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ه رول ټولنې  مدني  د  لپاره  ودې  حکومتولۍ  ښه  د  کې  افغانستان  په 

لیکواالنو په اړه

یا  ملګرې  )سواس(  پوهنځي  مطالعاتو  افریقایي  او  ختیځ  د  پوهنتون  لندن  د  او  توکمپوهه  او  بشرپوهه  سیاسي  نعمت  اشرف  اورځال 
لري  تجربه  زیاته  څخه  کلونو   ۱6 له  کې  اکاډیمیا  او  ارزونې  پروګرامونو  د  څېړنه،  چارو،  پرمختیایي  په  نوموړې  ده.  استاده  همځالې 
څخه  )سواس(  پوهنځي  یاد  له  موضوع  پر  مطالعاتو  پرمختیایي  د  نوموړې  ده.  مخکښه  او  پوهانه  وقف  ته  کار  خپل  ډول  دې  په  او 
په  وروسته  کال  2۰۰۱ز  تر  چې  وو،  کې  برخه  په  مطالعاتو  پرمختیایي  د  یې  تیزس  دوکتورا  د  او  دي  کړې  کړې  زده  کچ  تر  دوکتورا  د 
کال  ۱999ز  په  نوموړې  وو.  شوی  ځانګړی  ته  رول  مداخلو  نړیوالو  د  کې  روابطو  بدلېدونکو  په  حکومتولۍ  سیمو  د  کې  افغانستان 
توګه  په  پوهانې  مېلمنې  د  او  وه  کړې  جوړه  اداره  ناحکومتي  یوه  رسولو  مرستو  بشري  د  لپاره  ماشومانو  او  ښځو  افغانستان  د  کې 
پرمختیایي  ملتونو  ملګرو  د  لپاره  چارو  ښځو  د  لکه  ادارو  نړیوالو  شمېر  یو  او  کې  انسټیټیوټ  مېشلستن  کرېستان  په  ناروې  د  یې 
یو  د  کې  افغانستان  په  نعمت  ډاکترې  دی.  کړی  کار  کې  او  سي  سي  ای  په  هالینډ  د  او  پروګرام  پرمختیایي  ملتونو  ملګرو  د  صندوق، 
افغان  سازمان  برتانیوي  مرستندویه  د  مهال  دا  او  کړی  کار  توګه  په  غړې  د  ډلو  سمبالوونکو  چارو  د  سازمانونو  نړیوالو  او  ملي  شمېر 
اېډ معتمدې په توګه کار کوي. د نوموړې کار په نړیواله توګه د بښنې نړیوال سازمان اېټالیوۍ څانګې )2۰۰۰ز( پېژندلی دی او د یېل 
نوموړې  د  کړي.  خپل  هم  یې  امتیازات  )2۰۰9ز(  مخکښې  ځوانې  د  فورم  اقتصادي  نړیوال  د  او  )2۰۰8ز(  همځالې  نړیوالو  د  پوهنتون 
د  کې  ژورنالونو  اکاډیمیکو  په  ابواب  تیزس  دوکتورا  خپلې  د  مهال  دا  او  راڅرخي  برخو  بېلو  بېال  پر  ژوند  د  ښځو  افغاني  د  څېړنې 
د  او  کوي  لیکنې  ته  خپرونې  ډېموکرسي  اوپن  او  ورځپاڼې  ګارډین  برتانیې  د  کله  کله،  نعمت  ا.  اورځال  ډاکتره  ده.  تکل  په  چاپولو 

وي.  مېلمنه  سره  ټلویژن  انګلیسي  الجزیره  له  او  شبکې  نړیوالې  سي  بي  بي  له  اکثر  لپاره  خبرو  د  حاالتو   پر  افغانستان 

کاري  پراخه  کلونو   2۰ تر  سره   )GIZ زیډ،  ای  )جي  ټولنې  له  همکارۍ  او  پرمختیا  نړیوالې  آلمان  د  او  ده  سالکاره  خپلواکه  ورنر  کیرن 
د  او  ګډون  برخو  ټولو  د  ټولنې  د  او  پروګرام  حکومتولۍ  ښه  د  کلونو  څو  تر  کې  پیرو  په  څنګ،  تر  برخو  نورو  د  نوموړې  لري.  تجربه 
لپاره د تجربو عملي  تر منځ د تعمیري اړیکو  مدني ټولنې سازمانونو پیاوړي کولو په ترځ کې کار کړی دی. نوموړې د دولت او ټولنې 
برخو  په  اړیکو  ټولنې  او  دولت  او  حکومتولۍ  ښه  د  لپاره  سیمو  بېلو  بېال  نړۍ  د  یې  لپاره  زیډ  ای  جي  د  او  کړی  کار  کې  برخه  په  کولو 

کې روزنیز پروګرامونه پر مخ وړي دي. 
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AREU و

د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې )AREU( په اړه

کیفیت  لوړ  د  چې  ده  دا  موخه   AREU د  دی.  بنسټ  خپلواک  یو  څېړنې  د  کې  کابل  په   )AREU( اداره  ارزونې  او  څېړنې  د  افغانستان  د 
اړوندو څېړنو او په فعاله توګه د دغو څېړنو د پایلو خپرولو، او د څېړنې او زده کړې د کلتور د مالتړ له الرې پر پالیسۍ او عمل خپل 
AREU د پالیسیو جوړونکو، مدني ټولنې، څېړونکو  اغېز وساتي او په دې اړه پوهاوی لوړ کړي. د خپلې موخې السته راوړلو لپاره، 
او   کړي،  لوړه  وړتیا  خپله  کی  برخه  په  څېړنې  د  او  واخلي  کار  کتابتونه  او  څېړنو  له   AREU د  دوی  چې  کوي  کار  سره  کونکو  زده  او 

کړي.   هواره  الره  ته  بحثونو  او  فکرکولو  شننو،   AREU

ملتونو  ملګرو  ادارو،  مرستندویه  د  چې  شو  کېښودل  خوا  له  ټولنو  مرستندویه  د  کې  افغانستان  په  کې  کال  2۰۰2م  په  بنسټ   AREU د 
لري. بورډ  یو  مشرانو  د  جوړ  استازو  له  ادارو  حکومتي  غیر  نړیوالو  نورو  او 

AREU ځانګړې پروژې د اروپایي ټولنې )EU(، د پراختیا بهرنۍ اداره )ODI(، PROMOTE د امریکا حکومت  په 2۰۱6م کال کې د 
امنیت  د  حکومت  امریکا  د   ،)SGG( ډله  حکومتولۍ  امنیتي  کوي(،  پلې  یې   WLD ټیک  ټیټرا  )چې  پروژه  ادارې  پراختیا  نړیوالې  د 
مرکز  نړیوال  ودې  د  غنمو  او  جوارو  د   ،)BMZ(، )GIZ( وزارت  فدرالي  پراختیا  او  همکارۍ  اقتصادي  د  جرمني  د   ،)USIP( اداره 

تمویلېږي. خوا  له  ادارې  نامه  په  ماشوم  جګړې  د  بریتانیا-افغانستان  د  او   )NWO( اداره  څېړنو  ساینسي  هالنډ  د   ،)CIMMYT(
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ز رول ټولنې  مدني  د  لپاره  ودې  حکومتولۍ  ښه  د  کې  افغانستان  په 

سریزه

ښه حکومتولي د دولتي ادارو مشروعیت او د سیاسیونو ډېموکراټیکې محاسبې بهیرونه پیاوړي کوي. د ښه حکومتولۍ فرېمورک 
د  دوی  چې  پراخول  وړتیاوې  حکومت  او  ولس  د  سطحې  یا  کچ  ځایي  ))پر  اهدافولکه  پرمختیا  اوږدمهاله  یا  دوامداره  د  چوکاټ  یا 
چې  ځي  مخ  پر  سم  سره  مقاصدو  له  اهدافو  پرمختیایي  دوامداره  د  دا  ورسره،  شي((.  وکړای  همکاري  کې  ښېګڼه  زیاته  ال  په  خلکو 
پرمختیا  دوامداره  د  الرې  له  همکارۍ  نړیوالۍ  د  او  او  جوړول  حکومت  اغېزناکه  د  دننه  کې  نظام  ډېموکراټیک  ))په  یې  یو  پکې 
چې  کړی  السلیک  یې  چوکاټ  هغه  پر  ملتونو  ملګرو  د  چې  دی  یو  څخه  هېوادونو   ۱9۳ له  نړۍ  د  افغانستان  دی.  کول((  عملي  اصول 
چې  دي  اساسنامې  پرمختګ  واقعي  د  لپاره  پرمختیا  دوامداره  د  دا  دی.  اړه  په  کولو  عملي  د   2۱ اېجنډا  او  لیکونو  پرېکړه  ریو  د 
 )”Govern4Afg “( غونډې  حکومتولۍ  افغانستان  د  کې  افغانستان  په  فرېمورک  دا  ملتونو  ملګرو  د  دی.  ژمن  افغانستان  ورته 

کېږي.  عملي  مټ  په 

هېواد  په  دا  چې  ځکه  شوی  پیل  وخت  سم  په  ډېر  چې  دی  پروګرام  کړی  پیل  افغانانو  او  آلمانیانو  د  غونډه  حکومتولۍ  افغانستان  د 
والړ  شواهدو  پر  جوړوونکي  پالیسي  او  څېړونکي  برابروي.  زمینه  ته  بحث  یا  مکالمې  پالیسۍ  د  موضوعاتو  پر  حکومتولۍ  د  کې 
لپاره،  کال  ۱6ز  -2۰۱5 د  پیلوي.  بحث  هدف  په  کولو  پیاوړي  همکاریو  پرمختیا  د  کې  سېکټور  په  حکومتولۍ  د  چې  ورکوي  نظرونه 
د  کې  برخه  په  پرمختیا  حکومتولۍ  ښه  د  کې  افغانستان  ))په  یې  یوه  څخه  موضوعاتو  شپږو  منتخبو  له  حکومتولۍ  افغانستان  د 
رول  سېکټورونو  حکومتولۍ  او  عاملینو  د  ټولنې  مدني  د  هېواد  د  مقاله  دا  الرې،  له  لیدلوري  اړخیزه  هر  د  ده.  رول((  ټولنې  مدني 

کوي.  کتنه  ته  ننګونو  او 

په  ورسره  او  روښانوي  پوهاوی  تصوراتي  او  فکري  حکومتولۍ  ښه  او  حکومتولۍ  ټولنې،  مدني  لکه  اصطالحاتو  ځېنو  د  لیکنه  دا 
ټولنې  مدني  د  لیکواالن  کوي.  بحث  مفصل  اړه  په  پوهېدنې  او  پېژندنې  د  دې  د  او  اړیکو  پر  ټولنې  و  دولت  د  کې  جوړښت  افغاني 
د  کې  تنظیمولو  په  سازمانونو  ټولنې  مدني  د  هغوی  کېږي.  محدودول  سازمانونو  ناحکومتي  تر  یوازې  دا  ولې  چې  ننګوي  تصور 
موضوع  اړیکو  او  تړاو  تعمیري  د  سره  سازمانونو  دې  له  کې  برخه  په  جوړولو  پالیسیو  یا  تګالرو  ملي  د  او  رول  د  حکومت  افغان 
حکومتي  او  ټولنې  مدني  د  زیاتول،  پوهاوي  د  اړه  په  ستراتیژیو  سېکټوري  او  پالیسیو  ملي  د  چې  ده  دا  پایله  لیکنې  د  څېړلې. 
دي  شرطونه  هغه  غځول  سطحو  ییزو  سیمه  او  ملي  تر  ژمنتیاو  سیاسي  حکومت  د  او  لوړول  ظرفیتونو  یا  وړتیاو  ادارو  او  عاملینو 

کوي.  باوري  تعهد  پراخ  او  اړیکي  زیات  ال  سره  ټولنې  مدني  له  چې 

پالیسۍ  پر  چې  کوي  ګوته  په  ستراتیژۍ  او  کړنې  یا  پریکټیسونه  شمېرګټور  یو  سازمانونو  بېلو  بېال  د  لیکواالن  دې،  پر  برسېره 
الرې  له  او  کوي  مشري  یې  ښځې  چې  دي  سازمانونه  هغه  وړ  پام  د  کې  ستراتیژیو  دې  په  شي.  لرالی  اغېز  سازۍ  فیصله  او  جوړونې 
د  کچ  پر  ټولنې  د  له  ستراتیژي  بله  وکړي.  مخنیوی  تاوتریخوالي  د  ښځو  پر  چې  کوي  کار  ځای  یو  سره  عآلمانو  دیني  له  هغوی  یې 
او  تړي  سره  ادارو  اړونده  نورو  او  چارواکو  حکومتي  لوړپوړو  او  ملي  له  مشران  ولسوالیو  او  کلیو  د  چې  دي  غونډې  شوراګانو 

هواروي.  الر  ته  اترو  خبرو 
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AREU ح

مدني  ټولشموله  د  کې  افغانستان  په  باور،  په  چې زما  همدا المل دی  او  ته ژمن دی  دودولو  موثره حکومتولۍ  او  ښه  افغان حکومت د 
به د موثره حکومتولۍ جوړښتونو )ساختارونو( په رامنځته کولو  ټولنې سازمانونو پراخولو، پیاوړي کولو او بوختیا اړتیا ده چې دا 

کې د افغان حکومت پام وړ مالتړ او مرسته وکړي. 

نادري  نادر 
سالکار ستر  ولسمشر  د 

او چارې  استراتېژیکې  او  عامه 
سفیر ازادۍ  بیان  د 

۱۳95 زمری 
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سریزه

د افغانستان حکومتولۍ غونډه د بحث یو پروګرام دی چې د افغانستان د حکومتولۍ په سېکټور کې د پالیسیو اصالحاتو یا رېفورم او د هغو 
عملي کولو مالتړ کوي. ښه حکومتولي، د قانون واکمني، احتساب او روڼوالی یا شفافیت د افغانستان پرمختګ او ثبات لپاره د ډېر ارزښت 
وړ دي. افغانان باید پر دولتي ادارو بیا باور پیدا کړي، د اداري فساد ضد باید اغېزناکه مبارزه وشي او اصالحات باید د خلکو ورځنی ژوند 

بهتر کړي. یوازې دا کافي نه ده چې اصالحات دې د کاغذ پر مخ موجود وي – هغه باید د افغانستان په کلیو او وړو ښارونو کې پلي کړل شي. 

د دې پلېټفارم یا پروګرام موخه د ښه حکومتولۍ په څانګه کې د ))بدلون عاملینو(( افغانانو او آلمانیانو تر منځ د پالیسیو په اړه مکالمه پیدا 
کول دي. د دواړو هېوادونو څېړونکي او پالیسي جوړوونکي د حکومتولۍ په سېکټور کې د لوړ کچ مکالمو او مشورو لپاره پر شهادتونو او 
ثبوتونو والړې لیکنې او بحثونه کوي. همدا المل دی چې د پالیسۍ اړونده بحثونه د واقعیتونو په تله کې تلل کېږي. په ټولو کې، دا پلېټفارم د 
هېواد  د  )2۰۱4ز-2۰۱7(  همکاریو  پرمختایي  آلماني   – افغان  د   )BMZ( وزارت  فېډرالي  چارو  پرمختیا  او  همکارۍ  اقتصادي  آلمان 

ده. وسیله  یوه  کولو  عملي  ستراتیژۍ 

د 2۰۱5ز کال په پیل کې تر بریالي ورکشاپ وروسته، د افغانانو او آلمانیانو له لومړیتوبونو سره سم، شپږ موضوعات د ژورې مطالعې 
او بحث لپاره وټاکل شول. دا شپږ موضوعات، والیتي پالن او بودیجه جوړونه، د جنس پر اساس بودیجه جوړونه، د معدنیاتو چارې، 
مهارتونه  خپل  څېړنډلو  هېوادونو  دواړو  د  کال،  2۰۱5ز  پر  دي.  اصالحات  خدماتو  ملکي  د  او  ټولنه  مدني  حکومتولي،  سطحې  ټېټې  د 
وښودل او د بحثونو او نورو مشورتي غونډو په جوړولو یې د پوهانو او د تګالرو عملي کوونکو یا مسلکي کسانو تر منځ خبرو اترو 

وي.  شوې  سپارښتنې  کې  لړ  په  جوړولو  پالیسیو  یا  تګالرو  د  پکې  چې  کړې  خپرې  یې  لیکنې  موضوعاتي  داسې  او  کړه  برابره  الر  ته 

ال  کې  افغانستان  په  لیکنې  موضوعاتي  دا  چې  دی  من  هیله   )BMZ( وزارت  فېډرالي  چارو  پرمختیا  او  همکارۍ  اقتصادي  آلمان  د 
کړي.  پراخه  ونډه  مرستندویانو  د  کې  سېکټور  دې  په  او  برابروي  الر  ته  بحثونو  زیاتو 

د دې موضوعاتي لیکنې په اړه

پرمختیایي  کچ  پر  ټولنې  د  جرګې،  شوراګانې،  پکې  چې  کېږي  پېژندل  بڼه  په  ډلو  او  سازمانونو  د  ټولنه  مدني  کې  افغانستان  په 
شوراګانې او نور دودیز جوړښتونه او استازي لکه علما او ملکان هم شامل دي. په دودیز ډول د کمزورو دولتي جوړښتونو له کبله، دا 
کمولو  واټن  د  منځ  تر  دولت  او  ولس  د  سازمانونه  دا  تشکیلوي.  څهره  غښتلې  او  ژوندۍ  یوه  نظام  حکومتولۍ  افغانستان  د  سازمانونه 
کول،  پیاوړي  ټولنو  مدني  د  چې  دی  المل  همدا  لري.  وړتیا  جوړولو  پالیسیو  د  سم  سره  اړتیاو  له  ولس  د  او  کولو  پرېکړو  سیاسي  د  او 

په ټوله کې د احتساب بهیر ته ګټه رسوي، د خدماتو رسول بهتروي او همداراز، د دولت او د دې د ادارو مشروعیت پیاوړی کوي. 

کې،  لیکنه  دې  په  شوه.  کړل  وړاندې  ته  ولس  کې  جوالی  په  کال  2۰۱6ز  د  لیکنه  موضوعاتي  دا  اړه  په  ټولنې  مدني  د  کې  افغانستان  په 
حکومتولۍ  ښه  د  کې  افغانستان  په  پکې  او  شوې  کتنه  کره  ننګونو  ورپېښو  د  ورته  او  ستراتیژیو  او  کردار  هغوی  د  کار،  عاملینو  د 

دی.  شوی  اخیستل  جاج  رول  ټولنې  مدني  د  کې  برخه  په  پرمختیا 

د دې لیکنې خاص تمرکز پر اداروي او قانوني فرېمورکونو یا چوکاټونو د ټینګار له الرې، د حکومتولۍ په اړیکو کې د مدني ټولنې 
ټولو  په  او  ته  مکالمې  بامانا  د  کې  سطحو  او  سېکټورونو  حکومتي  ټولو  په  لیکنه،  دا  دی.  اړه  په  رول  سېسټماټیک  زیات  او  موثره  پر 
لیکواالن  سره،  سره  دې  له  برابروي.  زمینه  ورګډولو  ټولنې  مدني  د  کې  جوړونه  ستراتیژۍ  او  پالیسۍ  په  حکومت  د  کې  سېکټورونو 
شي  کوالی  پیدا  وړتیا  دا  نو  وکړي  فکر  کردار  خپل  پر  او  وکړي  ځانپېژندنه  یا  اداراک  خپل  سره  له  که  ډله  هره  که  چې  راباسي  پایله  دا 
آلمان  د  مخه  له  وار  فکر  دا  شي.  زبات  اغېزناکه  به  ته  جوړښتونو  حکومتولۍ  د  چې  غځوي  ویې  او  وزېږوي  مکالمه  باثمره  داسې  چې 
همکارۍ لپاره مهم دی ځکه چې د دې د قانون سرلوړۍ او واکمنۍ پروګرام د مدني ټولنې له سازمانونو سره له نېږدې کار کوي چې د 

کړي.  پراخه  ونډه  او  رول  هغوی  د  کې  حکومتولۍ  په  افغانستان 
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کار  په  وړتیاو  خپلو  د  هغوی  چې  کوي  سپارښتنې  ته  ټولنې  نړیوالې  او  ټولنې  مدني  ادارو،  حکومتي  کې  څېړنه  دې  په  لیکواالن 
دی: دا  یې  سپارښتنې  ځېنې  ډول  په  بېلګې  د  وکړي.  هڅې  راوستلو 

چې 	  ګرځول  اړین  او  بدلول  دود  په  مکالمې  ډېموکراټیکې  د  منځ  تر  سازمانونو  ټولنې  مدني  او  عاملینو  حکومتي  د 
پیدا  همغږي  کې  برخه  په  جوړونې  پالیسۍ  د  او  وشي  مشورې  وشي،  اترې  خبرې  شي،  کړل  خپاره  ډول  ښه  په  معلومات 
مېزونه  ګردي  کچ،  پر  دواړو  ټولنې  د  او  ملي  پر  لکه  شي  کېدای  الرې  له  تخنیکونو  یا  کړنالرو  بېلو  بېال  د  څه  هر  دا  شي. 
او  فکري  او  کول  ته  رامنځ  جوړښتونه  مشاورتي  کول،  اورېدنې  کې  محضر  عام  په  پرانیستل،  ډلې  کاري  جوړول، 

پرانیستل.  ادارې  څېړنیزې 

یا 	  ماډلونو  پخوانیو  یا  تېره   – تاریخ  له  ټولنه  مدني  دودیزه  چې  ځکه  پراخول  وړتیاو  ټولنو  مدني  عصري  او  دودیزو  د 
جوړښت  عنعنوي  یا  دودیز  په  نظام  شوی  وارد  ټولنې  مدنې  عصري  د  او  لري  مشکل  کې  کار  په  اوسمهال  الرې  له  نمونو 
موثرې  او  ښې  حکومت  د  او  کړي  جوړه  ستراتیژي  شموله  ټول  او  وکړي  کار  ځای  یو  باید  دواړه  نو  ځکه  کوي.  نه  کار  کې 

کړي.  زیاتې  وړتیاوې  خپلې  باید  لپاره  محاسبې 

بهیر 	  په  باید د پرېکړو  برخې  ټولې  ټولنې  مدني  د  کچ  پر  ټولنې  د  سره،  پام  په  ته  مالتړ  مرکزیت اصل  کم  یا  مرکزیت  غیر  د 
پیل  قشره  الندیني  له  ټولنې  د  چې  دی  شونی  الرې  دې  له  کار  دا  او  شي  زیاته  باید  ونډه  دا  او  ولري  ونډه  شموله  ټول  کې 

شي او تر لوړ هغه والړ شي.  

افغانستان  د  بلکې  وګرځي  بنسټ  بحث  نور  ال  د  کې  تناظر  په  غونډې  حکومتولۍ  افغانستان  د  یوازې  نه  به  لیکنه  موضوعاتي  دا 
لیکنې  دې  د  ډول  پراخ  په  کړي.  برابره  الر  ته  اترو  خبرو  هم  به  منځ  تر  پوهانو  یا  اکاډیمیا  او  ټولنې  مرستندویانو  د  ادارو،  حکومتي 
له نویو موضوعاتو  2۰۱6ز کال په اوږدو کې  خپرول او وېشل د پالیسیو اصالحاتو بحثونه وزېږوي. د افغانستان حکومتولۍ غونډه د 

ته دوام ورکوي.  سره سره، پر یادو موضوعاتو ال ژورو بحثونو 

کرېمر  کالوس 
مشر څانګې  همکاریو  پرمختیایي  د 

سفارت جمهوریت  فېډرالي  آلمان  د  کې  کابل  په 
۱۳95هـ کال د زمری میاشت د 



واحد ارزونې  او  څيړنې  د  افغانستان  2017د 

ك رول ټولنې  مدني  د  لپاره  ودې  حکومتولۍ  ښه  د  کې  افغانستان  په 

مننې

یې  بشپړېدل  لیکنې  دې  د  او  لرلې  ونډه  یې  کې  غونډولو  په  معلوماتو  د  چې  دي  منندوی  کسانو  ټولو  هغو  د  لیکواالن  څېړنې  دې  د 
دې  د  او  راکړ  وخت  یې  کې  غونډو  په  اترو  خبرو  د  چې  کوو  مننه  ګډونوالو  ټولو  هغو  د  کې  کابل  او  شریف  مزار  په  موږ  کړل.  شوني 
پرمختیا  اقتصادي  آلمان  د  لپاره  څېړنې  دې  د  موږ  راکړ.  نظر  مهم  خپل  راته  لپاره  رسېدو  د  یې  ته  پایلو  عمومي  لیکنې  موضوعاتي 
افغانستان  د  یعنې  کنسورشییم  آلمانیانو  او  افغانانو  د  موږ  یو.  منندی  مرستو  مالي  د   )BMZ( وزارت  فېډرالي  چارو  همکارۍ  او 
GIZ د کارکوونکو هم منندوی یو چې د مزار شریف او کابل تر منځ یې راته د کار کولو پر وخت اسانتیاوې  د  حکومتولۍ غونډې او 
نورو  او  شارق  فریدون  پروژې  د  غونډې  حکومتولۍ  افغانستان  د  ډول  ځانګړي  په  موږ  کولې.  همغږي  یې  چارې  ټولې  او  کړې  برابرې 
GIZ د کارکوونکو مننه کوو چې هلته یې د مرکو په همغږي  ټولو کارکوونکو د ډېر زیات مالتړ منندوی یو، موږ په مزار شریف کې د 

کولو او د ازاد بحث په جوړولو کې راسره مرسته وکړه. 

د  لیکنې  دې  د  ورسره  او  وکړه  یې  کتنه  کره  او  ولوسته  یې  لیکنه  چې  کوو  مننه  ځانګړې  ارزوونکو  ناپېژندویه  او  کتونکو  هغو  د  موږ 
کړه.  چمتو  ته  خپرېدا  او  اداره  یې  لیکنه  موضوعاتي  دا  چې  یو  منندوی  اېډېټر 
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لنډیز لیکنې  2017د 

1 رول ټولنې  مدني  د  لپاره  ودې  حکومتولۍ  ښه  د  کې  افغانستان  په 

د لیکنې لنډیز

سریزه

او  غښتلې  د  لپاره  کولو  اداره  ټولنو  د  نشتوالی،  ادارو  دولتي  د  کې  سیمو  په  افغانستان  د  کې،  ادوارو  دواړو  معاصر  او  تاریخي  په 
راغلي  الندې  پوښتنې  تر  هم  پېژندل  یا  او  تعبیرول  رول  ټولنې  مدني  د  کبله،  له  دې  د  دی.  شوی  تعبیر  مانا  په  وجود  ټولنو  مدني  فعاله 
دي.  شوې  تتې  بریده،  ډېره  تر  کرښې،  توپیري  منځ  تر  کردارونو  د  دوی  د  او  حکومت  او  ټولنې  مدني  د  چې  ښکاري  داسې  چې  ځکه  دي 
کې  واقعیت  په  خو  کېږي،  پېژندل  توګه  په  سازمانونو  ټولنې  مدني  د  موسسې  یا  ادارې  ناحکومتي  اکثر  وروسته،  کال  2۰۰۱ز  تر  هلته، 
ټولنه  مدني  غښتلې  کې  هېواد  هغه  په  هم  پخوا  هغې  تر  شوې،  پیدا  موسسې  ناحکومتي  کې  افغانستان  په  کې  لسیزه  ۱98۰ز  په  چې 
۱97۰ز لسیزو  ۱96۰ او  2۰مې هغې له پیل راهیسې په هغه هېواد کې له دیني پوهانو واخله بیا په  ۱9مې پېړۍ له پای او د  موجوده وه. د 
ښځو،  ځوانانو،   – فعاالنو  بېلو  بېال  او  مشرانو  موسسو  ناحکومتي  د  لکه  فعالینو  اوسنیو  تر  وګړو  پرمختللیو  او  پوهانو  ښاري  د  کې 
چارې  ټولنې  مدني  د  کې  پړاوونو  بېلو  بېال  په  تاریخ  د  افغانستان  د   – مشرانو  دودیزو  او  فعاالنو  حقونو  بشري  د  مخکښانو،  هغوی  د 
پر مخ وړې دي. مدني ټولنه د خلکو د غږ )ږغ( او اندېښنو په راپورته کولو سره د خلکو او سیاسي فیصله سازۍ او پالیسۍ جوړونې 
مدني  د  لپاره  چارو  حکومتولۍ  شموله  ټول  او  مسووله  موثره،  د  کې  افغانستان  په  چې  ده  همدا  لوبوي،  رول  منځګړي  د  کې  چارو  په 

دی.  اړین  وجود  ټولنې 

د څېړنې موخې

په  یې  موخه  او  کوي  ارزونه  ننګونو  ورپېښو  د  ورته  او  مسوولیتونو  او  چارو  هغوی  د  فعالینو،  د  ډول  انتقادي  یا  نقدي  په  څېړنه  دا 
ستراتیژۍ  داسې  ځېنې  څېړنه  دا  کې،  پای  په  دي.  معلومول  رول  ټولنې  مدني  د  کې  کولو  ته  رامنځ  په  حکومتولۍ  ښه  د  کې  افغانستان 
عملي  اصولو  حکومتولۍ  ښه  د  او  کولو  پیدا  پوهاوي  د  اړه  په  چارو  او  اړیکو  حکومتولۍ  د  کې  هېواد  په  چې  راپېژني  کړنالرې  یا 
حکومتولۍ  په  اخیستو،  ګټه  په  څېړنالر  له  شننې  تاریخي  د  لیکنه  موضوعاتي  دا  دي.  کارولي  سازمانونو  ټولنو  مدني  د  لپاره  کولو 
او په پراخه او جګړه ځپلو دواړو حاالتو کې، د ځېنو مهمو اصطالحاتو لکه  یا مدیریت په چارو کې د مدني ټولنې تکاملي رول څېړي 
ټولنې  او  ملي  د  پکې  چې  ده  دا  ځانګړنه  یوه  لیکنې  دې  د  روښانوي.  تعارف  ټولنې  مدني  او  مدیریت  یا  حکومتولۍ  ښه  حکومتولۍ، 
سطحو د مدني ټولنې او حکومت له بېال بېلو ډلو او فعالینو سره خبرې شوې دي او د ټول شموله څېړنالر په کارولو یې مخې ته مهمې 

دي.  شوې  ایښودل  پوښتنې 

څېړنالر )د څېړنې طرز یا مېتاډالوژي(

2۰۱5ز کال د دویمې نیمایي پر مهال د افغان او آلمانیو پوهانو یوې ډلې تر سره کړې. د کیفیتي طریقې یا مېتوډ په کارولو،  دا څېړنه د 
 ۳۰ سره  فعالینو  او  کسانو  بېلو  بېال  له  کې  شریف  مزار  او  کابل  په  او  کتنه  بیا  اسنادو  او  دوسیو  تړلو  د  سره  موضوع  له  کې  څېړنالر  په 
بیا  او  وي  شوې  کړل  تیارې  پوښتنې  ځېنې  مخه  له  وار  پکې  چې  وي  داسې  مرکې  چمتو   - نیمه  دي.  شوې  چمتومرکې   – نیمه  او  جال  جال 
چې مرکه پر مخ ځي نو مرکچي ته د اړونده موضوع په اړه نورې پوښتنې پیدا کېږي چې هغه یې کوي او موضوع په سم ډول روښانوي. 
دې  په  ګډونوالۍ  د  شوې.  کړل  شریکې  سره  خلکو  له  کې  کابل  او  شریف  مزار  په  معلومات  څېړنیز  یا  موندنې  لومړنۍ  وروسته،  دې  تر 
د  ټولنې  نړیوالې  او  سېکټور  حکومتي  ټولنې،  مدني  د  کسانو  دې  او  ول  ناست  کسان  پورې   ۳8 تر   ۳5 له  کې  غونډه  هره  په  کې  طریقه 
له نیولو سره، لومړنۍ موندنې ال غني کړل  بېلو څانګو استازیتوب کاوه. د دې کار موخه دا وه چې د ملي او ټولنو نظر په پام کې  بېال 
د  څېړنه  دا  پلوه،  له  تیورۍ  د  یا  نظري  له  شي.  کړل  برابره  زمینه  ته  فعالیت  او  کار  بامانا  ټولنو  مدني  د  لپاره  حکومتولۍ  ښه  د  او  شي 

کېږي.۱ کارول  کې  حاالتو  ځپلو  جګړه  په  چې  ده  شوې  کارولو  په  تصور  حکومتولۍ((  ښه  ))کافي  د  ګرېنډل 

پایلې

رول جوړښتونو  نورو  او  سازمانونو  ټولنې  مدني  د  لپاره  حکومتولۍ  ښه  د 

دې  افغانستان  په  وروسته  کال  2۰۰۱ز  تر  توګه،  خاصه  په  بیا  او  شوی  نظر  نقدي  ته  اصطالح  ټولنې((  ))مدني  د  لومړی  کې  څېړنه  دې  په 
ته کتل شوې دي چې څنګه دا اصطالح د ولسواکۍ او بشري حقونو پرمختیا لپاره د یوې وسیلې یا الې په توګه کارول کېږي. دا څېړنه 
یا ادارې  او د موثره حکومتولۍ  یا شفافیت  او اړیکو کې – په ځانګړي ډول د مسوولیت، روڼوالي  یا حکومتولۍ په چارو  د مدیریت 

22۱ تر   ۱99 ص  کال.  2۰۱۱ز  خپرونه،  موضوعاتي  مجله،  پالیسۍ  پرمختیایي  د  کتنه((،  بیا  ته  حکومتولۍ  ښه  ))کافي  ګرېنډل،  س.  مېرېلي    ۱
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اشکالو د پرمختګ په برخه کې – د مدني ټولنې بېال بېلې څانګې راپېژني او ورباندې بحث کوي. وروسته په لیکنه کې د مدني ټولنې 
خصوصي  سازمانونو،  کچ  پر  ټولنې  د  شوراګانو،  سازمانونو،  ټولنیزو  اداور/فعالینو،  مذهبي  ادارو،  ناحکومتي  لکه  ډلو  بېلو  بېال 
هم  ځواب  پېچلتیاوو  ځېنو  د  کې  تعریفولو  په  چارو  یا  رولونو  دې  د  لیکنه  دا  دی.  شوی  کړل  روښانه  رول  رسنیو  خپلواکه  او  سېکټور 
حکومتولۍ  یا  اداري  د  دواړه،  سازمانونه  جوړ  کچ  پر  ټولنې  د  او  شوراګانې  پرمختیایي  کچ  پر  ټولنې  د  ډول،  په  بېلګې  د  ورکوي، 

کوي.  استازیتوب  جوړښتونو 

له دې سره، دا شننه د ښه حکومتولۍ )مدیریت( او د مدني ټولنې او حکومت تر منځ د اړیکو/خبرو اترو په لړ کې، د حکومت له لوري 
رول  تولنې  مدني  د  کې  راوبطو  په  مدیریت  د  دا  کوي.  تمرکز  ورکولو  پر  اجازو  او  ځای  اخالقي  او  قانوني  تخنیکي،  د  ته  ټولنې  مدني 
لپاره د یوه موثره مېکانېزم د باوري کولو او د ملي کچ تګالرو او اقداماتو کې د محلي هغو انځور اړتیا روښانوي. پر دې برسېره، دا 
لیکنه د مدني ټولنې سازمانونو په تنظمیولو کې د حکومت رول ارزوي او ورسره له تفاهم لیکونو او نورو داسې الرو، د ملي پالیسیو 
پر  اوسنیو،  د  کې  لیکنه  دې  په  څېړي.  ورکول  مواقعو  زیاتو  د  لپاره  تړاو  او  رول  تعمیري  سازمانونو  ټولنې  مدني  د  کې  تیارولو  په 
په  ننګونو  د  ته  دې  او  شوی  بحث  هم  موضوع  پر  الرو  ګڼو  یا  پرېمانه  جوړولو  ادارو  د  او  نظامونو  اقتصادي  او  سیاسي  والړو  امتیاز 
له  همغږۍ  نورې  ال  د  او  ګمارلو  خلکو  د  دندو  پر  اساس  پر  وړتیاو  او  قابلیت  د  کولو،  عملي  له  واکمنۍ  قانون  د  چې  شوي  کتل  توګه 
سطحو  بېلو  بېال  تر  ادارې  د  او  سېکټورونو  حکومتي  بېلو  بېال  تر  ژمنتیا  سیاسي  حکومت  مرکزي  د  شي.  هوارېدای  سره  کولو  باوري 

لپاره مهم شرط دي.  باوري کولو  او ګټور رول  په روابطو کې د مدني ټولنې فعاله  پر ملي او محلي کچ د مدیریت  غځول، 

د مدني ټولنې او حکومت ننګونې

د  ده.  ننګونه  یوه  شتون  نه  نظر  یا  اپروچ  پېیلی  او  منظم  یو  کچ  پر  ادارو  حکومتي  ټولو  د  کې  برخه  په  کار  او  بوختیا  ټولنو  مدني  د 
ننګونې  هغه  لیکنه  دا  اساس  پر  معلوماتو  شویو  السه  تر  د  الرو  له   – ارزونې  څېړنو  او  لیکنو  ثانوي  د  ورسره  او   – اترو  خبرو  او  مرکو 
او  جنایاتو  د  وضعیت،  امنیت  د   ، ګډون  په  نورو  د  ننګونې،  دا  او  کېږي.  لیدل  کې  برخه  په  پراختیا  ونډې  د  ولس  د  چې  کوي  برسېره 
))پخوانۍ  مرکزیت،  ساختارونو  پالیسیو  حکومتي  د  حاکمیت،   کلتور  معافیت  د  یا  خالصون  د  مجازاتو  له  کې  صورت  په  سرغړونو 
په  حکومت  د  د  او  دندې  او  رول  شوی  تت  ادارو  د  سطحې  پر  والیاتو  د  روابط،  والړ  پالنې  خپلوي  او  امتیازاتو  پر  بیوروکراسۍ((، 
نشتوالي  کردار  او  عمل  ډېموکراټیک  کره  او  سم  یوه  د  کې  بهیرونو  په  محاسبې  د  او  سازۍ  بودیجه  جوړونې،  پالن  جوړونې،  قانون 

لري.  اغېزونه 

ننګونې هم په ګوته شوې دي، لکه: د مدني ټولنې اوازونو انحصاریت  تړلې ځېنې نورې  له سازمانونو سره  لیکنه کې د مدني ټولنې  په 
سم  په  اړیکي،  عمودي  کمزوري  منځ  تر  سازمانونو  ټولنې  مدني  او  خلکو  د  سانسورول،  رسنیو  د  مشروعیت((،  جعلي  یا  ))نیمه  او 
د  کې  لړ  په  برخوالۍ  سیاسي  موثره  د  او  پوه  کمه  اړه  په  ستونزو  د  هغو  د  او  تعریفول  نه  ځایونو  او  رتبو  مدیریت  یا  حکومتولۍ  د  ډول 
مکالمې وړتیاوو نه شتون. له دې سره، په لیکنه کې د مالي حالت خرابوالي، د مدني ټولنو سازمانونو په ځېنو برخو کې د اداري فساد 
تکیه  ورکوونکو  پر  پیسو  د  چلېږي،  الرې  له  خیراتونو  یا  مرستندویو  د  ګواکې  دا  چې  تصور  دا  اړه  په  ادارو  ناحکومتي  د  او  احتمال 

دي او اصاًل ))وارد شوي جوړښتونه یا نمونې(( دي، په اړه هم بحث شوی دی. 

کې  محاسبې  او  جوړونه  پالن  په  کچ  والیتي  پر  توګه،  خاصه  په  شوې،  اچول  رڼا  کمزوریو  پر  کې  روابطو  په  ټولنې  مدني  او  حکومت  د 
پر  ګډون  ټولشموله  ټولنې  مدني  د  کې  موضوعاتو  تړلیو  په  سره  مدیریت  له  سطحې  محلي  پر  ابهام،  مسوولیتونو  او  دندو  یا  رول  د 
د  ترمنځ  سازمانونو  ټولنې  مدني  او  حکومت  د  څه  هر  دا   – پالنه  خپلوي  او  بیوروکراسي((  ))پخوانۍ  او  مرکزیت  مقاومت،  وړاندې 
د  او  حکومت  د  اړه  په  موسسو(  یا  ادارو  ناحکومتي  د  ډول  ځانګړي  )په  ټولنو  مدني  د  کېږي.  المل  اړیکو  مانا  کم  او  کمزورو  نسبتًا 
سیاست  او  اړیکو  والړو  د  امتیازاتو  پر  دي.  شوي  کړل  روښانه  تصور  ناسم  او  برداشت  منفي  پر  موسسو/ټولنو  دې  د  اړه  په  حکومت 
له لوري  برالسیتوب، د مدیریت )حکومتولۍ( په بهیر کې د منتخبو مدني ټولنې سازمانونو ګډون او د محلي واکدارانو او زورواکو 
چارو  په  مدیریت  د  کېږي.  سترګو  تر  کچ  محلي  پر  یا  ښکته  سطحې  ملي  له  چې  دي  ننګونې  نورې  هغه  کنټرول  احتمالي  سازمانونو  دې 
د  سطحو  دواړو  محلي  او  ملي  پر  نشتوالی،  مېکانېزمونو  سېسټماټیکو  او  والړو  عمل  پر  لپاره  ګډون  او  بوختیا  د  ټولنو  مدني  د  کې 

کېږي.  المل  اقداماتو((  نمایشي  ))د  خوا  له  حکومت 
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د مدني ټولنو او حکومت ستراتیژۍ

یې  الرې  له  چې  کوي  ګوته  په  ستراتیژۍ  او  اقدامات  ښه  ځېنې  لیکنه،  دا  لپاره،  احتساب  د  هغه  د  او  کولو  په  پرېکړو  د  حکومت  د 
شوې  ښودل  ستراتیژۍ  او  اقدمات  یا  عملونه  دا  برسېره،  نورو  د  کې،  دې  په  لري.  اړیکي  یا  تعلق  تعمیري  سره  حکومت  له  ټولنې  مدني 
ستراتیژیک  سره  رسنیو  له  کول،  ته  رامنځ  شبکو  د  لپاره  اګهۍ  یا  استازولۍ  د  پراخول،  وړتیاو  سازمانونو  ټولنې  مدني  محلي  د  دي: 
اېتالفونه، د ناحکومتي موسسو، دیني پوهانو او مالیانو تر منځ همکارۍ، او په کال کې دوه ځلې، په کابل کې له لوړپوړو حکومتي 
دا  کول.  بحث  اړه  په  اړتیاو  او  ستونزو  د  او  لیدل  استازو   – دواړو  کلیو  او  ولسوالیو  د   – شوراګانو  پرمختیایي  محلي  د  سره  چارواکو 
ملي  د  چې  کوي  ټینګار  اړیکو  او  مکالمو  ډول  دې  پر  چې  دي  الرې  یا  پلېټفارمونه  موثر  هغه  لپاره  حکومت  او  ټولنې  مدني  د  بېلګې 
خپلواک  حقونو  بشري  د  افغانستان  د  کې،  لیکنه  په  دي.  اړین  لپاره  بهیرونو  پالیسیوي  حکومتي  نورو  او  پروګرامونو  لومړیتوبونو 
سره  جوړښتونو  حکومتي  والیتي  له  کمېسیون  دا  څنګه  چې  شوي  کړل  بیان  هم  دا  ورسره  او  شوې  پاملرنه  ځانګړې  ته  رول  کمېسیون 
روابط پالي او ورسره د بشري حقونو اصولو او پراخه ډېموکراټیکو ارزښتونو په پېژندنه کې همکاري کوي. وروستی، پر والیتي کچ 
د ځېنو حکومتي ګامونو او چارو یادونه شوې ده لکه په قانوني ډګر کې، د ګډون له الرې پالن جوړونې او په محاسبوي مېکانېزمونو 

کول.  همکاري  سره  سازمانونو  له  ټولنې  مدني  د  کې 

سپارښتنې

حکومتولۍ  د  ټولنه  مدني  لکه،  راڅرخي.  برخو  شمېر  یو  له  اړه  په  رول  ټولنې  مدني  د  کې  چارو  په  مدیریت  د  سپارښتنې  لیکنې  دې  د 
ټولو  په  حکومت  د  مکالمه  دا  څنګه  او  لري  اړتیا  ته  ځای  څنګه  لپاره  اړیکو  او  مکالمې  بامانا  د  کې  چوکاټ  حقوقي  او  اداروي  په 
کولو  پیدا  وړتیاو  او  اګهۍ  د  دننه  ادارو  حکومتي  او  ټولنې  مدني  د  یا  او  شي  کېدای  تړل  سره  جوړونې  پالیسۍ  له  کې  سېکټورونو 

ارزښت.  فعالیتونو  د  ټولنې  مدني  د  لپاره  محاسبې  حکومتي  د  او  اړتیا 

ټولنې  نړیوالې  او  ټولنې  مدني  حکومت،  د  چې  دي  شوې  ورکړل  هغه  مشخصې  نورې  وروسته  او  سپارښتنې  پراخه  دوه  کې  لړ  دې  په 
دي.  لپاره 

تعقیب 	  باید  او  ومني  تعریف  ټولنې  مدني  د  کې  افغانستان  په  باید  ټول  ټولنه  نړیواله  او  ټولنه  مدني  اداری،  حکومتي 
متنوع  معنا  ټوله  په  او  ده،  والړه(  ټولنې  پر  )یعنې  ټولنبنسټه  د  ده،  شموله  ټول  ټولنه  مدني  کې  هېواد  هغه  په  کړي.  یې 

کړي.  باوري  رول  ژور  او  فعال  ټولنې  مدني  د  کې  بهیرونو  په  پرېکړو  او  جوړونې  پالیسۍ  د  تسلسل  په  باید  هغوی  ده. 

سیاسي 	  پراخه  له  اقدامات  او  ستراتیژۍ  )پالیسۍ(  تګالرې  ورسره  او  ادارې  او  فعالین  اصطالحات،  یا  تصورات  مهم 
نړیوال  او  ادارې  حکومتي  تولنه،  مدني  لپاره،  فعالیت  بریالي  او  موثره  د  ځکه،  نو  بدلېږي.  سره  بدلونونو  یا  تحوالتو 

وساتي.  خبر  بدلونونو  دې  له  ځان  الرې  له  شننو  او  ارزونو  مسلسلو  د  باید  ملګري 

حکومتي ادارې )ملي او تر ملي د ښکته کچ هغه(

د 	  سره  برخو  بېلو  بېال  له  ټولنې  مدني  د  باید  بنسټ  پر  پوهاوي  دې  د  ده،  برخه  متحرکه  یوه  ټولنې  د  ټولنه  مدني  چې  دا 
شي.  کړل  پلي  او  جوړه  ستراتیژي  کېدونکې  عملي  او  روښانه  یوه  لپاره  اړیکو 

چوکاټونه 	  او  الرښوونې  چارې،  اداروي  باید  موخه  په  بهیرونو  محاسبو  او  ګډون  مشورو،  )ډېموکراټیکه(  ولسواکه  د 
او تشریح کړای شي.  جوت 

او 	  شوراګانو  والیتي  د  ډول  ځانګړي  په   – وي  موجوده  سال  او  وضاحت  باید  اړه  په  دندو  او  کار  د  جوړښتونو  والیتي  د 
اړه.  په  شوراګانو  پرمختیایي  والیتي 

سازمانونو 	  ټولنې  مدني  د  باید  لپاره  اخیستو  ونډې  د  کې  مېکانېزمونو  په  محاسبې  او  سازۍ  جوړونو، فیصله  پالیسو  د 
شي.  ورکړل  رسیدګي  ته  معلوماتو  اړینو  ته 

بنسټونه 	  فکري  جوړښتونه،  مشاورتي  ډلې،  کاري  )لکه  برخو  بېلو  بېال  ټولنې  مدني  د  او  ادارو(  )او  فعالینو  حکومتي  د 
شي.  کړل  جوړ  پلېټفارمونه  مکالمې  د  باید  منځ  تر  نور(  او 
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حکومتي 	  د  باید  لپاره  هواري  ننګونو  امتیازاتي  د  او  بهیرونو   په  کولو  پرېکړو  او  جوړولو  پالیسیو  ټولشموله  د 
شي.  کړل  زیاتې  یې  وړتیاوې  او  شي  کړل  پیدا  اګهي  اړه  په  جوړښتونو  اجراییوي 

د حکومت او مدني ټولنې سازمانونو )د بېلګې په ډول د مدني ټولنې ګډه کاري ډله( تر منځ د السلیک شوي تفاهملیک 	 
بیا کتنه وشي.  او ورته  باید وارزول شي  د استعمال چارې 

د دولتي/نادولتي پراخو پروګرامونو ازادانه څار بهیر باید پیاوړی او د اوسنیو څارنیزو مېکانېزمونو دننه اداره کړل شي. 	 

مدني ټولنه )فعالین او سازمانونه( 

ټولشموله 	  یوې  د  دوی  چې  شي  کړل  ته  رامنځ  اړیکي  او  روابط  پیاوړي  باید  منځ  تر  ټولنې  مدني  عصري  او  دودیزې  د 
کې  لړ  په  محاسبې  مسلسلې  حکومت  د  دوی  چې  شي  وکړای  کار  ګډ  لپاره  زیاتولو  وړتیاو  خپلو  د  او  جوړولو  ستراتیژۍ 

شي.  وکړای  کار  فعاله 

د 	  حکومت  د  یوازې  نه  برخې  یا  اقشار  ټول  ټولنې  مدني  د  چې  شي  کړل  جوړ  باید  پلېټفارم  ټولشموله  او  جامع  داسې  یو 
ورکړي.  حساب  ته  ولس  لپاره  کړنو  خپلو  د  هم  خپله  بلکې  ولوبوي  رول  تعمیري  کې  لړ  په  محاسبې 

د پالیسو په جریان کې، د وړاندیزونو په اړه د موثره مذاکرو او د عمودي او افقي اړیکو پراخولو په لړ کې باید د مدني 	 
شي.  کړل  پیاوړې  وړتیاوې  سازمانونو  ټولنې 

د 	  تکیه  الرو  مالي  پر  چې  ځکه  شي  ورکړل  توجه  ته  استازیتوب  هغوی  د  ډول  طلبانه  داو  په  باید  خوا  له  ټولنې  مدني  د 
زیانمنوي.  وکالت  او  استازیتوب  سازمانونو  ټولنې  مدني 

د 	  سازمانونو  ټولنې  مدني  د  سره  ادارو  او  ډلو  اړونده  له  باید  لپاره  ورکولو  )ږغ(  غږ  د  ورته  او  پرمختیا  اقداماتو  ښو  د 
وشي.  کار  سره  له  شبکو  پر  تفاهملیکونو 

باید 	  سپارښتنې  او  اندېښنې  او  وشي  شننه  ژوره  باید  کې  غونډو  مسلسلو  په  شوراګانو  پرمختیایي  ټولنې  د  کچه  ملی  په 
کړي.  السه  تر  توجه  سېکټورونو  ټولو  د  حکومت  ملي  د 

ته 	  رامنځ  د  پوهاوي  جامع  د  اړه  په  رول  دې  د  لپاره  پرمختیا  مدیریت  ښه  د  او  ټولنې  مدني  د  باید  اکاډیمیکان  افغاني 
کولو نوې الرې چارې – په ځانګړي ډول د لوړو زده کړو نصاب په وسیله – وکاروي. 

سطحې 	  ملي  له  )ملي،  سطحو  ټولو  او  برخو  ټولو  په  ټولنې  مدني  د  باید  فعاالن  او  ډلې  سازمانونه،  ځوانانو  او  ښځو  د 
شي.  کړل  شامل  کچ(  محلي  او  ښکته 

له ملي خصوصی سېکټور سره باید قوي او دوامداره اړیکي جوړل کړل شي چې دا باوري کړل شي چې د هغوی د خدماتو 	 
له هغوی څنګه د ولس اګهۍ په کیمپېنونو )کمپاینونو( کې مالي  او پر عدالت والړ دی او همداراز چې  کیفیت معیاري 

شي.  کړل  السه  تر  مرسته 
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نړیواله ټولنه 

د مداخلوي ستراتیژیو بېال بېلې برخې باید مشخصې کړل شي چې د پالیسیو په جوړونه، پرېکړو کولو او د محاسبو په 	 
بهیر کې د مدني ټولنې ګډون زیات کړل شي. د دې کار په کولو کې باید د حقوقي یا اداروي فرېمورک، د دولت وړتیاو 

شي.  وسنجول  هم  اړخونه  ځواکمنولو  ټولنو  مدني  د  او  پراخول 

وشي. 	  مالتړ  کچ  نړیوال  او/یا  ییز  سیمه  پر  باید  اقداماتو(  )یا  کارونو  غوره  یا  بهترینو  شویو  ذکر  د  کې  برخه  پورتني  په 

یا 	  فکري  پکې  )چې  بهیرونو  او  جوړښتونو  هغو  د  باید  کې  برخو  په  محاسبې  او  کولو  پرېکړو  جوړونې،  پالن  مشورو،  د 
کوي.  سره  تر  کردار  پله  د  منځ  تر  حکومت  او  ټولنې  مدني  د  چې  وشي  مالتړ  دي(  شامل  ګردمېزونه  او  بنسټونه  څېړنیز 

او 	  جنوب   – جنوب  د  کې  دې  په  شي  وکړل  مالتړ  شبکو  محاسبې  او  استازیتوب  د  منځ  تر  سازمانونو  ټولنې  مدني  د 
کې.( برخه  په  کانونو  او  بهیرونو  سولې  حقونو،  ښځو  د  روڼوالي،  د  ډول  په  بېلګې  )د  دي  شامل  هغه  سطحې  نړیوالې 

اخیستو 	  ونډې  موثره  او  استازیتوب  حکومتولي(،  )ډېموکراټیکه  مدیریت  ولسواکه  د  همغږۍ،  په  سره  مرستندویانو  له 
اقشارو  بېلو  بېال  ټولنې  مدني  او  حکومت  د  پکې  چې  شي  کړل  برابرې  باید  الرې  مکالمې  ازادې  یوې  د  موضوعاتو،  پر 

لپاره یوه واضحه کړنالر جوړه کړل شي. تر منځ د اړیکو 
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پېژندنه . ۱

پر  چې  ده  ولسواکي  داسې  یوه  چلېدونکې  پیسو  نړیوالو  په  دا  نو  وګورو  ته  افغانستان  که  کې  چوکاټ  په  وروسته  کال  2۰۰۱ز  تر 
تر  او  والیتونو  تر  ولسوالیو  له  ته  حکومت  )ډېموکراټیک(  ولسواکه  ته،  خوا  یوې  نظام،  دا  چلېږي.  سم  سره  نظام  والړ  له  امتیازاتو 
یې،  چلوي  او  کوي  مشري  ادارو  دې  د  چې  خلک  هغه  چې  ده  دا  معنا  دې  د  خوا،  بلې  له  برابروي.  زمینه  کولو  کار  د  پالزمېنې  یا  مرکز 
او  قابلیت  د  یوازې  او  شوي  ګمارل  دندو  پر  اساس  پر  تړاو  اقتصادي  او  سیاسي  د  سم،   سره  اېتالفونو  نظامي   – سیاسي  له  هغوی 
شوې  وقف  او  متحرکې  هڅانده،  فعاله،  داسې  د  بیا  نو  واخلو  که  یې  توګه  دې  په  رسېدلي.  دي  نه  ته  ځایونو  دې  کبله  له  مسلکیتوب 
پرمختیا  مدیریت  یا  حکومتولۍ  ښه  د  او  وکړي  حساب  کړنو  د  هغوی  د  سره  کسانو  او  ادارو  دولتي  له  چې  ده  اړتیا  ته  ټولنې  مدني 
اصولو ته وده ورکړي، په دې اصولو کې پرمختیا، د ټولو ګډون، روڼوالی او محاسبه شامل دي چې له دې الرې، په اوږدمهاله توګه، 

شي.  ته  رامنځ  نظام  والړ  وړتیاو  او  قابلیت  پر  او  شي  کړل  حرفوي  ال  ولسواکي  افغانستان  د 

محاسبه  ولسواکه  مخکښانو  یا  لوبغاړو  سیاسي  د  او  مشروعیت  ادارو  دولتي  د  پرمختیا  )مدیریت(  حکومتولۍ  ښه  د  پلوه،  نظري  له 
د  او  کړي  پیاوړی  بهیر  موازنې  او  محاسبو  د  هغوی  د  رڼوي،  ال  چارې  اجراییې  یا  انتظامیې  ولسي  او  حکومت  د  دا  کوي؛  پیاوړې 
او  ډلو  سازمانونو،  د  پرانیزي.  الر  اقداماتو  موثره  د  ضد  اخیستو  ګټې  ناوړه  د  واکه  له  او  واکمنۍ  دولتي  عدالته  بې  فساد،  اداري 
دا  ورسره  او  ده  برخواله  مهمه  مکالمې  ناقدانه  او  تعمیري  د  کې  برخه  په  محاسبې  او  مشروعیت  د  ټولنه  مدني  کې  بڼه  په  فعاالنو  فردي 
لوړې  تر  سطحې  ټېټې  له  لوبوي.  رول  کلیدي  کې  رسولو  په  اندېښنو  او  )ږغ(  غږ  خلکو  د  کې  کولو  په  پرېکړو  او  جوړونه  په  پالیسیو  د 
له کلي، ولسوالۍ او والیته تر ملي کچ، د مدیریت په چارو کې د مدني ټولنې دخالت او بوختیا، د خدماتو ښه  هغې د نظر پر اساس، 

شي.  کوالی  باوري  )شفافیت(  روڼوالی  او  محاسبه  کولو، 

تر اوږدې مودې شخړې پاتې شوې وي، جګړه ځپلي وي او پکې رژیمونه ژر، ژر بدلېږي، د هغو د پرېکړو په بهیر  هېوادونه چې پکې 
تاریخي  په  هم  نشتوالی،  ادارو  دولتي  رسمي  د  اخوا  مرکزونو  له  ولسوالیو  د  کې  افغانستان  په  وي.  پېچلی  زیات  ال  ګډون  ولسي  کې 
چې  ځکه  کړې.  برابره  الر  ته  کارونو  غبرګو  فعالینو  ټولنې  مدني  د  کې  جوړښتونو  محلي  په  اکثر  کې،  اوسمهاله  په  هم  او  کې2  تناظر 
د  توګه،  په  ټولنې  مدني  د  یې  ورسره  او  دي  وړې  مخ  پر  هم  چارې  مدیریت  د  کې  وېش  په  منابعو  یا  سرچینو  او  کولو  پرېکړو  د  هغوی 
خپلو محلي وګړو غږ د هغوی له ټولنو دباندې تر دولت او نورو ادارو رسولی دی. د دې په پایله کې، د مدني ټولنې او حکومت تر منځ 

دي.  شوې  تتې  کرښې  توپیري 

دا لیکنه په افغانستان کې د مدني ټولنې په اړه یو واضح تعریف او پوهاوی وړاندې کوي. په داسې حال کې چې هغه هېواد د ))بدلون 
فرصتونه  نوي  خو  دي  مخامخ  سره  ننګونو  شمېر  یو  له  جوړښتونه  اجراییوي  او  سیاسي  داخلېږي۳  2۰24ز((  تر  کاله  2۰۱5ز  له   – لسیزې 
هم لري. د حکومت د مشروعیت لپاره، په پالیسۍ جوړونه او پرېکړو کولو بهیرونو کې د مدني ټولنې سازمانونو ونډه کلیدي حیثیت 
هم  جوړول  اړیکي  او  ښکېلتیا  سېسټماټیکې  ال  او  تعمیري  د  سره  برخو  یا  اقشارو  بېلو  بېال  له  تولنې  مدني  د  کې،  عمل  په  خو  لري، 

دی.  کار  ننګونی  یو 

له سېپټېمبره تر ډېسېمبره پر مستقیمې  2۰۱5ز کال  بېلو څېړنو پر ارزونو او په کابل او مزار شریف کې د  دا موضوعاتي لیکنه، د بېال 
د  لیکنه  دا  دي.  شوې  مکالمې  دوه  سره  برخوالو  بېلو  بېال  له  کچ  ملي  او  والیتي  پر  وروسته،  کار  دې  تر  ده.  والړه  څېړنې4  لومړنۍ(  )یا 
د  شي؟  لوبوالی  رول  څه  حکومت  او  ټولنه  مدني  لپاره  پرمختیا  مدیریت  ښه  د  څرخي:  ګرد  شننې  تر  هغو  د  او  ځوابونو  پوښتنو  الندینیو 
لپاره  له کومو ننګونو سره مخامخ دي؟ او هغوی د ښه مدیریت پرمختیا  مدني ټولنې سازمانونه او حکومت د ښه مدیریت په برخه کې 

کاروي؟  ستراتیژۍ  کومې 

برتانیا پالیسي((، د منځني ختیځ مطالعاتو نړیوال ژورنال، جلد  2۰مې پېړۍ په پیل کې په افغانستان کې د  ۱9مې او د  2 2 سنځل نوید: ))دولت، مالیان او د 
29، ګڼه 4، ۱997ز، ص: 6۰5-58۱ 

اصطالح  دا  پکې  چې  لیکنې  مهمې  هغه  کاروي.  اصطالح  لسیزې((  ))بدلون  د  لپاره  پالیسو  او  ستراتیژیو  د  کلونو   ۱۰ راتلونکو  د  حکومت  افغانستان  د   ۳ ۳
د  کابل.  2۰۱5ز،  جمهوریت،  اسالمي  افغانستان  د  تکیه((،  ځان  پر  الرې  له  فرېمورک  محاسبې  ټولو  ))د  جمهوریت:  اسالمي  افغانستان  د  دي:  دا  شوې،  کارول 
/6547/http://mfa.gov.af/en/page څلورمه  ډېسېمبر  د  کال  2۰۱4ز  د  کنفرانس،  لندن  د  کول((،  پلي  ویساینه  ځان  ))پر  جمهوریت:  اسالمي  افغانستان 
http:// اتمه  جوالی  د  کال  2۰۱2ز  د  ټوکیو((،  فرېمورک-  محاسبې  ټولو  ))د  جمهوریت:  اسالمي  افغانستان  د  او   .2۰24-transformation-decade2۰۱5
28مه لیدل شوی(. افغان حکومت او نړیواله ټولنه  2۰۱6ز کال د مې پر  transformation-decade2۰۱5/6547/mfa.gov.af/en/page-2۰24)دواړه پر 
د  بیا  دا  جوړوي.  اداره  څارګره  او  کوونکې  همغږي  ګډه  یوه  به  لپاهر  کولو  عملي  تړون((  ))افغانستان  د  او  همغږۍ  ستراتیژیو  ټولو  د  چې  سالشول  سره  دې  پر 

شو.  تایید  کې  کنفرانس  په  لندن  د  لپاره  کولو  باوري  لیک  هوکړه   ۱659 د  شورا  امنیت  ملتونو  ملګرو 

وګورئ. برخه  درېیمه  لیکنې  دې  د  لپاره  تفصیل  د  اړه  په  غونډولو  معلوماتو  د  او  )مېتوډولوژۍ(  طرز  څېړنې  د    4

http://mfa.gov.af/en/page/6547/transformation-decade2015-2024
http://mfa.gov.af/en/page/6547/transformation-decade2015-2024
http://mfa.gov.af/en/page/6547/transformation-decade2015-2024
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7 رول ټولنې  مدني  د  لپاره  ودې  حکومتولۍ  ښه  د  کې  افغانستان  په 

ورکړل  پکې  بلکې  زېږوي  پوهاوی  ټولشموله  او  پراخه  یو  ټولنې  مدني  د  یوازې  نه  دا  چې  ده  دا  ځانګړنه  یوه  لیکنه  موضوعاتي  دې  د 
ټولشموله  د  اقشارو  بېلو  بېال  د  ادارو  او  چارواکو  حکومتي  ټولنې،  مدني  د  سطحو  ښکته  ملي  له  او  ملي  پر  اصاًل  سپارښتنې  شوې 

دي.  راغلې  ته  مخې  کې  نتیجه  په  مکالمو 

کتنه  لنډه  ته  تکامل  ټولنې  مدني  د  کې  افغانستان  په  کې،  رڼا  په  تاریخ  د  کې،  برخه  دویمه  په  لري.  برخې  اووه  لیکنه  موضوعاتي  دا 
د  کې  برخه  درېیمه  په  دی.  شوی  کړل  روښانه  چوکاټ  یا  فرېمورک  شننې  د  پکې  بیا  دي.  شوي  تعریف  پکې  اصطالحات  مهم  او  شوې 
د   – سطحو  ښکته  ملي  له  او  ملي  پر  ـ  برخه  شپږمه  او  پینځمه  څلورمه،  او  دی  شوی  بحث  مېتوډولوژۍ((  یا  ))څېړنالر  طرز  پر  څېړنې 
ارزونه  ستراتیژیو  او  ننګونو  رول،  د  ادارو  حکومتي  او  تولنې  مدني  د  کې  تریځ  په  دودولو  ټولشمولوالي  او  روڼوالي  محاسبې، 
ته  ټولنې  نړیوالې  او  ټولنې  مدني  حکومت،  بیا  او  دي  شوې  کړل  وړاندې  پایلې  څېړنې  د  کې،  برخه  وروستۍ  په  کوي.  شننه  او 

دي.  شوې  سپارښتنې 
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مدني ټولنه او د حکومتولۍ یا مدیریت روابط. 2

د څېړنې موضوع 2 .۱
زیات  او  شوې  ارزونه  رول  ټولنې  مدني  د  کې  لړ  په  پرمختیا  مدیریت  ښه  د  کې  افغانستان  په  وروسته،  کال  2۰۰۱ز  تر  کې،  لیکنه  دې  په 
کې  جوړونه  په  پالیسۍ  د  چې  وکړي  سپارښتنې  داسې  والړې  شواهدو  پر  چې  کوي  هڅه  لیکنه  دا  دی.  شوی  کلونو  وروستیو  پر  تمرکز 
دې  په  شي.  کوالی  باوري  رول  ټولنې  مدني  د  کې  چارو  مدیریتي  په  څنګه  حکومت  افغانستان  د  چې  کړي  روښانه  دا  او  وکړي  مرسته 
د  سره  مرستندویانو  نړیوالو  او  ادارو  حکومتي  اړونده  له  کچ  ښکتني  او  ملي  پر  قشرونو،  بېلو  بېال  له  ټولنې  مدني  د  شواهد  کې  لیکنه 
هویت  ټولنې  مدني  افغاني  د  سره،  تعقیبولو  په  څېړنالر  تاریخي  د  لیکنه،  دا  دي.  شوي  کړل  غونډ  الرې  له  مکالمو  او  څېړنې  مستقیمې 
د  کې  لړ  په  پرمختیا  اصولو  د  مدیریت  یا  حکومتولۍ  ښه  د  کې  لیکنه  موضوعاتي  په  روښانوي.  بدلونونه  کې  دې  په  سره  وخت  له  او 
ښودل  ستراتیژۍ  هغه  او  دي  شوې  کړل  ګوته  په  ننګونې  هغوی  د  دی،  شوی  بحث  رول  پر  ادارو  او  سازمانونو  حکومتي  ټولنې،  مدني 
څرګندوي  هیله  او  کوي  سپارښتنې  مهمې  بنسټ،  پر  شننې  شوې  د  لیکنه،  دا  کې،  پای  په  دی.  کړی  کار  ورباندې  هغوی  چې  دي  شوې 
غني  ال  او  کولو  عملي  پر  هغوی  د  الرې  له  مکالمو  او  مذاکرو  نورو  د  به  دننه  سازمانونو  مرستندویه  او  ټولنې  مدنې  حکومت،  د  چې 

وشي.  غور  کولو 

بلکې  کوي  وړاندې  شننې  سېسټماټیکې  یوازې  نه  دوی  چې  ځکه  دي  مهمې  څېړنې  او  مطالعې  ډول  دا  شو،  ویالی  چې  دی  المل  همدا 
د  هغوی  چې  برابروي  زمینه  ته  اترو  خبرو  تعمیري  منځ  تر  ټولنې  نړیوالې  او  واخلو(  که  یې  توګه  بشپړه  )په  ټولنې  مدني  حکومت،  د 

ومومي.  الر  غوره  ګډه،  په  لپاره،  راتلونکې 

په مدیریتي چارو کې د مدني ټولنې رول 2 .2
د مدني ټولنې )په دري کې ورته جامعه مدنی وایي( تصور، د دې پېژندنې، په اړه یې پوهاوي او له دولت سره د دې اړیکو په نومهاله 
ګڼل  ډول  یو  تقریبًا  سره  دولت  او  ټولنه  مدني  مخکې،  پېړۍ  زیږیزې  ۱8مې  تر  وینا،  په  کین  جان  د  دی.  کړی  رشد  کې  تناظر  عصري  یا 
۱9مې هغې په پیل  ۱8مې پېړۍ په وروستیو او د  کېدل.5 خو تر دې وروسته، مدني ټولنه ))له دولت سره په توپیر(( وپېژندل شوه او د 
د  مفکوره(  یا  )مفهوم  تصور  دا  ډول،  په  بېلګې  د  وشو.6  بحث  توګه  په  مفکورې  یا  تصور  یوه  د  کې  فلسفه  سیاسي  په  ورباندې  کې، 
)مفکورو(  نظریاتو  بېلو  بېال  د  ټولنه  مدني  ولیکه.7  نقد  مارکس  ورباندې  وروسته  چې  دی  اثر  هغه  دا  ده.  برخه  فلسفې((  ))حق  د  هېګل 
فن  لکه  پوهان  خو  وي،  ازاد  بازاره  او  دولت  له  چې  دی  ))مکان((  داسې  یو  ټولنه  مدني  چې  وایي  اراتو  او  کوهېن  تعریفېږي.  الرو  له 
اوګانې(  جي  )اېن  ادارې  ناحکومتي  چې  ده  نه  ضروري  وایي،  اوپهوف  کوي.8  کار  داوطلبانه  چې  دی  سېکټور  داسې  یو  دا  وایي،  تېل 
یا جوړښت(( ښکارندویي  یا عملي مکان  ))اوپرېتیفي  دې د مدني ټولنې استازیتوب وکړي ځکه چې د هغه په نظر، مدني ټولنه د یوه 
اخالقي  ایډیال  یا  مثالي  داسې  ))یوه  د  ته  ټولنې  مدني  سېلېګمن  لري.9  موقعیت  منځ  تر  سېکټورونو  خصوصي  او  ملکي  د  چې  کوي 
مدني  پوټنام  کې،  کلونو  وروستیو  په  ساتي((.۱۰  کې  توازن  په  ]سېکټورونه[  خصوصي  او  ))ملکي  چې  ویني  سترګه  په  جوړښت(( 
ټولنه د داسې ))اتحادیو او جوړښتونو د شبکې(( په نوم یاده کړې چې ))د دولت او کورنیو ترمنځ ډېموکراټیکه فضا، مکان او څانګه 

کوي((.۱۱   خوندي 

د مدني ټولنې اصطالح په اړه پورتنۍ لنډه علمي ارزونه راښیي چې دا تصور له دولت سره د دې د اړیکي او نسبت په توګه تعریفېږي 

اروپایي  نوي  دولت:  او  ټولنه  ))مدني  په  ۱85۰ز((  تر  کاله  ۱75۰ز  له  پیل،  توپیر  د  منځ  تر  دولت  او  ټولنې  مدني  د  ولسواکي:  او  ))زورواکي  کین:  جان    5
.۳5 لندن،  ص:  ۱988ز،  دریځونه(( کې، کتونکی او مدیر، جان کین، وېرسو، 

 .۳۰8 ۱998ز، ص:  ۱۰8، دویمه ګڼه،  6  مایکل برنهارډ: ))مدني ټولنه او په ختیځې منځنۍ اروپا کې د ولسواکۍ انتقال بهیر((، د سیاسي علمومو مجله، جلد: 

26-۳۰7 ص:  بهیر((،  انتقال  ولسواکۍ  د  کې  اروپا  منځنۍ  ختیځې  په  او  ټولنه  ))مدني  برنهارډ:    7

مېسا  کیمبرېج،  ۱992ز،  خپرندویه،  تېکنالوژي  اف  ټیوټ  انسټي  مېساچوسېټس  ټولنه((،  مدني  او  تیوري  ))سیاسي  اراتو:  اندریو  او  کوهېن  ژان    8
نیویارک. ۱988ز،   سېنټر،  فاونډېشن  رضاکاري((،  کې  اقتصاد  ټولنیز  بدلېدونکي  په  معلومول:  سېکټور  ))درېیم  تېل:  فن  یان  چوسېټس؛ 

))له  په  افکار((،  ځېنې  اړه  په  ارزونې  او  دوام  محاسبې،  د  او  شننه  سېکټوري  یوه  دی؟:  نه  سېکټور  درېیم  ولې  موسسې  ))ناحکومتي  اوپهوف:  نورمن    9
۱995ز،  جادویي مرمۍ اخوا: د اېن جي او کړې چارې او تر سړې جګړې وروسته نړۍ کې محاسبه(( کې، کتنپالوی: مایکل اېډورډز او ډېوېډ هولم، ارتسکین، 

۳۰-۱7 لندن، ص: 

کتاب،  په  موهانتي   رنجیتا  او  ټنډن  راجېش  د  یې  حواله  پرېنسټن،  ۱995ز،  پرېس،  یونیورسټي  پرېنسټن  تصور((،  ټولنې  مدني  ))د  سېلېګمن:  ایډم    ۱۰
6 2۰۰2ز کال کې په نوي دیلي کې خپور کړی. ص:  ))مدني ټولنه او مدیریت(( کې ورکړل شوې چې سرسکرېتي، 

راجېش  د  یې  حواله  پرېنسټن،  ۱999ز،  پرېس،  یونیورسټي  پرېنسټن  دودونه((،  مدني  کې  اېټالیا  نومهاله  په  اچول:  کار  په  ))ولسواکي  پوټنم:  ډي  رابرټ    ۱۱
6 ص:  کړی.  خپور  کې  دیلي  نوي  په  کې  کال  2۰۰2ز  سرسکرېتي،  چې  شوې  ورکړل  کې  مدیریت((  او  ټولنه  ))مدني  کتاب،  په  موهانتي   رنجیتا  او  ټنډن 
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9 رول ټولنې  مدني  د  لپاره  ودې  حکومتولۍ  ښه  د  کې  افغانستان  په 

او پېژندل کېږي. پر دې برسېره، پوهانو او پالیسۍ جوړوونکیو د مدیریت په چارو کې هم د مدني ټولنې ځای او مقام په اړه بحث کړی 
له  کې  نتیجه  په  تظاهراتو  او  مقاومت  د  وړاندې  پر  رژیمونو  استبدادي  د  کې  جنوب  نړیوال  په  وروسته،  هغې  تر  او  جګړې  سړې  د  دی. 
غورځنګونه  ژوندي  ټولنې  مدني  د  پورې  افریقا  جنوبي  او  فېلپین  امریکا،  التیني  تر  واخله،  اتحاده  شوروي  پخواني  او  اروپا  ختیځې 

وه.  وده  نظام  ولسواکه  د  موخه  مهمه  غورځنګونو  زیاتره  د  کې  دې  په  وایي،  موهانتي  او  ټنډن  چې  څنګه  لکه   ۱2 دي.  زېږېدلي 

د  او  سازمانونو  ټولنې  مدي  د  کې  هېوادونو  ځپلو  جګړه  په  نو  وشو،  حرکت  ته  لوري  مداخلو  ازادیپاله  د  چې  وروسته  جګړې  سړې  تر 
تر شا د  نړیوال جنوب کې د مدني ټولنو مالتړ  په  برخه ګرځېدلې ده.  ازادیپاله مداخلو یوه مهمه  مدني ټولنې ډلو پیاوړي کول د پراخو 
لویدیځ هېوادونو منطق دا دی چې دا باوري شي چې په هغو هېوادونو کې واکمني یا حکومتي نظام ډېموکراټیکه یا ولسواکه شي او 

ولس ته ځواب ورکوونکې و اوسي او یوه ژوندۍ مدني ټولنه په بهیرونو کې د ولس ګډون او محاسبه باوري کوالی شي. 

خو لکه څنګه چې دا لیکنه ښیي، د افغانستان بېلګه ښیي چې دا اړینه نه ده چې په هغه هېواد کې دخیل هېوادونه، ادارې یا سازمانونه 
دې دا منطق ولري. د دې په پایله کې، د ملکي وګړو پر ځای د پوځ مالتړ او تمویل او د مدني ټولنې څانګو پر ځای ناحکومتي موسسو 

ارادي موخو پرتله، ال زیات پېچلي دي.۱۳  او  نتیجه کې د دې مداخلو اغېز، د عمدي  په  ته د لومړیتوب ورکولو 

پوځي  د  غبرګون  په  بریدونو  ترهګرو  د  ۱۱مې  سېپټېمبر  د  کې  لومړیو  په  دخالت،  نړیوالو  د  کې  افغانستان  په  وروسته  کال  2۰۰۱ز  تر 
مداخلې  جوړونې   – ادارو  او   – دولت  د  کې  لیک  هوکړه  په  شورا  امنیت  د  ملتونو  ملګرو  د  ورته  وروسته  خو  شو،  پیل  توګه  په  یرغل 
ناحکومتي  چې  وکړه  وده  تصور  داسې  یو  کې  منځ  په  ولس  او  حکومت  مرستندویانو،  نړیوالو  د  کې  بهیر  دې  په  شو.۱4  ورکړل  نوم 
په  )په ځانګړي ډول د خدماتو رسولو  سره  له مدیریتي چارو  اېن جي اوګانو  د  بریده،  تر څه  ټولنې مساوي دي. دا  ادارې اصاًل د مدني 
او  حیثیت  سیاسي  له  سازمانونو  هغو  ټولنې  مدني  د  دا  وو.  نه  موجود  دولت  فعاله  کې  لسیزه  ۱99۰ز  په  چې  ځکه  دی  تړلی  کې(  برخه 
تمویل  پر  اوګانو  جي  اېن  د  توګه،  په  بېلګې  د  او  کړ  سره  تر  کردار  پله  د  یې  منځ  تر  ولس  او  حکومت  د  چې  دی  تړلی  هم  سره  پېژندنې 
بڼه  دودیزه  او  دیني  چې  ده  کې  حال  داسې  په  دا  کړې.  السه  تر  پیسې  ډېرې  مرستندویانو  نړیوالو  له  یې  کبله  له  چارو  نورو  او  تمرکز  د 
محصلینو(  )یا  کوونکو  زده  د  هنرمندانو،  او  شاعرانو  لیکواالنو،  د  لکه  ټولنې  پوهانو  د  شوراګانې،  محلي  لکه  سازمانونه  لرونکي 
کال  2۰۰۱ز  تر  په  خو  ول،۱5  موجود  پخوا  ډېر  اوګانو  جي  اېن  له  نور  او  شبکې  صوفیانو  د  لکه  ډلې  تړلې  سره  چارو  دیني  له  سازمانونه، 
یا  غږ  سازمانونو  دې  د  کوونکو  پرېکړې  سیاسي  پرتله،  اوګانو  جي  اېن  چلېدونکو  د  پیسو  په  مرستندویانو  د  کې  افغانستان  وروسته 

به ورته کمه توجه ورکول کېده. یا  او  نه اورېده  هېڅ 

په افغانستان کې د مدني تولنې او مدیریتي چارو تکامل: یوه تاریخي ارزونه  2 .۳
د  او  شوې  تېره  بهیره  متحرکه  یوه  له  توګه  په  دواړو  عمل  علمي  او  تصور  یوه  د  ټولنه،  مدني  نو  وګورو  ورته  که  کې  تناظر  افغاني  په 
2۰مې پېړۍ له پیله، پوهانو بېال بېل  ۱9مې او د  هېواد په بېال بېلو تاریخي پړاوونو کې یې جال، جال ماناګانې او پوهاوي لرلي دي. له 

ته د ولس اواز رسول دي.  فعالین او ادارې څېړلې دي چې د مدني تولنې استازیتوب کوي او موخه یې مرکزي حکومت 

د بېلګې په ډول، نوید وایي چې د ۱9مې او 2۰مې پېړیو په پیل کې، که څه هم ورته کمه توجه ورکړل شوې وه، خو د هغې په اند، مالیان 
هېوادونو  ځواکمنو  بهرنیو  له  او  سیاست  کورني  په  هغوی  ول،  استازي  ټولنې  مدني  د  کې  افغانستان  په  او  ساتندویان  نظم  اسالمي  ))د 
سره د افغانستان د اړیکو په برخه کې مهم رول تر سره کړی((.۱6 هغې وړاندې جزییات ورکړي چې د ۱9مې پېړۍ په پای کې مالیان یو ډول 
له ازادیپاالنو سره ملګری کړی  له مترقي نظریاتو اغېزمن شوي ول او ځان یې  سیاسي ځواک وو او هغه مهال د حکومت ګمارلي پوهان 
وو.۱7 خو په زیاتره بېلګو کې، دیني عآلمان پر خپل ځای پاتې ول او د حکومت پالیسیو عملي کولو په ترځ کې یې تش په نامه رول الره. 

2۰مې هغې په پیل کې د دینپوهانو رول راښیي چې په هغه وخت کې د مدني ټولنې ځای تر ډېره بریده همدې  ۱9مې پېړۍ په پای او د   د 
یا د هغه وخت په تاریخي لیکنو کې منل شوې ده.  برتانیې په تګالرو کې  لږه، دا خبره د  تر  لږ  یا  پوهانو ډک کړی وو. 

7-6 ص:  مدیریت((  او  ټولنه  ))مدني  موهانتي،  رنجیتا  او  ټنډن  راجېش    ۱2

2۰۰۱ز کال وروسته افغانستان کې د مدیریت چارې((، د دوکتورا  ۱۳  اورځال اشرف نعمت: ))د ازادیپاله مداخلو او منځګړتوب په دور کې محلي مدیریت: تر 
ناچاپ. 2۰۱4ز،  پوهنځی،  مطالعاتو  افریقایي  او  ختیځ  د  تېزس، 

-88 ص:  لندن،  2۰۰9ز،  هرسټ،  2۰۰7ز((،  تر  کاله  ۱998ز  له  محرکات  جنګساالرۍ  د  کې  افغانستان  په  سلطنتونه:  ))خټین  ګیوستوزي:  انتونیو  وګورئ:    ۱4
۱4مه.  نومبر  د  کال  2۰۰۱ز  د  باب((،  په  وضعیت  افغانستان  ))د  لیک:  پرېکړه  ۱۳78م  شورا  امنیت  ملتونو  ملګرو  د  89؛ 

اوسلو.  2۰۰7ز،  مرکز،  څېړنیز  نړیوال  سولې  د  ټولنه((،  مدني  او  فعالین  دیني  کې  افغانستان  په  وروسته  کال  2۰۰۱ز  ))تر  بورښګرېفېنک:  کایا    ۱5

برتانیا پالیسي(( د  افغانستان کې  په  په پیل کې  2۰مې پېړۍ  او د  ۱9مې  او د  ))دولت، مالیان  نوید:    ۱6

وګورئ. برخه   5.۱ الندې  لپاره  توپیر  د  منځ  تر  سازمانونو  او  فعالینو  دیني  دودیزو  او  سازمانونو  او  دیني  ډلو   – سیاسي  د    ۱7
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هم  ټولنې  مدني  نو  شوې،  رامنځته  شبکې  خلکو  تعلیمیافته  ښاري  د  چې  راهیسې  نیمایي  له  پېړۍ  2۰مې  د  ډول،  ځانګړي  په  وروسته، 
نوې څهره او پوهاوی خپل کړ. په هغه دور کې، د پراخو نړیوالو او سیمه ییزو سیاسي بدلونونو له کبله، مدني ټولنه له سیکولر پوهانو 
سره مساوي شوه، په بله مانا، مسلکي خلک، سیاستواالن او هنرمندان چې نومهاله لوړې زده کړې یې کړې وې، د مدني ټولنې انځور 
له بهرنیو شبکو )امریکا او پاکستانه( تمویلېدې  شول.۱8 دې په ځانګړي ډول پخوانی تحرک بدل کړ، ځکه چې ځېنې دینپوهان او ډلې 
برخه  په  پېژندنې  د  فعالینو  ټولنې  مدني  د  )۱979ز(  یرغل  اتحاد  شوروي  د  افغانستان  پر  وکړي.  مخالفت  پوهانو  ښاري  مترقي  د  چې 
 – ټولنیز  د  فعاالن  دیني  ۱988ز(،  تر  )۱979ز  مهال  پر  یرغل  اتحاد  شوروي  د  شي.  کېدای  لیدل  توګه  په  دور  بدلېدونکي  یوه  د  کې 
ولس  د  یې  ورسره  او  کاوه  کار  او  عمل  دباندې  دولته  له  هغوی  شول.  برسېره  توګه  په  ډلو  نظامي   – سیاسي  د  وروسته  بیا  او  سیاسي 
مالتړ کاوه او د هغوی اړتیاوې یې پوره کولې. خو دا په دې مانا نه ده چې د یوه دولت په څېر یې د ولس لپاره مسوولیت الره، بلکې د 
تر پیله یو ډول حاکم- 2۰۰۰ز هغې  او د  ۱99۰ز لسیزې  تر ملي ښکته سطحې د  بیا  او وفاداریو پر اساس یې دا کار کاوه چې  امتیازونو 

واکمن نظام وو. په هغه وخت کې، د شوروي ضد جګړه د دین او ملتپالنې په نومونو نومول شوې وه، نو دا فعالین د واکمن رژیم ضد 
کېدل.  پېژندل  نه  توګه  په  راوستونکو  بدلون  د  کې  هغه  په  یا  مصلحانو  نظام  وخت  هغه  د  او  ول  څېر  په  مخالفانو  یا 

لکه رای یې چې وایي، نړیواله ټولنه د ))مدني ټولنې(( اصطالح له ۱99۰ز لسیزې راهیسې د دې لپاره زیاته کارولې ده چې په هغو هېوادونو 
کې سیاسي او اقتصادي انتقالي بهیرونو ته وده ورکړي چې یا خو د پخواني کمیونسټي نظام الندې ول او یا هم له متشدده شخړې د رغېدو 
په حال کې دي.۱9 په ځانګړي ډول تر 2۰۰۱ز کال وروسته په افغانستان کې ولسواکۍ یا بشري حقونو ته د ودې په موخه، د یوې الې یا وسیلې په 
توګه د دې اصطالح کارول په افغاني تناظر کې د مدني ټولنې په اړه د پوهاوي لپاره د پام وړ بدلون ګڼل کېدای شي. په دې دور کې، د اصطالح 
په توګه د ))مدني ټولنې(( نظري بحث یقینًا د مدني ټولنې پراخې څانګې په ځان کې نغاړي. په عمل کې، د ولسواکه نظام او ښه مدیریت ودې 
لپاره د لویدیځ مرستندویانو له لوري د ناحکومتي موسسو تمویل او مالتړ اصاًل د مدني ټولنې په سازمانونو کې هغو موسسو ته ځانګړی 
رول ور په برخه کړی دی. د دې په نتیجه کې، د جګړو په کلونو کې چې د مدني ټولنې په برخه کې تشه پیدا شوې وه، هغه ورو، ورو نورو فعالینو 
او لوبغاړو لکه بېال بېلو نړیوالو ناحکومتي موسسو )ای اېن جي اوز( او بیا هغو ملي ناحکومتي موسسو ډکه کړه چې ټولنه یې سمبالوله او 
چمتو کوله او ورته یې په ګرد افغانستان کې د فعاله دولت او د هغه خدماتو نشتوالي پر وخت خدمات رسول.2۰ له کروندګرۍ واخله تر روغتیا 
او له ښوونې واخله د ګټو-پیداکوونکو )یا پیسې پیداکوونکو( پروژو، د ملګرو ملتونو ادارو، ملي او نړیوالو ناحکومتي ادارو نه یوازې د 
خدماتو رسولو په برخه کې بلکې د په ورور، ورو یې د ټولنو په چمتووالي، د حقونو، روغتیا او ښوونې په لړ کې د هغوی اګهۍ کچ لوړولو 
او د واکمنانو محاسبې لپاره د هغوی روزلو په برخو کې مهم او فعاله رول لوبولی دی.2۱ د دې په پایله کې، د مدني ټولنې تصور – که یې داسې 
تعریف کړو چې دا د خلکو د اواز، اندېښنو او غوښتنو په لړ کې د خلکو او حکومت او بیا حکومت او خلکو تر منځ د پله کردار تر سره کوي – له 

وخت سره تکامل کړی دی. نو دا نه خو په افغاني تناظر کې نوی او نه هم مبهم تصور یا مفهوم دی. 

زیاتې  ډېرې  پکې  چې  دی  شاهد  مداخلو  اقتصادي  راز  راز  داسې  د  بیا  او  سیاسي  تر  پوځي  له  تناظر  افغاني  وروسته  کال  2۰۰۱ز  تر 
پرمختیایي  ډول،  ځانګړي  په  شول.22  پاتې  روان  پکې  پروګرامونه  مالي  ګټو  او  اهدافو  اېجنډو،  بېلو  بېال  د  او  شوې  ولګول  پیسې 
جي  اېن  د  یقینًا  او  دي  کړې  عملي  موسسو  ناحکومتي  نړیوالو  او  ملي  وې،  والړ  منظق  پر  حکومتولۍ  ښه  د  چې  پروژې  مرستندویه 
سره  فعالینو  هغو  او  موسسو  ناحکومتي  له  تصور  ټولنې  مدني  د  چې  دي  شوي  المل  دې  د  کارول  سرچینو  پراخو  د  الرې  له  اوګانو 

دي.  برخه  سازمانونو  ډول  دې  د  چې  کېږي  ګڼل  هممانا  یا  مساوي 

ورکولو،  ودې  د  ته  حکومتولۍ  ښه  خوا  له  سازمانونو  ټولنو  مدني  د  پوهاوی،  روڼ  اړیکو  حکومتولۍ  او  ټولنې  مدني  د  ډول،  دې  په 
))سم((  د  ټولنې  مدني  د  لیکنه،  دا  نو  دی.  قدم  لومړی  کې  لړ  په  کاروي،  یې  لپاره  هواري  ننګونو  د  چې  ستراتیژۍ  هغه  او  ننګونو  د 
دی.  کړی  تکامل  څنګه  سره  وخت  له  پوهاوي  اړه  په  تصور  یا  مفهوم  دې  د  چې  ده  دا  یې  موخه  بلکې  کویو  نه  هڅه  کولو  وړاندې  تعریف 
ته د ودې ورکولو په برخو کې  له دې سره دا لیکنه، د دې وړ کېږي چې محاسبې، روڼوالي او د حکومتولۍ په اړیکو کې ټولشمولیت 

وکړي.  سپارښتنې  والړې  شواهدو  پر  اړه  په  رول  موثر  ټولنې  مدني  د 

لیکواالن  برګن.  او  پېښور  2۰۰2ز،  وزارت،  چارو  بهرنیو  ناروې  د  ټولنه((،  مدني  او  ))افغانستان  اسک:  کیرن  او  ستراند  ارنې  هارپفیکن،  برګ  کرېستیان    ۱8
په  چې  دی  شوې((  کړل  ړنګه  ټولنه  مدني  مدافعین:  حقونو  بشري  د  کې  افغانستان  ))په  سرلیک  رپورټ  د  کوي.  وړاندې  نقد  رپورټ  یوه  سازمان  نړیوال  بښنې  د 

۱999ز کال کې همدې سازمان خپور کړی وو. 

 ،5 شمېر:   ،8۱ جلد:  افېیرز،  انټرنیشنل  بندي((،  درجه  او  وضعیت  ننګوونکی  ټولنې  مدني  د  کې  ختیځ(  منځني  )لوی  او  اسیا  منځنۍ  ))په  رای:  اولېور    ۱9
2۰۰5ز، ص: ۱2-۱۰۰۱. 

ټولنه((، مدني  او  ))افغانستان  نور:  او  هارپفیکن    2۰

))د مدني ټولنې خراب وضعیت او درجه بندي(( 2۱  رای: 

مدیریت(( محلي  کې  دور  په  منځګړتوب  او  مداخلو  ازادیپاله  ))د  نعمت:    22



روابط مدیریت  یا  حکومتولۍ  د  او  ټولنه  2017مدني 

11 رول ټولنې  مدني  د  لپاره  ودې  حکومتولۍ  ښه  د  کې  افغانستان  په 

د مهمو تصوراتو تعریفونه  2 .4
تر منځ د توپیر وړاندې کول دي. حکومت د دولت د درې ښاخونو  برخه کې یوه مهمه نکته د حکومت او حکومتولۍ )مدیریت(  په دې 
یا څانګو اجراییوي برخې ته ویل کېږي خو حکومتولي یو عمل دی او ضروري نه ده چې دا دې د دولت رسمي ادارو له چارو سره تړلی 
))چې  کېږي  ویل  ته  اشکالو((  اداروي  راز  راز،  هغو  همغږۍ  ټولنیزې  ))د  عمومًا  حکومت  مانا،  دې  په  نو  وي.2۳  محدود  دې  هغې  تر  یا 
او  جوړښتونه  کې  کار  په  حکومتولۍ  د  رسوي((.24  ښېګڼه  ته  ولس  ټول  د  یا  یې  کوي  عملي  او  جوړوي  قوانین  کېدونکي  پلي  ټولو  پر 
بهیرونه شامل وي. د حکومتولۍ جوړښتونه ادارې او فعالین وي او د دې بهیرونه د قوانینو په جوړونه او ټولو ته د ښېګڼې په رسولو 

کېږي.25  ویل  ته  همغږۍ  منځ  تر  لوبغاړو  یا  فعالینو  د  کې 

د  بیا  تېره  په   – سرچینې  ټولنیزې  او  اقتصادي  هېواد  یوه  د  استعمال  په  واک  د  چې  ده  ))الر  هغه  حکومتولي26  ښه  وایي،  بانک  نړیوال 
چې  وایي  او  کوي  ټینګار  هم  اړخونو  نورو  پر  حکومتولۍ  د  پروګرام  پرمختیایي  ملتونو  ملګرو  د  انتظامېږي.((27   – نظره  له  پرمختیا 
ورکړي.28  وده  ته  واکمنۍ  قانون  د  او  وي  مساوي  ولري،  موثریت  وشي((،  یې  محاسبه  او  ولري  روڼتیا  ولري،  ګډون  ټولو  ))د  باید  دا 
باثباته  چې  زېږوي  چوکاټ  یو  داسې  او  ورکړي  وده  ته  ګټو  ولسي  او  حقونو  وګړو  د  چې  ده  بېلګه  هغه  حکومتولۍ  د  حکومتولي  ښه 
لپاره  افغانستان  د  کړي.29  باوري  ټولنه  مدني  خپلواکه  یا  ازاده  او  پیاوړې  یوه  او  اجرات  دولتي  غښتلي  واکمني،  قانون  د  رژیمونه، 
یا  سرلوړي  قانون  د  وایي،  او  کړې  ورګډه  کې  لومړیتوبونو  خپلو  په  حکومتولي  ښه  2۰۱7ز(۳۰  تر  )2۰۱4ز  ستراتیژي  هېوادونو  آلمان  د 
د  او  پالنونو  خپلو  په  دولت  چې  ده  دا  موخه  نظر  ډول  دې  د  دي.  ستنې  مهمې  یې  چارې  یا  اجرات  ولسي  او  شمولیت  سیاسي  واکمني، 
پر  هغې  له  او  ملي  پر  محاسبه  او  روڼوالی  او   ، ونیسي۳۱  کې  پام  په  باید  ګټې  او  اړتیاوې  ولس  اغېزمنېدونکي  د  کې  بهیر  په  فیصلو 

وګرځوي. لومړیتوب  خپل  سطحې  ټېټې 

حکومتولۍ پر جوړښتونو پوه شي. نو د افغانستان په معاصر تناظر کې د حکومتولۍ په جوړښتونو کې د کلیو پر کچ سیمه ییزې پرمختیایي 
شوراګانې، د مشرانو دودیزې یا سنتي او محلي شوراګانې، میراثي او نورې ډلې، د ولسوالیو شوراګانې لکه د ولسوالیو پرمختیایي جرګې، 
په  دي.  شامل  هغه  کارونو  هواري  د  شخړو  د  کې  سیمو  بېلو  بېال  په  او  بشپړولو  پروژو  د  چې  جوړښتونه  نور  او  شوراګانې  ښاروالۍ  د 
شاملې  شوراګانې  والیتي  یعنې  شوي  جوړ  موخه  په  استازیتوب  سیاسي  د  چې  ډلې  ټولنیزې–سیاسي  لکه  جوړښتونه  رسمي  کې  دې 
او  دي  ادارې  کچ  ملي  د  بیا  جرګه  مشرانو  او  ولسي  پارلېمان  د  ورسره،  منتخبېږي.  الرې  له  ټاکنو  د  کې  هېواد  ټول  په  یې  غړي  چې  دي 
کال  2۰۰۱ز  تر  تړاو،  او  مذاکرې  اړیکي،  منځ  تر  لوبغاړو  یا  فعالینو  د  کې  هغو  په  او  جوړښتونو  دې  د  دي.  برخه  څانګې  مقننه  د  دولت  د 

تعریفوي. روابط  یا  اړیکي  حکومتولۍ  د  افغانستان  وروسته 

دا لیکنه دریځ لري چې مدني ټولنه یو داسې مفهوم دی چې په ټولنیز او سیاسي ډول جوړول او تراشل کېږي او په دې کې په هر تناظر، 
ګډ  وګړو  د  دا  نو  واخلو  تعریف  موهانتي  او  ټنډن  د  که  مانا،  بله  په  دي.  شاملې  ډلې  او  ادارې  سازمانونه،  بېل  بېال  کې  ځای  او  وخت 
سېسټمونه  یا  نظامونه  او  جوړښتونه  موجوده  حکومتولۍ  د  چې  لري  موخه  دا  او  لوبوي  رول  کې  محاسبې  په  حکومت  د  چې  دی  ځواک 

اصالح کړي.۳2 

مدیریت(( محلي  کې  دور  په  منځګړتوب  او  مداخلو  ازادیپاله  ))د  نعمت:    2۳

۱۱ ص:  2۰۱۰ز،  ګڼه،  دویمه   ،4 جلد  ګورننس،  اېنډ  رېګولېشن  شي؟((،  چلېدای  دا  ایا  حکومتولي:  پرته  دولته  ))له  رېسې:  تامس  او  بورزېل  ا.  تانیا    24

حکومتولي(( پرته  دولته  ))له  رېسې:  او  بورزېل    25

دی.  شوی  پیل  وروسته  ناکامۍ  تر  پالیسیو  اقتصادي  د  بانک  نړیوال  د  کې  هېوادونو  افریقایي  په  بحث  یا  ډېسکورس  اړه  په  مدیریت  یا  حکومتولۍ  ښه  د    26
یا  ))بدې  د  هېوادونه  هغه  چې  شو  المل  دې  د  نشتوالی  روڼوالي  د  او  نشتوالی  واکمنۍ  قانون  د  فساد،  اداري  کفایتي،  بې  اجراییوي  لکه  ستونزې  ځېنې  هلته 
هواروالی  ستونزې  دا  چې  دی  تړلی  سره  پالیسیو  او  ستراتیژیو  هغو  له  تصور  حکومتولۍ((  ))ښه  د  چې  دی  المل  همدا  شول.  وبلل  څښتن  حکومتولۍ((  خرابې 

9 ص:  مدیریت((،  او  ټولنه  ))مدني  موهانتي،  او  ټنډن  وګورئ:  شي. 

۳ ص:  لندن،  2۰۰۰ز،  سېکرېټرېټ،  کامنوېلت  نظرونه((،  او  اقدامات  اصول،  ورکول:  وده  ته  حکومتولۍ  ))ښه  اګېرې:  سیم    27

ولسي  د  شورا،  ټولنیزه  او  اقتصادي  اصطالحاتو  تعریفونه((،  اصطالحاتو  او  تصوراتو  عمومي  اجراتو  یا  چارو  ولسي  او  حکومتولۍ  ))د  ملتونه:  ملګري    28
2۰۰6ز.  اي/سي،  غونډه،  پینځمه  کمېټه،  پوهانو  د  چارو 

4 ص:  تعریفونه((،  اصطالحاتو  او  تصوراتو  عمومي  ))د  ملتونه:  ملګري    29

-2۰۱4 ستراتیژي  نوې  لپاره  افغانستان  د  کې  برخه  په  ستراتیژیو  هېوادونو  ))د   :BMZوزارت فېډرالي  چارو  پرمختیا  او  همکارۍ  اقتصادي  آلمان  د    ۳۰
2۰۱4ز.  ،۳ لمبر:  لیکنه،  ستراتیژۍ  د  2۰۱7ز((، 

2۰۱4-2۰۱7ز(( ستراتیژي  نوې  لپاره  افغانستان  د  کې  برخه  په  ستراتیژیو  هېوادونو  ))د   :BMZ   ۳۱

ص:7 مدیریت((  او  ټولنه  ))مدني  موهانتي،  او  ټنډن    ۳2



واحد2017 ارزونې  او  څيړنې  د  افغانستان  د 

AREU 12

په جګړه ځپلو حاالتو کې د حساب ورکونی ته وده ورکول: یو مفهومی چوکاټ  2 .5
2۰۰۱ز کال وروسته افغاني تناظر، د نړیوالو اړیکو په برخه کې د داسې یوه هېواد په توګه پېژندل کېدای شي چې په دې کې مداخله  تر 
د  چې  کوي  هېوادونه  شمال  نړیوال  د  مداخلې  دا  ده.۳۳  شوې  لپاره  ټینګښت  سولې  ازادیپاله  د  یا  بیاودانۍ((  د  وروسته  جګړې  ))تر 
ټولنیزو-سیاسي  ټولو  په   – وي  شوې  تېره  یا  وي  روانه  شخړه  ډکه  تاوتریخوالي  له  پکې  چې  هغه  ډول  ځانګړي  په   – هېوادونو  جنوب 
په  هېوادونو  لویدیځ  د  ادارې  دولتي  پکې  چې  هېوادونه  هغه  چې  دی  المل  همدا  ورکوي.  وده  ته  ازادیپالنې  کې  برخو  اقتصادي  او 
مداخلو  د  لپاره  راوستو  سولې  ازادیپاله  د  کېږي.  ویل  دولتونه  ))ناکامه((  یا  او  کمزوري((  یا  ))رژېدونکي  ورته  نو  وي  نه  فعاله  څېر 
کړل  عملي  بڼې  نظامونو  حکومتولۍ  او  ولسواکۍ  ازادیپاله  د  کې  هېوادونو  هغو  په  او  شي  کړل  جوړې  ادارې  دولتي  چې  ده  دا  موخه 
او  سیاسي  موجوده  هېواد  هغه  د  اکثر  او  ورځي  ته  هېواد  یوه  سره  ارادو((  او  اېجنډو  بېلو  بېال  ))له  ځواکونه  کوونکي  مداخله  شي. 
پایلې  مداخلو  ډول  دې  د  شوی.  هم  سره  افغانستان  له  کار  همدا  غورځوي.  پامه  له  تاریخ  نظامونو  واکمنو  د  هغه  د  او  حاالت  اقتصادي 
ډېرې پېچلې وي او یوازې د ))بریا(( یا ))ناکامۍ(( په سترګه ورته نشي کتل کېدای بلکې دا هم ده چې د نړیوالې مداخلې نتیجې هم 

ضروري نه ده چې هغه وي چې لومړی یې اراده ښودل شوې وه.۳4 

حکومتولۍ((  کافي  او  ))ښه  د  جوړوونکي  پالیسي  او  پوهان  ځېنې  بیا  نو  کېدای  ترالسه  نشي  اهداف  حکومتولۍ  ښه  د  چې  کله 
وړاندیز کوي چې دا یو اپروچ دی چې د ټولنو بدلون په لړ کې لوړې هیلې کموي او د محدود وخت لپاره د ښه حکومتولۍ ودې ته پام 
کوي.۳5 د بېلګې په ډول، ګرېنډل وایي، چې ))ښه او کافي حکومتولي(( د حکومتولۍ تر ټولو کم حالت دی چې سیاسي او اقتصادي 
په  لري.۳6  نه  لېسټ  اوږد  اړتیاو  نورماټیفو  د  لپاره  اهدافو  حکومتولۍ  ښه  دودیزې  د  دا  او  پرېږدي  ته  وړلو  مخ  پر  چارې  پرمختیایي 
دولت- اپروچ  حکومتولۍ((  کافي  او  ))ښه  د  وایي،  اګیورې  او  بورګ  ده.  حکومتولي  اړینه  او  محدوده  ډول  یو  یوازې  دا  معنا،  بله 
دې  د  اخلي.۳7   برخه  فعالین((  معتبر  او  لوړپوړي  محلي  او  ))نړیوال  پکې  چې  وایي  بهیر((  چلېدونکی  مټ  په  ))لوړپوړو  د  ته  جوړونې 
د  څنګه  به  تکیه  دوی  پر  چې  ده  نه  روښانه  هم  دا  او  دی  نه  واضح  تعریف  لوړپوړو((  ځایي  یا  ))محلي  د  پکې  چې  ده  دا  ستونزه  اپروچ 

کړي.  باوري  بهیر  )ډېموکراټیک(  ولسواکه  او  روڼ  حکومتولۍ 

مداخلې  دا  لومړی،  شو.  جوتوالی  کې  نکتو  درې  په  لنډیز  مداخلو  د  لپاره  ودې  د  حکومتولۍ  ښه  د  نو  وګورو  ورته  که  توګه  پراخه  په 
په  او  دی  والړ  امتیاز  پر  نظام  واکمنۍ  د  کې  افغانستان  په  چې  شي  کړل  هوارې  داسې  باید  ستونزې  او  شي  ولیدل  نګاه  دې  له  باید 
مرستندویان  نړیوال  او  حکومت  ایا  چې  شي  معلومه  چې  ده  اړینه  دا  وایي،  چې  یې  ډکسنر  لکه  دویم،  دی.  نه  ډېموکراټیک  توګه  بشپړه 
ال  لپاره  پیاوړتیا  د  ادارو  حکومتي  د  کولو  باوري  په  روڼوالي  او  محاسبې  د  او  وکړي  کړه  زده  کړنو  خپلو  له  چې  لري  اراده  سیاسي  دا 
تر  مالتړ  نړیوالو  او  حکومتي  د  باید  مرستندویان  نړیوال  او  حکومت  افغان  چې  ده  دا  نکته  وروستۍ  او  ولوبوي.۳8  رول  تعمیري  زیات 
په  شویو  تسلیمو  د  مداخلو  بهرنیو  باید  خلک  او  وکړي  غور  سره  له  نظر  او  فکر  خپل  پر  اړه  په   – ولس  یا  خلکو  یعنې   – کوونکو  السه 

وګڼي.  ملګري  او  وګړي  هېواد  د  بلکې  نه  څېر 

سیاسي  هېواد  د  چې  کوي  ګوته  په  برخې  یا  څانګې  شپږ  هغه   )SMAF ( تکیه  ځان  پر  الرې  له  چوکاټ  محاسبې  باهمي  د  کال  2۰۱5ز  د 
افغان  د  کې  برخو  مختلفو  په  دا  او  شو  کتالی  توګه  په  ژمنتیا  سیاسي  د  حکومت  ته  چوکاټ  دې  کوي.  باوري  ثبات  اقتصادي  او 
تبلیغ،  ثبات ښه کولو، د اداري فساد نوښتونو  له امنیت او سیاسي  حکومت د اقداماتو ارزونې واضحه طرحه وړاندې کوي. دا برخې 
پرمختیایي  د  بانکدارۍ،  کاروباري  او  تمامیت  چارو  مالي  ولسي  د  دوام،  مالي  حقونو؛  بشري  او  واکمنۍ  قانون  حکومتولۍ، 
ودې،  اقتصادي  هراړخیزه  او  پراختیا  سېکټور  خصوصي  د  او  کولو  باوري  حقونو  پرمختیایي  خلکو  د  اصالحاتو،  انتظام  او  پالنونو 
برخه  په  راوړنو  السته  خپلو  د  کې  کال  2۰۱6ز  په  دوسیه  دا  دي.۳9  تړلې  سره  موثریت  پارټنرشېپونو  پرمختیایي  او  مرستو  د  او  پرمختیا 

مدیریت(( محلي  کې  دور  په  منځګړتوب  او  مداخلو  ازادیپاله  ))د  نعمت:    ۳۳

2۰۰۱-2۰۱4ز: له تېره زده کړه  ۳4  ورځال اشرف نعمت: ))د ښځو او نجونو ځواکمنول: د قربانۍ یا قرباني کېدو تصور ننګول((، د افغانستان دولت پیاوړي کول 
2۰۱6ز. انسټېټیوټ،  سولې  امریکا  د  او  پوهنتون  سټینفرډ  هاوس،  چتم  پرېزېنټېشن،  کې  غونډه  په  جوړونه،  راتلونکې  د  او 

رول((،  حکومت  محلي  او  اړیکو  څنډو  او  مرکز  د  حکومتولي:  کافي  او  ښه  کې  دولتونو  کمزورو  ))په  جانسن:  رونالډ  او  برېنکرهوف  ډبلیو  ډېرېک    ۳5
د  کال  2۰۰8ز  د  ترکیه،  انقره،  انسټېټیوټ،  نړیوال  علومنو  اجراییوي  د  کنفرانس،  ځانګړی  نړیوال  څلورم  اړه  په  اجراتو  ولسي  او  مرستو  نړیوالو  د  پرېزېنټېشن، 

.27-2۳ 27مې. ص:  2۳مې تر  جون له 

کتنه(( بیا  ته  حکومتولۍ  ښه  ))کافي  ګرېنډل:    ۳6

http://www. 2۰۱۰ز کال د فبرورۍ دویمه. ووبپاڼه:  بروکر، د  او پیوستون((، دي  ))د سولې ټینګښت، دولتونه  او کرېس فن دېر بورګ:  اریانو اګیورې    ۳7
22مې لیدل شوې.  2۰۱5ز کال د مې پر  thebrokeronline.eu/Articles/Building-peace-states-and-hybrids، پاڼه د 

78-69 2۰۱۱ز، ص:  ګڼه دویمه.   ،28 پالیسي ژورنال، جلد  ورلډ  ته روانېدل دوامداره دي؟((  لوري  افغانستان ملت جوړونې  ))د  ۳8  مایکل ډکسنر: 

فرېمورک(( تکیې  د  ځان  پر  الرې  له  چوکاټ  محاسبې  باهمي  ))د  جمهوریت:  اسالمي  افغانستان  د    ۳9

http://www.thebrokeronline.eu/Articles/Building-peace-states-and-hybrids
http://www.thebrokeronline.eu/Articles/Building-peace-states-and-hybrids
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کې  برخو  ټولو  راغلیو  په  کې   SMAF په  چې  ده  اړینه  دا  خو  کوي،4۰  ذکر  السلیکولو  تفاهملیک  د  ترمنځ  ټولنې  مدني  او  د حکومت  کې 
وي.  فعال  او  سېسټماټیک  زیات  ال  باید  دا  او  شي  وکړل  مشورې  سره  ټولنې  مدني  له 

افغانستان کې د ښه حکومتولۍ ودې  په  په توګه کاروي چې  او کافي حکومتولۍ(( تصور د شننې چوکاټ  ))ښه  د  لیکنه د ګرېنډل  دا 
لپاره د مدني ټولنې رول وارزوي. خو د دې چوکاټ پورتنیو بیان شویو محدودیتونو ته په کتو، دا باید په مشخصه توګه د افغانستان 
په تناظر4۱ کې عملي کړل شي. د افغانستان تناظر دا دی چې هغه هېواد له لسیزو راهیسې اوږدمهاله جګړې ځپلی دی او ورسره په هغه 
ورکړل  دی  نه  وضاحت  سم  اړه  په  لومړیتوبونو  ښکېلتیا  یا  مداخلو  د  کې  برخو  بېلو  بېال  په  منځ  تر  مرستندویانو  نړیوالو  د  کې  هېواد 

شوی او د افغان حکومت له ولس سره د کړو وعدو ژمنتیاو ارزونه هم نه ده شوې.42 

9 ص:  فرېمورک((  تکیې  د  ځان  پر  الرې  له  چوکاټ  محاسبې  باهمي  ))د  جمهوریت:  اسالمي  افغانستان  د    4۰

کوي.  ټینګار  ارزښت  پر  کارولو  د  فرېمورک  دې  د  کې  قرینو  یا  تناظرونو  مشخصو  په  کتنه((  بیا  ته  حکومتولۍ  ښه  ))کافي  ګرېنډل،    4۱

پرمختیا  او  همکاریو  اقتصادي  آلمان  )د   BMZ وګورئ:  اخلي.  سرچینه  جزوي  الرښوونو  له   BMZ د  اړه  په  اړیکو  تعمیري  ټولنې  او  دولت  د  هم  لیکنه  دا    42
فېډرالي وزارت(: ))د ژوندیو او فعالو دولتونو او د دولت – ټولنې تعمیري اړیکو دودول – مشروعیت، روڼوالی او محاسبه((، ځانګړې خپرونه BMZ ،۱68 2۰۰9ز. 
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پر  مرکې،  سره  خلکو  خبرو  له  کتنه،  لیکنو  د  کې  طرز  په  څېړنې  د  ده.  کړې  پوهانو  دوو  څخه  )جرمني(  آلمان  او  افغانستان  له  څېړنه  دا 
بیا  او  پایلو شریکول  او خبرو کسانو سره د لومړنیو  له مهمو چارواکو  یا مکالمه کې  په ډیالوګ  )مزار شریف(،  یا محلي کچ  ییز  سیمه 
لومړی،  ډلې  څېړنیزې  دي.  شامل  شریکول  سره  ګډونوالو  له  کې  مکالمه  دویمه  په  کې  کابل  په  بڼه  لومړۍ  لیکنې  د  سره  سپارښتنو  له 
رپورټونه  او  لیکنې  څېړنیزې  اړه  په  رول  ټولنې  مدني  د  کې  چارو  په  حکومتولۍ  د  کې،  تناظر  په  افغانستان  وروسته  کال  2۰۰۱ز  تر 
ولوستل. تر هغې وروسته د څېړنې یوه الر جوړه کړل شوه چې په کومو پروسیجرونو باید تر سره شي. دا یادونه اړینه ده چې دا څېړنه په 
هېڅ مانا یا شکل داسې جامع نه ده چې ګواکې ټول هېواد تر پوښښ الندې راولي. د دې المل دا دی چې د وخت کموالي او په ځانګړي 

له کبله د ټول هېواد پر کچ د څېړنې کول لوی خنډ وو.  ننګونو  امنیتي  د  ډول 

دې  پر  ډله  څېړنیزه  سربېره،  ننګونو  پر  شوه.  ترسره  نومبره  تر  سېپټېمبره  له  کال  2۰۱5ز  د  څېړنه  لومړنۍ  لپاره  لیکنې  موضوعاتي  دې  د 
وتوانېده چې دې څېړنې ته یوه فوق العاده زاویه ور په برخه کړي او د بلخ والیت مرکز مزار شریف یې د څېړنې پوښتنو د ځواب لپاره، 
او  مرکو  د  شریف  مزار  مرکز  والیتي  او  کابل  پالزمېنه  افغانستان  د  همداراز،  کړ.  انتخاب  توګه  په  ځای  غوره  ټولو  تر  د  کچ،  محلي  پر 
او  مکالمو  له  کې  شریف  مزار  او  کابل  په  او  وشوې  مرکې   ۳۰ سره  کسانو  باخبرو  له  لپاره  څېړنې  دې  د  ول.  ځایونه  عمومي  ډیالوګونو 
او  مطالعه  اړخونه  ټول  محلي  یا  ییز  سیمه  او  ملي  توګه  دې  په  چې  شول  واخیستل  یادښتونه  څارنیز  یا  مشاهداتي  څخه  غونډو  ملي 

وګورئ(. ضمیمه  یا  مل  لیکنې  د  وکړئ  )مهرباني  شي  وموندل  ځواب  ته  پوښتنو  څېړنیزو 

کبله  له  وضعیت  امنیتي  د  پوهې،  د  ډلې  څېړنیزې  د  طریقې  انتخاباتولو  ځایونو  او  فعالینو  او  خلکو  چارواکو،  اړونده  او  مهمو  د 
سیمو ته د رسېدو او د ملي او له ملي ښکته )یا محلي( پوښښ باوري کولو پر بنسټ والړې وې. په دې لیکنه کې د ګڼو خلکو، اړونده 
ګډونوال(  ډیالوګونو  یا  مکالمو  دوو  د  )او  شوي  مرکه  پکې  چې  ده  شوې  کارول  الر  یا  اپروچ  اخیستو  نظر  جامع  فعالینو  او  چارواکو 
اکاډیمکان  غړي،  شوراګانو  ولسوالیو  او  والیتي  د  سازمانونو،  ټولنیزو  ادارو،  ناحکومتي  ملي  سېکټور،  خصوصي  حکومت،  له 
د  چې  شوي  اخیستل  څخه  سازمانونو  نړیوالو  هغو  نورو  او  آلماني  له  او  عآلمانو(  دیني  )یا  دینپوهانو  ډلو،  له  ځوانانو  د  )پوهان(، 

لوبوي.  رول  کې  تبلیغ(  یا  )ترویج  دودولو  په  حکومتولۍ  ښه  د  او  کولو  پیاوړي  په  ټولنې  مدني 

څرخېدې:  موضوعاتو  یا  څانګو  درو  الندینیو  له  پوښتنې  وې  چمتو   – نیمه  مرکې 

په 	  حکومتولۍ  ښه  د  دا  چې  دا  او  پېژني  څنګه  ټولنه  مدني  نور(  او  فعالین  چارواکي،  پوهان،  )مانا  خلک  بېل  بېال 
یا ترویج کې څه رول لوبوي؟ دودولو 

ده؟	  مخامخ  سره  خنډونو  او  ننګونو  کومو  له  ټولنه  مدني  کې  پرمختیا  یا  دودولو  په  حکومتولۍ  ښه  د 

د 	  چې  کاروي  ستراتیژۍ  داسې  کومې  پوهان  او  چارواکي  خلک،  لرونکي  ګټې  کې  ټولنه  مدني  په  او  اړونده  بېل  بېال 
باوري  فعالیت  دوامداره  ټولنې  مدني  د  کې  برخه  په  ورکولو  ځواب  د  ته  اړتیاو  ولس  د  او  روڼوالي  محاسبې،  حکومت 

شي؟4۳  کوالی 

د دې مطالعې یا لیکنې لپاره د کارول شوې څېړنالر )څېړنې طرز یا مېتاډالوژۍ( یوه محوري برخه دا ده چې د بېال بېلو اړونده کسانو 
مدني  د  کې  چارو  په  حکومتولۍ  د  او  وشي  بحث  پوښتنو  شویو  ورکړل  پورته  پر  چې  شي  برابره  زمینه  دې  ته  بهیر  مکالمې  د  منځ  تر 
ټولنې رول ښه کولو لپاره سپارښتنې وشي. دا ټولشموله )یا پر شراکت والړ( اپروچ د حکومت، مدنې ټولنې او نړیوالو فعالینو د بېال 

په توګه کارول کېدای شي.  یا نمونې  لپاره د یوه ماډل  تړاو  او  تر منځ د اړیکو  بېلو څانګو 

یا مرکه شویو ویل کېږي( وروسته  )تر دې وروسته ورته په حوالو کې مرکه شوی، مرکه شوي  تر مرکو  او دخیلو کسانو سره  باخبرو  له 
لومړنیو  پر  څېړنې  د  چې  شوه  ورکړل  بلنه  ګډون  د  ته  استازو  څانګو  پورتنیو  د  پکې  چې  شوې  کړل  جوړې  مکالمې  یا  ډیالوګونه  دوه 
په  پایلو  او  موندنو  لومړنیو  څېړنې  د  سره  ګډونوالو  له  کې  ډیالوګ  په  شریف  مزار  د  وکړي.44  سپارښتنې  او  ورکړي  نظر  موندونو 

دي. والړې  پوښتنو  څېړنیزو  پراخو  پر  سم،  سره  ضابطې  له  شرایطو  د  لپاره  لیکنې  د  پوښتنې  دا    4۳

۳5 کسانو ګډون کړی  اتمه وشوه. په کابل ډیالوګ کې  2۰۱5ز کال د اکتوبر پر  ۳8 برخوال ول او دا مکالمه د  44  د مزار شریف په ډیالوګ )مکالمه( کې ټولو 
دا  ول.  ناست  چارواکي  حکومتي  لوړپوړي  سېکټورونو  بېلو  بېال  د  ورباندې  چې  ول  ناست  ګرد  مېز  هغه  هم  د  غړي  شوراګانو  ولسوالیو  او  کلیو  د  پکې  چې  وو 

2۱مه شوې وه.  2۰۱5ز کال د ډېسېمبر پر  مکالمه د 
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لیکنې  شوې  نهایي  پر  چې  ول  شوي  ورغوښتل  کسان  اړونده  او  چارواکي  کچ  ملي  د  ته  مکالمې  کې  کابل  په  بیا  او  وشوې  خبرې  اړه 
لیکنې  موضوعاتي  دې  د  او  کړي  ژوره  ال  شننه  پایلو  لومړنیو  د  څېړنې  د  ولري،  ونډه  کې  پراخولو  نور  ال  په  دې  د  ورکړي،  نظر  خپل 
څېړنه  په  یوازې  یې  کار  دا  وکړه.  یې  مشري  او  کړې  برابرې  اسانتیاوې  انتظام  ډیالوګونو  دواړو  د  ډلې  څېړنیزې  وارزوي.  سپارښتنې 
تر  فعالینو  نړیوالو  او  حکومت  ټولنې،  مدني  د  چې  وکړ  هم  لپاره  مقصد  مهم  دې  د  بلکې  نه  لپاره  کولو  السه  تر  ونډې  د  ګډونوالو  د  کې 

شي.  برابره  زمینه  مکالمو  او  اترو  خبرو  د  منځ 

بېلو  بېال  پر  اړیکو  پرمختیا  او  حکومتولۍ  د  یوازې  نه  چې  وو  شاهد  کال  ډک  تاوتریخوالي  له  یو  وروسته  کال  2۰۰۱ز  له  افغانستان 
په  او  محدودیت  وخت  د  نو  شي  وویل  که  ډول  ځانګړي  په  درلود.  اغېز  هم  یې  برخو  بېلو  بېال  پر  څېړنې  دې  د  بلکې  لري  اغېز  اړخونو 
وغځوو.  اخوا  شریفه  مزار  و  کابل  له  پروژه  دا  چې  رانکړه  اجازه  دې  د  خړپړتیا  وضعې  امنیتي  او  سیاسي  د  کې  افغانستان  شمالي 
حکومتولۍ  او  ټولنې  مدني  د  وکړي.  څېړنې  لومړنۍ  هلته  او  ورشي  ته  سیمو  دواړو  شویو  یادو  یوازې  چې  وتوانېده  ډله  څېړنیزه 
اړیکي ښایي په نورو سیمو او تناظرونو کې زیات توپیر ونلري خو څېړنیزه ډله دا مني چې د دې لیکنې د موندنو، پایلو او سپارښتنو 
ښایي  او  خوري  ونه  سمون  سره  لوبغاړو  او  فعالینو  له  کې  افغانستان  ګرد  په  او  ادارو  حکومتي  سازمانونو،  ټولو  د  ښایي  برخې  ځېنې 
سیاسي،  حکومتولي،  ښار  دې  د  کې  ټوله  په  خو  کارولې  توګه  په  بېلګې  یوې  د  شریف  مزار  ډلې  څېړنیزې  نشي.  تطبیق  هغوی  پر 
افغانستان  ګرد  د  او  تطبیقېدای  نشي  ډول  عمومي  په  اړیکو  پر  څنډو  او  مرکز  د  افغانستان  د  باید  خاصیتونه  کلتوري  اقتصادي، 

کوي.  نه  استازیتوب 
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د حکومتولۍ یا مدیریت په چارو کې د مدني ټولنې رول. 4

د دې لیکنې په پورتنۍ قرینوي او نظري برخه کې مو پر دې بحث وکړ چې په تېره یوه پېړۍ کې په افغانستان کې د مدني ټولنې په اړه 
څه ډول پوهاوی پیدا شوی او وده یې کړې ده. شواهد ښیي چې په تېره یوه نیمه لسیزه کې، د مدني ټولنې تعریف، پېژندنه او د دې په 
د  ادارو  ناحکومتي  ګواکې  چې  دی  نه  واقعیت  دا  البته  شوی.  پاتې  محدود  ادارو  ناحکومتي  تر  یوازې   – بریده  ډېره  تر   – پوهاوی  اړه 
خلک  او  فعالین  بېل  بېال  چې  ښودلې  څېړنې  شوې  لپاره  لیکنې  دې  د  کړی.  کار  توګه  په  کارکوونکو  یا  عاملینو  یوازینیو  ټولنې  مدني 
له حکومته  د مدني ټولنې په اړه جال فکر او پوهاوی لري. د بېلګې په ډول، د مدني ټولنې یو خپلواکه فعال فکر کوي چې مدني ټولنه 
د  او  کول  ښه  ژوند  خلکو  د  یې  موخه  چې  دی  چوکاټ  یا  فرېمورک  )ډېموکراټه(  ولسواکه  یو  ادارو  او  جوړښتونو  ټولو  د  بهر  یا  دباندې 
ته  عمل  دې  شي  ځای  یو  لپاره  مقصد  خاص  یوه  د  ډله  یوه  خلکو  د  چې  کله  وویل،  چارواکي  حکومتي  یوه  دی.45  څار  کارونو  حکومتي 
یا  وګړو  ادارو،  ناحکومتي  تر  باید  تعریف  ټولنې  مدني  د  وویل،  غړې  یوې  پارلېمان  د  بلخه  له  کېږي.46  ویل  اقدام  ټولنې  مدني  د  یې 
شوراګانو  دودیزو  د  شکل  دوامدار  زیات  او  اوږدمهاله  سازمانونو  ټولنې  مدني  د  وویل،  دې  نشي.  محدود  جوړښتونو  رسمي   – نیمه 
مشاورې  ولسمشر  د  او  وه  کړې  مرکه  مو  ورسره  چې  ښځه  یوه  لري.47  اغېز  بهیر  پر  سازۍ  فیصله  د  سطحو  دواړو  ملي  او  محلي  چې  دی 
او د وکالت یا استازیتوب په څانګه کې د یوې فعالې ناحکومتي ادارې مشره هم ده، وایي، د تظاهراتو او د پر کړنو د نیوکو له الرې 
پر حکومت فشار راوستل او ورسره، پر پالیسۍ جوړونې او د فیصله سازۍ پر برخو د تعمیري اغېز اچول د مدني ټولنې رول ارزښت 
په ډاګه کوي. یوه اکاډیمیک او سیاسي مخکښ دلیل ورکړ چې تر هغو چې سیاسي ګوندونه د دولت په اجراییوي څانګه کې مستقیم 
د  هلته  شته.  ځای  لپاره  ټولنې  مدني  د  هم  کې  څانګه  خصوصي  په  وي.48  برخه  سازمانونو  ټولنې  مدني  د  هم  هغوی  ونلري،  فعالیت 
خصوصي  د  لکه  جوړښتونه  داسې  توګه،  په  مثال  د  کېږي.  ویل  ځواب  یې  ته  اندېښنو  او  معلومېږي  حقونه  کاروباریانو  او  سوداګرانو 
جال  جال،  دا  اړه  په  رول  هغوی  د  او  ټولنې  مدني  د  کېږي.49  څارل  لپاره  اغېز  اقتصادي   – ټولنیز  هغوی  د  نوښتونه  اېتالف  ولسي  او 
ناحکومتي  نړیوال  او  افغاني  یوازې  پکې  چې  تاییدوي  هم  څېړنې  پخوانۍ  هغه  اړه  په  پېژندنې  سازمانونو  ټولنې  مدني  د  تشریحات، 
دي  شامل  هم  نور  داسې  او  ټبري  قبایلي،  دودیز،  ټولنې،  کارګرانو  هنري،  ځوانانو،  ښځو،  د  دیني،  ټولنیز،  نور  بلکې  نه،  سازمانونه 
په  ټولنې  مدني  د  کې  افغانستان  په  دي.  فعاله  لپاره  کولو  پیدا  اګهۍ  د  اړه  په  هغو  د  یا  او  پرمختیا  موخو  ولسي  یا  ګټو  عامه  د  چې 
ملکان،  علما،  لکه  استازي  ورسره  او  فعالین  او  جوړښتونه  دودیز  او  شوراګانې  پرمختیایي  محلي  جرګې،  شوراګانې،  کې  تعریف 
فردي فعاالن، هنرمندان، خپلواکه رسنۍ او شنونکي هم ورګډ یا شامل دي.5۰ په ټوله کې، دا مهمه ده چې د مدني ټولنې جامع تعریف 

وشي، خو دا هم اړینه ده چې د مدني ټولنې او د دې رول په اړه د بېال بېلو فعالینو او خلکو پوهاوی، نظر او افکار هم ومنل شي.

تر 2۰۰۱ز کال وروسته د افغاني مدني ټولنې پېژندنه 4 .۱
شي.  وپېژندل  توګه  په  برخې  ټولنې  مدني  د  باید  ورکوي،  نه  پیسې  ورته  حکومت  افغان  چې  ټولنه  یا  سازمان  هغه  هر 
بشري  د  شنونکي،  خبریاالن،  ازاد  ټولنې،  استادانو  د  ټولنې،  کارګرانو  د  سازمانونه،  مذهبي  اتحادیه،  خبریاالنو  د 

شوراګانې.5۱ ییزې  سیمه  او  محلي  سازمانونه،  حقونو 

تللی  مخ  پر  څنګه  پوهاوی  اړه  په  دې  د  او  پېژندنې  ټولنې  مدني  افغاني  د  توګه  تاریخي  په  چې  وکړ  بحث  دې  پر  مو  کې  برخو  تېرو  په 
ټولنې  مدني  افغاني  د  چې  شوې  شننه  لنډه  جوړښتونو  او  سازمانونو  ډلو،  بېلو  بېال  هغو  د  وروسته،  کال  2۰۰۱ز  تر  کې  برخه  دې  په  دی. 

کوي.  ښکارندویي 

کابل.   ۱5مه،  د سېپټېمبر  کال  2۰۱5ز  د  مرکه.  سره  فعال  له  ټولنې  مدني  د    45

کابل.  اتمه،  سېپټېمبر  د  کال  2۰۱5ز  د  مرکه.  سره  چارواکي  حکومتي  لوړپوړي  یوه  له    46

کوهلر:  یان  او  فدا  بصیر  ګوزتونیې،  کرېستوف  نېجات،  اریا  وګورئ:  هم  دا  کابل.  ۱2مه،  سېپټېمبر  د  کال  2۰۱5ز  د  مرکه.  سره  وکیلې  له  پارلېمان  د  بلخه  له    47
او  اداره  ارزونې  او  څېړنې  افغانستان  د  راتلونکې((،  استازولۍ  کلیو  او  ولسوالیو  د  او  وضعیت  چارو  د  حکومتولي:  ښکته  سطحې  ملي  له  کې  افغانستان  ))په 

کابل.  2۰۱6ز،  وزارت،  فېډرالي  پرمختیا  او  همکاریو  اقتصادي  آلمان  د 

کابل.  ۱5مه،  سېپټېمبر  د  کال  2۰۱5ز  د  مرکه.  سره  مخکښ  سیاسي  او  اکاډیمیک  افغان  له    48

کابل.  لومړۍ،  نومبر  د  کال  2۰۱5ز  د  مرکه.  سره  مخکښ  له  چارو  پرمختیایي  سېکټور  خصوصي  د    49

2۰۰6ز،  انټرنیشنل،  کاونټرپارټ  رپورټ((،  بحث  ګردمېز  د  اړه  په  ارزونې  ټولنې  مدني  افغانستان  د  ګوري؟:  څنګه  ته  ټولنې  مدني  ))افغانان  فدایي:  حلیم    5۰
د   ESCR د  او  مرکز  چارو  ټولنې  مدني  د  پوهنځی،  علومو  سیاسي  او  اقتصاد  لندن  د  پرمختیا((،  ټولنې  مدني  د  کې  افغانستان  ))په  وېنټر:  الېزبېټ  کابل؛ 

2۰۱۰ز. پروګرام،  اقدام  ولسي  ناحکومتي 

2۰۱5ز کال د اکټوبر لومړۍ. له الرې مرکه. د  له ازاد افغان خبریال سره د برېښلیک    5۱
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17 رول ټولنې  مدني  د  لپاره  ودې  حکومتولۍ  ښه  د  کې  افغانستان  په 

نا حکومتي ادارې یا موسسې

نورو  ټولنې  مدني  د  کې  کولو  ګړندي  په  اړخونو  بېلو  بېال  د  بهیرونو  حکومتولۍ  یا  مدیریت  د  ډول  عمومي  په  چې  ښیي  څېړنه  دا 
سازمانونو پرتله، ناحکومتي ادارو یا موسسو زیات جوت او حاکم رول لوبولی دی. د بېلګې په ډول، ناحکومتي موسسې د حقونو او 
مدني زده کړو د پوهاوي، د ټولنو د تحرک )خوځښت یا چمتووالي( لپاره چې هغوی له حکومت او نړیوالو مرستندویانو سره تعمیري 
دي.  مخکښې  کې  برخو  په  رسولو  د  خدماتو  د  لپاره  پرمختیا  حکومتولۍ  ښه  د  او  کړي  ورداخلې  ته  )استازیتوب(  استازولۍ  او  خبرو 
کچ  پر  هېواد  د  یې  ورته  او  کړی  مالتړ  لوی  پروګرامونو  ځېنو  د  پیسو  حکومتي  په  سازمانونو  ناحکومتي  ملي  ځېنې  برسېره،  دې  پر 
موسسو  ناحکومتي  د  لپاره  کولو  عملي  د  پروګرام  ملي  لوی  دې  د   .)NSP( پروګرام  پیوستون  ملي  د  لکه  دي،  کړې  پیدا  اسانتیاوې 
په  شو،  ته  رامنځ  جوړښت  سیاسي  نوی  چې  کې  کلونو  لومړیو  په  وروسته،  کال  2۰۰۱ز  تر  ډول،  ځانګړي  په   - وو  مهم  او  اړین  ډېر  رول 
ټولنیز  د  حکومت  پلوه  له  سرچینو  یا  منابعو  بشري  د  او  وې،  نه  تقریبًا  اړیکي  منځ  تر  ټولنو  محلي  او  حکومت  مرکزي  د  کې  وخت  هغه 
ملي  د  کې،  وخت  هغه  په  لرله.  نه  وړتیا  هېڅ  تقریبًا  کولو،  عملي  او  پوهاوي  د  پروژو  زېربناو  یا  بېخبنا  د  کچ  پر  کلیو  د  خوځښت، 
په  حکومت  چې  کړه  برابره  زمینه  ته  دې  تکیې  لپاره  کولو  پیدا  اسانتیاو  د  موسسو  ناحکومتي  پر  کې  برخه  په  پروګرام  دې  پیوستون 

شو.52  بریالی  کې  رسېدو  په  ته  ټولنو  او  کلیو  پرتو  لرې  ځېنو  کې  افغانستان  ګرد 

لپاره  مالتړ  طرحې  قانون  مخنیوي  تاوتریخوالي  د  وړاندې  پر  ښځو  د  پروګرام(  پیوستون  ملی  )د  هغوی  چې  دی  ښځو  د  یې  مثال  بل 
یې  کې  وخت  هغه  په  چې  ځکه  دی  ااالجرا  الزم  الرې  له  فرمان  ولسمشر  د  یوازې  اوس  قانون  دا  کړه.5۳  چمتو  یې  ټولنه  او  وکړ  خوځون 
او  کتنه  بیا  دې  د  کې  پړاوونو  لومړنیو  په  او  تعدیلونو  جوړولو،  طرحې  دې  د  خو  شو  کړای  نه  السه  تر  تایید  پارلېمان  یا  شورا  ملي  د 
ناحکومتي  چې  ښیي  کیمپېنونه  زیاتولو  پوهې  حقوقي  د  لپاره  وړلو  مخ  پر  طرحې  دې  د  او  انتظام  روزنو  خپراوي،  دې  د  بیا  وروسته 
بشري  د  او  رسنیو  په  دی.54  لوبوالی  رول  ښه  کې  کولو  پیاوړي  په  برخو  حقوقي  د  مدیریت  د  او  دودولو  په  واکمنۍ  قانون  د  ادارو 
ولوباوه  رول  مهم  کې  تایید  بیا  او  پېژندنه  په  قانون  السرسي  د  ته  معلوماتو  موسسو  ناحکومتي  ځېنو  هم  کې  سېکټورونو  په  حقونو 
ښکارندویي  مېکانزم  )کمپاین(  کیمپېن  اګهۍ  اوږدمهاله  د  قانون  دا  کړ.(  السلیک  کې  ډېسېمبر  په  2۰۱4ز  د  ولسمشر  قانون  )دا 
او  حکومتي  د  ولري،  رسی  الس  ته  معلوماتو  ټولو  څخه  ادارو  ناحکومتي  او  حکومتي  له  وګړي  ټول  چې  ده  دا  موخه  قانون  دې  د  کوي. 
بهیر  کولو  غوښتنلیک  د  لپاره  کولو  السه  تر  معلوماتو  د  او  کړي  باوري  محاسبه  هغوی  د  او  روڼوالی  کې  وړه  کړه  په  ادارو  ناحکومتي 
ده  الزمه  چارواکو  په  او  شي  لرالی  السرسی  ته  بودیجو  ادارو  ملکي  او  دولت  د  ولس  سم،  سره  قانون  دې  له  ماده(.  )دویمه  کړي  منظم 
د  لپاره  څار  کېدو  پلي  د  یې  ځکه  نو  دی  کار  ننګونکی  کول  عملي  قانون  دې  د  کړي.  شریک  معلومات  سره  وګړو  او  خبریاالنو  له  چې 
ولسمشر دفتر او مدني ټولنې ګډه کاري ګمارل شوې ده. د ناحکومتي ادارو جرات او د هغوی د کار ارزښت په عمومي ډول هغو مالي 
نړیوال مرستندویان – په ځانګړي ډول غربي هغه – یې د مدني ټولنې  له کبله شونی دی چې  ته د هغوی د السرسي  او تخنیکي سرچینو 

ورکوي. ته  سازمانونو 

دیني ادارې او فعالین

شوراګانو  دیني  د  او  مالیان  )دینپوهان،  فعالین  او  شوراګانې(  علماو  د  او  مدرسې  بارګاه،  امام  یا  حسینیې  )جوماتونه،  ادارې  دیني 
بهیرونو  چارو  مدیریت  د  او  ډېموکراټایزېشن  یا  کولو  ولسواکه  ملي  د  او  دي  شوي  پاتې  فعاله  کې  لسیزه  نیمه  یوه  تېره  په  هم  غړي(55 
فعالینو  دیني  دودیزو  د  او  سازمانونو  او  ډلو  دیني   – سیاسي  د  چې  ده  اړینه  دلته  خو  دي.  ورکړې  حوالې  او  دلیلونه  دیني  یې  لپاره 
کې  خلکو  په  او  لري  موخې  ایډیولوژیکې  یا  نظریاتي  مخکښان  یا  خلک  ډله  لومړی  وشي.56  توپیر  منځ  تر  سازمانونو  او  )مخکښانو( 
موسسو  ناحکومتي  له  بیا  ډله  دویمه  خو  کوي،  پیدا  خوځښت  الرې  له  تعبیر  سختدریځه  د  اسالم  د  کې  ځوانانو  په  ډول(  ځانګړي  )په 
دا  ځېنې  هم،  بیا  خو  کوي.  یې  مالتړ  او  تاییدوي  کار  هغوی  د  نظره  له  دین  د  او  لري  تړاو  پیاوړی  سره  ډلو  نورو  له  ټولنې  مدني  د  او 

مدیریت((.  محلي  کې  دور  په  منځګړتوب  او  مداخلو  ازادیپاله  ))د  نعمت:    52

استري  نعمت،  اشرف  اورځال  چودري،  وېمپلمن  تورن  وګورئ:  لپاره  تفصیل  نور  د  اړه  په  بهیر  جوړونې  قانو  کولو  پای  تاوتریخوالي  د  وړاندې  پر  ښځو  د    5۳
سوسانا  کتنپالوی:  چارې((،  او  ستونزې  ټینګښت  سولې  د  سوله؟:  ))ازادیپاله  په  اغېز((،  مبهم  لویدیځ  د  پرمختیا:  حقونو  ښځو  د  کې  افغانستان  ))په  سوهرکې: 

نیویارک.  او  لندن  2۰۱۱ز،  بوکس،  زیډ  سباراتنم،  میرا  او  چینډلر  ډېوېډ  کیمبل، 

اتمه. اکټوبر  د  کال  2۰۱5ز  د  یادښتونه،  مشاهداتي  مکالمې  د  مزارشریف  د    54

د  او  ښوونځي(،  )دیني  مدرسو  ورځي(،  ته  غونډو  دیني  اکثر  او  ته  لمونځ  سړي  او  ښځې  پکې  )چې  حسینییو  جوماتونو،  ادارې  دیني  کې  لیکنه  دې  په    55
فعالین  او  ادارې  دیني  دودیزې  دي.  شامل  غړي  شوراګانو  علماو  د  او  مالیان  دینپوهان،  کې  فعالینو  دیني  په  شوي.  ویل  ته  شوراګانې(  )دیني  شوراګانو  علماو 

عمومًا ښیي چې دا ادارې او فعالین د تاریخ په اوږدو کې د افغاني ټولنې برخه پاتې شوي دي. 

دین  چې  راپېژندلي  نوم  په  ډلو  یا  سازمانونو  هغو  د  یې  ډلې  څلور  داسې  او  دي  څېړلي  تمایالت  اوسني  فعالیت  اسالمپاله  د  کې  افغانستان  په  عثمان    56
فعاالنو  اسالمپاله  د  اخوا  ور  افغانه  دودیز  او  جهاد  ))له  عثمان:  برهان  وګورئ:  کاروي.  توګه  په  اساس  ایډیولوژیک  د  لپاره  خوځښتونو  سیاسي  خپلو  د  )اسالم( 

2۰۱5ز.  شبکه،  تحلیلګرانو  افغانستان  د  رپورټ،  نسل((،  نوی 
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توجه  کمه  ته  جوړولو  اړیکو  نېږدې  یا  مستقیم  سره  ادارو  دیني  له  توګه  سېسټماټیکه  په  یې،  ملګري  نړیوال  او  حکومت  چې  لري  دلیل 
جوړول،  طرحې  قانون  اساسي  د  لکه  کوي،  مرسته  سره  بهیرونو  ملي  شمېر  یو  له  اکثر  فعالین  دیني  دا  ډول،  عمومي  په  ورکوي.57 
خپل  له  خلکو  د  که  چې  ورکړ  نظر  دینپوه  یوه  کې  مکالمه  په  شریف  مزار  د  نور.58  داسې  او  کیمپېنونه  تعلیمي  او  واکسیني  ټاکنې، 
پوهاوي سره سم او د اسالمي حوالو له الرې د ښه مدیریت تصور او تعبیر روښانه کړل شي نو دا به ښه وي ځکه چې دا به د سیاق دننه 
به په اسانۍ ورباندې پوه شي.59 زیاتره موسسې، په ځانګړي ډول هغه چې په کلیوالو سیمو کې کار کوي، اکثر د سیمې  وي او خلک 
کاروي  لپاره  پیل  پروژې  یا  پېژندنې  پروګرام  خپل  د  کې  سیمه  یوه  په  غړي،  شوراګانو  دیني  د  یا  مالیان  لکه  خلک  دیني  او  جوماتونو 

برابروي. زمینه  ورتګ  د  ته  سیمو  وسیله  په  هغوی  د  او 

ټولنیز سازمانونه )سازمانهای اجتماعی(

ثبت  سره  وزارت  له  عدلیې  د  اصاًل  سازمانونه  دا  دي.  اجتماعی(  )سازمانهای  سازمانونه  ټولنیز  بېلګه   بله  سازمانونو  ټولنو  مدني  د 
دي.6۰  راجسټر  ډول  رسمي  په  ورسره  اتحادیې  یا  سازمانونه  ټولنیز   ۱،9۱۳ چې  راغلي  ووبپاڼه  پر  وزارت  د  دي.  )راجسټر( 

لومړی جدول: د خصوصي سېکټور او مدني ټولنې اړیکي

)د 2۰۱5ز کال د سېپټېمبر لومړۍ(کابل: حرکت – په افغانستان کې پانګونې اسانتیاوو ورکوونکي سازمان او د افغانستان روڼتیا څار د سې شنبې پر ورځ په کابل 
کې د دیني علماو ملي کنفرانس پیل کړ چې د ))روڼتیا په تکل پروژې(( برخه ده. د دې پروژې موخه دا ده چې له دیني عآلمانو او نورو مهمو خلکو سره د اړیکو له 
الرې د اداري فساد په اړه اګهي خپره کړل شي او د ټولنې له الندیني قشره د مستقیمو رابطو او نورو الرو لکه ولسي غونډو، راډیو، ټېلېوېژن، ټولنیزو رسنیو او 
ووبپاڼو په وسیله د دې پر ضد د اقدام هڅونه وکړي. دا غونډه د دې کار مهمه برخه وه. د افغانستان ملي یووالي حکومت مشر، محمد اشرف غني هم په دې غونډه 
کې ګډون وکړ چې ورته له ګرد هېواده له 4۰۰ زیات دیني عآلمان ورغلي ول. ولسمشر غني په خپله وینا کې په سختو ټکو کې د اداري فساد غندنه وکړه او د دې 
سرطان پر ضد یې د ))ملي جهاد(( غږ وکړ. ده زیاته کړه: ))که اداري فساد منظم حالت ته واوړي نو دا د سرطان دانې په څېر شي چې د ولس بنیاد ګواښي.(( ده پر 
عآلمانو ټینګار وکړ چې د فساد پر ضد دې له حکومت سره یوځای کار وکړي. ولسمشر غني وویل، د اداري فساد مهمې سرچینې، د پېرودلو قراردادونه، د ځمکو 

نارسمي کاروبارونه، کانونه، نشه یي مواد، ګمرکات او په حکومت کې خپلوي پالنه دي.

سرچینه: ))ولسمشر غني د دیني عآلمانو په ملي غونډه کې پر اداري فساد غږېږي – د روڼتیا په تکل پروژه((، حرکت، 
2۰۱5ز  )د   html.http://www. harakat.af/news4۰f2۰۱5۰72۰۳7 ووبپاڼه:  لومړۍ،  سېپټېمبر  د  کال  2۰۱5ز  د 

کال د نومبر پر څلورمه لیدل شوې(. 

کوي  السه  تر  نه  پیسې  مرستندویانو  له  سازمانونه  ټولنیز  چې  دی  دا  توپیر  مهم  منځ  تر  موسسو  ناحکومتي  او  سازمانونو  ټولنیزو  د 
محاسبې،  تعلیم،  د  او  ورکړي  وده  ته  کار  داوطلبانه  چې  دی  دا  رول  هغوی  د  لري.  نه  لګښتونه  بودیجوي  لپاره  پروژو  پرمختیایي  د  او 
روڼوالي او په حکومت کې د ټولو شمولیت زیاتولو هڅې وکړي. خو چې د راجسټر شویو ټولنیزو سازمانونو لېسټ ولیدل شي نو راز، 
موقعیت  جغرافیایي  لوبې،  )ښځې(،  جنس  مشران(،  یا  ځوانان  )لکه  عمر  ریښې،  قبایلي  فکر،  ایډیولوژیک  لکه:  لري  انګېزې  راز 
)قریه، ښار یا کلیوالي سیمې(، مسلکي چارې او نور. د بېلګې په ډول، یوه سازمان د رضاکارۍ له الرې، په بامیان ښار او د بامیانو 
په یو شمېر ولسوالیو کې وړوکی کتابتون جوړ کړی دی چې اوس د سیمې اوسېدونکو ته کتابونه او مجلې ورکوي. د کتابتون وداني 

کېږي.6۱  کارول  هم  لپاره  خبرو  او  ورغونډېدو  د  موضوعاتو  کلتوري  او  ټولنیزو  پر 

مطالعې((،  څېړنیزې  کندوزه  او  اباد  سید  له  فعالیتونه:  او  رول  ټولنې  مدني  دیني  د  کې  افغانستان  ))په  نوابي:  کنېشکا  او  زمان  ادریس  وردګ،  میرویس    57
۱8مه، کابل.  2۰۱5ز کال د اکتوبر  له دیني عالم سره مرکه، د  2۰۰7ز، کابل؛  لپاره همکاري،  د سولې او یووالي 

۱8مه، کابل.  2۰۱5ز کال د اکتوبر  له یوه مخکښ سره مرکه، د  )اېن جي او(  58  د ناحکومتي موسسې 

۱8مه، کابل. 2۰۱5ز کال د اکتوبر  له دیني عالم سره مرکه، د    59

http://moj.gov.af/fa/page/registered-political-parties-and- social- ووبپاڼه:  2۰۱۳ز،  ها((،  ))جمیعت  وزارت:  عدلیې  د    6۰
2۰۱6ز کال د مې پر لومړۍ لیدل شوې.( organizations/۱7۰۱,  )د 

ازادیپاله  ))د  نعمت:  وګورئ:  لپاره  معلوماتو  نورو  د  شوې.  بنسټ  پر  څېړنې  دوکتورا  د  لیکوالې  شریکې  د  څېړنې  د  کې  افغانستان  مرکزي  په  څرګندونه  دا    6۱
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خصوصي سېکټور

سوداګریزې  ټولنې،  کارګرانو  د  ډول،  ځانګړي  په  شي،  کېدای  پېژندل  توګه  په  ټولنې  مدني  د  هم  څانګې  ځېنې  سېکټور  خصوصي  د 
زمینه  لپاره  کاروبار  د  سره  کولو  لرې  په  خنډونو  ورپېښو  د  ته  ټولنو  کاروباري  کې  افغانستان  په  چې  حرکت  لکه  شبکې  او  اتحادیې 
برابروي.62 په عدالتي نظام کې د ټولنو او سازمانونو له الرې د کارګرانو د حقونو دفاع د هغوی د کار بل اړخ دی. د دې څېړنې پر مهال، 
مزار  په  ډول،  په  بېلګې  د  کوي.  پیسو  په  زکات  خپلو  د  یې  سوداګران  افغان  چې  شول  اشنا  هم  سره  کارونو  خیریه  داسې  له  څېړونکي 
بېړنۍ  ته  له کندوزه بې کوره کړل شویو  برابروي،  ته پیسې  له یوه کاروباري سره په مرکه کې هغه وویل چې ډله ییزو ودونو  شریف کې 
دی  شوی  راښکاره  نسل،  نوی  کاروباریانو  د  ډول  ځانګړي  په  ډله،  بله  یوه  دننه،  سېکټور  دې  د  نور.  داسې  او  رسوي  مرستې  خوراکي 
ته  چارو  او  ارزښتونو  ټولنیزو  او  کاروي  کې  ډګرونو  نورو  او  ټېکنالوژۍ  معلوماتي  موسیقۍ،  هنر،  د  مهارتونه  نوښتګره  خپل  چې 
وده ورکوي. خو لکه سېیارلي او نورو چې جوته کړې، د خصوصي سېکټور ټولنیزې کاروباري چارې ال هم نورو څېړنو ته اړتیا لري.6۳

دودیزې شوراګانې 

خوا  یوې  لري.  ځای  یا  حالت  پېچلی  ال  منځ  تر  مدیریت  او  ټولنې  مدني  د   – کې  شرایطو  محلي  په  ډول  ځانګړي  په   – شوراګانې  دودیزې 
په  سره  چارواکو  نورو  او  دولت  له  هغوی  ته،  خوا  بلې  او  لري،  ونډه  کې  چارو  په  مدیریت  د  سیمو  خپلو  د  غړي  شوراګانو  دودیزو  د  ته 
نسبت کې د خپلو ټولنو لپاره غږ )ږغ( پورته کوي.64 د افغانستان تاریخ د جرګو یا شوراګانو له تاریخ سره تړلی دی. هارپفیکن او نورو 
د دودیزو شوراګانو په نومهاله یا عصري هغو لکه په قریو یا کلیو کې د ټولنې پرمختیایي شوراګانو په بڼه، د بدلېدو یا ودې موندلو 
او  ورکوي  لنډیز  افعالو  او  موخو  خاصیتونو،  د  شوراګانو  نومهاله  او  دودیزو  د  جدول  لومړی  شوی  ورکړل  الندې  څېړلې.65  موضوع 
او  ))تړلې  بریده  ډېره  تر  کې  چارو  خپلو  په  چې  کوي  پرتله  سره  هغو  نومهاله  هغو  له  دي(  ))ازادې  زیاتې  چې  شوراګانې  دودیزې  هغه 

دي. محدودې(( 

لومړی جدول: د دودیزو شوراګانو تکامل66

نومهاله ))تړلې یا جامدې(( شوراګانې دودیزې ))ازادې(( شوراګانې غړیتوب

د پرمختیا نظر لرونکې، عصري یا نومهاله تعلیم، د ټوللس 
استازې او له ادارو سره اړیکي

 عمر، مذهبي وړتیا، اقتصادي یا ټولنیز ځواک، له 
چارواکو سره  خاصیتونه

پالن جوړونه، د ټولنیزو پروژو عملي کول او پر کار اچول د ستونزو هوارول او د شخړو هوارول موخې

هر وخت فعاله، ژوندۍ، هڅاندې یوازې غبرګون ښیي
 افعال

فعالین  دیني  برابروي.  اسانتیاوې  ته  چارو  پرمختیایي  بېلو  بېال  کې  ټولنو  خپلو  په  او  هواري  په  شخړو  د  عمومًا  شوراګانې  دودیزې 
او ادارې لکه مالیان، د دیني عآلمانو شوراګانې، هم د حکومت د مالتړ او له هغه سره د همکارۍ او ورسره، د حکومت پر ځېنو کړنو 
د نقد او پر ضد یې په تعرض کې مهم رول لوبوي. د مدیریت په چارو کې د دیني فعالینو د رول ژوره شننه د دې لیکنې له موضوع بهر 
او یو بل د خپلو کړنو  له ولس سره اړیکي جوړوي  له یو بل سره د اړیکو په جوړولو  ده، خو دا ویالی شو چې حکومت او دیني فعالین 

استعمالوي.  لپاره  کولو  السه  تر  مشروعیت  د  لپاره  مشرۍ  د  ولس  د  او  لپاره  دلیل  د 

مدیریت((.  محلي  کې  دور  په  منځګړتوب  او  مداخلو 

کابل.  لومړۍ،  نومبر  د  کال  2۰۱5ز  د  مرکه.  سره  مخکښ  یوه  له  پرمختیا  سېکټور  خصوصي  د    62

هېلسېنکي. 2۰۰9ز،  وایدر،   – اونو  کاروبار((،  او  شخړه  کې  افغانستان  ))په  سافونا:  ماریا  او  پارتو  سعید  سیارلي،  توماسو  ډول،  په  بېلګې  د  وګورئ،    6۳

مدیریت((.  محلي  کې  دور  په  منځګړتوب  او  مداخلو  ازادیپاله  ))د  نعمت:    64

ټولنه(( مدني  او  ))افغانستان  نور:  او  هارپفیکن    65
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واحد2017 ارزونې  او  څيړنې  د  افغانستان  د 

AREU 20

خپلواکه رسنۍ

خپلواکه رسنۍ د مدني ټولنو یو له تر ټولو زیاتو فعالو څانګو څخه وي. دا هم د اداري فساد، خپلویپالنې او خراب مدیریت د ستونزو 
په اړه معلومات په ډاګه کوي او هم ولسواکه مدیریت ته د ودې ورکولو او په مدیریتي چارو کې د مدني ټولنې پیاوړي رول لپاره کار 
کوي.67 د رسنیو په سېکټور کې راډیو، ټېلېوېژن او چاپی رسنۍ شاملې دي. په تېرو څو کلونو کې، په ځانګړي ډول په ښاري ځوانانو 
2۰۰۱ز کال راهیسې د رسنیز سېکټور پرمختیا تر ډېره  کې، د ټولنیزو رسنیو کارول هم عام شوي دي. دا په پام کې نیول اړین دي چې له 
بریده پر مرستندویانو والړه ده. خو ځېنې لویې رسنۍ په دې کې بریالۍ شوې دي چې په نوښتونو، خپل کار ته د اوږدمهاله دوام الرې 
پام  په  دې ته  دي.  شوي  ته  رامنځ  نوښتونه  او  ادارې  بېلې  بېال  لپاره  محاسبې  رسنیو  او  ازادۍ  بیان  د  ساتنې،  خبریاالنو  د  کړي.  پیدا 
سره چې په د افغان ولس اکثریت راډیو ته السرسی لري نو داسې ډېرې بېلګې شته چې راډیو په ټول هېواد کې د اګهۍ او استازیتوب 

کېږي. کارول  لپاره  خپرولو  پیغامونو 

5۰ فیصده ولسه  په یوه پخوانۍ ارزونه کې ورکړل شوی یو مثال د طنین دی چې د محلي راډیوګانو ملي شبکه ده. دا شبکه د هېواد تر 
ته  کارکوونکو  مرستندویه  او  اورېدونکو  یا  خلکو  چې  دي  خپرول  پروګرامونو  پرمختیایي  مرستندویه  د  یې  موخه  او  رسي  نفوسه  یا 

د محاسبې او د پروژو موثریت په اړه په ښکاره د خبرو اترو کولو موقع ورکوي.68 

افغان اکاډیمیکان

له  نصاب  کړو  زده  لوړو  د  او  زېږولو  په  پوهاوي  د  اړه  په  تصوراتو  ولسواکۍ  د  اکاډیمیکان  افغان  پرتله،  څانګو  نورو  ټولنې  مدني  د 
ژبني  استاد  یوه  پوهنتون  د  کې  کابل  په  کړی.  دی  نه  کار  زیات  کې  برخو  په  پېژندګلوۍ  او  تعبیر  مطالعې،  د  مفهومونو  هغو  د  الرې 
خنډونه او محدودې اسانتیاوې د باوري سرچینو کموالي او د کمو مسلکي استادانو موجودیت د هغو ننګونو په توګه یادې کړې چې 
دوی یې د نویو تصوراتو زده کوونکو ته د ورپېژندلو په برخه کې لري.69 په مزار شریف کې یوه دینپوه دا خبره یاده کړه چې په تعلیمي 

شي.7۰  خبر  مخکې  ورڅخه  نسلونه  نوي  چې  دي  مهم  ورګډول  تصورات  نویو  نسبتًا  د  کې  نصاب  ښوونیز  یا 

د ټولنې پر کچ سازمانونه

کولو  عملي  پروژو  زېربنایي  او  پرمختیایي  د  کې  ټولنو  خپلو  په  هم  شوراګانې  پرمختیایي  ټولنې  د  او/یا  سازمانونه  کچ  پر  ټولنې  د 
سره  تر  رول  غبرګ  مدیریت  د  ډول  ځانګړي  په  شوراګانې  پرمختیایي  ټولنې  د  کې،  سازمانونو  په  کچ  پر  ټولنې  د  دي.  جوړښتونه  مهم 
کوي. یو خو دوی د کلیو )یا قریو( د اړتیاو لپاره د کلیو پر کچ د پرېکړو په کولو کې دخیل دي او بل، دوی د ولسوالیو، والیتونو او 

کوي.  استازیتوب  کلیو  خپلو  د  سطحو  ملي  پر 

خدماتو  دولتي  د  کې  ټولنو  خپلو  په  چې  کوي  هڅه  او  تړي  سره  دولت  له  کلي  سازمانونه  ټولنې  مدني  د  کې  سیمو  کلیوالو  او  محلي  په 
د  چې  شي  ګرانه  دا  کبله،  له  سپارلو  نه  د  ډوله  ماناداره  په  واک  د  کچ  ښکته  پر  هغې  ملي  له  خو  ونکړي.  یې  مخالفت  او  کړي  لوړ  کیفیت 
ټولنو پالنونه د ولسوالیو او والیتونو له هغو سره او بیا له پیاوړي مرکزي ملکي پالنونو سره وتړل شي او سرچینې په سم ډول ووېشل 
اقدامات  ټول  ډلو  دې  د  چې  ده  نه  معلومه  دا  خو  دي.  ډلې  لرونکې  اهداف  یا  ګټې  بېلې  بېال  کې  شوراګانو  نومهاله  په  ښارونو  د  شي.7۱ 
او چارې ایا د مدني ټولنې له موخو سره سمون خوري او که نه؟ نو ځکه دا ال ژورو څېړنو ته اړتیا لري. پر دې سربېره، د دې سازمانونو 

شي.  ومنل  کې  تناظر  په  ټولنې  مدني  افغاني  د  باید  فعالیت  او  موجودیت  ډلو  لرونکو  هدف  او 

دویم جدول: یو محلي نوښت: د ولسوالۍ مدني ټولنې سازمان د شکایتونو صندوق پرانیستی

په بلخ ولسوالۍ کې د مدني ټولنې د ولسوالۍ یوه استازي د شکایتونو صندوق پرانیستی دی چې د خلکو اړتیاو پوره کولو یو ساده او ښه مثال دی. د ولسوالۍ 
شورا یوه غړي یوه بېلګه راکړه: یوې وړې نجلۍ په صندوق کې یوه پاڼه اچولې چې پکې یې ویلي مور و پالر یې ښوونځي ته نه پرېږدي. د مدنې ټولنې استازي دا 

خبره د هغې له کورنۍ سره مطرح کړه. تر خبرو اترو وروسته کورنۍ تیاره شوه چې خپله لور ښوونځي ته واستوي.

67  دا باید په پام کې ونیسو چې د ډېریو نورو مثالونو په څېر افغانستان هم دولتي رسني لري خو دلته موخه دا ده چې رسنۍ د مدني ټولنې د یوه داسې شکل 
ته وده ورکوي.  په توګه وښودل شي چې محاسبې او ښه مدیریت 

۳2 ص:  ګوري؟((  څنګه  ته  ټولنې  مدني  ))افغانان  فدایي:    68

کابل. ۱5مه،  سېپټېمبر  د  کال  2۰۱5ز  د  مرکه،  سره  استاد  له  پوهنتون  د    69

اتمه. اکتوبر  د  کال  2۰۱5ز  د  یادښتونه،  څخه  مکالمې  له  شریف  مزار  د    7۰

وګورئ.  مدیریت((،  ښکته  سطحې  ملي  له  کې  افغانستان  ))په  نور:  او  نجات  لپاره،  معلوماتو  نورو  د    7۱



رول ټولنې  مدني  د  کې  چارو  په  مدیریت  یا  حکومتولۍ  2017د 

21 رول ټولنې  مدني  د  لپاره  ودې  حکومتولۍ  ښه  د  کې  افغانستان  په 

د مدني ټولنې سازمانونو ته په ځای ورکولو کې حکومتي رول 4 .2
په ولسواکه نظامو نو کې د حکومت مشروعیت د ولس پر ازادو او مستقیمو رایو والړ دی او دا د حکومت دنده ده چې د حکومتولۍ 
یوه  د  چې  څومره  پرانیزي.  الرې  فعاله  او  بامانا  رسولو  اندېښنو  او  غږ  هغوی  د  ته  فعالینو  او  ادارو  ټولنې  مدني  د  کې  چارو  ورځنیو  په 
هېواد مدني ټولنه زیاته غښتلې او فعاله وي، هومره د حکومت مشروعیت زیات وي. خو هغه هېوادونه چې په )نوي( میراثي نظامونو 
په  نیسي،  ځای  نظام  حکومتولۍ  امتیازي  د  ولسواکي  ازادیپاله  الرې  له  مرستو  مالي  او  پوځي  سیاسي،  نړیوالو  د  پکې  او  وي  والړ 
هغو کې د مدني ټولنې او حکومت اړیکي لږ باثباته او هوار وي او د حکومتولۍ په وده کې د مدني ټولنې رول ډېر کمزوری او پېچلی 
ده  اړینه  ورته  دا  او  ولري  پوهاوی  ژور  تناظر  ټولنیز-سیاسي  اوسني  د  باید  مالتړي  نړیوال  دې  د  او  حکومت  چې  دی  المل  همدا  وي. 
والړو  قابلیت  پر  ځای  پر  نظام  حکومتولۍ  امتیازي  د  او  نظامونو  بیوروکراټیکو  مسلکیتوب،  چې  کړي  خپلې  پالیسۍ  داسې  چې 
له اوسني نظام سره سم، د مدني ټولنو لپاره د مواقعو پرانیستو حکومتي  ګمارنو ته لومړیتوب ورکړای شي. د لیکنې په دې برخه کې 

کوو.  وړاندې  لنډیز  پروسیجرونو 

د مدني ټولنې سازمانونو نوملیکنه

له قانوني پلوه، په افغانستان کې د مدني ټولنې بېال بېلو څانګو انتظام راز راز مېکانېزمونه دي. د بېلګې په ډول، ناحکومتي ادارې 
له وزارت سره ثبتېږي او سیاسي ګوندونه او ټولنیز سازمانونه  له دې سره د مدني ټولنې شبکو او همغږۍ ډلې( د اقتصادي چارو  )او 
د  او  سره  وزارت  له  معلولینو  او  شهیدانو  چارو،  ټولنیزو  کار،  د  ټولنې  کارګرانو  د  همداراز،  ثبتوي.72  سره  وزارت  عدلیې  له  ځان 
چارو  دیني  او  حج  د  او  لري  نظام  ځانګړی  نوملیکنې  خپلې  د  هم  شوراګانې  دیني  ثبتېږي.  سره  وزارت  له  ښوونې  د  اتحادیې  ښوونکو 
وزارت ته ورځي. د نوملیکنې اوسني مېکانېزمونه نه خو په پوره ډول سېسټماټیک دي او نه هم د روڼوالي، احتساب او د سازمانونو 
باقاعده ارزونو په لړ کې اغېزناکه دي. دا یو ډول تخنیکي نظام دی چې دا باوري کړي چې حکومتي ادارې د پروژو، مالي سرچینو او 

ولري.7۳  دوسیې  کارکوونکو  د  سازمان  هر  د 

له ملي سطحې ښکته مدني ټولنه )یا سیمه ییزه/محلي مدني ټولنه(

په  بېلګې  د  لري.  نظام  ورته  نوملیکنې  سازمانونو  ټولنې  مدني  د  کې  والیتونو  په  څانګې  وزارتونو  بېلو  بېال  د  ښکته،  سطحې  ملي  له 
ډول، په بلخ کې د اقتصاد وزارت والیتي څانګه په تسلسل د ناحکومتي موسسو د فعالیتونو او عملي شویو پروژو رپورټونه تر السه 
تر ډېره،  انتظامي پروسیجرونه  او د هغوی  نو د نوملیکنې مېکانېزم  په کابل کې دي  له کبله چې لوی سازمانونه زیاتره  کوي. خو د دې 
کړه  خپره  مقاله  پالیسي  کې  جوالی  په  کال  2۰۱۳ز  د   )IDLG( ریاست  خپلواکه  حکومتولۍ  محلي  د  کېږي.74  کابله  له  ډول  مرکزي  په 
تعریف  ستراتیژي  لپاره  ودې  اړیکو  تعمیري  د  منځ  تر  سازمانونو  حقونو  بشري  او  ټولنې  مدني  د  سطحې  ښکته  پر  ملي  له  یې  پکې  چې 
  IDLG د  موخه  دې  د  دي.  شوي  یاد  ملګري  هغوی  د  رسنۍ  او  شورا  علماو  زنان(،  )شبکه  شبکه  ښځو  افغان  د  کې  پالیسۍ  په  ده.  کړې 
پرمختیا  موثره  او  تبلیغ  حکومتولۍ  ښه  د  کچ  ییز  سیمه  یا  محلي  پر  چې  دي  زېږول  اړیکو  ګټورو  یا  تعمیري  د  منځ  تر  ټولنې  مدني  او 
او  پالیسیو  د  کې  برخه  په  کولو  کار  او  اړیکو  د  سره  ټولنې  مدني  له  حکومت  افغان  چې  ښیي  څېړنه  دا  کې،  ټوله  په  وشي.75  کار  لپاره 
او  سطحو  ییزو  سیمه  او  ملي  پر  څنګه  تګالرې  دا  چې  شي  ولیدل  چې  ده  دا  ننګونه  اصلي  خو  مخامخ.  دی  نه  سره  کمښت  له  ستراتیژیو 
د  ته  ټولنې  مدني  کې  وده  په  روڼوالي  د  حکومت  څنګه  او  شي  کوالی  ښکارندویي  ژمنتیا  سیاسي  حکومت  د  کې  سېکټورونو  ټولو  په 

دې جایز ځای ورکوالی شي.

د  چې  وایي  ځېنې  شي.  کېدای  یې  تعبیر  ال  او  شته  پوښتنې  اړه  په  ژمنتیا  سیاسي  حکومت  د  چې  لري  نظر  لوبغاړي  او  فعالین  بېل  بېال 
)NUG( د تېر هغه پرتله د مدني ټولنې اواز او اندېښنې په ښه ډول اوري، خو ځېنې نور د ملي یووالي حکومت  ملي یووالي حکومت 
کې  ترځ  په  اقدام  عملي  او  ورکولو  ځواب  د  ته  اندېښنو  او  غوښتنو  د  ټولنې  مدني  د  دا  وایي،  او  دی  اندېښمن  باوجود  برخورد  دې  د 

زښت  دا  چې  کېږي  پېژندل  توګه  په  جوړېږي((  لپاره  اهدافو  مشخصو  د  چې  دی  سازمان  ناحکومتي  دننه  هېواد  ))د  موسسه:  ناحکومتي  سم،  سره  قانون  له    72
وګړو هغه داوطلبانه  قانوني  یا  قانونپوهانو  یا  وګړو  ))د هېواد دننه  چې  کېږي  ته ویل  سازمانونو  ټولنیزو  ناحکومتي موسسې هغو  ورسره  زیات مبهم تعریف دی. 
او  ملکوتي  ارزو  ډاوېن،  اېرېک  د  تعریف  دا  جوړېږي.((  لپاره  کولو  باوري  او  کولو  السه  تر  اهدافو  کسبي  او  هنري  تعلیمي،  کلتوري،  ټولنیزو،  د  چې  وي  ټولنه 

کړی. خپور  کابله  له  کې  کال  2۰۱2ز  په  کنسلټېنګ  التای  چې  راغلی  کې  ټولنه((  مدني  کې  افغانستان  په  ښودنه:  لوري  بریا  ))د  په  پلېن  الېس 

7۳  یو شمېر مرستندویانو د ناحکومتي موسسو )یعنې د مدني ټولنې سازمانونو( مالتړ ګڼې هڅې کړې دي. لکه د هغوی تنظیمي ظرفیت لوړول، خو دا هڅې 
پاروي.  اندېښنې  یې  پوښتنه  دوام  د  او  دي  شوې  پیسو  په  هغوی  د  لوري  له  مرستندیانو  د  زیاتره 

2۰۱5ز د اکتوبر اتمه.  له یادښتونو څخه، د  74  د مزار شریف د ډیالوګ 

 ،  IDLG ریاست  خپلواکه  حکومتولۍ  محلي  د  پالیسي((  ښکېلتیا  ټولنې  مدني  د  کې  حکومتولۍ  محلي  ))په  ریاست:  خپلواکه  حکومتولۍ  محلي  د    75
اتمه، کابل.  2۰۱5ز د نومبر  له لوړپوړي حکومتي چارواکي سره مرکه، د   IDLG د  2۰۱۳ز، کابل؛ 
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ټولنې  مدني  شمېر  یو  د  کې  هېواد  ټول  په  ضد  پر  وژنې  ییزې  ډله  رحمانه  بې  فرخندې  د  کې  کابل  په  ډول،  په  بېلګې  د  دی.76  کمزوری 
له  دې  ته  عاملینو  او  وشي  محاکمه  رڼه  چې  هیلې  دا  ټولنې  مدني  د  خو  وکړل.  تظاهرات  او  احتجاجونه  بېساري  غندنې  د  سازمانونو 
خانه  د  یوازې  چې  دی  دا  هم  اوس  عمل  غالب  کې  ضمن  په  مشورو  د  اړه  په  پالیسیو  د  نشوې.  پوره  شي،  ورکړل  سزا  سم  سره  قانون 
نړیوالو  او  االجلونو  ضرب  مرستندویانو  د  اکثر  ادارې  حکومتي  چې  کېږي  ځکه  کار  دا  کېږي.  مشوره  سره  ټولنې  مدني  له  لپاره  پرۍ 
بڼه  غبرګه  په  مثال  ښه  نسبتًا  یو  همکاریو  خپلمنځیو  ټولنې  مدني  او  حکومت  د  کړي.77  بشپړ  کار  ژر  باید  او  لري  وخت  کم  لپاره  غونډو 
د مدني ټولنې ګډو کاري ډلو )CSJWGs( جوړول دي چې په بېال بېلو سېکټورو –  لکه رسنیز کمېسیون )دا د رسنیو په اړه د خلکو 
د  وړاندې  پر  ښځو  د  او  کوي(  کار  وړاندې  پر  سرغړونې  حقونو  شویو  بندي  )د  ډله  کاري  توقیف  د  لري(،  سروکار  سره  شکایتونو  له 
کورونو  امن  ته  ښځو  هغو  او  څېړي  قضیې  فردي  تاوتریخوالي  د  وړاندې  پر  ښځو  د  چې  ده  ډله  اړخیزه  ګڼ  )دا  کمېسیون  تاوتریخوالي 
حکومتي  اړونده  د  کې  بېلګو  ټولو  شویو  ورکړل  په  کوي.  کار  کې   – وي(  مخامخې  سره  خطر  له  چې  ورکوي  پناه  یا  ورکوي  ځای  کې 
ملي  د  دي.78  کړې  اترې  خبرې،  او  ناستې  موخه  په  لټولو  هواري  ستونزو  د  خلکو  څانګو  بېلو  بېال  د  ټولنې  مدني  د  او  استازي  ادارو 
دویم،  او  ځنډ  د  کې  ټاکنه  په  وزیرانو  او  کابینې  د  بیا  او  کې  تایید  په  نتیجو  انتخاباتو  د  لومړی  راهیسې،  جوړېدو  له  حکومت  یووالي 
تړلې  سره  موضوع  له  یوازې  او  کمې  نسبتًا  مشورې  سره  سازمانونو  له  ټولنې  مدني  د  کبله،  له  خرابېدو  وضعیت  امنیت  د  وروسته  بیا 
البته، ښه شوي دي لکه د مدني  نو خراب اغېز لرالی شي. ځېنې اقدامات  او کمې سېسټماټیکې دي. که دا کار همداسې دوام ومومي 
ټولنې له ګډې کاري ډلې سره د تفاهملیک السلیکول ښایي د دې ننګونو ښه غبرګون وي. خو  بیا هم، د دې زیاته اړتیا ده چې له مدني 
او  شي  واورېدل  سطحو  دواړو  محلي  او  ملي  پر  او  موضوعاتو  او  سېکټورونو  ټولو  په  غږ  هغوی  د  او  وشي  مشورې  زیاتې  سره  ټولنې 
یوازې  او  وکړي  توجه  الرو  سېستماټیکو  زیاتو  پر  اړه  په  څار  موضوعاتو  د  باید  هم  فعالین  ټولنې  مدني  د  شي.79  وویالی  ځواب  ورته 

د غبرګون ښودو پر ځای نور کار وکړي. 

پایله  4 .۳
پېژندنه  لوبغاړو  یا  فعالینو  او  سازمانونو  ټولنې  مدني  د  کې  افغانستان  په  وروسته  2۰۰۱ز  تر  کې،  برخه  دې  په  لیکنې  د  کې،  ټوله  په 
او  رسوي  ته  جوړوونکو  پالیسي  اندېښنې  خلکو  د  چې  دي  شاملې  ټولنې  او  ډلې  سازمانونه،  هغه  کې  ټولنه  مدني  په  شوه.  وړاندې کړل 
برخو  بېلو  بېال  په  څنګه  سازمانونه  ټولنې  مدني  د  چې  شوه  کړل  روښانه  هم  دا  کې  برخه  دې  په  لوبوي.  رول  کې  اړیکو  په  حکومتولۍ  د 
لپاره کار کوي. دا هم واضحه کړل شوه  بڼو ودې  او د حکومتولۍ موثره  لري او څنګه د محاسبې، روڼوالي  له حکومت سره اړیکي  کې 
د  هم  چې  کار  شوراګانو  پرمختیایي  ییزو  سیمه  یا  محلي  د  لکه  شته،  پېچلتیاوې  ځېنې  کې  تعریفولو  او  پېژندنه  په  رول  د  دوی  د  چې 
اړینه ده  البته دا یادګېرنه  او هم پر محلي کچ د مدني ټولنې سازمان په توګه کار کوي.  حکومتولۍ جوړښت په توګه چارې پر مخ وړي 
چې د دوی په اړه دا پوهاوی په دې توګه غوڅ او د کاڼي کرښې مثال نه دی چې دا فرض کړل شي چې ګواکې د مدني ټولنې سازمانونو 
پېچلتیاوې  کې  اړیکو  په  سره  حکومت  له  او  داخلېږي  ته  ساحې  حکومتي  کله  کله  یې  چارې  چې  ده  سمه  دا  دي.  جال  نورو  له  څانګې  دا 

شته. ستونزې  هم  دننه  سازمانونو  دې  د  او  لري 

لپاره  انتظامي مېکانېزمونو رڼا واچول شوه چې حکومت یې د مدني ټولنې د مشروعیت  برخه کې پر هغو  یا فصل په دویمه  د دې باب 
السلیکول.  تفاهملیکونو  د  سره  شبکو  او  ډلو  له  او  نوملیکنه  سازمانونو  دې  د  ډول،  په  بېلګې  د  کاروي، 

واضحه  په  کې  پالیسیو  حکومتي  نورو  او   SMAF په  ژمنتیا،  سیاسي  حکومت  یووالي  ملي  د  شول،  وویل  مخکې  چې  څنګه  لکه 
کمښت  ستراتیژۍ  او  پالیسۍ  د  کې  برخه  په  تبلیغ  او  ترویج  ارزښتونو  حکومتولۍ  ښه  د  چې  شوه  کړل  روښانه  دا  او  ده،  شوې  تشریح 
او  کړنو  خپلو  د  او  روڼوالي  محاسبې،  د  اوسه  تر  دواړه،  حکومت  او  ټولنه  مدني  نو  ګورو  ته  واقعیتونو  ځمکنیو  چې  کله  خو  نشته. 
ملي  پر  حکومتولۍ  د  او  کې  سېکټورونو  حکومتي  په  کې،  نتیجه  په  دې  د  شوي.  بریالي  دي  نه  کې  برخه  په  تعقیب  او  کتنې  بیا  چارو 
سره،  ولس  له  یقینًا  او  ادارو  حکومتي  اړونده  برخو،  بېلو  بېال  له  ټولنې  مدني  د  چې  ده  اړتیا  ژمنتیاو  ال  د  سطحو  دواړو  ییزو  سیمه  او 

شي.  کړل  جوړ  اړیکي  بامانا  او  پیاوړي 

د  دی،  کارکوونکی  حکومتي  اوس  چې  مرکه  سره  مخکښ  داسې  یوه  له  ټولنې  مدني  د  کابل؛  ۱5مه،  د سېپټېمبر  2۰۱5ز  د  مرکه،  سره  فعال  له  ټولنې  مدني  د    76
شپږمه.   اکتوبر  د  2۰۱5ز  د  بلخ،  مرکه،  سره  مخکښ  له  ټولنې  مدني  د  کابل؛  اتمه،  سېپټېمبر  د  2۰۱5ز 

مداخلو  ازادیپاله  ))د  نعمت:  ورسره،  مشاهدې.  لیکوالې  یوې  لیکنې  د  اړه  په  مشورو  ټولنې  مدني  د  کې  سېکټورونو  یا  څانګو  امنیتي  او  پرمختیایي  په    77
وګورئ.  هم  مدیریت((  محلي  کې  دور  په  منځګړتوب  او 

ډیالوګونه.  او  مرکې  مشاهدې،  عمومي  ټیم  څېړنیز  د    78

اتمه.  اکتوبر  د  کال  2۰۱5ز  د  یادښتونه،  څخه  مکالمې  یا  ډیالوګ  له  شریف  مزار  د    79
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23 رول ټولنې  مدني  د  لپاره  ودې  حکومتولۍ  ښه  د  کې  افغانستان  په 

د مدني ټولنې او حکومت ننګونې. 5

مهمې  ځېنې  او  موجودګي  جنګساالرانو  د  کې  جوړښت  حکومتي  په  او  کارکوونکي  نامسلکي  ناامني،  فساد،  اداري 
او  کموالی  اګهۍ  خلکو  د  خپلویپالنه،  چارې،  حمایوي  یا  امتیاز  اخیستل،  ګټه  ناسمه  واکه  قانوني  له  لکه  ستونزې 
نورې داسې ډېرې بېلګې شته چې په افغانستان کې یې د مدني ټولنې سازمانونه او فعالین ننګولٍي دي او د دې المل 

ده.8۰  ولسواکي  نوې  افغانستان  چې  دی  دا 

لیکنې  د  دي.  مخامخ  سره  ننګونو  بېشماره  له  کې  دودولو  په  روڼوالي  او  محاسبې  حکومتولۍ،  ښه  د  حکومت  او  ټولنه  مدني  افغاني 
به  کې  پای  په  او  کېږي  شننه  ننګونو  د  حکومت  او  ټولنې  مدني  د  وروسته  کېږي،  وړاندې  ارزونه  عمومي  ننګونو  دې  د  کې  برخه  دې  په 

شي. هوارېدای  څنګه  ننګونې  دا  چې  کېږي  روښانول  دا 

د ننګونو عمومي ارزونه 5 .۱
د مرکو او مکالمو یا ډیالوګونو پر بنسټ الندې بیان کړل شوي دي چې د مشارکت، محاسبې او روڼوالي )یانې ښه حکومتولۍ( دودولو 
دخیلو  یا  اړونده  مهال،  پر  څېړنې  دې  د  توګه،  په  مثال  د  دي.  هم  بعدي(  )کثیر  اړخیزه  ګڼ  بلکې  دي  پېچلې  یوازې  نه  ننګونې  ته  مخې 
ادارو  حکومتي  او  ټولنې  مدني  د  او  کار  کمزوري  ادارو  دولتي  د  خرابېدو،  وضعیت  امنیت  د  کې  ټوله  په  چارواکو  او  فعالینو  کسانو، 
او  دي  سازمانونه  یوازیني  ټولنې  مدني  د  چې  فکر  ناسم  دا  اړه  په  موسسو  ناحکومتي  د  او  اړیکي  کړکېچن  منځ  تر  چارواکو  او  فعالینو 
اړیکو  په  منځ  تر  فعالینو  ټولنې  مدني  او  حکومت  د  وکړه.  اشاره  ته  یادولو  نوم  په  فعاالنو  ټولنې  مدني  د  مشرانو  موسسو  ناحکومتي  د 
ترسره  په  بهیرونو  ډیالوګ  تعمیري  د  او  کموالی  استازیتوب  د  کېدل،  پوره  نه  هیلو  سیاسي  د  نشتوالی،  اعتماد  د  کموالی،  باور  د  کې 
کې  برخه  په  سازۍ  فیصله  سیاسي  د  هم  شویو  مرکه  ځېنو  څخه  ټولنې  نړیوالې  له  دي.8۱  جوت  اراده  سیاسي  او  همغږي  کمزورې  کې  کولو 
یوه  چارو  ټولنې  مدني  د  ښکاري.82  اېجنډا  شوې  تپل  بهره  له  ورکونه  حساب  چې  ویل  ویې  او  ورکړ  نظر  اړه  په  کلتور  محدود  روڼوالي  د 
پوه وویل، ))ناحکومتي موسسو ته له بهره جوړو شویو سازمانونو په توګه یا د پېښو، غونډو او سفرونو وغیره، پر وخت د کار ورکولو 
سرچینو په توګه کتل کېږي((.8۳ له دې څخه دا نظر پیدا کېږي چې چون ناحکومتي موسسې او حکومت له بهره تمویلېږي نو یوازې باید 
منځ  تر  ټولنو  ځایي  او  ټولنې  مدني  حکومت،  د  اوسي.  ورکوونکي  ځواب  دې  ته  ولس  چې  ده  نه  اړینه  او  ورکړي  حساب  ته  مرستندویانو 
یا  جنګساالران  او  چارواکي  ککړ  فساد  اداري  په  او  جنایتونو  جنګي  په  چې  ځکه  دی  المل  حاکمیت  کلتور  معافیت  د  اړیکي  ننګونکي 
ورکړل  توګه  په  امتیاز  د  دندې  واک  د  ورته  کې  حاالتو  سیاسي  په  وروسته  کال  2۰۰۱ز  تر  بلکې  دي  نه  شوي  محکمه  وخت  هېڅ  زورواکي 
محاسبوي  او  جوړونه  بودیجه  او  پالن  قانون،  په  حکومت  د  وویل،  خلکو  ناستو  کې  مکالمو  په  او  شویو  مرکه  برسېره،  دې  پر  دي.  شوې 
او  مسوولیتونه  دندې،  چې  نشته  هم  ضابطه  داسې  ورسره،  او  نشته  اپروچ  ډېموکراټیک  یا  ولسواکه  شوی  تعریف  سم  یو  کې  اړیکو 
فعالینو  جوړښتونه(  رسمي  او  نارسمي  محلي  حکومتولۍ  د  )یا  څنډو  او  حکومت(  )مرکزي  مرکز  د  کړي.  روښانه  ډول  سم  په  فرایض 
کمزورې  له  کې  برخه  په  رسولو  خدمتونو  د  توګه  موثره  په  اکثر  ننګونه  دا  ده.  ننګونه  مهمه  بله  یوه  اړیکي  کمزوري  منځ  تر  چارواکو  یا 
بهیرونو  په  حکومتولۍ  د  او  اړیکو  والړو  امتیاز  پر  یا  حمایوي  له  او  محاسبې  ناکافي  له  سطحو  ټولو  پر  قابلیتونو،  او  وړتیاو  اداري 
ډول  ځانګړي  په   – سازمانونو  ټولنو  مدني  د  شویو  مرکه  شمېر  یو  وي.  موازي  سره  ګډولو  له  سازمانونو  ټولنې  مدني  شویو  منتخبو  د  کې 

ناحکومتي موسسو – په اړه د منفي فکر یا نظر حواله ورکړه چې دا یو بهرنی تصور دی او مرستندویان یې چلوي. 

22مه.  2۰۱5ز د اکتوبر  8۰  مرکه شوی، د ځوانانو مخکښ او د بشري حقونو فعال، کابل، د 

8۱  مرکه شوی، د ناحکومتي موسسې مخکښ، کابل، د 2۰۱5ز د اکتوبر ۱5مه؛ مرکه شوی، د نړیوالې ناحکومتي ادارې یو مشر، کابل، د 2۰۱5ز کال د اکتوبر 
۱5مه. سېپټېمبر  د  2۰۱5ز  د  کابل،  فعال،  ټولنې  مدني  د  شوی،  مرکه  22مه؛ 

۱4مه.  2۰۱5ز کال د اکتوبر  ټولنې فعال، کابل، د  28مه؛ مرکه شوی، د مدني  2۰۱5ز کال د سېپټېمبر  نړیوالې همکارۍ مشاور، کابل، د  د  82  مرکه شوی، 

۱4مه.  2۰۱5ز کال د اکتوبر  8۳  مرکه شوی، د مدني ټولنې فعال، کابل، د 
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د مدني ټولنې ننګونې  5 .2
د ټولشموله تصور او مشروعیت نشتوالی او په خلکو کې د مدني ټولنې سازمانونو په اړه ناسم پوهاوی

د  اړه  په  ټولنې  مدني  د  خو  ځکه  نو  دی،  نه  څوک  او  دی  شامل  کې  سازمانونو  په  ټولنې  مدني  د  څوک  چې  نشته  نظر  یو  دې  پر  اوسه  تر 
4.۱مه برخه وګورئ(. یو شمېر مرکه شویو د ناحکومتي موسسو )چې د  2.4مه او  یوه ټولشموله تصور اړتیا زیاته لیدل کېږي )د لیکنې 
افغاني مدني ټولنې استازیتوب کوي( په اړه منفي نظر ته اشاره ورکړه او ویې ویل چې د بېال بېلو الملونو پر اساس یې مشروعیت کم 
مرستندویانو  د  سازمانونه،  ټولنې  مدني  د  الندې((  واک  تر  حکومت  ))د  کارول،  ټولنې  مدني  د  لپاره  ګټو  ډلو  یا  شخصي  د  لکه:  دی، 
له  اغېز.84   منفي  اشر  یا  کلتور  دودیز  پر  کولو  مرستې  ځان  د  خپله  او  سیالۍ  تړلې  ورسره  او  تکیه  پیسو  بهرنیو  پر  اهداف،  خوښې  د 
ګوري  سترګه  په  ډلو((  ))هدفي  د  ته  ولس  لپاره  اهدافو  تمویل  یا  پروژو  د  موسسې   – کېدل  پرې  تړون  موسسو  ناحکومتي  د  سره  ټولنو 
– د مدني ټولنې سازمانونو استازیتوب او مشروعیت ته او د هغوی تر منځ د پیدا کېدونکي درز او سیالۍ ته زښت زیان رسوي.85 له 
کلتورونو  بهرنیو  د  چې  دي  ادارې  داسې  دا  چې  کېږي  انګېرل  داسې  کې،  قضیه  په  موسسو  ناحکومتي  د  ډول  ځانګړي  په  عالوه،  دې 
که  روښانوي.  مقاومت  مشرانو  دیني  او  دودیزو  لکه  سازمانونو  نورو  ټولنې  مدني  د  وړاندې  پر  دې  د  ښایي  همدا  دي،  الندې  نفوذ  تر 
خبرې  ژبه  په  ولس  عام  د  باید  هغوی  چې  ده  اړینه  دا  نو  وکړي  استازیتوب  څانګو  ټولنې  مدني  د  چې  غواړي  سازمانونه  ناحکومتي 
د  ټولنې  مدني  د  چې  برخوال  ډیالوګ  یا  مکالمې  د  کې  کابل  په  وکړي.86  درناوی  موضوعاتو  حساسو  او  رواجونو  هغوی  د  او  وکړي 
شوراګانې  ټولنو  ځایي  د  بلکې  کوي،  نه  استازیتوب  ټولنې  مدني  د  سازمانونه  ناحکومتي  یوازې  وویل،  کاوه،  یې  استازیتوب  ښځو 
او جوماتونه چې پکې د ولسي مسلو په اړه غونډې کېږي او پرېکړې کېږي، هغوی یې هم کوي.87 دوی پر دې ټینګار وکړ چې دا اړینه 
کلیوالو  د  کابل  د  شي.  وپېژندل  توګه  مشارکتي  یا  ټولشموله  ال  په  ټولنه  مدني  چې  شي  کړل  وړاندې  ستراتیژي  جامع  داسې  یوه  چې  ده 
موضوع  کېدو  پرې  اړیکو  یا  تړاو  د  منځ  تر  خلکو  او  موسسو  ناحکومتي  د  ګډونوال  مشر  یوه  او  استازي  شورا  ټولنیزې  ولسوالیو 
بیا د مدني ټولنې برخه نشي ګڼل کېدای: ))که  پورته کړه او ویې ویل چې که دا موسسې د خلکو یو ځای کولو پر ځای هغوی وېشي نو 
باید  فعالیتونه  ټولنې  مدني  د  کوي...  نه  باور  ورباندې  خلک  چې  ده  خبره  ښکاره  نو  وېشي  ډلې  بېلې  بېال  سازمانونه  ټولنې  مدني  د 
تر  اخوا،  ښارونو  له  باید  فعالیتونه  دا  وي،  نه  محدودې  خانه  اکبر  وزیر  او  اهلل  فتح  قلعه  نو،  شهر  لکه  سیمو  شتمنو  تر  کابل  د  یوازې 
له پامه  یاده شوه هغه د مدني ټولنې او خصوصي سېکټور اړیکو  ننګونه چې  بله  کلیوالو سیمو هم وغځېږي((.88 په دې څېړنه کې یوه 
نه  به  تل  او  دي  نه  دوامداره  پیسې  نړیوالو  د  لپاره  فعالیتونو  ټولنې  مدني  د  چې  وویل  ګډونوال  یوه  ډیالوګ  د  ده.  موضوع  غورځولو 
سره  سېکټور  خصوصي  افغان  له  لپاره  دوامدارۍ  اوږدمهاله  خپل  د  چې  ده  کار  په  ته  سازمانونو  ټولنې  مدني  د  ځکه  نو  کېږي.  ورکول 
د  اوسه  تر  چې  شوه  ښکاره  کې  مرکو  په  سره  غړو  ځېنو  له  سېکټور  خصوصي  د  کې  شریف  مزار  او  کابل  په  کړي.  جوړ  اړیکي  پیاوړي 
برسېره،  دې  پر  خو  دي.  شوې  سره  تر  ډول  یوازې  په  پرته،  سېکټوره  خصوصي  له  چارې  وکالتي  ټولنې  مدني  د  اړه  په  اندېښنو  ولسي 
لرونکو  نفوذ  یا  بااثره  نورو  او  مشرانو  دیني  له  ډول  په  بېلګې  د  کړي،  کمې  فاصلې  دا  سېکټور  خصوصي  چې  دي  شوې  هڅې  داسې 
4.۱ برخه وګورئ( خو د مدني  خلکو سره پر ولسي موضوعاتو لکه روڼوالي یا د اداري فساد پر ضد په مبارزه کې ګډ کار شوی )پورته 

شوی.  دی  نه  کار  سېسټماټیک  کې  برخه  په  کولو  پیاوړي  د  اړیکو  معکوسي  د  منځ  تر  سېکټور  خصوصي  او  ټولنې 

مرکه  ۱6مه؛  اکتوبر  د  کال  2۰۱5ز  د  کابل،  غړی،  سازمان  ناحکومتي  د  شوی،  مرکه  ۱5مه؛  سېپټېمبر  کال  2۰۱5ز  د  کابل،  فعال،  ټولنې  مدني  د  شوی،  مرکه    84
22مه: مرکه  2۰۱5ز کال د اکتوبر  ۱4مه: مرکه شوی، د نړیوالې ناحکومتي موسسې یو مشر، کابل، د  2۰۱5ز کال د اکتوبر  شوی، د مدني ټولنې چارو پوه، کابل د 

شپږمه. اکتوبر  د  کال  2۰۱5ز  د  بلخ،  شبکه،  ټولنې  مدني  د  شوی، 

څلورمه اکتوبر  د  کال  2۰۱5ز  د  بلخ،  مخکښ،  ټولنې  مدني  د  شوی،  مرکه    85

2۱مه.  ډېسېمبر  د  کال  2۰۱5ز  د  یادښتونه،  څارنیز  یا  مشاهداتي  ډیالوګه  له  کابل  د    86

2۱مه.  ډېسېمبر  د  کال  2۰۱5ز  د  ډیالوګ،  کابل  مخښکه،  ښځینه  ټولنې  مدني  د    87

2۱مه.  2۰۱5ز کال د ډېسېمبر  88  یو مشر ګډونوال، کابل ډیالوګ، د 
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25 رول ټولنې  مدني  د  لپاره  ودې  حکومتولۍ  ښه  د  کې  افغانستان  په 

د مدني ټولنې اواز انحصارول، نیمه یا جعلي مشروعیت او اداري فساد

او  خوځښت  خلکو  د  نو  نشي  پاتې  طرفه  بې  برخې  دواړه  مذهبي  او  سیکولر  سازمانونو  ټولنې  مدني  افغاني  د  که 
وي.89  کار  ګران  ډېر  به  منظمولو 

انحصارول  اواز  یا  غږ  ټولنې  مدني  د  لوري  له  خلکو  بانفوذه  هغوی  د  هغه  شوه  ښکاره  چې  ننګونه  مهمه  یوه  کې  خبرو  په  شویو  مرکه  د 
هغې  له  او  ملي  پر  پدیده  دا  چې  ښکاري  داسې  تړي.9۰  یې  پورې  ځانه  له  یا  ورکوي  کریډېټ  ته  ځان  لپاره  کار  هر  ټولنې  مدني  د  چې  دي 
فعاالنو  اوسنیو  هغو  ځېنو  ټولنې  مدني  د  شویو  مرکه  ځېنو  کې  شریف  مزار  او  کابل  په  ده.  موجوده  سطحو  دواړو  محلي(  )یا  ښکته  پر 
د  کلونو  تر  خو  کوي  دعوه  استازیتوب  ټولنې  مدني  افغاني  د  کې  کنفرانسونو  او  غونډو  محلي  او  ملي  په  چې  وښود  نارضایت  کاره  له 
ولس  له  کې  ټوله  په  خو  لري  اړیکي  پیاوړي  سره  چارواکو  حکومتي  او  مرستندویانو  له  فعاالن  دا  وتلي.  دي  نه  سیمو  شتمنو  له  کابل 
مرستندویانو  له  فعالینو  ځېنو  د  بریده  یوه  تر  عمل  دا  لري.9۱  اړیکي  سم  سره  نشت  له  یا  کمزوري  سره  حوزو  یا  ساحو  له  کار  خپل  د  او 
یا  ))رسیدل  ته  فعاالنو  دې  چې  دی  تړلی  هم  سره  دې  له  بریده  یوه  تر  خو  کېږي  کبله  له  اړیکو  پیاوړو  د  سره  چارواکو  حکومتي  له  یا/او 
کاروي.  لپاره  پرۍ  خانه  د  دوی  نو  وي  اړتیا  مشورو((  ټولنې  ))مدني  د  کبله  له  دالیلو  رسمي  ځېنو  د  چې  کله  او  ده  اسانه((  رسیدګي 
او  مرستندویانو  له  فعالین  چې  ځکه  دی  زېږېدلی  مشروعیت  جعلي  یا  نیمه  ډول  یو  چې  دی  المل  همدا  خبره،  په  شویو  مرکه  ځېنو  د 
ناحکومتي  د  بولي.92  نامشروع  یې  هغوی  کوي،  چې  استازیتوب  حوزو  او  خلکو  هغو  د  خو  لري،  اړیکي  افقي  مشروع  سره  چارواکو 
فساد  اداري  د  کېږي.  بحث  مسلسل  اړه  په  فساد  اداري  زیات  او  نشتوالي  روڼوالي  د  منځ  تر  ادارو  حکومتي  او  قراردادیانو  موسسو، 
حکومتي  پر   – هغه  موسسو  ناحکومتي  د  ډول  ځانګړي  په   – غړي  ټولنې  مدني  د  چې  ځکه  دی  اړخ  یو  ستونزې  د  کول  پورې  تورونه 
موسسو  همدې  پر  بیا  چارواکي  حکومتي  سم،  ورسره  خو  کوي  پورې  تور  خپلویپالنې  او  فساد  اداري  پراخ  د  وزارتونو  او  چارواکو 
کې  څېړنه  دې  په  خو  ده،  نه  تړلې  سره  موضوع  له  لیکنې  دې  د  شننه  ژوره  اغېزونو  او  الملونو  فساد  اداري  د  کوي.  پورې  تورونه  دا 
ولس(  کوونکی  السه  تر  مرستو  )د  عمودي  او  مرستندویانو(  او  )حکومتي  افقي  پر  لپاره  محاسبې  او  روڼوالي  د  چې  شوه  معلومه 
حکومت  د  سطحو  دواړو  محلي  او  ملي  پر  او  زېږوي  النجې  ال  او  ده  ننګونه  مهمه  چې  نشته  مېکانېزمونه  سېسټماټیک  سطحو  دواړو 
او مدني ټولنې څانګو تر منځ د کمزورو اړیکو باعث کېږي. د بېلګې په ډول، د مزار شریف په ډیالوګ کې ګډونوالو وښوده چې څنګه 
ناحکومتي  د  کې  مکالمه  په  غورځوي.  پامه  له  غوښتنې  معلوماتو  شورا  والیتي  د  اړه  په  بودیجو  او  پروژو  د  موسسې  ناحکومتي 
موسسو ګډونوالو په خپله دفاع کې وویل چې لومړی خو هغوی له قانون سره سم مکلف نه دي چې والیتي شورا دا دا معلومات ورکړي 
اړه  په  بل دا چې هغوی دعوه وکړه چې که د پروژو  او  اړه جزییات ورکوي  په  او بودیجې  ته د پروژو  ځکه چې هغوی د اقتصاد وزارت 
فساد  اداري  د  یې  یا  راوړي  فشار  لپاره  ګمارلو  خپلوانو  خپلو  د  ورباندې  هغوی  نو  کړي  شریک  معلومات  سره  غړو  له  شورا  والیتي  د 
چې  شي  پیاوړی  مېکانېزم  سېسټماټیک  داسې  چې  ده  اړتیا  اړیکو  فعاله  د  خواو  دواړو  د  چې  دی  المل  همدا  ګواښي.9۳  تورونو  په 
انحصار  د  السرسي  پر  ته  معلوماتو  خوا  له  نورو  او  سیاستواالنو  بانفوذه  زورواکو،  د  خو  ورکوي  دوده  ته  روڼوالي  او  ورکونې  حساب 

کوي.  مخنیوی 

د دندو، حکومتولۍ موضوعاتو ژورې پوهې او مکالمې وړتیاو غیر واضحه تعریف

)لکه  موضوعاتو  حکومتولۍ  د  او  کړي  مشخصې  دندې  چې  ده  اړینه  ته  ټولنې  مدني  وویل  فعاالنو  ناحکومتي  او  حکومتي  شمېر  یو 
کې،  بېلګو  زیاتره  په  ولري.  پوهه  ژوره  اړه  په  مسوولیتونه(  او  دندې  حکومتي  موضوعات،  پالیسوي  او  قانوني  لومړیتوبونو،  ملي 
تایید  هم  یا  او  شوې  نهایي  پالیسي  یا  چې  ول  شامل  وخت  هغه  کې  بهیر  په  جوړونې  پالیسي  حکومتي  د  یوازې  فعالین  ټولنې  مدني  د 
چې  ویل  ویې  او  درلود  هم  فعالینو  محلي  موسسو  ناحکومتي  او  حکومت  د  نظر  دا  کاوه.  نه  ګډون  وخت  هېڅ  پکې  یې  یا  او  وه  شوې 
عملي  نشي  وخت  پر  یې  یا  او  کاروالی  نشي  یا  یې  هغوی  نو  کېږي  سپارل  پالیسۍ  کله  ورته  چې  کبله  له  کېدو  نه  مشورو  د  مخه  له  وار 
ډیالوګ  د  دوی  چې  دي  اړین  اړیکي  تعمیري  سره  حکومت  له  چې  وکړ  ټینګار  ګډونوالو  مکالمې  یا  ډیالوګ  د  برسېره،  دې  پر  کوالی. 
یا  وکالت  چې  ورکړ  دلیل  هغوی  وشوې  خبرې  سره  فعاالنو  کومو  له  حقونو  بشري  د  چې  لپاره  څېړنې  دې  د  شي.  ومنل  توګه  په  ملګرو 
دا  چې  شي  ته  رامنځ  پوهاوی  داسې  باید  اړه  دې  په  بلکې  شي((  راوستل  فشار  حکومت  ))پر  چې  کېږي  ویل  نه  ته  دې  یوازې  محاسبه 

2۰۱5ز کال د اکتوبر لومړۍ.  89  مرکه شوی، ازاد خبریال، کابل، د 

2۰۱5ز؛ مرکه شوی، د پارلېمان  ۱6 اکتوبر  2۰۱5ز؛ مرکه شوی، د ناحکومتي موسسې مخکښ، کابل،  8 اکتوبر  9۰  د مزار شریف له ډیالوګه څارنیز یادښتونه، 
2۰۱5ز.  سېپټېمبر   ۱5 کابل،  پوه،  اکاډیمیک  شوی،  مرکه  2۰۱5ز؛  سېپټېمبر   ۱2 کابل،  وکیل، 

2۰۱5ز؛ مرکه شوی، د پارلېمان  ۱6 اکتوبر  2۰۱5ز؛ مرکه شوی، د ناحکومتي موسسې مخکښ، کابل،  8 اکتوبر  9۱  د مزار شریف له ډیالوګه څارنیز یادښتونه، 
2۰۱5ز.  سېپټېمبر   ۱5 کابل،  پوه،  اکاډیمیک  شوی،  مرکه  2۰۱5ز؛  سېپټېمبر   ۱2 کابل،  وکیل، 

2۰۱5ز.  سېپټېمبر   ۱5 کابل،  پوه،  اکاډیمیک  شوی،  مرکه    92

2۰۱5ز. اکتوبر   8 یادښتونه،  څارنیز  ډیالوګه  له  شریف  مزار  د    9۳
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ده  اشاره  ته  ننګونې  هغې  اصاًل  دا  ده.94  برخه  بهیرونو  اړیکو  یا  مکالمې  تعمیري  د  اساس  پر  اګهۍ  او  وړاندیزونو  سمو  د  فعالینو  د 
کې  برخو  په  محاسبې  او  وکالت  د  بیا  او  وړاندیزونو  تعمیري  د  کې  بهیرونو  په  پرېکړو  د  منځ  تر  فعالینو  بېلو  بېال  ټولنې  مدني  د  چې 
کال  2۰۱5ز  په  اصاًل  عمل  دا  کېدای.95  نشي  پرته  السرسي  مناسب  له  ته  معلوماتو  اړونده  کار  دا  خو  نشته.  وړتیا  رسېدو  د  ته  نتیجو 
او  وکالت  ګډ  اوږدمهاله  تر  استازو  ټولنې  مدني  او  رسنیو  د  قانون  دا  او  شي  کېدای  ترسره  مخې  تر  قانون  السرسي  د  ته  معلوماتو  کې 

شو.  جوړ  وروسته  فعالیت 

د البي کولو او وکالت ستراتیژیانو خپلول او نوي کول

وینا:  په  استازي  یوه  د  وکړ.  ټینګار  اړتیا  د  ستراتیژیو  وکالت  او  البي  کېدونکو  عملي  او  نویو  د  استازو  مخکښو  ځېنو  ټولنې  مدني  د 
))که اوسني حکومت ته په دې اړه البي وشي چې د مشرتابه په ځایونو کې ښځو ته ال زیاته ونډه ورکړي نو دا به د وخت ضایع کولو مانا 
یا وکالت ستراتیژي  نو د البي کولو  به پر لوړپوړو څوکیو زیات ځای ورکوي.  ته  له مخه ژمنه کړه ده چې ښځو  ولري ځکه ولسمشر وار 
وکړو  پام  ته  خبرو  بېلو  بېال  باید  کې  برخه  دې  په  او  وروپېژنو  یې  ته  حکومت  او  کړو  پیدا  ښځې  قابلې  څنګه  چې  وي  والړه  دې  پر  باید 
استازو  له  ټولنې  مدني  د  چې  وویل  کارکوونکو  حکومتي  شویو  مرکه  ځېنو  همداراز،  نور((.96  او  استازیتوب  او  تنوع  قابلیت،  لکه 
سره غونډې د ))وخت ضایع کول(( دي ځکه چې هغوی هم هغه زاړه پیغامونه تکراروي چې حکومت ورته وار له مخه ژمن دی. دا خبره 
څه  د  چې  کړي  باوري  دا  چې  خوري  سمون  سره  څانګو(  نورو  ځېنو  ټولنې  مدني  د  )او  کارکوونکو  له  موسسو  ناحکومتي  د  زیاته  اصاًل 
لپاره چې وکالت کوي د هغې په اړه خوځښت رامنځ ته کړي، اسانتیاوې پیدا کړي او تازه او ګټور معلومات ولري. ورسره، ځېنو مرکه 
السلیک  )د  اړیکو  یا  کارونو  شویو  اعالن  او  لیکونو  هوکړه  غونډو  د  سره  سازمانونو  له  ټولنې  مدني  د  حکومت  چې  وکړه  ګیله  شویو 

کوي.  نه  پوښتنه  بیا  ګډون(  په  لیک  هوکړه  شوي 

حمایوي سیاست او د مدني ټولنې رول روابطو سیاسي کول

وزیر  چې  هغو  تر  او  ورکوي  خبر  فساد  اداري  د  کې  پروژو  په  وزارتونو  مشخصو  د  ته  وکیل[  پارلېمان  ]د  خلک  حوزې  د  چې  کله 
د  یې  پکې  چې  پټوي  چارې  هغه  خپلې  کارولو،  په  اړیکو  حمایوي  یا  امتیازي  د  او  ورکوي  رشوت  هغه  کېږي،  وربلل  ته  پارلېمان 
له کبله دا ناشونې شي چې پر پارلېمان د محاسبې یا روڼوالي لپاره تکیه وشي.97  قوانینو، اصولو او ضابطو سرغړونه کړې وي. د دې 

حساب  چې   – ده  اداره  شوې  ټاکل  توګه  ولسواکه  په  چې   – لپاره  پارلېمان  د  دا  حاکمیت  اړیکو  سیاسي  حمایوي  د  څنګ،  تر  نورو  د 
د  هم  لپاره  ادارو،  ناحکومتي  د  ډول  ځانګړي  په  ټولنې،  مدني  د  اړیکي،  حمایوي  کړي.  ته  رامنځ  )شفافیت(  روڼوالی  یا  وغواړي 
کولو  عملي  پروګرامونو  او  پروژو  د  یا  قابلیت  د  چې  کوي  تکیه  کسانو  هغو  پر  هغوی  چې  ځکه  ده  نمونه  یوه  لپاره  غوښتنې  حساب 
شریکه  خبره  دا  سره  ګډونوالو  له  کې  ډیالوګ  په  شریف  مزار  د  چې  کله  خو  شوي.  ګمارل  دي  نه  بنسټ  پر  پوهې  د  اړه  په  سیمو  د  لپاره 
لرونکي  وړتیا  یا  قابلیت  کې  سیمو  په  چې  نیسي  خلک  ځکه  بهره  له  هغوی  چې  وویل  استازو  ځېنو  موسسو  ناحکومتي  د  نو  شوه  کړل 
هم  به  کار  چې  شي  کوالی  پیدا  کسان  داسې  سیمو  خپلو  له  هغوی  چې  وکړه  ادعا  غړو  ټولنې  مدني  کچ  ولسوالۍ  د  خو  دي،  کم  خلک 
د  کې  موسسو  لویو  په  یا  مشر  موسسې  ناحکومتي  ))د  وویل:  ګډونوال  یوه  ورکوي.  هم  حساب  کار  خپل  د  به  ته  ټولنو  خپلو  او  کړي  سم 
پروژې منتظم اکثر خپلوانو ته مهمې دندې سپاري او چې کله ستونزه پیدا شي هغه کس ورک شي((.98 په پراخه توګه، دا بېلګه د ښه 
ښیي  ننګونې  شوې  والړې  کبله  له  نظام  حمایوي  هغه  د  کې  کولو  عملي  په  روڼوالي  او  محاسبې  مشارکت،  لکه  اصولو  د  حکومتولۍ 

دی.  خپور  کې  فعالینو  او  سازمانونو  ناحکومتي  او  حکومت  په  چې 

ولسمشریزو  تر  کال  2۰۱4ز  د  بالخصوص  دا  وکړه.99  اشاره  ته  کېدو  سیاسي  رول  ولسي  ټولنې  مدني  د  شویو  مرکه  ځېنو  سره،  دې  له 
انتخاباتو وروسته زیات جوت شوی دی ځکه چې هغه مهال د بېال بېلو ډلو، سازمانونو او د مدني ټولنې کارکوونکو سیاسي لوري یا 
پېژندل  توګه  په  فعاالنو((  ټولنې  ))مدني  د  چې  کارکوونکي  موسسو  ناحکومتي  زیاتره  د  ډول،  په  بېلګې  د  شو.  زیات  عمل  طرفدارۍ 
ملي  ټولې  شاوخوا  سربېره  دې  پر  خو  ونکړي،  کیمپېن  یا  مالتړ  نوماند  مشخص  کوم  د  او  ونلري  نظر  یا  دریځ  سیاسي  باید  هغو  کېږي 
د  یې  ښکاره  په  او  کړ  ملګری  سره  یوه  له  کې  نوماندانو  مهمو  دوو  په  کې  ټاکنو  په  ځانونه  غړو  ټولنې  مدني  د  او  موسسې  ناحکومتي 

اکتوبر پینځمه.  د  کال  2۰۱5ز  د  بلخ،  مخکښ،  حقونو  بشري  د  شوی،  مرکه  څلورمه؛  اکتوبر  د  کال  2۰۱5ز  د  شریف،  مزار  فعال،  حقونو  بشري  د  شوی،  مرکه    94

کابل،  زیاتول((،  برخه  ټولنې  مدني  د  کې  برخه  په  جوړولو  پالیسیو  او  قانون  د  کې  افغانستان  په  کمول:  ))واټنونه  زمان:  ادریس  او  اېراپیټیانتڅ  انیکا    95
2۰۱۰ز.  انټرنیشنل،  کاونټرپارټ 

اتمه.  سېپټېمبر  د  کال  2۰۱5ز  د  کابل،  مخښکه،  یوه  ټولنې  مدني  د  شوې،  مرکه    96

2۰۱5ز.  سېپټېمبر   ۱2 کابل،  وکیل،  پارلېمان  د  بلخ  له    97

2۰۱5ز.  ۰6 اکتوبر  سره خبرې، مزار شریف،  غړي  له  والیتي شورا  2۰۱5ز؛ د  ۰8 اکتوبر،  یادښتونه،  له ډیالوګه مشاهداتي/ څارنیز  98  د مزار شریف 

2۰۱5ز.  سېپټېمبر   ۱5 کابل،  پوه،  اکاډیمیک  شوی،  مرکه  2۰۱5ز؛  اکتوبر،   ۰۱ کابل،  خبریال،  ازاد  شوی،  مرکه    99



ننګونې حکومت  او  ټولنې  مدني  2017د 

27 رول ټولنې  مدني  د  لپاره  ودې  حکومتولۍ  ښه  د  کې  افغانستان  په 

موسسو  ناحکومتي  د  چې  زیانمنوي  اصول  هغه  طرفۍ  بې  او  پریوالي  بې  د  اصاًل  کار  دا  کاوه.۱۰۰  کیمپېن  ورته  یې  یا  ښوده  مالتړ  هغوی 
کېږي.۱۰۱ هیلې  او  غوښتنه  درناوي  د  ډول  ځانګړي  په  یې  څخه  هغو  له  ټولنې  مدني  د  او  عمومًا  یې  څخه  کارکوونکو  له 

د ناحکومتي سازمانونو ولس تر منځ کمزوري عمودي اړیکي او د ټیټې سطحې سازمانونو ارزونې مشکالت

لکه پورته چې ذکر شوې، له حکومت سره د افقي اړیکو پرتله، د مدني ټولنې سازمانونو او ولس تر منځ کمزوري عمودي اړیکي - په 
ځکه  کوي  پیدا  پوښتنه  مهمه  مشروعیت  د  نکته  دا  دي.  شوې  پېژندل  توګه  په  ننګونې  یوې  د   - سازمانونو  د  کې  کابل  په  ډول  ځانګړي 
چې د محلي اوازونو مالتړ لپاره کلیوالې او د ټیټې سطحې مدني ټولنې ته په السرسي کې زښت زیات خنډونه دي.۱۰2 دا سمه ده چې د 
له خپلو  له کبله په کلیوالو سیمو کې  ته د خطر  دې کمزورو اړیکو یو المل امنیتي حاالت دي ځکه چې د مدني ټولنې غړي خپل امنیت 
پر  چې  نشته  الرې  یا  اپروچونه  او  ستراتیژۍ  سېسټماټیکې  داسې  چې  ده  سمه  هم  دا  خو  تینګوالی،  نشي  اړیکي  پیاوړي  سره  حوزو  
مشارکت، ګډونوالۍ او عمودي محاسبې تمرکز وکړي. د دې ننګونې یادونه د رسنیو په برخه هم وشوه ځکه چې د ښاري ټولنو پرتله، 

دی.۱۰۳ ناشونی  سفر  ته  سیمو  شمېر  یو  هېواد  د  کبله  له  ناامنیو  د  چې  ځکه  دی  کم  پوښښ  کې  سیمو  کلیوالو  په 

د حکومت له لوري د مدني ټولنې سازمانونو او رسنیو د کنټرول ګواښونه

په  استازو  د  حقونو  ښځو  او  عدالت  حقونو،  بشري  د  هغوی  نو  وکړې  مرکې  سره  کارکوونکو  ځېنو  له  ټولنې  مدني  د  چې  ډلې  څېړنیزې 
محدود  یاغیانو  طالب  تر  یوازې  او  کېږي  ځایونو  بېلو  بېال  له  ګواښونه  دا  کړل.  ګوته  په  ګواښونه  بېل  بېال  وخت  پر  دندو  خپلو  د  توګه 
په  مثال  )د  کړي  خپاره  رپورټونه  یا  خبرونه  موضوعاتو  حساسو  پر  خبریاالن  دوی  د  چې  کله  وویل،  شوي  مرکه  یوه  کې  رسنیو  په  دي.  نه 
باوري کړي. دا کار  ته ګرانه شي چې د هغوی ساتنه  بیا دوی  نو  اړه(  په  او اداري فساد تورونو  توګه د رشوت، بشري حقونو سرغړونو 
تر  زورواکي  ځایي  د  چې  وړي  مخ  پر  دنده  کې  سیمو  هغو  په  یا  کوي  کار  سطح  محلي  پر  خبریاالن  چې  شي  ننګوونکی  نور  ال  وخت  هغه 
سانسور  خبرونه  خپل  باید  خپروي،  رپورټ  یو  اړه  په  سرغړونو  حقونو  بشري  د  خبریاالن  چې  کله  توګه،  په  مثال  د  وي.  الندې  کنټرول 
السه  له  باور  او  پریوالی  بې  خپل  خبرونه  المله  له  دې  د  کړي.  نه  خپاره  هېڅ  رپورټونه  هغه  چې  وي  فشار  ورباندې  خو  کله  کله  او  کړي 
ډول،  په  بېلګې  د  وکړي.  هڅه  کنټرولولو  اواز  ټولنې  مدني  د  حکومت  شته  امکان  چې  وښودې  اندېښنې  شویو  مرکه  ځېنو  ورکوي.۱۰4 
نه لري او ځېنو ناحکومتي  هغوی دریځ لري چې د مدني ټولنې او حکومت تر منځ ګډ هوکړه لیک د مدني ټولنې ټولو څانګو مشارکت 
وه  دا  هغه  لرله  دوی  چې  اندېښنه  مهمه  وو.  کړی  السلیک  یې  لیک  هوکړه  دا  چې  ګاڼه  نه  شامل  ځان  کې  ګروپ  هغه  په  هم  سازمانونو 
ډلې  کاري  ګډې  ټولنې  مدني  د  نشته،  مېکانېزم  سېسټماټیک  کې  برخه  په  تعقیب  او  کتنې  بیا  اندېښنو  او  موضوعاتو  ستونزو،  د  چې 
)CSJWG( دننه همغږي نشته او تر ټولو مهم، دا خطر شته چې حکومت ښایي په ټوله مانا پر دې ډلې تکیه وکړي او په هېواد کې هغه 

دي.۱۰5  نه  غړي  ډلې  کاري  ګډې  ټولنې  مدني  د  چې  وغورځوي  پامه  له  فعالین  او  سازمانونه  ټولنې  مدني  د  نور 

د مالي دوام کموالی یا نشتوالی

مرستې  ځان  دخپل  دې  د  او  تکیه  پیسو  بهرنیو  پر  موسسو(  ناحکومتي  یا  اوګانو  جي  اېن  د  ډول  ځانګړي  )په  سازمانونو  ټولنو  مدني  د 
دواړو  په  شریف  مزار  او  کابل  د  او  مرکو  په  چې  ول  څه  هغه  مشروعیت  داخلي  او  اغېز  ناوړه  دود  پر  کول(  کار  خپل  الس  خپل  )په 
ډیالوګونو کې یې زیاته یادونه وشوه. د دې دوام کموالی د چاپي رسنیو ختمېدو ته په کتو جوت ښکاري ځکه چې هغوی تر څه بریده، 

شي.۱۰6 لرالی  خبرتیاوې  سوداګریزې  لپاره  مصوونیت  مالي  خپل  د 

۱۳٪ پوځي لګښتونه به د مدني ټولنې او خپلواکه رسنیو  ۱۰7 یوه مرکه شوي حکومت ته وړاندې کړل شوي هغه نوښت ته اشاره وکړه چې 

افغانستان  د  موسسې  ناحکومتي  شول،  وویل  کې  برخه  پورتنۍ  په  باب  دې  د  چې  څنګه  لکه  کېږي.۱۰8  کارول  لپاره  پیاوړتیا  او  ودې  د 
په  کاروبارونه  سېکټور  خصوصي  د  چې  شته  مثالونه  داسې  وشي.  کتنه  بیا  باید  ته  دې  کوي،  السه  تر  نه  پیسې  سېکټوره  خصوصي  له 

2۰۱5ز. سېپټېمبر   ۱5 کابل،  پوه،  اکاډیمیک  شوی  مرکه    ۱۰۰

2۰۱5ز. ۰۱ اکتوبر،  ۱۰۱  مرکه شوی، ازاد خبریال، کابل، 

2۰۱5ز. سېپټېمبر   28 کابل،  مشارو،  همکارۍ  نړیوالې  د  شوی،  مرکه    ۱۰2

2۰۱5ز.  سېپټېمبر   27 کابل،  مخکښ،  یو  ټولنې  مدني  د  کې  رسنیو  په  شوی،  مرکه  2۰۱5ز؛  اکتوبر،   ۰۱ کابل،  خبریال،  ازاد  شوی،  مرکه    ۱۰۳

2۰۱5ز. اکتوبر،   ۰۱ کابل،  خبریال،  ازاد  شوی،  مرکه  2۰۱5ز؛  سېپټېمبر   27 کابل،  مخکښ،  یو  ټولنې  مدني  د  کې  رسنیو  په  شوی،  مرکه    ۱۰4

2۰۱5ز؛ مرکه  22 اکتوبر  2۰۱5ز؛ مرکه شوی، د نړیوالې ناحکومتي موسسې مخکښ، کابل،  ۱6 اکتوبر  ۱۰5  مرکه شوی، د ناحکومتي موسسې مخکښ، کابل، 
2۰۱5ز. سېپټېمبر   ۱5 کابل،  پوه،  اکاډیمیک  شوی، 

2۰۱5ز.  سېپټېمبر   27 کابل،  مرکه،  سره  مخکښ  له  ټولنې  مدني  د    ۱۰6

2۰۱5ز.  اکتوبر   ۰6 کابل،  پوه،  پروګرام  نړیوال  د  شوی  مرکه  2۰۱5ز؛  سېپټېمبر   28 مشاور،کابل،  همکارۍ  نړیوالې  د  شوی،  مرکه    ۱۰7

2۰۱5ز.  سېپټېمبر   27 کابل،  مخکښ،  ټولنې  مدني  د  کې  رسنیو  په  شوی،  مرکه    ۱۰8
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سرچینو  مالي  د  کله  چې  شي  لرالی  پایلې  ژورې  ال  مهال  هغه  سطح  محلي  پر  ننګونه  دا  ښیي.  لېوالتیا  کې  چارو  پراختیایي  او  ولسي 
مدني  د  کچ  محلي  او  ملي  د  به  کار  دا  شي.  وتړل  دفترونه  ولسوالیو  د  او  والیتي  موسسو  ناحکومتي  د  کبله  له  کموالي  یا  محدودیتونو 

به یې ال پرې کړي.۱۰9 ټولنې ډلو تر منځ واټنونه ال زیات او اړیکي 

له حکومت/دولت سره تړلې ننګونې 5 .۳
د والیتي پالن جوړونې او محاسبې د رول او مسوولیتونو په اړه ابهام

یا  کم  نوي  د  کې  طرحه  په  پالیسۍ  د  حکومتولۍ  سطحې(  ښکته  ملي  له  )یا  محلي  د  اړه  په  سپارلو  واک  د  کې  پړاوونو  په  ته  والیتونو 
خو  کېږي.۱۱۰  کارول  اپروچ  سطحې  پورته  تر  ښکته  له  به  کې  برخه  په  جوړونې  بودیجې  او  پالن  د  چې  دي  شامل  هم  جوړول  نظام  نامرکزي 
ستونزه دا ده چې له ټیټې تر پورته کچ اپروچ به څنګه عملي یا پلي کېږي. د بېلګې په ډول، د پالیسۍ په طرحه کې وړاندیز شوی چې د 
4۰ سلنه چارې به والیتي ادارو ته سپارل کېږي.۱۱۱ ورسره، د کلیو منتخبې شوراګانې )سیمه ییزې یا محلي  ملي بودیجې پالن او لګولو 
معلومات  او  نظر  خپل  ته  والیتونو  کې  پالنونو  پرمختیایي  په  به   )DDAs( جرګې  پراختیایي  ولسوالیو  د  او  شوراګانې(  پراختیایي 
جوړولو  جرګو  پراختیا  ولسوالیو  او  شوراګانو  پراختیا  محلي  د  چې  وو  نظر  حکومتولۍ  د  سطحې  لوړې  تر  ټیټې  له  هغه  همدا  ورکوي. 
یې  کې  پایله  په  چې  مېکانېزم  رسولو  هغې  والیتي  تر  اړتیاو  پالني  ولسوالیو  او  کلیو  د  کې  کلونو  څو  تېرو  په  خو  کړه.  برابره  الر  یې  ته 
وغورځول  پامه  له  رول  والیانو  د  کې  بهیر  دې  په  چې  ځکه  شو  ناکامه  برابرېږي  الر  ته  ستراتیژۍ  ملي  پراختیا  یا  پرمختیا  أفغانستان  د 
شو. نو ځکه نوې پالیسي ښیي چې دا بهیر به اوس د والي په مشرۍ او د والیتي پرمختیایي کمېټې په همغږۍ تر سره کېږي چې څارنه 
یا  اړخونه  مهم  ځېنې  محاسبې  او  جوړونې  بودیجې  او  پالن  د  سطحې  لوړې  تر  ټیټې  له  اصالحات  شکه،  بې  کوي.  شورا  والیتي  یې  به 
شوي  کړل  روښانه  دي  نه  ډول  سم  په  هم  ال  چارې  اړیکو  او  همغږۍ  د  او  مسوولیتونو  رول،  د  چې  داسې  ښکاري  خو  هواروي.  ستونزې 
جوړونې  پالن  ټولنو  د  الرې  له  والیتونو  او  ولسوالیو  د  لري.  نه  مشروعیت  توګه  بشپړه  په  ال  هم  استازیتوب  ولسوالیو  او  کلیو  د  او 
د  مرسته  مالي  په  مرستندویانو  د  چې  ده۱۱2  چاره  ننګوونکې  یوه  هم  ال  تړاو  منځ  تر  وېش  سرچینو  د  او  جوړونه  پالن  ملکي  مرکزي  او 

ده.۱۱۳ کړې  پېچلې  ال  شوراګانو  ګڼو  کچ  پر  ولسوالیو  او  وزارتونو 

له  چې  ښیي  تجربې  بریالۍ  شوراګانې(  پراختیایي  ییزې  سیمه  یا  )محلي  شوراګانو  پراختیایي  کلیو  د  الرې  له  پروګرام  یووالي  ملي  د 
ادارو  محاسبوي  د  طرحه،  پالیسۍ  حکومتولۍ  محلي  د  کوي.  پیاوړې  محاسبه  جوړونه،  بودیجه  او  پالن  اپروچ  سطحې  لوړې  تر  ټیټې 
ده  هم  دا  خو  دي.  کول  څار  یا  نظارت  دنده  هغوی  د  سم،  سره  قانون  له  چې  ځکه  ورکوي  لومړیتوب  ته  رول  شوراګانو  والیتي  د  توګه  په 
برخه  یې  کې  ډیالوګونو  دواړو  په  څېړنې  دې  د  چې  غړي  هغه  شورا  والیتي  د  ده.۱۱4  مشورتي  یوازې  او  مبهمه  دنده  څارنیزه  هغوی  د  چې 
واخیسته وایي، هغوی د پرېکړو په کولو او د والیتي چارو په څار کې رول لري، خو د أساسي قانون له ۱۳9مې مادې سره سم، د هغوی 
لرونکې  اړتیا  ته  سپیناوي  نور  ال  او  مبهمه  دا  چې  شي((  تفویض  او  ترسره  سم  سره  قانون  ))له  باید  او  دی  ))مشورتي((  یوازې  رول 
او  ورکول  نظر  یعنې  انتظام  بهیر  د  او  سره  هغو(  ولسوالیو  د  )او  استازو  له  شورا  والیتي  د  پوښتنې  شوې  کې  تناظر  دې  په  ده.۱۱5  خبره 
)له والي او اړونده اداري چارواکو سره غونډې( سره تړلې دي. کېدای شي د والیتي شوراګانو د څارنیز رول په اړه کړکېچ وي  څارنې 
له ځایي لوري وي ځکه چې پر محلي یا ځایي سطحې خلک  یا  له لوري(  یا ادارو  او کېدای شي فشار له سیاسي سطحې )یانې والیانو 
والیتي  د  لري.  باور  زیات  شوراګانو  پر  مشرانو  د  او  ملکانو  لکه  مېکانېزمونو  نارسمي  پر  حکومتولۍ  د  او  جوړښتونو  پر  شوراګانو 
ازاده  ته  معلوماتو  او  موادو  لپاره  کنټرول  کړنو  حکومتي  د  او  نظارت  موثره  د  چې  ویل  ویې  او  وکړه  خبره  مهمه  یوه  غړي  یوه  شورا 

ګڼو  وړو  او  ولسوالیو  د  سازمانونو  ناحکومتي  برابروونکو  اسانتیاو  لپاره  پروګرام  یووالي  ملي  د  کبله،  له  درېدو  تمویل  پروژو  د  بېلګه،  یوه  دې  د    ۱۰9
پروژې  یوې  د  چې  ځکه  وړالی  نشي  پرمخ  چارې  چلولو  دفترونو  خپلو  د  سازمانونه  ناحکومتي  خو  دی،  کې  حال  په  پیلېدو  د  پروګرام  نوی  یو  دي.  تړل  دفترونو 

شوې. لیکل  بنسټ  پر  څېړنې  روانې  نعمت  د  چارټره  وګړو  د  تر  تکامله  له  پروګرام  یووالي  ملي  د  خبره،  دا  تېرېږي.  وخت  زیات  منځ  تر  پیلېدو  د  بلې  او  ختمېدو 

ته  ولس  ))دولت  نایبخېل:  هارون  او  امېل  فرحت  بېژان،  اهلل  نعمت  وګورئ:  لیکنې  موضوعاتي  غونډې  حکومتولۍ  أفغانستان  د  لپاره  معلوماتو  نورو  د    ۱۱۰
نېږدې کول: په أفغانستان کې والیتي پالن او بودیجه جوړونه((، کابل، د أفغانستان څېړنې او ارزونې اداره او د آلمان اقتصادي همکاریو او پرمختیا فېډرالي 

مدیریت((. محلي  کې  أفغانستان  ))په  نور:  او  نجات  2۰۱6ز؛  وزارت، 

مدیریت((. محلي  کې  أفغانستان  ))په  نور:  او  نجات  کول((؛  نېږدې  ته  ولس  ))دولت  نور:  او  بېژان    ۱۱۱

مدیریت((. محلي  کې  أفغانستان  ))په  نور:  او  نجات    ۱۱2

د  نومېږي،  چارټر  وګړو  د  چې  پروګام  دا  غواړي.  هوارول  الرې  له  پروګرام  نوي  یوه  د  مسله  جوړونې  پالن  د  حکومت  یووالي  ملي  د  چې  ده  اړینه  یادونه  دا    ۱۱۳
پیلېږي.  مهال  پر  )2۰۱6ز(  روان 

۱۳9مه ماده: ))والیتي شورا باید د دولت پرمختیایي اهدافو په ترالسه کولو کې او د والیتي چارو په ښه کولو کې، له قوانینو  ۱۱4  د افغانستان اساسي قانون 
له والیت سره په تړلو چارو کې مشوره ورکوي. والیتي جرګه خپلې دندې د والیتي ادارې په مرسته سر ته رسوي.(( سره سم، برخه اخلي او 

2۰۱5ز.  اکتوبر   ۰8 یادښتونه،  مشاهداتي  ډیالوګه  له  شریف  مزار  د    ۱۱5



ننګونې حکومت  او  ټولنې  مدني  2017د 

29 رول ټولنې  مدني  د  لپاره  ودې  حکومتولۍ  ښه  د  کې  افغانستان  په 

تشریح  ال  د  دندو  او  مسوولیتونو  رولونو،  د  چارواکو  یا  فعالینو  ټولو  د  حکومتولۍ  کچ  محلي  د  کې،  پایله  په  دی.۱۱6  اړین  السرسی 
وشي. کې  پالیسۍ  نوې  په  حکومتولي  محلي  د  باید  کار  دا  او  ده  اړتیا  کولو 

په مشورتي بهیرونو کې د مدني ټولنې سازمانونو برخوالۍ پر وړاندې مقاومت

او  مشورو  سازمانونو  ټولنې  مدني  د  چارواکي  پرمختیایي  والیتي  په  چارواکي،  حکومتي  ځېنې  کچ،  هر  پر  چې  ښکاري  داسې 
محاسبې  او  مشارکت  حکومت  د  او  فرېمورک  واضح  غیر  د  اړه  په  ونډې  ټولنې  مدني  د  خوا  یوې  له  ښیي.۱۱7  مقاومت  ضد  ګډونوالۍ 
مهم  هغه   – ګټې  شخصي  او  فساد  ادارې  کموالی،  باور  د  اداره،  سیاسي  محدوده  ډول  ځانګړي  په   – نشتوالی  مېکانېزمونو  سمو  د 
ورځنیو  د  اړیکو  حکومتولۍ  محلي  د  او  اخیستو  برخې  د  کې  ډیالوګ  په  هغې  بلې  له  وي.  پایله  یې  ننګونه  دا  ښایي  چې  دي  عوامل 
په  تجربې  ونډوالۍ  ملکي  د  کې  بهیرونو  په  مشورو  د  دي.  کمې  وړتیاوې  سازمانونو  ټولنې  مدني  د  کې  برخو  په  څار  او  وکالت  د  چارو 
چې  غړي  هغه  جرګو  پراختیایي  ولسوالیو  د  ډول،  په  بېلګې  د  زیانمنوي.۱۱8  کول  پورته  اواز  ټولنې  مدني  پراخې  د  کې  پرېکړو  سیاسي 
ته وربلل شوي.۱۱9 همداراز،  د کابل په ډیالوګ کې یې برخه واخیسته وایي، دا لومړی ځل وو چې هغوی په کابل کې مشورتي غونډې 
وویل،  غړي  یوه  ورغلي  عینکه  مس  له  لوګر  د  کې  مکالمې  په  غونډې  حکومتولۍ  افغانستان  د  اړه  په  سېکټور  کانونو  معدنیاتو/  د 
شوې  ژمنې  ګټو  او  امتیازونو  اکرامونو،  ځېنو  د  ورسره  یوازې  او  شوې  وه  نه  مشوره  هېڅکله  اړه  په  سېکټور  کانونو  د  سره  هغوی  له 
د  چې  کوي  ښکاره  چې  شته  هم  مثالونه  نور  داسې  کې  څانګو  بېلو  بېال  په  ټولنې  مدني  د  شوې.۱2۰  ورنکړل  هېڅکله  ت  هغوی  چې  وې 
شمېر  یو  نشته.  مېکانېزم  سېسټماټیک  لپاره  مشور  ټولنې  مدني  د  کې  چارو  ورځنیو  په  حکومتولۍ  د  او  )زېربنا(  بېخبنا  پرمختیا، 
استازو  ټولنې  مدني  د  سازمانونه  ټولنې  مدني  د  او  خلک  هغه  لپاره  کولو  السه  تر  اهدافو  خپلو  د  حکومت  چې  وکړه  ګیله  شویو  مرکه 
نه کوي او هغوی د حکومت په څېر فکر او خبرې کوي.((۱2۱ دا ښیي چې  ))هغوی هېڅکله شکایت  نېږدې وي:  په توګه نوموي چې ورته 
برخوال  یا ډیالوګ یوه  له ټولشموله مشورو کېږي. د کابل مکالمې  پر ژمنو سربېره، بې  لپاره حکومتي پرېکړې  کله کله د شخصي ګټو 

کړ:۱22  وړاندې  داسې  لنډیز  ننګونې  دې  د 

مرکزیت ))پخوانۍ – ډوله بیوروکراسي(( او خپلوي پالنه

اړخونه  مهم  هغه  رابطې  تړاو  کمزوری  منځ  تر  کچ(  ښکته  ملي  )له  څنډو  او  حکومت(  )مرکزي  مرکز  د  او  جوړول  پالیسو  د  کې  مرکز  په 
پروسیجرونه  پېچلي  دي:  متنوع  هم  ننګونې  رغښتي  ورسره  دی.۱2۳  شوی  ذکر  یې  کې  لیکنو  څېړنیزو  په  او  شویو  مرکه  شمېر  یو  چې  ول 
ډوله   – پخوانۍ  یا  طرز  ))پخواني  دولت  د  کموالی،  وړتیاو  ادارو  د  کې  برخه  په  رسولو  خدمتونو  کافي  د  جوړونه،  پالیسۍ  د  یا 
بیورواکراسي(( او د کار کوونکو تر منځ د ))ډلې په توګه(( د کار کولو کلتور نشتوالی او په مرکز کې په اداري فساد د ککړو محلي 

وویل:  شوي  مرکه  یوه  کېدل.۱24  سیاسي  ټاکنو  او  دندو  حکومتي  محلي  د  او  پالنه  خپلوي  او  مالتړ  چارواکو 

مدني  د  کې  برخه  په  راوستو  بدلون  د  مالتړ  چارواکو  محلي  ککړو  د  فساد  اداري  په  کچ،  مرکزي  پر  او  پالنه  ))خپلوي 
ټولنې سازمانونو مخې ته خنډ دي. ولس په تسلسل باور له السه ورکوي ځکه چې د هغوی هڅو په بدل کې ورته جایزه 

دی.((۱25  کموالی  ژمنتیا  د  سطحې  مرکزي  پر  چې  ځکه  کېږي  ورکول  نه 

2۰۱5ز.  اکتوبر   ۰8 یادښتونه،  مشاهداتي  ډیالوګه  له  شریف  مزار  د    ۱۱6

مدني  د  شوی،  مرکه  2۰۱5ز؛  اکتوبر   ۰4 فعال،  حقونو  بشري  د  کې  بلخ  په  شوی،  مرکه  2۰۱5ز؛  اکتوبر   ۰8 یادښتونه،  مشاهداتي  ډیالوګه  له  شریف  مزار  د    ۱۱7
مشر،  سازمان  ناحکومتي  د  شوی،  مرکه  2۰۱5ز؛  سېپټېمبر   27 کابل،  مخکښ،  ټولنې  مدني  د  کې  رسنیو  په  شوی،  مرکه  2۰۱5ز؛  اکتوبر   ۰6 بلخ،  شبکه،  ټولنې 

2۰۱5ز.  اکتوبر   ۱5 کابل، 

2۰۱5ز. ډېسېمبر   2۱ یادښتونه،  مشاهداتي  ډیالوګه  له  کابل  د  2۰۱5ز؛  سېپټېمبر   ۱5 کابل  اکاډیمیک،  شوی،  ۱۱8 مرکه 

2۰۱5ز. ډېسېمبر   2۱ یادښتونه،  مشاهداتي  ډیالوګه  له  کابل  د  2۰۱5ز؛  سېپټېمبر   ۱5 کابل  اکاډیمیک،  شوی،  مرکه    ۱۱9

2۰۱5ز.  ډېسېمبر   ۱9 یادښتونه،  مشاهداتي  ډیالوګه  له  غونډې  حکومتولۍ  افغانستان  د  اړه  په  سېکټور  کانونو  د    ۱2۰

مشاهداتي  ډیالوګه  له  شریف  مزار  د  2۰۱5ز؛  ډېسېمبر   2۱ یادښتونه،  مشاهداتي  ډیالوګه  له  کابل  د  2۰۱5ز؛  سېپټېمبر   ۱5 کابل  اکاډیمیک،  شوی،  مرکه    ۱2۱
2۰۱5ز. اکتوبر   ۰8 یادښتونه، 

2۰۱5ز. ډېسېمبر   2۱ ډیالوګ،  کابل  مشارو،  یو  ټولنې  مدني  د    ۱22

کمول(( واټنونو  ))د  زمان:  او  اېراپیټیانتڅ    ۱2۳

ډیالوګه  له  کابل  د  2۰۱5ز؛  اکتوبر   ۱6 کابل،  مخکښ،  یو  سازمان  ناحکومتي  د  شوی،  مرکه  2۰۱5ز؛  اکتوبر   ۱8 کابل،  عالم،  دینپوه/دیني  شوی،  مرکه    ۱24
2۰۱5ز.  ډېسېمبر   2۱ یادښتونه،  مشاهداتي 

2۰۱5ز. اکتوبر   ۱6 کابل،  مخکښ،  یو  سازمان  ناحکومتي  د  شوی،  مرکه    ۱25
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پایله  5 .4
دا  خو  وې.  تړلې  سره  ستونزو  او  عواملو  دباندې  څخه  حدونو  یا  بریده  له  څېړنې  دې  د  چې  وازولې  ننګونې  عمومي  هغه  برخې  دې 
امنیتي  د  لکه:  دي،  بېل  بېال  عوامل  دا  اغېزمنوي.  ټولنه  مدنې  کې  چارو  په  حکومتولۍ  د  سطحو  دواړو  محلي  او  ملي  پر  ننګونې 
نظام  یا  سېسټم  معافیت، پر  موضوعاتو  سرغړونو پر  قوانینو  د  او  فساد  اداري  د  کې  لسیزه  یوه  د پاسه  څه  تېره  په  خرابوالی،  وضعیت 
ټوله  په  کې،  پای  په  او  اړیکي،  کمزوري  منځ  تر  چارواکو  یا  فعالینو  محلي  او  مرکز  د  اړه  په  روڼوالي  د  کموالی،  اعتماد  او  باور  د 
نشتوالی.  ظرفیتونو  ادارو  د  کې  کولو  باوري  په  روڼوالي  د  توګه  عمودي  او  افقي  په  او  رسولو  د  توګه  موثره  په  خدماتو  ولسي  د  کې 
ټولنې  مدني  کې  دودولو  په  اصولو  حکومتولۍ  ښه  د  چې  شوې  کړل  ګوته  په  هم  ننګونې  مشخصې  هغه  ځېنې  کې  برخه  دې  په  لیکنې  د 
ته ورپېښې دي. په دې کې د مدني ټولنې په اړه د مشارکت او ګډونوالۍ اپروچ په برخه د مشروعیت ستونزې، د څو مشخصو ډلو او 
وکالتي  او  کولو  البي  د  کموالی،  پوهاوي  او  وړتیاو  د  اړه  په  بهیرونو  حکومتولۍ  د  کنټرول،  یا  انحصار  اواز  پر  ټولنې  مدني  د  خلکو 
ستراتیژیو پخوانی حالت او نه نوي کېدل، د ناحکومتي سازمانونو او ولس تر منځ د روڼوالي په اړه کمزوري عمودي اړیکي، د دولت 
دې  په  ستونزه.  کېدو  تکیه  یا  انحصاریت  د  ډول  مالي  په  کې  پای  په  او  وېرې،  حمایه/اغېزمنېدو  یا  کنټرولولو  ټولنې  مدني  د  لوري  له 
لیکنه کې د حکومتي ادارو پر ننګونو هم بحث وشو. په دې کې د حکومتي ادارو، په تېره پر محلي کچ، رول او مسوولیتونو په تشریح 
په  پالیسیو  د  او  نشتوالی  ستراتیژۍ  واضحې  د  کې  برخه  په  روابطو  او  تړاو  سېسټماټیک  او  فعاله  د  سره  ټولنې  مدني  له  ابهام،  کې 
خپلوي  او  بیوروکراسۍ((  طرز  ))پخواني  مرکزیت،  د  وروستۍ،  او  کول،  نه  مشورو  د  سره  هغوی  له  کې  کولو  په  پرېکړو  او  جوړونه 

والړوي.  خنډونه  نور  ال  ته  مخې  چارو  رڼو  او  ورکوونکو  حساب  ټولشموله،  د  حکومتولۍ  د  چې  دي  شاملي  ستونزې  پالنې 



دي کارولي  حکومت  او  ټولنې  مدني  لپاره  ودې  محاسبې  د  چې  2017ستراتیژۍ 

31 رول ټولنې  مدني  د  لپاره  ودې  حکومتولۍ  ښه  د  کې  افغانستان  په 

ستراتیژۍ چې د محاسبې ودې لپاره مدني ټولنې او حکومت کارولي دي. 6

خپلې  لپاره  تبلیغ  د  شراکت  مدني  او  ورکولو،  حساب  د  فعاالنو  عامه  او  ټولنو  مدني  مختلفو  چې  کړنالرې  شمېر  یو  کې،  برخه  دې  په 
جوتوو.  کړي 

له حکومت سره د رابطو یا د السرسي لپاره کارول شوې ستراتیژۍ 6 .۱
جوړونه وړتیا  یا  ظرفیت  ټولنې  مدني  د  کې  )محاسبې(  ورکونه  حساب  ټولنیزې  او  کولو  پرېکړو  په 

زما وړاندیز دادی چې دواړه، دودیزه مدني ټولنه او معاصره مدني ټولنه، د بېلګې په توګه ) ناحکومتي سازمانونه(  
بریالۍ کېدای او معاصره مدني ټولنه ددوی د واردو  نه شي  بهتره شي. دودیزه مدني ټولنه د تاریخ تېرو اصولو سره 
ته  رامنځ  کړنالره  نوې  چې   ، شي  کوالی  کار  شریک  دوی  کېدای.  بریالۍ  شي  نه  ځان  یوازې  په  هم  سره  اصول  شویو 

ته رسېدلی شي.۱26 بیا دوی په اسانۍ هدف  او  کړي، خپل ظرفیت ښه کړي 

سیمو  پرتو  لرې  او  کلیوالې  په  توګه  ځانګړې  په  اړه  په  مقرارتو  او  اصولو  سېسټمونو،  د  حکومتولۍ  د  نشتوالی،  ظرفیت  تخنیکي  د 
لپاره ریښو او کلیوالي مدني ټولنې ته محدود الس رسی  کې کم پوهاوی، د والیتي او ملي مدني ټولنې او حکومتي ادارو د پراختیا 
نشتوالي  په  شراکت   کافي  د  کې  سېسټمونو  حکومتي  رسمي  په  کچه  ییزه  سیمه  په  او  کېدو  غلي  غږونو  ییزو  سیمه  ماناداره  د  کله  ډېر 

تمامېږي. 

ډېر  مشران  متنفذ  ډلې،  ټولنیزې   ، شوراګانې  مذهبې  او  ییزې  سیمه  دودیزې  لکه  تشکیل،  نارسمي  موجود  حکومتولۍ  ییزې  سیمه  د 
کله له زیات مشروعیت برخمن وي او  کلي له دولت سره تړي. خو په رسمي سیاسي بهیر کې  ددوی رول ډېر کله کمزوری او یا ګردسره 

نه وي.۱27

تصمیم  سیاسي  د  او  اندېښنو  او  غږونو  د  خلکو  د  کوي،  کار  ټینګښت  پر  سولې  د  کې  ټولنه  په  چې   سازمان  یو  پام،  په  ته  ننګونې  دې 
بیانوي:  چلند  خپل  لپاره  کولو  رامنځ  د  پل  د  ترمنځ  بهیر  نیوونکي 

ظرفیت  دوی  د  کې  جوړولو  په  سولې  او  حکومتولۍ  د  چې  کوو  کار  سره  سازمانونو  ییزو  سیمه  له  ټولنې  مدني  د  موږ 
حکومتي  ییزو  سیمه  د  شي  وکوالی  دوی  څو  کړو  زیات  پوهاوی  دوی  د  اړه  په  حاکمیت  د  قانون  د  چې  دا  او  کړو  لوړ 
ادارو مالتړ وکړي. موږ د مدني ټولنې سیمه ییزه بنسټونه پیاوړي کړل څو دوی وکوالی شي پالیسۍ جوړې کړي، په 
چې  وو  دا  نوښت  وکړي.زموږ  کتاب  حساب  سره  حکومت  کچ  ییز  سیمه  په  او  واخلي  برخه  کې  نیونه  تصمیم  ییزه  سیمه 
د کلیو او ولسوالیو په کچه په داسې مشرانو تمرکز وکړو چې په سیمه کې پیژندل شوي او بلد وي.دوي د ولسوالۍ 
معاصرو  د  دوی  یوازې  نه  کې  لړۍ  دې  په  غونډو  د  روزنې  د  شول،  ورزول  یوځای  سره  چارواکو  له  کچه  په  والیت  او  
او  شبکې  سره  دفترونو  حکومتي  ییزو  سیمه  موجودو  د  همدارنګه  دوی  بلکې  کړل  زده  اړه  په  سېسټمونو  حکومتي 

کړل.۱28 جوړ  اېتالفونه 

هغه  دا  ده،  نمونه  ښه  یوه  همکارۍ  رغنده  د  ترمنځ  سېسټم  حکومتي  ییز  سیمه  او  جوړښتونو  )دودیزو(  سنتي  موجودو  د  بېلګه  پورته 
شي.  تړالی  اړیکي  سره  حکومت  لهمحلي  جوړښتونه  ییز  سیمه  چې   دي  څه 

ظرفیتونو   د  ټولنو  شتو  د  کچه  ییزه  سیمه  په  برخه   په  ورکونې  حساب  ټولنیزې  موثرې  د  کړنو  د  حکومت  د  چې  موسسه  یوهناحکومتي 
له  دوی  یې  کې  ترځ  په  چې  کړی،  بیان  چلند  خپل  سره  مشرانو  مذهبي  سنتي  د  یې  توګه  لومړني  په  شوې،   ورسره  مرکه  او  کوي  مالتړ 

وکړي.۱29 همکاري  کې  مسلو  تړاو  په  ورکولو  حساب  او  شفافیت  د  چې  ونوموي  رضاکار  یو  څو  وغوښتل  ټولنې 

2۱مه 2۰۱5زز کال د ډېسېمبر  ۱26  ګډونوال، کابل ډیالوګ، د 

افغان  روایات((،  رقابتي  اړیکو  پر  حکومتولۍ  محلي  د  کې  قضیه  په  افغانستان  د  محرکات:  ییز  سیمه  ښکېلتیا،  ))نړیواله  نعمت:  اشرف  اورځال    ۱27
2۰۱6ز. کابل،  شبکه،  تحلیلګرانو 

کابل. ۱6مه،  اکتوبر  د  2۰۱5زز  مشر،  سازمان  ناحکومتي  د  شوی،  مرکه    ۱28

کابل. ۱5مه،  اکتوبر  د  2۰۱5ز،  مشر،  سازمان  ناحکومتي  د  شوی،  مرکه    ۱29
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د  کچ  ییز  سیمه  په  توګه   ورته  په  چې  دي  شوې  شریکې  هم  خوا  له  موسسو(  )ناحکومتي  اوګانو  جي  اېن  هغو  نورو  د  تجربې  ورته 
د  مالتړ  د  جوړونې،  اېتالف  هواري،  ییز  سوله  د  شخړو  د  اشخاص،  مختلف  کې  ټولنو  په  چې  کوي،  کار  کې  کولو  ته  رامنځ  په  سولې 
پراختیا،  پر  ټولنو  د  یې  هدف  چې  ترمنځ  اوګانو  جي  اېن  ملي  ځېنو  د  بېلګې  دا  دي.  شوي  روزل  کې  برخو  په  نورو  داسې  او  ستراتیژیو  
متحد  په  فعاالن   ټولنې  مدني  ځایي  د  چې  کله  نظر  په  دوی  د  دي.  شوې  خپرې  توګه  پراخه  په  دی  متمرکز  مالتړ   او  ټینګښت  په  سولې 

ډول ورزول شي او متحرک شي، د حکومت پر پالیسۍ جوړولو به د دوی فشار نور پیاوړی او نور موثر وي.۱۳۰

د مدني ټولنې د بنسټونو ترمنځ د مالتړ لپاره د یو مهم عنصر په توګه شبکه جوړونه

ښه  یو  توګه  نسبي  په  لپاره  مالتړ  او  جوړونې  شبکه  د  سازمانونه  ناحکومتي  توګه  ځانګړې  په  بنسټونه،  ټولنې  مدني  د  افغانستان  د 
د  کړل.  وړاندې  تمرینونه  ښه  څو  اړه  دې  په  برخوالو  اترو(  خبرو  یا  )مکالمې  ډیالوګ  د  او  شویو  مرکه  کوي.  وړاندې  )نمونه(  ماډل 
مختلفو  د  بنسټ  پر  تجربو  ورته  ته  بل  یو  د  ددوی  سازمانونه  ناحکومتي  سربېره،  چلنددونو  مختلفو  پر  دوی  د  او  تعدد  د  مستندویانو 
هېواد  د  شبکه  ښځو  افغان  د  توګه،  په  بېلګې  د  دی.  کړی  کار  توګه  ګډه  په  یې  کې  کلونو  وروستیو  په  او  توانېدلي  جوړلو  په  اېتالفونو 
او  حکومت  له  چې  توانېدلي  همدرانګه  دوی  شول،  لیدالی  توګه  په  شبکې  د  سره  غړیو  ییزو  سیمه  او  ملي  له  کې  برخو  بېلو  بېال  په 
بهیر  په  سولې  د  مشارکت،  سیاسي  د  ښځو  د  چې  توانېدلې  سره  سره  ننګونو  له  شبکه  دا  وساتي.   اړیکي  ټینګ  سره  ورکوونکو  مرسته 
زور  د  چې  ښځو  او  نجونو  هغو  د  الرې  له  کېدو  عملي  د  قانون  د  وړلو  منځه  له  تاوتریخوالي  د  وړاندې  پر  ښځو  د  او  رول،  د  دوی  د  کې 
کړیو  نیونکو  تصمیم  او  جوړوونکو  پالیسي  په  کې   هېواد  په  دوی  ورکړي.  دوام  ته  بحثونو  اهمیت  پر  خوندیتوب  د  دي  قربانۍ  زیاتي 
په  غړیو  د  سازمانونه  او  اشخاص  کې  هېواد  ټول  په  شبکه   ښځو  د  افغانستان  د  دي.  ساتلي  ژوندۍ  پروسې  اصالحاتو  قانوني  د  کې 

لري.  توګه 

حضور  کې  والیتونو   ۳4 په  افغانستان  د  چې  دی  اېتالف  یو  بنسټونو  مدني  شویو  تنظیم  ښو  اتو  د  افغانستان  د   )SALAH ( صالح 
ته  حقونو  بشري  اساساتو،  د  ولسواکۍ  د  سازمانونه،  غړي  ددې  ده.  بېلګه  بله  یو  جوړونې  اېتالف  د  لپاره  هدف  د  مالتړ  د  او  لري، 
د  ودې  امنیت  او  سولې  د  کې  افغانستان  په  پربنسټ  مشارکت  مساوي  د  کتنه  په  ته  تنوع  افغانانو  د  کې  برخو  ټولو  په  او  درناوي   د 
خپلې  ته  چارواکو  حکومتي  او  کوونکو  مرسته  نړیوالو  چې  دی  توانېدلی  اېتالف  دا  لري.   رول  فعال  کې  برخه  په  پالیسۍ  او  مالتړ 
توګه  په  بېلګې  د  کړی.  فعالیت  کې  مرکزونو  په  والیتونو  د  ځېنو  څخه  شبکو  شویو  یادو  له  هم  کچ  محلي  پر  کړي.   وړاندې  سپارښتنې 
مسلو  پر  حقونو  د  ښځو  د  او  حقونو،  بشري  ټولنه،  مدني  په  چې  شوه  مخ  سره  شبکو  داسې  څو  له  ډله  څېړنې  د  کې  مزارشریف  په   ،

۱۳۱ لري. تمرکز 

ډلې  کاري  ګډې  د  ټولنې  مدني  د  چې  شوه  جوړه  ډله  کاري  نوې  یوه  وروسته  جوړېدو  حکومتتر  یووالي  ملي  د  کې،  کلونو  وروستیو  په 
کېږي.۱۳2 پېژندل  نوم  په   )CSJWG(

د  لري.  توګه  په  غړیو  د  سازمانونه  کې  خوا  او  شا  په   ۱4۰۰ د  دوی  چې  کوي  ادعا  او  کوي  فعاالن  شوي  پېژندل  شمېر  یو  مشري  ډلې  ددې 
سیمه  په   ترمنځ   حکومت  د  او  ډلې  ددې  دی.   مختلف  څخه  ماډلونو  دوو  شویو  یادو  پورته  د  چلندد  ډلې  کاري  ګډې  ددې  ټولنې  مدني 

کړي.   ))قانوني((  کار  ټولنې  مدني  د  چې  شوی  السیک  لیک  هوکړه  یو  کچه  ملي  او  ییزه 

افغان  کې د  مناسبتونو  او  غونډو  مهمو  په  ټولنې  نړیوالې  د  چې  دی  دا  ماموریت  مهم   ) CSJWG ( ډلې  کاري  ګډې  د  ټولنې  مدني  د 
اړه  په   )CSJWG ( د  غړیو   ځېنو  ټولنې  مدني  د  چې  وشي  یادونه  باید  سربېره،  دې  پر  خو  کړي.   متحرکه  ټولنه  مدني  سره  حکومت 
اغېزمنه  خپلواکي  او  طرفي  بې  ډلې  دې  د  به  السلیک  لیک  هوکړه  ددې  سره  حکومت  له  ایا  چې  پوښتي  او  کړي  څرګندې  اندېښنې 
الندې  کنټرول  تر  بنسټونو  د  دولت  د  توګه  عمومي  په  به  یا  او  شي  نه  را  الندې   اغېز  مستقیم  تر  حکومت  د  به  کار  دوی  د  یا  کړي  نه 

۱۳۳ شي. رانه 

کابل. 2۰۱5ز،  اکتوبر  مشر،۱4  سازمان  ناحکومتي  د  شوی،  مرکه    ۱۳۰

مالتړ  د  څېړنې  د  حقونو  بشري  د  افغانستان  د  او  بلخ،   )CSJWG ډله)  کاري  ګډې  ټولنې  مدني  د  سازمان،  فورم   ټولنې  مدني  افغان  د  ترمنځ،  نورو     ۱۳۱
 . سازمان 

۱4۰۰ په شا او خوا کې  د وړو او لویو بسنټونو استازولي کوي . د دوی په  ۳۰ تنظیمونکو څخه جوړه ده چې د  CSJWG( له  ۱۳2  د مدني ټولنې ګډه کاري ډله ) 
پراخو  دواړو  په  چې   دي  شامل  نور...(  او  انجمنونه  اتحادیي،  سازمانونه،  ټولنیز  بنسټونه،  ټولنې  مدني  د  سازمانونه،  ناحکومتي  بنسټونه)  شوي  ثبت  کې  غړو 
او کنفرانسونو کې د افغان حکومت سره کار کول دي  نړیوال مناسبتونو   CSJWG( ماموریت  په مهمو   ( د   . ۳4 والیتونو کې فعالیت کوي  او مسلکي مسلو په 
22مه( 2۰۱6ز کال د مې  http://www.baag.org.uk/member/ayenda/csjwg)کتل شوی، د  . بریتانوي او ایرلینډي ایجنسۍ افغان ګروپ، وګورئ 

2۰۱5ز. ډیسمبر   2۱ یادښتونه،  مشاهدې  د  څخه  ډیالوګ  کابل  د     ۱۳۳

http://www.baag.org.uk/member/ayenda/csjwg


دي کارولي  حکومت  او  ټولنې  مدني  لپاره  ودې  محاسبې  د  چې  2017ستراتیژۍ 

33 رول ټولنې  مدني  د  لپاره  ودې  حکومتولۍ  ښه  د  کې  افغانستان  په 

خپاره  ته  والیتونو  ځېنو  اوس  شوي  ته  رامنځ  نوښت  په  فعاالنو  فردي  او  ډلو  بېلو  بېال  د  ټولنې  مدني  د  کچه  ملي  په  چې  فعالیتونه  نور 
د  او  لمانځل،  ورځ  نړیوالې  د  سولې  د  کوي،  غوښتنه  عدالت  د  لپاره  فرخندې  د  چې  اعتراضونه  کچه  ملي  په  ډول،  په  بېلګې  د  شوي. 
سرونه  ترې  خوا  له  ډلې  والې  وسله  دولت(  )اسالمي  داعش  د  کې  زابل  په  چې  اعتراضونه  عامه  اړه  په  غندنې  د  وژنې  د  تنو  اووه  هغو 

پرې شوي ول. 

مناسبت  په  نوروز  یا  کېدو  رابره  د  کال  نوي  د  افغانستان  د  چې  همدلي((  ))جشن  لکه  دي  وړ  یادونې  د  هم  لمانځل  جشنونو  ملي  هغو  د 
او  د سخت دریځو او ترهګرو ډلو پر وړاندې چې د دې لمانځنې مخالف دي یو ډول غبرګون دی.  لمانځل کېږي 

د دې جشن هدف د سولې د کلتور، خوښۍ او زغم پراختیا ده او موخه یې په ټول هېواد کې  په لوبو، موسیقۍ او تفریحي فعالیتونو 
ده.۱۳4 پیاوړتیا  یووالي  ملي  د  څخه  لمانځني  له  کال  نوي  د 

ټول  په  توګه،  ځانګړې  په  لپاره،   رسولو  ته  پای  د  جګړې  د  او  رسولو،  ته  پای  د  معافیت  او  فساد  د  غوښتنې،  د  عدالت  د  مظاهرې  دا 
په  کې  اصل  په  اعتراض  اړه  په  کېدو  وژل  د  کسانو  اوه  د  کې  زابل  په  کوي.  څرګندونه  یووالي  د  کچه  لوړه  په  ترمنځ  خلکو  د  کې  هېواد 
د  ضد  پر  عدالتۍ  بې  او  ترهګرۍ  جګړې،  د  مظاهرو  دې  او  شو  پراخه  ته  برخو  نورو  افغانستان  د  چې  وو،  کړی  پالن  ټبرو  هزاره  کابل 

۱۳5 وښوده.  یووالي  ټینګ  ولسي  ترمنځ  توکمونو  بېلو  بېال 

لومړی انځور: جشن همدلي، 2۰۱5ز

د چاپ حقونه له ©www.af.shafaqna.com سره خوندي دي.

سېپټېمبر2۰۱5ز  8 کابل،  چارواکی،  حکومتي  شوی،  مرکه    ۱۳4

https://www.afghanistan- ووبپاڼه:   2۰۱5ز   نومبر    ۱2 ؟((  کوي  خبرې  پلوۍ  په  قربانیانو  د  څوک   : اعتراضونه  اووه(  زابل   ( ))د  بیلرټ:  وان  مارټین    ۱۳5
22مه کتل شوې. 2۰۱6ز کال د مې پر  /analysts.org/the-zabul-seven-protests-who-speaks-for-the-victims   د 

http://www.af.shafaqna.com/
http://www.af.shafaqna.com/
http://www.af.shafaqna.com/
https://www.afghanistan-analysts.org/the-zabul-seven-protests-who-speaks-for-the-victims/
https://www.afghanistan-analysts.org/the-zabul-seven-protests-who-speaks-for-the-victims/


واحد2017 ارزونې  او  څيړنې  د  افغانستان  د 
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له رسنیو سره ستراتیژیکې یووالي

د  ټولنې  مدني  د  او  پوهه،  معلومات،  کې  رسنیو  په  چې  موږ  لکه  دی،  ستراتیژیک  شراکت  ټولنې  مدني  او  رسنیو  د 
ټینګښت  سولې  د  او  ورکړو،  وده  ته  منۍ  هیله  کې  وګړو  په  چې  شو،  کارولی  کیسې  بریالیتوبونو  د  څخه  تمرین  ښه 

کړو.۱۳6 تبلیغ  امنیت  ښه  او 

د خپلواکو، پراخ بنسټو او متنوع رسنیو د اهمیت په اړه عمومي اجماع موجوده ده. دوی ته د یوې داسې شتمنۍ په سترګه کتل کېږي 
چې د ولسواکۍ او بشري حقونو د بنسټیزو مفاهیمو په اړه عمومي پوهاوی پراخوي او همدارنګه د هغو خلکو اواز پورته کوي چې د 
لوبغاړي په توګه رسنۍ د عامه  بانفوذه  یو  له الرې د ولسواکو پروسو مالتړ کوي. په مدني ټولنه کې د  او پوهاوي د زیاتیدو  شفافیت 
د  او   ، مبارزه  ضد  پر  فساد  د  ژورنالیزم  څېړنیز  او  انتقادي   . دی  شریک  ارزښتمن  یو  کې  برخه  په  زیاتولو  د  پوهاوي  عامه  او  پوهنې 
خلکو ترمنځ د مثبتو روایتونو په جوړولو، د شفافیت په بډاینه کې  اساسي رول لوبوي. خو دا رول  ډېر کله خطرونو او ګواښونو سره 

شي.۱۳7 پاتې  پټي  نوم  چې  لري  اړتیا  بیا  بیا  کارکونکي  رسنیو  د  او  ژورنالیستان  او  وي  مل 

کوي.۱۳8  اشاره  کچه  ییزه  سیمه  په  توګه  ځانګړې  په  ته  کنټرول  شخصیتونو  ځواکمنو  د  رسنیو  خپلواکو  او  منتقدو  پر  تجربې  نورې 
څرګندوي.۱۳9 زیانمننه  اقتصادي  دوی  د  کبله  له  نشتوالي  د  سرچینو  مالي  د  او  پالن  کاروباري  مناسب  د  همدارنګه 

له الرې، د بېلګې په توګه  په والیتي کچه، د رسنیو سیکتور۱4۰ ډېر کله د مدني ټولنې سره ښې اړیکې جوړې کړي. د نامتمرکز سېسټم 
خپل  نوښت  بحثونو  مناظرو،  راپورونو،  داسې  د  راډیوګانو  ییزو  سیمه  کې  والیتونو  په  او  شبکو  رسنیو  ملي  د  نورو  او  ګروپ   کلید 
افغانستان  د  کوي.  مرسته  سره  تبلیغ  له  ارزښتونو  ډېموکراټیکو  او  سولې،  شفافیت،  ورکولو،  حساب  د  ژبو   ییزو  سیمه  په  چې  کړی 
ییزې  سیمه  چې  ده  شوې  سبب  دې  د  همکاري  پورې  زړه  په  یوه  ترمنځ   رسنیو  ییزو  سیمه  او  کمېسیون  خپلواک  د  حقونو  بشري  د 

رسنۍ نورې  او  راډیوګاني 

عامه  ورکوي  خوندیتوب  ته  قربانیانو  زورزیاتي  د  وړاندې  په  ښځو  د  چې  اړه  په  مېکانېزم  هغه  د  او  سېسټم،  حقوقي  حقونو،  بشري  د 
کړي.۱4۱ پراخه  پوهاوی 

په  بېلګې  د  دي؛  شوي  بریالۍ  کولو  ته  رامنځ  توازن  په  منځ  تر  شبکو  ملي  او  ییزو  سیمه  خپلو  د  ګروپ  کلید  لکه  ادارې  ځېنې  رسنیو  د 
توګه، دوی د مدني ټولنې د ملي اېتالفونو لکه )CSJWG(  برخه دي،  په عین حال کې دوی په والیتي کچه خپل تړاو ددوی د والیتي 

دی.  کړی  پیاوړی  کې  تبلیغ  په  په  شفافیت  او  ورکولو  حساب  شراکت،  مدني  د  الرې  له  مرکزونو 

د مذهبي فعاالنو ادغام ) شراکت ( 

زموږ په دین کې هېڅ شی د مدني ټولنې د بنسټونه سره په تضاد کې نه دی. له همدې کبله دا یو فرصت دی چې مدني 
تبلیغ شي.۱42 له الرې  ټولنه د اسالمي زده کړو 

او  ادارو  مذهبي  د  دي  وړ  اندېښنې  د  ټولنې  مدني  د  چې  کې  مسلو  هغو  په  دي،  شوي  مرکې  ورسره  چې  فعاالن  ډېر  حقونو  بشري  د 
حقونه،  ښځو   د  چې  کوي  ټینګار  اهمیت  پر  رول  د  مالیانو  او  عآلمانو  دیني  د  او  راوړي  فشار  ورشریکولو   پر  شخصیتونو   دیني 

کړي.۱4۳ توجیه  کې  رڼا  په  ارشاداتو  اسالمي  د  توګه  ځانګړې  په  پوهنه،  مدني  او  ډېموکراسي، 

2۰۱5ز. ۱5 سېپټېمبر  کابل،  استازی،  ډلې  یوې  د  رسنیو  د  شوی،  مرکه    ۱۳6

2۰۱5ز. اکتوبر   ۱ کابل،  خبریال،  خپلواک  شوی،  مرکه    ۱۳7

2۰۱5ز.  اکتوبر   4 کابل،  مشر،  سازمان  ناحکومتي  د  شوی،  مرکه    ۱۳8

۱۳9  د رسنیو سېکټور کې د مدني ټولنې د یو مشر په وینا د راډیوګانو په شمول د هغو رسنیو شمېر چې د 2۰۱۳ م کال څخه تر 2۰۱5ز کال پورې موده کې ورکې 
2۰۱5ز.  27 سېپټېمبر  . مرکه شوی،  په رسنیو کې د مدني ټولنې مشر، کابل،  65 څخه زیات شوی دی  شوې دي 

چارواکی،  حکومتي   ، ورکوونکي  مرکه   . کوي  فعالیت  راډیوګانې  ییزې  سیمه  لس  او  چینلونه  تلویزوني  ییزې  سیمه   ۱4 کې  والیت  په  بلخ  د  توګه  اټکلي  په    ۱4۰
اکتوبر2۰۱5ز.  7 مزارشریف، 

2۰۱5ز. اکتوبر   5 بلخ،  چارواکی،  حقونو  بشري  د  ورکوونکی،  مرکه    ۱4۱

.97 ۱42  اېراپیټیانټڅ او زمان ))د خال ډکول((، ص: 

4 اکتوبر2۰۱5ز؛  5 اکتوبر2۰۱5ز؛ مرکه ورکوونکی، د بشري حقونو د بنسټ مشر، بلخ،  ۱4۳  مرکه ورکوونکی،  د مدني ټولنې د بنسټونو د شبکې مشر، بلخ، 
2۰۱5ز.  6 اکتوبر  د مزارشریف د ډیالوګ ګډونوال، 
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دوه  د  ترمنځ  شخصیتونو  سیکولر  او  مذهبي  د  کې  وده  په  ارزښتونو  او  مفاهیمو  ډېموکراټیکو  ټولنې،  مدني  د    ، کړنالرې  ورته 
د  ښځو  د  هغه  ده،  شوې  وړاندې  چې  بېلګه  بریالۍ  یوه  کوي.  اشاره  ته  ډیالوګ  یا  مکالمې  پسې  پرله  لپاره  زیاتوالي  پوهاوي  اړخیزه 
سېمینار  ورځنی  درې  یو  یې  الندې   سرلیک  تر  ځای((  د  ښځو  د  کې  اسالم  ))په  چې  دی  نوښت  هغه  مشرۍ  په  سازمان   ناحکومتي  یو 
په  وکړل.   بحثونه  لیدلورو  قانوني  او  اسالمي  په  اړه  دې  په  او  اضرارو  په  زورزیاتي  جنسي  د  دوی  کې  سېمینار  دې  په  وو.  جوړکړی 
د  زورزیاتي  د  وړاندې  پر  ښځو  د  چې  ول  شوي  ورټول  فعاالن  او  پوهان  حقونو  د  ښځو  د  عآلمان،  دیني  ګڼشمېر  کې   کنفرانس  ملي  دې 
او  پرانیست،  سېمینار  دا  رییس  اجراییه  افغانستان  د  وکړل.  بحثونه  سپارښتنو  ځانګړو  په  یې  اړه  په  کېدو  ښه  د  وضیعت  د  قربانیانو 
وکړه  ژمنه  ولسمشر  کې  وینا  خپله  په  وکتل.   کې  ارګ  په  غني  اشرف  ولسمشر  سره  ګډونوالو  ټولو  له  سېمینار  دې  د  ورځ  وروستۍ  په 
وړاندیزونو   شویو  راپورته  په  کې  ترځ  په  سېمینار  دې  د  به  پکې  چې  کړي  جوړه  غونډه  ځانګړې  کابینې  د  به  کې  اوونیو  شپږو  په  چې 

وکړي.۱44 اقدامات  عملي  به  غړي  اړوند  کابینې  د  او  وکړي  بحث 

دویم انځور: ولسمشر غني دیني علماو او ښځو ته وینا کوي

افغانستان ارګ،  حقونه:  چاپ  او  سرچینه 

اړه  په  حقونو  د  ښځو  د  توګه،  ځانګړې  په  حقونو،  بشري  د  دوی  چې  کړي  ډاډمنه  چې  دي  السلیکول  موافقو  د  سره  شوراګانو  له  آلمانو 
له الرښوونو سره سم، عامه پوهاوی خپروي.۱45 تړاو لري، د قران  له قانون سره  تاوتریخوالي د ختمولو  چې د ښځو پر وړاندې د 

د مدني ټولنې او حکومت ترمنځ شریک نوښتونه 

کوي.  کار  شریک  ماموریتونو  ځانګړو  پر  ځای  یو  سره  سازمانونو  ناحکومتي  د  حکومت  کې  په  چې  شته  نوښتونه  شریک  داسې  څو 
بشري  د  څارنه،  حقونو  بشري  د  یې  دنده  چې  ده  اداره  داسې  یو  کمېسیون،۱46  خپلواک  حقونو  بشري  د  افغانستان  د  توګه،  په  بېلګې  د 
د  هدف  شریک  د  دوی  د  یې  سره  بنسټونو  له  ټولنې  مدني  د  دي،   کول  اندازه  شخړو  د  او  ارزونه،  سرغړونو  سېسټماتیکو  د  حقونو 

نېږدې شریک کار کړی. له  لپاره، چې د بشري حقونو د سرغړاویو راپور کول دي،  ترالسه کولو 

فېسبوک  د  لیدلوری((،  اسالمي  او  قانوني  یې  اړه  په  او  زیان  زورزیاتي  جنسي  د   : کې  اسالم  په  ځای  ښځو  ))د  مرکز:  پراختیا  د  مهارتونو  د  ښځو  افغان  د    ۱44
د  کال  2۰۱6ز  د   ،   theater&۳=type?/7567۱22۳4۰2۱6  97/977567۱22۳4۰2۱6 .photos/p/https://www.facebook.com/awsdc2۰۱5 پاڼه، 

لیدل شوې. 22مه  پر  مې 

2۰۱5ز 5 اکتوبر  بلخ،  ۱45  مرکه شوی، د بشري حقونو چارواکی، 

2۰۰۱ز کال کې د بون په کانفرانس کې د دې لپاره تاسیس شو چې د بشري حقونو ساتنه او تبلیغ وکړي  ۱46  د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمېسیون ، په 
په  محکمو(  عادالنه  او  حقونه  اقلیتونو  او  ماشومانو  ښځو،  د  ازادي،  رسنیو  د  ازادي،  بیان  )د  لکه  اړه  په  سرغړاویوو  د  حقونو  بشري  او  جنایتونو  جنګي  د  او 
دولت  د  کمېسیون  خپلواک  حقونو  بشري  د  افغانستان  د  هم  څه  که  شو.  ثبت  هم  کې  قانون  اساسي  په  افغانستان  د  کې  کال  2۰۰4ز  په  وروسته   دا  وکړي.  څېړنې  اړه 
له  ټاکلو  د  غړیو  هغو  شمېر  یو  د  سازمان  دا  کېږي.  ګڼل  توګه  په  بنسټ  ”خپلواک“  یو  د  ټولنې  مدني  د  دا  کې  تیورۍ  په  تمویلېږي،  خوا  له  مرستندویانو  نړیوالو  او 
د  دورې  کاري  خپلې  د  دغلته  غړو   ځېنو  کمېسیون  دې  د  چې  دا  او  وو  نه  پوره  معیارونو  پر  غړیتوب  د  کمېسیون  خپلواک  د  حقونو  بشري  د  افغانستان  د  چې  کبله 

 . تر یو ځایه سیاسي شو  ته دوام ورکړ  پوره کېدو سربېره د مشرتابه رول 
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مدني  د  دوی  کړې.  همکاري  سره  بنسټونو  بېلو  بېال  له  ټولنې  مدني  د  توګه،  موثره  په  کمېسیون  خپلواک  حقونو  بشري  د  افغانستان  د 
په  شبکو  د  مالتړ  د  زیاتولو،  د  پوهاوي  عامه  د  روزنې،  د  مسلو  پر  حقونو  بشري  د  جوړولو،  وړتیاو  یا  ظرفیتونو  د  ته  بنسټونو  ټولنې 
حقوقي  تړاو  په  دې  د  او  سرغړاویو  د  حقونو  بشري  د  سره   بنسټونو  له  ټولنې  مدني  د  او  سازمانونو  ناحکومتي  له  او   کولو  ته  رامنځ 
کار  نېږدې  له  کې  برخه  په  حقونه(  ښځو  د  قانون،  اړه  په  ودونو  د  ماشومانو  د  قانون،  رسنیو  د  اړه  په  ازادۍ  د  بیان  د  لکه   ( لکه  مسلو 

کړی دی. 

ملي  په  خوندیتوب  د  لپاره  قربانیانو  د  تاوتریخوالي   د  وړاندې  پر  ښځو  د  همداراز،  کمېسیون  خپلواک  حقونو  بشري  د  افعانستان  د 
حکومتي  اړونده  له   څانګه  حقونو  د  ښځو  د  کمېسیون  خپلواک  د  حقونو  بشري  د  افغانستان  د  دی.  برخوال  فعال  یو  هم  کې  مېکانېزم 
)مرکزونه(  کورونه  خوندي  لپاره  ښځو  مخ  د  سره  خطر  د  کې  والیتونو  او  کابل  په  چې   سره  سازمانونو   ناحکومتي  هغو  او  چارواکو 

کوي.  کار  نېږدې  له  چلوي 

هغه ستراتیژۍ چې حکومت مدني ټولنې ته د رسېدو لپاره کارولی  6 .2
د ملي ټولنیزې پراختیا د شورا کنفرانس 

د ټولنیزې پراختیا شوراګانو په بشپړه توګه د افغانستان ملي یوالی په ډاګه کړ، په ګډه یې خپل غږ پورته کړ او ویې 
شي.۱47 نه  کېدای  وېشل  هېڅکله  چې  یوو  ملت  موټی  یو  موږ  چې  ویل، 

یو ډېره موثره کړنالره چې د افغانستان حکومت په تېرو څو  کلونو کې د لرې پرتو کلیو او مرکزي حکومت تر منځ د نېږدې کېدو لپاره 
دی.۱49 کنفرانس  ملي۱48  کلن  دوه   )CDC( شوراګانو  د  پراختیا  ییزې  سیمه  یا  ټولنې  د  هغه  کارولې 

همدارنګه  او  کلیو   بېلو  بېال  د  افغانستان  د  غړي  شوي  انتخاب  شمېر  لوی  شوراګانو  د  پراختیا  ییزې  سیمه  د  کې،  کلونو  دوو  هرو  په 
لپاره  کنفرانس  ملي  یو  د  ته  کابل  کوي  استازولي  شوراګانو  د  پراختیا  د  ولسوالیو  د  چې  غړي  هغه  شوراګانو  د  پراختیا  ییزې  سیمه  د 
ییزو  سیمه  د  څو  کېږي  وربلل  څخه  سېکټورونو  بېالبېلو  له  چارواکي  حکومتي  لوړپوړي  نور  او  ولسمشر  پکې  چې  کېږي.  وربلل 

ونیسي.  غوږ  ته  سپارښتنو  دوی  د  اړه  په  سیمو  اړوند  خپلو  د  او  اندېښنو،   غړیو  د  شوراګانو 

داسې  چې  ده  څرګنده  دا  وروسته  څارنې  تر  ورځې  دویمې  د  کنفرانس  پینځم  د  شوراګانو  د  پراختیا  ییزې  سیمه  د  کې  کال  2۰۱5ز  په 
شي. کوالی  مرسته  ډېره  تر  سره  کولو  نېږدې  د  واټن  د  ترمنځ  بانډو  او  کلیو  د  افغانستان  د  او  حکومت  مرکزي  د  مناسبتونه 

د څو سېکټورونو وزیرانو په خپلو ویناوو کې د کلیو د پراختیا لپاره  په خپلو پالنونو او ماموریتونو خبرې وکړې، په داسې حال کې 
چې د ټولنې یا سیمه ییزې پراختیا د شوراګانو استازې په بېال بېلو کاري ډلو کې د وتوانېدل چې پر خپلو اړتیاوو، ننګونو، او د دې 

وکړي.  بحث  پالنونو  په  لپاره  ختمولو  د  ننګونو 

کې  غونډو  داسې  په  کچ  ملي  پر  چې  دی  څرګندوی  دې  د  کچه  ییزه  سیمه  په  رول  اړخیز  دوه  غړو  شوراګانو  پراختیایي  ییزو  سیمه  د 
حال  عین  په  کوي،  پورته  غږ  حوزې  ییزې  سیمه  خپلې  د  دوی  کې  ډګر  په  حکومتولۍ  ملي  د  او  کوي  کار  توګه  په  ټولنې  مدني  د  دوی 
کار  توګه  په  استازو  حاکمو  د  کې  برخه  په  کولو  عملي  د  پروژو  پراختیایي  او  زیربنا  د  سیمې  د  دوی  کې  جوړښت  ییز  سیمه  خپل  په  کې 

ورکوي.۱5۰

ولسمشر.  جمهوریت  اسالمي  د  افغانستان  د  غني،  اشرف  محمد    ۱47

کوي.  مشري  یې  حکومت  او  بانک  نړیوال  چې  شوې  ته  رامنځ  کې  پایله  په  پروګرام  هغه  د  پیوستون  ملي  د   ، شوراګانې  پراختیایي  ییزې  سیمه  یا  ټولنې  د    ۱48
پوښښ  کې  هېواد  ټول  په  بریالیتوب   پروګرام  دې  د  کې  افغانستان  په   . ده  برخه  یوه  نوښتونو  پراختیایي  متمرکزو  د  توګه  ییزه  سیمه  په  دا   لپاره  بانک  نړیوال  د 
کې  کلي  په  چې  کوي  ځانګړي  بودیجه  ته  کلي  هر  پروګرام  پیوستون  ملي  د  دي.  کول  ته  رامنځ  شوراګانو  ییز  سیمه  زیاتو   د   4۰۰۰۰ تر  کې  ګوټ  ګوټ  په  هېواد  د  او 
پر داسې زېربنایي پروژو چې ټول کلي ته یې ګټه وي ولګول شي. د شوراګانو غړي د کلیوالو له خوا ټاکل کېږي او په دې پروګرام کې د ښځو شراکت هم مشروط 

ولري. برخه  ښځې  باید  کې   شورا  پراختیایي  ییزه  سیمه  هره  دی. 

۱49  د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت: ))د سیمه ییزو پراختیایي شوراګانو پینځم مشورتي کنفرانس: د کلیو د بیارغونې او پراختیا د وزارت سترې الس 
2۰٪2۰Feature٪2۰Conference٪2۰CDC٪5th/http://www. nspafghanistan.org/Admin/files2۰۱5ز راپور،  کنفرانس  د  راوړنې((،  ته 

28مه لیدل شوې. 2۰۱6ز کال د اپرېل پر  story.pdf، د 

سیمه  د  چې  دی  دا  هدف  پروګرام  دې  د    ، مخې  له  ووبپاڼې  د  پروګرام  د  پیوستون  ملي  د  شوې  ته  رامنځ  خوا  له  وزارت  د  رغونې  بیا  او  پراختیا  د  کلیو  د    ۱5۰
ملي  د  ساتي.   ویې  او  کړي  پیاوړې  او  جوړې  شوراګانې  پراختیایي  ییزې  سیمه  توګه  په  ادارو  موثرو  د  لپاره  پراختیا  اقتصادي  ټولنیزې  او  حکومتولۍ  ییزې 
سره  دې  له   . 2۰۱6ز  اپریل   22 شوی  کتل   ،2۰۱5  ,۱۰9=http://www.nspafghanistan. org/default.aspx?sel وګورئ:   الرښود  پروګرام  د  پیوستون 
یې  لوبول  چې  لري  رول  پیاوړې  ټولنې  مدني  د  همدارنګه  غړي  شوراګانو  دې  د  چې  وښوده  کنفرانس  کلني  دوه  شوراګانو  پراختیایي  ییزو  سیمه  د  سطحه  ملي  په 
دي  نه  توګه  په  ادارو  حکومتي  قانوني  د  ولسوالیو  او  کلیو  د  مخې  له  قانون  اساسي  د  اوسه  تر  ال  شوراګانې  پراختیایي  ییزې  سیمه  دا  ځکه  ډېر،  دې  تر  ان   ، شي 
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ښه  یو  لپاره  پیاوړتیا  د  اړیکو  د  ترمنځ  حکومتولۍ  والیتي  او  ملي  د  چې  کړي  ډاډمنه  دا  به  دوام   ) کنفرانسونو   ( مناسبتونو  ډول  دا  د 
بودیجې  متمرکزې  د  هغه  دي  نه  شوي  بدل  اوسه  تر  او  وشي  ورته  پام  باید  چې  څه  هغه  هم  څه  که  دی.  موجود  مېکانېزم  سېسټماتیک 

ده.۱5۱ نه  برابره  لزومًا  سره  تمرین  عملي  د  سره  چارې  له  ټاکنې  لومړیتوب  او  ارزونې  د  پورته  څخه  ښکته  له  چې  ده،  پروسه  پراختیا  د 

په قانوني برخه کې د حکومت او د مدني ټولنې د بنسټونو ترمنځ همکاري

په بلخ والیت کې د عدلیې وزارت ریاست د قوانینو په اړه د عامه پوهاوي د زیاتولو په برخه کې یو هیله بښونکی چلند خپل کړی چې 
بشري  د  افغانستان  د  رییس  عدلیې  د  کې  والیت  دې  په  دي.  شاملې  هم  غونډې  میاشتنۍ  درې  سره  بنسټونو  له  ټولنې  مدني  د  کې  په 
د  معلوماتو  د  اړه  په  مسلو  حقوقي  د  الرې  له  خپرونو  راډیویي  د  همکارۍ  ګډه  په  سره  ادارې  والیتي  له  کمېسیون  خپلواک  د  حقونو 
ډېر  ال  د  سربېره  دې  پر  شویو  مرکه  ځېنو  ارتباط  په  بهیر  د  سالمشورو  د  اړه  په  قوانینو  د  کارکوي.  رغښت  په  ستراتیژیو  د  خپرولو 
دی.۱52  شامل  هم  خپروای  مسودو  د  قوانینو  د  پاڼه  ویب  په  وزارت  د  عدلیې  د  کې   په  چې  کړی،  وړاندیز  چلندد  ییز  سیمه  او  پرانیستي 
دوی وایي، دا کار به هر چا ته د دې فرصت برابر کړي چې د قوانینو پر مسودې )پېش نویس(  مخکې تر هغې چې په پارلېمان کې پرې 

وکړي.  تبصرې  شي  پیل  بحثونه  رسمي 

د ولسوالۍ په کچه مشارکتي پالن جوړونه او د حساب ورکولو غونډې

په والیتي او د ولسوالۍ په کچ د والیت  د پینځه کلن پراختیایي پالن )د بلخ د والي دفتر(  په عملي کېدو کې د مدني ټولنې ښکېلتیا 
او همداراز د حساب ورکولو د پرانیستو غونډو عملي کول، په والیت کې د پالیسۍ جوړونې په پروسو کې د مدني ونډې او شفافیت 
مقرارتو  د  او  دي  نه  شوي  بنسټیز  نوښتونه  دا  چې  کړې  جوته  شویو  مرکه  ځېنو  خو  دي.  شوي  پېژندل  توګه  په  ستراتیژیو  مهمو  د  لپاره 

لري.۱5۳ بڼه  ظاهري  کې  صورت  په  نشتوالي  د  مېکانېزم  سېسټماتیک  مناسب  یو  د  لپاره 

وړاندیزکړی  شخصیتونو۱56  عامه  همدارنګه  او  بنسټونو۱55  ټولنې  مدني  د  کوونکو۱54  مرسته  شمېر  یو  اشارې  په  ته  محدودیت  دې 
چې  حواله  په  سازمان  ناحکومتي  یو  د  شي.  خپره  مسوده  پالن  پراختیایي  د  لپاره  بحث  پرانیستې  د  دې  ووبپاڼه  پر  مقام  والیت  د  چې 
دې  په  دی((.۱57  ضرور  رسی  الس  شوی  سازماني  ته  معلوماتو  لپاره  کنټرول  د  معلوماتو  ))پر  کوي،  کار  ورکونې  حساب  ټولنیزې  په 
وضیعت  پر  بودیجې  او  خدماتو  عامه  د  توګه  په  شرط  مخ  د  لپاره  شفافیت  مالتړ،  کنټرول،  د  کړنو  د  حکومت  د  کې  وړاندیزونو  اړه 
معلوماتي  وړ  رسي  السي  او  وړیا  د  بودیجې  عامه  د  ستراتیژۍ  شوي  وړاندیز  نورې  دي.  شامل  کول  ته  رامنځ  ډېټابېسونو  پرانیستي 
اوسي  و  خوندي  غواړي  کول  ترالسه  معلومات  چې  څوک  هغه  او   وي  ممکن  رسي  الس  توګه  پټي  نوم  په  ورته  چې  کوي،  غوښتنه  مرکز 
ډول  یو  باید  سره  کولو  ته  رامنځ  ستراتیژۍ  یوې  ډول  دا  د  چې  شوی  ټینګار  هم  دې  پر  پېژني(.  تن  هر  څوک،  هر  کچه  ییزه  سیمه  )په 
یا د همګټو یو مسلکي مشورتي پالوی هم  مل وي چې د بودیجې د کنټرول، پالیسیو د تدوین او ظرفیتونو د  او  ))څېړنیزه څانګه((  

ته کړي.۱58 برخو  ستراتیژۍ رامنځ  او نورو  جوړولو  

. شوي  پېژندل 

حکومتولي((؛  محلي  کې  افغانستان  ))په  نور:  او  نجات  وګورئ:   لیکنې  موضوعاتي  نورې  دوه  غونډې  حکومتولۍ  افغانستان  د  لپاره  معلوماتو  نورو  د    ۱5۱
کول(( نېږدې  ته  خلکو  ))دولت  نور:  او  بیژان 

2۰۱5ز. اکتوبر   22 کابل،  مشر،  سازمان  ناحکومتي  د  شوی،  مرکه    ۱52

2۰۱5ز. اکتوبر   22 کابل،  مشر،  سازمان  ناحکومتي  د  شوی،  مرکه  2۰۱5ز؛  اکتوبر   ۱5 کابل،  مشر،  سازمان  ناحکومتي  د  شوی،  مرکه    ۱5۳

2۰۱5ز.  اکتوبر   22 کابل،  استازی،  همکارۍ  نړیوالې  د  شوی،  مرکه    ۱54

2۰۱5ز.  اکتوبر   6 بلخ،  مشر،  شبکو  د  بنستونو  د  ټولنې  مدني  د  شوی،  مرکه  2۰۱5ز؛  اکتوبر   ۱5 کابل،  مشر،  سازمان  ناحکومتي  د  شوی،  مرکه    ۱55

2۰۱5ز . 5 اکتوبر  ۱56  مرکه شوی،  لوړپوړی والیتي چارواکی، بلخ، 

2۰۱5ز. اکتوبر   ۱5 کابل،  مشر،  سازمان  ناحکومتي  د  شوی،  مرکه    ۱57

2۰۱5ز.  اکتوبر   6 مزارشریف،  مشر،  سازمان  ناحکومتي  د  شوی،  مرکه    ۱58
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راڅرخي.  رول  پر  ټولنې  مدني  د  کې  وده  په  حکومتوالۍ  ښې  د  کې  افغانستان  په  مقاله  دا 

دا  همداراز   او  پوهاوي  د  مفهوم  د  اصطالحاتو  د  اړیکو  د  دولت  او  ټولنې  د  حکومتولۍ،  ښې  حکومتولۍ،  ټولنې،  مدني  د  لیکنه 
په  شوې.   پیل  ارزونه  لنډه  یوه  په  شوي،  پېژندل  او  شوي  معرفي  څنکه  کې  چوکاټ  پراخ  په  جوړښت  ځپلي  کړکېچ  د  مفاهیم  دا  چې 
تر  کله  ډیر  ټولنه  مدني  چې  مفهوم  هغه  لیکنې  دې  کولو  معرفي  په  ځانګړتیاوو  متني  او  تاریخي  د  ټولنې  مدني  د  کې  افغانستان 
پر  مرکو  او  ډیالوګونو  د  کې  پروسه  په  کولو  ترسره  د  څېړنې  ابتدایي  د  ټکی  دا  دی.  ننګولی  محدودوي  پورې  سازمنونو  ناحکومتي 
چې  کړي  یاد  هم  محدودیتونه  هغه  څېړنې  دې  د  همداراز  مقالې  دی.  شوی  عملي  توګه  په  اصل  یو  د  مېتاډالوژۍ  یا  څېړنالر  د  مهال 
لیکواالن یې ورسره مخامخ ول. د حکومتولۍ په اړیکو کې د مدني ټولنې د مختلفو برخو پر رول د بحث په ترځ کې لیکنې ارزولې چې  

دي. پاللي  او  کړي  بحث  اړیکې  خپلې  کچو  ملي  او  والیتي  په  سره  ادارو  حکومتي  له  ډلو  او  سازمانونو  مختلفو  څنګه 

تعریفولو  په  رولونو  دې  د  مقالې  کوي،  ترسره  رولونه  دوه  اړوند  سره   ټولنې  مدني  او  حکومتولۍ  له  وخت   یو  په  جوړښت  یو  چې  کله 
غیرې  نورو  د  حکومتولۍ  د  یې  قضیه  شوراګانو  پراختیایي  ییزو  سیمه  یا  ټولنې  د  توګه،  په  بېلګې  د  کړي.  بیان  پېچلتیاوې  شته  کې 
مشروعیت  د  کچ  ییز  سیمه  په  کله  ډېر  دوی  کړې.  پرتله  سره  نورو  او  شوراګانو  مذهبي  شوراګانو،  مشرانو  د  لکه  جوړښتونو  رسمي 
د  دوی  د  ته  نیوونکو  تصمیم  او  جوړوونکو  پالیسي  کچه  ملي  پر  خو  تړي،  سره  دولت  له  خلک  کوي،  استازولي  جوړښتونو  لرونکو 
په مقاله کې د حکومت هغه رول هم څرګند شوی چې د مدني  ننګونې شته. پر دې سربېره،  اړتیاوو په رسولو کې ال هم  او  لومړیتوبونو 
په  فضا  د  یې  لپاره  ورکړې  راکړې  رغنده  د  سره  بنسټونو  له  ټولنې  مدني  د  کې  تدوین  په  پالیسیو  ملي  د  او  تنظیم  د  بنسټونو  د  ټولنې 
ټولنې  مدني  د  زیاتول،  پوهاوي  د  اړه  په  ستراتیژیو  سیکتوري  او  پالیسیو  ملي  د  چې  اخیستې  پایله  مقالې  کوي.  ترسره  کې  پرانیستو 
د  حکومت  د  کې   بنسټونو  عامه  په  کچو  والیتي  او  ملي  دواړو  په  او  کوي،  پیاوړی  ظرفیت  بنسټونو  او  فعاالنو  د  دواړو   حکومت  او 

دي. شرطونه  مخ  لپاره  ډاډمنولو  د  تعامل  فعال  د  سره  ټولنې  مدني  د  خپراوی  ژمنو  سیاسي  د  مشرتابه 

پر  چلند  جامع  یو  د  کې  برخه  په  تعامل  د  سره  ټولنې  مدني  د  کې  بنسټونو  حکومتي  په  همدارنګه  مقالې  کې،  جوتولو  په  ننګولو  ددې 
نشتوالی بحث کړی. د مرکه شویو او د مکالمې یا ډیالوګ د کډونوالو  او همدارنګه منځنیو ادبیاتو ته د کتنې د انعکاساتو پر بنسټ  
بحثونه  ټول  ټولنو  مدني  او  دولت  په  اندېښنې  هغه  خوا  له  سازمانونو  ډلو/  یا  کسانو  ځانګړو  د  کړي:  ګوته  په  ننګونې  شمېر  ګڼ  مقالې 
داسې  او  اترې،  خبرې  استازیتوب،  موثر  تابعداري،  قانون  د  او  استازیتوب  دولتداري،  ډېموکراټیکه  لکه  موضوعاتو  داسې  په  باید 

شي. والړ  منځ  له  دي  بهرني  کلمې  یادې  چې  تشویش  دا  سره  خلکو  عامو  څو  تر  وشي  مسایلو  نورو 

له هغه کسانو چې مرکې ورسره شوې دي او د ډیالوګ د ګډونوالو او نورو لیکنو او څېړنو پر اساس دې لیکنې ګڼې ننګونې په ګوته کړې: 
د مدني ټولنې پر اواز د مشخصو خلکو، ډلو یا هغو سازمانونو د غلبې اندېښنې چې حکومت یا ولس ته رسېدونکی پیغام د مدني ټولنې 
له لوري تر کنټرول الندې لري؛ پر امتیازاتو د والړ سیاست حاکمیت موضوع باید هواره شي؛ د مدني ټولنې )په ځانګړي ډول اېن جي او 
ګانو( او ولس تر منځ کمزوري عمودي اړیکي؛ د وکالت یا استازیتوب کمزورې - په ځانګړي ډول پر محلي کچ او د مدني ټولنې دودیزو 
ډلو تر منځ  - وړتیاوې او د رسنیو سانسورول، د مدني ټولنې په اړه منفي یا ناسم پوهاوي. دې لیکنې په ډاګه کړه چې د حکومت او مدني 
لپاره په بیړني ډول د ال فعالې، ټولشموله او سېسټماټیکې طریقې پیاوړې کولو اړتیا ده چې یوازې نظر ورنکړي  ټولنې د اړیکو او تړاو 
یا خبرې ونکړي بلکې عمل هم وکړي، که نه نو، که سیاسي ژمنتیاوې عملي نشي نو دا به یوازې تشریفاتي او ))تش په نوم(( اپروچ وي. په 
وروستي باب کې دې لیکنې د ښو چارو او ستراتیژیو ځېنې مثالونه وړاندې کړل چې د مدني ټولنې ډلو په خپلو کړنو کې عملي کړي دي 
کلیو  د  چې  دي  شاملې  غونډې  شوراګانو  پرمختیایي  ټولنې  د  کې  دې  په  شي.  ولرالی  اغېز  کولو  پر  پرېکړو  او  جوړونې  پر  پالیسیو  د  چې 
خپلواک  حقونو  بشري  د  کوي؛  اړیکه  په  سره  فعالینو  نورو  او  مشرانو  حکومتي  لوړپوړو  له  کچ  ملي  د  مخکښان  او  مشران  ولسوالیو  او 
پراخو  او  اصولو  حقونو  بشري  د  منځ  تر  جوړښتونو  حکومتولۍ  والیتي  د  او  فعالینو  او  ډلو  ټولنې  مدني  محلي  یا  ځایي  د  او  کمېسیون 
ولسواکه ارزښتونو په پېژندنه کې اړیکي او همکارۍ؛ پر والیتي کچ د پالن جوړونې او محاسبو په اړه غونډې؛ او وروستی، د ښځو په 
له دیني علماو سره همکارۍ کوي.  له الرې یې هغوی د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي په موخه  مشرۍ د سازمانونو نوښت چې 
سازمانونه په ښه او تعمیري توګه له حکومت سره د اړیکو او کار کولو لپاره داسې ستراتیژۍ کاروي. په اخره کې دا لیکنه د الندې ورکړل 

شویو سپارښتنو په وړاندې کولو پای ته رسي. دا سپارښتنې له حکومت، مدني ټولنې او نړیوالې ټولنې سره تړلې دي. 
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شوې  وړاندیز  ټولې  الندې  کوي.  هم  وړاندیز  پالیسیو  د  کې  پای  په  چې  شوې  سره  تر  بنسټ  پر  مدرکونو  او  شواهدو  د  مقاله  څېړنیزه  دا 
پالیسیانې د دې څېړنې او مطالعې له ترتیب او ترسره کولو څخه وروسته السته راغلي. د څېړنې اصلي موخه دا ده تر څو داسې موثرې 
وکړي،  ګډون  الرې  نهادینه  او  قانوني  له  کې  چارو  په  دولتدارۍ  د  ټولنې  مدني  یې  کې  ترځ  په  چې  الرېومومی  حل  سیستماتیکې  او 
د  دولت  د  او  شي،  تبادله  نظرونه  او  بحثونه  موثر  کې  سطحو  او  سېکټورو  بېالبېلو  په  دولت  د  څو  تر  شي  ته  رامنځ  چوکاټ  یو  داسې 

شي.  هواره  الره  ته  ګډون  ټولنو  مدني  د  کې  جوړونې  په  ستراتیژیو  او  پالیسیو  عمومي  د  سېکټورو  بېالبېلو 

د  شي  کوالی  توګه  نهادینه  هم  یا  او  ییز  ډله  فردي،  په  ټولنې  مدني  شوی،  بحث  پرې  هم  کې  مقالې  څېړنیزې  دې  په  چې  څنګه  لکه 
خلکو  د  چې  دا  یوازې  نه  کړي.  ادا  رول  مهم  کې  تقویه  په  بحثونو  تبادلې  د  نظرونو  او  انتقاد  سالم  د  هم  او  ورکولو  حساب  مشروعیت، 
قانوني  د  ادارو  دولتي  او  دولت  د  بلکه  کوي  غوره  حیثیت  پله  یوه  د  منځ  تر  جوړلو  پالیسو  او  نیولو  تصیمیم  د  او  اندېښنو  او  غږونو  د 

پکاریږی.  هم  کې  ساتلو  په  مشروعیت 

چې  دي  سپارښتنې  مشخصې  بیا  وروسته  دې  تر  دي.  لپاره  ټولو  ټولنو  نړیوالو  او  مدني  حکومت،  د  وړاندیزونه  مهم  دوه  څېړنې  دې  د 
نیسي. الندې  پوښښ  خپل  تر  ګروپونه  درېواړه 

عمومي وړاندیزونه

مفهوم 	  پراخ  او  توګه  اساسي  په  ټولنه  مدني  کې  افغانستان  په  باید  ټولنه  نړیواله  او  ټولنې  مدني  ادارې،  حکومتي 
په  پالیسیو  عمومي  د  باید  هغوی  ده.  متنوع  مانا  ټوله  په  او  مسلکي  کچ،  محلي  پر  ټولشموله،  اصاًل  دا  چې  کړي،  درک 

جوړونې او تصمیم نیولو په پروسه کې په دوامداره توګه د مدني ټولنو د رول او ګډون په اړه ډاډ ورکړي. 

لویو 	  د  خواوې  لوبېدونکې  او  مفاهیم،  ستراتیژۍ،  پالیسۍ،  ادارې،  شوي،  ښودل  هم  کې  څېړنه  دې  په  چې  څنګه  لکه 
موثر  ادارو  دولتي  او  همکارانو  نړیوالو  ټولنو،  مدني  د  خو  ځکه  نو  مومي.  تغیر  سم  سره  بدلون  له  جریانونو  سیاسي 
دوامدارده  په  او  وساتي  باخبره  ځان  څخه  جریانونو  ټولو  له  شي  کوالی  سره  لرلو  په  همکارۍ  د  سره  بل  یو  له  او  جوړښت 

کړي.  تحلیل  او  ارزیابي  حاالت  توګه 

حکومتي ادارې )ملي او محلي (

په 	  بېلګې  )د  کې  برخو  په  مسوولیتونو  او  رول  د  جوړښتونو  والیتي  د  باید  پالیسۍ  او  سیاستونه  حکومتولۍ  محلي  د 
مشارکت  ټولنیز  د  نور(  داسې  او  ادارې  حکومتي  اجراییوي  شوراګانې،   پرمختیایي  والیتي  شوراګانې،  والیتي  توګه 
د  کې  جوړونه  پالن  په  او  شفافیت  باید  کې  برخه  دې  په  او  کړي،  ته  رامنځ  اجماع  سره  نیولو  کې  نظر  په  جوړونې  پالن  او 

شي.  ونیول  کې  پام  په  اصول  محاسبې  ټولنیزې  او  ګډونولۍ 

په 	  چې  شي  نهادینه  فضا  اترو  خبرو  ډېموکراټیکو  د  باید  منځ  تر  سازمانونو  ټولنې  مدني  او  فعالینو  حکومتي  یا  ملکي  د 
د  باید  کار  دا  شي.  پورته  ګټه  ورڅخه  کې  همغږي  په  پالیسیو  د  او  مشورو  بحثونو،  تبادلې،  د  معلوماتو  د  توګه  اسانه 
فکري  څېړنیزو،  او  ډلو،  مشورتي  اورېدنو،  کې  محضر  عام  په  ګروپونو،  کاري  میزونو،  ګردي  د  لکه  تخنیکونو  بېالبېلو 
بنسټونو له الرې پر ملي او محلي کچ ترسره شي. دا ټول کارونه باید په یوه ازاده فضا کې د مدني ټولنې د بېالبېلو اقشارو 
ملي  د  سپارښتنې  او  اندېښنې  نظرونه،  هغوی  د  چې  شي  ترسره  ګډون  په  لوستو  او  مېرمنې،  ځوانان،  سپینږیري،  لکه 

پالیسیو، قانوني او اداري اصالحاتو او د هېواد د ملي لومړیتوبونو پروګرامونو په اړه څرګند او عملي کړل شي. 

نیولو، 	  تصمیم  د  ټولنه  مدني  او  وګړي  عام  چې  ومومي  بڼه  عملي  قانون  السرسي  د  ته  معلوماتو  باید  نوښت  په  حکومت  د 
بودیجې  ملي  د  وي.  اګاه  ورڅخه  کې  جوړونه  په  پالیسیو  د  کچه  محلي  او  ملي  په  او  مېکانېزمونو،  ورکولو  حساب 
یوه  د  اړه  په  کوونکو  وړاندې  خدمتونو  د  او  خدمتونو  عامه  د  لپاره  نظر  او  مشورو  خلکو  عامه  د  کې  برخه  په  وېش  د 

لپاره نورې هڅې کول اړینې دي.  ته کول  او د شفافیت او حساب ورکولو د ودې  یا ډېټابېس رامنځ  زېرمتون 

حکومت باید خپلې ټولې ستراتیژي نهادینه کړي چې د خلکو د اګهۍ، ظرفیت جوړونې او د قوانینو اړونده موضوعاتو 	 
الرې  داسې  او  شي  ترسره  کار  ښه  کې  برخه  په  پالیسیو  او  ستراتیژیو  تنظیمولو،  خوځښت،  په  فعالینو  د  کې  ترځ  په 

شي.  ټولشموله  بهیرونه  کولو  پرېکړو  او  جوړونې  پالیسۍ  د  څنګه  چې  ولټوي 
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د حمایوي یا امتیازي سیاست خنډ او د دې اغېز چې د حکومت محاسبې مخه نیسي موضوع باید هواره کړل شي. په بله 	 
مانا، داسې ستراتیژیو باندې باید کار وشي چې د قانون حاکمیت ته لومړیتوب ورکړي او په حکومتي ادارو او کلیدي 

شي.  وګمارل  کسان  لرونکي  لیاقت  او  مسلکي  ځای  پر  اړیکو  نورو  یا  او  ګوندي  شخصي،  د  کې  پوسټونو 

مدني 	  د  چې   - سطحو  دواړو  محلي  او  ملي  پر   – محتویات  ټول  تطبیق  د  تفاهملیک  هغه  د  باید  حکومت  یووالي  ملي  د 
مدني  د  چې  کړي  السه  تر  ډاډ  هم  باید  حکومت  وڅاري.  وو  کړی  السلیک  یې  سره   )CSJWG( ډلې  کاري  ګډې  له  ټولنې 

وي. ټولشموله  او  وکړي  استازیتوب  څانګو  ټولو  د  ټولنې  مدني  د  مشورې  سره  ډلې  کاري  ګډې  له  ټولنې 

او 	  ستراتیژیو  پالیسیو،  د  دولت  د  همداشان  او  تطبیق  او  پالن،  ډیزاین،  پروګرامونو  ملي  د  باید  لیک  تفاهم  یاد 
ورکړي.  ترجېح  ته  مېکانېزمونو  کېدونکو  پلي  کې  لړ  په  مشورو  ټولنې  مدني  ټولشموله  د  کې  برخه  په  لومړیتوبونو  

اخیستنه 	  ګټې  په  څخه  مېکانېزمونو  څارنیزو  اوسنیو  له  باید  څارنه  مستقله  پروګرامونو  نادولتي  او  دولتي  لویو  ټولو  د 
یې  کې  راتلونکې  او  ګوته  په  نیمګړتیاوې  چې  شي  ترسره  توګه  دوامداره  په  باید  څارنه  دا  شي.  نهادینه  او  تقویه  هم  نوره 

شي.  پیاوړی  هم  نور  موثریت  او  شفافیت 

مدنی ټولنه )فعالین او سازمانونه(

شوي، 	  ویل  بیا  بیا  په  هم  کې  څېړنه  دې  په  چې  څنګه  لکه  شي.  لوړه  باید  وړتیا  ټولنو  مدني  دواړو  نومهاله  او  دودیزو  د 
ټولنې  مدني  عصري  اوسنۍ  یې  څنګ  تر  او  شي  بریالۍ  ماډلونو  زړو  خپلو  په  چې  کوالی  نشي  ټولنه  مدني  پخوانۍ 
یوې  د  ګډه  په  چې  ده  پکار  ته  دواړو  خو  ځکه  نو  رسیدلی.  نشي  ته  بریا  اساس  پر  ماډلونو  شویو  واردو  د  یوازې  هم 
محاسبه  حکومتي  چې  وکړي  کار  سره  بل  یو  له  کې  برخه  په  لوړولو  ظرفیت  خپل  د  او  جوړولو  ستراتیژۍ  ټولشموله 

شي. پاتې  دوامداره 

ټولو 	  په  او  وي  دوامداره  محاسبه  حکومت  د  چې  شي  تعریف  ډول  سم  په  باید  مسوولیتونه  او  رول  فعاالنو  ټولنې  مدني  د 
باوري کړي چې  باید دا  ټولنې فعالین  باوري پاتې شي. د مدني  ټولنیزو پروګرامونو کې روڼوالی  او  سیاسي، اقتصادي 

دی.  لپاره  ګټو  ولسي  د  بلکې  نه  لپاره  ګټې  خاصې  یوې  یا  تبلیغ  ځان  خپل  د  یې  فعالیت 

د 	  هغوی  د  چې  کړي  جوړ  اړیکي  دوامداره  او  پیاوړي  سره  سېکټور  خصوصي  ملي  له  باید  سازمانون  ټولنې  مدني  د 
مالي  سېکټوره  خصوصي  له  کې  کیمپېنونو  په  اګهۍ  ولسي  د  او  وي  والړ  عدالت  پر  او  لوړ  معیار  او  کیفیت  خدماتو 

کړي.  ترالسه  مرستې 

شي 	  کړای  جوړ  پلېټفارم  جامع  داسې  یو  چې  کړي  خپل  اپروچ  اړخیزه  ټول  او  ټولشموله  یو  باید  سازمانونه  ټولنې  مدني  د 
رول  تعمیري  کې  ورکونه  په  حساب  خپل  د  ته  خلکو  او  محاسبې  حکومت  د  برخې  او  څانګې  ټولې  ټولنې  مدني  د  چې 

ورکړي.  دوام  ته  لوبولو 

د مدني ټولنې ټولې څانګې باید پر ملي، له ملي پر ښکته او محلي سطحو په خپلو چارو کې د ښځو او ځوانانو سازمانو 	 
ته فعاله ونډه ورکړي. په افغانستان کې له 6۰٪ زیات خلک ځوانان دي نو دوی – ښځې او نران – باید خوځښت ته وهڅول 
له  ټولنې  مدني  د  کې  چارو  په  حکومتولۍ  د  او  څرګندولو  د  لومړیتوبونو  او  اړتیاو  اندېښنو،  خپلو  د  باید  ورته  او  شي 

الرې د خپل اواز پورته کولو پوره موقع ورکړل شي. 

مهم 	  الندینیو  په  وړتیاوې  خپلې  باید   – سطحو  ښکته  ملي  له  او  محلي  پر  ډول  ځانګړي  په   – سازمانونه  ټولنې  مدني  د 
کړي:  زیاتې  کې  برخو 

کې أ.  برخه  دې  په  راډیوګانې  یا  رسنۍ  محلي  ډول،  په  بېلګې  )د  پوهاوی  بهیرونو  پېچلو  د  جوړونې  پالیسۍ  د 
دا  او  کړي  ساده  پروسیجرونه  پالیسیو  د  چې  کړي  جوړې  خپرونې  داسې  چې  شي  لوبوالی  داسې  رول  کلیدي 

یا د مدني ټولنې سازمانونه څه رول لوبوالی شي.( برخه کې ولس  روښانه کړي چې په دې 

د ب.  او  کولو  وړاندې  تشریح،  په  وړاندیزونو  د  سره  حکومت  له  توګه  موثره  په  چې  ولټوي  باید  ستراتیژۍ  داسې 
وتوانېږي.  کولو  بحث  په  اړه  په  هغوی 
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شبکې 	  جوړې  سره  کسانو  یا  ادارو  اړونده  او  لیکنو  هوکړه  یا  تفاهملیکونو  کېدونکو  عملي  او  سازمانونو  ټولنې  مدني  د 
پر  ښځو  د  او  کیمپېنونه  ضد  فساد  اداري  د  )لکه  چارې  ښه  او  ورسي  توګه  سمه  په  اواز  خلکو  د  چې  شي  وڅارل  باید 

ومومي.  وده  تاوتریخوالي(  وړاندې 

 د مدني ټولنې سازمانونو مالي انحصار موضوع باید داسې هواره کړل شي چې د مدني ټولنې له خوا په داوطلبانه توګه 	 
زیانمن  حالت  هغوی  د  شي  کېدای  انحصار  مالي  ده.  تړلې  سره  سازمانونو  ناحکومتي  له  مشخصًا  دا  شي.  وکړل  چارې 
کړي او د یوې خاصې ډلې یا ګروپ ګټو لپاره ښایي کار وشي، خو اړینه ده چې د مدني ټولنې اواز متنوع وي او د ټولنې 

وکړي.  استازیتوب  برخو  بېلو  بېال  د 

محلي 	  او  ملي  )پر  اړیکي  افقي  خپل  چې  ده  کار  په  هم  ته  سازمانونو  ناحکومتي  څېر  په  سازمانونو  ټولنې  مدني  نورو  د 
مېکانېزمونه  داسې  او  کړي  پیاوړي  سره(  ولس  له  کې  ښارونو  او  کلیو  )په  هغه  عمودي  او  سره(  فعالینو  حکومتي  له  کچ 

جوړ کړي چې خلک زیاته ونډه پکې ولري او د محاسبې په اړه غونډې وشي.  

له مخې کار 	  2۰۱6ز کال د ملکي وګړو چارټر  او د سیمه ییزې پراختیا شوراګانې )چې د  ټولنیز سازمانونه  د الندیني قشر 
کال  په  )که  وشي  ضرور  کې  کلونو  دوو  په  کنفرانس  ملي  شوراګانو  پراختیا  ییزې  سیمه  د  چې  کړي  باوري  دا  باید  کوي( 
او  فعالینو  حکومتي  ملي  تر  کې  سېکټورونو  ټولو  په  سپارښتنې  او  اندېښنې  ځایي  د  الرې  دې  له  چې  کېږي(،  نه  کې 

تر منځ اړیکي پیاوړي شي.  او فعالینو  ادارو  نورو  او  ټولنو، ملي حکومت  به د ځایي  له دې سره  چارواکو ورسي. 

افغان اکاډیمیکان باید ال فعاله اپروچ خپل کړي او خپل مسوولیتونه په سم ډول تر سره کړي. دوی باید د لوړو زده کړو 	 
یا  ترویج  په  حکومتولۍ  ښه  د  او  ټولشمولیت  ونډوالۍ،  ولسواکۍ،  لکه  مفاهیمو  یا  تصوراتو  ځېنو  د  الرې  له  نصاب 

ته کړي.  اړه جامع پوهاوی رامنځ  دودولو کې د مدني ټولنې کار په 

د مدني ټولنې سازمانونو استازولۍ یا کیمپېنونو چارې باید یوازې غبرګوني نه وي یانې یوازې د غندې یا تظاهراتو له 	 
الرې یا د بشري حقونو سرغړونو په صورت کې د غونډو له الرې چارې پر مخ یو نه سي. د مدني ټولنې وکالت ستراتیژي 
په  چارواکو  لوړپوړو  د  یا  جلسو  غونډو،  په  چې  څه  هغه  چې  وشي  کار  زیات  کې  برخه  په  څار  د  باید  او  شي  نوې  باید 

څنګه. که  او  کېږي  عمل  هغې  پر  ایا  شوې  پرېکړه  یې  کې  ویناګانو 

نړیواله ټولنه

باید 	  ستراتیژۍ  او  طرحې  داسې  او  وشي  مشورې  باید  سره  برخو  مخامخ  ته  خطر  یا  شوې  زیانمنې  ټولو  تر  ټولنې  مدني  د 
وړاندې کړل شي چې څنګه هغوی ته السرسشی وشي او په پالیسۍ جوړونه او پرېکړو کې له حکومت سره د هغوی تړاو 

شي.  کېدای  پیاوړی  څنګه 

اپروچ 	  هغې  لوړې  تر  سطحې  ټیټې  له  کې،  برخه  په  کولو  پرېکړو  د  کچ  محلي  پر  او  شي  مالتړ  باید  اصل  کمولو  مرکزیت  د 
اګهۍ  او  جوړونې  وړتیا  د  کار  دا  شي.  کړل  پیاوړې  برخوالي  ټولشموله  څانګو،  ټولو  ټولنې  مدني  د  باید  سره  کارولو  په 

وو.  متنوع  او  ټولشموله  زیات  چې  شي  کېدای  مټ  په  نوښتونو  هغو  زیاتولو 

د 	  کې  پالنونو  مشورو،  د  منځ   تر  حکومت  او  ټولنې  مدني  د  چې  ده  اړینه  مرسته  او  مالتړ  بهیرونو  او  جوړښتونو  هغو  د 
کوي.  کار  پله  د  څانګو  په  محاسبو  او  پرېکړو  برخوالۍ، 

هغو 	  د  چې  وشي  شکل  دې  په  درناوی  اصل  داوطلبۍ  د  چې  ده  اړینه  ده  لپاره  مالتړ  نوښتونو  سازمانونو  ټولنې  مدني  د 
هغوی  د  باید  کېږي  مالتړ  پروګرامونو  او  پروژو  د  چې  کله  سره،  دې  له  زیانمنوي.  اصل  دا  چې  ونشي  مالتړ  مالي  پروژو 

وي.  زیات  یې  موثریت  چې  شي  ورکړل  لومړیتوب  ته  دوامدارۍ  اوږدمهاله 

پر سیمه ییز او نړیوال کچ د مدني ټولنې سازمانونو شبکو له الرې د هممسلکه او همعصرو خلکو له یو بل څخه د زدکړې 	 
داسې الرې دې ولټول شي چې جنوب – جنوب سره وتړي او اسانتیاوې ورته پیدا شي او هغوی خپلې تجربې او د وکالت 
یو  له  کې  برخو(  په  څار  صنعت  کانونو  د  ټینګښت،  سولې  حقونو،  ښځو  ضد،  فساد  اداري  روڼوالي،  )لکه  محاسبې  او 

بل څخه زده کړې وکړي. 
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له 	  کوونکو  السه  تر  خدمتونو  د  مېکانېزمونه  محاسبې  د  هغوی  چې  وشي  باید  مالتړ  وزارتونو  او  دفترونو  والیانو  د 
شي:  کوالی  ډول  الندیني  په  کارونه  دا  ټولنه  نړیواله  شي.  کړای  عملي  سم  سره  غوښتوو 

ته کول. أ.  د یوه سم او هوار قانوني او حقوقي چوکاټ رامنځ 

تنظیمول. ب.  پروسې  ورکولو  حساب  د  کې  رڼا  په  الرښوونو  مشخصو  د 

ټولو ج.  د  ټولنو  مدني  او  دولت  د  سره  نیولو  کې  نظر  په  شفافیت  او  ورکولو  حساب  )ټولشمولیت(،  مشارکت  د 
لوړونه. ظرفیت  او  لوړتیا  کچې  د  پوهاوي  د  لورو 

چې 	  شي  کړل  واضحې  ستراتیژۍ  باید  ډول  قرینوي  په  لپاره  زیاتولو  همکارۍ  د  سره  رسنیو  ملي(  )او  محلي  خپلواکه  له 
وروپېژني.  مېکانېزمونه  محاسبې  او  جوړونې  پالیسۍ  د  ژبه  اسانه  په  او  ساده  په  ته  خلکو  هغوی 

نورو 	  او  ډیالوګ  یا  مکالمه  برخوالي،  موثره  مشروعیت،  او  استازیتوب  حکومتولي،  ولسواکه  لکه  موضوعاتو  ځېنو  پر 
باید د مدني ټولنې سازمانونو او حکومت تر منځ خبرو اترو ته زمینه برابره کړه شي چې د دې اصطالحاتو په اړه )چې په 

شي.  الړ  منځه  له  پوهاوي  ناسم  کېږي(  بلل  بهرني  کې  تناظر  ځایي 
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مل یا ضمیمه

د مرکو او غونډو لړلیک

نېټه والیت  ځواب ورکوونکي یا مرکه  شمېر

د 2۰۱5ز، د سېپټېمبر ۱5مه کابل  اکاډیمیک کار پوه  ۱

د 2۰۱5ز، د سېپټېمبر ۱8مه کابل  افغان  بهرمېشتی  2

د 2۰۱5ز، د ډېسېمبر 2۱مه کابل  د ډیالوګ ښځینه برخواله ۳

د 2۰۱5ز، د سېپټېمبر ۱5مه کابل د مدني ټولنې فعال 4

د 2۰۱5ز، د سېپټېمبر 28مه د حکومتولۍ نړیوال مشاور کابل 5

د 2۰۱5ز، د سېپټېمبر اتمه کابل د مدني ټولنې مخکښ 6

د 2۰۱5ز، د اکتوبر 22مه کابل د نړیوالې ناحکومتي موسسې مخکښ 7

د 2۰۱5ز، د اکتوبر ۱4مه کابل د مدني ټولنې فعال 8

د 2۰۱5ز، د اکتوبر ۱5مه کابل د نړیوالې ناحکومتي موسسې مخکښ 9

د 2۰۱5ز، د سېپټېمبر ۱2مه کابل د حکومت لوړپوړی چارواکی ۱۰

د 2۰۱5ز، د سېپټېمبر ۱2مه بلخ د پارلېمان غړی ۱۱

د 2۰۱5ز، د سېپټېمبر ۱2مه کابل د حکومت ښځینه چارواکې ۱2

د 2۰۱5ز، د اکتوبر ۱6مه کابل  د ناحکومتي موسسې مخکښ ۱۳

د 2۰۱5ز، د سېپټېمبر اتمه کابل د حکومت لوړپوړی چارواکی ۱4

د 2۰۱5ز، د سېپټېمبر 28مه کابل په رسنیو کې د مدني ټولنې مخکښ ۱5

د 2۰۱5ز، د اکتوبر څلورمه بلخ د بشري حقونو مخکښ ۱6

د 2۰۱5ز، د اکتوبر پینځمه بلخ  د بشري حقونو چارواکی ۱7

د 2۰۱5ز، د اکتوبر شپږمه بلخ د مدني ټولنې شبکه ۱8

د 2۰۱5ز، د اکتوبر شپږمه بلخ د والیتي حکومت چارواکی ۱9

د 2۰۱5ز، د اکتوبر شپږمه بلخ د ولسوالۍ پرمختیایي جرګې غړی 2۰

د 2۰۱5ز، د اکتوبر شپږمه بلخ د ټولنې پر کچ د سازمان غړی 2۱

د 2۰۱5ز، د اکتوبر شپږمه بلخ د نړیوالې همکارۍ استازی 22

د 2۰۱5ز، د اکتوبر پینځمه بلخ د نړیوالې همکارۍ استازی 2۳

د 2۰۱5ز، د اکتوبر اوومه بلخ  د والیتي حکومت چارواکی 24

د 2۰۱5ز، د اکتوبر پینځمه  بلخ لوړپوړی والیتي چارواکی 25

د 2۰۱5ز، د اکتوبر لومړۍ کابل ازاد خبریال 26

د 2۰۱5ز، د اکتوبر ۱8مه کابل دینپوه یا دیني عالم 27
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د 2۰۱5ز، د اکتوبر 22مه کابل د ځوانانو چارو فعال 28

د 2۰۱5ز، د نومبر لومړۍ کابل د خصوصي سېکټور مخکښ 29

د 2۰۱5ز، د نومبر لومړۍ او دویمه کابل  د محلي یا ټولنې پرمختیایي شورا ملي غونډې له مشاهداتو ۳۰

د 2۰۱5ز، د ډېسېمبر نهمه کابل د معدنیاتو سېکټور په اړه د ډیالوګ له یادښتونو ۳۱

د 2۰۱5ز، د اکتوبر اتمه بلخ  د مدني ټولنې سازمانونو ډیالوګ له یادښتونو ۳2

د 2۰۱5ز، د ډېسېمبر 2۱مه کابل د مدني ټولنې سازمانونو ډیالوګ له یادښتونو ۳۳
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د غبرګون او نظرونو غوښتنه

AREU اداره ډېره لېواله ده چې د دغې څېړنې د کاروونکو نظرونه واوري. که تاسو زموږ د خپرونو یو دوامداره لوستونکي یاست،  د 
شوي  بلد  سره  ادارې  دغه  له  کې  وروستیو  دې  په  یوازې  یا  کاروئ،  یې  کتابتون  کړی،  ګډون  مو  کې  ورکشاپ  یا  لیکچر   AREU د 
یاست، ستاسو نظرونه او غبرګون زموږ لپاره ارزښت لري. دغه نظرونه موږ سره مرسته کولی شي چې خپلې موخې په ال ښه ډول السته 
راوړو او د څېړنې په اړه خپلې تګالرې او د پایلو د شریکولو طریقې و ارزوو. د نظرونو شریکولو تر ټولو اسانه الر موږ ته ایمیل کول 
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لپاره کار اخلئ	  له څېړنو څخه د څه   AREU د  تاسو 

راوړئ	  السته  څنګه  خپرونې   AREU د  تاسو 

کاروئ	  بڼه  شوی  چاپ  که  بریښنایی  څېړنو  د  تاسو 

کړي	  وړاندې  ډول  ښه  ال  په  مالومات  ته  تاسو  شي  کولی  څنګه  خپرونې 

نظرونه	  ستاسو  اړه  په  پایلو  یا  بهیرونو  د  څېړنې  د  زموږ 

کوئ	  سپارښتنه  کېدو  ترسره  څېړنو  د  اړه  په  یې  تاسو  چې  ګانې  موضوع  یا  برخې  هغه 

خوښېږي	  ډېرې  ستاسو  چې  فعالیتونه/غونډې  یا  خپرونې  هغه   AREU د 

شو	  کولی  ښه  کار  خپل  کې  برخو  کومو  په  موږ  اند  په  ستاسو 

موقعیت	  راز  دغه  او  څېړنه،  یا  دنده  ډګر،  لېوالتیا  یا  خوښې  د  ستاسو 

mailto:areu@areu.org.af
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د AREU وروستۍ خپرونې

له   AREU د  کې  کابل  په  بڼه  هارډکاپي  یا  شوی  چاپ  په  یې  ډېر  او  شئ،  ډاونلوډولی  وېبپاڼې   www.areu.org.af له  خپرونې  ټولې 
شئ. راوړلی  السته  هم  دفتره 

په دري ژبه لیکوالد خپرونې نومڼېټه
السرسی

په پښتو ژبه 
د خپرونې ډولد څېړنې موضوعالسرسی

افغانستان کې سیمه ییزه جوالی 2۰۱6
حکومتولي

اریا نجات، کریسټوف 
ګوستوني بصیر فدا او 

جان کوهلر

سیمه ییزه 
څیړنپاڼهحکومتولي

جوالی 2۰۱6
په افغانستان کې د ښې 

حکومتولۍ د ودې لپاره د 
مدني ټولنې رول

اورزله اشرف، نعمت او 
کرین ورنر

مدني ټولنه او 
څیړنپاڼهحکومتولي

مې 2۰۱6
د استخراج وړ سکتور 

حکومتولۍ لپاره د انډول 
راوستلو عمل

جاوید نوراني او لین ډي 
څیړنپاڼهکانونه او حکومتوليبروکېر

مې 2۰۱6

له پولو اوښتو اوبو د سرچینو 
وده: د افغانستان، ایران او 
پاکستان ترمنځ د همکارۍ 

نظریې څه دي؟

وینسنټ ټومس له مجیب 
احمد عزیزي او خالد 

بهزاد سره

د طبیعي زېرمو 
قضیي څېړنهمدیریت

سړو او )نرتوب( ته نږدې نظر: د مې 2۰۱6
جنډر برابرۍ کې یې فعاله ونډه

لي ویلفرېډا ري 
پیلونګوو چونا ایشاویز، 
پرویز طفیل، سید مهدي 

موسوي

د پالیسۍ نوټجنډرهوهو

په شګو کې جوړ هېواد: اپینو اپریل 2۰۱6
منزفیلډافغانستان څنګه کمزوری کړ د طبیعي زېرمو ډېوېد 

کتابمدیریت

اپریل 2۰۱6

په کندهار والیت کې د څېړنې 
په اړه لنډ رپوټ، دسمبر 

2۰۱5-جنوري 2۰۱6: کوکنار او 
کلیوال ژوند یا معیشت

د طبیعي زېرمو هوهوپال فیشټین
لنډیزمدیریت

له ایساف وروسته افغان ملي مارچ 2۰۱6
اردو

انټونیو ګیستوزي او 
لنډه لیکنهحکومتوليعلي محد علي

فبروري 2۰۱6

بال په تفصیل کې ده: یاغیانو، 
تاوتریخوالي او پراخو نشه یي 
توکو ته د ننګرهار په دوامداره 

توګه لوېدنه

منزفیلډ د طبیعي زېرمو هوهوډېوېډ 
لنډیزمدیریت

د جنډر برابرۍ بل اړخ: په جنوري 2۰۱6
افغانستان کې سړي او نرتوب

چونا ایشاویز، سید 
مهدي موسوي او لي 

پیلینګو ویلفرېډا 
څیړنپاڼه جنډرهوهو

http://www.areu.org.af
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