشو لپاره و، 

. د ډایاګ پروګرام دوه موخې وې: ترڅو د 16خو یو لوی شمېر نورې وسله والې ډلې له دغو ملېشو بهر هم موجودې وې
نه وسله والو ډلو د بندولو او بې وسلې کولو له الرې امنیت ته وده ورکړي، او د هغو ټولنو لپاره چې د ناقانونه وسله ناقانو

. په پالن کې وه، چې ډایاګ به د 17والو ډلو له ګواښونو څخه په امن کې شوې وې، بنسټیزه پرمختیایي مرسته برابره کړي
رچ پورې د ملګرو ملتونو د پرمختیایي پروګرام په اداره او د بې وسلې کال تر ما ۲۰۱۱کال له جنورۍ څخه د  ۲۰۰۵

. په داسې حال کې چې د ډي، ډي، ار په مخکېنیو پروګرامونو کې 18کولو او پخالینې د کمیسیون په مشرۍ دوام وکړي
ولو له اړخه پر مخ الړ او ډلو سره د قانون د پلي کوالو خلک د پیسو په وسیله هڅول کېدل، خو ډایاګ بیا له ناقانونه وسله 

 . 19د وګړو پر ځای یې په ټولیز ډول له ټولنو سره مرستې وکړې

ډایاګ له دری پړاو لرونکې پروسې څخه جوړ شوی و. لومړ پړاو له هغو قوماندانانو سره د تړلو ناقانونه وسله والو ډلو 
ګانو د ټاکنو لپاره یوه قانوني الره غوره کال د ملي شورا او والیتي شورا ۲۰۰۵غیر پوځي کول وو، چې غوښتل یې د 

کړي. دغه پالن باالخره ناکام شو، ځکه د نوماندانو ترمنځ د بې وسلې کولو پروګرام په یو ډول نه و، او په والیتونو کې 
لو سره سلنې پورې بریالیو نوماندانو له ناقانونه وسله والو ډ ۶۰سلنې پورې بریالیو نوماندانو او په کابل کې تر  ۸۰تر 

زیږدیز  ۲۰۰۵خپلې اړیکې وساتلې. دویم پړاو له ناقانونه وسله والو ډلو سره د حکومتي چارواکو د اړیکو په اړه و. د 
حکومتي چارواکي له ناقانونه وسله والو ډلو سره تړلي دي، خو یوازې  ۴۵۰کال په سپټمبر کې اټکل وشو، چې لږ تر لږه 

                                                                 

 ۲۹۸په افغانستان کې ډي، ډي، ار،  13 
 کال د اپریل میاشت ۲۰۱۲ملکي پوځي ګډ مرکز، د « له او پخالینهپه افغانستان کې سو»سټیون، الف. زیوک  14 

tegration_Overview_April2012.pdhttps://www.cimicweb.org/cmo/afg/Documents/Governance/CFC_Afghanistan_Rein
f  )د وسلو او جګړې برخه هم وګوری( 
 ۲۹۶په افغانستان کې ډي، ډي، ار،  15 
 16 Ibid ،۲۹۹ 
 17 Ibid 
، ۲۰۱۰د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام، « ۲۰۱۰د ناقانونه وسله والو ډلو بندول یا ډایاګ د پروژې کلنی رپوټ » 18 
-21-03-http://www.undp.org.af/Projects/Report2011/diag/2011

%20Annual%20Progress%20Report%20of%20DIAG.pdf   
 ۳۰۰ په افغانستان کې ډي، ډي، ار، 19 

https://www.cimicweb.org/cmo/afg/Documents/Governance/CFC_Afghanistan_Reintegration_Overview_April2012.pdf
https://www.cimicweb.org/cmo/afg/Documents/Governance/CFC_Afghanistan_Reintegration_Overview_April2012.pdf
http://www.undp.org.af/Projects/Report2011/diag/2011-03-21-%20Annual%20Progress%20Report%20of%20DIAG.pdf
http://www.undp.org.af/Projects/Report2011/diag/2011-03-21-%20Annual%20Progress%20Report%20of%20DIAG.pdf
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کال په مې میاشت کې  ۲۰۰۶ونه وسله والو ډلو راوګرځول شول. درېیم پړاو د حکومتي چارواکي له جګړې او ناقان ۲۱
په لومړیو کې پیل شو، او د داوطلب، د خبرو په پایله او په زوره بې وسلې کولو له درې اړخیزې ستراتیژۍ جوړ شوی و. 

ې په داسې حالت کې وي چې چې راټولېدونکې وسلې باید فعالې وي، خو وروسته دا شرط داسې شو چې باید وسل داشرط و
ورځو کې  ۳۰سلنه وسلې په  ۷۰امنیتي ادارې یې وکارولی شي. په داوطلب بې وسلې کولو کې دا شرط و، چې باید 

ییزو  راټولې شي، له هغه وروسته که یوې وسله والې ډلې مخالفت کاوه نو د خبرو پړاو پیلېده، د خبرو پړاو د ملي او سیمه
سره پیل شو، چې پکې د کلیو مالیان او شوراګانې شاملې وې. که دا پړاو هم ناکام شوی وای، د کورنیو فعالینو په کارونې 

ی شوای. په هر حال چارو وزارت د زور راوستلو ځواک درلود او د اسنادو له مخې ملي اردو هم مرسته ورسره کوال
ت کې د مشرانو جرګې رایه ورکړه چې باید کال په مې میاش ۲۰۰۶په زوره بې وسلې کول کم وو. د  سره په عمل کې

ډایاګ منحل شي، ځکه افغانان اړتیا لري چې د ځان ساتلو لپاره وسلې ولري، چې دا تر ډېره په پارلمان کې د ناقانونه 
 . 20وسله والو ډلو د اغیز له امله و

 ۵۴۱۳۸والې ډلې بندې شوې، ناقانونه وسله  ۷۵۹ ټولټالکال کې د ډایاګ د پروژې د کلني رپوټ له مخې،  ۲۰۱۰په 
. که څه هم د ډایاګ موخه د هغو ناقانونه وسله والو ډلو بې وسلې 21ولسوالیو کې کار وشو ۱۰۰وسلې راټولې شوې، او په 

دلی، خو ډېری نورې ډلې بیا بې وسلې شوې او له څلورو درې برخې وسلې د ېکول وو، چې ډي، ډي، ار ورته نه و رس
خه راټولې شوې، چې په پایله کې یې نورې زیاتې وسله لرونکې سیمې له پروګرام لرې پاتې شمالي ټلوالې له سیمو څ

شوې. پر دې سربېره، ځینې ملېشې د حکومتي چارواکو له خوا وساتل شوې او دغه ډلې د حکومت د بې وسلې کولو له 
عالیتونه د افغانستان د سولې او میاشت کې د ډایاګ ف مارچ پهکال زیږدیز  ۲۰۱۱. د 22وساتل شوې خونديفشار څخه هم 

 په پروګرام کې مدغم شول.  راستنېدلوسوله ییز ژوند ته د 

 نوښتونه عدالت انتقالي د او حقونه بشري .2

زیږدیز کال کې د سولې، پخالینې او عدالت لپاره د افغانستان د اسالمي جمهوریت کاري پالن، د حساب ورکولو  ۲۰۰۶په 
زیږدیز کال کې د بشري حقونو د لومړني ملي  ۲۰۰۲کې د حکومت لومړنۍ جدي هڅه وه. په او انتقالي عدالت په برخه 

ورکشاپ په پایله کې، د افغانستان د بشري حقونو نوي جوړ شوي خپلواک کمیسیون ته دنده ورکړل شوه، چې په ملي کچه 
. هغه رپوټ چې له 23ي رامنځته کړيمشورې وکړي او د انتقالي عدالت او د تېرو جرمونو د ارزولو لپاره یوه ستراتیژ

عدالت د یوې غوښتنې: په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د تېرو سرغړونو په اړه »دغو مشورو وروسته جوړ شو د 
 ۲۰۰۰والیتونو کې د   ۳۲په اېران او پاکستان کې د افغان کډوالو په ګډون په دغه رپوټ په نوم و. « یوه ملي مشوره

. د 24ییزو بحثونو د یوې سروې پر بنسټ جوړ شوی و ډله ۲۰۰ځواب ورکوونکو او  ۴۱۵۱څخه د ګډونوالو له ډلې 
سلنه چې خبرې ورسره شوې( د  ۷۰ری افغانان )د هغو کسانو ېرپوټ دا پایله ورکړه، چې ډ« عدالت د یوې غوښتنې»

له ټولنه باید د پېژندل شوو غوښتنه لري؛ افغان حکومت او نړیوا کلکهتېرو او اوسنیو جرمونو په اړه د عدالت 
؛ جنګي مجرمین باید د ځواک له څوکیو لرې شي؛ او د ناوړه کړنو تاریخ باید پوره ګام واخليسرغړوونکو پر خالف 

 .25ولیکل شي

                                                                 

 20 Ibid 
، ۲۰۱۰د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام، « ۲۰۱۰د ناقانونه وسله والو ډلو بندول یا ډایاګ د پروژې کلنی رپوټ » 21 
-21-03-p.org.af/Projects/Report2011/diag/2011http://www.und

%20Annual%20Progress%20Report%20of%20DIAG.pdf   
 ۳۰۰په افغانستان کې ډي، ډي، ار،  22 
ړیدل د کال کې جوړ شو. د بشري حقونو د یو خپلواک کمیسیون جو ۲۰۰۲د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ولسمشر د فرمان په ترڅ کې په  23 

پایله کې یې  کال په ډیسمبر کې د بون د خبرو پر مهال د نړیوالې ټولنې یو مهم شرط و، او د دغه کمیسیون پریکړه د بون په هغه تړون کې شوې وه چې په ۲۰۰۱
کال کې د ولسمشر په  ۲۰۰۵قانون په  د افغانستان موقتي اداره جوړه شوه. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د جوړښت، دندو او مسولیت په اړه

د حالت څارنه؛ فرمان سره توشیح شو. دغه کمیسیون په خپلواک ډول د افغانستان د حکومت په چوکاټ کې فعالیت کوي چې موخه یې په هیواد کې د بشري حقونو 
شري حقونو د سرغړونو د قضیو څیړنه، او په هیواد کې د بشري د بشري حقونو ساتل او وده؛ اساسي حقونو او ازادۍ ته د خلکو د السرسي د حالت څارنه؛ د ب

غه کمیسیون د جنګي حقونو د حالت د ښه کولو لپاره د ګامونو پورته کول ده. که څه هم د قانون له مخې دغه کمیسیون د سولې د موضوعاتو مسولیت نه لري، خو د
حقونه له سولې، پخالینې، بیاپیوستون، رسمي او غیر رسمي عدالت، او د شخړو له حل سره  جرمونو د قانوني والي د څیړلو مسولیت لري، او ډیری وخت بشري

  تړلي وي، د دوی بله دنده د انتقالي عدالت په اړه ملي خبرو اترو کې ونډه اخیستل ده. 
 . ۲۰۰۵د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون، « د عدالت یوه غوښتنه: په افغانستان کې د بشري حقونو د تیرو سرغړونو په اړه یوه ملي مشوره» 24 

http://www.aihrc.org.af/media/files/Reports/Thematic%20reports/rep29_1_05call4justice.pdf. 
 25 Ibid 

http://www.undp.org.af/Projects/Report2011/diag/2011-03-21-%20Annual%20Progress%20Report%20of%20DIAG.pdf
http://www.undp.org.af/Projects/Report2011/diag/2011-03-21-%20Annual%20Progress%20Report%20of%20DIAG.pdf
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کال په وروستیو کې یو څلور کلن کاري پالن چې د سمبولیکو ګامونو، اداري سمونونو، ریښتیا موندلو، پخالینې  ۲۰۰۵د 
. نړیوالو بشري او اسالمي قوانینو ته په 26رکولو پنځو برخو په اړه و، د کرزي د کابینې له خوا تصویب شواو حساب و

لو یوه طرحه د یو ارزوونکي په خبره د ځان بښ . افغان پارلمان په بیړه27کتنې سره دغه کاري پالن عمومي بښنه رد کړه
ناقونونه جنګي جرمونه او بشري سرغړونې بښل شوې وې منظور کړه چې پکې د وسله والو ډلو د پخوانیو غړو هغه 28

کال  ۲۰۰۶. که څه هم دغه کاري پالن په عمومي ډول په 29کال له ډیسمبر څخه مخکې یې ترسره کړې وې ۲۰۰۱چې د 
ه کال د افغانستان په ملي پرمختیایي ستراتیژي او همدارنګ ۲۰۰۸کال د افغانستان په قوانینو او د  ۲۰۰۶کې پیل شو او د 

نورو د بشري حقونو او عدالت ملي پروګرامونو کې ځای پر ځای شو، خو د پالن مهمې برخې هېڅکله هم پیل نه شوې. د 
ریښتیا موندنې هېڅ رسمي کمیسیون جوړ نه شو، او لکه څنګه چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د تېرو 

، خو رپوټونه یې هېڅکله هم خپاره نه شول. هغه موضوعات ېوکړ جنګي جرمونو د ثبتولو لپاره پریمانه عمومي څېړنې
د افغانستان د سولې او سوله ییز ژوند ته د کال کې  ۲۰۱۰په رپوټ کې یاد شوي وو، په « عدالت غوښتنې»چې د 

نستان د د جوړېدو پر مهال بحث شول، خو په کاري پالن کې له راغلو فعالیتونو یو یې هم د افغا راستنېدلو د پروګرام 
 په پروګرام کې په پام کې ونه نیول شول.  راستنېدلوسولې او سوله ییز ژوند ته د 

قانون و.  ټیکاوکال کې د ملي پخالینې، عمومې بښنې او ملي زیږدیز  ۲۰۰۸د عدالت غوښتنې د رپوټ یوه مهمه پایله په 
 ۲۰۰۸کړي، خو دغه قانون په ارامۍ سره په هر داسې قانون به رد د بښنې که څه هم ولسمشر کرزي ژمنه کړې وه، چې 

کال کې په ملي جریده کې خپور شو. قانون وایي چې دغه قانون د هېواد د ملي ګټو په پام کې نیولو سره د پخالینې او ملي 
په پایله  ټیکاو د پیاوړتیا، د دښمنیو د پای ته رسولو او د هېواد د اساسي قانون او نورو قوانینو د منلو په ترڅ کې د بښنې

. په داسې حال کې چې دغه قانون په شته حکومت 30کې د دښمنو ډلو ترمنځ د باور رامنځته کولو په موخه منل شوی دی
غږ کوي چې د سولې له پروسې سره یوځای شي، دغه قانون همدارنګه د هغو ټولو سیاسي ډلو لپاره  او ډلوضد کسانو 

موقتي ادارې نه مخکې په ناوړه کړنو کې ښکېلې وې، د بېلګې په ډول  عمومي بښنه کوي چې په هر ډول د افغانستان د
کال کې د طالبانو تر پرځېدو پورې په کورنیو جګړو کې برخه  ۲۰۰۱کال څخه یې بیا په  ۱۹۷۸ټول هغه خلک چې له 

حقونو اخیستې وه. که څه هم قانون خلکو ته اجازه ورکوي، چې د ظلم قضیې ثبت کړي، خو کارپوهان او د بشري 
. په داسې حال کې چې دغه قانون د 31څارونکي په دې اند دي، چې د افغانستان په څېر یو هېواد کې دا کار ناشونی دی

ییزې کچې سولې پر وړاندې یو خنډ دی ځکه د افغان  لویې کچې فعالینو په اړه دی، خو په عمومي ډول دغه قانون د سیمه
 حکومت او وګړو ترمنځ بې باوري رامنځته کوي.  

کال د بشري حقونو او مدني مسوولیتونو په اړه د ملي لومړیتوب پروګرام د سولې او پخالینې، د حکومت له خوا  ۲۰۰۸د 
مدني مسوولیتونو په اړه د پوهاوي د لوړولو لپاره د د همغږو شوو کارونو، مدني ټولنې د ادارو، او د بشري حقونو او 

. دغه پروګرام 32وړاندې کړ (پکېجه بسته )لوی هرسنیو د برخو په ګډون د بشري حقونو او مدني زده کړو د پروګرامونو یو
ري حقونو ییزو شوراګانو ترمنځ د ناهمغږۍ ستونزه د بش همدارنګه د عدالت د رسمي ادارو او د شخړو د حل کولو د سیمه

لیتونو د پلي کولو په مخ کې د یو خنډ په ډول یاده کړه، او د عدلیې وزارت یې ژمن کړ ترڅو د عدالت د واو مدني مسو
ییزو شوراګانو د نښلولو لپاره په یوه پالیسي کار وکړي. دغه پروګرام  رسمي ادارو او د شخړو د حل کولو د سیمه

پروګرام رامنځته کړل، د افغانستان د  د افغانستان د ټولنیزې پراختیا، ې ادارېییزو ارګانونو خپلواکهمدارنګه د سیمه

                                                                 

کال د جنوري  ۲۰۱۲، د افغانستان د څیړنې او ارزونې واحد، د «په افغانستان کې د جګړې د مخینې عالج کول» ایمیلي وینټربوتام، 26 
.ww.areu.org.af/Uploads/EditionPdfs/1201Ehttp://w-میاشت. 

 Healing%20the%20Legacies%20of%20Conflict%20in%20Afghanistan%20SP%202011.pdf 
 27 Ibid 
له کار پرته یو پالن: د سولې، عدالت او پخالینې لپاره د افغان حکومت کاري پالن. د افغانستان د ارزوونکو شبکه، »ساري کوو،  28 

۲۰۱۲ .-analysts.org/wp-http://www.afghanistan.
 content/uploads/downloads/2012/09/6_Kouvo_A_Plan_without_Action.pdf 

 ۲۰۱۰د بشري حقونو د څار سازمان، د « د بښنې بیځایه قانون: د کرزي لخوا رامنځته شوي اقدامات په دې معنا دي چې مجرمین به بښل کیږي –افغانستان » 29
  law-amnesty-repeal-w.org/news/2010/03/10/afghanistanhttp://www.hrمه نیټه،  ۱۰کال د مارچ 

د افغانستان د اسالمي جمهوریت حکومت، ملي « ملي پخالینه، عمومي بښنه، او د ملي ثبات قانون،» 30 
جریده،

http://dkiafghanistan.um.dk/da/~/media/dkiafghanistan/Documents/Other/National%20Reconciliation%20and%20Am.
 nesty%20Law.ashx 
 ۲۰۱۰د بشري حقونو د څار سازمان، د « ښل کیږيد بښنې بیځایه قانون: د کرزي لخوا رامنځته شوي اقدامات په دې معنا دي چې مجرمین به ب –افغانستان » 31 

 law-amnesty-repeal-http://www.hrw.org/news/2010/03/10/afghanistanمه نیټه،  ۱۰کال د مارچ 
د افغانستان د اسالمي جمهوریت حکومت او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون، د « د بشري حقونو او مدني مسولیتونو په اړه د ملي لومړیتوب پروګرام،» 32 

 کال د اکتوبر میاشت،  ۲۰۱۱
education.pdf-civic-and-hr-http://www.thekabulprocess.gov.af/images/npps/gov/gov  

http://www.areu.org.af/Uploads/EditionPdfs/1201E-Healing%20the%20Legacies%20of%20Conflict%20in%20Afghanistan%20SP%202011.pdf
http://www.areu.org.af/Uploads/EditionPdfs/1201E-Healing%20the%20Legacies%20of%20Conflict%20in%20Afghanistan%20SP%202011.pdf
http://www.afghanistan-analysts.org/wp-content/uploads/downloads/2012/09/6_Kouvo_A_Plan_without_Action.pdf
http://www.afghanistan-analysts.org/wp-content/uploads/downloads/2012/09/6_Kouvo_A_Plan_without_Action.pdf
http://www.hrw.org/news/2010/03/10/afghanistan-repeal-amnesty-law
http://dkiafghanistan.um.dk/da/~/media/dkiafghanistan/Documents/Other/National%20Reconciliation%20and%20Amnesty%20Law.ashx
http://dkiafghanistan.um.dk/da/~/media/dkiafghanistan/Documents/Other/National%20Reconciliation%20and%20Amnesty%20Law.ashx
http://www.hrw.org/news/2010/03/10/afghanistan-repeal-amnesty-law
http://www.thekabulprocess.gov.af/images/npps/gov/gov-hr-and-civic-education.pdf
http://www.thekabulprocess.gov.af/images/npps/gov/gov-hr-and-civic-education.pdf
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پروګرام یو داسې نوښت و، چې موخه یې د دودیزې قومي شوراګانې او دیني مشران یې د نوي حکومت  پراختیا ټولنیزې
او د افغانستان د بشري حقونو ییزو ارګانونو خپلواک ریاست  له جوړښتونو سره نښلول. د دغه نوښت په ترڅ کې د سیمه

کمیټو  ASOPخپلواک کمیسیون د سولې راوستلو، بشري حقونو او مدني مسولیتونو په اړه د ولسوالیو نوو جوړو شوو د 
 . 33ته یو لړ ورکشاپونه جوړ کړل

د پلي کولو نه پروګرام دا په ډاګه کړه چې د بښنې پرله پسې فرهنګ او د حساب ورکولو او د قانون  ی، دتوګه هپه پراخ
. دغه پروګرام څرګنده کړه، 34شتون د افغان وګړو د عدالت او له حکومت څخه د حساب ورکولو غوښتنه کمزورې کوي

چې اړتیا  ه اړه کاري پالن پلی کړی، او ویې ښوده،چې د افغانستان حکومت نه دی توانېدلی د سولې، عدالت او پخالینې پ
مشرانو، ناحکومتي ادارو،  وییز کتنه وشي. دغه پروګرام همدارنګه د ټاکل شوو سیمه دغه پالن او نورو تګالرو بیاپر  ده

او عامو وګړو لپاره د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په مشرۍ د سولې، عدالت او  د بنسټونود مدني ټولنې 
رښتنه وکړه. دغه کمپاین د دې لپاره و، چې د پخالینې په اړه د پوهاوي لوړولو او د وړتیا لوړولو د یو ملي پروګرام سپا

شي او بیا وروسته د همدې څېړنې پر بنسټ مدني زده وافغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له خوا یوه څېړنه 
کړې، وړتیا لوړول او عامه مالتړ وړاندې کړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته دنده ورکړل شوه، چې 

وزارتونو او حکومتي ادارو سره د ستراتیژیکو الرښوونو او یو کاري پالن د جوړولو په برخو کې کار وکړي ترڅو له 
څ کوم رپوټ نه د سولې د عالي شورا ېدغه کمپاین د درېیو کلونو په موده کې پلی شي. په هر حال سره، اوسمهال داسې ه

؛ د وړتیا لوړولو او د پوهاوي لوړولو د پروګرام په اړه هېڅ کې شتهه او نه هم د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په وېبپاڼ
غوښتنه وکړه  غځېدا )تمدید(نوي معلومات نشته؛ سره له دې چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یې له حکومت څخه د 

غه شان پلی نه شو کال کې له منځه والړ او داسې ښکاري چې د نورو نوښتونو په ډول په ه ۲۰۰۹خو دغه کاري پالن په 
 . 35لکه څنګه چې ټاکل شوې وه

 

 پروګرامونه راستنېدلو د ته ژوند ييز سوله او سولې د .3

په نامه هم کمیسیون  سولې د ټینګښتملي خپلواک کمیسیون )چې د  سوله ییز ژوند ته د راستنېدلود افغانستان د سولې او 
د ولسمشر د فرمان له مخې رامنځته شو، ترڅو د وسله والو ډلو خپل منځي  کال په مې میاشت کې ۲۰۰۵د  یادیږي(

عدالتیو په پایله کې رامنځته شوو ستونزو ته عالج بې دښمنۍ پای ته ورسوي، ناحل شوې ملي مسلې حل کړي، د تېرو 
یون تر ډېره د ملي . دغه کمیس36وکړي، او د کورنیو جګړو او ورانیو د بیا تکرارېدو د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي

. که څه هم یوه 37امنیت د بندیانو په خوشي کولو او د وسلو په بدل کې هغوی ته د مرستو ورکولو په برخه تمرکز وکړ
کال پورې د  ۲۰۰۸کال کې پای ته ورسېد، خو د کمیسیون وېبپاڼه بیا تر  ۲۰۰۷چې دغه پروګرام په  ،په ډاګه کوي څیړنه

کال کې کله  ۲۰۱۰ري او نورې سرچینې بیا له مودې وروسته هم د هغه د فعالیت او باالخره په فعالیتونو په اړه رپوټونه ل
. دغه کمیسیون 38پیل شو، د هغه د بندېدو خبر ورکويد افغانستان د سولې او سوله ییز ژوند ته د راستنېدلو پروګرام چې 
 ۴۶۳۴کلونو ترمنځ یې  ۲۰۰۷او  ۲۰۰۵د چې  ادعا لری. کمیسیون 39والیتونو کې فعال و ۱۱کال کې په  ۲۰۰۸په 

                                                                 

کال د جنورۍ میاشت،  ۲۰۱۲د متحده ایاالتو د نړیوال پرمختګ اداره، د »د افغانستان د ټولنیزې توسعې پروګرام: وروستۍ رپوټ،  33 
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pdact585.pdf  

د قانون د پلي کولو موضوعاتو او په ځانګړي ډول په دې اړه قانون او عدالت چې څنګه رسمي او غیر رسمي سیستم کوالی شي –د ملي لومړیتوب پروګرام  34 
د افغانستان د اسالمي جمهوریت حکومت، د حکومتوالۍ »او عدالت برخه وګوری یوه ښه سیستماتیکه اړیکه رامنځته کړي. )د ملي لومړیتوب پروګرام: د قانون 

  (.JFA.pdf-NPP5-http://www.thekabulprocess.gov.af/images/npps/gov/GOVمه نیټه،  ۲۳کال د جون  ۲۰۱۳شبکه، د 
مه  ۱۷کال د مارچ  ۲۰۱۴د « ایا په افغانستا کې د انتقالي عدالت موضوع له یاده ایستل شوې ده؟»مریم صافي،  35 

 .afghanistan-issue-forgotten-justice-ansitionalhttp://www.transconflict.com/2014/03/tr-/173 نیټه 
 ۲۰۰۹د افغانستان د سولې او پخالینې ملي خپلواک کمیسیون، د افغانستان د اسالمي جمهوریت د تحکیم صلح پروګرام،  36 
، د امریکا د پرمختګ «په افغانستان کې د سولې د شونتیاوو ارزونه: د سولې جرګه او د ولسمشر کرزي د سولې نوی پالن»کارولین وادامز او کولین کوکمن،  37 

 مه ۲کال د جون  ۲۰۱۰مرکز، د 
-http://www.americanprogress.org/issues/security/news/2010/06/02/7919/assessing-peace-prospects-inنیټه 

afghanistan/ 
د افغان اصالحاتو د هڅو په »، پاټریک وایټ، ۲۰۰۹، د افغان حکومت د تحکیم صلح پروګرام، «د افغانستان د سولې او پخالینې ملي خپلواک کمیسیون» 38 

.http://www.theglobeandmail.com/news/world/as-مه نیټه،  ۵کال د جنورۍ  ۲۰۱۰ګلوب او میل، د « ناکامۍ سره طالبانو نور هم زور پیدا کړ
;icle1206824/lines/art-front-the-to-return-traitors-taliban-fails-effort-reform-afghan 

د مونا شیخ او مجا ګرینوډ لخوا ایډیټ شوې، د ډنمارک د نړیوالو « د طالبانو سره خبرې: تیر، اوسمهال او د متحده ایاالتو، افغانستان او پاکستان لپاره لرلیدونه،»
 ۲۰۱۳مطالعاتو د رپوټ مرکز، 

Talks_web.pdf-Taliban-06-http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/RP2013 
کال د مارچ  ۰۸۲۰، د کاناډا د نړیوالې همکارۍ کونسل، د بحث رپوټ، د «افغانستان: د سولې د لرلیدونو په اړه یوه مطالعه»سوریندریني ویجیاراتني،  39 

  afghanistan_study.pdf-http://www.ccic.ca/_files/en/what_we_do/002_peace_2008_03میاشت، 

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pdact585.pdf
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pdact585.pdf
http://www.thekabulprocess.gov.af/images/npps/gov/GOV-NPP5-JFA.pdf
http://www.transconflict.com/2014/03/transitional-justice-forgotten-issue-afghanistan-173/
http://www.theglobeandmail.com/news/world/as-afghan-reform-effort-fails-taliban-traitors-return-to-the-front-lines/article1206824/
http://www.theglobeandmail.com/news/world/as-afghan-reform-effort-fails-taliban-traitors-return-to-the-front-lines/article1206824/
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/RP2013-06-Taliban-Talks_web.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/RP2013-06-Taliban-Talks_web.pdf
http://www.ccic.ca/_files/en/what_we_do/002_peace_2008-03_afghanistan_study.pdf
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، خو نور رپوټونه بیا په ډاګه کوي چې ریښتینې شمېره به ښایي 40بندیان پخال کړي دي ۵۰۰ کی ملي امنیت پهجنګیالي او 
. مخکېنیو جنګیالیو ته 41د دغه ورکړل شوې شمېرې نیمایي وي، او ډېری پخال شوي کسان په حقیقت کې جنګیالي نه وو

ییزو مشرانو تر څارنې الندې بېرته خپلو ټولنو ته والړ شي، او دوی ته مادي مرسته او  ل شوه، چې د سیمهاجازه ورکړ
. په هر حال سره، د بحراني هېوادونو د څېړنو د مرکز له خوا په یوه څېړنه کې 42ان کله کله ځمکې هم ورکړل شوې

کسانو تر ډېره مادي مرستې تر السه نه کړې او د دوی  کې پخال شوو لړپروګرام په  سولې د ټینګښتڅرګنده شوه، چې د 
او هم د نړیوالو ځواکونو له خوا په والو چې په پایله کې دوی د خوشي کېدو پرمهال هم د وسله  ،امنیت هم ډاډمن نه شو

رام ته د پروګسولې د ټینګښت )تحکیم صلح( د بالخره . 43ره لوړه شوهېکچه ډ نوتوه شول، چې په پایله کې یې د جناینښ
 . 44فساد، کمزوري مدیریت او عمومي سیاسي هوډ د نه شتون له امله نورې پیسې ورنه کړل شوې

V. پروګرامييز ژوند ته د راستنېدلو  سوله د افغانستان د سولې او 

 په کابل کې د سولې له ملي مشورتي جرګې وروسته دد افغانستان د سولې او سوله ییز ژوند ته د راستنېدلو پروګرام 
د افغانستان د سولې او سوله ییز ژوند ملي امنیت شورا له خوا رامنځته شو.  زیږدیز کال د جوالی په میاشت کې د ۲۰۱۰

د افغانانو په مشرۍ د سولې د یو ملي نوښت لپاره یو چوکاټ رامنځته کوي، چې په کې په والیتي ته د راستنېدلو پروګرام 
موخه دا  ییز ژوند ته د راستنېدلو د پروګرام  د افغانستان د سولې او سوله. شامل ديکچه د جنګیالیو پخالینه او بیاپیوستون 

، او هڅه کوي هغو جنګیالیو او قوماندانانو ته ځان ورسوي چې مخکې وليچې د یوې سیاسي الرې په مرسته سوله را ،ده
فت ته د وګړو د مخه کولو د الملونو په . وسله وال مخال45د وسله والو مخالفینو او سخت دریځو ډلو په لیکو کې جنګېدل

ییزې هوکړې او د ناخوښۍ په له منځه وړلو ټینګار شوی دی. د ستونزو او ناخوښۍ  پېژندګلوۍ او له منځه وړلو او سیمه
په نښه کول او له منځه وړل او د پخال شوو جنګیالیو او د هغوی د ټولنو لپاره د ګټې رسولو په موخه د پرمختیایي پروژو 

 .46فعالیتونه جوړويد پروګرام  د افغانستان د سولې او سوله ییز ژوند ته د راستنېدلوپلي کول په والیتي کچه 

 پرمختګ .1

کال د جنورۍ په  ۲۰۱۰لپاره سیاسي هوډ د  رامنځته کولود د افغانستان د سولې او سوله ییز ژوند ته د راستنېدلو پروګرام 
ییز ژوند  سولهوروسته رامنځته شو، چې افغان حکومت د افغانستان د سولې او له هغه میاشت کې د لندن په کنفرانس کې 

ییز ژوند ته د  سولهپالیسي وړاندې کړه او نړیوالو مرستندویانو د دغه پروګرام د تمویل لپاره د سولې او  ته د راستنېدلو
کال د جون میاشتې په لومړیو کې په کابل کې د سولې زیږدیز  ۲۰۱۰ژمنه وکړه. د  جوړولود وجهي صندوق د  راستنېدلو

غړو، دیني عالمانو، قومي مشرانو، د د ، والیتي شورا ملي شوراجرګه کې د ملي مشورتي جرګه راوبلل شوه او په دغه 
پاړکیو )قشرونو(  بېالبېلو ۱۳کې د افغان کډوالو د استازو په ګډون د   استازو، او په اېران او پاکستاند مدني ټولنې 

کال څخه بیا زیږدیز  ۲۰۱۰. پخواني ولسمشر برهان الدین رباني چې له 47ګډون کړی و استازو او کسانو ۱۶۰۰ شاوخوا
سولې د  او د د افغانستان د سولې او سوله ییز ژوند ته د راستنېدلو د پروګرام کال کې تر خپلې مړینې پورې  ۲۰۱۱په 
 . 48ېد ګډون بلنه نه وه ورکړل شوجرګی کی وکړه. طالبانو ته  ي شورا مشر و، د دغې جرګې مشريعال

                                                                 

 کال د اپریل میاشت، ۲۰۱۲لکي فوځي چارو مرکز، د ، د م«په افغانستان کې سوله او پخالینه»سټیون الف. زیوک،  40 
rview_April2012.pdhttps://www.cimicweb.org/cmo/afg/Documents/Governance/CFC_Afghanistan_Reintegration_Ove

f  
، د ۶۶کاري رپوټ شماره، « له طالبانو سره خبرې: د افغان جګړې د یوې حل الرې په لور»تاالتیک مسادیکوی، انټونیو ګویستوزي او جیمز میچل پاګ،  41 

  http://eprints.lse.ac.uk/28117/1/WP66.2.pdfکال د جنورۍ میاشت ۱۱او  ۲۰۱۰بحراني هیوادونو د څیړنې مرکز، د 
 42 Ibid 
 43 Ibid 
کال د اکتوبر  ۲۰۱۰، د افغانستان د څیړنې او ارزونې مرکز، د «سوله په هره بیه؟ په افغانستان کې پخالینه او بیا پیوستون»ترزینا سجاد،  44 

 .Peace%20at%20all%20Costs%20IP%202010%20web.pdf-http://www.areu.org.af/Uploads/EditionPdfs/1035E میاشت
 کال د اپریل میاشت، ۲۰۱۲، د ملکي فوځي چارو مرکز، د «ینهپه افغانستان کې سوله او پخال»سټیون الف. زیوک،  45 

https://www.cimicweb.org/cmo/afg/Documents/Governance/CFC_Afghanistan_Reintegration_Overview_April2012.pd
f  
 46 Ibid 
 مه نیټه ۴کال د جون  ۲۰۱۰د سولې عالي شورا، د « ملي مقرره د سولې د مشورتې جرګې په پایله کې رامنځته شوه» 47 

http://www.hpc.org.af/english/index.php?____option=com_content&view=article&id=28&Itemid=12&option=com_cont
ent  

 مه نیټه ۱۰کال د جون د میاشتې  ۲۰۱۰د ملکي او پوځي چارو مرکز، د « افغانستان: د عدالت او پخالینې په برخه کې پرمختګونه» ان کریسټین اوټو، 48 
 

https://www.cimicweb.org/cmo/afg/Documents/Governance/CFC_Afghanistan_Reintegration_Overview_April2012.pdf
https://www.cimicweb.org/cmo/afg/Documents/Governance/CFC_Afghanistan_Reintegration_Overview_April2012.pdf
http://eprints.lse.ac.uk/28117/1/WP66.2.pdf
http://www.areu.org.af/Uploads/EditionPdfs/1035E-Peace%20at%20all%20Costs%20IP%202010%20web.pdf
https://www.cimicweb.org/cmo/afg/Documents/Governance/CFC_Afghanistan_Reintegration_Overview_April2012.pdf
https://www.cimicweb.org/cmo/afg/Documents/Governance/CFC_Afghanistan_Reintegration_Overview_April2012.pdf
http://www.hpc.org.af/english/index.php?____option=com_content&view=article&id=28&Itemid=12&option=com_content
http://www.hpc.org.af/english/index.php?____option=com_content&view=article&id=28&Itemid=12&option=com_content
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طالبانو په مشرۍ مخالفینو ترمنځ مخامخ خبرو ته الره  د افغان حکومت او ، چېد سولې ملي مشورتي جرګې هڅه وکړه
درې ورځنۍ ناستې په  ې. د دغ49هواره کړي او همدارنګه د کرزي د پخالینې د ستراتیژۍ لپاره یو سیاسي مالتړ پیدا کړي

د افغانستان د سولې او سوله ییز ژوند ي شورا جوړېدل منظور کړل او پای کې، د سولې ملي مشورتي جرګې د سولې عال
. د سولې د ملي مشورتي جرګې په ویناپاڼه کې د نورو سپارښتنو 50ته یې قانوني بڼه ورکړهته د راستنېدلو پروګرام 

نو له تور نوملړ هغه جنګیالي چې د سولې له پروسې سره یو ځای کیږي باید د ملګرو ملتوچې ترڅنګ دا هم راغلي وو، 
شي، له طالبانو سره د سولې د راوستلو هڅو لپاره باید یو عالي کمیسیون جوړ شي، باید د ټولو لپاره د عاید  و ایستلڅخه 

پر مهال د اترو کړو په برخه کې زیاته پانګونه وشي، او حکومت باید د خبرو السته راوړنې، بېوزلۍ کمولو او اسالمي زده
 . 51کړي او له خبرو وروسته هغوی ته د ښه ژوند شرایط برابر کړيروډاډ جنګیالیو د امنیت 

ځینو د دې له امله د سولې په ملي مشورتي جرګه نیوکې وکړې، چې ګواکي ګډونوال یې د حکومت له خوا ټاکل شوي وو 
په جرمونو او فساد ککړ  خواه چې د ولسمشر ل په دې اند وو،بیا . نور 52خلکو سم استازیتوب یې نه کاوه ستان داو د افغان

 پر. د جوړښت 53نوماند شوي کسان، د شوروي خالف جهاد دورې پخواني جګړه ماران په دغه جرګه کې برالسي وو
پروسې د ټینګار او تایید لپاره وه چې له  دله چې دغه جرګه د هغېد افغانانو ترمنځ دا خبره هم کې سربېره موضوعاتو

 مخکې پیل شوې وه. 

 سرچينې يمال او جوړښت .2

د عالي مشري د سولې عالي شورا او اداره یې د سولې  پروګرام  و سوله ییز ژوند ته د راستنېدلود افغانستان د سولې ا
کال په ډسامبر کې پای ته رسیږي. زیږدیز  ۲۰۱۵داراالنشا کوي، چې پنځه کلن مسوولیت لري او دغه مسوولیت د شورا 

سره په همکارۍ دغه  ې ادارېییزو ارګانونو له خپلواک او د سیمه 54رو وزارتونونو ۱۱داراالنشا له عالي شورا د سولې 
 پروګرام اداره کوي، او د سولې عالي شورا ته تخنیکي مالتړ برابروي. 

د سولې عالي شورا له طالبانو اونورو وسله والو مخالفو ډلو سره د ملي پخالینې د پروسې څارنه کوي، سیاسي او 
استازیتوب کوي، او د افغانستان ولسمشر ته چې په  یکوي، د ټولو افغانانو اندونه راټولوي او د هغو ستراتیژیکه رهبري

غړو جوړه شوې  ۷۰پروګرام کې اجرایوي واک لري، د سولې د پروسې په اړه مشورې ورکوي. د سولې عالي شورا له 
اسمبله، اجرایوي برخه، ځانګړې کمېټې، او ده، چې غړي یې د ولسمشر د فرمان له مخې ټاکل کیږي، دغه شورا عمومي 

د اسنادو له مخې، د سولې په عالي شورا  پروګرام  و سوله ییز ژوند ته د راستنېدلود افغانستان د سولې ا. 55داراالنشا لري
 مخوراو کې باید د پارلمان د دواړو جرګو د استازو په ګډون دولتي او نادولتي فعالین، ښځې او لږکي، پوځي، ملکي 

وګړي برخه ولري. د سولې د عالي شورا په جوړښت کې شته او مهمو پخال شوو کسانو ته په دې شرط سره ځای ورکړل 
 . 56شوی چې د افغانستان قوانین مني

تر  ۲۵د سولې والیتي کمېټې په والیتي کچه د سولې د عالي شورا څانګې جوړوي چې د والي له خوا ټاکل کیږي او له 
له دغو غړو څخه یوازې دوه یې باید ښځې وي. ټاکل شوې وه، چې د سولې د والیتي کمېټو غړي پورې غړي لري،  ۳۰

                                                                                                                                                                                                               

http://www.operationspaix.net/DATA/DOCUMENT/6346~v~Afghanistan__Developments_in_Justice___Reconciliatio.
 n__Peace_Jirga_on_Reconciliation_May_2010.pdf 
 49 Ibid 

مه نیټه،  ۲۴کال د جنورۍ  ۲۰۱۳یپلوماتیکه برخه، د ډ« د افغانستان د سولې پروسه: ایا موږ په سمه الر روان یو؟»مریم صافي،  50 
http://www.diplomaticourier.com/news/regions/central-asia/386-the-afghan-peace-process-are-we-on-the-right-path. 

 51 Ibid 
 52 Ibid 

 مه نیټه،  ۴کال د جون  ۲۰۱۰، پارن پالیسي، د «د افغانستان د سولې ډکه جرګه»کارولین وادامز،  53 
luffy_peace_jirgahttp://southasia.foreignpolicy.com/posts/2010/06/04/afghanistans_f  

او مالدارۍ  د دفاع وزارت، د کورنیو چارو وزارت، د ملي امنیت ریاست، د حج او اوقافو وزارت، د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت، د کرهڼې اوبولګولو 54
 وزارت، د کلیو د پراختیا وزارت. وزارت، د پوهنې وزارت، د مالیې وزارت، د کار،ټولنیزو چارو، شهیدانو او معیوبینو وزارت، د فوایید عامې 

کال د اکتوبر میاشت.  ۲۰۱۰، د افغانستان اسالمي جمهوریت، د سولې د عالي شورا داراالنشا، د «د سولې د عالی شورا د داخلي دندو لومړني اصول» 55 
https://ronna.apan.org/FRIC/APRP%20Policy%20Documents%20Structures%20and%20SOPs/The%20High%20Pea

ce%20Council%20ToRs.pdf  
کال د جوالی  ۲۰۱۰د ملي امنیت شورا، د »اسناد، د افغانستان د سولې او سوله ییز ژوند ته د بېرته ستنېدو د پروګرام  56 

میاشت. 
20and%20SOPs/APRP%20Program%https://ronna.apan.org/FRIC/APRP%20Policy%20Documents%20Structures%.

  20Document%20English.pdf  چارواکي دي، خو په شورا کې هیڅ پخال « ۲۰۰۱ – ۱۹۹۶»غړي د طالبانو د پخواني رژیم  ۱۲)د سولې د عالي شورا
 شوی کس هم نشته(.

 

http://www.operationspaix.net/DATA/DOCUMENT/6346~v~Afghanistan__Developments_in_Justice___Reconciliation__Peace_Jirga_on_Reconciliation_May_2010.pdf
http://www.operationspaix.net/DATA/DOCUMENT/6346~v~Afghanistan__Developments_in_Justice___Reconciliation__Peace_Jirga_on_Reconciliation_May_2010.pdf
http://southasia.foreignpolicy.com/posts/2010/06/04/afghanistans_fluffy_peace_jirga
http://southasia.foreignpolicy.com/posts/2010/06/04/afghanistans_fluffy_peace_jirga
https://ronna.apan.org/FRIC/APRP%20Policy%20Documents%20Structures%20and%20SOPs/The%20High%20Peace%20Council%20ToRs.pdf
https://ronna.apan.org/FRIC/APRP%20Policy%20Documents%20Structures%20and%20SOPs/The%20High%20Peace%20Council%20ToRs.pdf
https://ronna.apan.org/FRIC/APRP%20Policy%20Documents%20Structures%20and%20SOPs/APRP%20Program%20Document%20English.pdf
https://ronna.apan.org/FRIC/APRP%20Policy%20Documents%20Structures%20and%20SOPs/APRP%20Program%20Document%20English.pdf
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رو، او د والیتي امنیتي ېبه د والیتي شوراګانو د غړو، اړوندو ریاستونو، دیني مشرانو، نامتو قومي او د مدني ټولنې د څ
ه ټاکل کیږي. د سولې والیتي کمېټې باید د خپلو اړیکو او ملي امنیت( د چارواکو له منځ وارګانونو )ملي اردو، ملي پولیس

هڅې ورسوي، او له جګړې د راګرځولو لپاره خبرې اترې  پرمختیاپه کارولو سره د جنګیالیو ډلو ته د سیاسي او ټولنیزې 
او پرمختیایي  کړي. والیان باید د والیت د امنیتي او پرمختیایي ریاستونو له الرې د پخالینې د مالتړ لپاره د امنیتيو

. د والیتي داراالنشاګانو ټیمونه په والیتي کچه د ګډې داراالنشا څانګې جوړوي او دنده یې د 57فعالیتونو مشري وکړي
ادارې په برخه کې د مالتړ برابرول او په والیتونو کې له اړوندو وزارتونو، والیانو، استازو )لکه د ولسوالۍ پرمختیایي 

 ختیایي شوراګانې( او مدني ټولنې له ادارو سره د پخالینې د فعالیتونو همغږي کول دي. شوراګانې او ټولنیزې پرم
د سولې او پخالینې د وجهي صندوق له خوا تمویلیږي چې د د افغانستان د سولې او سوله ییز ژوند ته د راستنېدلو پروګرام 

ې اړوندو وزارتونو، والیتي، د ولسوالیو او د کال  په جنورۍ میاشت کې د لندن د کنفرانس پر مهال جوړ شو. پیس ۲۰۱۰
ټولنو حکومتي جوړښتونو او د مدني ټولنې ډلو ته ورکول کیږي. پیسې د تطبیقي پالن له منظورۍ او د داراالنشا د رییس 

ول له خوا د بودیجې له ورکولو وروسته ورکول کیږي، او بودیجه بیا د پیسو د لګولو په موخه د مالي څار کمېټې ته ورک
. د سولې 59. د مالي څار کمېټه د تمویلوونکو د پیسو په اړه د روڼتیا او حساب ورکولو د تضمینولو مسوولیت لري58کیږي

او پخالینې د امانتي صندوق د پیسو په تړاو د ټولو پرېکړو مسوولیت د مالي څار کمېټه لري، او دغه کمیټه باید لږ تر لږه 
( Window Aوینډوګانې یا برخې لري. د الف وینډو ) ې. دغه وجهي صندوق در60په هره ربع کې یوه ناسته جوړه کړي

( پیسې Window Bپیسې د مالیې وزارت ځانګړي حساب او د افغانستان د بیارغونې امانتي صندوق ته ځي. د ب وینډو )
ارګان له خوا اداره  خصوصی(  د یو Window Cد ملګرو ملتونو د پرمختیایي پروګرام له الرې لګول کیږي. ج وینډو )

. د 61کیږي او د پروګرام لپاره پیسې د افغانستان مرکزي بانک، یا سوداګریزو بانکونو یا نورو ادارو ته ورکول کیږي
. د 62سولې او بیارغونې د وجهي صندوق تمویلوونکي ډنمارک، جرمني، ایټالیا، جاپان، هالنډ، سوېلي کوریا او هسپانیا دي

نړیوال بانک له الرې د ټولنې د رغولو د هڅو په ډول د افغانستان د سولې او سوله ییز ژوند ته د  امریکا متحده ایاالت د
 . 63له پروګرام څخه مالتړ کوي راستنېدلو

 ستنې او اهداف موخې، .3

 موخه دا ده چې:  د افغانستان د سولې او سوله ییز ژوند ته د راستنېدلو د پروګرام 
ییزه او نړیواله همکاري رامنځته کړي، د  . دغه پروګرام به سیمهوليوله راد یوې سیاسي تګالرې په وسیله س

وهڅوي چې  لفینو هغه جنګیالي او قوماندانانسولې لپاره به سیاسي او قضایي شرایط برابر کړي، او د مخا
ه الس مخکې له وسله والو مخالفینو او سخت دریځو ډلو سره یو ځای وو، ترڅو له تاوتریخوالي او ترهګرۍ څخ

واخلي، د افغانستان د قوانینو په رڼا کې ژوند وکړي، او د سولې او پخالینې له یوې رغنده پروسې سره یو ځای 
 . 64شي

د پروګرام موخې په الندې ډول دي: له افغانانو،  راستنېدلوییز ژوند ته د  د دغې موخې په لور د افغانستان د سولې او سوله
-جنګیالیو، او ټولنو سره خبرې اترې او د باور رامنځته کول؛ د سولې او پخالینې د رامنځته کولو لپاره د نړیوالو، سیمه

ړو د ییزو، ملي او محلي سیاسي او قضایي شرایطو برابرول؛ د ارزونې، له جګړې راګرځولو، بیارغونې، سولې او د شخ
حل، او مشرتابه په برخو کې د حکومت او ناحکومتي برخو د وړتیا لوړول؛ هم د ټولنو او هم د هغو خلکو لپاره چې د 
سولې له پروسې سره یوځای کیږي، د سیمه ییز امنیت او د خوځښت د ازادۍ تضمینول؛ له جګړو څخه د سولې لوري ته 

 .65ت د برابرولو له الرې د ټولو افغانانو لپاره د سولې ټینګولد ټولنو د هڅولو او د خدماتو، کاروبار او عدال
 

                                                                 

 اسنادد افغانستان د سولې او سوله ییز ژوند ته د بېرته ستنېدو د پروګرام  57 
 58 Ibid 
ې، اوبو لګولو او مالدارۍ له وزیر او د نله مشر، د کرد پروګرام  د راستنېدلود افغانستان د سولې او سوله ییز ژوند ته د مالي څار کمیټه د مالیې له وزیر،  59 

 شوې ده.  جوړهاستازو څخه  وونکو له دووتمویل
 مالتړ لپاره د مالي څار کمیټې یو سکرتریت هم رامنځته کړی دی. پر دې سربیره، د مالیې وزارت په همدې وزارت کې د مالي څار کمیټې د  60
 اسنادد افغانستان د سولې او سوله ییز ژوند ته د بېرته ستنېدو د پروګرام  61 
 ۲۰۱۵د افغانستان د سولې او پخالینې پروګرام، د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام،  62 

http://www.af.undp.org/content/afghanistan/en/home/operations/projects/crisis_prevention_and_recovery/aprp.html  
.http://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2014-01-مه نیټه  ۳۰کال د جنورۍ  ۲۰۱۴د « سیګار»و کانګریس ته رپوټ، د متحده ایاالت 63 
 governance.pdf-section3-30qr 
 اسنادد افغانستان د سولې او سوله ییز ژوند ته د بېرته ستنېدو د پروګرام  64 
 65 Ibid 

http://www.af.undp.org/content/afghanistan/en/home/operations/projects/crisis_prevention_and_recovery/aprp.html
http://www.af.undp.org/content/afghanistan/en/home/operations/projects/crisis_prevention_and_recovery/aprp.html
http://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2014-01-30qr-section3-governance.pdf
http://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2014-01-30qr-section3-governance.pdf
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د دغو موخو د مالتړ لپاره درې ستنې په ګوته کوي: امنیت؛ ییز ژوند ته د راستنېدلو پروګرام  د افغانستان د سولې او سوله
غانستان د ملي امنیتي ځواکونو حکومتوالي، قانون، او بشري حقونه؛ ټولنیز او اقتصادي پرمختګ. د امنیت په برخه کې د اف

او د ناټو ځواکونو له الرې هغو کلیو او ولسوالیو ته د امنیت برابرول شامل دي، چې د سولې او پخالینې په پروګرام کې 
د افغانستان د سولې او سوله ییز ژوند ته د راستنېدلو د ګډون کوي. د حکومتوالۍ، قانون او بشري حقونو دویمه برخه 

ییزو ارګانونو د ه پروسه کې د روڼتیا رامنځته کولو او د افغانستان له اساسي قانون سره د برابروالي او د سیمهپ پروګرام 
له پروګرام او د سولې د عالي شورا د  پراختیاله پروګرام او د ولسوالیو د  پراختیاخپلواکې ادارې د افغانستان د ټولنیزې 

امنځته کولو په برخه کې ډاډ رامنځته کوي. د ټولنیز او اقتصادي پرمختګ برخه له پالن سره د همغږۍ ر پراختیاټولنیزې 
بیا د ملي پیوستون د پروګرام د یوې برخې په ډول د ټولنو د بیارغونې یو ملي پروګرام رامنځته کوي، او د کلیو د پراختیا 

 . 66کويییزې السرسۍ په پروګرام کې نوره مرسته  او بیارغاونې له وزارت سره د سیمه

 ستراتيژي کولو پلي د .4

د سولې او پخالینې لپاره یوه درې پړاویزه پروسه رامنځته د افغانستان د سولې او سوله ییز ژوند ته د راستنېدلو پروګرام 
کوي. ټاکل شوې وه، چې د اړوندو وزارتونو په مرسته د یو لړ پروګرامونو د پلي کېدو له الرې به له دغې درې پړاویزه 

د فعالیت پر ، د والیانو لپاره ASOPپروسې او په ځانګړي ډول له درېیم پړاو څخه مالتړ وشي. چې په دغه برخه کې د 
ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې له خوا د افغانستان د ملي ټیکاو د پروګرام او همدارنګه د کلیو د بنسټ پیسو، او د سیمه

 پراختیا او بیارغاونې وزارت د ملي پیوستون له پروګرام سره همغږي هم راځي.
تي او د ولسوالیو مشران باید ځانونه هغو خلکو او ټولنو په لومړي پړاو کې )ټولنیزه پراختیا، باور جوړونه او خبرې( والی

ته ورسوي چې د سولې له پروګرام سره د یو ځای کېدو هوډ لري او د حکومت، ټولنو، قربانیانو او مخکېنیو جنګیالیو 
کې همدارنګه ترمنځ د باور رامنځته کولو فعالیتونو، خبرو او د ناخوښۍ له منځه وړلو ته الره هواره کړي. په دغه پړاو 

، څارنې خبرې اترېپه ملي، والیتي او د ولسوالیو کچه د لومړیتوب په سیمو کې د ارزونې او سروې ګانو، ستراتیژیکې 
او ارزونې، د شخړو او ناخوښیو د حل او د بشري حقونو د څارنې په برخو کې د سولې رامنځته کولو د وړتیا لوړولو 

. په لومړي پړاو کې د حکومتي ادارو ، والیتي حکومتوالۍ او د پراختیا د 67امله وهلپاره تخنیکي او عملیاتي مرسته هم ش
. دغه ناخوښۍ په شامل ديجوړونې د وړتیا پرمختګ، خبرې اترې او د ناخوښۍ له منځه وړل د فضا کار لپاره د سولې 

. د لومړي 68ي ډلو ترمنځ پیدا شوې وېییزو قوماندانانو، مشرانو یا قوم عمومي ډول د جنګیالیو او حکومتي ادارو یا سیمه
پالن  اړیکو جوړولود پروګرام د ملي ستراتیژیکو  راستنېدلوییز ژوند ته د  برخه د افغانستان د سولې او سوله بنسټیزهپړاو 

ه د و، چې موخه یې د مالتړ لپاره د ټولنو خوځول او د پخالینې لپاره د جنګیالیو او مخالفینو هڅول وو. د دغه کار لپار
ییز ژوند د افغانستان د سولې او سولهشو، ترڅو پیغامونه او دفتر جوړ  سولې د دارالنشا د رییس په دفتر کې د مکالماتو یو

کړي. په دغه برخه کې هڅونه، خبرې اترې او اړیکې جوړول،  ید رسنیو یو کمپاین همغږ ته د راستنېدلو د پروګرام 
 پخالینه او وده، او عامه خبرې اترې شاملې وې. 

په دویم پړاو کې )له جګړې راګرځول( به هغه خلک چې د سولې له پروګرام سره یو ځای کېدل د ارزونې، بایومیټیریک، 
لنیزې او سیاسي پروسې له الرې له جګړې راګرځول کېدل. په د وسلو د ثبت او راټولولو او پخالینې په ګډون د یوې ټو

امریکایي ډالر(، د وسلو مدېریت او د  ۱۲۰ړنۍ مرسته )د درېیو میاشتو لپاره په میاشت کې ېباز، دغه برخه کې همدار
نورو جنګیالیو ټولنې د امنیت فعالیتونه شامل دي. په هر حال سره، که چیرې جنګیالي په ناامنو سیمو کې ژوند کوي او د 

زیږدیز کال د بښنې د قانون  ۲۰۰۸. د 69له خوا له خطر سره مخ وي نو اجازه لري چې خپلې وسلې له ځان سره وساتي
له مخې، کله چې یو وګړی په رسمي ډول هوکړه وکړي، چې د افغانستان د قوانینو او اساسي قانون په رڼا کې به ژوند 

س واخلي بیا نو د سیاسي بښنې حق لري. کله چې یو مخکېنی جنګیالی له جګړې کوي، او له تاوتریخوالي او ترهګرۍ ال
ژند کارت تر السه کوي، ېیږي او یو پکې ثبتپه پروګرام راستنېدلو  راوګرځي، د افغانستان د سولې او سوله ییز ژوند ته د

 ي کېدو څخه ژغورل کیږي. چې په مرسته یې په ازادۍ سره ګرځېدلی شي او د خپلو پخوانیو کړنو له امله له بند
شي، ترڅو وپه درېیم پړاو )د سولې ټینګښت( کې به، د ټولنو، ولسوالیو او والیتونو د مرستې لپاره یوه معیاري ارزونه 

پرېکړه وشي، چې د دوی لپاره د سولې د دارالنشا د همکارو وزارتونو د ملي پروګرامونو څخه کوم یې وټاکل شي. په 
د سواد او مسلکي زده کړې، د ټولنې رغونه، د کرنې پروګرام، او قوه کار او د افغانستان په ملي  درېیم پړاو کې دیني،

                                                                 

 66 Ibid 
 67 Ibid 
 ۲۰۱۱د پرمختګ برخه، دسولې عالي شورا، د افغانستان د سولې او سوله ییز ژوند ته د بېرته ستنېدو د پروګرام  68 
 http://www.hpc.org.af/english/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=49, 
 69 Ibid 

http://www.hpc.org.af/english/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=49
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په پروګرام کې یوه پرمختیایي  راستنېدلو ییز ژوند ته د . د افغانستان د سولې او سوله70امنیتي ځواکونو کې ګډون شامل دي
 . 71يکولو د مشرۍ مسوولیت لر برخه ده، چې د ټولنې د رغونې پروژو د پالن جوړونې او پلي

 نيول اړيکی سياسي .5

کال لپاره د  ۲۰۱۵کال پورې کله چې د سولې عالي شورا د  ۲۰۱۲د لوړې کچې توسعې او خبرو پروسه په پوره ډول تر 
سولې د پروسې نقشه جوړه کړه، پلې نه شوه. په دغه نقشه کې دا هم راغلي وو، چې طالبان او نورې وسله والې ډلې باید 
د سولې په خبرو کې برخه واخلي او دوی باید سیاسي او د اساسي قانون پروسې ته راجذب شي، د سیمه ییزو اړیکو لپاره 

کال په پای کې  ۲۰۱۵موازنې برابرې شي، او په ځانګړي ډول له پاکستان سره امنیتي اړیکي ښې شي، او کله چې د 
 . 72لې د پروسې لپاره یو مهالوېش جوړ شينړیوال ځواکونه په بشپړ ډول افغانستان پریږدي د سو

په دغه نقشه کې یو ګڼ پړاویزه پروسه شامله ده، چې ډېر ټینګار له پاکستان سره د ښو اړیکو په بیا جوړېدو کوي. د الرې 
کال په مارچ کې بشپړ شوی وای، د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو په ملکیت د سولې د  ۲۰۱۲لومړی پړاو چې باید د 

ییزو او نړیوالو هیوادونو سره امنیتي همکاریو ته اهمیت  روسې له پیاوړتیا مالتړ و، چې پکې له پاکستان او نورو سیمهپ
کال تر لومړی نیمې پورې باید بشپړ شوی وای، د افغانستان او پاکستان اړیکو ته  ۲۰۱۳ورکړل شوی و. دویم پړاو چې د 

او نړیوال باور رامنځته کولو له الرې د سولې د پروسې چټکتیا  او د خبرو د ییز  د ځانګړي اهمیت ورکولو سره د سیمه
ییز حل  کې څلورم پړاو د جګړې د سوله اییزیږدیز کال په لومړۍ نیم ۲۰۱۴د  لومړي پړاو لپاره زمینه برابرول وو.

ي کول وو. پنځم پړاو چې باید په لپاره د افغان حکومت، طالبانو او نورو مخالفینو ډلو ترمنځ د شوو تړونونو او خبرو پل
ییزو او نړیوالې  کال کې بشپړ شوی وای، په افغانستان او سیمه کې د اوږدمهالې سولې او تداوم لپاره د سیمه ۲۰۱۵

 . 73همکارۍ پراختیا وه
ه چمتو چې یو غیر ریښتینی او کوچنی سند وبلل شو. د دغه سند پ لشو انتفادونه وځکه  ی باندیکال لپاره نقش ۲۰۱۵د 

کولو کې له مدني ټولنې او افغان وګړو سره مشورې ونه شوې او په دغه پروسه کې د افغان وګړو ګډون له پامه غورځول 
کال له پیل څخه له پاکستان سره د  ۲۰۱۵. که څه هم د 74شوی و او تمرکز یې تر ډېره د لوړې کچې په فعالینو باندې و

کال نیمایی دی  ۲۰۱۶سره د خبرو کولو لپاره ډیر کارونه وشول، خو الهم چې د  اړیکو ښه کولو او د طالبانو له مشرتابه
 د دغه سند نور اصول نه دي پلي شوي. 

 کې دوره په حکومت يووالي ملي د .6

کال له ټاکنو وروسته ولسمشر اشرف غني د افغانستان د سولې او سوله ییز ژوند ته د بېرته ستنېدو په پروګرام  ۲۰۱۴د 
اعالن کړه. د ملي یووالي حکومت په دې باندې ټینګار وکړ  ارادهکې د اصالحاتو راوستلو لپاره د ملي یووالي د حکومت 

د افغانستان د سولې او سوله ییز و د هغوی پاکستاني کوربه وو ته ورسیږو. چې باید په سیاسي ډول د طالبانو مشرتابه ا
کال په نومبر میاشت کې یوه ستراتیژي  ۲۰۱۴تخنیکي کمیټې د دغې موخې لپاره د  ژوند ته د راستنېدلو د پروګرام 

 ۲۰۱۵دا و، چې په منظور کړه. که څه هم په دغه ستراتیژۍ کې د تېر وخت د ډېرې توسعې برخه شته خو بدلون پکې 
کال کې له پاکستان سره د خبرو پر مهال د سولې عالي شورا ګوښه شوه او پر ځای یې په څلور اړخیزو خبرو کې د 
اجرایه ریاست، د ملي امنیت شورا، او بهرنیو چارو وزارت په ګډون د ملي یووالي حکومت بېالبېلو برخو ته ځای ورکړل 

. اوسمهال په دغو 75او چین استازو ګډون کاوه تود افغانستان، پاکستان، متحدو ایاالشو، په دغو څلور اړخیزو خبرو کې 
څلور اړخیزو خبرو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د افغان لوري مشري 

 ژوند ته د راستنېدلو د پروګرام د افغانستان د سولې او سوله ییز کوي. په دغه کار سره د سولې د عالي شورا د مشرۍ او 
کال  ۲۰۱۵کال په بهیر کې تشې پاتې شوې او داسې اوازې وې چې دغه پروګرام به په خپله د  ۲۰۱۵د مشرۍ څوکۍ د 

کال په مارچ کې کله چې محمد اشرف غني واشنګټن ته سفر وکړ د افغانستان  ۲۰۱۵له ډیسمبر مخکې پای ته ورسیږي. د 

                                                                 

 70 Ibid 
 ۲۰۱۱پروګرام پرمختیایي برخه، د سولې عالي شورا،  راستنېدلود افغانستان د سولې او سوله ییز ژوند ته د  71 
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 73 Ibid 
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یوه ګډه اعالمیه کې راغلل چې د امریکا متحده ایاالت به د افغانستان د سولې او سوله ییز ژوند ته د  او متحدو ایالتونو په
بېرته ستنېدو له پروګرام څخه خپل مالي مالتړ ته دوام ورکړي، خو په دغه اعالمیه کې د سولې د عالي شورا یادونه نه وه 

 . 76شوې
ته  ۵۰څخه  ۷۳فرمان کې د سولې د عالي شورا د غړو شمېر له کال په مارچ میاشت کې د ولسمشر په یو  ۲۰۱۶د 

راښکته شو، او د مجاهدینو پخوانۍ مشر پیر سید احمد ګیالني یې د مشر په ډول وټاکل شو. اوس د سولې د عالي شورا 
و د پروګرام د ییز ژوند ته د بېرته ستنېد یې ښځې دي( لري. د افغانستان د سولې او سوله ۳غړي )چې  ۱۵یه کمېټه یاجرا

کال د جوالی تر پایه  ۲۰۱۶چارواکو په وینا د اپرېل په لومړۍ نېټه د سولې والیتي کمیټې وځنډول شوې، ځکه پروګرام د 
کال وروسته هم دا پروګرام تمویل  ۲۰۱۵پورې تر یوې ارزونې الندې دی. معلومه نه وه، چې نړیوال مرستندویان به له 

ییز ژوند ته د بېرته ستنېدو د پروګرام  کوچنۍ پروژې چې موخه  فغانستان د سولې او سولهکړي کنه. چې په پایله کې د ا
 .  77کال له لومړۍ ربعې څخه وروسته وځنډول شوې ۲۰۱۵یې د پخال شوو جنګیالیو له ټولنو سره مرسته وه، د 

ارزونه دوام لري، د مارچ په  رام ییز ژوند ته د راستنېدلو د پروګ د افغانستان د سولې او سولهپه داسې حال کې چې 
میاشت کې په کابل کې د مدني ټولنې د یوې ناستې پر مهال د سولې د عالي شورا چارواکو وویل چې په څلور اړخیزو 

ییزو هېوادونو سره د خبرو مشري وکړي. که جنګیالیو بیا  خبرو کې به بیا هم د افغانستان پالوی له طالبانو او سیمه
له شرط څخه خبرې وکړي نو دوی به د سولې له عالي شورا سره خبرې کوي. د مارچ او اپریل په  غوښتل چې پرته

میاشتو کې  د سولې عالي شورا د افغانستان د مخالفینو له دویمې لویې ډلې حزب اسالمي سره خبرې روانې کړې دي. د 
 مې تر لومړیو پورې دغو خبرو کومه پایله نه درلوده خو دوام یې درلود. 

 ننګونې او پايلې .7

د پروګرام  یوه منځمهالې ارزونه  راستنېدلوییز ژوند ته د کال کې د افغانستان د سولې او سولهزیږدیز  ۲۰۱۳که څه هم په 
ییز ژوند ته د  . د افغانستان د سولې او سوله78مطالعې لپاره و نه کتل شوه ېوشوه، خو دغه ارزونه خپره نه شوه او د دغ

چې  ،په اړه د تمویلوونکو یو جامع رپوټ د استرالیا د حکومت د ارزونې رپوټ دی، چې پکې څرګنده شوې ده راستنېدلو
ښه فعالیت نه کوي؛ د ټولنې د پرمختګ د پروژو په پلي د افغانستان د سولې او سوله ییز ژوند ته د راستنېدلو پروګرام 

ر خنډونه په ګوته کړي او وایي د پروژو د پایلو په اړه ېمله ډکولو کې یې د بودیجې د کم لګښت او کمزوري مدیریت له ا
اندیښنې وې.  والورته جګړې ته د مخه کولو او د پخال شوو کسانو د ناسم ثبت په اړه هم د برخه ېلږ راپورونه خپریږي. ب

زمینه برابره ، چې د اوږدمهالي پخالینې باید داسې وروزل شي کسان يپه ارزونه کې وړاندیز شوی و، چې پخال شو
ییز ژوند ته د بېرته ستنېدو د پروګرام  او د تحکیم  . د ځینو څېړنو له مخې، په طالبانو د افغانستان د سولې او سوله79کړي

)ډي، د د پروګرام  راستنېدلوصلح پروګرام اثر په پخوانیو وسله والو ډلو د ډایاګ او بې وسلې کولو او ملکي ژوند ته د 
د تګالرې او  ییز ژوند ته د راستنېدلو د پروګرام  د افغانستان د سولې او سوله.  80پرتله لږ دی ډي، آر( د اغېزې په

پوښتنه شته ده، په ځانګړي ډول په دې برخه کې چې پروګرام په تېرو درېیو لسیزو کې د جګړو  بنسټیزهتمرکز په اړه هم 
 او بې عدالتیو یوې بشپړې کتنې ته نه دی چمتو او یوازې د طالبانو په مشرۍ مخالفت ته پاملرنه کوي. 

 پخالينه: کميت او کيفيت

په ټولیز ډول ولې او سوله ییز ژوند ته د راستنېدلو پروګرام د افغانستان د سمې نیټې پورې  ۳۱کال د سپټمبر تر  ۲۰۱۵د 
وسلې یې راټولې کړې، او د  ۸۱۰۱یې وړاندې کړې،  ټولګې ۱۰۴۶۱مخالفین پخال کړي، د انتقالي مرستې   ۱۰۵۷۸
. په داسې حال کې چې دغه 81کوچنۍ پروژې پلې کړې دي ۱۶۱والیتونو کې  ۲۴غړو لپاره یې په  ۱۹۱۰۰۰ټولنو د 

کې د پخالینې کچه کمه  لړکال په  ۲۰۱۵پروګرام د هغو په پرتله دوه برابره زیاتې دي، خو د سولې د ټینګښت ې د شمېر
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. د تنه پخال شوي ۱۷۴ه ربعه کې یوازې یمېاو په دراېښودې مخالفینو وسلې پر ځمکه  ۴۵۹شوې ده: په لومړۍ ربعه کې 
 .82 شوي ووتنه پخال ۱۷جون په میاشت کې په ټول هېواد کې یوازې 

، د مدني ټولنې . په هر حال83رې لږې ديېان کله چې په افغانستان کې د جګړو موسمي ماهیت ته هم ګورو دغه شمېرې ډ
غړو چې د دغه رپوټ لپاره یې مرکې کړې دي، د پخال شوو کسانو د کمیت پر ځای یې د وی کیفیت ته اهمیت ورکړی او 

ر یې یا په ریښتیني ډول مخالفین نه وو، یا د ټیټې ېپخال شوو کسانو ډ روډې ۱۰۰۰۰دا یې څرګنده کړې چې له دغو تر 
کچې مخالفین وو، چې ځایونه یې بېرته ژر ډک شوي وو او یا هم دوی بېرته جګړې ته مخه کړې وه. همدا ډول نظریه په 

 ۵۰یل شوي وو، تر په یوه مطالعه کې هم راغلې وه چې پکې و روزنیزې او څېړنیزې موسسېکال کې د سولې د  ۲۰۱۲
.  په نورو رپوټونو کې څرګنده شوې ده، چې د پخال 84سلنه زیات پخال شوي کسان په حقیقت کې غیر جنګي مجرمین وو

چې ښایي د طالبانو له ډلې سره به هېڅ اړیکه هم ونه  ،لو غړي ديشوو کسانو یوه زیاته برخه یې د ازادو وسله والو ډ
سلنه پخالینه په هغو والیتونو کې شوې وه، چې د  ۸۵کال پورې  ۲۰۱۱ړ دی، چې تر . دا رپوټ په دغه حقیقت وال85لري

 . د هغو خلکو په منځ کې چې په لومړیو کې د افغانستان د سولې او سوله ییز ژوند ته د86مخالفینو جګړې پکې لږې وې
زب اسالمي سره تړلی باله او پخپله مخالفینو هغه ډله وه چې ځان یې له ح ۱۰۰له پروګرام سره یو ځای شول د  راستنېدلو

کسانو یوه بله د  ۱۶۰ – ۱۰۰سیمه کې یې طالبانو ته له یوې جګړې بایللو وروسته له پروګرام سره یو ځای شول، او د 
. د یوې 87له پروګرام سره یو ځای شولافغانستان په سیمه ییزو پولیسو کې د جذبېدو لپاره  د، چې ډله هم وهپلوې دولت 

رپوټ سره ورته دي، د دغه کار المل د لوړې کچې خبرو په ګډون د یوې سیاسي پالیسۍ  دغهړنې له مخې چې پایلې له څې
پرته له دغې ویرې له پروګرام  ترڅونه شتون دی، چې د منځنۍ کچې قوماندانانو )او د دوی کسانو( ته الره هواره شي 

ا په نښه کیږي او له بلې خوا به د حکومت )یا د حکومت د ملګرو( سره یو ځای شي چې له یوې خوا به د مخالفینو له خو
 . 88امنیتي ځواکونو له خوا په نښه کیږي

ری ېډ»په فعالیتونو کې بوخت و،  راستنېدلوییز ژوند ته د  د مدني ټولنې د یو فعال په اند چې نوموړی د سولې او سوله
یوه ټوکه بولي: دوی له پروسې سره یوځای کیږي، راستنېدلو پروګرام د افغانستان د سولې او سوله ییز ژوند ته د مخالفین 

یو بېکاره ټوپک سپاري، یو څه پیسې تر السه کوي، د یو  څه وخت لپاره ارام وي او بیا بېرته له مخالفینو سره یوځای 
د رپوټونو له مخې، د مرکز  سرچینو. د متحدو ایالتونو د سولې د انسټیټیوټ او د ناروې د سولې راوستلو د 89«کیږي

و شره یې د سیمه ییزو ملېېییزو پولیسو کې ګومارل شوي دي، چې تر ډ ډېری پخال شوي کسان د افغانستان په سیمه
کړې ده، چې دا په  جوړهشتون په پایله کې یې یوه بله ستونزه ه پیاوړتیا ته الره هواره کړې ده، او د حساب ورکولو د ن

. خلک دې پروسې ته هم 90وښۍ رامنځته کوي چې د طالبانو شته جګړې ته الره هوارويخپل وار سره یو لړ داسې ناخ
شو ته د قانونیت ورکولو ېزمونو له الرې جنګیالیو او سیمه ییزو ملېکانېمخالفینو ته د مکافاتو ورکولو او د دولت د رسمي م

 . 91په سترګه ګوري

 غړيتوب او مسوليتد سولې د عالي شورا او د سولې د واليتي شوراګانو 

تنه یې له هغو سیاسي ډلو سره تړلي و چې د  ۵۳ټاکل شویو غړیو څخه  ۷۰کال کې د سولې د عالي شورا له  ۲۰۱۰په 
 ۱۲له جمعیت اسالمي / شورای نظار،  ۸یې له حزب اسالمي،  ۱۳کلونو په کورنۍ جګړو کې ښکیلې وې،  ۹۰ – ۱۹۸۰

                                                                 
او  ۶کال د دریمې ربعې د پرمختګ رپوټ، د ملګرو ملتونو پرمختیایي پرورګرام،  ۲۰۱۵ز ژوند ته د بېرته ستنېدو د پروګرام د د افغانستان د سولې او سوله یی 82

 ۱۶کال د دویمې ربعې د پرمختګ رپوټ، د ملګرو ملتونو پرمختیایي پرورګرام،  ۲۰۱۵د افغانستان د سولې او سوله ییز ژوند ته د بېرته ستنېدو د پروګرام د 
پخال  ۵۳۸کال دریمه ربعه  ۲۰۱۲پخال شوي کسان، د  ۷۹۹کال دریمه ربعه،  ۲۰۱۱د ملګرو ملتونو د پرمختیایي پروګرام د پرمختګ د رپوټ له مخې: د  83

 ۲۰۱۴(، ۱۵۰۳) ۲۰۱۳(، ۲۹۹۹) ۲۰۱۲(، ۳۱۹۴) ۲۰۱۱پخال شوي کسان، کلنۍ شمیرې هم کمې شوې دي،  ۵۶۳کال دریمه ربعه  ۲۰۱۴شوي کسان، د 
 (. ۱۱۴۵)اټکل شوي  ۲۰۱۵(، ۱۸۱۶)

کال د مارچ میاشت،  ۲۰۱۲د سولې د زده کړو او مطالعې اداره، د « نااوریدل شوي غږونه: د سولې د پروسې په اړه د افغانانو اندونه» 84
۳۶979724091.pdfhttp://www.ptro.org.af/site_files/13  

http://www.irinnews.org/report/98154/afghan-مه نیټه  ۴کال د جون  ۲۰۱۳ایرین اسیا، د « د افغانستان د پخالینې د پروګرام کتنه» 85 
spotlight-the-in-mesche-reintegration  

 ۲۰۱۱، «اغیز یا ترکیب؟»دیدي دیرکسین،  86 
 87 Ibid. 
 کال د مارچ میاشت،  ۲۰۱۴، د «په افغانستان کې د وسله والو ډلو پخال کول»دیدي دیرکسین،  88 
 .۲۰۱۴د افغانانو خبرې،  89 
، «وروسته د نوې پالیسۍ فرصتونه  ۲۰۱۴ناروې په افغانستان کې: له »کال د سپتمبر میاشت؛ او ریمي کالویټ،  ۲۰۱۱د « اغیز یا ترکیب؟»دیدي دیرکسین،  90 

کال د اکتوبر  ۲۰۱۳د ناروې د سولې راوستلو د منابعو مرکز، د کارپوهانو ارزونه، د 
میاشت. 

 http://www.peacebuilding.no/var/ezflow_site/storage/original/application/58ba9792cc5515cbb4c30f4bf6d31f1d.pdf. 
 .۲۰۱۴د افغانانو خبرې،  91 

http://www.ptro.org.af/site_files/13979724091.pdf
http://www.ptro.org.af/site_files/13979724091.pdf
http://www.irinnews.org/report/98154/afghan-reintegration-scheme-in-the-spotlight
http://www.irinnews.org/report/98154/afghan-reintegration-scheme-in-the-spotlight
http://www.irinnews.org/report/98154/afghan-reintegration-scheme-in-the-spotlight
http://www.peacebuilding.no/var/ezflow_site/storage/original/application/58ba9792cc5515cbb4c30f4bf6d31f1d.pdf
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. مدني ټولنه نیوکې کوي چې د سولې د عالي شورا ډیری 92حکومت سره تړلي وومو کلونو له  ۱۹۹۰د طالبانو د رژیم د 
 . 93غړي د بشري حقونو په سرغړونو تورن دي او د سولې راوستلو په برخه کې هیڅ پایلې نه لري

ګټو  په ورته ډول ډېری افغانان چې د سولې د عالي شورا د غړو د پوښتنې وړ مخینې یا وړتیا نه لرلو یا فساد او شخصي
کال کې د  ۲۰۱۱. په 94، د سولې عالي شورا او د سولې والیتي شورا ګانو ته د شک په سترګه ګوريډاډمن ندیپه اړه 

د سولې په پرتله په جګړه کې ښه تجربه »مدني ټولنې ډلو په یوه عامه بیانیه کې وویل، چې د سولې د عالي شورا غړي 
مشر هم ومنله چې د سولې په پروسه کې داسې خلک هم شته چې په  ان د سولې د عالي شورا د ګډې دارالنشا«. لري

کال په یو رپوټ کې راغلي چې عام خلک الهم فکر کوي چې د افغانستان  ۲۰۱۴. د 95مخکېنیو تاوتریخوالو کې ښکېل وو
ي ګټو ته پر د سولې او سوله ییز ژوند ته د راستنېدلو پروګرام د داسې کسانو له خوا پر مخ بېول کیږي، چې خپلو شخص

 . 96اساسي قانون ترجېح ورکوي
فساد د سولې په والیتي کمېټو کې هم شته. په فاریاب کې د یو پخال شوي قوماندان له خولې څخه د یو رپوټ پر بنسټ، د 
سولې والیتي کمیټې له دغه قوماندان غوښتي وو، چې رسنیو ته خپلې وسلې تر هغه څه کمې وښیي چې ده په ریښتینې 

. په نورو رپوټونو کې په ډاګه شوې، چې د ټولنې 97رلې وې، ترڅو د کمیټې غړي دغه وسلې د ځان لپاره وساتيډول سپا
مشران د سولې والیتي داراالنشاګانو او د سولې والیتي کمیټو ته په بشپړ ډول د داسې سیاسي جوړښتونو په سترګه ګوري 

، دا یوه داسې مفکوره ده چې د دغو جوړښتونو په اړه د چې د جګړې یا منځګړیتوب په تحلیل کې هیڅ مهارت نه لري
. د 98ټولنو د ناسم پوهاوي المل شوې ده او دوی فکر کوي چې د سولې والیتي شوراګانې  د منځګړیتوب دنده نه لري
الیتي افغانستان د سولې او سوله ییز ژوند ته د راستنېدلو د پروګرام د څارنې د استازي د موندنو له مخې، د سولې د و

داراالنشاګانو او د سولې د والیتي کمیټو ځینو مشرانو د ټولنو پرمختیایي پروژې د خپلو شخصي ګټو او د ټولنې د ځانګړو 
برخو د ګټې لپاره کارولې دي، چې په پایله کې یې سیمه ییزې شخړې ډیرې شوې دي او د سولې د والیتي کمیټو او د 

 . 99ال زیات خرابیدو المل شوي دي سولې د والیتي داراالنشاګانو د شهرت د
په اساسي ډول، د سولې د عالي شورا او د سولې د والیتي کمیټو د دندو په اړه سم معلومات نشته. دا هیڅکله هم څرګنده 
نشوه چې ایا د سولې عالي شورا د دې لپاره جوړه شوې چې د بې طرفه منځګړي په ډول جګړه کوونکې ډلې د خبرو میز 

. د همدغه 100کله چې رسمي خبرې پیلیږي نو دغه شورا به د حکومت په استازیتوب په خبرو کې ګډون کويته کینوي یا 
 ناڅرګندې دندې په پایله کې، د سولې د عالي شورا غړو په تیرو پنځو کلونو کې دواړه دندې ترسره کړې دي. 

 اظرفيت او وړتيا

ند ته د راستنېدلو د پروګرام په پلي کېدو کې اوږده ځنډونه د وړتیا موضوع ګانو د افغانستان د سولې او سوله ییز ژو
په جوړولو کې د سولې والیتي کمېټو او د هغوی مالتړو  ووییزې زیربنا رامنځته کړي دي. د بانکي حسابونو په څېر سیمه

ومت د زیږدیز کال تر مې میاشتې پورې، سره له دې چې حک ۲۰۱۱ډلو تر ټاکل شوي وخت زیات وخت لګولی دی. د 
میلیونه امریکایي  ۸میلیونه امریکایي ډالر تر السه کړي وو، خو دوی یوازې تر  ۱۳۳پخالینې لپاره د بېلو شوو پیسو 

میلیونه  ۶۳میلیونه امریکایي ډالرو څخه یوازې  ۱۷۶کال پورې پروګرام ته د بېلو شوو  ۲۰۱۳. تر 101ډالرو لږ لګولي وو

                                                                 

 ۲۰۱۰، د افغانستان د څیړونکو شبکه، «ه عالي شورا کې مخکیني طالباند سولې پ»تامس روټینګ،  92 
/20101020TRuttig_ExT_in_HPC.pdfcontent/uploads/downloads/2012/10-analysts.org/wp-http://www.afghanistan  

کال د جنورۍ  ۲۰۱۲، د افغانستان د څیړنې او ارزونې مرکز، د «په افغانستان کې د جګړې د زیانونو عالجول»ایمیلي وینټربوتام،  93 
.http://www.areu.org.af/Uploads/EditionPdfs/1201E-میاشت، 

Healing%20the%20Legacies%20of%20Conflict%20in%20Afghanistan%20SP%202011.pdf 
 کال د اګست میاشت ۲۰۱۴او ډیموکراسۍ د برابرۍ اداره، د ، د سولې «په افغانستان کې ښځې، سوله او امنیت »جینینګز او ماري س. هوبر، -هنا پارټیز 94 
، د ۷۴، د متحده ایاالتو د سولې انسټیټیوټ، د سولې سند «د افغانستان د سولې عالي شورا نده توانیدلط د مدني ټولنې غړو ته برخه ورکړي»پاټریشیا ګراسمن،  95 

http://www.usip.org/sites/default/files/PB74-مه نیټه،  ۱۰کال د جنورۍ  ۲۰۱۱
Afghan_High_Peace_Council_Fails_to_Reflect_Afghan_Civil_Society.pdf  

 ۲۰۱۴د افغانانو خبرې،  96 
 97 Ibid 
http://www.c-، ۸۵ – ۸۲، ۲۵، ګڼه «افغانستانة سیمه ییزه حکومتوالي، ملي پخالینه، او د ټولنې پخالینه»کریم مرچانټ او غالم رسول رسولي،  98 

.pdfr.org/sites/default/files/Accord25_Afghanistan  
 ۲۰۱۴، د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام، «د افغانستان د سولې او پخالینې د پروګرام د پروژې د پرمختګ کلنی رپوټ» 99 
مه  ۹کال د جوالی  ۲۰۱۵، پارن پالیسي، د «څنګه د افغانستان د سولې ماته شوې پروسه جوړه کړو»میچلي بارسا،  100 

  process/-peace-broken-afghanistans-fix-to-https://foreignpolicy.com/2015/07/09/howنیټه
، د ۱۰۶االتو د سولې انسټیټیوټ، د سولې سند د افغانستان د سولې او پخالینې د پروګرام په ترڅ کې پخالینه، د متحده ای« اغیز یا ترکیب؟»دیدي دیرکسین،  101 

 .http://www.usip.org/sites/default/files/PB%20106.pdfمه نیټه،  ۲۲کال د سپتمبر  ۲۰۱۱

http://www.afghanistan-analysts.org/wp-content/uploads/downloads/2012/10/20101020TRuttig_ExT_in_HPC.pdf
http://www.afghanistan-analysts.org/wp-content/uploads/downloads/2012/10/20101020TRuttig_ExT_in_HPC.pdf
http://www.areu.org.af/Uploads/EditionPdfs/1201E-Healing%20the%20Legacies%20of%20Conflict%20in%20Afghanistan%20SP%202011.pdf
http://www.areu.org.af/Uploads/EditionPdfs/1201E-Healing%20the%20Legacies%20of%20Conflict%20in%20Afghanistan%20SP%202011.pdf
http://www.usip.org/sites/default/files/PB74-Afghan_High_Peace_Council_Fails_to_Reflect_Afghan_Civil_Society.pdf
http://www.usip.org/sites/default/files/PB74-Afghan_High_Peace_Council_Fails_to_Reflect_Afghan_Civil_Society.pdf
http://www.usip.org/sites/default/files/PB74-Afghan_High_Peace_Council_Fails_to_Reflect_Afghan_Civil_Society.pdf
http://www.c-r.org/sites/default/files/Accord25_Afghanistan.pdf
http://www.c-r.org/sites/default/files/Accord25_Afghanistan.pdf
http://www.c-r.org/sites/default/files/Accord25_Afghanistan.pdf
https://foreignpolicy.com/2015/07/09/how-to-fix-afghanistans-broken-peace-process/
http://www.usip.org/sites/default/files/PB%20106.pdf
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زیږدیز کال کې د مالي څار د کمېټې یوازې دوه ناستې برابرې شوې وې په  ۲۰۱۴. په 102امریکایي ډالر لګول شوي وو
داسې حال کې چې په هره ربعه کې یوه ناسته اړینه ده، او د مالي څار د کمېټې وروستۍ ناسته هم جوړه نه شوه خو یو مهم 

کې د افغانستان د سولې او کال کې په ټولو برخو  ۲۰۱۴المل یې په هغه وخت کې د ستونزمن سیاسي بدلون دوام و. په 
( د ۲۰۱۴) ۱۳۹۳، او کله چې دغه سلنه په 103سلنه وه ۷۵سوله ییز ژوند ته د راستنېدلو پروګرام د بودیجې د لګښت کچه 

سلنې سره پرتله کوو، بیا  ۳۵سلنې او د پرمختیایي بودیجې له  ۶۶افغان حکومت د عمومي عملیاتي بودیجې د لګښت له 
 . 104هم دا یوه ښه سلنه ده

کال تر  ۲۰۱۱کال کې پیل شو خو د  ۲۰۱۰که څه هم د افغانستان د سولې او سوله ییز ژوند ته د راستنېدلو پروګرام په 
مې پورې الهم د مهمو جنګیالیو د ثبت او پخالینې لپاره یوه معیاري عملیاتي کړنالره نه وه  او ایساف الهم د پخالینې د 

کال په  ۲۰۱۱بوخت و. که څه هم دغه عملیاتي کړنالره او د ثبتولو کړنالرې د س په جوړولو یثبت او څارنې د دیټاب
نیمایي کې معرفي شوې، خو الهم د ثبت د پروسې د جدیت او روڼتیا په اړه اندیښنې وې ترڅو د بشري حقونو څرګندو 

ثبت د پروسې په اړه کال په جوالی میاشت کې د سولې عالي شورا د  ۲۰۱۱سرغړوونکو ته پکې ځای ورنه کړل شي. د 
کال د جنورۍ په میاشت کې  ۲۰۱۳. د 105د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمېشنرۍ / یوناما یو لړ وړاندیزونه ومنل

یوناما ولیدل چې د ثبت پروسه الهم ځینې وختونه د ثبت پروسه د پروګرام د پخالینې د برخې د لومړي پړاو پر ځای په 
امله هغه کسان چې پخال ه کال د بښنې د قانون او سیاسي هوډ د نشتون ل ۲۰۰۸یده، او د وروستیو پړاوونو کې نه پلې ک

. که څه هم داسې خبرونه شته چې د پخالینې د 106کیږي په بشپړ ډول د بشري حقونو د سرغړونو لپاره نه ارزول کیږي
س کې یمات شته چې څه په دغه ډیټابکال تر نیمایي پورې فعال و، خو په دې اړه لږ معلو ۲۰۱۵ثبت او څارنې ډیټابس د 

 . 107شامل دي، څنګه کارول کیږي او څه اغېزناکتوب لري

 پوهاوی

ییز ژوند ته د راستنېدلو د پروګرام یو پیاوړی ټکی د پروګرام په اړه د لوړې کچې پوهاوی  د افغانستان د سولې او سوله
ولو سیمو کې په نمونه ټاکل شوو والیتونو کې په یوې له خو د افغانستان په ټ PTROکال په لومړیو کې د  ۲۰۱۲دی. د 

سلنه ښځینه وو د افغانستان د سولې او سوله ییز ژوند  ۶۵سلنه نارینه وو او  ۷۶ترسره شوې سروې کې څرګنده شوه چې 
ځوابونو کې  ته د راستنېدلو د پروګرام نوم اورېدلی و او د ولسوالیو د مرکزونو د خلکو او د ولسوالیو د بانډو د خلکو په

کال کې د ملګرو ملتونو د پرمختیایي پروګرام له خوا د افغانستان د سولې او  ۲۰۱۳هم ډیر توپیر نه و. پر دې سربیره، په 
سوله ییز ژوند ته د راستنېدلو د پروګرام په اړه په یوه ترسره شوې سروې کې څرګنده شوه چې ډیری افغانانو د افغانستان 

کال کې، د سولې والیتي کمیټو د ټاکنو  ۲۰۱۴. په 108ند ته د راستنېدلو د پروګرام نوم اوریدلی دید سولې او سوله ییز ژو
. سره له دې چې په ملي کچه د 109زیات د پوهاوي فعالیتونه ترسره او ثبت کړي دي ۲۰۰اړوندو فعالیتونو په ګډون تر 

شورا د ښځو کمېټې د سولې د عالي شورا له کال کې د سولې د عالي  ۲۰۱۴سولې په پروسه کې د ښځو رول کم دی، په 
په نامه یو کمپاین پیل کړ. د پارلمان د یوې غړې ګاللۍ نور « سولې او اوربند لپاره د افغان ښځو د غوښتنې»الرې د 

صافۍ په وینا، ښځې دروازه په دروازه وګرځېدلې او د ښځو ترمنځ یې ناستې برابرې کړې. په سلګونه ښځو په خپله 

                                                                 

 مه نیټه ۴کال د جون  ۳۲۰۱، ایرین اسیا، د «د افغانستان د پخالینې پروګرام ته کتنه» 102 
 spotlight-the-in-scheme-reintegration-http://www.irinnews.org/report/98154/afghan. 
 ۲۰۱۴ګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام، ، د مل«د سولې پروګرام د پروژې د پرمختګ کلني رپوټ» 103 

 ۲۰۱۴، د سولې او ډیموکراسۍ د برابرۍ اداره، د «کال د ملي بودجې خپلواکه کتنه ۱۳۹۴د افغانستان د »ماري س. هوبر، موریټس راډ، او شمسیه نوري،  104
  Snapshot_English.pdf-Budget-content/uploads/2014/03/1394-afg.org/wp-http://www.epdکال د نومبر میاشت، 

د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي « د عالي کمیشنرۍ د شرایطو الرښوونېپه نړۍ کې د افغان پناه غوښتونکو د ارزونې لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو » 105 
مه نیټه،  ۶کال د اګست  ۲۰۱۳کمیشنري، د 

http://www.unhcr.ch/fileadmin/infolegales/1_droit_des_refugies/6_information_sur_payes/6_2_asie/frz_afghanistan_e
ligibility_guidelines.pdf  

د بشري حقونو کونسل، د  ، د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله،«په افغانستان کې د بشري حالت په اړه د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنر د بشري حقونو رپوټ» 106 
 .pdf-22-HRC-http://www.ohchr.org/Documents/Countries/AF/A.37 مه نیټه،  ۲۸کال د جنورۍ  ۲۰۱۳

.30qr-01-http://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2014-ه نیټه، م ۳۰کال د جنورۍ  ۲۰۱۴د متحده ایاالتو کانګریس ته رپوټ، سیګار، د  107 

governance.pdf-section3 
مه  ۴کال د جون  ۲۰۱۳، د سیمه ییزو معلوماتو شبکه، د «د افغانستان د پخالینې پروګرام ته کتنه» 108

 .http://www.refworld.org/docid/51b5b1844.htmlنیټه.
 ۲۰۱۴، د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام، «کال د پروژې د پرمختګ کلنۍ رپوټ ۲۰۱۴د سولې د پروګرام د » 109

http://www.irinnews.org/report/98154/afghan-reintegration-scheme-in-the-spotlight
http://www.epd-afg.org/wp-content/uploads/2014/03/1394-Budget-Snapshot_English.pdf
http://www.unhcr.ch/fileadmin/infolegales/1_droit_des_refugies/6_information_sur_payes/6_2_asie/frz_afghanistan_eligibility_guidelines.pdf
http://www.unhcr.ch/fileadmin/infolegales/1_droit_des_refugies/6_information_sur_payes/6_2_asie/frz_afghanistan_eligibility_guidelines.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/AF/A-HRC-22-37.pdf
http://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2014-01-30qr-section3-governance.pdf
http://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2014-01-30qr-section3-governance.pdf
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زیات السلیکونه راټول شول ترڅو یوناما، ولسمشر کرزي، د ملګرو ملتونو  ۳۰۰۰۰۰لیکونه وکړل او تر خوښه الس
 .110عمومي منشي بانکي مون او د طالبانو استازو ته وړاندې شي

د افغانستان د سولې او سوله ییز ژوند ته د راستنېدلو د پروګرام څخه بهر هم یو شمیر هڅې شوې دي لکه د سولې د 
ادارو او د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون  ۱۳په اړه د افغان وګړو خبرې اترې چې د مدني ټولنې د نوښت 

له خوا تر سره شوې، چې موخه یې د افغان وګړو ترمنځ د سولې او پخالینې په اړه د پوهاوي د لوړولو له الرې د خلکو 
ه ن کې د دوام لرونکې سولې د راوستلو لپاره د پالیسي جوړوونکو لپیاوړي کول و ترڅو ډاډ رامنځته شي چې په افغانستا

خوا په ټولو پروسو کې د خلکو قانوني خفګانونه، اندیښنې او غوښتنې اوریدل کیږي، حل کیږي او په پالیسۍ کې ورته 
شي او د . زیاتې هڅې شوې دي ترڅو د ښځو په منځ کې د سولې د پروسې په اړه پوهاوی زیات 111برخه ورکول کیږي

ه دوی ګډون ته وده ورکړل شي لکه د افغان ښځو د شبکې، سولې د ادارې، او د سولې او ډیموکراسۍ د برابرۍ د ادارې ل
 خوا ورکړل شوې روزنې او ورکشاپونه، دا داسې هڅې وې چې نړیوالې ټولنې یې زیات مالتړ وکړ. 

 و کسانو امنيتد پخال شو

دو ېڅخه د ګواښونو په اړه شکایت کړی دی، لکه د سولې له پروسې سره د یو ځای ک لو سرچینوېالبېپخال شوو کسانو له ب
شو لکه د افغانستان ېګواښونه، او د حکومت پلوه ملله لوری او ګواښونه، د طالبانو  ځورونیخوا ه په اړه د افغان حکومت ل

ر قوماندان په امنو کورونو ېهم یو شم رپوټ له مخې، که څه هکال د یو ۲۰۱۱. د 112خوا ګواښونهه پولیسو ل وییز سیمه
. د 113لريه رته خپلو کلیو ته الړل، خو پروګرام الهم د دوی د ساتنې لپاره یوه سیستماتیکه الره نېاو نور یې ب وکې و

کال د کلني رپوټ له مخې، دا منل شوې ده چې د پیسو د کموالي او د امنو  ۲۰۱۴ملګرو ملتونو د پرمختیایي پروګرام د 
دلی د هغو ېییز ژوند ته د راستنېدلو پروګرام ال هم نه دی توان شتون له امله، د افغانستان د سولې او سولهه و د نکورون

 . 114الړ شيوشي کوالی د اوږدې مودې لپاره خپلو کورونو ته ه پخال شوو کسانو مالتړ وکړي چې ن
کله چې جنګیالي د سولې له  انوالتیا د کمولو المل کیږي، ېرې پایلې لري. لومړی دا چې دغه ستونزه د لېدا موضوع ډ

خپله د ه امله دوی باید په پروسې سره پیوستون غواړي نو کله چې له ښاري سیمو څخه بهر کیږي د حکومت د ناتوانۍ ل
ونه د ری غواړي چې په امنو کورونو کې پاتې شي، چې دغه کورېهمدې امله، ډ لهغم وخوري.  د خوندیتوبخپلو ځانونو

نۍ څیړنې په ېهغو جنګیالیو د اړتیاوو پوره کولو لپاره هم بسنه نه کوي چې مخکې له پروګرام سره یوځای شوي دي. مخک
شتون او د ژوند ه ری پخال شوي کسان غواړي خپلې کورنۍ ښاري سیمو ته یوسي، خو د کاروبار د نېډاګه کړې ده چې ډ

ری وخت پخال شوی کس په ښار کې پاتې کیږي او کورنۍ یې پخپله ېی، نو ډشي کواله رو لګښتونو له امله دغه کار نېد ډ
نه ناوړه ری پخال شوي کسان داسې فکر کوي چې دوی ې. وروستي رپوټونه په ډاګه کوي چې ډ115ټولنه کې پاتې کیږي

دغه رپوټ لپاره . د 116دو له امله له ګواښونو سره مخ ديې، مالتړ یې نه کیږي او له حکومت سره د یو ځای کګټنه وشوه
 و کسانو سره ترسره شوې مرکه د دغو موندنو تصدیق کوي. له پخال شو

 و کسانو مالتړ او د ټولنې رغونهد پخال شو

د افغانستان د سولې او سوله ییز ژوند ته د راستنېدلو پروګرام د ټولنې د رغونې په برخه کې ځینې السته راوړنې لري. له 
والیتونو کې  ۲۰وزارت د مسلکي زده کړو پروژو په  لولینوټولنیزو چارو، شهیدانو او مع خوا د کار،ېکال را په د ۲۰۱۲
د ټولنې ښځینه غړي( ته مسلکي زده کړې  ۱۲۱۵د ټولنې نارینه غړي،  ۲۲۰۰پخال شوي کسان،  ۱۹۶۵خلکو ) ۵۴۰۰

ره پاملرنه د دغو ېکې ډکال  ۲۰۱۴کال کې بشپړې شوې؛ په  ۲۰۱۳ری دغه پروژې په ېورکړې دي. په هر حال سره، ډ
کال کې د افغانستان د سولې او سوله ییز ژوند ته د راستنېدلو د پروګرام  ۲۰۱۵، او په هپروژو د اغیز معلومولو لپاره وشو

سلنه روزل شوو کسانو  ۳۰والیتونو کې له  ۱۲د نامعلومې راتلونکې له امله د پروژو پلي کول ودرول شول. سروې په 

                                                                 

، یوناما، «د سولې د شورا د ښځو څانګه د اوربند او سولې غوښتلو لپاره د السلیکونو راټولولو کمپاین پیل کړ د افغانستان» 110 
۲۰۱۴http://unama.unmissions.org/Default.aspx?ctl=Details&tabid=12254&mid=15756&ItemID=37691. 

کال د سپتمبر  ۲۰۱۱، د «بنسټ ایښودل د سولې په اړه د افغانانو خبرې: د سولې د یوې شاملې پروسې د» 111 
  http://mfa.gov.af/Content/files/People's%20Dialogue%20FINAL%20report.pdfمیاشت.

 مه نیټه ۴کال د جون  ۲۰۱۳، ایرین اسیا، د «د افغانستان د پخالینې پروګرام ته کتنه» 112
ightspotl-the-in-scheme-reintegration-http://www.irinnews.org/report/98154/afghan 

 کال د سپتمبر میاشت،  ۲۰۱۱، د «اغیز یا ترکیب»دیدي دیرکسین،  113 

 ۲۰۱۴د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام، « کال کې د سولې د پروګرام د پروژې د پرمختګ کلنۍ رپوټ ۲۰۱۴په » 114  

ترومسو د پوهنتون د سولې د مطالعاتو مرکز،  ، د«دوه برابره پیچلتیا: په افغانستان کې د جګړې المله»زبرا بهمن او سټینا تورجیسین،  115 
۲۰۱۲http://uit.no/Content/307294/Afganistan_Report_Final.pdf  

 ۲۰۱۴د افغانانو خبرې،  116 
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، که څه د روزنو او کاروبار ترمنځ اړیکه نه وه کنټرول وسلنه یې په کار بوخت و ۷۵له دوی څخه  سره ترسره شوه، چې
 . 117شوې

د ساتنې پالن شوي پروګرام لږ اغیز درلود چې د ملګرو ملتونو د پرمختیایي پروګرام له خوا یې د افغانستان د  د کرنې
د  ،دهه وټ کې یادونه نه ده شوې. دا په دې معنا چې روښانه نسولې او سوله ییز ژوند ته د راستنېدلو د پروګرام په رپ

دغه پروګرام ترکومه بریده د افغانستان د سولې او سوله ییز ژوند ته د راستنېدلو د پروګرام له فعالیتونو سره اړیکه کرنې 
ې پروګرام په نه مالتړ د کرپ سوله ییز ژوند ته د راستنېدلوخوا، د سولې او ېکال را په د ۲۰۱۲لري. په هر حال سره، له 

کال کې د  ۲۰۱۴هکتاره ځمکه ځنګل کړې ده، او په  ۱۲۰۰والیتونو کې د پستې د ونو د پیوند او اوبه کولو له الرې  ۸
لیت واخیست ترڅو د سولې او پخالینې په هڅو کې برخه وهکتاره ځمکې د خړوبولو مسو ۱۲۰۰ې وزارت د نکر

کسان په کار وګمارل  ۱۸۷۸والیتونو کې  ۸عامې وزارت د قوای کار پروګرام په  کال کې د فوایید ۲۰۱۳. په 118واخلي
کال کې د فوایید عامې وزارت  ۲۰۱۴یې د ټولنې غړي و. په هر حال سره، په  ۱۰۵۸یې پخال شوي کسان او  ۸۲۰چې 

یې پخال  ۷۰۵ ماري چېوکسان وګ ۱۳۵۹والیتونو کې  ۹یوازې وکوالی شول چې د ورکړل شوې بودجې په مرسته په 
کیلومتره زیاتو سړکونو مراقبت  ۱۴۰۰یې د ټولنې غړي و. د قوای کار په پروګرام کې د تر  ۶۵۴شوي کسان او 

 . 119وشو
وزارت د ملي پیوستون د پروګرام د ټولنې او بیا رغاونې کال کې د سیګار د یو رپوټ له مخې، د کلیو د پراختیا  ۲۰۱۴په 

د افغانستان د سولې او سوله ییز ژوند ته د راستنېدلو له پروګرام سره کانیزم له الرې ېد م د رغونې د چټکتیا او لومړیتوب
دې امله نه دي تړل  لهسره د افغانستان د سولې او سوله ییز ژوند ته د راستنېدلو له پروګرام مرستې الهم  نوتولایا د متحدو

ې واچوي. پر ځای یې دغه پیسې د افغانستان د شوې چې د ملي پیوستون حکومتي اسان چاري ملګري به په خطر ک
. او پر ځای د افغانستان د سولې او سوله ییز ژوند ته د 120جه کې کارول شوې ديیبیارغونې د امانتي صندوق په بود

راستنېدلو د پروګرام د ټولنې د بیارغونې زیاتره برخه د کوچنیو پروژو په ډول ترسره شوې ده، چې موخه یې پخال شوو 
ترڅو د انتقالي مرستي د مودې او د وزارتونو د ټولنې رغونې په پروژو کې د ګډون د  ي،و ته د مرستې برابرول دکسان

ریت الندې پیل شوې، ېکال کې د سولې د ګډې دارالنشا تر مد ۲۰۱۱مودې ترمنځ شته تشه ډکه کړي. کوچنۍ پروژې په 
په معمولي ډول د ټولنیزو پرمختیایي شوراګانو له الرې طرحه  خواه ل سیموکسانو د  سوله ییز ژوند ته د راستنو شوواو 

رو پروژو غوښتنه وکړي چې هره پروژه یې باید له ېامریکایي ډالرو پورې د ډ ۵۰۰۰۰کیږي. ټولنې کوالی شي تر 
ه نه چلی ښکاري، په هر حال سره، څرګندېر پېامریکایي ډالرو څخه زیاته نه وي. د کوچنیو پروژو مدیریت ال ډ ۲۵۰۰۰

 کولو ېکړېده چې د سولې د والیتي داراالنشا پرمختیایي مامور چې دغه پروسه اداره کوي، د کوچنیو پروژو په اړه د پر
ټه وکړي، په عمل کې دغه ېټه چې باید مشري یې د والیت پرمختیایي کمېه والیتي کچه د کوچنیو پروژو کمپپروسه او 

 . 121کوچنۍ پروژې بشپړې شوې وې ۱۶۱مبر پورې ټکال تر سپ ۲۰۱۵پروسه پلې کوي او کنه. د 
رې ېرې ډېو سره دغه شملییز ژوند ته د راستنېدلو پروګرام اندازې، پیسو او وخت ته په کت د افغانستان د سولې او سوله

ز ېپوښتنه دا ده چې دغه پروژې د ټولنې په کچه په پخالینه او له جګړې راګرځولو څخه اغ بنسټیزهلږې دي. په هر حال، 
 ړل شوې ده. ېلري؟ دغه پوښتنه د دغه رپوټ د موندنو په برخه کې څ

 (شاملول) ګډون د ټولو

، پوره اید ښځې هم ونډه ولري. په هر حالښنه شته چې د سولې په بریالۍ پروسه کې بېپه افغانستان او نړۍ کې پراخه اند
لګې په ډول، ېپه پام کې نه دي نیول شوې. د بشواهد شته چې په افغانستان کې په دغو پروسو کې ښځې په بشپړ ډول 

ټه کې یوازې دوه څوکۍ د ښځو لپاره ېوکۍ لري او په هره والیتي کمڅسلنه  ۱۳ښځې د سولې په عالي شورا کې یوازې 
شورا ګانو او جرګو او د دیني  ډېریکولو په جوړښتونو لکه د نارینه وو د  ېکړېلې شوې دي. په سیمه ییزه کچه د پرېب

 نو په ناستو کې هم ښځو ته ونډه نه ورکول کیږي. مشرا

                                                                 

 .۲۰۱۴، د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام، «لنۍ رپوټکال کې د سولې د پروګرام د پروژې د پرمختګ ک ۲۰۱۴په » 117 

 118 Ibid 

 119 Ibid 
.30qr-01-http://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2014-مه نیټه  ۳۰کال د جنورۍ  ۲۰۱۴د متحده ایاالتو کانګریس ته رپوټ، سیګار، د  120

governance.pdf-section3 
د افغانستان د . »۲۴کال د دریمې ربعې د پروژې د پرمختګ رپوټ، د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام،  ۲۰۱۵د افغانستان د سولې او پخالینې د پروګرام د  121

 کال د مارچ میاشت، ۲۰۱۲، د ځواکونو د پخالینو واحد، د ایساف مرکز، د «الرښودسولې او پخالینې د پروګرام لپاره یو 
539.pdf-CDR-ISAF_Reintegration_Guide_(March%202012)Guide/-https://www.pksoi.org/document_repository/Handbook  

http://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2014-01-30qr-section3-governance.pdf
http://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2014-01-30qr-section3-governance.pdf
https://www.pksoi.org/document_repository/Handbook-Guide/ISAF_Reintegration_Guide_(March%202012)-CDR-539.pdf
https://www.pksoi.org/document_repository/Handbook-Guide/ISAF_Reintegration_Guide_(March%202012)-CDR-539.pdf
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. د سولې په جرګه کې د ښځو  122سلنه( ۲۰ښځینه ګډونوالې وې ) ۳۳۴د سولې په ملي مشورتي جرګه کې هم یوازې 
ښنې وړاندې کړې. په غوښتنو کې دا هم وه چې د جګړې د شته ښکیلو خواوو د ېفعالینو د منلو لپاره خپلې غوښتنې او اند

سلنه ښځې  ۳۰کلونو السته راوړنې وساتل شي، په ملي پروګرامونو کې باید  ۹نې په صورت کې باید د ښځو د تیرو پخالی
وي، په ملي پالیسۍ او پروګرامونو کې باید د ښځو ګډون ته اجازه ورکړل شي، د جنسیت پر بنسټ باید د ښځو غږ له پامه 

 . 123ه عدالت پرته پریکړې او پالیسي ګانې د منلو وړ نه ديو نه غورځول شي، او له ځانګړي عدالت او د جنسیت ل
د افغانستان د سولې او سوله ییز ژوند ته د راستنېدلو په پروګرام کال کې، د سولې د زده کړو او څیړنې ادارې  ۲۰۱۴په 

و پروګرام د جنسیت ړنه وکړه. که څه هم د افغانستان د سولې او سوله ییز ژوند ته د راستنېدلېکې د ښځو د رول په اړه څ
کولو په کچه د ښځو لږ ګډون لري، د پخالینې د  ېکړېد برابرۍ پالیسي لري، خو الهم دغه پروګرام په ځانګړي ډول د پر

فعالیتونو په اړه د څارنې او ارزونې د جنسیت ځانګړي فعالیتونه کم دي، او د ښځو په منځ کې د افغانستان د سولې او 
نېدلو د پروګرام په اړه لږ پوهاوی شته. د سولې د زده کړو او څیړنې د ادارې څیړنې په ډاګه کړه سوله ییز ژوند ته د راست

چې په افغانستان کې د پخالینې په پروسه کې د ښځو رول توپیر کوي. په ځینو سیمو کې د ښځو د سولې جرګې د 
چې ډیری ښځو خپل رول تر کورنیو  حکومتوالۍ له رسمی او غیر رسمي جوړښتونو سره ناستې کوي، په داسې حال کې

واحدونو پورې محدود وباله. مهمه دا ده چې څیړنې څرګنده کړه چې ښځې په خپلو ټولنو کې د پخال شویو کسانو د منلو یا 
کمپاین که څه « د اوربند او سولې لپاره د افغان ښځو د غوښتنې». د سولې د عالي شورا لخوا 124ردولو هیڅ حق هم نلري

په تمویل شویو رسمي فعالیتونو کې د ښځو د ګډون یوه په زړه پورې بیلګه ده، خو الهم د سولې په پروسه  هم د حکومت
 کې د ښځو د ریښتیني ګډون استازیتوب نشي کوالی.

میلیونه  ۲۶.۵کال کې د احصایې د مرکزي ادارې په حواله، د افغانستان د  ۲۰۱۱افغانستا یوه ډیره ځوانه ټولنه ده. په 
کلونو په منځ کې دی د ټول  ۲۴او  ۱۵کلونو ښکته عمر لري، چې هغه کسان چې عمر یې د  ۲۵سلنه یې له  ۶۸وګړو 
یا نورو اړوندو د افغانستان د سولې او سوله ییز ژوند ته د راستنېدلو په پروګرام . خو بیا هم 125سلنه جوړوي ۴۰نفوس 

ان د سولې او سوله ییز ژوند ته د راستنېدلو د پروګرام لخوا د پروګرامونو کې د ځوانانو برخه نشته، او نه هم د افغانست
 . 126سولې په پروسه کې د ځوانانو د ګډون لپاره کوم میکانیزم شته

 څارنه او ارزونه 

د افغانستان د سولې او سوله ییز ژوند ته د راستنېدلو د پروګرام په اسنادو کې د ارزونو او د اړتیاوو پر بنسټ ګډون په اړه 
کال کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له الرې د عدالت  ۲۰۰۵خبرې شته. په هر حال، په  مهمې

څ ملي ېپه اړه د افغانانو د لرلید په هکله ه سوله ییز ژوند ته د راستنېدلوواد کې د سولې او ېغوښتنې د رپوټ وروسته په ه
او سوله ییز ز ژوند ته د راستنېدلو د پروګرام په اسنادو کې د سولې او ارزونه نه ده شوې. د افغانستان د سولې او سوله یی

د شونتیاوو لپاره له ښکته پورته ارزونې؛ په لومړیتوب لرونکو سیمو کې ارزونې او سروې ګانې؛ د  ژوند ته د راستنېدلو
روګرامونو څخه ټاکنه وکړي؛ د ټولنو، ولسوالیو او والیتونو لپاره د اړتیاوو ارزونې ترڅو دوی د ټولنې د رغونې له پ

پروګرام لپاره د مهمو همکارانو په ډول د مدني ټولنې او نورو ادارو ارزونې؛ د مدني ټولنې د ادارو په مالتړ د دریمې 
ارزونې؛ او د یا خوا د پروسې سیاسي ارزونه او څارنې؛ د سولې او پخالینې لپاره د سیمه ییزې پیاوړتیا او ژمنته ډلې ل

رو څلورو کلونو په موده کې ېجنګیالیو او د هغوی د ټولنو د اړتیاوو ارزونې یادې شوې دي. په هر حال سره، د تپخوانیو 
په کلنیو رپوټونو کې یوازې د مسلکي زده کړو د اړتیاوو د ارزونې او د کارکوونکو د زده کړو د ارزونې یادونه شوې ده. 

ناتړلو ادارو په مالي مرسته د مدني ټولنې لخوا د افغانستان د سولې او  د افغانستان د سولې له پروګرام او حکومت سره د
 سوله ییز ژوند ته د راستنېدلو د پروګرام یوازیني ارزونه او څارنه دغه رپوټ جوړوي. 

څارنه او د پخالینې پروسې ثبتول هم له ستونزو ډک دي. د ایساف د ځواکونو د پخالینې د واحد په حواله، د مجرمینو 
رو زیات دی. پر دې سربیره، پخال شوي کسان باید یوازې د شپږو میاشتو لپاره له چارواکو سره په ېیر تر رسمي شمشم

                                                                 

 «. ۱۳۲۵د امنیت شورا مقرره »زرین حامد،  122 

 123 Ibid 

کال د مارچ  ۲۰۱۴، د سولې د زده کړو او څیړنې اداره، د «د کور مخه: د افغانستان د سولې او پخالینې په پروګرام کې د ښځو رول» 124 
 .http://www.ptro.org.af/site_files/13990989651.pdfمیاشت،

 http://cso.gov.af/en/page/4722/2012-2-.۲۰۱۳13د احصایي مرکزي اداره، « ۲۰۱۳ – ۲۰۱۲د افغانستان د احصایي کلنۍ کتاب، » 125 

لږ اټکل  ۳۰۰۰۰میلیونه اټکل شوي(، جټان )تر  ۳له ښځو، ځوانانو او معیوبینو پرته په افغانستان کې ګوښه شوې ډلې عبارت دي له نیمه کوچي او کوچیانو ) 126 

په ډول، یوه مطالعه د  شوي( څخه. ګوښه کیدل ځکه پیچلي دي چې ځینې قومونه په ځانګړو سیمو کې د اکثریت او اقلیت په اساس ګوښه پاتې کیږي. د بیلګې
 پروان په والیت کې د پښتنو چې اقلیت دي ګوښه کیدل په ګوته کوي. 
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اړیکه کې وي ترڅو د انتقالي مرستو پیسې تر السه کړي، خو له دغه مودې وروسته د نورو اړیکو اړتیا نه لري ځکه له 
 . 127یږيدې وروسته دوی ته د عادي افغانانو په سترګه کتل ک

کال کې د افغانستان د سولې او سوله ییز ژوند ته د راستنېدلو د پروګرام لپاره د څارنې یو  ۲۰۱۴په هر حال سره په 
. د څارنې واحد باید د اړوندو 128خپلواک واحد جوړ شو، چې د ساحوي کار لپاره د سیمه ییزو انجیو ګانو خدمات پیري

ټو د فعالیتونو، د ګډې داراالنشا او د سولې د والیتي ېد والیتي کم وزارتونو د پروژو، کوچنیو پروژو، د سولې
داراالنشاګانو د فعالیتونو او د ټولنې د غړو، پخال شوو کسانو، سیمه ییز حکومت، ټولنیزو پرمختیایي شوراګانو، د مدني 

کال کلنی  ۲۰۱۴نه کړې وای. د ټولنې سیمه ییزو ادارو، او نورو ګټه اخیستونکو په ګډون د ټولنې د برخه اخیستونکو څار
کال کې وړاندې شوې، دغه موندنې په ننګرهار، کندز،  ۲۰۱۵رپوټ په ډاګه کوي چې د څارنې د واحد موندنې په 

اروزګان او بادغیس والیتونو کې د څارنې په پایله کې په الس رغلې، د وخت د کمبود له امله یوازې یو ځل لیدنې تر سره 
. په هر حال سره، د افغانستان د سولې او 129سفرونه کړي و ۱۷د ګډې داراالنشا د څارنې ټیم کال کې  ۲۰۱۴شوې. په 

 پخالینې د فعالیتونو لپاره د څارنې د واحد لږ کارونه د پروګرام د څارنې په برخه کې یوه تشه په ډاګه کوي. 
الیت په پرمختیایي پالن کې شامل کړي. که د سولې والیتي داراالنشاګانې باید د جګړې په اړه معلومات راټول او هغه د و

څه هم په څلورو یادو والیتونو کې د څارنې د واحد رپوټ په ډاګه کوي چې ټولو والیتي داراالنشا ګانو د سولې په اړه د 
و معلوماتو راټولولو او د پریکړه کولو په پروسو کې د هغو د کارولو په اړه خبر ورکړی دی، خو د جګړې په اړه د راټول

و کسانو هغه لړلیک و چې باید په پروژو کې اره دغه معلومات یوازې د پخال شوشویو معلوماتو ډول توپیر کاوه. د ځینو لپ
ترې کارکوونکي وګمارل شي. د نورو لپاره بیا دغه معلومات ډیر جامع وو چې په هغو کې هر اړخیز معلومات شامل و. 

ن جوړونې له مهالویش وروسته شوی و او دغه معلومات د والیت په پرمختیایي په ځینو والیتونو کې دغه کار د والیتي پال
. دغه توپیرونه یوازې په څلورو والیتونو کې په ګوته شوي او په ټول افغانستان کې به دا 130پالن کې نه و شامل شوي

 ډول توپیرونه نور هم زیات وي. 

 
  

                                                                 

 مه نیټه ۳۰کال د جنورۍ د میاشتې  ۲۰۱۴، د «سیګار»د متحده ایاالتو کانګریس ته رپوټ،  127 
 governance.pdf-section3-30qr-01-http://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2014. 

 ۲۰۱۴، د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام، «کال کې د افغانستان د سولې او پخالینې د پروګرام د پروژې د پرمختګ رپوټ ۲۰۱۴په » 128 

 129 Ibid 

 130 Ibid 
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VI. موندنې 

 کتنه لنډه .1

د افغانستان  –څ وسله وال مخالفت پکې نشته ېکې چې ه سیمور ېر په څېد پنجش ان –واد کې ېښه خبره دا ده چې په ټول ه
)بې وسلې  و د پروګرام په اړه پوهاوی لوړ دی، یا لږ تر لږه د پخواني ډي، ډي، ارلدېییز ژوند ته د راستنه د سولې او سول

ړنو سره ورته ېنیو څېتله لوړ دی. دغه موندنه له مخکاو د سولې د نورو پروګرامونو په پر کول او ملکي ژوند ته ستنېدل(
و د پروګرام  او د هغه د پخالینې او سیاسي توسعې د لدېده چې پکې د افغانستان د سولې او سوله ییز ژوند ته د راستن

ي یا ګونګ اساسي موخو په اړه لوړه کچه پوهاوی په ګوته شوی و. بده خبره دا ده چې د پروګرام په اړه لرلیدونه یا منف
دي؛ او هغه خلک چې د پروګرام په اړه ښه پوهاوی لري منفي نظر ورکوي. چې په پایله کې په داسې حال کې چې دغه 
پروګرام د پوهاوي په برخه کې ښه کار کړی دی، خو د ستراتیژیکو خبرو اترو موخه یې ترڅو د پروګرام د مالتړ لپاره 

 . 131سره شوېښځې، نارینه او ماشومان وهڅوي نه ده تر 
لکه څنګه  پسې ناامني او جګړه ده.ه واد کې پرلېزناک نه دی، چې دلیل یې هم په هېعمومي نظر دا دی چې پروګرام اغ

لري. ه ز نېڅ اغېمثبت او ګټور ګام دی، خو په امنیت ه ییز ژوند ته بېرته ستنېدل سوله»یل: چې په هرات کې یو کس و
څکله نه غواړي له پروګرام سره یوځای شي او له حکومت سره همکاري وکړي. ېل دي هېهغه خلک چې په جګړه کې ښک

 ییز بحث پر مهال الندې نظر ورکړل شو:ه ، په لوګر کې د یو ډل132«دي کړيه څ نېپروسې د سولې لپاره ه ېدغ
منفي او څ څه باندې نه ېڅ نه دي کړي. پروسې په هېزموږ په سیمه کې ه سوله ییز ژوند ته د راستنېدلو پروګرام

دی کړی. ځینې خلک له پروسې ه څ کار نېواد کې یې د سولې او امنیت لپاره هېز کړی دی ځکه په هېنه مثبت اغ
 . 133سره یوځای شوي خو دا یوازې یو نمایش دی

ه منځه د لرلید او د پروګرام لپاره د مالتړ د ل ناکۍزېچې د پروګرام په اړه د نااغ ،پسې ډول د فساد یادونه شوې دهه په پرل
کې فساد )او کمزورې حکومتوالي( د یو مهم خنډ په ډول یاد  شننور ېشم ډېروړلو المل شوی دی. د افغانستان د جګړو په 

ان و د پروګرام په اړه هم ورکړل شوی دی. لدېییز ژوند ته د راستنشوي دي، او دغه ستونزه د افغانستان د سولې او سوله
 ورکړی دی: په حکومت کې هم چارواکو داسې نظر

که روښانه خبرې وکړم، دا پروسه یوازې هغو خلکو ته ګټه رسوي چې پکې کار کوي، او د ریښتیني امنیت لپاره 
دي کړي. فساد شته او جنګیالیو ته کومه مرسته نه رسول کیږي. نو ځکه د حکومت ضد کړۍ ه څ هم نېیې ه

 . 134جګړو ته دوام ورکوي څکله نه غواړي چې د سولې له پروسې سره یوځای شي او خپلوېه
د سولې د  -مارل شيورې ښه چارواکي وګېپه هر حال سره له دغه لرلید وروسته دا نظر  هم ورکړل شوی دی چې که چ

پیدا کوالی  ناکتوبزېبیا نو یو څه قانونیت او اغ –کوونکو پورې ولې بیا د پروګرام تر والیتي کارعالي شورا له مشر نی
د ښې  ېده، بلکه مارلو ستونزه نورکوونکو نظر همدا وو چې دا د ښو کارکوونکو د ګشي. که څه هم، د ځواب و

لکه  –و ولو کاري کچو کې د فساد په اړه شکایتونه ېالبېحکومتوالۍ ستونزه ده. که څه هم د سولې په پروګرام کې په ب
ری ېخو ډ –ه کاروي ټلې د ځان په ګچارواکي د جعلي طالبانو په پخال کولو سره  د ټولنې د رغونې پیسې او د هغوی وس

ځواب ورکوونکو دا باور درلود چې په والیتونو کې ستونزې په مرکز کې او په ځانګړي ډول په سیمه کې د ستونزو او 
 سیاسي ناکامیو په پرتله کمې دي. 

نورو پروګرامونو د سولې او عدالت د  اخوېکال را په د ۲۰۰۱ لهځواب ورکوونکو د سولې پروګرام له ډي، ډي، ار او 
دی ه څ مثبت کار یې نېد سولې ملي پروسه په افغانستان کې د لسو کلونو لپاره کار کوي، خو بدبختانه ه»سره ورته وباله. 

. نو په داسې حال 135«ده یوځای شوېه کړی. تر اوسه د حکومت ضد جنګیالیو یوه ریښتینې ډله له دغه پروګرام سره ن
ییزې پخالینې ته الره  پروسې ته ور معرفي کړي، سیمه ېچې کوالی شي مخالفین دغ و،کې چې د ټولنې غړي باوري و

شتون په صورت کې د داسې ه ییز پرمختګ د ن هواره کړي، او د پروسې لپاره مالتړ رامنځته کړي، دوی د ملي یا سیمه
امله ه د یو محافظتي پوښښ د نشتوالي ل بڼهو. د لوړې کچې خبرو لپاره د یو چوکاټ په وفعالیتونو د اغیز په اړه ریښتیني 

دنه کمه شوې ېدغه کار نور هم خطرناک شوی دی. چې په پایله کې یې په تیر یو نیم کال کې مهمو پخال شوو کسانو ته رس
ده. نن ورځ ټولنې د طالبانو په مشرۍ وسله والو سره د پخالینې د پروسې د رامنځته کیدو د اساسي ستونزې پرځای د 

                                                                 

 «د سولې او سوله ییز ژوند ته د راستنیدو د پروګرام د ملي ستراتیژیکو خبرو پالند افغانستان »څلورمه ضمیمه:  131 

 کال د اګست میاشت ۲۰۱۵په هرات کې د کار او ټولنیزو چارو له ریاست سره مرکه، د  132 

 کال د جوالی په میاشت کې په لوګر کې د ټولنې د نارینه غړو سره ډلییز بحث ۲۰۱۵د  133 

 کال د اګست میاشت ۲۰۱۵ټولنیزو چارو له ریاست سره مرکه، د  په هرات کې د کار او134 

 ییز بحثه کال د اګست په میاشت کې په هرات کې د ټولنې د نارینه غړو سره ډل ۲۰۱۵د  135 
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د ښه کولو )لکه له طالبانو غواړي چې له کورنیو څخه لږ ډوډۍ وغواړي( په اړه خبرې کوي. په همدې حالت  لندچدوی د 
ښنه څرګنده کړه چې دغه پروګرام به وکوالی شي تل پاتې سوله رامنځته کړي. دغه ېکې بیا هم ځواب ورکوونکو اند

په اړه وې. په افغانستان کې د طالبانو د شته جګړې د حل په  اندیښنې د پروګرامونو د عملي برخو په پرتله خپله د پروګرام
 ۳۶ډول د سولې د یو کوچني انځور په کښلو سره دغه پروګرام نه دی توانیدلی چې پوه شي په هیواد کې شته ستونزې د 

 کلونو له ربړونو څخه سرچینه اخلي.  
ځانګړي ډول دودیز مشران کوالی شي چې د سولې په د دغو ستونزو له امله عام نظر دا و چې سیمه ییزې تولنې او په 

پروسه کې یو مهم رول ولوبوي، چې اوس له دغه رول څخه ګټه نه ده اخیستل شوې. دا نظر پر دغه اساس والړ و چې 
مهالې تجربه  مشران، دیني مشران او دودیز بنسټونه لکه شوراګانې او جرګې په افغانستان کې د شخړو په حل کې اوږد

او همدارنګه د مدني ټولنې برخې )ځوانان، او د ښځو ډلې، پرمختیایي ادارې، سیمه ییزې رسنۍ او کلتوري ټولنې( لري، 
کوالی شي د توسعې، زده کړو، د ترهګرۍ د مخنیوي، د خفګانونو د حل، او د ټولنې د خبرو اترو د زمینې برابرولو په 

سیمه ییزو ټولنو د خوښې وړ وګرځي. د نورو شیانو ترمنځ، د ګډون د سولې راوستلو یو لړ داسې کارونه وکړي چې د 
ټولنې مشران د خفګانونو په ثبتولو، د حکومت او مخالفینو او د مخالفینو او د دوی د ټولنو ترمنځ د پخالینې لپاره د ټولنې 

د سولې او عدالت د  په هڅو کې د یو څرګند رول غوښتونکي دي.  د مدني ټولنې ادارو دا اړتیا بیان کړې ده چې باید
موضوع ګانو په اړه پراخ کار وشي، او یواځې د پخالینې او د سولې د پروګرام د کارونو پر ځای باید د هنرونو، رسنیو 

 او توسعې له الرې د سولې فرهنګ خپور شي. په دې اړه زیات تشریحات او نظرونه په الندې برخه کې وګوری.

 پروسې واليتي او ملي ييزې، سيمه .2

 ږ د سیمه ییزو خبرو لپاره یو ملي هوکړه لیک او فضا ته اړتیا لرومو
 

 په ننګرهار کې یو ټولنیز فعال
 

خوا د سیمه ییزو فعالینو د راګډولو له هڅې پراخ مالتړ ه د ملي کچې یوه هوکړه لیک په لور د ملي یووالي حکومت ل
ډول د پاکستان راګډول به پروسه ګډه وډه کړي، خو بیا هم عمومي نظر  ډېر مخامخرو په اند په ېموجود و. که څه هم د ډ

ه ، سوله رامنځته نترسره کیږيچې په ملي او نړیوالو کچو له یو خوځښت پرته به دغه پخالینه چې په والیتونو کې  ،دا و
وال مخالفت ته لمن وهي، واد کې وسله ېشي کړای. په حقیقت کې، په داسې حال کې د خلکو په اند سیمه ییزې شخړې په ه

 ری خلک بیا په دې اند دي چې د ملي کچې ستونزې د سولې په مخه کې لوی خنډونه دي:ېخو ډ
رې د دغو لویو ډلو ېنو که چ ،د سیاسي ډلو ترمنځ یوه ستونزه ده ېزما په اند دا د ټولنو ترمنځ یوه ستونزه نه بلک

 . 136وي ترمنځ سوله رامنځته شي د ټولنو ترمنځ به هم سوله
ییز او نړیوال فشار  لري او یوازې سیمهه ز نېخبرې کوم اغ هملي کچ پهچې  و،نور ځواب ورکوونکي بیا په دې اند و

څخه د سولې د خبرو  سوېلره د افغانستان له ېتر ډ ېکوالی شي د افغانستان دکورنیو جګړو ستونزه حل کړي. دا خبر
حکومت سره افغان  لهدوی  ځکهپه ملي کچه خبرو کې برخه واخلي،  ،ديچمتو نه ، چې دوی ویل طالبان ېګډونوالو کول

په ځانګړي ډول  –د طالبانو له سیمه ییزو مالتړو  ی. دغه ډله خلکو ویل چې پرته له دې چې لومړې ګټې بوليخبرې ب
طالبانو د  شي، د سولې د خبرو هڅې به بې ګټې وي. هغه وخت چېنه سره خبرې و –س، ای او د پاکستان پوځ ېای، ا

نړیوال فشار موجود و  او د دې لپاره یې په  ډېرچې د طالبانو په دغو همکارانو  ،خبرو لپاره هوکړه وکړه، المل یې دا و
 . 137خبرو کې برخه واخیسته ترڅو دغه فشار لرې کړي
د و. په داسې حال کې د یو فعال رول څخه زیات مالتړ موجو نوایالتو ود همدې موخې لپاره، د سولې په پروسه کې د متحد

رو ېواد باندې بې باوري موجوده وه، ځینو خلکو ویل چې په تېامله په دغه هه ر د امریکا د لویو ګټو لېچې د معمول په څ
ه واد اوسمهال د خبرو اترو پلوی نېشتون دا څرګندوي چې دغه هه ن نوایالتو ودوو کلونو کې د سولې په خبرو کې د متحد

دلی ېلو غاړو کې خپور شوی دی او د جګړې د اوږدوالي المل ګرځېپیغام دی چې د جګړې په ښکدا یو داسې  –دی 
. په پای کې معلومه شوه چې بې باوري د ناسم پوهاوي او ناسمو خبرو له امله ده، او په همدې ډول د خلکو غوښتنه 138دی

 رول څرګند کړي.  یدا وه چې متحده ایاالت باید خپل اوسن

                                                                 

 کال په جوالی کې د کندهار له ټولنیز مشر سره مرکه ۲۰۱۵د  136 
 کال د سپتمبر میاشت ۲۰۱۵د شمال سیمې د سولې خبرې، بلخ، د  137 
 کال په سپتمبر کې په کندهار کې ډلییز بحث ۲۰۱۵د  138 
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خلکو چې له وسله والو سره یې اړیکې نیولې ترڅو دوی د سولې له پروګرام سره یوځای  وکې هغ سوېل د افغانستان په
ه چې د ملي/ سیمه ییزې کچې هوکړه لیک ن و،ږدي، په دې باور وېکړي او یا دوی وهڅوي چې خپلې وسلې پر ځمکه ک

چې  –قوماندانانو ته یو روښانه پیغام ورکوي  د منځنۍ کچې ځنډونهشتون یا په خبرو کې ه یا د روښانه پالیسۍ ن –شتون 
چې  ئتاسو کوالی ش»یل: ثابتیږي. د کندهار یو قومي مشر وپه پایله کې یې د دوی هڅې بې ګټې، لنډمهالې او خطرناکې 

. د 139«نور کسان په دې تمه دي چې له مخالفینو سره یوځای شي ۲۰۰۰۰خو په بدل کې یې  ئمخالفین پخال کړ ۱۰۰۰۰
 کندهار یو بل مشر چې په ورته فعالیتونو بوخت و، داسې وویل: 

اوسمهال که موږ وغواړو په سیمه ییزه کچه طالبان سولې پروسې ته راولو نو موږ به ووژل شو. که یو مخالف 
خلک د مخالفینو لیکو ته تر  له جګړې الس اخلي، لس نور له هغوی سره یوځای کیږي او دغه تشه ډکوي او دغه

 .140بیږي ر ژر جذېچې موږ یو مخالف پخال کوو، ډ هغه
پڅه امله ه د دې ل هیلهد هغو غیر رسمي منځګړو په منځ کې چې موږ مرکې ورسره وکړې، په ملي کچه د ښه پرمختګ 

ني نچې دوی له وسله والو مخالفینو سره د خبرو په برخه کې له محدودیتونو سره مخ دي. د هرات یو مشر په ن شوی ده
په کلیو او بانډو کی ډیر  منځګړي» انستان کې د غیر رسمي واک لرونکو شتون د محدودیت په ډول بیان کړ: افغ

. په 141«ز وکړيېکړو اغېد دوی اعتبار کمیږي او نشي کوالی په پر ئلري خو کله چې له کلیو د باندې وځاعتبار
کړه لیکونه به ېشته، خو لږ شواهد لرو چې دغه پر بېلګېهوکړه لیکونو  ییزو سیمهوروستیو کلونو کې له مخالفینو سره د 

ز ولري. خو بیا هم، د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د سولې د منځګړو تجربې چې ېد دوی له ټولنو او قبیلو څخه د باندې هم اغ
یا له ملي او ب –سوله رامنځته کوي، دا په ډاګه کوي چې د خلکو د غږ، د منځګړیتوب مهارتونه او په والیتي کچه مرستې 

ز ته ېیوه داسې ستراتیژې ده چې مثبتې پایلې لري. د داسې هڅو لنډمهالي اغ –کچې سره د دغو خلکو / ډلو د نښلولو هڅه 
خوا ه ل روزنیزې او څېړنیزې موسسېاو د سولې د  دفترباید په ریښتینې ډول کتنه وشي، لکه څنګه چې د اړیکو د 

خپله د دوی له ټولنې  انوالی شي په هغو ځایونو کې چې د طالبانو قوماندانچې د ټولنې مشران ک ښیي،ړنې ېنۍ څېمخک
کې د مهمو خنډونو په ډول ثابت شي. د هغو خلکو له  کوي، د طالبانو د کړو وړو په مخ څخه وي او په ټولنه کې فعالیت

ې کړې وې، په ډاګه کړه ډول له مخالفینو سره خبر خامخمنځه چې موږ خبرې ورسره وکړې او په وروستیو کې یې په م
لګې په ېد ب –د بدلون غوښتنه کوله  او دوی د کلیو له فعالینو څخه د چلند دو لپاره لږې ديېچې دغه هڅې د خبرو د بیا پیل

. په داسې حال کې 142ډول، د کلیوالو په استازیتوب خبرې کول ترڅو د طالبانو لپاره د خوراکي توکو برابرو ل کم کړي
دي خو په خپل ډول کې محدودې دي، او په افغانستان کې د سولې راوستلو په برخه کې د ټولنیزو چې دغه مهمې هڅې 

 د ارزښت وړ ده.  ونوسترګه و نه کتل شي ځکه دغه وړتیا له څو اړخ ټیټهفعالینو وړتیا ته باید په 
هوکړه به په سیمه کې تر  ځواب ورکوونکي او د سولې د خبرو ګډونوال په دې باور دي چې د لوړې کچې هم ډېرکه څه 

کړي او دوی دوه الملونه یاد ه چې سوله به کومه پایله ورن و،یوې کچې امنیتي حالت ښه کړي، خو نور بیا په دې باور و
ټې بې کفایته ادارې دي چې د هغو قوماندانانو او جګړه ېکړل. لومړی دا چې د سولې عالي شورا او د سولې والیتي کم

ر درلود چې ځکه یې د هغو خلکو په منځ کې لږ باو او نو ول وېچې مخکې خپله په جګړه کې ښک مارانو په الس کې دي
موږ په ټولو والیتونو کې خبرې ورسره وکړې. لکه څنګه چې د سولې د عالي شورا یوه دنده د سولې د ملي او والیتي 

شک کوي. په لویدیځ کې د سولې د  هوکړهوکړې په یوه ه يده چې خلک د مله ، دا د حیرانتیا خبره نيپروسو نښلول د
 خبرو یوه ګډونوال هغه څه ویل چې ډیر خلک پرې باور لري: 

لرو. هغه خلک ه زما د تجربو  او زده کړو پر بنسټ، که ملي پخالینه هم رامنځته شي، موږ به ښایي سوله ون
پر ځای یوازې د خپلو ګټو چې اوسمهال د سولې پروسه پرمخ وړي، په فساد ککړ خلک دي او دوی د ملي ګټو 

 . 143لپاره کار کوي
کال کې د ملي یووالي د حکومت نوي حرکت  ۲۰۱۵ری ځواب ورکوونکي په ېشتون له امله ډه د همدغه قانوني اعتبار د ن

و، ترڅو د طالبانو له مشرتابه )او د پاکستان له حکومت( سره مستقیمې خبرې وشي، او د دوی په اند دا یو جدي وته خوښ 
او  عواملم دا چې، ځواب ورکوونکو په اساسي ډول یو لړ بنسټیز یده. دوېم دی چې د کرزي په دوره کې نه تر سترګو کګا

 دی ورته شوی لکه بې کاري او حکومتي فساد.ه چې پام ن ې کړېیاد ناخوښۍ
د  انازادۍ پرته به دو ځېځواب ورکوونکو څرګنده کړه چې د سولې د ښکاره زمینو لکه دندې، ټولنیز پرمختګ او د ګر

دو پر مهال له سترو ننګونو سره مخ وي. بیاهم، ځواب ورکوونکي دا خبره نه کوي ېهم د پلي ک ېهوکړپیاوړې ملي کچې 
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دوی وایي چې په دغو برخو کې حکومت باید کار  ېچې پرمختګ او د کاروبار پیدا کول د سولې د پروګرام دنده ده، بلک
/ ملي هوکړه لیک په نشتون کې، د ټولنې مشران او مدني ټولنه په والیتي کچه د سولې په د سیمه ییز  انوکړي. بیاهم، 

راوستلو کې رغنده رول لوبوي. ځواب ورکوونکو د ټولنیزو شخړو د حل کولو بیال بیلې بیلګې یادې کړې، ترڅو چې د 
د وسله والو مخالفینو لیکو ته الړ  دغو شخړو د زیات پرمختګ مخه ونیول شي او پرینښودل شي چې په پایله کې یې خلک

 شي:
کوچنۍ ستونزې لویې ستونزې رامنځته کوي او موږ هڅه کوو چې کوچنۍ ستونزې حل کړو ترڅو چې په لویو 

 .144سیمه ییزه کچه په دغه ډول د سولې له ملي پروسې څخه مالتړ کوي –ستونزو بدلې نشي 
ده، المل یې تر  په برخه کې د ټولنې د مشرانو وړتیا کمه شوې که څه هم د سولې پروسې ته د مخالفینو د معرفي کولو

ل ېالبېرو ځواب ورکوونکو بېو. په حقیقت کې، د الندې خبرې په اړه ډوره د شخصي وړتیا پر ځای عمومي خنډونه ېډ
ډول . ځواب ورکوونکي په ورته 145«ییزو خبرو لپاره ملي هوکړې او فضا ته اړتیا لرو موږ د سیمه»نظرونه لرل: 

چې که چیرې یوه ملي هوکړه رامنځته کیږي نو باید ټولنیزې پخالینې ته پکې پام وشي، او په دغه پروسه کې  وډاډمن و
ټولنو ته د مخکښ رول په ورکولو سره به دغه سوله تل پاتې وي. سیمه ییزو منځګړو خپل ځانونه د پخالینې په دغه 

 پروسه کې مهم وبلل: 
خوا ترسره شي. دا باید لږ تر لږه لومړنۍ هڅه وي، که موضوع ه ه لومړی د ټولنې د استازو لپخالینه باید په محلي کچ

 . 146شوه بیا به نو موضوع په لوړه کچه د هغې ماهیت ته په کتو سره یا محاکمو یا نورو ادارو ته وړاندې کیږيه حل ن
واب ورکوونکو د ټولنیزو پرمختیایي ډول له طالبانو سره خبرې کوي، ځ مخامخد دغو قومي مشرانو ترڅنګ چې په 

ادارو، سیمه ییزو خپلواکو رسنیو، د ځوانانو او ښځو د ډلو، او اتحادیو په ډول د مدني ټولنې یادونه هم وکړه چې د سولې 
په والیتي کچه هڅو کې مهم دي. دا ډول ډلې د سولې د داسې پیغامونو په جوړولو او خپرولو کې مهم رول لوبوي چې له 

سره برابر وي، دوی کوالی شي د منځګړو وړتیا لوړه کړي، او د ټولنیزو خبرو، د شخړو د حل او پخالینې لپاره  ټولنې
ویل چې تر نن پورې زموږ ګډون د سولې له غو خلکو چې موږ مرکې ورسره وکړې لوژیستیکي مالتړ برابر کړي. ه

په پام کې ی لرل د سولې په والیتي او ملي پروسه کې پروګرام سره په نشت حساب دی. په پایله کې، هغه نوښتونه چې دو
 . 147دي نیول شويه ن

ه د نوو ادارو د جوړولو پر ځای په شته ېرد سولې د پروسې د ملي او والیتي اړیکو د زیاتوالي لپاره په نظرونو کې تر ډ
کابل کې د ملي خبرو ګډونوالو د  لګې په ډول، په جنورۍ کې پهېوشو. د ب ټینګارجوړښتونو باندې د کار کولو په برخه کې 

ملي پیوستون د شته ټولنیزو پرمختیایي شوراګانو د پیاوړي کولو مالتړ وکړ، دوی وویل چې دغه جوړښتونه هم د توسعې 
او هم له وسله والو سره د خبرو په برخه کې ښې دي، خو دوی دا هم په ډاګه کړه چې باید د ټولنې د پرمختګ مرستې د 

و له الرې ترسره شي ترڅو په عمومي ډول پرمختګ رامنځته شي؛ د اړوندو وزارتونو او د هغوی د همدغو جوړښتون
والیتي ریاستونو ترمنځ همغږي زیاته شي او په ځانګړي ډول د سولې د پیغامونو د خپرولو لپاره د حج وزارت له والیتي 

څو د سولې اړوند فعالیتونه پکې ثبت او په سیستماتیک س رامنځته شي تریادارو سره کار وشي؛ په والیتي کچه باید یو ډیټاب
 ډول له کابل سره شریک شي. 

د ګڼو برخه اخیستونکو او ګڼو سکتورونو په ګډون یوه تګالره کې هم کوالی شو په والیتي کچه د ځوانانو، کلتوري، 
کار وکړو چې د منځګړیتوب او  جوړښتونو  او هغو ادارو سره موجودورسنیو او ښځو د ډلو په ګډون د مدني ټولنې له 

لې اتحادیې او ېالبېسولې د خبرو په برخه کې له پامه غورځول شوې وې، لکه سوداګریزې ټولنې / مشران او د ښاروالۍ ب
ټو په ناستو کې ګډون کوي ترڅو لومړنۍ اړیکې جوړې، د ېد هغو ډلو استازي چې په منظم ډول د سولې د والیتي کم

ارۍ برخې په ګوته او په عمومي ډول د پروسې روڼتیا زیاته شي. یاد شوي غیر رسمي فعالین سولې په هڅو کې د همک
 ودېویل چې دواړه ډلې مهم رول لري لومړی وسله والو ته د رسټولنو مشران وو؛ ځواب ورکوونکو  دیني مشران او بیا د

لو په برخه کې. ډیری ځواب ورکوونکو ویل د له منځه وړ نارضایتیوپه برخه کې او دویم  د منځګړیتوب، پخالینې او د 
چې د سولې د والیتي کمیټو د غړو په ډول په رسمي توګه د سولې له پروګرام سره د دغو خلکو یوځای کیدل کوالی شي د 
دوی بیطرفي او اغیزمنتیا تر پوښتنې الندې راولي او ډیرو وویل چې د سولې له والیتي کمیټو سره یوه غیر رسمي خو 

 مکاري به ښه ټاکنه وي. منظمه ه
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 راوستل سوله او منځګړيتوب .3
 

څکله هم کوم ریښتیني منځګړي نه وو. هغه چې د منځګړیتوب هڅې یې ېپه حقیقت کې په دغه پروسه کې ه
 . 148خوا په نښه شوله د ځواکونو او یا د طالبانو ل نوتولایا ووکړې یا د حکومت یا د متحد

 د کندهار یو قومي مشر
شمیر کارکوونکو د ګډونوالو یوه نمونه ټولګه  یو کندهار او ننګرهار کې د سولې د سیمه ییزو خبرو پر مهال دپه هرات، 

په منځګړیتوب او د شخړو په حل کې د دوی د ګډون په اړه سروې کړل. سروې په ډاګه کړه چې ګډونوال د ټولنیز 
سلنه( او په  ۱۰۰سلنه(، په کندهار کې ) ۸۵رات کې )و: په هور فعال ېمنځګړیتوب / شخړو د حل په ځینو ډولونو کې ډ

سلنه(. د سولې په خبرو کې راغلو منځګړو ثابته کړه چې د اوبو پر سر جنجالونه یې حل کړي دي او په  ۹۲ننګرهار کې )
غړي،  تر السه کړی دی. په دغو خلکو کې دیني مشران، ټولنیز مشران او د سیمه ییزو شوراګانو باورخپلو ټولنو کې یې 

قومي مشران، د کورنیو مشران او خپلوان شامل دي. دا هغه ډلې دي چې د منځګړیتوب اعتبار ورباندې کیدای شي. په 
قوماندانان، ولسواالن او د پولیسو مشران، د بشري حقونو پخواني زړه پورې خو دا ده چې په دغو ډلو کې د مجاهدینو 

 و د ریاست یو استازی هم شامل و. خپلواکې ادارې، سیاسي ګوندونه او د ښځو چار
چې ګډونوال ارزښت ورکوي، خو دا په دې معنا نه ده چې سیاسي  يهغه څه د بې پرېتوبپه داسې حال کې چې 

ډول د جګړې منځګړیتوب وکړي. دلته  بې پرېالبته تر هغې پورې چې دوی په  –جوړښتونه له منځګړیتوب وویستل شي 
د ټولنه کی ځواب ورکوونکو ویل چې  خوا او د ټولنو لپاره وټاکل شي.ه باید د ټولنو لدا هم په ډاګه کیږي چې منځګړي 

اچه  –د طالبانو قوماندانان  انلکه د مجاهدینو قوماندانان، سیاسي فعالین او  نشته بلکه څو ډوله دیمنځګړو یوازې یو ډول 
 څوکچې هر  دی مانا هم ندهدا په خو په اتوماتیک ډول د منځګړیتوب له رول څخه وویستل شي.  نه ښایی یو ډول یی هم

دی. د سیمه ییز منځګړیتوب د دودونو او د اسالمي قوانینو ځانګړې پوهه د مرستندویه وړتیاوو په ډول یاده شوه د منلو وړ
لرل یاد شول.  لکه څنګه چې ځینو ځواب  د اعتبارخو د منځګړیتوب لومړنی شرط وسله والو مخالفینو ته د السرسي او 

 زمونه نشته نو د یو منځګړي اعتبار زیات اهمیت لري. ېکانېلایر کې د ځواک مېورکوونکو ویل چې په اوسني چاپ
/ ځمکو یا  سرچینوری منځګړیتوب د ېخوا ډه لکه څنګه چې په لومړي شکل کې څرګندیږي د سولې د خبرو د ګډونوالو ل

. 149او کلیو د شخړو په برخه کې و او دوی د وسله والو مخالفینو او حکومت تر منځ لږ منځګړیتوب کړی و کورنیود 
د د ګڼو ډلو ترمنځ د تاوتریخوالي  او ګډونوالووړتیا سره تړلې یوه موضوع نه وه  لهوروستیو مرکو په ډاګه کړه چې دا 

پایله وه، چې دغه موضوع ګانې د  اتوبل سره نښتو موضوعر یو ېدا د یو شم ېلګې ورکړې. بلکېچلو منځګړیتوبونو بېپ
 شتوالی او د بهرنیو ورانکارو ځواک دي. ه شتون، د ځایونو نه باور له منځه تلل، د فرصتونو ن

رو ویل چې هم د وسله والو او هم د حکومت په وړاندې د اعتبار له ېد هغو خلکو له منځه چې موږ خبرې ورسره وکړې ډ
دی او د ډېر د دغو دوو ډلو تر منځ د منځګړیتوب خطر  انز راکموي او ېدریمې ډلې د منځګړیتوب اغالسه ورکول د 

 ژوند په بیه تمامیږي. لکه څنګه چې د کندهار یو مشر وویل: 
چې د دغه کار هڅه یې وکړه یا د حکومت یا د  یڅ وخت هم کوم منځګړي نه وو. هغوېد سولې په پروسه کې ه

 . 150خوا په نښه شوله د ځواکونو او یا هم د طالبانو ل نوایالتو ومتحد
شتون و، ځکه هم حکومت او هم طالبانو غوښتل چې د ټولنې مشران له یوې ه د فرصت ن الملنورو وویل چې لومړنی 

ویل کله چې د ټولنې په وسې کنټرول کول غوښتل. نورو بیا داسې پروسې بهر وساتي چې د دوی په هره بیه د دغې پر
نو کسانو، یا سیمه ییزو فعالینو بانو د مشرتابه، حکومت پلوه ځواکممخ الړې شي، د طال رجنګیالیو سره خبرې یو څه پ کچه

لکه پاکستان مداخلې د دوی هڅې له ناکامۍ سره مخ کوي؛ په دې معنا چې اوسمهال د محلي کچې منځګړیتوب زیات 
 یاوسنۍ جګړ دچې  اساسا د ټولو وینا داوهو مخه ونیولی شي. یریو ورانکارلو لوېد ښککی دی ترڅو په جګړه ه پیاوړی ن

چې  موقف غوره کړیدیدا ده چې هم وسله والو او هم حکومت داسې  مهمه .نه ديډیر مهم منځګړي  کېپه اوسنی پړاو
  پخوایی هیڅکله نه وو نیولی. 

                                                                 

 کال د سپتمبر په میاشت کې د کندهار له قومي مشر سره مرکه.  ۲۰۱۵د  148 
 کال له جوالی تر سپتمبر پورې ۲۰۱۵دهار، ننګرهار، د د سولې سیمه ییزې خبرې، هرات، کن 149 
 کال د سپتمبر په میاشت کې د کندهار له قومي مشر سره مرکه ۲۰۱۵د  150 
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A – منابع / د ځمکې پر سر شخړې 

B – کورنۍ / د ګاونډیانو شخړې 

C – د بیالبیلو ټولنو / کلیو ترمنځ 

D – د وسله والو پخالینې ته الره هوارول 

E – د شخړې حل کول 

F –  له وسله والو مخالفینو سره شخړه / د وسله والو

 مخالفینو او حکومت ترمنځ شخړه
G – نور 

A – منابع / د ځمکې پر سر شخړې 

B – کورنۍ / د ګاونډیانو شخړې 

C – د بیالبیلو ټولنو / کلیو ترمنځ 

D – د وسله والو پخالینې ته الره هوارول 

E – د شخړې حل کول 

F –  له وسله والو مخالفینو سره شخړه / د وسله والو مخالفینو

 او حکومت ترمنځ شخړه
G –  نور )په دې برخه کې چا د یوه پیاوړي کس یادونه وکړه

 چې د سړک د بندیدو مخه یې ونیوه(
 

A – منابع / د ځمکې پر سر شخړې 

B – کورنۍ / د ګاونډیانو شخړې 

C – د بیالبیلو ټولنو / کلیو ترمنځ 

D – د وسله والو پخالینې ته الره هوارول 

E – د شخړې حل کول 

F –  له وسله والو مخالفینو سره شخړه / د وسله والو

 مخالفینو او حکومت ترمنځ شخړه

 

A – خړېمنابع / د ځمکې پر سر ش 

B – کورنۍ / د ګاونډیانو شخړې 

C – د بیالبیلو ټولنو / کلیو ترمنځ 

D – د وسله والو پخالینې ته الره هوارول 

E – د شخړې حل کول 

F –  له وسله والو مخالفینو سره شخړه / د وسله والو مخالفینو او

 حکومت ترمنځ شخړه
G – نور 

ګډونوالو یوې ټاکل شوې برخې حل کړې وې، د ننګرهار، هرات، کندهار او بلخ په والیتونو کې. په شکلونو کې د ځوابونو تکرار په ګوته هغه شخړې چې د سولې د خبرو د لومړی شکل: 

له والو او حکومت ترمنځ ن او د وسشوی دی، ځکه دغه کسانو تر یوې زیاتو شخړو کې منځګړیتوب کړی دی. شکل د منابعو / ځمکو پر سر او د کورنیو / کلیو په شخړو کې زیات ګډو

   شخړو کې لږ ګډون په ګوته کوي.
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 A – له پخال شویو کسانو سره مرسته کول 

B – د جنګیالیو هڅول تر څو د سولې له پروسې سره یوځای شي 

C –  د دندو په پیدا کولو کې مرسته ترڅو نور د اقتصادي ستونزو

 له امله جګړو ته مخه نکړي
D – د عدالت رامنځته کول 

E – په پخالینه کې کار کول 

F – له فساد سره مبارزه کول 

G – د ټولنې لپاره د اهمیت وړ موضوع ګانو مالتړ کول 

H – )نور )په دغه برخه کې د پوهاوي لوړول 
 

A – له پخال شویو کسانو سره مرسته کول 

B –  شيد جنګیالیو هڅول تر څو د سولې له پروسې سره یوځای 

C –  د دندو په پیدا کولو کې مرسته ترڅو نور د اقتصادي ستونزو

 له امله جګړو ته مخه نکړي
D – د عدالت رامنځته کول 

E – په پخالینه کې کار کول 

F – له فساد سره مبارزه کول 

G – د ټولنې لپاره د اهمیت وړ موضوع ګانو مالتړ کول 

H – )نور )یوې ښځې د ښځو د حقونو په اړه کار کول یاد کړل 

 
 

A – له پخال شویو کسانو سره مرسته کول 

B – د جنګیالیو هڅول تر څو د سولې له پروسې سره یوځای شي 

C –  د دندو په پیدا کولو کې مرسته ترڅو نور د اقتصادي ستونزو له

 امله جګړو ته مخه نکړي
D – د عدالت رامنځته کول 

E – په پخالینه کې کار کول 

F – له فساد سره مبارزه کول 

G – د ټولنې لپاره د اهمیت وړ موضوع ګانو مالتړ کول 

H –  نور )ورکشاپونه او د سولې کنفرانسونه؛ د ښځو ساتنه؛ او له

 جنګیالیو سره رواني مرسته یاد شول(
 

شکلونه د ځوابونو تکرار په نښه کوي  د ننګرهار، هرات، کندهار، او بلخ په والیتونو کې د سولې د خبرو د ګډونوالو څخه د یوې ټاکل شوې ډلې لخوا د سولې راوستلو فعالیتونه.: ۲شکل 

 ت راوستلو او مالتړ په برخه کې زیات ګډون په نښه کوي. ځکه دغه خلک د سولې راوستلو تر یو په زیات ډولونو کې بوخت وو. معلومات د کورنۍ او کلي په کچه د عدال

 

 

A – له پخال شویو کسانو سره مرسته کول 

B – د جنګیالیو هڅول تر څو د سولې له پروسې سره یوځای شي 

C –  د دندو په پیدا کولو کې مرسته ترڅو نور د اقتصادي ستونزو له

 امله جګړو ته مخه نکړي

D – د عدالت رامنځته کول 

E – په پخالینه کې کار کول 

F – له فساد سره مبارزه کول 

G – د ټولنې لپاره د اهمیت وړ موضوع ګانو مالتړ کول 

H –  نور )ورکشاپونه او د سولې کنفرانسونه؛ د ښځو ساتنه؛ او له

 جنګیالیو سره رواني مرسته یاد شول(
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یل چې په دغه پروسه کې نور ګامونه باید په ملي او سیمه ییزه کچه باندې ورکوونکو وته په پام سره، ځواب  يټک هدغ
. په پای کې ځینې ځواب ورکوونکي په دې باور وو چې د دوی لومړنۍ دنده د وسله والو ډلو او حکومت تر 151پورته شي
پخالینه او عدالت تمرکز وشي. په حقیقت چې باید پکې په  –د انفرادي وسله والو او د دوی د ټولنو ترمنځ ده  ېمنځ نه بلک

ډول نه غواړي د حکومت او وسله والو مخالفینو  ډېرېدونکيمشران په سیمه ییز کې، په داسې حال کې چې د اعتبار وړ 
واله دي چې په هغه پخالینه کې رول ولوبوي چې د دوی د ټولنو په ېترمنځ د منځګړو په ډول رول ولوبوي، خو دوی ل

والتیا له هغه څه سره په همغږۍ کې ده چې د ټولنې مشران یې له مخکې څخه ترسره کوي. لکه څنګه ېه لتړاو وي. دغ
خپلو ټولنو کې د عدالت او ه ر یې پېو ګډونوالو یو مهم شمګندیږي، د سولې د خبرو د سروې شوچې په دویم شکل کې څر

 وسله والو مخالفینو په اړه نه و. و، چې ښایي د دوی دا کار به یوازې دوپخالینې په برخه کې بوخت 
د زیاترو ځواب ورکوونکو په اند منځګړیتوب او یا په ځانګړي ډول د منځګړیتوب ناکامي په والیتي کچه د سولې له 

دنده د افغانستان د سولې د پروګرام له پیل څخه څرګنده نه ده او  اصليټو ې. د سولې د والیتي کمهد ېټو سره تړلېوالیتي کم
ولیت ومس 152 ټې د توسعې او خبروېالت نن هم دوام لري. که څه هم د پروګرام اسناد په ډاګه کوي چې دغه کمهمدا ح

شتوالي ه محدوده ده: لومړی د یو ملي چوکاټ د ن اترې ترسره کړيلري، خو د حکومت په ډول د دوی وړتیا ترڅو خبرې 
ټو ې. د توسعې د فعالیتونو په برخه کې هم د والیتي کم153املهله السوهنې له امله او دویم د نورو حکومتي پیاوړو کسانو د 

له وسله والو سره د خبرو لپاره  بې پرېتوبوړتیا محدوده ده. نږدې ټولو ځواب ورکوونکو ویل چې په اوسني حالت کې 
 ترټولو غوره الره ده. 

چې د حکومت له امنیتي  –ټې ېوالیتي کملري که د سولې ه څ ګټه ونېری خلک وایي چې دغه پروسه به هېپه همدې ډول ډ
. که 154يځفعالیتونه پر مخ بو پراختیایید افغان حکومت په استازیتوب  –چارواکو یا د طالبانو له رقیبانو جوړه شوې وي 

او د پخالینې د پروسې خنډونه د وسله والو ډلو او حکومت  ناخوښۍری شته ېڅه هم د پروګرام اسناد په ډاګه کوي چې ډ
یمګړو منځګړو څخه جوړې شوې وي ترڅو د پخالینې پروسه اسانه کړي، خو ېدي، نو ځکه شوراګانې باید له در ترمنځ

 . 155شوېه دا ډول شوراګانې هیڅکله هم جوړې ن
ټو کې له اساسي بدلونونو ېچې د سولې په والیتي کم ،په هر حال، ځواب ورکوونکو ویل چې اوسمهال ځواب دا نه دی

داسې جوړښتونه چې د سولې له والیتي کمیټو سره به موازي وي. د  –رې شوراګانې جوړې شي ېډدې راوستلو پرته 
یل چې وېټو غړو سولې د خبرو ډیری ګډونوالو او ځواب ورکوونکو او په ځینو ځایونو کې خپله د سولې د والیتي کم

د ټاکنې واک باید له والیانو واخیستل او چې  وو،ری په دې اند ېټو د غړو په ټاکنې کې غور وشي. ډېو کملومړی باید د نو
لو الرو بحث وکړ، چې یوه ېالبېخپله ټولنو ته ورکړل شي. په جالل اباد کې د سولې د خبرو ګډونوالو د دغه کار لپاره په ب

 برخه یې په الندې ډول ده:
وکړي چې د جګړې دواړه  بدلونداسې  ېیو څو ګډونوالو وړاندیز وکړ چې د سولې د شوراګانو جوړښت د

رو خلکو ورته پالن یاد کړ: حکومت او وسله وال مخالفین باید ېغاړې یې د جوړولو په برخه کې نظر ورکړي. ډ
کسان وټاکل شي ترڅو د  ۱۰۰کسانو څخه باید په ګډه  ۵۰۰نومونه(. له دغو  ۲۵۰نومونه وټاکي )هر یو  ۵۰۰

ي. په ډاګه شوه چې دا به تر ټولو ځلې جوړولو فعالیتونه پرمخ بوملي او والیتي پخالینې، سولې راوستلو او سو
 . 156نويېغوره الره وي ترڅو د سولې شوراګانې وتوانیږي چې د جګړې دواړه غاړې سولې ته ک

ړل شوی او باید لپاره یې یو پیاوړی سیستم جوړ شي ترڅو پروسه له سیاسي ېکه څه هم دغه پالن په پوره ډول نه دی څ
یوه غوښتنه په ډاګه کوي ترڅو یو داسې جوړښت رامنځته شي چې په زیات  بې پلوۍي، خو بحث د زیاتې کیدو وژغور

ي. دغه خبره یوه داسې طرحه په ګوته کوي چې پکې به ملي او والیتي پروسې له ځاغیزناک ډول د سولې خبرې پر مخ بو
خو بیا هم  کاوهاسې جوړښتونو په اړه ټینګار رې اړیکې پیدا کړي. که څه هم ډیرو ځواب ورکوونکو د دېیو بل سره ډ

                                                                 

 ۲۰۱۵ګڼې مرکې او د سولې خبرې،  151 
ي، او داسې کمیټه باید د ټولو لپاره وي او غړي به یې د خپلو اړیکو په کارولو سره جګړه کوونکو ډلو ته د سیاسي او ټولنیزې رسیدنې الره هواره کړ» 152 

 )پنځمه ضمیمه: سیاسي او ټولنیزه توسعه، باور جوړول او خبرې(« خبرې به رامنځته کړي چې د پخالینې المل شي
پخوانۍ څیړنې په ډاګه کړې ده چې د ارزوګان په والیت کې د سولې د والیتي کمیټې کار د پولیس د پخواني مشر لخوا له خنډ سره مخ شوی  د اړیکو د ادارې 153 

ې پرته پخال له خوښ و، ځکه ده غوښتي و چې د پخالینې ټول فعالیتونه باید د ده لخوا ترسره شي او دی به دهغو پخال شویو کسانو د امنیت ډاډ ورنکړي چې د ده
 شوي دي. 

کال د سپتمبر په میاشت کې په کندهار کې له قومي مشرانو سره زیاتې  ۲۰۱۵کال په سپتمبر کې په بلخ کې د مدنې ټولنې له فعال سره مرکه، د  ۲۰۱۵د  154
 مرکې. 

حلي شورا اداره یا د سولې او پخالینې لپاره د ولسوالۍ خبرې او د م»په پنځمه ضمیمه کې د والیتي خفګان د حل د فعالیتونو په برخه کې داسې راغلي دي:  155 
)پنځمه « يورته شوراګانې چې باید په هغو ځایونو کې خبرو ته الره هواره کړي چې د حکومت د استازیتوب څخه په مستقیم ډول خفګانونه رامنځته شوي و

 ضمیمه: سیاسي او ټولنیزه توسعه، باور جوړونه او خبرې(
 کال د جوالی میاشت ۲۰۱۵لې سیمه ییزې خبرې، یاددښتونه، ننګرهار، د په ختیځ کې د سو 156
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او قانونیت په پام کې ونیسو، د داسې جوړښتونو جوړول به بې ګټې وي پراخوالی پرته له دې چې د داسې جوړښتونو 
 کړي.ه او ستونزو د په نښه کولو لپاره هوډ ون ناخوښیوترڅو چې د جګړې دواړه غاړې د 

 مرسته انتقالي او پروژې رغونې د ټولنې د    .4

رته ېرته له وسله والو سره یوځای شو او بې، موږ به بله منځه یو نه سيوزلي ېکړي او زموږ به که حکومت موږ ته پام ون
 به جګړه پیل کړو ځکه وسله وال خو لږ تر لږه موږ ته پوره پیسې راکوي.

 په لوګر کې یو پخال شوی جنګیالی
 

طالبان یوازې د دندو نه لرلو له امله جګړه کوي. طالبان ځکه جګړه داسی انګیری چه دوی )د افغانستان دسولې پروګرام( 
 کوي چې دوی په هغه څه باور لري چې لپاره یې جنګیږي.

 د کندهار یو قومي مشر
ړنه کې په لوګر او هرات والیتونو کې د افغانستان د ېره، په دغه څېسره پر مرکو سرب ه والوواد کې له برخېپه ټول ه

و رواکو، اړوندو ریاستونو، پخال شوسولې د پروګرام انتقالي مرستو ته ژوره کتنه وشوه، د سولې د پروګرام له والیتي چا
ټولنو سره مرکې وشوې چې د سولې د پروګرام پروژې پکې پلې شوې دي، د دغو پروژو د سیمو له هغو د کسانو او 

ړنه کې ې.په څ 157(ئه کې د هرات او لوګر په اړه معلومات وګوراڼمل پ شوې )په لومړیوارزونې لپاره ساحوي لیدنې هم 
ۍ زیربنایي پروژې دي لکه یې لنډمهالې، کوچن یرېچې ډ –څرګنده شوه چې د سولې د پروګرام پرمختیایي پروژې 

څ نه ېتر ډیره په ښه ډول او پر خپل وخت پلې شوې دي، خو ټولنې ه –والونه او د ځنګلونو پروژې ېګان، استنادي دڅا
دې چې دغه پروژې به هم د پخالینې له پروسې سره تړلې وي. که څه هم دغه پروژې د هغو ټولنې د ګټې لپاره ېپوه

چې پکې جنګیالي پخال شوي وي، خو ټولنو په دې اړه بې خبري وښوده چې په پایله کې یې د دغو  ،جوړې شوې دي
خپله د ټولنې اړتیاوې هم حل  ېو کسانو بلکزې د پخال شویې دا ده چې نه یوا موخه –پروژو موخه ګونګه پاتې کیږي 

شي کوالی دغه پروژې د سولې له ه چې بله ستونزه چې ټولنې ن ،ړنې پرمهال څرګنده شوهېڅ ېشي. په لوګر کې د دغ
مارل شوي. په هرات کې وڅ پخال شوي کسان نه وي ګېری وخت په دغو پروژو کې هېچې ډ ،پروګرام سره وتړي دا ده

رام یې مالتړ چې د سولې پروګ ،وورتلیز ډول زیات پخال شوي کسان د ټولنیز پرمختګ په هغو پروژو کې بوخت په پ
ګټې روښانه نه وې. له پخال شوو کسانو او د سولې د پروګرام  مخامخو کسانو ټولنو ته د دغو پروژو کاوه، خو د پخال شو

تګالره تر پوښتنو الندې دغه کې د مرستو پر بنسټ والړه  وادېری ځواب ورکوونکو په ټول هېره، ډېچارواکو سرب پر
دوی )د سولې پروګرام( باور لري چې طالبان یوازې د دندو نه لرلو له امله »راوستله. لکه څنګه چې یوه قومي مشر ویل: 

حال  . نورو ویل په داسې158«جګړه کوي. طالبان ځکه جګړه کوي چې دوی په هغه څه باور لري چې لپاره یې جنګیږي
و کسانو او د هغوی د ټولنو په وړاندې د پخال شو کې چې مرسته او پرمختګ به ښایي د ټولنې لپاره مهمې موخې وي، خو

 ي، او ښایي د پرمختګ یا لنډمهالو انتقالبریدونهخوا د غچ اخیستلو ه لومړنۍ ننګونې د امنیت هغه دي لکه د طالبانو ل
 شتون به ښایي کومه ننګونه نه وي. ه مرستو ن

کړل شوې چې ژمنه یې شوې وه نو ځکه ه په لوګر او هرات کې پخال شوو کسانو ویل چې دوی ته هغه مرستې ورن
دو ته اړ کړو. لکه څنګه چې په لوګر ېرته له وسله والو سره یوځای کېوزلي یو له هغو الملونو څخه دی چې موږ یې بېب

کړي، موږ اړ یو چې ه ستونزه حل ن ۍوزلېکړي او زموږ د به که حکومت موږ ته پاملرنه ون»ل: کې یو مخکیني طالب وی
رته جګړه پیل کړو، ځکه لږ تر لږه وسله وال خو موږ ته کافي پیسې ېرته له وسله والو سره یوځای شو او بېب

ام سره یوځای شوي یو( زموږ له کله نه چې موږ د سولې له پروګر»). په هرات کې یو پخال شوي کس ویل: 159«راکوي
و پوره خوراکي توکي، معاشونه او ښې  وسلې مو واقتصادي حالت نور هم خراب شوی دی. کله چې موږ جنګیالي 

. د یو حکومتي چارواکي په وینا وسله وال تر حکومت 160«ترالسه کولې. اوسمهال د خوراک لپاره پوره ډوډۍ نه لرو
امریکایي ډالر( تر السه  ۳۸۰پاکستانۍ کلدارې ) ۴۰۰۰۰یې په میاشت کې زیاتې پیسې ورکوي او ځینې جنګیالي 

. یو حقیقت چې په 162امریکایي ډالر ورکول کیږي ۱۲۰، په داسې حال کې چې د سولې پروګرام په میاشت کې 161کوي

                                                                 

 د څیړنې ټیم له پنجشیر څخه هم لیدنه وکړه، خو په دغه والیت کې نه کومه پروژه پلې شوې او نه کوم جنګیالی پخال شوی. 157 
 کال د سپتمبر په میاشت کې د کندهار له یوه قومي مشر سره مرکه ۲۰۱۵د  158 

 کال د جوالی په میاشت کې په لوګر کې له پخال شویو کسانو سره ډلییز بحث ۲۰۱۵د  159
 کال د هرات په میاشت کې په لوګر کې له پخال شویو کسانو سره ډلییز بحث ۲۰۱۵د  160 
 کال د اګست په میاشت کې د هرات د کلیو پراختیا له ریاست سره مرکه  ۲۰۱۵د  161 
 ۲۰۱۱، د سولې عالي شورا، «د سولې د پروګرام د پرمختګ برخه» 162 

http://www.hpc.org.af/english/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=49. 
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خلي ځکه ه نځواب ورکوونکو ورته اشاره وکړه دا دی چې حکومت باید وسله وال جنګیالي په پیسو وا بلخ او کندهار کې
 . 163په دغه کار سره به جعلي طالبان زیات شي او په سیستم کې به فساد پیل شي

په هر حال سره، ډیری پخال شوي کسان د خپل شخصي امنیت په اندیښنه کې و او د حکومت ناتواني چې دوی د وسله 
ړې ته مخه کړي. په هرات کې د والو له حملو څخه وساتي یو له هغو الملونو څخه و چې دوی اړ کوي ترڅو بیرته جګ

کلونو پورې د  ۲۰تر  ۱۰ییزو بحثونو پرمهال دغه ستونزه ډیرو هغو پخال شویو کسانو یاده کړه، چې مخکې له ه دوو ډل
ما ته طالبانو اخطار راکړ او په ». یو تن وویل، 164سیمه ییزو زورواکانو سره د حکومت په وسله وال مخالفت کې و

مت هم له ما سره مرسته ونکړه؛ دوی یوازې د شپږو میاشتو لپاره مرسته راسره وکړه او  اوس مرګ یې وګواښولم. حکو
. ډیرو وویل چې د پخال شویو کسانو لپاره ناامني چې په ازادۍ سره نشی ګرځیدالی، او د مالي سرچینو 165«وزګاره یم

 . 166یدو المل کیږينشتون هغه الملونه دي چې بیرته له وسله وال مخالفت سره د دوی د یوځای ک
په لوګر او هرات کې هم د سولې والیتي کمیټو او هم د سولې والیتي داراالنشاګانو و منله چې د سولې له پروګرام سره د 
یوځای کیدونکو خلکو لپاره د امنیت موضوع یوه لویه ننګونه ده او دوی نشي کوالی چې د هغوی لپاره د امنیت شرایط 

ه طالبان پوه شي  چې یو څوک له دولت سره یوځای کیږي نو په ورځني ډول اخطارونه ور برابر کړي. دوی وویل چې ک
کوي، او کله کله د دوی کورنۍ هم ګواښي. په هرات کې د یو ریاست یو چارواکی چې د سولې د پروګرام په پروژو کې 

امله ه وځای کیږي او د همدې لوسله وال هغه خلک ګواښي چې د سولې له پروسې سره ی»دخیل و همدغه نظر تایید کړ، 
 . 167«حقیقي جنګیالی هیڅکله هم نه غواړي د سولې له پروسې سره یوځای شي

هم شته چې پر بنسټ یې وسله وال د سولې له پروګرام سره یو ځای کیدو ته زړه  عواملد پیسو او پرمختګ ترڅنګ نور 
ښه کوي. په لوګر کې وسله والو وویل چې د وطن دوستۍ لپاره یې سولې ته مخه کړه ترڅو د دوی په والیت کې جګړې 

وځي نو د جګړې د پای ته چې ولیدل بهرني ځواکونه له افغانستان څخه  ییپای ته ورسیږي، او یوې ډلې بیا وویل کله 
. پر دې 168رسولو پریکړه یې وکړه ځکه جهاد د بهرنیو ځواکونو په وړاندې روا دی او د افغانانو سره جهاد روا ندی

سربیره، د سولې له پروسې سره د وسله والو د ځواکونو مهم المل پیسې او پرمختګ نه بلکه د حکومت په زور او واک 
کړای شي د دوی د ځانونو، کورنیو او نږدې ټولنو ساتنه به وکړي. دې نظر ته په پام سره، د باندې د دوی باور و چې وبه 

حکومت د فساد موضوع ګانو او د خلکو د ځانګړو طبقو په وړاندې د دولت زور زیاتي د خلکو باور له منځه وړی دی 
 . 169چې په پایله کې یې خلک نه غواړي له دغه پروسې سره یوځای شي

ګر او بلخ په څیر والیتونو کې د ټولنو ترمنځ دا نظر و چې په داسې حال کې چې د سولې د پروګرام د ټولنیز د هرات، لو
چې په اند  –پرمختګ ستراتیژي د ټولنو لپاره تاواني نه ده خو نشي کوالی په سیمه ییزه کچه پخالینې ته الره هواره کړي 

کار د سولې او پخالینې په برخه کې مرسته نه شي کوالی. په هر  یې دا یو ښه کار دی چې ټولنه پرمختګ وکړي خو دغه
هر څه ته د »حال سره، په کندهار کې ځواب ورکوونکو وویل چې مرستو منفي اغیز رامنځته کړی او یو مشر وویل: 

ه راځې پیسو رنګ ورکړل شوی دی؛ دا کار زموږ ټولنه زیانمنوي ځکه هیڅوک هم سولې ته د مشترکو الملونو له امله ن
. ډیرو ځواب ورکوونکو وویل چې د دغو پروژو پیسو دغه پروسه نوره هم پیچلې کړې ده، 170«بلکه د پیسو لپاره راځي

په داسې حال کې چې نورو بیا وویل چې مرستو او د پرمختګ کارونو پخپله د سولې په پروګرام کې فساد ته الره هواره 
 کړې ده: 

پیسو جریان بند کړي ځکه اوسمهال د سولې کمیټې او نور چارواکي یې د حکومت باید د سولې په پروسه کې د 
پیسو په راټولولو بوخت دي او د توسعې او منځګړیتوب په برخه کې یې خپل مسولیتونه په بشپړ ډول له یاده 

 . 171ایستلي دي
چې ډیر خلک د اقتصادي  د سولې د پروګرام د ټولنیز پرمختګ او د پخالینې د مرستو د تګالرې لپاره مهم دلیل دا و

. په 172موخو لپاره جګړه کوي، او دوی ته د اقتصادي ګټو د برابرولو له الرې کوالی شو دوی له جګړې راوګرځوو
داسې حال کې چې ځواب ورکوونکو وویل چې دا په حقیقت کې د پخالینې یوه برخه وه، دوی وویل چې په دغه برخه 
                                                                 

 هار له قومي مشر سره مرکه. کال د سپتمبر په میاشت کې د کند ۲۰۱۵کال د سپتمبر میاشت؛ د  ۲۰۱۵په شمال کې د سیمه ییزو خبرو ګډونوال، بلخ، د  163 
 کال د اګست په میاشت کې په هرات کې د پخال شوی کسانوسره دوه ډلییز بحثونه  ۲۰۱۵د  164 
 کال د اګست په میاشت کې په هرات کې د پخال شوی کسانوسره ډلییز بحثونه  ۲۰۱۵د  165 
 لییز بحثونه کال د اګست په میاشت کې په هرات کې د پخال شوی کسانوسره دوه ډ ۲۰۱۵د  166 
 کال د اګست په میاشت کې په هرات کې له قومي مشر سره مرکه  ۲۰۱۵د  167 
 کال د جوالی په میاشت کې په لوګر کې د پخال شوی کسانوسره دوه ډلییز بحثونه  ۲۰۱۵د  168 
 کال د اګست په میاشت کې په هرات او لوګر کې د پخال شوی کسانوسره ډلییز بحثونه  ۲۰۱۵د  169 
 کال د سپتمبر په میاشت کې په کندهار کې د مدني ټولنې له غړي سره مرکه ۵۲۰۱د  170 
 کال د سپتمبر په میاشت کې په کندهار کې له قومي مشر سره مرکه ۲۰۱۵د  171 
http://www.afghanistan-۲۰۱۰، د افغانستان د څیړونکو شبکه، «طالیي چانس؟ په افغانستان کې د پخالینې خطرونه، ننګونې او اصول»مټ والډام،  172 

analysts.org/wp-content/uploads/downloads/2012/10/2010_AAN_Golden_Surrender.pdf. 
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ومړی دا چې دا کار په اسانۍ سره ترسره کیدای شوای )په پخالینه کې د عدالت او ل –باندې تر اړتیا زیاته تکیه شوې ده 
حساب ورکولو پر ځای د ساختماني کارونو ترسره کول( او دویم دا چې د دغو منابعو مدیریت د دې المل شو چې توسعه 

 او منځګړیتوب د سولې د والیتي کمیټو مرکزي دنده وګرځي. 
ویو کسانو چې موږ خبرې ورسره وکړې وویل چې د سولې په پروګرام کې لویو مرستو ته که څه هم ډیرو هغو پخال ش

اړتیا ده، خو دا نه وه څرګنده چې ایا دغه ډول مرستې او د ټولنیز پرمختګ پروګرامونه کوالی شي جنګیالي وهڅوي 
د کندهار په څیر منفي هم هیڅ او یا ترڅو له پروګرام سره یوځای شي، او د پروژو پلی کولو په ځینو سیمو کې ډیر لږ، یا 

اغیز درلود. که نور هیڅ هم نه وي خو لږ تر لږه د سولې پروګرام د جنګیالیو د هڅولو او د پخالینې د هڅولو د پیاوړو 
 ۲۰۱۵ستراتیژیو لپاره د یوې اقتصادي تګالرې په محدودیتونو باندې پوه شوی دي، چې دا خبره په ورستیو څیړنو لکه په 

لخوا په خپاره شوي رپوټ کې څرګنده شوې ده او په دغه رپوټ کې څرګنده شوې ده چې د  (میرسي کورپس)ې د کال ک
 . 173بې کارۍ او اقتصادي ستونزو په پرتله بې عدالتی د جګړو لوی عامل دی

 عدالت انتقالي او بښنه  .5

مجرمین په لوړو پوستونو کار کوي. بښنه به زموږ سولې او امنیت ته هیڅ ګټه ونه رسوي ځکه چې الهم په حکومت کې 
په حقیقت کې مجرمین سوله او قانوني چلند نه غواړي؛ که دوی دا کار غوښتالی نو خپل ځانونه به یې د قانوني تعقیب 

 لپاره سپارلی وای. 
 په لوګر کې د ټولنې یو غړی

 
څکله هم د سولې له پروسې سره ېماران به هدی ځکه جګړه ه باید یوه عمومي بښنه وشي. انتقالي عدالت د پلي کیدو وړ ن

چې د ټولو لپاره عمومي  ،نی الره دا دهېږي. نو یوازېشي که دوی پوه شي چې له انتقالي عدالت سره به مخ که یو ځای ن
 بښنه وشي. 

 نړ کې د ټولنې یو غړیوپه ک
ړل دغه نظرونه له هغو خلکو هم مرکه کوونکو د عدالت او بښنې د موضوع ګانو په اړه زیات شمیر نظرونه راټول ک

کلونو پورې حادثاتو په اړه یې د پوره حساب ورکولو او انتقالي عدالت مالتړ کاوه او له هغو  ۱۹۷۰راټول شول چې ان تر 
خلکو هم راټول شول چې په اند یې د جنګیالیو د هڅولو او د حکومت د وران کارو د پای ته رسولو ښه الره یوه پراخه 

دوی په منځ کې هغه خلک هم و چې د اسنادو راټولولو، بښنې غوښتلو او د اړتیا په صورت کې د مجرمینو د بښنه ده، د 
مجازات کولو غوښتنه یې کوله. دغه نظرونه تر ډیره شخصي و، او تر ډیره له دې امله چې په یو شخص یا د هغه په 

نظرونو په برخه کې مستقیمه تجربه د والیت یا جنسیت کورنۍ باندې د دغو تاوتریخوالو پر مهال څه زیان رسیدلی دی. د 
پر بنسټ ډیره ټاکونکې وه، خو بیا هم ښځې د نارینه وو په پرتله ډیرې د عدالت غوښتونکې وې. د افغانستان په ختیځ او 

طرفدار  لویدیځ کې د بښنې او عدالت بحث د کلیوالو او ښاري سیمو پر بنسټ ویشل شوی و، د کلیوالو سیمو خلک د بښنې
 و او د ښارونو خلکو بیا د عدالت غوښتنه کوله. 

کلنې جګړې له موضوع سره تړله، او د مخکینیو لسیزو د  ۳۵ډیری ځواب ورکوونکو د بښنې موضوع د افغانستان د 
د انتقالي عدالت موضوع ګانو ته یې اشاره کوله چې پایله یې نه درلوده، او دوی ویل چې د انتقالي عدالت موضوع بای

کال مخکې په جرمونو کې  ۲۰۰۱یوازې د طالبانو په اړه نه بلکه د هغو خلکو په اړه هم وي چې په حکومت کې دي او له 
 ښکیل و. په هرات کې د ټولنې د ښځینه غړو سره د یو بحث پر مهال یوې ګډونوالې وویل: 
زات شي. ځیني خلک د خپلو خلک د تیرو څلورو لسیزو بده او ویروونکې تجربه لري، او مجرمین باید مجا

کورونو پریښودلو ته اړ شول، او د جګړو پر مهال په زرګونه بې ګناه خلک ووژل او زخمیان شول، نو هغه 
وخت د عدالت څرک هم نه و. زما په اند باید مجرمین مجازات شي ترڅو دا د نورو لپاره یو درس وي. که 

وی به وهڅوي چې خپل د تاوتریخوالي کړنې بیا تکرار مجرمین وبښل شي دا کار به جرمونه زیات کړي او د
 . 174کړي

 په لوګر کې هم یوه ځواب ورکوونکي دغه نظر تایید کړ: 

                                                                 

 ۲۰۱۵، میرسي کورپس، «ځوانان او پایلې: بې کاري، بې عدالتي او تاوتریخوالی» 173 
https://www.mercycorps.org/sites/default/files/MercyCorps_YouthConsequencesReport_2015.pdf. 
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بښنه به زموږ سولې او امنیت ته هیڅ ګټه ونه رسوي ځکه چې الهم په حکومت کې مجرمین په لوړو پوستونو 
غواړي؛ که دوی دا کار غوښتالی نو خپل ځانونه به یې کار کوي. په حقیقت کې مجرمین سوله او قانوني چلند نه 

 . 175د قانوني تعقیب لپاره سپارلی وای
 په کندهار کې هم ورته نظر ورکړل شو: 

راځی ریښتیني اوسو. څوک بښنه غواړي؟ لږترلږه په جنوبي افغانستان کې دا طالبان نه دي چې باید بښنه 
 ؟176بښل شيوغواړي بلکه دا خپله شته حکومت دی چې باید و

هغو خلکو چې د بښنې طرفدار و خپل مالتړ یې په بیال بیلو ډولونو څرګند کړ. مهم دلیل یې دا و چې دا کار به اوسني 
هیڅوک به هم و نه غواړي خپلې »مخالفین سولې ته وهڅوي. لکه څنګه چې د ننګرهار د مدني ټولنې یو فعال وویل: 

. که څه 177«د کې د سولې په راتلو سره به دوی په زندان کې واچول شيوسلې په ځمکه کیږدي که پوه شي چې په هیوا
 –هم دغه دلیل منطقي ښکاري، خو د دغه او نورو څیړنو موندنې د ډیرو ځواب ورکوونکو هغه اندیښنه په ګوته کوي 

چې  –یوځای شي ډیری جنګیالي  د دې لپاره د سولې له پروسې سره یوځای کیږي ترڅو وروسته بیرته له ملیشه ډلو سره 
بښنه ځکه د سولې پروسه خرابوي چې پخواني او اوسني جنګیالی به دا هیله پیدا کړي چې د خپلو کړنو له امله به ترې 
حساب نه اخیستل کیږي. د کندهار د مدني ټولنې یو فعال هڅه وکړه چې موازنه برابره کړي، کله چې ده بیرته د جګړې د 

له بښنې وروسته باید په ملي کچه داسې سوله رامنځ ته شي »ې مالتړ کولو نو ویې ویل: پیل کیدو د مخنیوي لپاره د بښن
. د کنړ څخه یو بل 178«چې جګړې ته د پای ټکی کیږدي؛ خو دا کار باید یوازې د مهمو جنګیالیو د جلبولو په موخه ونشي

تونزې د حل لپاره ترټولو غوره الره ځواب ورکوونکي وویل چې د طالبانو له مخالفت ها خوا د مهمو وران کارانو د س
 بښنه ده:

باید یوه عمومي بښنه وشي. انتقالي عدالت د پلي کیدو وړ ندی ځکه جګړه ماران به هیڅکله هم د سولې له 
پروسې سره یو ځای نشي که دوی پوه شي چې له انتقالي عدالت سره به مخ کیږي. نو یوازینی الره دا ده چې د 

 . 179ه وشيټولو لپاره عمومي بښن
مجرمین باید وبښل شي ځکه دوی په ناپوهۍ سره تاوتریخوالی او جګړې کړې دي. » -نورو بښنه له دیني اړخه ښه وبلله 

او د دغه خبرې د مالتړ لپاره یې له قران کریم، احادیثو او اسالمي  -« 180اسالم وایي چې بښنه تر غچ اخیستلو غوره ده
دوی باید وبښل شي »نورو بیا بښنه د ملي توب او ورورګلوۍ له اړخه ښه بلله: . 181تاریخ څخه بیال بیلې بیلګې ورکړې

 .182«ځکه که هر څو یې جرمونه تر سره کړي دي خو بیاهم افغانان دي
د ننګرهار او کنړ د ناامنو والیتونو څخه ځواب ورکوونکو د خبرو میز ته د طالبانو د راوستلو لپاره بښنه غوره الر وبلله. 

یخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کوله، او د دوی لپاره د تیرې زمانې په پرتله د راتلونکې سولې هیلې ډیرې دوی د تاوتر
. دغه نظر په هغه ناسته کې هم وړاندې شو چې له سلو زیاتو خلکو پکې ګډون کړی و، او دا په زړه پورې 183مهمې وې

تنه کوي. هغه چې د عدالت غوښتنه یې کوله په عمومي وه چې څنګه یو شمیر خلک د عدالت او یو شمیر نور د بښنې غوښ
ډول له ښاري سیمو څخه و او یا د مدني ټولنې فعالین و؛ دوی ښایي د کلیوالو په پرتله چې د بښنې غوښتونکي وو، د 

پر  جګړو او تاوتریخوالي له خطر سره ډیر نه وو مخ. په هرات کې هم د یوې ناستې د ګډونوالو ترمنځ د بښنې او عدالت
 . 184سر همدا ویش موجود و، دوی تر ډیره د طالبانو لپاره په جدي ډول د عدالت غوښتنه کوله

په هر حال سره، که څه هم په ټول هیواد کې ډیر خلک د عمومي بښنې غوښتونکي و خو بل لوري ته بیا نور ډیر خلک د 
کې یې ناوړه کړنې ترسره کړې دي باید د مجازاتو په ګډون د عدالت غوښتونکي و، دوی ویل چې هغه خلک چې په تیر 

بښنې غوښتنه وکړي او د دغه پروسې مشري باید د ټولنې او کلیو مشران وکړي. ډیری بیا په دې اند و چې پخالینه له 
په یوه ټولنه کې پخالینه »سیمې په ناسته کې یو ګډونوال وویل:  سوېليبښنې او هیرولو سره اړیکه نلري. لکه څنګه چې د 

. یا لکه څنګه چې په هرات کې د لویدیځې سیمې په 185«ومي بښنې معنا نلري. لومړی باید د بښنې غوښتنه وشيد عم
 ناسته کې ګډونوالو وویل: 

                                                                 

 کال د جوالی په میاشت کې په لوګر کې د ټولنې له نارینه غړو سره ډلییز بحث ۲۰۱۵د  175 
 کال د سپتمبر په میاشت کې د کندهار له قومي مشر سره مرکه ۲۰۱۵د  176 
 جوالی په میاشت کې په ننګرهار کې د مدني ټولنې له فعال او د ټولنیز منځګړي سره مرکهکال د  ۲۰۱۵د  177 
 کال د سپتمبر په میاشت کې په کندهار کې د مدني ټولنې له فعال سره مرکه ۲۰۱۵د  178 
 کال د سپتمبر میاشت ۲۰۱۵د کنړ له ټولنیز مشر سره مرکه، ننګرهار، د  179 
 کال د جوالی میاشت ۲۰۱۵په لوګر کې له پخال شویو کسانو سره ډلییز بحث، د  180 
 کال د جوالی میاشت ۲۰۱۵د ختیځ سیمې د سولې د خبرو ګډونوال، ننګرهار، د  181 
 کال د اګست میاشت ۲۰۱۵په هرات کې د ټولنې له نارینه غړو سره ډلییز بحث، د  182 
 کال د جوالی میاشت ۲۰۱۵ننګرهار، د د ختیځ سیمې د سولې د خبرو ګډونوال،  183 
 کال د اګست میاشت ۲۰۱۵د لویدیځ سیمې د سولې د خبرو ګډونوال، هرات، د  184 
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زما په اند د خلکو لپاره دا مهمه ده چې له مخالفو وسله والو ډلو څخه د دوی د ټولنو په وړاندې د خپلو جرمنو په 
 .186لرم که دغه وسله والې ډلې غاړه کیږدي نو د ټولنې غړي به دوی وبښياړه اعتراف واوري. او زه باور 

په هر حال سره، په اوسني حالت کې د پخالینې په برخه کې د دودیزو سیستمونو وړتیا کار ته اړتیا لري. لکه څنګه چې د 
ایله کې غیر دولتي عدلي سیستم د عامه محکومولو، بښنې او منلو د پروسې په پ»افغانستان کارپوه تامس بارفیلډ ویلي دي: 

پخالینې ته الره موموي. ]....[ په هر حال سره، دغه دودیزې تګالرې په اسانۍ سره نشي کوالی د ټولنې په د ننه کې د 
کلونو د وسله والو جګړو اړوندو  ۲۵وسله والو ډلو ترمنځ په شخړو کې رول ولوبوي. او دوی نه دي توانیدلي چې د تیرو 

 . 187«د حل کولو په برخه کې ګټور ثابت شي لویو مسایلو
. عمومي 188د ټولنې د غړو ترمنځ دا نظر هم شته چې د تیرو څلورو لسیزو جرمونه او ظلمونه باید لږ تر لږه ثبت شي

باور دا و چې دا کار باید د یو بیطرفه کمیسیون له الرې وشي او ټول شواهد او اسناد باید په یو محفوظ ځای کې وساتل 
په هر حال سره، په دې اړه چې په دغو اسنادو به څه وکړو بیال بیل نظرونه موجود و. ځینو ویل چې دغه اسناد باید شي. 

د خلکو په واک کې ورکړل شي خو دا کار باید په مناسب وخت کې وشی ترڅو د بیا جګړې خطر رامنځته نکړي او په 
یب لپاره بنسټ جوړ کړي. په حقیقت کې ټول هغه چې د تاریخي افغانستان کې د رسمي عدلي سیستم له الرې د قانوني تعق

عدلي سیستم اوس د شواهدو د اخیستلو او د قضیو د موجوده شته  ناسنادو د راټولولو مالتړي وو وویل چې د افغانستا
 پرمخ وړلو وړتیا او اعتبار نلري. لکه څنګه چې په هرات کې د پخال شویو کسانو یوې ډلې وویل:

باید پټ وساتل شي ځکه حکومت اوسمهال د جګړه مارانو د مجازات کولو وړتیا نلري. کله چې سم  دغه شواهد
 . 189وخت راشي بیا باید دغه اسناد خپاره شي

ضروری ندی چه ډلییز بحث ګډونوال وویل چې ملي او نړیوال محاکم د قانوني تعقیب وړتیا لري، خو  هپه پنجشیر کې د یو
 شي: و د السرسۍ لپاره خپاره عامو خلکد  دیدغه اسناد 

که د جګړې د جرمونو ریښتیني اسناد راټول شي، نو باید ملي عدلي چارواکو ته د جنګي جرمونو په تړاو د 
مجرمینو د تعقیب لپاره ورکړل شي. که داسې نه وي بیا باید نړیوالو محاکمو ته و نه سپارل شي. شواهد باید په 

ومت یا ادارې د بیال بیلو جرمونو او ناوړه کړنو اسناد خپاره کړي یوه یو محفوظ ځای کې وساتل شي. که حک
 . 190نوې کورنۍ جګړه به پیل شي

 ډلییز بحث ګډونوال د حکومتي پوښتنې غوښتنه کوله چې له هغه وروسته باید د خلکو لپاره خپاره شي:  هپه لوګر کې د یو
دو د راټولولو او اداره کولو دنده ترسره کړي. دا وي نو باید د شواهموجود که خپلواک حکومت او عدلي سیستم 

مجرمین وپیژني او بیا خلکو ته واک  څوکبه ښه وي چې جرمي شواهد د رسنیو له الرې خپاره شي ترڅو هر 
 . 191ورکړل شي چې دوی بښي که یې نه بښي

د دولت او خپل ځان په  د ځینو ځواب ورکوونکو په منځ کې ولیدل شول چې د پخالینې او عدالت غوښتنې په برخه کې
منځ کې دوه زړي دي. ځینو ویل چې دولت باید له طالبانو سره روغه وکړي: په عدلي سیستم کې باید بښنې ته ځای 
ورکړل شي او دوی د لوړې کچې حکومتي پوستونه او سیاسي ډاډ ورکړل شي ترڅو اوږدمهالي سوله تامین شي. په بل 

کړي. په هر حال سره، ځینو ویل په هغو ځایونو کې چې د ځانګړو جنګیالیو په اړه ډول، حکومت باید طالبانو ته بښنه و
شواهد موجود وي، باید خلک دا فرصت ولري چې د دوی لپاره د عدالت غوښتنه وکړي. یا په بله ژبه، حکومت باید د 

. لکه څنګه چې په لوګر 192پراخو مجازاتو وړتیا ونلري ترڅو د عدالت انتخاب د ځپل شویو خلکو په واک کې پاتې شي
 کې د یو ډلییز بحث ګډونوال وویل: 

جګړه ځپلي خلک او قربانیان چې د خپلو کورنیو غړي یې له السه ورکړي دي، دا حق لري چې مجرمین وبښي 
 . 193یا یې و نه بښي. که عمومي بښنه وشي دا به انصاف نه وي
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ینو له سر څخه د زندان ویره لرې شي نو دوی به هغه په کونړ والیت کې یو سیمه ییز منځګړي هم وویل که د مجرم
جرګه هغه وخت بریالۍ کیږي چې »پریکړې و نه مني چې ټولنیزې جرګې یې د پخالینې، تعقیب یا مجازاتو په اړه کوي: 

 .194«دواړه غاړې پوه شي که خپله ستونزه د جرګې له الرې حل نکړي نو یو یا زیات به یې زندان ته الړ شي
کلنه دوره له  ۳۵ره لومړی، په افغانستان کې د جګړې تېډول دغه موندنې په ځینو مهمو ټکو سیورۍ غوړوي،  ټولیزپه 

ری خلک په داسې امنیتي شرایطو کې ژوند کوي ېکلنه دوره هم  وه. که څه هم نن ورځ ډ ۳۵یوه  بښنېمجازاتو څخه د 
لري چې چا ته ه حکومت دا وړتیا ن یل چې اوسنیونې ده، خو ډیری ځواب ورکوونکو وچې هلته د عدالت غوښتنه ناش

شل ېشي بښلی. وروستۍ ډله د پخالینې او انتقالي عدالت د ډول په اړه په دوو برخو وه خپل ځان هم ن انبښنه وکړي او 
کاوه چې ټولنې او خلک باید دا حق ولري چې د مجرمینو لپاره د مجازاتو غوښتنه وکړي  ټینګار شوې وه، که څه هم دوی

او خپلو ټولنو ته د دودیزو تګالرو په وسیله جنګیالي بیرته راستانه کړي. که څه هم د جرمونو تعقیب او غیر رسمي 
عتبار، خو بیا هم ځواب ښکاره خنډونو سره مخ دي، لکه د دواړو سیستمونو وړتیا او االینه / انتقالي عدالت له یو لړپخ

کال د سولې، پخالینې او عدالت د  ۲۰۰۶غورځول شي. دویم، د حکومت د  ویل چې دغه ټاکنې باید له پامه ونهورکوونکو 
کال کې د حکومت د عمومي بښنې د قانون پاس کیدولو هیڅ  ۲۰۰۸کاري پالن )پنځمه برخه وګوری( له منځه تلل او په 

ولو او عدالت داسې ثبات را منځته نکړ چې په پام کې و. په حقیقت کې، د ځواب ورکوونکو لپاره الهم د حساب ورک
 موضوع له منځه نه وه تللې. 

 شريکول واک د او پخالينه سياسي .6

په ګډون د هغو خلکو شتون ومني چې له دغه حکومت سره همکار دي، او حکومت امریکا متحدو ایالتونو طالبان باید د 
د یوې داسې ډلې په ډول چې کوالی شي د  ېباید د طالبانو شتون ومني، البته د یوې مخالفې وسله والې ډلې په ډول نه بلک

 افغان قوانینو په رڼا کې په واک کې برخه واخلي. 
 

 د کندهار یو مشر
په ملي او والیتي حکومت کې د پخال شوو کسانو د  اتموضوع يسره نږدې تړل اتوموضوع لهد بښنې او حساب ورکولو 

ېلو والیتونو کې البېلو په اړه وې. په هر حال سره، په بورکو  ېکې د برخ ه کولوشریکولو له الرې هغوی ته په پریکړ
ستونزمنه  ې، بلکه ديره ستونزمنه موضوع په حکومت کې د پخوانیو طالبانو شریکول نېویل چې ډځواب ورکوونکو 

. په حقیقت کې، 195موضوع دا ده چې حکومتي ادارې له هغو فاسدو او ناوړه اشخاصو څخه پاکې شي چې اوس واک لري
د خلکو  خنډټول هغه چې د واک د شریکولو اړتیا یې یادوله، په دې پوهیدل چې په سیمه ییزه کچه د واک د شریکولو لوی 

یی توکو  بیا تر والیتي شوراګانو غړو او د نشه ېحکومت یا حکومت پلوه زورواکان دي )له ولسواالنو نیولې نظر نه بلک
 په پایله کې به د دوی واک او ژوند له ګواښ سره مخ شي.  بدلونحکومت کې د یو  پورې( چې په وړونکوقاچاق 

دي، خو دغه ه څکله هم د واک شریکولو وړ نبښنې وړ نه وې او د دوی په اند هېکه څه هم ځینو ته د طالبانو کړنې د 
دغه  په اړه ډیر توافق ولیدل شو، انو و. د عمومي بښنې په پرتله په والیتي او ملي کچه د واک د شریکولونظرونه ډیر لږ 

یوازې هغه چې جرمونه »توافق د بلخ په شمالي والیت کې هم ولیدل شو. خو له دغه مالتړ سره بیا داسې خبرې هم وشوې 
، نورو ویل چې یو ډول انتقالي عدالت او حساب ورکول هم باید موجود وي ترڅو ډاډ رامنځته شي هغه «دي کړيه یې ن

یې د خلکو په وینو سره دي، په واک کې نه شریکیږي او د ساده بې وسلې کولو او پخالینې پر ځای  خلک چې السونه
. په ځانګړي ډول داسې اندیښنې هم وې چې د سولې له یو پیاوړي هوکړه 196لومړی باید یو ډول پیوستون رامنځته شي

تضمین شوې وي،  -197مه ماده  ۲۲اړه  چې په هغه کې اساسي قانون په ځانګړي ډول د مساوي حقوقو په –لیک پرته 
 ښوونیزېکلونو کې د مساواتو، بشري حقونو، او  ۱۵رو ېکیږي کوالی شي په تسره یو ځای  هغه کسان چې له دولت

دل چې ېبرخې په السته راوړنو سیورۍ وغوړوي. په هر حال سره، د پالیسي په برخه کې ځواب ورکوونکي ډیر نه پوه
و په دغه پروسه کې به سیمه ییزو ټولنو ته کوم رول ورکول شي. ځینو ویل چې لږ تر لږه واک باید څنګه شریک شي ا

هغه خلک چې له حکومت سره یو ځای کیږي باید د افغانستان اساسي قانون او نور قوانین ومني، د بښنې غوښتنه وکړي، 
 تاوتریخوالی پریږدي او د ښځو حقونو ته ژمن شي. 
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ب ورکوونکو په ځانګړي ډول په جنوب او ختیځ کې، د سیاسي واک شریکولو موضوع ته د بښنې د موضوع په څیر ځوا
 له لویې تاریخي نظره کتنه کوله. د بیلګې په ډول: 

نی قوماندان( ې)د مجاهدینو مخکعطا محمد نور ترمنځ کوم توپیر نشته. که ټلوالې  زما لپاره د طالبانو او شمالي 
شي کوالی د یو والیت والي شي؟ دواړه د افغانستان په ه ې یو طالب قوماندان نکوالی شي د بلخ والي شي، بیا ول

 . 198وول ېویرانۍ کې ښک
 

شو ورکوالی او د سولې ه چې طالبانو ته په جګړه ماتې ن ،په بلخ کې د شمالي سیمو د خبرو زیاتو ګډونوالو دا نظر ورکړ
طالبانو سره د پراخو خبرو پر اساس کیږي او له په پروسه کې باید د واک شریکول وي. دا نظریه چې د واک شریکول به 

 دا نظر په کندهار کې ورکړل شو: 
په ګډون د هغو خلکو شتون ومني چې له دغه حکومت سره همکار دي، او حکومت تونو ایال وطالبان باید د متحد

د یوې داسې ډلې په ډول چې  ېاید د طالبانو شتون ومني، البته د یوې مخالفې وسله والې ډلې په ډول نه بلکب
 . 199کوالی شي د افغان قوانینو په رڼا کې په واک کې برخه واخلي

لبان په کندهار کې نورو ځواب ورکوونکو ویل پخالینه له مخکې شته، په ځانګړي ډول په هغو کلیوالو سیمو کې چې طا
. د واک شریکولو په اړه لوی مخالفت دا و چې مخکیني جنګیالي باید د افغانستان د 200لري ې واککړېاوسمهال د پر ېپک

لپاره محدودیتونه وي، خو  یوځای کېدلویل چې باید د کو کې شامل نه شي. ځواب ورکوونکو وملي امنیتي ځواکونو په لی
کړل شي، ه ځینو ویل چې دوی ته باید په ټولو امنیتي ارګانونو کې ځای ورندوی د دغو محدودیتونو په اړه څه ونه ویل، 

کړل ه وکیو کې ځای ورنڅکړل شي، یا په لوړو ه او ځینو نورو ویل چې یوازې د ملي امنیت په ریاست کې باید ځای ورن
 رو برخو کې ترسره شوي دي. ېواد په ډېوکیو کې ځای ورکړل شي، داسې یو څه چې له مخکې څخه د هڅشي او په ټیټو 

  

                                                                 

 کال په سپتمبر کې د کندهار له یو قومي مشر سره مرکه ۲۰۱۵د  198 
 کال په سپتمبر میاشت کې د کندهار له قومي مشر سره مرکه ۲۰۱۵د  199

 کال د سپتمبر په میاشت کې په کندهار کې له قومي مشرانو او د مدني ټولنې له فعاالنو سره ګڼې مرکې.  ۲۰۱۵د  200 
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VII. ( ضمايمملونه) 

 پاڼه مل لومړۍ .7

 موردي مطالعه؛ لوګر 

د سولې تر نیمایي پورې زیږدیز کال  ۲۰۱۵په لوګر کې د ګډې والیتي کمېټې د سکرتریت ډلې له غړو سره د شوو مرکو له مخې، د 
پروژې پلې شوې دي. د کاري ګروپ ګډونوال تر ډېره د استنادي پراختیایي  ۱۲۰په وسیله ییز ژوند ته د راستنېدلو پروګرام  او سوله

د سولې او سوله . که څه هم ډېر لږ 201والونو په جوړېدو، دولتي ودانیو  لکه د ناستو په خونو او د کاریزونو په ایستلو خبرې کړېېد

و یا یې خبرې پرې کړې وې. هغوی چې په دې له خوا د پلو شوو پراختیایي پروژو په اړه خبر وو اییز ژوند ته د راستنېدلو پروګرام 

. څېړونکو په لوګر 202پراختیایي پروژو خبر وو، ډېری یې داسې احساس کاوه چې دا پروژې ډېرې وړې او ډېرې لنډمهالې دي

سړکونو والیت کې د اتو کوچنیو پروژو د لیدلو په موخه تللي دي. په دې پروژو کې درې یې د استنادي دېوالونو جوړول، دوه یې د 
ستونو له مخې، ټولې اته پروژې د ټولنیزو پراختیایي ېل. د څارنې د چکوژغل اچول او یوه یې د یوه ټولنیز مرکز جوړول و

شوراګانو له الرې د کلیو د پراختیا او بیارغونې ریاست په څارنه پلې شوې، خو پخال شوي کسان یواځې په یوه پروژه کې 
پکې  ووي یې نه وېرته پخال شچې خپله ډېر کار پرې وکړي او ب ،یي شوراګانو پرېکړه کړې وهکارکوونکي وو، ټولنیزو پراختیا

د دغو په وسیله مالي مالتړ شوې وې. ییز ژوند ته د راستنېدلو پروګرام د سولې او سولهشامل کړي، له دې سره سره چې دا پروژې 
لودونکې بلل شوې. که څه هم چې د ځنګل کېنولو په یوه پروژه اوسط یې د ښه کیفیت و او ډېری یې د متوسط ښه حالت در پروژو

ګټه کې چې د پستې ونې پکې کرل کېږي چې هغه په سیمه کې د اوبو لګولو د سیستم د نشتوالي له امله له ماتې سره مخ شوې او 
 . ته په دوامدار ډول اوبه ور ونه رسېږي نو هغه به له منځه الړ شيڼ ویل چې که دغه ب اخیستونکو

 موردي مطالعه: هرات 

د سولې او سوله ییز ژوند ته د پراختیایي پروژې  ۶۰۰تر  ۵۶۰په هرات کې د سولې د والیتي کمېټې د غړو د مرکې له مخې له 
کورنۍ له هغو پروژو څخه په  ۳۵۰ح له مخې یواځې ېله خوا پلې شوې دي. که څه هم چې د یوه شخص د تشرراستنېدلو پروګرام 

او د پستې د باغونو  بیارغاونه. په دې پروژو کې د بېلګې په ډول په انجیل ولسوالۍ کې د پلونو 203شوې دي رخمنېبډول  خامخم

. مرکه شوي 205. ګڼو کسانو سره چې مرکه شوې وایي چې پراختیایي پروژې تر ډېره کوچنۍ او لنډمهالې دي204کېنول شامل دي

چارو او معلولینو یدانو ، د کار، ټولنیزو چارو، شه206او بیارغونې وزارتو سکتورونو کې د کلیو د پراختیا ڼپه ګ ،کسان وایي

 سره په ګډه پالن او عملي شوې.  209په ګډون له اړوندو وزارتونو  208او د ښارجوړونې  207وزارت
 

مالدارۍ  په چوکاټ کې فعال دي او د کرنې اوییز ژوند ته د راستنېدلو پروګرام د سولې او سولهدولتي کارډلې هم په هرات کې 

. د سولې او پخالینې د راپورونو له مخې 210وزارت د ځنګل کېنولو پروژې هم د سولې او پخالینې پروګرام لپاره ګوښې کړې دي

. څېړونکي په هرات والیت کې اتو پروژو ته 211شوي دي برخمنکال تر پایه له کوچنیو پروژو څخه  ۲۰۱۳پخالشوي کسان د  ۱۱۷

ل د جوړولو ده. د څارنې د سړک جوړونې او یوه یې د یوه پ ژو کې شپږ یې د نیالګي کېنولو، یوه یېله نږدې ورغلي دي. په دې پرو
لست له مخې د نیالګي کېنولو شپږ پروژې ټولې د پستې وې او د پراختیایي ټولنیزو شوراګانو لخوا د کرنې او مالدارۍ ریاست د چک

کیفیت درلودونکې وې. چې د  نځنيشول خو ډېری یې د مه لومات تر السه نخوا پرمخ وړل شوې وې. د پروژو په اړه یې هېڅ معه ل
نیالګي کېنولو پروژو په برخه کې د اوبو لګولو د سیستم نشتوالی د ګڼو پروژو د دوام لپاره ننګونه وه. د څېړونکو د څارنې له مخې 

، که څه هم په یادو ټولو پروژو کې واک د پخال شوو کسانو ته په ټولو هغو پروژو کې چې کتل شوې دي برخه ورکړل شوې ده

 ماري. وټولنیزو پراختیایي شوراګانو په الس کې و چې پروژو ته کسان وګ
                                                                 

 . ۲۰۱۵په لوګر کې د کاري ګروپ د غړو او د ګډ والیتي سکرتریت له ډلې سره له یو ځای شوو سره مرکې، جوالی،  201 
حثونه له پخالشوو سره او په لوګر کې د کرنې او مالدارۍ له ریاست، والیتي ګډ سکرتریت له غړو او د متمرکز ګروپي بحث له ښځینه ټولنو غړو سره، دوه ب 202 

 . ۲۰۱۵سولې له والیتي کمېټې سره مرکې. لوګر، جوالی، 
 په هرات کې د سولې له والیتي کمېټې سره مرکه، یو متمرکز ګروپ بحث له پخالشوو سره.  203
 . ۲۰۱۵مېټې له غړو سره مرکه، اګست، په هرات کې د سولې د والیتي ک 204

و له غړو سره د والیتي ګډ سکرتریت ډلې له غړو او د کار، ټولنیزو چارو، شهدا او معلولینو ریاست له کارکونکو سره مرکه او په هرات کې د ښځینه ټولن 205 
 . ۲۰۱۵ګروپي متمرکز بحث. اګست، 

 بحثپه هرات والیت کې له پخال شوو سره متمرکز ګروپي  206 
 تکرار 207

 تکرار 208 
 . ۲۰۱۵په هرات کې د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ریاست او د کار، ټولنیزو چارو، شهدا او معلولینو ریاست له چارواکو سره مرکه. اګست،  209 
 ..۲۰۱۴کال کلنی رپوټ، ملګري ملتونه، د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام،  ۲۰۱۴د سولې او پخالینې پروګرام د  210 
 . ۲۰۱۳. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام، ۲۰۱۳د سولې او پخالینې کلنی رپوټ  211 
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 نوښتونه نور راستنېدلو د ته ژوند ييز سوله او سولې د او آر ډي ډي پاڼه:مل مهيدو .8
 
 

 پایله  موخه اداره او مسؤل کال نوم/ډول ډول
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د بې وسلې کولو ملي 
 کمیسیون

2003  

د افغانستان انتقالي 
اداره، )دفاع وزارت 
او کورنیو چارو 
وزارت( د جمهوري 
ریاست د فرمان له 

 مخې

په اصل کې د افغانانو د نوي پیل د 
پروګرام د کتنې لپاره جوړ شو او 
په بې وسلې کولو، د وسله والو 
ډلو په انحالل او په شمالي منطقو 
کې د ملي امنیتي ځواکونو په ثبت 

 منتج شو. 

څخه زیاتو  ۲۰۰وسلې د افغانستان د ۱۲۰۰۰۰څه باندې 
وسلې راټولې شوې  ۵۰۰۰۰پوځي ځواکونو ثب شوې او 

چې دې چارې د جنګساالرانو د شبکو په له منځه وړلو 
کې لږه ونډه واخیسته او دا د دولتي لوري لخوا د سیالو 

 ځواکونو د ګوښه کولو لپاره یوه وسیله شوه. 

ل د افغانانو د نوي پی
 پروګرام 

2003 – 
2005 

د افغانستان د اسالمي 
جمهوري دولت په 
استازولۍ د ملګرو 
ملتونو پراختیایي 

 پروګرام

د پخوانیو قوماندانانو او د هغوی د 
ځواکونو تر منځ تاریخي تړاو 
ماتول، ملکي ژوند ته د افغان 
پوځي ځواکونو او کدرونو ستنول 

 او د هغوی د وسلو ټولول. 

پوځي  ۲۵۹جنګیالي ملکي شول،  پخواني ۶۳۳۸۰
سپکې او درنې وسلې ۵۷۶۲۹جوړښتونه منحل شول؛ 

راټولې شوې، د وسلو او جنګیالیو کموالي د امنیت په ښه 
کېدو کې رول ولوباوه، که څه هم چې شبکې فعالې شوې 
او په ډېرو مواردو کې افغان دولتي امنیتي ځاکونو ته 

 انتقال شول. 

د ناقانونه وسله والو  
ګروپونو انحالل  

(DIAG) 

2005 – 
2011 

د افغانستان د اسالمي 
جمهوري دولت په 
استازولۍ د ملګرو 
ملتونو پراختیایي 

 پروګرام

د هغه خال د ډکولو هڅه یې کوله 
چې یو شمېر هغه ناقانونه وسله 
وال ګروپونه په نښه کول چې د 
افغانانو د نوي پیل پروګرام او د 

وسلې کولو د ملي پروګرام له  بې
 دایرې بهر پاتې و 

ناقانونه وسله وال ګروپونه له منځه الړل، تر  ۷۵۹
وسلې راټولې شوې؛ ډېری یې  ۵۴۱۳۸کال پورې  ۲۰۱۰

هغه ملېشې وې چې یو ځل پخوا هم په نښه شوې وې، 
لکه له دوی وړاندې کوم ګروپونه و چې د حکومتي 

ی ځواک چې خپل افراد ځواکونو لخوا ګوښه شول او د دو
 او ګروپونه له انحالل څخه وژغوري له منځه الړ. 

د درنو وسلو زېرمه 
 کول

2004 – 
2006 

آیساف او د ملي دفاع 
وزارت د جمهوري 
ریاست د فرمان له 

 مخې 

ه له ښار څخه بهر د درنو وسلو د ل
  منځه وړلو او راټولولو پروګرام

 درنې وسلې راټولې او زېرمه شوې  ۱۲۰۰۰څه باندې 
 

د پرسونل ضد 
ماینونو او وسلو د 
انبارونو له منځه 

 وړل

2005 – 
2009 

د ملګرو ملتونو 
پراختیایي پروګرام 
)داینکارپ انټرنشنل 
او هالوټرسټ( د 
افغانستان د اسالمي 
جمهوري دولت په 

 استازولۍ

د پرسونل ضد مایونونو او د وسله 
 کوټونو له منځه وړل

 

 ۵۰۰۰۰۰او څه باندې مهمات متریک ټنه  ۲۰۰۰۰
 پرسونل ضد ماینونه له منځه الړل 
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د افغانستان د بشري  
حقونو خپلواک 

کمېسیون 
(AIHRC) 

2002 - 

د بن د تړون له مخې 
خپلواکه اداره ده چې 

فرمان پر د ولسمشر د 
 بنسټ رامنځته شوه

په هېواد کې د بشري حقونو د څار 
او ساتنې، د آزادیو په تضمین د 
څار، د بشري حقونو د نقض د 
څېړنې او په ټول کې په هېواد کې 
د بشري حقونو د ساتنې او ښه 

 کولو لپاره د ګامونو اوچتول. 

د بشري حقونو د نقض د تېرو مواردو په اړه پام وړ 
د عدالت لپاره غږ د پروګرامونو او بېالبېلو څېړنې او 

رپوټونو د خپرولو او په عمل کې د هغو د پلي کولو لپاره 
 پام وړ پرمختګ 

د ملي پخالینې او 
عمومي بښنې او ملي 

 ټیکاو قانون 

2008 - 

 ۲۰۰۷دا قانون په 
کال کې پاس شو او 

کال کې په  ۲۰۰۸په 
رسمي جریده کې نشر 

کې  ۲۰۱۰شو او په 
 عمومي شو. 

د اساسي قانون او نورو واکمنو 
قوانینو د منلو په صورت کې د 
پخالینې او ملي ثبات د پیاوړي 
کولو او د سترو ګټو د خوندي 
کولو او د متخاصمو ډلو تر منځ  د 

لو او باور د دښمنیو د ختمو
 جوړولو په موخه چمتو شو . 

کال پورې په جنګي جرایمو او  ۲۰۰۱څخه تر  ۱۹۷۸له 
د بشري حقونو په نقض کې د ښکېلو کسانو لپاره عملي 
بښنه او په جوړ شوي کاري پالن کې د راغلو موضوعاتو 

  عملي کول

ملي لومړي توب 
  (NPP 6)پروګرام 

د بشري حقونو او 
مدني مسؤلیتونو په 

 تړاو. 

2008 - 

کابل  ۲۰۱۰د 
کنفرانس د موخې له 
مخې او د ملي 
پراختیایي ستراتیژۍ 
پر بنسټ د وزیرانو 

 شورا پرېکړه  

د سولې او پخالینې د برخو په 
ګډون د بشري حقونو او مدني 
روزنې د هر اړخیز پروګرام 

 معرفي او تطبیق 

د پروګرام په ځای پاتې شوی اغېز  د دغه ملي لومړیتوب
د افغان ټولنیز تفاهم د پروګرام عملي کېدل دي؛ که څه هم 
له دې الرې د مدني زده کړو په برخه کې پام وړ کارونه 
وشول خو دا شوراګانې د امریکامتحدو آیاالتو د نړیوال 
پراختیایي پروګرام لخوا د مرستو له درېدو سره له منځه 

 الړې. 

ملي لومړیتوب 
  (NPP 5)پروګرام 

قانون او عدالت د 
 ټولو لپاره

2008 -  

کابل  ۲۰۱۰د 
کنفرانس د موخې له 
مخې او د ملي 
پراختیایي ستراتیژۍ 
پر بنسټ د وزیرانو 

 شورا پرېکړه  
 

د قانون د واکمنۍ د تطبیق له 
الرې د شخصي، اقتصادي، 
ټولنیزو او ملي ګټو د خوندي کولو 

د عدالت په سیستم د  او دفاع لپاره
افغانانو د باور راژوندي کول، او 
دا ب ملي عدالتي پروګرام کې د 
دودیز عدالت په یو ځای کولو سره 

 تر السه کېدای شي. 

د بشري حقونو په اړه د ډېر پوهاوي او د عدالت د 
میکانیزمونو له رامنځته کېدو سره سره دغه ملي پروګرام 

التي سیستم تر منځ د د رسمي عدالت او غیررسسمي عد
اړیکو په تړاو یوه ملي پالیسي رامنځته کړه او د عدلیې 

کال کې د یوې مسودې په توګه  ۲۰۱۵وزارت هغه په 
 برابره کړه. 

و 
 ا

له
سو

نه
الی

خ
 پ

د افغانستان د سولې 
سوله ییز ژوند ته او 

ملي  د راستنېدلو
 خپلواک کمېسیون

2005 – 
2010 

د ولسمشر د فرمان له 
مخې خپلواک 

 کمېسیون 

د ګروپونو تر منځ وسله والې 
شخړې ختمول، د ملي شخړو حل، 
د پخوانیو بې عدالتیو له المله د 
ټپونو مرهمول او د کورنۍ جګړې 
او بخوانیو تجربو د تکرار د 

 مخنیوي لپاره اقدامات کول. 

نیول شوي کسان چې  ۵۰۰جنګیالي او ۴۵۰۰څه باندې 
تر ډېره په طالبانو پورې تړلي کسان و، بېرته ملکي ژوند 
ته را ستانه شول. کره کتونکي وایي په دې شمېرو کې 
مبالغه شوې؛ په لوړه کچه دا راستنېدل له دې امله 
ستونزمن دي چې د پخوانیو جنګیالیو مصؤنیت هم له 

 ړیوالو ځواکونو له لوري ګران دی. طالبانو او هم د ن
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د افغانستان د سولې 
او سوله ییز ژوند ته 
 د راستنېدلو پروګرام 

2010 -  
د ولسمشر د فرمان له 
مخې خپلواک 

 کمېسیون 

د افغانانو په نوښت د سولې 
پروګرام چې په محلي کچه بیا 
پخالینه او د جنګیالیو بېرته را 
یوځای کېدل او ملکي کېدل پکې 

 شاملېږي. 
 

تر سپټمبر پورې بیاپخال شوي؛  ۲۰۱۵جنګیالي د  ۵۷۸
په داسې حال کې چې په ملي کچه د سولې خبرې اترې ال 

پیلېدو پنځه کاله هم نامالومه دي، هان د دغه پروګرام له 
 وروسته او د طالبانو تاوتریخوالی هماغه راز روان دی. 
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 اړه په ګډون د ټولنې مدني د ته داراالنشا ګډې او شورا عالي سولې د پاڼه:مل درېيمه .9

 وړانديزليک
 

د سولې او سوله ييز ژوند ته د راستنېدلو پروګرام  خواه په افغانستان کې د سولې د مالتړ لپاره د مدني ټولنې د ادارو ل
 ګډ سکرتريت او د سولې عالي شورا ته وړانديز ليک

 ۲۰۱۳، ېم
 
 

  لنډيز  1

له پیل راهیسې افغان دولت د روانې جګړې لپاره د ییز ژوند ته د راستنېدلو پروګرام  د سولې او سولهکال کې  ۲۰۱۰په 
کار کوي. موږ د سولې او پخالینې په پروګرام کې د سولې د عالي شورا او ګډ الرې د موندلو لپاره یوې سیاسي حل

مه د ۲۲کال د جنورۍ په  ۲۰۱۳سکرتریت هغه هلې ځلې ستایو چې د مدني ټولنې د ښکېلولو لپاره یې کړې په تېره بیا د 
ني ټولنې د ارګانونو یو کوچنی خوا هغه رابلل شوی کنفرانس چې د مدني ارګانونو په غوښتنه یې د مده سولې عالي شورا ل

نقشه برابره کړي. په دې سند سره د مدني ټولنې السلیک  کارد ګروپ جوړ کړ ترڅو د سولې پروسې د مالتړ لپاره 
کوونکې ادارې چې په افغانستان کې په دواړو مدرنه مدني ټولنه )نادولتي مؤسسات، د مېرمنو او ځوانانو ګروپونه، رسنۍ 

او دودیزه مدني ټولنه )قومي او مذهبي مشران، سپین ږیري او مخکښان( د بېالبېلو سکتورونو  او مسلکي اتحادیې(
ګډونه او استازولي کوي، ټول به په افغانستان کې د سولې د راتګ لپاره خپلې هلې ځلې منسجمې کړي. موږ بل داسې ټول

 ارزښتونه منعکس، درک او پېژندل شوي وي. هراړخیز د همکارۍ چوکاټ نه وینو چې په هغه کې د مدني ټولنې رول او 

خوا پورته ه که څه هم موږ په دې پوهېږو چې د سولې په تړاو ګامونه باید د سیاسي فعالینو او د جګړې د ښکېلو لورو ل
ییزه او نړیواله کچه یې مالتړ وشي، خو موږ د مدني ټولنې بېالبېل فعالین په دې اند یو چې موږ مهم  شي او په سیمه

 کوالی شو.  پیاوړیمالتړی رول لوبوالی شو او د سولې اوسنۍ پروسه راژوندۍ کوالی او نوره هم هراړخیزه او 

 رڼهښیي او په ډېر سیستماتیک، باثباته او موږ په سولې عالي شورا او ګډ سکرتریت غږ کوو چې ستره سیاسي اراده و
 نوتوه هغه هم په ولسوالیو او والیښکېلتیا لپارې ډېر ډول همکاریو او بحثونو سره د مدني ټولنې په تېره بیا د مېرمنو د ال

که هلو له کاوا کړل شي چې د سولېه کې ګامونه پورته کړي. دا مهمه ده چې په افغانستان کې د سولې دښمن ته اجازه ورن
، په تېره بیا هغو ځایونو کې چې افغان حکومت د مدني ټولنې په تېره بیا د مېرمنو لپاره د فعالې ښکېلتیا ځلو استفاده وکړي

 مناسب چاپېلایر نه دی رامنځته کړی تر څو په ژور ډول خپل مالتړی رول ولوبوي. 

ولو سکتورونو ته ځان ورسوو او هر اړخیزه چې موږ د ټولنې ټ ،یو چې سوله یواځې هغه مهال شونې دهپه دې نظر
ښکېلتیا او ژوره پروسه پرمخ بوځو تر څو د باثباته سولې لپاره په کافي اندازه هراړخیز ایتالف رامنځته شي. سولې ته 

په توګه تر څو ټولنې وکوالی شي چې  کولوګه وکتل شي نه د افرادو د یوځای ستررسېدل دې پروسې ته د یوې پروسې په 
ې ستونزې حل او جګړه په دوستانه فضا واړوي. د هغو ستونزو د بریالي حل لپاره چې د ټولنو تر منځ درز رامنځته خپل

الرې کارول او د هغو موضوعاتو پېژندل دي چې خلک سره نښلوي او وېشي او دغه راز د جګړې ییزې حلکوي د سوله
ای د ټولنو د زغم او انسجام لوړول اړین دي چې موږ د نه نو د هغې پر ځوونکو عناصرو پوهېدل اړین دي. کپه تېز

مننې کچه ټیټه کړو. د سولې ګټې او یا د سولې امتیازونه ټولنو هڅوونکو په مالتړ سره د جګړې د انګېزې او ټولنو د زیان
ه د خپله د دې پروسې له ګټو برخمنې شي او په محلي کچټولنی چې  ښاییته وښودل شي نه یواځې جنګیالیو ته. 

حکومتولۍ د ښه والي او د شخړو د حل د جوړښتونو، عدالت ته د السرسي، د خدماتو د وړاندې کولو او اقتصادي 
او دغه راز د هرې  ځای ورګویه په خپل ځان کې ت وپرمختګ مالتړ وکړي، ځکه دا دوی دي چې پخال شوي کسان

 . روغې جوړې او پخالینې د پروسې د ماتې زیانونه به هم دوی زغمي

، خو له دې هم مهم دا چه اکثریت باندی اغیزه کوی پوهاوی دی ه او بیا پخالینه په ټولنه کې پهموږ په دې اند یو چې سول
سولې لپاره باید نتایج هر اړخیز او د ټولو  باوریدی چې څرنګه د خپلو ډېرو کمزورو غړو حقوق خوندي کوالی شي. د 

اصله خبره د جوړجاړی د الرو موندل په تېره بیا د ښځو او ګوښه شوو ټولنو.  نظرونه، ارزښتونه او حقوق د منلو وړ وي
 . شوی ویه السترچه د مخورو د اغیز الندی  نتایجو هغهنه د  ده
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 د سولې په پروسه کې د مدني ټولنې ونډه  2

د سولې هره بریالۍ پروسه د مدني ټولنې فعال مالتړ او ګډون ته اړتیا لري. څېړنو ښودلې چې د مدني ټولنې منل شوي 
پر مهال د رسمي  النجیاشخاص ) لکه مذهبي او قومي مشران( د رسمي خبرو اترو لپاره د الرې د هوارولو او د 

ې پام وړ ګټې د نادولتي او خپلواکو فعالینو په توګه چې له بشري ګړي د رول په لوبولو کې مهم رول لري. د مدني ټولنمنځ
 موازینو سره اړخ لګوي په دې ډول دي: 

  د دواړو مدرن )مېرمنو او ځوانانو د ګروپونو، رسنیو او صنفي اتحادیو( او دودیزې )قومي مشرانو، مذهبي او
په پوره اندازه ښکېل شی کوالی شي چې د روحاني مخکښانو( مدني ټولنې بېالبېلښت چې که په سیستماتیک ډول 

 . ولنځته کیګډونه او هر اړخیز بهیر رام سولې یو ټول ډاډمنی

 او دغه راز د  لت او نورو ډلو تر منځ رول ادا کود یو بې پرې او خپلواک درېمګړي په توګه د افغان حکوم
 . رولټولنو تر منځ د بحث طبیعي چوکاټ براب

  قومي مشرانو، روحاني شخصیتونو، مېرمنو او ځوانو فعالینو په ښکېلولو سره په پروسې ته د باوري بې پرې
 . لخه په استفادې د مالتړي رول لوبوډېره ژوره کچه له خپلې پراخې شبکې څ

  د ولس منځ ته د پله ورجوړول د ټولنې په اړتیاو او نظریاتو د پوهېدو په مانا دی، د حکومت او خلکو تر منځ  د
مخلفو ډلوسره باور جوړونې سره تړلی د ټولنو هڅول او دغه راز د خفګانونو په تړاو په منځګړتوب سره د 

هم مالکیت رامنځته شي او هغه خلکو ي چې د. بریا هغه وخت راځاړیکه نیول او د موجود خفګان له مینځه وړل
کي او په تېره بیا د کي او ډېرهوان او زاړه، مدرن او دودیز، مذهبي او سکولر، لږهځټولو ته لکه نارینه، مېرمنو، 

چې د  دادیځانګړی ټینګار  موږزکي، کوچیان او داخلي بې ځایه شوي خلک. ي لږهمهېرو شوو ټولنو لکه قو
 یمایي تشکیلوونکې برخې په توګه مېرمنې په مساوي ډول باید په پروسه کې شاملې شي. افغان ټولنې د ن

 

 ساحید همکارۍ ممکنه 

کال په مۍ میاشت کې د سولې او ۲۰۱۱نیو بحثونو او د  سکرتریت سره د مدني ټولنې وړاند له سولې عالي شورا او ګډ
نې ګڼو اسنادو او دغه سند هغه برخې په ګوته کړې چې پکې پخالینې د پروسې د ارزولو د کنفرانس په ګډون د مدني ټول

کې او هم د ژورې کچې تفاهم د تر السه کولو  تیاپراخ ،مدني ټولنه د سولې له پروسې سره مرسته کوالی شي هم د ژورتیا
کېدل او د کوالی شي چې هغه پیغام رسول، یو ځای  ننګه یبرخ یمهمد په برخه کې. دا فعالیتونه د سولې او پخالینې 

الرو په موندلو کې. موږ هیله لرو چې په دې وړاندیزونو ټولنو رغول دي، په تېره بیا د بیا پخالینې لپاره د بنسټیزو حل
سره موږ وکوالی شي چې د سولې عالي شورا او ګډ سکرتریت او مدني ټولنې ګډه همکاري راژوندۍ کړو تر څو د یوه 

غو د عملي کیدو په لوري یې پوخ ګام وي. د هغه څه چې دلته وړاندې شوي ډېره هر اړخیز پالن د نهایي کېدو او د ه
برخه که څه هم د سولې لپاره د مدني ټولنې د کار د زمینې د برابرولو لپاره د سولې عالي شورا او ګډ سکرتریت سیاسي 

کې وي تر څو د سولې د پروسې مالتړ ته اړتیا لري خو په داسې حال کې چې په عین وخت کې زموږ خپلواکي هم په پام 
په برخه کې خپل قوتونه وکاروو. په ګډو هلو ځلو او د سولې عالي شورا او ګډ سکرتریت لخوا زموږ د قوتونو په استفادې 

 او د سولې او پخالینې د موخې په پام کې نیولو سره موږ فکر کوو چې سوله شونې ده. 

ټولنې باید خپله  .سولې د مال تیر جوړوي تلپاتیمالکیت د  د ټولنیله ټولنې سره سالمشورې او د باور جوړونې هڅې: 
) لکه پرمختګ،  بستیووایي چې څوک غواړي چې ورسره پخال شي او تر ټولو مهمه دا چې د سولې او پخالینې بېالبېل 

ګټه رسوالی شي. دا د سولې او پخالینې د بېالبېلو جوړښتونو او د پوهنه او اقتصادي غوړېدنه( څرنګه د دوی ټولنې ته 
په کچه د ګډ تفاهم اړتیا مطرح کوي. مدني ټولنې کوالی شي داسې یو  تورونو په تېره بیا د اولسمدني ټولنې د بېالبېلو سک

ه الرې رامنځته کړي. دا مهمه کچه د هراړخیزو نظر پوښتنو ل ییزه سیمهتفاهم د بحثونو په چوکاټ کې په ملي، والیتي او 
 هګډونه او هر اړخیز په ګډون د افغاني ټولنې بېالبېل غږونه اورېدل کېږی او په کافي اندازه ټول ډلوده چې د ګوښه شوو 

ایتالفونه چې قومي مشران او د مدني ټولنې او مېرمنو د ګروپونو فعالین پکې ګډون ولري تعقیب شي، ځکه دا د باور په 
کولو او د بدلون او بیارغونې په لور د باثباته ګامونو اوچتولو ته الره هواروي. بل انتخاب هم د ولسوالیو په کچه راژوندي 

د سولې او پخالینې د کمیټو جوړول دي چې بېالبېل د مدني ټولنې ګرپونه او فعالین پکې رول ولري. او دا به په هره سیمه 
 هم ښئي.  تنوعکې د مدني ټولنې 



 

 51 

 

د بې پرې فعالینو په توګه د مدني ټولنې فعالین کوالی شي چې د ټولنې بېالبېلو برخو ته  د له منځه وړلو مالتړ: يوناخوښد 
د سولې او سوله ییز ژوند ته د راستنېدلو د اورپکو د ورپخال کولو لپاره ابتدائي خبرې اترې پیل کړي. د خپګانونو حل 

ته اړتیا لري. اوسمهال د پخوانیو او اوسنیو خپګانونو د حل لپاره د میکانیزم  یوه مهمه برخه ده چې جدي اقداماتوپروګرام 
ییزو الرو چارو نشتوالی د افغان ټولنې د څو قطبي کېدو المل شوی. په پراخه چې د خپګانونو د له منځه تګ لپاره د سوله

منځته کوونکو لخوا د بېرته تر السه کېدونکي او انتقالي عدالت د پلي کولو د مالتړ اړتیا ده او دا د اکتسابی عدالت د را
عدالت لپاره یو میکانیزم برابروي تر څو اورپکي بېرته خپلو ټولنو ته جذب شي. د مېرمنو حقوق باید له اکتسابي 

 . د ننواتې په څېر طرحو څخه باید ګټه واخیستل شي میکانیزمونو سره وتړل شي او

ییز حل په  ې برابرولو ترڅنګ مدني ټولنې د درېیمګړتوب او د شخړو د سولهحل ته د الر ناخوښۍد د وړتياوو روزنه: 
برخه کې د تعلیم ورکولو او دغه راز د سولې د تدریس تجربه هم د ولسوالیو، هم د والیتونو او هم په ملي کچه لري تر څو 

لکي روزونکي وړاندې کړي تر د شخړو او خپګانونو له منځه وړلو ته الره هواره کړي. مدني ټولنې کوالی شي چې مس
 ورکشاپونه او بحثونه پر مخ بوځي او د ولس له منځ څخه ګډونوال غوره او معلومات ورکړي.  ښې پایلې وړڅو 

 بلدشوې او  عادتاره چې له تاوتریخوالي سره سولې کلتور د هغو ټولنو لپکړې او د سولې د کلتور خپرول: د سولې زده
 محلی عنعناتوشي تر څو د شریعت او  سره اړیکی نیولیشوی وي ډېر مهم دی. مدني ټولنې د دودیزو او مذهبي رهبرانو 

مطابق د سولې پیغامونه رامنځته کړي او په ټولنیزو بحثونو کې شامل شي. دغه راز ځانګړی او عاجل ضرورت د دې هم 
شي تر څو له اورپکۍ  برخه ورکړلییزو چارو کې  او په سوله ییز پیغامونه ور ورسېږي شته چې ځوانانو ته سوله

د ځوانانو د پیاوړتیا د مراکزو جوړېدل  چې پکې ټولنیز، کلتوري او سپورتي پروګرامونه جوړ شي او بې پرې راوګرځي. 
 . ښایی ددی موخی تر سره کولو سره ډیره مرسته وکړی او نوښتګر بحثونه، پوهنه او مشورې پکې ورکړل شي

پوهه ځواک دی او د جګړې په شرایطو او عواملو څېړنه او څارنه: له وړاندې پوهاوی او تر السه شوي درسونه: 
پوهېدل د پخالینې او د سولې د پروسې لپاره د ټولنې مالتړ لومړنی ګام دی. په دې سربېره د جګړې د ارزونې هڅې چې 

په نښه کوي اړین دي، دغه راز مدني ټولنې د سولې عالي شورا او په ټولنو کې د ادغام عوامل او د جګړې اساسي الملونه 
و په دې هم ګډ سکرتریت په مالتړ سره د پخالینې روانې پروسې څارلی او د سولې د والیتي کمېټو چارې ارزوالی شي ا

ېره مدني کوم نظر ګوري او یا هم دوی کوم درسونه زده کړي دي. په دې سرب په هدوی تپوهېدالی شي چې ځایي خلک 
د سولې او سوله ییز ژوند ته د راستنېدلو ټولنې کوالی شي چې د ټولنې په اقتصادي، ټولنیز، سیاسي او امنیتي شرایطو کې 

بریا ارزوالی شي. د دغې څارنې د سولې او سوله ییز ژوند ته د راستنېدلو پروګرام په اغېز څارنه وکړي چې دا پروګرام 
یو خپګانونو په له منځه وړلو او یا هم د پخالینې د پروسې په جریان کې د راپورته یوه برخه کېدای شي چې د اوسن

 . اهمیت ولرید پام وړ  کانیزم په توګهکېدونکو شخړو د له منځه وړلو لپاره له وړاندې پوهاوي د می
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