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 د ليكوال په هكله
مخكې لدى  .  هيمش نيكسن د دغې پاڼې د ليكلو پرمهال، د افغانستان د څيړنې او ارزونې په اداره كې د حكومتدارۍ څانګې څيړونكى وو               

په مياشت كېددغې ادارې سره خپل كار پيل كړي، نوموړي د كينګسټون پوهنتون او د                     )  كال د مارچ    2005(لمريز كال د كب        1383چې د   
هيمش نيكسن د اكسفورډ پوهنتون په سينت انتونى پوهنځي كې د           .   اكسفورډ پوهنتون د كوين پوهنځي كې پهعلمي بستونو كې كار كاوو          

نوموړي په افغانستان كې . بشپړه كړه) Ph.D(سولى د تطبيقى پروسو او د جګړې څخه وروسته سياسي پرمختګ په برخو كې خپل دوكتورا 
د جګړې څخه وروسته حكومتدارۍ او ټول ټاكنې، بالكاني هيوادونو، فلسطيني سيمو ، ال سلوادور او كمبوديا باندى كار كړې دى،                                   
همدارنګه هغه د ملكي وګړو امنيت، حكومت جوړونه او ديموكراسى كول، سيمه ايز حكومتداري، او د مرستو اغيزمنتيا په هكله يو                                  

هيمش نيكسن اوسمهال په كابل كې د نړيوال بانك سره د سيمه ايزى حكومتدارۍ د متخصص په                      .  شمير مقالې او رسالې خپرى كړى دي        
 .توګه دنده ترسره كوي

 (AREU)او ارزونې د ادارى په هكله څيړنې د افغانستان د 
ددغه ادارې ماموريت د لوړ كيفيت         .  يوه خپلواكه څيړنيزه اداره ده چې په كابل كې موقعيت لري                 د افغانستان د څيړنې او ارزونې اداره            

همدارنګه، دغه اداره په افغانستان كې د تحليلي            .  لرونكو څيړنو تر سره كول دي تر څو پديوسيله پاليسي او كړنالر متأثره او آګاه كړي                       
ظرفيت د پياوړي كولو پواسطه د څيړنې او زده كړې كلتور ته په فعاله توګه وده وركوي او دغه راز په سيمه كې د موجودو ستونزو په هكله                               

دافغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى بنسټيز ليد دادى چې ددغه ادارى كار او فعاليت بايد د افغانانو                    .  فكرونو او مباحثو ته الر هواروي     
 .ژوند كې ښه والى رامنځته كړي

ددغه ادارې ماموريت د لوړ كيفيت         .  يوه خپلواكه څيړنيزه اداره ده چې په كابل كې موقعيت لري                 د افغانستان د څيړنې او ارزونې اداره            
همدارنګه، دغه اداره په افغانستان كې د تحليلي            .  لرونكو څيړنو تر سره كول دي تر څو پديوسيله پاليسي او كړنالر متأثره او آګاه كړي                       

ظرفيت د پياوړي كولو پواسطه د څيړنې او زده كړې كلتور ته په فعاله توګه وده وركوي او دغه راز په سيمه كې د موجودو ستونزو په هكله                               
دافغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى بنسټيز ليد دادى چې ددغه ادارى كار او فعاليت بايد د افغانانو                    .  فكرونو او مباحثو ته الر هواروي     
 .ژوند كې ښه والى رامنځته كړي



 درناوى

ددغه خپرونې ليكوال غواړي د ټولنې د غړو، د شورا د غړو، سيمه ايزې پرمختيايي شوراګانو، د ولسوالۍ او واليتي دفترونو مامورينو                          
له هغو اشخاصو څخه چې مركې ورسره وشوى او د څيړنې اصلى معلومات يې راكړل او څيړنيز ټيم ته                     ) په ولسواليو، كليو او بانډو كې     (او    

دا موقع وركړه چې ورسره مركې وكړې، او ټولو سيمه ايزو مامورينو او د نا حكومتې  سازمانونو د كاركوونكو څخه چا چې په افغانستان                              
 .   كې د ساحوي كار اړوند عملي چارو په پلي كولو كې مرسته وكړه، د زړه د كومې مننه او قدر داني كوي

 داود عمرى د تيرو دوه كلونو په بهير كې د ليكوال سره يوځاى په ټينګه كار وكړ، او د افغاني سازمانونو څخه د هغه پوهه، د هغه نظريو،                                   
. ټولو برخو ته د هغه د سفر كولو ليوالتيا ددغه څيړنيز كار په بريالۍ بشپړونه كې ډير اغيزمن ثابت شول هيواد تجربواو برده بارۍ څخه، او د

ددغه رپوټ ځينى برخې چې     . په ساحوي كار او د راغونډو شويو لومړنيو معلوماتو په تجزيه او تحليل كې د هغه ونډه ډيره اړينه او الزمه وه                       
دغه راز پدغه رپوټ    . د ملي پيوستون پروګرام سره يې تړاو درلود، د پلوشه كاكړ د مرستې او همكارۍ څخه پرته شونې او كيدونكى نه وې                       

 كې د جنيفر بريك په مشرۍ د افغانستان د څيړنې او ارزونې په اداره كې د سيمه ايز پرمختيايي شوراګانو د ثبات د څيړنيزه ټيم د كار او                                   
 .فعاليت څخه هم ګټه اخستل شوى ده

غه البته دغه تركيبي رپوټپه كابل او والياتو كې له ډيرو زياتو خلكو سره د شويو بحثونو څخه ګټه اخستې ده، او د دغو ټولو خلكو ذكر په د                             
د هغوى وخت او نظريې د څيړنيز كار ودې او پرمختګ سره د پاموړ مرسته كړې، او د حقيقت تيروتنې، تعبير او                         .. پاڼه كې د امكان وړ ندى     
باالخره، ليكوال غواړي چې د افغانستان د څيړنې او ارزونې په ادارى كې د خپلو همكارانو او متعدده شمير                               .  ژباړنه د ليكوال دنده ده      

 .نامعلومه مبصرينو څخه مننه وكړي چې د خپلو نظريو او وړانديزونو پوسيله يې ددغه رپوټ كيفيت او وضاحت لوړ كړې دي

د سخاوت څخه ډكې مرستې او مالتړ درناوى             )DFID(د افغانستان د څيړنې او ارزونې اداره د نړيوال پرمختګ لپاره د بريتانيې څانګې                      
  . كوى

 

 كال د وري مياشت 1387هيمش نيكسن د 



 لړليك
 ب .................................................................................................................................................................................................... مخففات
 ج ............................................................................................................................................................................................................ لنډيز

 1 ....................................................................................................................................................................................................... سريزه.   1
 1 ............................................................................................................................................................................................. شاليد او استدالل   1. 1
 3 ...................................................................................................................................................................................................... غوره مفاهيم   2. 1
 4 ................................................................................................................................ )د څيړنې تګالر(د څيړنې موخې او ميټودالوجي    3. 1

 9 ............................................................................................................................................ د افغانستان د حكومتدارۍ شرايط.   2
 9 ........................................................................................................................................................................... ټولنيز او اقتصادي شرايط   1. 2
 11 ............................................................................................................................................................................ سياسي او بنسټيز شرايط   2. 2

 18 ............................................................................................................................................... حكومت جوړونه په واليتونو كې.   3
 18 ............................................................................................................................................................... رسمي ارګانونه په واليتونو كې   1. 3
 19 ........................................................................................................................................ دواليتونو واليان او دواليتونو ادارې چارې   2. 3
 23 ............................................................................................................... همغږې او د پالنونو طرح؟: واليتونو دپرمختګ كميټې   3. 3
 25 ................................................................................................................................ استازيتوب او ځواب وينه؟: واليتي شوراګانې   4. 3

 30 ............................................................................................................................ د اړيكو حكومت: ولسوالۍ حكومتدارىد.   4
 30 .................................................................................................................................. په محلې كچه د حكومت لمړۍ مرجع: ولسواالن   1. 4
 34...................................................................................................................................................................... ولسوالۍ څنګه اداره كيږې   2. 4
 39 ....................................................................................................................... “متناقضه حكومت جوړونه”واليان، ولسواالن او د    3. 4

 41 ................ واليتي حكومتدارۍ ته بدلون وركوي؟: د ملي پيوستون پروګرام او سيمه ايز پرمختيايي شوراګانې   .5
 43........................................................................................................................................................................... د ملي پيوستون پروګرام   1. 5
 43................................................................................................................................................... د ملي پيوستون پروګرام  معرفي كول   2. 5
 53 .......................................................................................... د ټولنې په واسطه پرمختګ كې د ټولنۍ د پرمختګ شورا رولونه    3. 5
 57 ........................................................................................................ د ټولنې په حكومتدارۍ كېد ټولنې د پمختګ شورا رولونه   4. 5
 63 .................................................................................. په محلې حكومتدارۍ كې د ټولنې د پرمختګ شوراګانو رولونه: پايلې   5. 5

 66 ........................................................................................................................................................................ پايلې او وړانديزونه.   6
 66 ................................................................................................................................... د سيمه ايزې حكومتدارۍ د پاليسۍ نشتوالى   1. 6
 68 ................................................................................................................................ د سيمه ايزې حكومتدارۍ د پروګرامونو تطبيق   2. 6
 69 ............................................................................................................... د سمون په وړاندى خنډونه او د منولو وړ شرايطو امكان   3. 6
 70 .......................................................................................................................... د سيمه ايزې حكومتدارۍ د پاليسۍ رامنځته كول   4. 6
 74 .............................................................................................................................................................................................................................. ماخذ



     
 د دغه ادارى د تركيبې پانو لړۍ
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 په افغانستان كې د سيمه ييزه حكومت جوړونه

   ج

كال څخه راپديخوا، د افغانستان حكومت او د هغه نړيوال             2004د  
همكاران تر پخوا ډير پوه او باخبره شوي چې هغه موضوع ګانې،                
ستونزې او ننګونې چې په افغانستان كې سيمه ايزه حكومتداري            
تر پوښښ الندى راوړي، د ملي پرمختګ، ثبات، او امنيت لپاره               

همدارنګه دغه موده د سيمه ايزې حكومتدارۍ په             . ډير اړين دي   
جورښت كې د فوق العاده ډير بدلون وخت ؤ چې دغه بدلونونونه                  
عبارت دى له د واليتي شوراګانو ټاكنې، د واليتي بيا رغونې د                   
كميټو رامنځته كيدل، د عامه ادارو د ريفورم په هڅو او مبارزو                  
كې زياتوالي، او ډير زيات شمير ټولنو ته د ملي پيوستون پروګرام 

 ..پراخوالي

د هغو بدلونونو اټكل چې د يادو شويو پرمختګونو او د ريفورم د               
هڅو پوسيله رامنځته كيږي، او د سيمه ايز حكومت په هكله د                     
ښې پوهې د اړتيا د نښه كولو په موخه، د افغانستان د څيړنې او                    
ارزونې ادارى د سيمه ايزې حكومتدارۍ په اړه پراخه ساحوي او د        

كال د    2005(كال د ورى      1384پاليسۍ څيړنه په الره واچوله چې د         
دغه څيړنه ددغه ادارى د سيمه ايز       . په مياشت كې پيل شوه    ) اپريل

حكومت، د ملي پيوستون پروګرام او د عامه  اداري ريفورم په اړه              
 :د څيړنې موخې دا وى. د مخكينۍ څيړنې پر بنسټ والړه ده

څو ښه پوهه ترالسه شي چې په افغانستان كې په سيمه ايزه                    •
كچه او په تيره بيا د حكومت تر نفوذ الندى سيمو كې،                             

 ).څومره موثر عمل كوي(حكومتداري څنګه كار كوي 

په سيمه ايزه كچه حكومتداري څنګه بدلون مومي، په                          •
 .ځانګرې توګه د پروګرامونو د پياده كولو په ځواب كې

مياشتو په بهير كې په شپږو واليتونو كې تر            18ساحوي كار د              
سره شو، او د واليت، ولسوالۍ او ټولنې په كچه مسايل او                 

 . موضوع ګانې يې تر پوښښ الندى راوستلى

. دغه تركيبي پاڼه د دغه څيړنيز پروګرام موندنې وړاندى كوي                    
ياده شوى پاڼه هغه غوره مسايل او موضوعات چې په سيمه              

ايزه كچه د حكومت جوړونه اغيزمنوي په ګوته كوي، او                      
همدارنګه د حكومتدارۍ د اوسني او راتلونكي پروګرام                 

 .لپاره د هغې پايلې تجزيه كوي

 غوره موندنې او وړانديزونه 

  د سيمه ايزې حكومتدارۍ د پاليسۍ نشتوالى

تر دغه مهاله پورى، په افغانستان كې په سيمه ييزو كچو د                             
حكومت جوړونې خصوصيات دا دى چې د سيمه ييزې                                     

په عوض كې، د سياسي بدلون       .  حكومتدارۍ كومه پاليسۍ نلرى    
اړوند فشارونو ته په ځواب كې متمايز نوښتونه معرفي شوي، خو            

. د اړيكو په اړه د باوري مرجع څخه پرته        )  متمايزه نوښتونو (د ټولو   
د ملي پيوستون پروګرام، د واليتي شوراګانو ټاكنې، او د واليتي            
پرمختيايي شوراګانو جوړښت ځانګړو سياسي او اقتصادي                    
ځواكونو او فشارونو ته په ځواب كې رامنځته شول، خو د سيمه                  
ايزې حكومتدارۍ د كاري چوكاټ د برخې يا څانګې په څير چې په 
منسجمه او منطقي توګه يې سرچينې، دندې او ځوابوينه سره                      

اوس چې د ملي پرمختګ د ستراتيژۍ د        .  يوځاى كړي، ظاهر نشول   
پروسې پوسيله يوه پراخه ستراتيژي برڅيره كيږي، دغه ستراتيژي         
بيا مجبوريږي څو نوموړې نوښتونه او فعاليتونو چې د تيرو پنځو            
كلونو په بهير كې د سيمه ايزې حكومتدارۍ  په چوكاټ كې ځاي                 

 .پر ځاي شوى، په بر كې ونيسې

دغو  نوښتونو د هيواد په واليتونو او ولسواليو كې د افغان                            
حكومت د حضور او اغيزې په زياتوالي كې ډيرې ارزښمنې السته             
راوړنې لرلې، خو د حكومت د طبيعت او وضعيت ځيني بنسټيز                  

پداسى يو حالت كې، د خلكو په            .  اړخونه بى سرنوشته پاتې دي       
برخه كې د هيلو او اميدونو اداره خورا ډيره ستونزمنه بريښي، او د   

تر اوسه پورى، په افـغـانسـتـان كـې پـه سـيـمـه ايـزه كـچـه د                           
حكومتدارۍ خصوصيـات د سـيـمـه ايـزې حـكـومـتـدارۍ د                    

 .    پاليسۍ د نشتوالي پوسيله شرح او توصيف شوي

 لنډيز



     
 د دغه ادارى د تركيبې پانو لړۍ

  د 

افغانستان د خلكو درك او پوهه د كتل شوي او اجرا شوي كاري                   
 . چوكاټ د ټولو برخو په اړه ډيره د زيانمننونكې ده

 :وړانديزونه

په افغانستان كې د بيالبيلى سيمه ايزې حكومتدارۍ ريفورم ته               ا
د سيمه ايز حكومتدارۍ لپاره خپلواكه        . بايد په ګډه پاملرنه وشي     

اداره ښايي پدى اړه د يو فرصت وړانديز وكړي، پدى صورت كې                 
چې وكوالى شي د ټولنې، ولسوالۍ، واليت او ښاروالۍ په كچه د             

. متمايزه هڅو او مبارزو په تنظيم كې د مشرتابه رول ترالسه كړي                 
كه چيرې داسى پريكړه وشي، نو دغه مديريت بايد خپل پالن او                   
طرحې د افغان حكومتي ارګانونو او ټولنو سره په نږدى همكارۍ               

نوموړې مديريت بايد يواځې د لنډ مهال              . او ګد عمل پلى كړي         
ثبات او امنيت اړتياوو ته پاملرنه ونكړي، بلكه د راتلونكو پنځه               
كلونو په بهير كې بايد د پراخې او جامع پاليسۍ د پرمختګ لپاره              

 .كافي او بسياكوونكي توكي او د كار وړ سرچينې وقف كړي

ددغه پاليسۍ د پرمختګ د پروسې تر ټولو مهم اړخ دا دى                   •
چې هرڅه بايد په يوه دفتر كې ترسره نشي، بلكه دا ډاډ بايد                  
ترالسه شي چې د ټيكاو او نوښتونو منطقي او مثبتې پايلې               

د فعاليتونو د تسلسل لپاره قاطع ساحه د                     . برڅيره كيږي  
هيواد په ټولو كچو كې د ټاكل شويو ارګانونو لپاره د                              
استازيتوب، سرچينو او ځوابوينې ترمنځ د رابطې پريكړه؛ د          
ټولټاكنو د سيستمونو او كليزو د ريفورم مطابقت؛ او د                       

 .راتلونكو ټاكنو په الره اچونه، په بر كې لري

د سيمه ايزې حكومتدارۍ د پروګرامونو                      
 تطبيق   

په ملي كچه د سيمه ايزې حكومتدارۍ د جوړونې نوښتونه په                        
هيواد كې د بيالبيل او مختلف سياسي، ټولنيز، اقتصادي او                     
بنيادي چاپيريال له كبله په پراخه پيمانه متنوع پايلې  او په همدى               
ترتيب مختلف فعالين چې د فعاليتونو او احكامو د پلي كولو                     

لدى كبله، د ملي پيوستون د پروګرام په        . دندې لري، رامنځته كوي   
ځانګړېتوګه ددغه پروګرام د حكومتدارۍ څانګې پايلى او                         

د ټولنې د پرمختګ شورا د        . تاثيرات په زياته اندازه مختلفې دي       
ثبات، مقاومت او بنياد مفكوره چې په ځينو حاالتو كې په هره برخه 
د . كې فعاليت كوي، التر اوسه په ښكاره توګه څرګنده او واضح نده

واليتي پرمختګ كوميټې ، چې د بى نظمه تنظيم او پالن چاپيريال 
كې د ثبات رامنځته كولو لپاره طرح شوى دى، په حقيقت كې د                       

 . بشپړه اغيزمن او موثر عمل څخه نا څرګنده حالت ته اوړي

 :وړانديزونه

په ملي كچه د حكومت جوړونه بايد تل د ملي كچې د يوشان                  •
. او يوه بڼه ييز پروګرامونو سره معادل يا برابر ونه شميرل شي             

نوي سازمانونه بايد تصويب او وګومارل شي او پراخې                        
مهندسۍ او معمارۍ ته اجازه وركړل شي څو په ټول هيواد                   
كې د وخت په تيريدو سره د پرمختګ او بنسټيز جوړښت                     

د ټولنې د پرمختګ شوراګانو په اړه د            . غوره رول خپل كړي    
مقننه قوې د هر عمل او دريځ د انعطاف تاثيرات بايد په دقت               
او ځير سره د پاملرنې وړ وګرځي، او په لنډ مهال كې بايد د                    

 .ډيرو تجويزي حل الرو د وړانديز څخه ډډه وشي

د رسمي يا غيررسمي سيستمونو ترمنځ د ملي پاليسۍ د                     •
ټاكنې      يا خوښونې يو مصنوعي عمل دى، لكه څنګه چې                       

به د بدلون څخه پرته      ) رسمي يا غيررسمي سيستمونه    (دواړه  
پروګرامونه بايد د اغيزمنو او د ودى وړ               . په ګډه پاتې شي      

بديلونو د رامنځته كولو او د اوسني حكومت د نامناسب                     
د (تنظيم په لور وغځول شي؛ دداسى تنظيماتو د بشپړ عوض            

هڅې ښايي يواځې     ) اغيزمنو او د ودى وړ بديلونو پوسيله           
 . ګمراه كوونكې پايلې رامنځته كړي

د منولو وړ      د ريفورم په وړاندى خنډونه او                 
   شرايطو هنر

افغانستان په حكومتي نظام كې بنسټيز دوه ګونيز اړخونه                       د    
له يوه پلوه د روابطو حكومت د واليتونو د واليانو او د            . موجود دى 

ولسواليو د ولسواالنو لخوا اداره كيږي چې د لګښت، تنظيم،                    
ګومارنه او حكومتي ارګانونو ته د السرسي او د فعاليتونو كنترول 
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په سر د رسمي او غيررسمي مركب څخه جوړ د واليانو د ځواكو                     
دغه نظام د سيمه ايزو چارواكو د اغيزمنتيا په              . الندى عمل كوي   

اداره او تنظيم كې، په هيواد كې د ولسمشرۍ د ځواك په پراختيا                
كې، او د بغاوت ضد، د تروريزم ضد، او د نشه يي توكو پر                                 
وړاندى مبارزې د بيالبيلو لنډ مهالو اړتياوو په پوره كولو كې مهم 

له بله پلوه، د خلكو امنيت د تأمينولو په پرتله د                . رول لوبولې دى   
خدمتونو د رسولو لومړني رسمي ميكانيزم د يو داسى سيستم                   
پوسيله چې په عمودي شكل خپلواك د ى او همدارنګه د داسى                    
وزارتونو لخوا چې پالنونه هم په خپله طرحه كوي او پريكړې هم                   

ددغه دوه سيستمونو ترمنځ متقابل عمل        . پخپله كوي، پلى كيږي    
 . اوس هم د پاموړ پاملرنې ته اړتيا لري

 : وړانديزونه

د واليانو او امنيې قوماندانانو او د حكومت د خدمتونو د چمتو                 
كولو د ادارو ترمنځ اړيكې بايد په دوامداره توګه مشخصې شي او 

ښايي چې دا بايد په     . د قانون او قانوني كړنالرو پوسيله احاطه شي       
متفاوتو ځايونو كې په يو متفاوت تګالر كې تر سره شى ، او دغه                 

د فعاليتونو  (راز بايد د افغانستان په لرو پرتو سيمو كې د پايلو                  
په رامنځته كولو كې د سيمه ايزې رهبرۍ ارزښت                 ) څخه نتيجې  
 .  درك كړاى شى

د دغه پروسې مركزي اړخ به د واليتونو د واليانو او د                                •
متوازن او تدريجي     ) موقف(ولسواليو د ولسواالنو د ځاى          

دغه بيا ازموينه بايد د واليانو د ضعف يا                 . بيا ازمويل وي    
برطرفۍ په سترګه ونه كتل شي، يا په ساده ډول، د واليتونو               
د واليانو او د ولسواليو د ولسواالنو ياده شوى بياازموينه                

واليانو د څيړنې په څير ونه انګيرل            “ ښه”يا  “  صحيح”بايدد  
بايد د هغه سيستمونو سره     ) د ازموينې (په عوض كې دا     . شي

په تړاو كې چې واليان يې خلكو ته مسؤل كړي دي، د                                 
واليانود حقوقي او واقعي قدرت يا اختيار يوه ارزونه په بر                

 .كې ولري

د حكومت د خدمتونو د چمتو كولو د ادارو د خدمتونو د                       •

چمتوالى د مسؤليتونو د ريفورم او نه مركزى كول بايد طرح               
شى تر څو د حكومتدارۍ د موجودو بڼو څخه رامنځته شوى               
مغشوشتيا كمه كړى، د حكومت دارۍ دغه موجودې بڼې چې          
د خدمتونو د رسولو منطقي بڼې په رسمي توګه د واليانو رول            

 .او ونډې توحيدوي

استازي سازمانونه د حكومتدارۍ د دواړو سيستمونو                      •
اړخونه او نظريې ګډوي، او لدى كبله كوالى شي د دغه دواړو  

د . ترمنځ متضاد توپير په كمولو كې ډير مهم رول ولوبوي                   
استازي سازمانونو اساس او بنسټ او همدارنګه د سيمه                   
ايزو ټاكل شويو ارګانونو د څارنې پياوړې كول بايد په                          

 .لومړيتوب كې قرار ولري

سيمه ايزې حكومتدارۍ پاليسي رامنځته            د    
 كول 

د حكومت جوړونې پخوانۍ تدريجي هڅې بايد يوځاى سره وه                    
اودل شي او د سيمه ايزې حكومتدارۍ په جوړښت كې دى تعديل،             

دغه . او چيرې چې اړتيا وي نو دغه هڅې دې نورو بڼو ته واړول شي              
كاري چوكاټ بايدد افغان حكومت د طبيعت، وضعيت، رول او                 
پراختيا په اړه همغاړى يا په ملي كچه د منل شويو اهدافو پوسيله               

دغه ډول هر اړخيزه نظريه نشي كوالى د يوى منفردى                 . تنظيم شي 
سال مشورې پوسيله برڅيره شي، بلكه بايد په دقت او احتياط سره 
ترتيب شويو مرحلو د سلسلو پوسيله په ډاكه او خپلې موخې په                    
نښه كړي، او همدارنګه بايد تل د بدليدونكې پرمختګ امكان او             

دغه پروسه د   . په راتلونكي كې د طرحى بدلونونه په پام كې ونيسې         
يو واحد پروګرام يا د تصويب شوي بنيادي طرحې موضوع نده،                  
بلكه دا د داسى حكومت په لور يو سفر دى چې په هغه حكومت كې               
قانونيت د اغيزمنتيا او ځواب وينې پوسيله په تدريجي توګه                      
غښتلى او پياوړى كيږي، د قانون حاكميت خوځښت د قانونيت                 
پوسيله پراخيږي، او همدارنګه د اغيزمنتيا او له همغاړى او پراخ            
ليد څخه  د ثابت مالتړ له الرى په تدريجې توګه ثبات رامنځته                        

 . كيږى



     
 د دغه ادارى د تركيبې پانو لړۍ

  و 

 :وړانديزونه

د سيمه ايزې حكومتدارۍ يو شمير متفاوتې موضوع ګانې               •
بايد د پاليسۍ د پرمختګ په يو واحد كاري چوكاټ كې                      

ددغه پاليسۍ د پروسې بنسټيز تمركز  بايد د                   . تنظيم شي  
او هغه هم   . سيمه ايزې حكومتدارۍ لپاره د خپلواكه اداره وى       

د دغه ادارى په ستراتيژيك كاري چوكاټ كې د لست شويو              
 . مرستندويه همكارانو سره په متقابل عمل كې

دغه اداره بايد زيار اوباسي څو دغه اوږدمهالې پروسې د لنډ             •
مهال امنيت او د استحكام د نوښتونو د تقاضا څخه بيل                       
كړي، او د تناقصو او مغايراتو د كچې زيات تر زيات لږولو د              

 . ډاډ لپاره بايد ال كار وكړي

ځيني موضوع ګانې چې بايد پدى پاليسۍ كې شاملې شي په  •
 :الندى ډول دي

د ټاكل شويو ارګانونو شمير، حالت او ماهيت، سرچينو  −
ته د هغوى السرسى، او هغه سيستم د كوم پوسيله چې              

 هغوى ټاكل كيږي؛

د ټاكل شويو اړګانو ترمنځ او د واليتونو او ولسواليو               −
 په كچه د واليانو او ولسواالنو ترمنځ اړيكې؛

د ملي او واليتي بودجې د پالن وروستۍ بڼه، او د                         −

ټولټاكنو څخه وړاندى بايد ټاكل شويو ارګانونو او                   
واليانو او ولسواالنو سره د يادى شوى بودجې اړيكې              
 رامنځته شى،  هر څوكه په بشپړ ډول تاسيس هم نوي؛

الزمه ده چې د ښارواليو وروستى حالت، او د هغو د                     −
ارزښتمندو عايداتو د راټولولو او خلكو ته د خدمت                 
رسولو د فعاليتونو لپاره د حساب وركونې سيستم په              

 دوامداره توګه محدود او منظم شي؛ 

په سيمه ايزه كچه د پالنونو طرحې بايد د موجودو                        −
سرچينو او ددغو سرچينو د ويشلو له كړنالر سره                         

په اوږده موده كې، د پالن جوړونو                    . مطابقت ولري   
مشورتې جوړښتونه چې په اوسني حالت كې تركيب                 
شوى، په راتلونكې كې به د استازيتوب د باورتيا چې د         
ټاكل شويو استازو څخه رامنځته كيږى، ځاى وننيسي؛   

 او 

د واليتي بيارغونې د ټيمونو او د ستراتيژۍ په ټولو                    −
برخو كې په سيمه ايز ډول د حكومتدارۍ د نوښتونو د               
تطبيق رول بايد په ارتقايي بڼه د ملي پاليسۍ دغه                       

 . پروسې ته مربوط او منسوب شي) يادى شوى(

ددغو پوښتنو د ځوابوينې لپاره غوره كړنالر دا ده چې داسى يوه                      •
پروسه بايد رامنځته شي چې په هغې كې هغوى په يو لړ يا سلسله                     
كې چې د تړلى مربوطى پاليسۍ راوستونكى وي، تجزيه او تحليل              

 .شي



 په افغانستان كې د سيمه ييزه حكومت جوړونه

1  

هغه موضوع ګانې، ستونزې او ننګـونـې چـې پـه افـغـانسـتـان كـې                  
سيمه ايزه حكومتداري تر پوښښ الندى راوړي، د ملي پرمختګ، 

څخه راپديخـوا   2004د .  ثبات، او امنيت لپاره ډير قاطع او اړين دي
موده د سيمه ايزې حكومتدارۍ په جوړښت كې د فوق الـعـاده ډيـر        

كلونو په بهير كې، د واليتي شوراګانـو   2005-2006د .  بدلون وخت ؤ
ټاكنې تر سره شوى او اختصاص شوي كـرسـۍ ورتـه غـوره شـوى،            
واليتي پرمختيايي كميټـې تـاسـيـس شـوى، ځـيـنـو واليـتـونـو او                      
ولسواليو ته د عامه ادارو د ريفورم هـڅـې وغـځـيـدى، او د مـلـي                  

“ د ټولنې د پرمختګ شـوراګـانـو   ” پيوستون پروګرام د خپل اړوندو 
سره د افغانستان په كابو ټولو برخو كې ډير شمير ټولنو ته پراختيـا  

 . ومونده

د حكومت جوړونې د مسايلو پرمختيايي اجنـدا د حـكـومـتـدارۍ          
تمركز او د افغان حكومت او دهغې نړيوالو مرستندويه همكـارانـو   
لپاره ، په ګدون د نوښتونو شمـيـر او پـيـچـلـتـيـا چـې سـيـمـه ايـزه                        
حكومتداري متأثره كوي، په سيمه ايـزه كـچـه د حـكـومـتـدارۍ د                

د نويو پرمختګونو .  غښتلى او معاصرى پوهى اړتيا رامنځته كوي
له امله چې كوم بدلونونه رامنځته شوي او يا ښايي پـه راتـلـونـكـي          

.  كې رامنځته شي، په هرصورت، ددغه بدلـونـونـو اټـكـل اړيـن دى            
ددغه حالت د پيژندلو او روښانه كولو لپاره د افغانستان د څـيـړنـې    

كـال د       2005د   ( مياشتو پـه اوږدو كـې          18او ارزونې ادارى كابو د 
پورى يوه پراخه ساحوي څـيـړنـه    )  كال تر نومبر 2006اپريل څخه تر د 
دغه تركيبي پاڼه د همدغـه څـيـړنـې څـخـه مـونـدنـې                . په الره واچوله
د سيمه ايزې حكومتدارۍ په اړه دغه څيړنې د سيمـه  .  وړاندى كوي

ايز حكومت، د ملي پيوستون د پروګرام، او د عامه ادارو د ريفورم 
په اړه د افغانستان د څيړنـې او ارزونـې د ادارى د مـخـكـيـنـي او                      

دغو څيړنيزو پـروژو د سـيـمـه           1. متوازن كار څخه ګټه پورته كړې ده
ايز حكومت د تخـنـيـكـي اړخـونـو، د مشـخـصـو پـروګـرامـونـو او                        

د پلي كـولـو، او د سـيـمـه ايـز حـكـومـت د                      )  ريفورمونو( اوښتونو 
تخنيكي اړخونو او د مشخصو پروګرامونو او ريفورمونو د تطبيق 
په وړاندى د ستونزو او ننګونو په هكله مهمه او ارزښتنـاكـه پـوهـه       

دغه مطالعې د نورو سازمانو لخوا د مهم كار د اجـرا  . رامنځته كوي
څخه وروسته بشپړه شوه، او ددى سره سره هـغـوى پـه سـيـمـه ايـزه                
كچه د رسمي بنيادي طبيعي منظرى د تدريجي تكامل يـوه پـراخـه        

 2. عمومي كتنه هم چمتو كړه

دغه رپوټ د واليت، ولسوالۍ او ټولنې په كچه د نوي حـكـومـت د      
جوړښتونو په اړه د سياسي اهميت او انـدازى د پـيـژنـدګـلـوي پـه                  
هكله د نظريو سره پوهه او معلومات بشپړوي، او د څيړنې په بهيـر  
كې او د افغانستان د پيچلو حقيقتونو په اړه د حكومت جوړونې د   

تـمـه كـيـږي چـې          .  نوښتونو ترمنځ د متقابل عمل انځور چمتو كـوي 
دغه انځور د حكومتدارۍ په ډګـر كـې د پـروګـرام د طـرحـى او د                       
حكومت جوړونې د هڅو د پايلو په هكله د پاليسيو تسـويـدونـكـي     
باخبر كړي، او هغوى سره مرسته وكړي څو راتلونكى سـتـونـزې او        

همدارنګه پـه نـظـر كـې ده چـې دغـه څـيـړنـه                        .  ننګونې تخمين كړي
وكوالى شي د ملي پـالـيـسـۍ د پـرمـخـتـګ جـاري پـروسـه او پـه                           
افغانستان كې د سيمه ايزې حكومتدارۍ لپاره كاري چـوكـاټ هـم      

 .بشپړ كړي

 شاليد او استدالل     1.1

په عمومي صـورت پـه حـكـومـتـدارۍ  او پـه ځـانـګـړې تـوګـه پـه                              

كال؛ ان  2009د افغانستان د څيړنې او ارزونې اداره : كابلملى پيوستون پروګرام كې د محلې خلكو ګډون، : له بى حقوقه رعيت څخه تر ښاروند پورىد بويسن ليكنه،  1
كال؛ ان ايوانس او  2004. د افغانستان د څيړنې او ارزونې اداره، او نړيوال بانك: كابلپه افغانستان كې حكومتدارى لپاره الرښود، ، .ايوانس، نيك ماننګ او نور كسان

كال؛ پاوال  2005د افغانستان د څيړنې او ارزونې اداره او نړيوال بانك، : ، كابلپه افغانستان كې د سيمه ييزه ادارى په هكله تازه راپور: د پرمختګ ارزونهياسين عثمانى، 
د افغانستان د څيړنې او : د ستونځو په هكله بحثونه او له تسهيل كوونكو همكارانو سره د هغو د حل الرى چارى، كابل: كانتور د ملى پيوستون د پروګرام ښه هماهنګى

د افغانستان د څيړنې او : له ګډوډيا څخه د يو ليد په لور؟ كابل: كال؛ سارا ليستر او هيمش نيكسن، په افغانستان كې د واليتې حكومت جوړښتونه 2005ارزونې اداره، 
 . كال 2006د افغانستان د څيړنې او ارزونې اداره، : حقيقتونه او امكانات، كابل: كال؛ سارا ليستر، په افغانستان كې د عامه ادارى سمون 2006ارزونې اداره، 

كال او  2007نړيوال بانك، : واشنګټن دى سىچوپړ د وړاندى كولو او حكومتدارى په هكله دى، په ځانګړې توګه د نړيوال بانك راپور چې په افغانستان كې په ملې كچه د  2
 . كال د اپريل مياشت 2007د آسيا بنياد، د : ، كابل)په افغانستان كې د سيمه ييزه حكومت دارى ارزونه(

 سريزه. 1
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دموكراتيكې حكـومـتـدارۍ بـانـدى تـاكـيـد، اوس د پـرمـخـتـګ                       
سـيـمـه    .  دكړنالرو او تګالرو او خبرو او اترو يوه مركزي مـنـظـره ده       

ايزې حكومتدارۍ  او د ټولنې د پرمختګ مسايلو تـه پـه نـړيـوالـه            
په هر حال، په نړيواله كچـه ددغـى     .  كچه زياتيدونكى پاملرنه كيږي

د ( پاملرنې ډيره برخه په حكومت كې د صالحيتونو په بـرابـر ويـش          
طرحو تسويدول او پريكړو كول چې په اداراتو كې د يـو مشـخـص          
ارګان يا خلكو د يو محدود شمير لخوا ترسره كيږي، بايد پـه اداره    
كې د مسؤلو ارګانونو ترمنځ په مناسب ډول و ويشـل شـي، څـو د                
) اړيكو، مسؤليتونو او صالحيتونو يوه روښانه كړۍ رامنځته شي

او د اداري ريفورم د ناحيو په تخنيكي اړخونو چې په څرګند ډول د   
افغانستان د سياسي، اساسـي قـانـون، بـنـيـادي، اقـتـصـادي، او                  
 3. امنيتي شرايطو پوسيله مغلق او پيچلې شوى تمركز كوى، كيږي

د سيمه ايـزې حـكـومـتـدارۍ دغـه بـا اهـمـيـتـه شـرايـط د نـړيـوال                              
پرمختګ په ادبياتو كې د تخنيكي اړخونو په پـرتلـه لـږه پـامـلـرنـه              

په عين حال كې، په حكومت كې ددغه پـوهـى پـراخ      .  ترالسه كړې ده
درك موجود دى چې دغه شرايط پـه سـيـمـه ايـزه كـچـه دحـكـومـت                   

پـه حـقـيـقـت        .  جوړونې د نوښتونو پايلې او نتيجې ډيرى اغيزمنوي
كې هغه هڅـې او كـوښـښـونـه څـو د بـهـرنـۍ مـرسـتـې پـوسـيلـه د                                
حكومتدارۍ داسى ارګانونه رامنځته شـي چـې فـعـال، قـانـونـي،                
باثباته او د تداوم وړ وي، په متواتر او پرلپسى ډول ناكامه شـوي،    
ځاى په ځاى دريدلي يا كله چې د بحران د هوارولو يا د جګړې څخـه  
وروسته پيچلو حقيقتونو سره مخامخ شـي نـو بـى الرى يـا ګـمـراه                 

 .كوونكى پايلې په ګوته كوي

 2001د حكومتدارۍ په وړاندى دغه پاملرنه په افـغـانسـتـان كـې د              
كال راهيسې د بيـارغـونـې او پـرمـخـتـګ لـپـاره د سـتـراتـيـژيـك                         

كـال د       2002د   .  پرلپسى كاري چوكاټ په لړ كې منعكـس شـوى دى      

د غوره مهمو موضوع ګانو په )  NDF( ملي پرمختګ كاري چوكاټ 
حيث چې د ټولو سكتورونو تر چت الندى پـرمـخـتـيـايـي هـڅـې پـه              
بركې لري،  ښه او د قناعت وړ حكومتداري، اداري ريفورم او مالي 

كال په نوي شوى نسـخـې كـې       2004مديريت ، يو داسى حالت چې د 
د افغانستان راتلونكى ساتلمنعكس شوى او د بيالګښت تمرين، 

)SAF (د افغانستان د ملي پرمختـګ پـه لـنـډمـهـالـى              4. مشخص كړ
كـې نـړيـوالـى          د افغانستان په تړون لـيـك    او همدارنګه ستراتيژي 

ټولنې په ټول هيواد او د حكومت په ټولو كچو كې د حكـومـتـدارۍ    
د پياوړتيا په اړتيا تاكيد او ټينګار كوي، ځينې مسايل لكه سيمـه  
ايز ګډون ، د سيمه ايز حكومت پياوړتيا او د خدمتونو عرضـه، او    

نړيوال بانك پدى .  قضا ته د سيمه ايزو خلكو السرسى په نښه كوي
د افغانستان د بـيـارغـونـې لـپـاره يـو            ” اند دى چې حكومت جوړونه 
 5. “.مركزى او اساسى حيثيت لرى

د افغانستان د پرمختګ د لنډمهالى ستراتيژۍ پـه اركـانـونـو كـې          
حكومتداري، د قانون حاكميت او بشري حقونـه طـرحـه او تـدويـن            

د ولس مشرۍ او ولسي جرګې د دورى د بشپړيدو تر پايه  ”شوي څو 
د غښتلي بشري پرمختګ لپاره په مـلـي، واليـتـي، ولسـوالـۍ او               
كليو په كچه د دموكراتيكى حكومـتـدارۍ اسـاسـي بـنـسـټـونـه او                

پدغه نږدى وختونو كـې، د سـيـمـه ايـزې                6. “كړنالرې رامنځته كړي
كـال د اګسـت د            2007حكومتدارۍ لـپـاره خـپـلـواك مـديـريـت د                   

مه نيټه د ولس مشرۍ د فرمان په اساس تاسيس شـو  30مياشتې په 
څو د حكومت او په افغانستان كې د سيمه ايـزې حـكـومـتـدارۍ د            
كاري چوكاټونو لپاره د پاليسۍ د طرحه كولو پـراخـه دنـده پـغـاړه            

  7.واخلي

پداسى حالكې چې د نويو ارګانونو د تاسيس په برخه كـې مـهـم او          

كليوايله پرمختګ په هكله يو ګډ /د نه مركزى كولو، محلې حكومت دارى او ښارى) : د پرمختګ لپاره نه مركزى حكومت(، (UNDP)د ملګرو ملتونو پرمختيايې پروګرام 3
د : د عمل لپاره ارزونې او سپارښتنې، كابل: ، سيمه ييزه اداره په افغانستان كې.كال؛ او ان ايوانس، نيك ماننګ او نور كسان 2004، (UNDP): عملى يادداښت، نيويارك

 . كال 2004افغانستان د څيړنې او ارزونې اداره او نړيوال بانك، 

؛ او د افغانستان حكومت، د افغانستان راتلونكې مسؤنول، د افغانستان 10-9، 2003كابل، : د افغانستان حكومت، د ملى پرمختګ كارى چوكاټ، د افغانستان حكومت4
 . كال 2004كابل، : حكومت

 . كال 2004نړيوال بانك : واشنګتن، دى سىدولت جوړونه، د پرمختګ ساتنه او د بى وزلى كمول، : افغانستاننړيوال بانك، 5

 . 122كال، لومړى ټوك،  2006كابل، : د افغانستان حكومت، د افغانستان د ملى پرمختګ لنډمهاله ستراتيژى، د افغانستان حكومت6

 . كال د سپتمبر مياشت 2007كابل، د : د سيمه ييزه حكومتدارۍ خپلواكه اداره، ستراتيژيك كارى چوكاټ، نوموړى اداره7
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ارزښتمنـد پـرمـخـتـګ راغـلـى دى، ډيـر مسـايـل د سـيـمـه ايـزې                               
حكومتدارۍ په جوړښتونو كې دوامداره، تړلي او كافي اغـيـزمـن      
پاتى شـوي څـو د افـغـانسـتـان د مـلـي پـرمـخـتـګ د لـنـډمـهـالـى                                  

د سيمه ايـز حـكـومـت د جـوړښـتـونـو                 .  ستراتيژۍ موخې پوره كړي
تجديد او اوسني بدلونونه اوس هم د ټيـنـګـيـدونـكـې نـاامـنـۍ، د              
غيررسمي قدرت د اړيكو، اداري فساد او ګوندي خـپـلـوي، او پـه         

. حكومتي ادارو كې  د ظرفيت نشتوالي د ستونزو سره مخامـخ دي   
ددغه شرايطي ستونزو ترشا، د قانوني او اغـيـزمـنـى سـيـمـه ايـزې             
حكومتدارۍ پرمختګ په زياتيدونكې تـوګـه پـه تـړلـې مـربـوطـى               
ستراتيژۍ باندى متكي دي چې په بيالبيلو سكتورونو كې د سيمه 
ايز حكومت د موجودۍ رول او ونـډې پـه اړه شـريـك لـيـد، او د                       
ناحكومتي فعالينو او د غيررسمي حكومتي ترتيباتو سره د هغوى 

 . اړيكې يوځاى كوي

 غوره مفاهيم  2.1

د حكومتدارۍ مسايلو ته چې په افغانستان كې او په تـيـره بـيـا پـه          
نړيواله كچه پاملرنه كيږي، دا مهمه ده څـو هـغـه مـفـهـومـي كـاري                 

. چوكاټ چې پدغه څيړنې كې كارول كيږي واضـح او روښـانـه شـي          
ياد شوى مفهومي كـاري چـوكـاټ د حـكـومـتـدارۍ د مـفـهـوم او                         
همدارنګه د اړوند مفاهيمو لكه حـكـومـت جـوړونـه او د دنـدو او                 
صالحيتونو مساوي او مناسب ويش مختـصـر بـحـث د مـفـهـومـي               

 . كاري چوكاټ غوره برخه تشكيلوي

 حكومتداري

حكومتداري د مشتركې پايلى په لور د سرچينو او مسؤلـيـتـونـو د       
په پراخه كچه، حكومتداري كيداى شي .  نظم كړنالرى په بركې لري

حكومتداري داسـى يـوه پـروسـه ده چـې پـه                 ” داسى هم تعريف شي 
هغى كې ټولنې يا سازمانونه مهمې او ارزښتمندى پريكړې كـوي،    

فيصله كوي چې څوك دخيل كړي او د ځـواب ويـنـې لـپـاره څـوك                   
لدى كبله د حكومتدارۍ د ټول اړخونو تحليل د پـروسـې         8. “ وټاكي

هغه تحـلـيـل چـې       .  په اړه پوښتنې، ګدون، او ځوابوينه په بركې لري
حكومتداري څنګه په عمل كې پياده كـيـږي، پـه هـر حـال، د هـغـه                  
شرايطو او د فكر او عمل ساحى ته د پاملرنې څخه پرته چـې عـمـالً        

لنډه دا چـې، هـر     .  تحليل او تجزيه كيږي، بى مفهوم او بى معنى دى
حكومتداري چيرته او د څه ”څوك بايد تل ددغه پوښتنې په اړه چې 

دغه څيړنه څـو مـتـعـدد سـيـمـه ايـز شـرايـط تـر                      . فكر وكړي“ لپاره؟
چې  موخه يې ددى موضـوع روښـانـه كـول           –ازموينې الندى راولي 

دى چې، هغه پريكړې چې خلك په ملي كچه متأثـره كـوي، څـنـګـه          
شرايط چې پدغه څيړنه كې ازمايل شوي .  كيږي او څنګه تطبيقيږي

 .دي، د ټولنې، ولسوالۍ، او واليت په اړه دي

ډله ايزې پـايـلـې تـه چـې د              “  د حكومتدارۍ د فكر او عمل ساحه” د 
دغه موخه كيداى شي د عامه او .  حكومتدارۍ موخه ده راجع كيږي

نيمه عامه ګټو پراخه كړۍ په بركې ولري، لكه امنيت، روغـتـيـا او      
ښوونه او روزنه؛ يو فعال اقتصادي چاپيريال چې بيخبنا، ټولـنـيـزه    
پانګه او مقررات پكې شامل دى؛ او نور ډير طبيعي ارزښتونه لكه 

  9.عدالت، تابعيت او قانونيت

دغه څيړنه د دوه معيارونو په اساس د حكومتدارۍ د فكر او عمـل  
 :د ساحى په څو متمايزو برخو تمركز كوي

اوس مهال په يو ټـاكـلـې سـيـمـه ايـزه شـرايـطـو كـې څـه ډول                            •
 پريكړې كيږي؟

د اوسنۍ معينى مداخلى په پام كې نيولو سره د حكومتدارۍ  •
 كومې پروسې ښايي بدلون ومومي؟ 

هغه حـدود چـې ددغـه څـيـړنـې تـمـركـز دى، د هـغـه سـيـمـه ايـزې                                  

مه نيټه له دغه 25كال د فبرورى مياشت په  2005د ( www.iog.caتى پلمتر، حكومت څه دى؟، د كاناډا هيواد د اوتاوا ښار د حكومتدارى د انستيتيوت په ويب پاڼه كې، 8
 ). ويب پاڼې څخه تر السه شوه

؛ او د نړيوال پرمختګ لپاره د 1997، د حكومتدارې د مفهوم  له سره تعريفول، ګاتينو، د نړيوال پرمختګ لپاره د كاناډا اداره، ئد بيلګې په توګه د جانسن ليكنه وګور9
 . ملګرو ملتونو دفتر، د پرمختګ لپاره نه مركزى حكومتدارى
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حكومتدارۍ څخه چې هم فعال او هم د حكومت جوړونـې پـه اړه د         
پـه  .  مينځګړتوب د هڅو له امله بدلون مونده، غوره او وټاكل شـول   

واليتي كچه، دغه حدود له يوه پلوه د واليتي پرمختګ همغـږى او    
د پالنونو طرحه كول دي، او له بله پلوه، استازيتوب او ځـوابـويـنـه     

د ولسوالۍ په كچه، دغه حدود پـه ابـتـدايـي ډول د شـخـړو او                 .  ده
همدارنګه دغه حدود اړونـد    .  النجو هوارول او عدالت په بركې لري

ساحو ته په پاملرنې سره لكه ټولنيز تحفظ، په ټولنو كـې د النـجـو          
 .  حل او د ټولنې پرمختګ تر پوښښ الندى راولي

د حكومتدارۍ سيستمونه د وړاندى شويو حدودو په پام كې                       
د مثال پډول، د امنيت حكومتداري       .  نيولو سره ښايي توپير ولري     

په معين او مشخص شويو شرايطو كې چې مخكې ذكر شول،                        
ښايي سيمه ايز قوماندانان، حكومتي امنيتي فعالين، نړيوال                  
سوله ساتي ځواكونه او د پوليسو پرسونل، هر ارګان د ګډو مخو،             

د روغتنپالنې  .  دندو او مسؤليتونو او سرچينو سره، دخيل كړي             
حكومتداري د نورو څخه توپير لري، ښايي ناحكومتي                                   
سازمانونه، واليتي يا ساحوي روغتيايي څانګې، نړيوال بسپنه              

  حكومتدارۍد  .  كوونكي، او دوديز سيمه ايز فعالين دخيل كړي           
د تحليل او تجزيې پورى تړلى ده چې د            حكومتتحليل او تجزيه د     

دا   10.فعالينو، جوړښتونو او پروسو يو صف يا لړۍ په لړ كې لري                 
هغه توپير او نه ورته والى دى چې د رسمي بنسټيز حكومت                             
جوړونې د پروګرامونو د پايلو په ښه پيژندنه او پوهيدنه كې چې د              
عمل په صحنه كې پلي كيږي ارزښتمنده مرسته كوي، او دغه راز د   
سياسي اقتصادي عواملو په پيژندلو كې چې ښايي د دغه راز                      
هڅو او كوښښونو د برياليتوب مالتړ يا خنډ ګرځي، هم مهم رول                 

 . لري

 حكومت جوړونه

حكومت جوړونه هغه هڅو ته راجع كيږي چې د حكومتي فعالينـو،  
د حكومتدارۍ په سيستمونو كې د جوړښتونو او پروسو اهـمـيـت      

دا يـوه هـڅـه ده        .  لور ته واړوي حكومتد  حكومتداريڅو :  زياتوي
څو حكومتي ارګانونه ريفورم، جوړ او مالتړ شي او د هغوى كـاري  
ظرفيت بايد لوړ شي څو د عامه خدمتونو په ترسره كولو كې مـوثـر     

څرنګه چې د حـكـومـتـدارۍ سـيـسـتـمـونـه د دنـدو او                    .  عمل وكړي
سرچينو څـيـړنـه، نـظـم او تـرتـيـب دى، نـو لـدى املـه د دنـدو او                                   
مسؤليتونو پدغه څيړنه، نظم او ترتيب كې د بدلونونو په رامنځتـه  

حكومت جوړونـه بـى     .  كولو او دوام كې به تل عالقه او ليوالتيا وي
د دغه سياسي او .  پړاو دى   تخنيكياو همدغه راز   سياسيله شكه

د “  جګړې څخـه وروسـتـه     ” تخنيكي ابعادو ترمنځ خال كيداى شي د 
د جـګـړې څـخـه         .  بيارغونې فوري او چټك امر پـوسـيلـه ډكـه شـي           

وروسته بيارغونه د سيمه ايزو واقعيتونو لپاره د پـروګـرامـونـو د           
ګنډل يا وصلول ، او د پيچلو سياسي يا كلتوري درسونو په پـرتلـه     

ددغه رپـوت سـتـره       11.تخنيكي درسونو د اسانه نقلولو وړتيا كموي
موضوع د حكومت جوړونې د سياسي او تخنيكي ابـعـادو تـرمـنـځ        

 .متقابل عمل دى

د څيړنې يوه موخه دا وه چې هغه موضوع ګانى او مسالى تحليل او 
تجزيه كړي چې، په كوم وخت كې چې د سيمه ايزې حـكـومـتـدارۍ       
په شرايطو كې د حكومت جوړونې منځګړتوبونه د افـغـانسـتـان د           
حكومتدارۍ د پيچلو او مغلقو شرايطو سره متقابـل عـمـل كـوي،          

د څيړنې بله برخه په هغه مسالو بحث كوي چې دا څنګه د . ظاهر شي
څيړنې په موخو او ميتودونو كې تعبير او عملي شوى، او د څيړنې 
بل فصل يې شرايط او نوښتونه چې پدغه څيړنه كې ازمـايـل شـوي        

 .تر بحث الندى راولي

 د څيړنې موخې او ميتودولوجي 3.1

ددغه څيړنې بنيادي موخه د هغه غوره مسايلو او موضوع ګانـو پـه     
ګوته كول او پوهيدل وو چې په سيمه ايزه كچه د حكومت جـوړونـه     
تر اغيزې الندى راولي او د حكومتدارۍ د اوسنيـو او راتـلـونـكـو          

. پروګرامونو د طرحې لپاره د هغوى پايلې تشخيص او ثابتې كـړي   

د ، ميليكين، ئروګوله جنګ څخه د وروسته شرايطو په هكله د كارى چوكاټ لپاره د اوتووى، په ويجاړو هيوادونو كې د حكومتې ادارو بياروغونې، په نوم راپور 10
 . كال 2003بلك وٍل : اكسفوردحكومت ناكامى، ويجاړيدل او بيارغونه، 

د : لندنمه پيړۍ كې دولت او د دنيا نظام، 21په : دولت جوړونهد ادارى او مديريت د درسونو د ال آسانه انتقال بهير چې سياسى علم پر وړاندى دريږې، فرانسيز فوكوياما، 11
 . كال 2004پروفايك كتابونه، 
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د څيړنې دغه موخه د حكومتدارۍ په هكله چې څنګه په سيمه ايزو 
، او   ) په عمل كې پياده كيږي يا اغيـزمـنـه ده     (شرايطو كې كار كوي 

همدارنګه د پروګراماتيك منځګړتوب يا مداخلى ته په ځواب كې 
 . څنګه بدلون مومي، ده

پدى موضوع ښه پوهيدل چې حكومتداري په سـيـمـه    :  لومړۍ موخه
په (ايزه كچه او د فكر او عمل په ځانګړيو ساحو كې څنګه كار كوي 

 ).  عمل كې پياده كيږي او څومره اغيزمن ثابتى ديشي

پدى پوهيدل چې حكومتداري په سيمه ايزه كـچـه پـه      :  دوهمه موخه
ځانګرېتوګه پروګراماتيكو مداخلو ته په ځواب كې څنـګـه بـدلـون       

 . مومي

 د څيړنې ميتودونه  

دغه څيړنه پدى موخه طرحه شوه چې په سيمه ايزه حكومتدارۍ كې 
غوره او د پاموړ موضوع ګانې ، په هغه بدلونونو باندى د تمركز                    
سره سره چې د حكومت جوړونې منځګړتوب سره په تړاو كې واقع               
كيږي لكه د ملي پيوستون پروګرام، د واليتي شوراګانو ټاكنې، د             
واليتي پرمختيايي كميټو جوړونه، او د عامه ادارو ريفورم په                    
ګډون د افغانستان د ثبات پروګرام او د لومړيتوب ريفورم او                        

همدارنګه دغه   .  بياجوړښت پروسې، تشخيص او په ګوته كړي              
څيړنه ددى لپاره هم طرحه شوه چې د سيمه ايز حكومت تخنيكي                   

 2002مطالعې چې د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى لخوا په             
كال كې د سياسي اقتصاد د اهميت په معرفي كولو پيل او د سيمه               

 نا مركزيت او سيمه ايزه حكومت جوړونه: قاعده 1.1
او تګالرى د    “ تر ټولو ښه كړنالرى    ”يو داسى برخه ده چيرته چې د تخنيكي              ) د پريكړه كولو د  صالحيت مناسب ويش           (نا مركزيت    

د نظريو د پاموړ موافقه په نړيواله كچه موجوده چې د نا مركزيت د                . افغانستان شرايطو د سياسي واقعيتونو سره په تماس كې كيږي          
د عامه خدمتونو په چمتو والي كې موثريت او ځواب          . سيمه ايزې حكومتدارۍ د پياوړتيا لپاره په ډيرو حدودو كې  يو مناسبه الر ده               

د پريكړه كولو د صالحيت برابر ويش       . وينه كيداى شي متأثره خلكو ته د پريكړه كولو او سرچينو د ويشلو پوسيله پياوړى كړاى شي                  
همدارنګه كيداى  . اوسي) د سرچينو تخصيص  (او مالي ) د خدمتونو اجرأت(، اداري اوسي )پريكړه كونه(كيداى شي سياسي اوسي 

په پړاو كې ، دندى او سرچينې سيمه ايزو كچو ته انتقاليږي                   د پريكړه كولو د صالحيت د برابر  ويش           : شي مختلفې بڼې غوره كړي     
د يو اندازه داخلي واك سره سيمه ايزو ارګانونو           تفويض  پداسى حالكې چې د ځواب وينې روابط د مركز سره پاته كيږي؛ د صالحيت              

د حكومت د جوړښت او تشكيالتو څخه بهر            د دندو سپارل  ؛ او   )په فدرالي نظامونو كې    . د بيلګې په ډول    (او ادارو ته ليږدول كيږي       
  12).ناحكومتي سازمانونو او محلي شورا ګانو ته. د مثال پډول(فعاليتونو تخصيص په بركې لري 

په افغانستان كې د نه مركزيت د مختلفو بڼو مناسب والي او د اجرا وړ والي د يو شمير سياسي او شرايطي فكتورونو له امله مغلق او              
د افغان حكومت محدود او نه بسيا كوونكى ظرفيت او سيمه ايزو كچو ته د حكومت د السرسي ټيټه درجه، لومړنى                            . پيچلې كيږي 

په سيمه ايزو كچو كې د حكومت د ډير او كافي  ظرفيت د لوړولو څخه پرته، د پريكړو كولو د صالحيت برابر ويش ښايي                           . فكتور دى 
دويم فكتور يې دا دى چې په افغانستان كې هم حكومت او               13.هم د حكومت قانونيت او مشروعيت ته او هم موثريت ته زيان ورسوي               

هم خلك د قوي مركزيت څخه او يا په واضع توګه د صالحيتونو لرلو څخه خوند اخلې، له يوه پلوه، د پارچه شوى قدرت د تاريخي                                  
ميراثونو او په راتلونكي كې د پارچه كيدو او تجزيه كيدو څخه د ويرى له كبله، او له بله پلوه، د مركزي حكومت د جوړښتونو نتيجه                           

  14.چې د بحران له امله ويجاړ شوي ندي، وړ دليل كيداى شي

 . كال 2005د افغانستان د څيړنې او ارزونې اداره، : ، در حيطه ابهام، حكومت دارى محلى در افغانستان، كابلئد سارا ليستر ليكنه وګور12

د بشر د حقوقو د . ځواب وركوونكو يادونه كړى وه چې د هغوى په ټولنه كې د پريكړو كولو محلې نا حكومتې ميكانيزمونو فعاليت كاوو 75كال په يو سروى كې  2003د 13
 . كال 2003د حقوقو او مسؤليتونو په هكله د افغانانو نظرونه، كابل، نوموړى كنسرسيوم، : ، غږپورته كولئراپور وګور (HRRAC)څيړنيو او مدافعى كنسرسيوم 

 . كال 2004نړيوال بانك، : واشنګتن، ډى سىدولت جوړونه، د پرمختګ ساتنه، او د بى وزلى لږل، : افغانستاننړيوال بانك، 14
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 د ساحوي څيړنې سيمې: جدول 1.1

 ټولنه ولسوالى واليت نيټه

 هرات جوالى-كال جون 2005د
 بشتون زرغونرباط سنګې

 زنده جان
 انجيل

 يوه ټولنه
 دوه ټولنې
 درى ټولنې
 دوه ټولنې

 درى ټولنې لمربښتون كوټ فارياب كال آګست 2005د 
 دوه ټولنې

 څلور ټولنې سرخرودرودات ننګرهار سپتمبر-كال، اګست 2005
 درى ټولنې

 -- -- پكتيا كال، جون 2006

 يكاولنګ باميان سپتمبر-كال، اګست 2006
 وارس

 دوه ټولنې
 يوه ټولنه

 فيض آباد بدخشان نومبر-كال، اكتوبر 2006
 اشكاشم

 څلور ټولنې
 دوه ټولنې

 29 12 6 ټولګه

ترسره شوه،    15ايزې حكومتدارۍ د بدلون تر تحليل پورى وغځيد،       
 . په پوهه كې او ښه پيژندلو كې اضافه والى راولي

له همدى كبله نوموړې څيړنې د يادو شويو مطالعو په څير پـه ورتـه     
د كندهار واليت چيـرتـه چـې امـنـيـتـي            .  واليتونو باندى تمركز كاوه

انديښنو د سيمه ايزې حـكـومـتـدارۍ د څـيـړنـې څـخـه مـخـنـيـوى                        
د پكـتـيـا واليـت د سـاحـوي كـار پـه                   .  كاوه،په استثناء كې قرار لره

پروګرام كې شامل ؤ، خو څيړنيز كار د امنيتـي انـديښـنـو لـه كـبلـه              
پـدى ډول    .  يواځې د واليت په كچه مـوضـوعـاتـو پـورى مـحـدود ؤ             

څيړنې په شپږو واليتونو او د پكـتـيـا پـه اسـتـثـنـاء چـېـرتـه چـې د                       
ولسوالۍ په كچه هيڅ كار ترسره نشو، د واليتونو په داخل كـې يـو     

د واليتونو څخـه د    .  اندازه زيات شمير ولسواليو باندى تمركز كاوه
ولسواليو څخه نمونې  12څيړنې منظور دا وو چې په واليتونو كې د 

ترالسه شي، خو دغه نمونې په ځينو واليتونو كې د امنيتي ستونزو 

له امله په بشپړه توګه د واليتونو ټولو برخو څـخـه پـه مسـاوي ډول           
ټولنيزه كچه د ملي پيوستون پروګرام په عـمـلـيـاتـي        .  ترالسه نشوى

جدول كې د تولنې د تعريف په تناسب معين او تعريف شوى، پـدى    
معنا چې پـه يـوه وخـت كـې يـواځـې د يـوى نـږدى او سـره نښـتـې                                
استوګنځي د ټولنې د پرمختګ د يوى واحـدى شـورا څـخـه كـتـنـه              

د ملي پيوستون د پروګرام د   ( د يادونې وړ ده چې دغه ټاكنه  16. كيده
عملياتي جدول كې د ټولنې د پرمختګ د شوراګانو څـخـه نـوبـتـي          

ددى لپاره طرحه شوى وه چې د امـكـان تـر حـده د امـنـيـتـي                     )  كتنه
بنديزونو سره سره په سيمه ايزو شرايطو او حاالتو كې فرق او توپير 
په ډاګه شي، خو د مقداري تحلـيـل لـپـاره يـو قـانـونـي او مشـروع                    

 . احصايوي نمونه نشي كيداى

د حكومتدارۍ د فكر او عمل ساحو د سيمه ايزې حكومتدارۍ د                
اړوند منطقې د څيړنې څخه دمخه چې د خورا ډير اهميت او د                          

د : سيمه ييزه حكومتدارى په افغانستان كې. ان ايوانس، نيك ماننګ، او نور كسانپه افغانستان كې د حكومتدارى لپاره الرښود؛ ، .ان ايوانس، نيك ماننګ او نور كسان15
د افغانستان د څيړنې او ارزونې : كابلپه افغانستان كې د حكومتدارى په باب تازه راپور، : د پرمختګ ارزونهان ايوانس او ياسين عثمانى، عمل لپاره ارزونې او سپارښتنې؛ 

 . كال 2005اداره او نړيوال بانك، 

 . مخه پورى7-6كال،  2006د كليواله پرمختګ او بيارغونې وزارت، : د ملى پيوستون پروګرام، د فعاليتونو الرښود، كابل16
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حكومت جوړونې د مداخلى او منځګړتوب الندى بدلون پورى                   
ډيره اړه لري، د ذيربطو ارګانونو سره منعكس شوى سال مشورې                

سربيره پر دى، وروسته ددى چې د لومړي ځل              .  او نظريې وټاكلى   
لپاره د ساحى دوه سفرونه تر سره شول، د السته راغليو معلوماتو               
او په ساحه كې د اوضاع په اړه يوه بيا كتنه او ازموينه په الره                              
واچول شوه څو د حكومتدارۍ د فكر او عمل ساحه چې د دغه                          

په بله  (جدول    2.1.  څيړنې د تمركز ټكى دى، تجزيه او تصفيه كړي            
او )  د حكومتدارۍ د عمل ساحه      (دغه شرايط او حدود       )  پاڼه كې 

منځګړتوبونه چې د څيړنې اساسي برخې تشكيلوي، طرحه او                     
 .   روښانه كوي

د څيړنې موخې او مقاصد په سيمه ايزه حكومتـدارۍ كـې د غـوره          
موضوع ګانو سپړل او هغه بدلونونه چې د حكومتدارۍ د موجـودو  
شرايطو په وړاندى د مداخلو او منځګړتوبونو پوسـيلـه رامـنـځـتـه         

د كـړو وړو او تـګـالرو            ( شوي، لومړنۍ كيفيتي مـيـتـودولـوجـۍ          
په څيړنه كې د مشخصو او خاصو وسايلـو  .  ته اړتيا درلوده)  تحليل

څخه استفاده وشوه چې ځانګړې مركې، ګروپي بحـثـونـه، دشـويـو        
كارونو شفاهى يا تقريرى تاريخچې، د رعيت بيـوګـرافـي يـا ژونـد          

. يې په بركې لرله)  د رسنيو څارنه( ليكونه، او ژوناليستيكي څارنه 
د څيړنې په بهير كې د مختلفو ارګانونو څخـه يـو مشـخـص ګـروپ            
 :وټاكل شو خو النديني سازمانونو او ارګانونو پورى محدود نه وه

د اړينو مـعـلـومـاتـو پـه اړه اصـلـي او د كـار وړ مـعـلـومـات                               •
وركوونكې؛ د ملي پيوستون پروګرام، د افغانستان د ثـبـات     
پروګرام، د عـامـه ادارو د ريـفـورم ادارى لـپـاره د پـروګـرام                       
كاركوونكي، د كليو د بـيـارغـونـې او پـراخـتـيـا وزارت، د                     
اقتصاد وزارت او د كورنيو چارو د وزارت كـاركـوونـكـي؛ د       
مرستـنـدويـه هـيـوادونـه، نـړيـوال سـازمـان او نـاحـكـومـتـي                          

 .  سازمانونو كاركوونكي

واليان، د واليانو مرسـتـيـاالن، د واليـتـي          :  واليتي چارواكي •
ادارو كاركوونكـي، د مـلـي پـيـوسـتـون پـروګـرام د څـارنـې                        
مشــاوريــن، د افــغــانســتــان د بشــري حــقــونــو د خــپــلــواك                     
كميـسـيـون؛ واليـتـي نـړيـوال سـازمـانـونـه، د نـاحـكـومـتـي                           

د ملي پيوستون پروګـرام  ( سازمانونو او مدني ټولنو استازي 
؛ د   ) او د ملي پيوستون د پروګرام څخه غير نور پروګـرامـونـه   

 .واليتونو په كچه د ټاكنيزو ادارو مامورين

ولسـواالن، د پـولـيـسـو قـومـنـدانـان،                :  د ولسواليو مامورين •
څارنواالن، د كليو د بـيـارغـونـې او پـراخـتـيـا څـانـګـې؛ پـه                         
ولسواليو كې د ناحكومتي سازمانونو كاركوونكي، د مـلـي     
پيوستون د پروګرام ټولنيز نـاظـمـيـن، د مـلـي پـيـوسـتـون د                     

 . پروګرام سربيره د نورو پروګرامونو كاركوونكي

 څيړل شوى شرايط، اړونده ادارې او منځګړتوبونه: جدول 2. 1

 سيمه ايز شرايط   د حكومت  تر نفوذ الندى ادارى   )مينځګړتياوى(مينځګړى ادارى

 د واليتونو شوراګانې −

د انسـجـام     / د واليتونو د پرمختګ كمـيـټـې    −
 ادارې

 (ASP)د افغانستان د ثبات پروګرام  −

 (PAR) عامه ادارې سمون −

 د ګټو او حساب وركونې وړانديز −
 د پرمختګ پالن جوړونه −

 د واليتونو  

د افغانستان د ثبات پروګرام، ولسوال او د      −
 محكمې فعاليت

 ۍولسوال   د شخړو اوارول/عدالت −

 د ټولنې پرمختګ − (NSP)د ملى پيوستون پروګرام −
 د شخړو اوارول −
 د ټولنې د كارونو نوښتونه −

 ټولنې  
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 .د ټولنې د پرمختګ شوراګانې •

د ملي پيوستون د پروګرام او د ملي پيوستون پروګرام  •
 .سربيره د نورو پروګرامونو د ټولنې نارينه او ښځينه غړي

څخه زياتو مركو او ګروپي بحثونو په نتيجه كې بشپړه            200څيړنه د   
پداسى حالكې چې هر كوښښ او هڅه چې د مناسبو خلكو او       . شوى

ګروپونو سره د اړيكه ټينګولو په موخه د ساحوي كار په ټولو                         
پړاوونو كې تر سره كيده، هميشه او په هرځاى كې يې امكان نه                      

د معلوماتو اصلي او د كار وړ خبرونكي او د خبرونو او                      .  درلود
معلوماتو چمتو كوونكي، مامورين، او ټولنيز او د ټولنې د                          
پرمختګ شوراګانو غړو سره د امكان پصورت كې په انفرادي                     
توګه  مركې ترسره شوى، او بحثي ګروپونه د ټولنيز ناظمينو سره                

د ټولنې او د ټولنې د          .  يوځاى په هرى ولسوالۍ كې كارول كيده           
پرمختګ شوراګانو په كچه لومړنې معلوماتو ته مخصوص كوډ يا        
مخصوصه نښه وركول كيده او د كوډ وركونې د تصويب شوي                      
پالن په اساس د لومړنيو معلوماتو د كيفيتي تجزيې د                                       
سافتويرونو په كارولو سره غونډ شوي لومړني معلومات                              
تحليليده، كه څه هم چې د واليت او ولسوالۍ په كچه لومړنې                         

 .معلوماتو ته په السي توګه تجزيه او كوډ وركول كيده

 محدوديتونه 

-پـه ټـولـنـيـز       .  څيړنې يو شمير محدوديتونه د يادونې وړ دى     دغه د
ساينسي اصطالحاتو كې، ددغه مطالعې لپاره تحليـلـي واحـدونـه       

دا پدى معنا نده چې دغه مـطـالـعـه د       .  واليت، ولسوالۍ او ټولنه ده
بـلـكـې، پـدغـه        .  واليتونو، ولسواليو يا ټـولـنـو مـقـايسـه كـول دي               

مطالعه كې د واليتونو، ولسواليو او ټولنو يو صف يا رديف څـخـه     
كار اخستل شـوى تـر څـو د هـرى مـوضـوع لـپـاره پـه سـيـمـه ايـزه                                
حكومتدارۍ كې غوره او د پاموړ موضوع او مسايل وسپړل شـي،    
او په همدى ترتيب د هغه توپير او نه ورته والي بڼې او كيفيـت چـې     
بايد پدغه موضوعاتو كـې څـرګـنـد او پـه ګـوتـه شـي، تشـريـح او                         

مياشتو څخه زياته موده  18د ساحې څخه كتنې كابو د .  روښانه شي
باندى ويشل شوى وى، چې ددغه مودى په بـهـيـر كـې سـيـمـه ايـزه               
حكومتداري د بدلون په حالت كې وه؛ نـو ښـايـي لـه هـمـدى كـبلـه                   
لومړني معلـومـات چـې د يـوه واليـت څـخـه راغـونـډيـدل د نـورو                            

بـاالخـره، د     .  واليتونو سره په ښـكـاره تـوګـه د مـقـايسـې وړ نـه وو                    
ښاروالۍ شرايط ددغه مطالعې د موضوع برخه تشكيل نه كړه، كـه  
څه هم چې څيړنې د فـاريـاب واليـت د ښـاروالـۍ د چـارواكـو سـره                     

د ښاروالۍ د حكومتدارۍ په اړه د الزيـاتـو         .  غونډې په بركې لرلى
 .څيړنو فوري او چټك اړتيا موجوده ده
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په افغانسـتـان كـې د حـكـومـتـدارۍ شـرايـط د خصـوصـيـاتـو او                            
د جـګـړې   ” مشخصاتو يو مركب چې خپل منځي اړيكې لري دي چې 

. پـه حـيـث خـپـل شـرايـطـو پـورى اړه لـري                      “  څخه وروسته حكومـت 
افغانستان د دوامداره بحران، د فقـر او نـيـسـتـۍ خـپـور والـي او                   
زيانمننې، په همدى ډول سيمه ايـزه نـامشـروع او خـورا خـراب او                  
خوابدوونكى اقتصاد، د حكومتي جوړښتونو فعاليتي ضـعـف او     
د نفوذ وړ سرحدونه، او له ډيره راپاتى په سيمـه ايـزه كـچـه پـارچـه             
پارچه قدرت چې د اوسنيو شخړو او جـګـړو لـه املـه شـديـد او تـر                  

دغه خصوصيات او مشخصات   17. پخوا ډير بدتر شوى، تجربه كوي
متفاوت توكمي، قبايلي، مذهبي او ټولنيز ابعاد سره يوځاى كـوي    
تر څو د حكومت جوړونې د مـداخـلـو او مـيـنـځـګـړتـوبـونـو لـپـاره                      

دغـه فـكـتـورونـه پـه بـهـرنـيـو                 .  ستونزمن چاپيريال رامنـځـتـه كـړي      
بهرني فعالـيـن د حـكـومـت          .  فعالينو باندى د اتكا سره مرسته كوي

جوړونې د فعاليتونو د راتلونكو پايلو سره چـې اكـثـراً د هـمـدغـه               
 .فعالينو لخوا تمويليږي، طرحه كيږي او تطبيقيږي، مرسته كوي
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پـه اوږدو كـې       )  كـلـونـو      25( په افغانستان كې د تيرې پيړۍ د ربـع        
دوامداره نظامي بحران پـه افـغـانـي ټـولـنـه بـانـدى ژورى اغـيـزى                        
درلودلي چې ډيرخلك يې د هيواد بريښودلو تـه اړايسـتـل، او پـه             
هيواد كې داسى نفوس پاتې شو چې د ځوانې طبقي شمـيـر يـې بـى         

لـه     18. تناسب وو او په څلورو كې يوه برخه يـې بـا سـواده لـويـان وو             
همدى كبله د تعليم يافته او وړو افغانانو كـمـى مـوجـود دى څـو د              
رسمي حكومتدارۍ په جوړښتونو كې اړين پوستونه ډك كړي، او   
په دولتي ارګانونو كې د ظـرفـيـت د كـامـيـابـه پـرمـخـتـګ اړونـد                         
نشتوالي په برخه كې مـهـم رولـونـه او ونـډې پـه غـاړه واخـلـي، د                          

امنيتي ځواك، حكومت، د عامه خدمتونو د سـازمـانـونـو لـكـه د               
روغتيا او ښوونې او روزنې ادارى، د ولسـي جـرګـې، يـا قضـايـي               

د افغانستان په سرحدونو كې د غـيـر قـانـونـي            .  ادارو برخه وګرځي
او د افغانستان په بحـران كـې د سـيـمـه            )  تيريدو او راتيريدو( خلل 

ايزو او نړيوالو فعالينو دخالت د ډيـرو زيـاتـو نـظـامـيـانـو د پـيـدا                   
كيدو، د شخړو او جګړو د بحران د تاريخ سره په تړاو كې د جـګـړو       
او اخ او ډب څخه د النجو د هوارولو لپاره د يوى مناسبـى وسـيـلـى       
په څير د كار اخستلو د عادي كولو يا د يوى مناسبـى كـړنـالرى پـه         

د امنيت د تأمينولو او د تاو تريخوالي د .  څير ټاكلو سبب ګرځيدلى
قانوني انحصارولو په برخه كې د حكومت ظرفيت له هـمـدى عـملـه       

  19.په ژوره او شديده توګه محدوديږي

په افغانستان كې شخړو او النجو اسالمي سياستمدارۍ سره                      
مرسته كړې ده او نوي بنيادي نوښتونو تعبير او تفسير بايد د                          
سيمه ايزې مذهبي عقيدى او كړنالرى سره په تړاو كې د ټولنو او                  

په تاريخي ډول، النجې او د           .  ديني احزابو پوسيله و ارزول شي          
لسيزى زياتيدونكى كورنۍ جګړې د اسالمي قواعدو                       1990

  20.پوسيله توضيح او هواريږي

د څو ګونو او متعددو توكمونو سياستمداري چـې پـه هـيـواد كـې            
سـره لـدى، د نـورو          .  تشخيص شوي يو مهم تـاريـخـي حـقـيـقـت دي           

قبيلو، ډلو ټپلو، او ګوندي خپلوى د اړيكو سره سره د پـيـچـلـي او         
مغلق ګډ ژونـد لـه املـه پـه افـغـانـي سـيـاسـت كـې د تـوكـم سـاده                                 

توكم ذاتاً په نسبتي ډول تـعـريـفـيـږي، او د            .  توضيحات كافي ندي
د مـثـال   :  بحران د كلونو له كبله په زياتيدونكې توګه منسجمه شوى

پډول، د تاجكى شهرت د مسالې برڅيره كيدل نسـبـتـاً نـوى شـكـل           
 .لسيزو د جګړو له امله رامنځته شوى دى 1990او  1980لرى او د 
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 . كال 1995د اكسفورد پوهنتون مطبعه، : كراچېپه نړيوال سيستم كې د دولت جوړښت او ويجاړيدل، : د افغانستان ټوټې، ئد بيلګې په توګه د روبين ليكنه وګور17

 . مخه پورى 162-160، 2007د ملګرو ملتونو د پرمختګ پروګرام، : كابلد افغانستان د ملى بشرى پرمختګ راپور، د ملګرو ملتونو د پرمختګ پروګرام، 18

د بشر د حقوقو د څيړنې . هد افغانستان د عامو او رسمې خلكو د نظرونو په هكله څيړنه څرګندوى چې بى وسلى كول په هيواد كې د امنيت و حكومتدارۍ لومړنۍ ننګونه د19
 . په افغانستان كې سيمه ييزه اداره، .غږ پورته كول، ان ايوانس او نيك ماننك او نور كساناو مدافعى ادارى راپور وګورى، 

 . 226كال،  1984د كالفرنيا پوهنتون : ، بركلىانقالب او بغاوت په افغانستان كې اندرسن، افغانان اسالم ته په پام سره ځانونه څنګه بيانوى، د كانفيلد،20
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قبايلي شناخټ، د ځينو قبيلوي د خلكو لپاره اهميت لري خو د هـر      
چا لپاره نه، چې په برخه ايز يـا ونـډه ايـز سـلـوك يـا كـړو وړو كـې                       

پدى معنا چې قبيلوي تړاو مختلفې پايلې لـري چـې       –كارول كيږي 
پـه     21. په بيالبيلو حاالتو كې د موضوع اندازې او بڼې پورى اړه لـري 

د افـغـانسـتـان پـه          ” عمومي صورت، هغـه كـتـنـه او مشـاهـده چـې                  
سياسي ايتالف حقيقي عملياتي ډلـې  -كليوالي نفوس كې د ټولنيز

“ په ځينو مواردو كې په خپل جوړښت كې په سوچه توګه توكمي دي
لسـيـزه كـې د هـزاره ټـولـنـې                   1990هم چې پـه      كه څه  22. حقيقت لري

سياسي اتحاد د دوامداره فشار او مخنيوي په مقابـل كـې، د تـيـر           
كال په موده كې د څرګنده رقابتي فعاليتونو سره متـعـاقـبـاً تـر         2001

  .يوى اندازې خراب شوى

سربيره پر دى، روان بحران د ټولنو ټولنيزې ګټې كمـى كـړي، لـكـه         
څنګه چې د خلكو د بيځايه كيدو يا د  فقر او اقتصادي تحـريـفـونـو     
المل ګرځيدلى او همدارنګه مرستو په داخل او د هيواد څـخـه بـهـر       

ددغه چوروچپاو سره سره، د ټولنيزې ګټې . مهاجرت زيات كړې دى
په عمومي ډول، خپرى شوى كورنۍ او   ” .  يوه پراخه لړۍ موجوده ده

د قوم يا قبيلى د شـرايـطـو النـدى ځـاى              )  د نسب له لحاظه( خپلوي 
شوي، چې په افغانستان كې د ټولنيزې ګټې لومړنۍ بڼې پـه ګـوتـه        

د خپلوۍ نورمونه، ننګ، او په سيمه ايـزه تـوګـه درك شـوي           .  كوي
شرعي قوانين د ژبى او ديني ډله ايزو تـبـعـيـضـونـو او صـداقـت د                 
دوديز سياسي كلتور او په مـعـاصـر افـغـانسـتـان كـې د خـلـكـو د                        

 23. په ګډه لـيـدل كـيـږي      “  هوښيارۍ او بصيرت طبيعت وړاندى كوي
باالخره، ټولنيز شرايط د افغانستان په نظامي، سياسي، بشري، د   
بيارغونې او پرمختيايي چارو كـې د نـړيـوالـى مـداخـلـى لـه املـه                    

په يرغل كوونكي او هم د سوله ساتنې په ظـرفـيـتـونـو        . متأثره شوي
كې د بهرني نظامي قواوو شـتـون، د حـقـونـو اړونـد مسـايـل او د                     

ديموكراسي كولو پروسې، او همدارنګه د خدمتونو په چمتو كولو 
كې د ناحكومتي او نړيوالو سازمانونو رول او ونډه، دا ټولـې هـغـه      
موضوع ګانې دي چې د حكومتدارۍ، ديـن، كـورنـي ژونـد، او د               
جندر يا جنسيت د روابطو او ونډو پـه بـرخـه كـې افـغـانـي ټـولـنـيـز                    

 .قدرت متأثره كوي

د افغانستان اقتـصـادي چـاپـيـريـال د جـغـرافـيـايـي مـوقـعـيـت او                          
سرحدونو، د اوږدو او جاري جګړو او بحران د پايلو، په قـاعـده او     
مقرراتو كې د مركزي يا سيمه ييز حكومت د ظرفيتونو تاريخـي او    
دوامداره كمزوري، د عوايدو او مالياتو غونډونه او تخصيص، او 
په هيوادكې د بهرنۍ پراخې مداخلې له كبله پيچلې او مغلق شـوى    

دغه فكتورونو اقتصادي شرايطو ته چـې خصـوصـيـات يـې د              .  دى
اقتصادي بيالبيلو بڼو پوسيله مشخص شوي زمينه مساعـده كـړې     

د ډيـرې    “ سرپناه”او “ جګړه”، “سربند”يوى مطالعې د اقتصادونو  –
  24.مهمې او ارزښتمندى موضوع په څير تشخيص كړې دى

پدغه راز شرايطـو كـې، ګـونـدي مـالتـړ، بـالعـوضـو ښـيـګـڼـو او                          
خدمتونو، مراعاتي روابطو، د قرض جوړښتونو، او په غيررسـمـي   
يا نامشروع اقتصادي فعاليتونو كې د دخالت اهمـيـت، مـوخـو او         

دغـه  .  هدفونو ته په بڼه وركولو كې د ډير اهميت څخه برخه مـنـد دي    
اقتصادي ابعاد چې د يو ډبر يا كورنۍ د ټولنيـزو  ابـعـادو، د قـوم             
مشر يا د زوړ منلى سړي، د اسالمـي پـوهـى يـا ديـنـي تـقـوا، او د                     
ګوندي مالتړ سره تړلي څو د ټولنيز كنټرول او د اقتصادي فـرصـت     

ګـونـدي خـپـلـوي پـه           .  څرګندو نمونو پيچلى اړيكې رامنځتـه كـړي    
روايتي توګه د سيمه ايزو قـدرتـمـنـدانـو لـخـوا چـې د خـانـانـو يـا                         
اربابانو په نوم پيژندل كيږي كارول كيږي، تر څو د يـو ټـبـر يـا يـوى            
كورنۍ او يا هم يو نسل او سياسي مالتړ ژور پيونـدونـه، د سـيـمـه          

د ، د پفر او بهيرا، ئمې لسيزى د جګړو تر منځ د اړيكو په اړه د غوره خبرو اترو په هكله د ګالتزر د ، د پښتنو قبيلو د نظام، په نوم راپور وګور1990قبيلو او د /د نژادونو21
 . مخه 181-167كال،  2002نوى دهلى، د كانسپت مطبعه، قبيلو د ټولنې مفهوم، 

پاكستان، ايران او افغانستان، : د حكومت، مذهب او توكم سياست، .كانفيلد، په افغانستان كې د توكم، سيمه ييز، او ګونديز  اتحاد رامنځته كول، بنوازيزى او وينر22
 . 76، 1987د وانګوارد كتابتون، : الهور

د نيويارك د : نيو ياركيو ځل بيا بنياد ګرايى؟ افغانستان او طالبان، نضيف شهرانى، په افغانستان كې د دولت راتلونكى او د ټولنيز حكومتدارى جوړښت، مالى، 23
 . 218كال،  1998پوهنتون مطبعه، 

د بن پوهنتون او د : ؛ په افغانستان كې دولت جوړونه او نړيوال ګډون، بن او لنډنئد مقاومت، جنګ او سيورو اقتصاد لپاره ، پوتزل، شيټر سره د نورو كسانو ليكنه وګور24
 . كال 2003لنډن د اقتصاد پوهنځى، 
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ييزو شوراګانو كړنالرې تر اغيزې الندى راولي او په همدى ترتيـب  
دغه اړيـكـې ښـايـي د داسـى              25.ځيني عامه خدمتونه هم چمتو كړي

شبكو سره چې د ديني رهبرانو، يا ماليانو، طالبانو او ياهم پيـرانـو   
پوسيله چې د اصلي صوفي مدرسو، يا طريقت سره تړلـي د يـوټـبـر         

 26.غړي دي څارل كيږي، په تړاو يا سيالۍ كې اوسي

اقتصادي شرايط د مرستندويه اقتصاد د داينامكس يا ځـواك لـه       
دغه حالت د كابل په سـيـمـو      .  امله هم په ډيره زياته كچه متأثر كيږي

كې د اقتصادي تحريفونو بلى غاړه كـې پـه مـنـظـمـه تـوګـه كـارول                    
په ډيرو سيمو او بـالـخـصـوص د روغـتـيـا پـه بـرخـه كـې د                            .  كيږي

خدمتونو د چمتوالي اوسنې حالت، د حكومتي مقرراتو او ظرفيت 
د پرمختګ لپاره د تأثيراتو او پايلو سـره، يـو پـراخ نـاحـكـومـتـي                 

په عين شكل، هغه پروګرامونه لكه د ملي پيوستـون   27. فعاليت دى
پروګرام او داسى نور د كليوالي پرمختګ او پـراخـتـيـا نـوښـتـونـه             
پيچلي قراردادي روابط په بركې لـري چـې د حـكـومـت او ټـولـنـو                     
ترمنځ مغلقې مالي اړيكې رامنځته كـوي او ددغـه راز اړيـكـو او                 

د .  روابطو په اړه ځـوابـويـنـه يـا حسـاب وركـوونـه كـمـزورى كـوي                         
حكومتي ظرفيت د لوړوالي لپاره د مرستو د تـخـصـيـص اغـيـز او             

 28.پايله هم په زياتيدونكي ډول يوه د بحث وړ موضوع ده

 سياسي او بنسټيز شرايط 2.2

د افغانستان د سياسي شرايطو خصوصيات د حـكـومـت د رسـمـي          

قدرت يا اختيار پواسطه چې د بيالبيلو سيمه ايزو فعالينو تـرمـنـځ    
دغـه شـو        29. د حقيقي ټوټه ټوټه قدرت سره تړاو لري، توضيح كيږي

په شو قدرت د قانوني او بالفعل حكومت ترمنځ د اوڅارتيا په برخه 
كې د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى په اوسنۍ څيـړنـه كـې      

دغه نمونه په افغانستان كې د رسمي او واقـعـي    30. تشريح شوى دى
له رسمي نقطې نظره، . حكومتدارۍ ترمنځ توپير باندى تاكيد كوي

كـلـيـوالـه ولسـوالـيـو             398واليتونو څخه چې په  34افغانستان د 
باندى تقسيميږي جوړ دى، كه څه هم چې د ولسواليو دغه شميره د   
افغانستان په تړون ليك كې د هغوى د مشخصولو د يو لنډ مهالـي  
بنچمارك سره سره په معينه توګه د ملي ارګـانـونـو لـخـوا تصـديـق              

  31.شوى ندي

واليتي ښارواليو ويشل كـيـږي او د          34ښاروالۍ چې په  217كابو 
هر واليت مركز تر پوښښ الندى راولي، او همدارنګـه د كـلـيـوالـي          
ښارواليو ناڅرګنده شمير چې هميـشـه نـه بـلـكـه اكـثـراً ولسـوالـي                   

په افغـانسـتـان    .  ته رپوټ وركوي، موجودى دي)  ولسوال( حكومت 
كې د اطرافي يا كليوالي ټولنو شمير د تعبير او تفسر يوه مـوضـوع     

 40020د احصاييې مركزي دفتر په افغانستان كې د كليو شميره   .  ده
ښيي، هرڅوكه، د ملي پيوستون پروګـرام د ټـولـنـې د پـرمـخـتـګ                 

پـه ګـوتـه         32769شوراګانو د جوړونې په مـوخـه د ټـولـنـو شـمـيـر                 
واليتي حكومت د مركزي سكتـوري وزارتـونـو د ادارو، د              32. كوي

والــي واليــتــي دفــتــر، د ټــاكــل شــويــو واليــتــي شــوراګــانــو څــخــه                  
تشكيليږي، او په ځينو واليتونو كې د نورو سازمانونـو د واليـتـي        

 . م مخ44-41كال،  1995د اكسفورد پوهنتون مطبعه، : كراچۍپه نړيوال نظام كې د دولت جوړونه او وجاړيدل، : د افغانستان ټوټېروبين، 25

 . م مخ52-36، 1995كرزن مطبعه، : ريچموندپه افغانستان كې اسالم او سياست، اوليسن، 26

د افغانستان د څيړنې او : ، كابلئكال څخه را په دى خوا د افغانستان روغتيايې سيستم، په نوم راپور وګور 2001د روغتيا د ليد د جوړښت په هكله، سترانګ او ولى د ، له 27
 . كال 2007ارزونې اداره، 

 . كال 2007هيمش نيكسن، دولت سره مرسته؟ په افغانستان كې نړيواله مرسته او د دولت جوړونې تناقص، كابل، د افغانستان د څيړنې او ارزونې اداره، 28

، ئسياست، په نام راپور وګوركو د مركز او د لرو پرتو سيمو د اړيكو د تاريخې مرور په هكله د روبين او ملكيار د ، په افغانستان كې د مركز او د لرو پرتو سيمو د اړي29
 . كال 2003د نيويارك د پوهنتون مطبعه، : نيويارك

 . كال 2004د افغانستان د څيړنې او ارزونې اداره او نړيوال بانك، : كابلپه افغانستان كې د حكومتدارې لپاره الرښود، ، .ان ايوانس، نيك ماننګ او نور كسان30

 2008د . ولسوالى څرګندوى 364پنځم، د افغانستان په سيمه ييزه كچه كې د چوپړ وړانديز او حكومتدارى، كې راغلى، راپور د احسايې مركزى دفتر، د نړيوال بانك په 31
 . ولسواليو يادونه وكړه 398مې غونډه كې د افغانستان حكومت د 7كال د فبرورى د مياشت د ګډ انسجام و څارنې د اداې د 

په او د اسيا بنياد، دافغانستان په سيمه ييزه كچه د چوپړ وړانديز او حكومتدارى دغه د رسمې نهادونو خبرى اترى د نړيوال بانك د راپور څخه اخستل شوى دى، 32
  .كال 2007د اسيا بنياد، : كابلافغانستان كې د سيمه ييزه حكومتدادۍ ارزونه، 
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دفترونو څخه لكه د ملي امنيت ريـاسـت، د افـغـانسـتـان د بشـري                  
حقونو خپلواك كميسيون، يا د اداري سمون او ملكـي خـدمـتـونـو        

 .خپلواك كميسيون هم د واليتي حكومت برخې تشكيلوي

په اوسني حالت كې ولسوالۍ په افـغـانسـتـان كـې پـه ټـيـټـه كـچـه                    
په تيوري يا تخلي فرضيه كې د . پيژندل شوي رسمي حكومتونه دي

د ولسـوالـيـو درى درجـى            نفوسو او جغرافيايي پراختيا پر بنسټ،
كه څه هم چې عـمـالً د ولسـوالـيـو د درجـه بـنـدۍ دغـه                        .  وجود لري

د هغوى .  سيستم په ټول هيواد كې په دوامداره توګه پلى شوى ندى
اداري جوړښت د واليتي جوړښت، د ولسوال د تشكيل، او د ځينـو  
مركزي وزارتونو د ولسوالۍ د دفترونو چې شمير يې د ولسـوالـۍ     

ددغـه ادارو    .  په كچه فعاليت پورى مـحـدود دى،مـنـعـكـس كـيـږي            
لـكـه د       –شمير كيداى شي يواځې د لږ شمـيـر څـخـه تـوپـيـر وكـړي                 

روغتيا، د ښوونې او روزنې او د كليو د بيارغونـې او پـراخـتـيـا د            
سر بيره . پورى اوسي) ادارو(ادارو څخه چې شمير يې ښايي تر شلو 

پر دى، په هرى ولسوالۍ كې د پوليسو او څارنوال ځانګړې ادارى   
 .    اوس مهال ټولې ولسوالۍ لومړنۍ محكمې نلري. شتون لري

د ښارواليو ادارى د ښارواالنو پوسيلـه رهـبـري كـيـږي، چـې اوس               
مهال ډيرى مهم ښارواالن د افغـانسـتـان د ولسـمـشـر لـخـوا ټـاكـل                   

ښاروالۍ عملي او د خدمتونو د برابرولو دندى په تيره بيا د   .  كيږي
ښاري خدمتونو، او د عايداتو او مالياتو د غونډولو دنـدى پـغـاړه      

 .لري

سترى واليتي ښاروالۍ په ښاري ناحيو باندى ويشل كـيـږي، او د         
استازيتوب مختلف سيستمونه لـري چـې پـه ځـيـنـو بـرخـو كـې د                        

چې د جـګـړې څـخـه د مـخـه اداري                   )  وكيل ګذر( ګاونډيو استازي 
نظامونو راپديخوا په خپل كسب او سيمه كې پاتې دي، مهمه ونډه 

د كابل ښاروالۍ استثـنـايـي مـوقـف لـري چـې ښـاروال يـې د                      . لري
كابينې مقام يا چوكۍ لري، خو نورى ښاروالۍ پـه نـظـري تـوګـه د              

 اوسنۍ رسمى حكومتى نهادونه : 1 2انځور 

اړونده واليتي 
 څانګې

د واليتې بيا  والي واليتي شورا
 رغونې ټيمونه

د واليت په 
 كچه

/د واليتونو د پرمختګ كميټې
 د واليتونو ادارى اسمبله

د ولسوالۍ 
 په كچه

د كلي او 
ټولنې په 
 كچه

اړونده واليتي 
 څانګې

ګټه 
 اخستونكي

 انسجام

 استونه

 واك او سرچيني

 څارنه

 مالتړ

ګډون او يا 
 ټولټاكنې

د چوپړ د وړانديز او 
حكومتدارى ادارى 

(E.G. SMCs) 

د ټولنې د پرمختګ 
 شوراګانى

د چوپړ د وړانديز او 
حكومتدارى ادارى 

(E.G. SMCs) 

 ولسوالۍ

د ټولنې د پرمختګ 
 شوراګانى

 ښاروالۍ

د ټولنى د پرمختګ 
 شورا اتحاديه

ناحكومتې 
 سازمانونه
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واليتي واليانو د دفترونو لخوا د سيمه ايزى حكومتدارۍ لپـاره د    
لـكـه   .  خپلواك نوي تأسيس شويو مديريتونو پوسيله څـارل كـيـږي       

څنګه چې مخكې ذكر شو، دغه څيړنه د ښارواليو حكومتـداري نـه     
 .څرګندوي

 سيمه ايزه او د ټولنې حكومتداري    

د شلمې پيړۍ په بهير كې، مركزي حكومت ښايي پـه ډيـرو سـيـمـو          
ددغـه  .  كې د خان، ملك يا قريدار په بڼه سيمه ايز هـمـغـږي درلـودل      

پيژنـدل د مـخـتـلـفـو ځـايـونـو كـې د                     )  سيمه ايزو همغږو( اشخاسو 
په ځيـنـو حـاالتـو كـې          :  مختلفو معيارونو او ميتودونو په اساس وه

هغوى د بهر څخه مقرريدل، خـو پـه اكـثـرو مـواردو كـې هـغـوى د                       
ميراث، ملكيت يا او داسى نورو  له كبله له پخوا راپاتى د مشرتابه 

په ډيرو قضيو كې ولسواالن د نيمه رسمي شوراګانو  33.رول درلوده
څارنه كوي يا د ملكانو، اربابانو يا قريه دارانو سره چيرته چې دوى 

پـه تـاريـخـي تـوګـه، د رسـمـي                 .  د پاموړ نفوذ لـري، رابـطـه سـاتـي           
عـالقـداري   ( حكومت جوړښت د وخت په اوږد كې فرعي ولسواليو   

كلونو كې، د استوګـنـې    2005-2006په .  كچې ته غځيدلي)  يا حوزې
نسبت وركول كيده، د ولسوالۍ په كـچـه د        منطقېيوه سيمه چې د 

ځيني مامورينو لخوا چې په جوړښتي يا چوكـاټـي چـارو كـې مـهـم             
انګيرل معرفي شوه، د بيلګې پډول، د فرعـي ولسـوالـۍ پـه كـچـه             

  34.امنيتي پاليس

له همدى كبله په كليواله افغانستان كـې د ټـولـنـې حـكـومـتـداري                 
پډيره اندازه غيررسمي پاتى كيږي او د هيواد په ټولو برخو كـې پـه     

په ټولنو كې د فـعـالـيـنـو  او سـازمـانـونـو د                    .  پراخه كچه توپير لري
اعتماد وړ عمومي ډولونه يا نمونې موجودى دي چې په ډيرو برخـو  

دغـه فـعـالـيـن او          .  كې فعاليت كوي، البته په ټـولـو ټـولـنـو كـې نـه               
سازمانونه كيداى شي، په اټكلـي تـوګـه بـحـث شـي، پـه انـفـرادي                    
فعالينو وويشل شي، د پريكړه كوونې ډله ايز ارګانونه اوسي، او د 
سلوك يا كړو وړو نورمونه يا رواج اوسي، چې اكثراً د ماليانو، يـا  
ډله ايزو ارګانونو په څير لكه جرګې، شوراګانې او غونډو لخوا يې 

 .مينځګړتوب كيږي

په ځينو ټولنو كې انفرادي قدرتمندان د حكومتدارۍ مهـم رولـونـه      
انفرادي قدرتمندان كيداى شي مـلـكـان، اربـابـان او قـريـه                .  لوبوي

داران اوسي چې د ټولنې د ټوليز تصويب او د رسمي چارواكو سـره  
تـاريـخ   .  د اړيكو پوسيله خپل قدرت او اختـيـارات خـونـدي سـاتـي          

ليكونكو او انسان پيژندونكو د دورو په بهير كې د دغه راز سيـمـه   
ايـزو رهــبـرانــو د خــوځښــت، صــداقــت، مشــروعــيـت او مـوثــريــت                   

په نورو سيمو كـې سـيـمـه        35. سراسري اختالفات ياددښت كړي دي
ييزو قومندانانو په جهاد كې د خپلو ونډو يا د تحفظ او داړه مـارۍ  
د تركيب له الرى د جګرې او بحران د دوه لسيزو په بهيركـې، خـپـل      

 . اغيزه او نفوذ برقرار ساتلى

د افغانستان په برخه كې د ټوليزه پريكړه كـوونـكـو ارګـانـونـو ډيـر            
بحثونه او مباحثې موجودى دي، او د نظريو او عقايدو لكه جرګه، 
جلسه، او شورا د مختصرو حدودو په سـر مشـاجـرى او مـنـاقشـى               

جرګه اكثراً د افغاني بنـسـټ د يـوى اصـلـي او لـرغـونـى                   .  دوام لري
نمونى په څير ، د سيمه ايز حكومت د مركزي عنعنوي رواج د يـوى      
وسيلى په بڼه، په ځانګرېتوګه د ځايي پښتنو قبيلو ترمنځ وړانـدى    
كيږي، خو په ځينو مواردو كـې د دواړو هـم كـوچـيـانـو او هـم پـه                         
ښارونو، كليو او بانډو كې ميشتو خلكو لخوا ترى هم ګټه اخستـل  

جرګه د مجلس شورا او هـمـدارنـګـه قضـايـېـه او اجـرايـېـه                   ” :  كيږي

د اصلى ټولنيزو بڼو په هكله : د ټولنې او د حكومت تر منځ د اړيكو ټكىپه افغانستان كې د سيمه ييزه حكومتدارى د بڼو په هكله د بحث لپاره د بيلګې په توګه د فاور د ، 33
كال؛ او روبين او مالكيار، په افغانستان كې د مركزى او لرو پرتو سيمو تر  AIZON ،2005: آديس ابابا¸بحث په حكومت دارۍ، روغه جوړه، او بيا رغونه باندى اغيزه پريږدى

 . منځ د اړيكو سياست

د ټولنې او حكومت تر منځ د اړيكو د دغو مفاهيمو په هكله د پراخ بحث لپاره، د فاور د ، ). 06-2005(د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى مركې، ننګرهار او هرات 34
  .ئپه نوم راپور وګورټكې ، 

بارفيلد، د يو زنګ وهلى ځنځير . ئلسيزى په اوږدو كې په كندز واليت كې د باى او بډى خور اربابانو تر منځ شوى توپير وګور 1980د بيلګې په توګه د بارفيلد لخوا د 35
 . 175، 1984د كالفرونيا پوهنتون، : بركلىانقالب او بغاوت په افغانستان كې، د افغانستان د واليتونو حكومتى نظام كې جوړښتى كمزورتيا، كانفيلد، : كمزوره بندونه
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قواوو د اختياراتو په ټولو برخو كې بيالبيلې ټولنې سـره يـو ځـاى          
جرګه په عـمـومـي       36. “ جرګه د پريكړو پوسيله قانون پلي كوي.  كوي

ډول د نارينه مشرانو د يوځاى كيدو له پلوه پيژندل كيږي څو النجې 
هوارى كړي يا د پښتونوالۍ د سيمه ايزې اصـطـالح يـا د قـبـايـلـي              

له هـمـدى     .  قواعدو په اساس د قومي ډلو ټپلو ترمنځ فيصلى وكړي
كبله جرګه د ټينګيدونكي غـړيـتـوب پـه پـرتلـه د يـو مـتـنـاوب او                         

په جرګو كـې    .  بدليدونكي غړيتوب سره انعطاف منونكې وسيله ده
اعتراض كوونكي خپل نظريې او انتقادونه وړاندى كـوي يـا د بـل          
چا د پلوي څخه ګټه اخلي، او د كورنيو او سترو قومي ډلو ترمنځ د 
النجو د هوارولو لپاره په ځينو حاالتو كې دريمه منځګړې ډلـه چـې     
د جرګه مار په نامه پيژندل كيږي، رابلل كيږي څو د په فيصله كولـو  

 . كې مرسته وكړي

د جرګې غوره او مهمې بڼې د بـيـالبـيـلـو نـمـونـو او مـثـالـونـو سـره                      
جوړښت، په عمومي صورت د جرګې د ځانګړي طبيعت، او د اړتيا 
په صورت كې په محلي كچه د اړباسلو او قبلولو په اغيزه بـانـدى د     

د شلمې پيړۍ په بهيـر كـې، پـه هـر           .  تكيه او باور دى)  جرګې( هغى 
حال، د جرګو او د حكومتي ارګانونو ترمنځ د اړيكې يوه طـرحـه يـا        
طريقه د حكومتي مؤظفينو په څير چې جـرګـې يـې د پـالـيـسـيـو د                   
ارزولو يا د النجو د حلولو او هوارولـو لـپـاره يـې رسـمـي قضـايـي                 
ارګانونو ته ترجيح وركوله، را برڅيره شوه، چې دغه طريقه د محلي 

 .خلكو لخوا د شك او بدګمانۍ په سترګه كتل كيده

په هغه سيمو كې چيرته چې پښتانه نـه اوسـيـږي، پـه عـيـن شـكـل                   
غونډې چې ښايي د جلسواو شوراګانو په نومونو پيژندل كيـږي پـه     

د دوديز قانون د محلي ) جلسه او شورا(الره اچول كيږي، چې دواړه 
په وروستيو قضـيـو كـې، د مـال، مـلـك،                  37.بڼو سره مطابقت لري

وكيل، او داسى نورو شخصيتونو د نظريو او عقيدو النـدى د ډيـر       
اصرار كوونكي او ټينګيـدونـكـي غـړيـتـوب او مشـرتـوب سـره د                    

مشرانو د محلي شورا مفكورى سره ذهنى او استداللي تضاعف او 
. مـوجـود دى    )  يو پربل تيريدنه يـا پـر يـو بلـه ژۍ اوښـتـنـه                   ( تداخل 

لســيــزو پــه بــهــيــر كــې، ډيــرو            1990او      1980ســربــيــره پــر دى، د         
ناحكومتي سازمانـونـو مـحـلـي شـوراګـانـې تـاسـيـس كـړې څـو د                          
مشخصو پرمختيايي فعاليتونو په موخه محلي توكي او د كـار وړ    
وســايــل اداره كــړي، د ايــوه پــديــده وه چــې مــكــرراً د خــورا ډيــر                        

عالوه پر دى، پـه پـيـښـور           .  جوړښتونو سره يوځاى كيده“  عنعنوي” 
كې ميشت د مجاهدينو ګوندونو د محلي خپل ځاني حكومت لپاره 
بدليدونكي تغييرات معرفي كړل، دغه تغييرات يا د شوراګانو پـه  
ترڅ كې او يا د ډيرو مرحلو لرونكي ګوند او د قومـنـدان سـاالرۍ د        
جوړښتونو د تحميل له الرى د واك او قـدرت پـه نـورو بـرخـو كـې                 

ددغه داينامكس له امله په ځيـنـو مـواردو كـې، پـه              38. معرفي كړي
محلي سيمو كې د مركزي حكومت د داخالت پـه وړانـدى روايـتـي           

دغـه  .  كركه او بدوړنه د يو خپلواك چاپيريال پوسيله متعادل شـوى   
كركه او دښمني يو قوي او پياوړي حكومت پيژندلـو او رامـنـځـتـه          
كولو ته اړتيا لري څو د محلي قومنـدانـان تـوازن چـې د جـګـړو او                 

له يوى نقـطـه    39. بحران د كلونو په اوږدو كې واكمن شوي برابر كړي
نظره، د ټولنې د پرمختګ د شوراګانو رامنځته كـوونـه كـامـالً پـه            
ښكاره توګه د محلي شوراګانو د استقامـت پـدغـه يـوځـاى كـيـدو              
تمركز كوي او همدارنګه د استازيتوب د معرفي كولو او د مـحـلـي      
شوراګانو د جوړولو په اړه د احتسابي اساساتو يا مبداګانو د هڅو 
او كوښښونو له الرى د متناوبو النجو د حـلـولـو او پـريـكـړه كـولـو               

 . غونډو او جلسو لپاره الر هواروي

اساسي قانون، د افغانستان د ملي پرمختګ             
 لنډمهاله ستراتيژي او د افغانستان تړون ليك

كال اساسي قانون د كليـو،   2004د افغانستان اسالمي جمهوريت د 
ولسواليو، واليتونو او ښارواليو په كـچـه د اسـتـازو ارګـانـونـو د                

14 

 . 123و 1981فرانز ستينر ورالګ، : ستويل، پښتونوالى، ويسبادن، جرمنى36

، د افغانستان دوديزه قوانين، نيويارك، د ئد سيمو پر اساس د حقوقى مفاهيمو د كړنالريز او نوميزه ډولونو په هكله د بحث لپاره، د نړيواله حقوقى بنياد ليكنه وګور37
 . كال 2004نړيواله حقوقى بنياد، 

  .كال 1989اكبر، : كارتر او كانر، د افغانستان د معاصرو شوراګانو لومړنى تحقيق، پيښور38

 . مخ 2كال،  2006د زيف بن پوهنتون، : نويل كريمى، د كليو انستيتيوت څخه د ملى او نړيواله فعالينو برداشت، بن39
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ټاكنو له الرى په سـيـمـه ايـزه كـچـه د اسـتـازيـتـوب لـپـاره زمـيـنـه                              
كال د سپتمبـر پـه مـيـاشـت كـې، د واليـتـي                    2005د  40. مساعدوي

شوراګانو ټاكنې په الره واچول شوى او د همدغه كـال د نـومـبـر پـه            
. مياشت كې د واليتي شوراګانو غړو خپلى دندى پغاړه واخسـتـلـى   

كه څه هم چې، د يادو شويو نورو ارګانونو ټاكـنـې تـنـظـيـم او پـلـى               
نشوى او د دغه رپوټ د ليكنې پرمهال هيڅ يو سازمان داسى پـالن  

د اسـاسـي قـانـون د           .  نه درلود څو ددى ارګانونو ټاكنې تنظيم كـړي   
كاري چوكاټ څخه بهر، د واليتي پرمختګ د شوراګانو جوړونه او 
د ملي پـيـوسـتـون پـروګـرام د پـراخـولـي او دغـه راز د ټـولـنـې د                                  
پرمختګ د شوراګانو رامنځته كوونه، بنسټيزې طبعي منظـرې تـه     

پدغه وروسـتـيـو وخـتـونـوكـې، د              .  په خاصه توګه بله بڼه وركړې ده
سيمه ايز پرمختګ ملي پروګرام د ولسوالۍ او ناحيـې پـه كـچـه د           
پالن طرحه كوونكو ارګانونو د تاسـيـس لـور تـه خـپـل اسـتـقـامـت                   

 .  ګرځولى دى

برڅيره پر دى، له پخوا راپاتي او نويو سازمانونو لپاره د ريفورم او 
دغــه پــروګــرامــونــه د      .  مــرســتــى پــروګــرامــونــه مــعــرفــي شــوي دي          

افغانستان د ثبات پروګرام، د متحده اياالتو د نړيوال پرمخـتـګ د     
ادارى نوښتونه لكه د افغانسـتـان د مـحـلـي حـكـومـت د مـرسـتـى                      
پروګرام، او د ملګري ملتونو د پرمختيايي پروګرام په چوكاټ كې 
د افغانستان د سيمه ايز حكومـت اوسـنـى پـروګـرام او د مـتـحـده                   
اياالتو د نړيوال پرمختګ د ادارى په چوكاټ كې د محلي حكومت 

پـدى نـږدى وخـتـونـو          .  او ظرفيت د لوړ والي پروګرام په بركـې لـري    
كې، د محلي حكومتدارۍ لپاره د خپلواك مديريت په تشكيـالتـو   

واليتي واليان، د ولسواليو ولسواالن، واليتي شوراګانې، او ” كې 
راغلـي   41“ . د كابل واليت د ښاروالۍ څخه پرته د واليتونو ښاروالۍ

 . دي

د لندن په كانفرانس كې د افغانستان د ملي پرمختګ د لنډمـهـالـى    
م كال د جنوري په مياشت كې د افـغـانسـتـان د         2006ستراتيژۍ او د 

كال د بـن       2001تړون ليك رامنځته كيدنې د انتقالي پروسى ته چې 
د افغانستان د   .  پريكړه ليك له الرى سنباليده، د پاى ټكې كيښود

ملي پرمختګ لنډمهالى ستراتيژي د هيواد اوږدمهالى پرمختـګ  
 2008لپاره دپنځه كلنې پراخې ستراتيژۍ موقتـه نسـخـه ده چـې د               

د افغانستان تړون لـيـك د افـغـان           .  كال په منځيو كې به بشپړه شي
حكومت او نړيوالى ټولنې لخوا ژمنه څرګندوي څو د افغانستـان د    
ملي پرمختګ د لنډمهالى ستراتيژۍ تـطـبـيـق او سـرچـيـنـې ورتـه                

پـالـيـسـي، بـنـيـادي، او بـودجـوي                ” دغه دوه اسـنـاد د           . چمتو كړي
همغږۍ لپاره كاري چوكاټ او د ګډ كاري چوكاټ مربوط حكومـت  
او له بهرنۍ مرستى څخه د ګټه اخستنې سـره نـړيـوالـه ټـولـنـه چـې                 

 42“ موخه يې اقتصادي پرمختګ او د فقر د كمښت دى، پـاتـى شـي       
هغه پراخ او جامع اساسات او مبداوى چـې دغـه كـاري        .  تشكيلوي

د حكومت د ملكيت غښتلى كول، : چوكاټ تنظيموي عبارت دي له
د حكومت او د بسپنه وركوونكو پـالـيـسـۍ هـمـغـاړى كـول، او د                   
ظرفيت د لوړوالـي، د مـعـلـومـاتـو د زيـاتـوالـي او هـمـغـږۍ او د                             
ځوابوينې او حساب وركوونې د شريكولـو لـه الرى پـرمـخـتـيـايـي               

 .پايلى او د خدمتونو عرضه كول پياوړى كول

تړون ليك او د افغانستان د ملي پرمختګ لنډمهالى ستراتيژي د   
 )2امــنــيــت؛       ) 1:  دريــو اركــانــو چــار چــاپــيــر جــوړښــت مــونــدلــى               

اقـتـصـادي     ) 3حكومتداري، د قانون حاكميت او بشري حقونه؛ او 
سـكـتـورنـو ويشـل           ) 8( دغه درى پايې په اتـو    .  او ټولنيز پرمختګ

تـړون  .  شوي، او پنځه اساسي او مهمې موضوع ګانې په بركـې لـري    
ليك د افغان حكومت او د هغې همكارانو لپاره لنډمهالي او اوږد   
مهالي اټكل شوي اهداف په ګوته كوي تر څو د افغانستـان د مـلـي        
پرمختګ د لنډمهالى ستراتيژۍ او د هغى د بشپړ ځاى نـيـوونـكـي     

15 

 . مادې 140-138د افغانستان د اسالمى جمهوريت اساسى قانون، 40

د يوى ټاكل شوى ادارى فعاليتى مطلب، د واليتونو شورا، چې د يو ټاكل شوى اجرايې  . م مخ4د محلى حكومتدارۍ خپلواكه اداره، ستراتيژيك كارى چوكاټ، 41
  .انستيتيوت لخوا اداره كيږى، د دغه راپور د ليكلو په وخت كې ناڅرګنده ده

د افغانستان تړونليك او د افغانستان د ملى پرمختګ لنډمهاله ستراتيژى په دغه . 179. د افغانستان حكومت، د افغانستان د ملى پرمختګ لنډ مهاله ستراتيژى، ټوك42
 ويب پاڼه كې موجود دى 
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. په مالتړ، اټكل شـوي اهـداف تـرالسـه كـړي            43نتيجوي ستراتيژۍ
كله چې د افغانستان د ملي پرمختګ لنډمهالى ستراتيژۍ د سيمه 
ايزې حكومتدارۍ ته د ډيرى پاملرنې په اړتيا تـاكـيـد او ټـيـنـګـار              
كوي، نو يواځې مشخص او معين ځايونه نه په نښه كـوي، بـلـكـه د         
حكومت په ټولو برخو كې د الزيات اغيزمنو، حساب وركـوونـكـي      
او استازي ارګانونو په اړه په عمومي هوډ او وعدو بـانـدى تـمـركـز        

 ).ئقاعده ته مراجعه وكړ 1.2(كوي 

لكه څنګه چې ددغه رپوټ په لومړي سـر كـې تـوضـيـح شـو چـې د                    
افغانستان د ملي پرمختګ لنډمهالى ستـراتـيـژي د حـكـومـت پـه              
جوړونه تاكيد كوي، خو د سيمه ايزې حـكـومـتـدارۍ پـه اړه د هـر                 
اړخيزى پاليسۍ له پلوه د الرښوونې ښـكـاره او څـرګـنـده نښـه يـا                  

د بيلګې پډول، د خـدمـتـونـو د بـرابـرلـو،                 –عالمه نه په ګوته كوي 
سرچينو، استازيتوب او حساب وركوونې په ارتـبـاط، بـيـالبـيـلـى          
سيمه ايزې ادارى بايد كومى اړوندى سرچـيـنـې، مسـؤلـيـتـونـه او             

لدى نقطه نظره، د افـغـانسـتـان د مـلـي پـرمـخـتـګ د                     .  ونډې ولري

ستراتيژۍ پروسى التر اوسه د سـيـمـه ايـز حـكـومـت د پـالـيـسـۍ                        
چاپيريال ته چې د سيمه ايزې حكومتدارۍ د رسـمـي تـړلـي لـيـد د             
جوړلو د لور په پرتله پايلو او پروګرامونو ته رسيږي، په سيمه ايـزه  

په عين حال كې، د هـغـه مسـايـلـو        .  توګه بدلون او بله بڼه نده وركړې
څخه د مخنيوي پـوسـيلـه چـې د حـكـومـت جـوړونـې د نـوښـتـونـو                          
سياسي او تخنيكي ابعاد تـر پـوښـښ النـدى راولـي، او د مـدنـي                    
ټولنې له الرى په ټولنيزې حساب وركوونې باندى تاكيد نكوي، نو 
لدى امله ستراتيژي د حكومتدارۍ پيچلتـيـا پـه بشـپـړه تـوګـه نـه                 
پيژني، لكه څنګه چې په افغانستـان كـې د حـكـومـت پـه وړانـدى                  

 . مخالفت كول

په افغانستان كې د سيمه ايزه حكومتدارۍ د پاليسى او هـمـغـاړي    
كارى چوكاټ د روښانه كولو لپاره ال زيت كـار تـه اړتـيـا ده، هـم د                
افغانستان د پرمختك د ملى ستراتيژي دننه او هم له هغـه سـره پـه        

 . همكارۍ

اره د هيمش نيكسن لپ د ملى پرمختګ د لنډمهالى ستراتيژۍ او د تړون ليك كارى چوكاټ د جوړښت، فرصتونو، او خالوو د بيا كتنې لپاره به رابطه د حكومت جوړونې43
  .مخونه 13-11، ئليكنه، له دولت سره مرسته؟ وګور
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سيمه ايزې حكومتداري د افغانستان د ملي پرمختګ په لنډمهالى ستراتيژۍ كې او د افـغـانسـتـان       :  قاعده 1.  2
 تړون ليك

د سـيـمـه ايـزې         “  سـيـاسـي لـرلـيـد        ” كې د افغانستان لپاره د افغانستان د ملي پرمختګ د لنډمـهـالـى سـتـراتـيـژۍ             ) 2020(   1400په كال 
 :حكومتدارۍ اړوند دغه الندى شرايط په بركې لري

يو حكومت په كوم كې چې سازمانونه او ارګانونه د غريبو او بيوزلو خلكو په وړاندى ډير حسابوركوونكي او ځواب ويـونـكـي      ”  •
يا ټولنيز موقف څخه پرته په سياسي پروسو او په محلي كچه د پريكړه كوونو په پروسو كې د غـريـبـو او        )  جنسيت( وي، د جندر 

 ؛“بيوزلو خلكو ګډون پياوړى كړي

 ؛“چې ډاډمنوي چې د ټولو واليتونو او ولسواليو اړتياوى او ګټې په ملي كچه وړاندى كيږي. . . يوه ملي اسمبله ” •

 ؛“سره مطابقت لري) مادو 140-138(په ملي، واليتي، ولسوالۍ او كلي په كچه د ټاكل شويو اسمبلو شتون د اساسي قانون د ” •

پـه مـوثـره تـوګـه          ” چې كـوالى شـي       “  د حكومت په ټولو برخو كې د اغيزمنو، حساب وركوونكو او شفاف او روښانه ادارو شتون” •
 ؛“فعاليت     وكړي څو د ملي پرمختګ لومړيتوبونه د ښه راتلونكي لپاره همغږي او تنظيم كړي

كـې د    “  ټولو واليتونو او ولسوالـيـو  ” يو غښتلى او فعال فزيكي او بنيادي قضايي كاري چوكاټ چې په كافي اندازه او مناسب ډول په 
 وګړو حقونه خوندي ساتي؛ او 

د افـغـانسـتـان د         . ( “ ښځې به په زياتيدونكى توګه په افغاني ټولنه او سياسي چارو كې غوره ونډه او اغيزمنه برخه تركيـب كـړي    ”  •
 )   مخونه 15-16ټوك،  1ملي پرمختګ لنډمهاله ستراتيژي، د 

 :دغه اهدافو څخه د افغانستان د تړون ليك كې مالتړ شوى، چې افغان حكومت او د هغى نړيوال همكاران پدى ژمنوي څو 

په بركـې لـري،     ئت په هر واليت كې د فعاله ارګانونو د تنظيم شوي تاسيس ته چې مدني ادارى، پوليس، زندانيان او قضايي هي”   •
 ؛“لومړيتوب وركړي

 ؛“د راتلونكو ټاكنو لپاره يوه مالي او په بنيادي توګه باثباته او دوامداره اداره رامنځته كړي” •

او همدارنګه د واليتي واليانو، د پوليسو د ريسانو، ولسواالنو او د واليـتـونـو د امـنـيـې                   ........  په لوړه كچه د ټولو ګمارنو لپاره ” •
 “مياشتو په بهير كې په بشپړ ډول جوړ كړي 24قومندانانو لپاره د ګمارنې يو روښانه او اوڅار ميكانيزم د 

6د افغانستان تړون،   . ( بيا كتنه وكړي. . .  د اداري واحدونو او د هغوى د حدودو د شمير . . . . د مالي ثبات سره د مرستې په موخه ” •
-3(  
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په افغانستان كې د سيمه ايزې حكومتدارۍ لپاره د پـالـيـسـۍ او           
تړلي مربوط كـاري چـوكـاټ روښـانـه كـول د افـغـانسـتـان د مـلـي                           
پرمختګ د ستراتيژۍ د پروسى سره په مطابقت كـې، ډيـر كـار او            

 .زيار ته اړتيا لري

د افــغــانســتــان پــه واليــتــونــو كــې د بــنــيــادي بــدلــون لــه الرى د                          
حكومتدارۍ د پرمختګ ستونزې او ننګونې تر اوس مهاله د پـړاو  

نوي جوړښتونـه لـكـه د واليـتـي            .  په پړاو پرمختګ لور ته رسيدلى
شوراګانې او د واليتي پرمختګ كميټې جوړى شوي، او د اداري       

كه څـه هـم       .  ريفورم او د مرسته رسولو كوښښونه په الره اچول شوي
چې، په سراسري توګه د حكومت د رسمى ارګانونو د پيـاوړتـيـا او      
وضاحت پايلى ندى سربيره شوي، بلكه په ساده توګه د نـامـعـلـومـه      
مسؤليتونو، سرچينو، او اړيكو سره سره د ارګانونو د مغشوشتيـا  

  44.وړ او نامربوطه لړۍ رامنځته كيدل په ګوته كوي

لـكـه څـنـګـه        .  دغه هڅې د يو ويكيوم په منځكې ندي ظاهرى شـوي   
چې د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى مخكينۍ څيړنه ښيي 
چې، د ناواضحه او نامشخصه كاري مسؤلـيـتـونـو، عـادتـونـو، او            

كال څـخـه وروسـتـه        2001اكثراً د نه تاديه شويو تنخواوو سره سره د 
پډيرو ځايونو كې د دولتي مامورينو په تشكيالتي نخشه ټـيـنـګـار     

ترمنځ كلونو كې ډيرى بـيـالبـيـلـى هـڅـې او             2005او  2001د  45.شوى
كوښښونه موجود وو تر څو استازيـتـوب، هـمـغـږۍ او د پـالنـونـو                 

د .  تسويدونه، او هـمـدارنـګـه اداري فـعـالـيـتـونـه  پـيـاوړى كـړي                           
حكومت جوړونې ددغه هڅو په وړاندى د حكومتدارۍ په پايلو او   

دغـه نـوي     .  نتايجو كې ډير ستر توپيرونه او نه ورته والى مـوجـود ؤ    
جوړښتونه پداسى چاپيريال كې چې د حكومتدارۍ بـدلـيـدونـكـې      
روايتي نمونې، اكثراً د پاتى شويو دوديز سيستمـونـو سـره چـې د           
جګړو يا د ناحكومتي موسسو له الرى د فعاليت د يو تاريخچې پـه  

 .پايله كې راسربيره شوي، معرفي كيدل

 په واليتونو كې رسمي ارګانونه 1. 3

لكه څنګه چې په مختصر ډول په پاسنۍ دوهمه برخه كې يې يادونه        
، د  )واليت(وشوه، د واليتي حكومت رسمي ارګانونه د والي دفتر            

بيالبيلو وزارتونو د ادارو، او د حكومت ځينو نورو خپلواكه ادارو 
لكه د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كميسيون او د اداري                    
سمون او ملكي خدمتونو خپلواك كميسيون څخه تشكيل شوي               

اوس مهال په واليتونو كې ټاكل شوى واليتي شوراګانې، او د            .  دي
ادارو لپاره تنظيمونكي ارګانونه چې د واليتي پرمختګ د                            

 .شوراګانو په نوم پيژندل كيږي، شتون لري

وزارتي ادارى د امنيت، روغتيا، كليواله پراختيا، او د ښوونې او 
. روزنې په برخو كې د خدمتونو د چـمـتـو كـولـو چـارې پـغـاړه لـري                 

هغوى درى مياشتنى تخصيص چې د مركزي وزارت په پيشنهـادي  
) مواردو( بودجه كې ټاكل شوى تر السه كوي، او كابو په هره قضيه 

كې د سرچينو د بيا تخصيص، ګمارنې، يا د پروګرامونو په تسويد 
. او تدوين كې مـهـم او د پـامـوړ مـحـلـي قـدرت او اخـتـيـار نـلـري                             

وزارتونه خپل د كاركوونكو تشكيالت، د واليت د والـي د دفـتـر            
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او سارا ليستر او هيمش : كال 2005د افغانستان د څيړنې او ارزونې اداره، : ، در حيطه ابهام، ساختدار حكومت محلى در افغانستان، كابلئد سارا ليستر ليكنه وګور44
 . كال 2006له ګډوډيا څخه د يو ليد په لور، كابل، د افغانستان د څيړنې او ارزونې اداره او نړيوال بانك، : ، په افغانستان كې د واليتې شوراګانو جوړښتئنيكسن ليكنه وګور

د افغانستان د څيړنې او ارزونې اداره او : كابلد عمل لپاره ارزونه او سپارښتنې، : سيمه ييزه حكومت دارى په افغانستان كې ان ايوانس، نيك ماننګ او نور كسان،45
 . كال 2004نړيوال بانك، 

د افغانستان په واليتونو كې د بـنـيـادي بـدلـون لـه الرى د                 
حكومتدارۍ د پرمختګ سـتـونـزې او نـنـګـونـې تـر اوس                   

چې پـايلـه     . .  مهاله د پړاو په پړاو پرمختګ لور ته رسيدلى 
يې د نامعلومه مسؤليتونو، سرچينو، او اړيكو سره سـره د    
ارګانونو د مغشوشتيا وړ او نامربوطه لړۍ رامنځته كيـدل  

 . په ګوته كوي

 په واليتونو كې د حكومت جوړونه .3
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اندازه وړاندى كوي، وړاندى بحث كيږي، چـې دا كـار د لـومـړي،               
دوهم يا دريم واليتي بستونو د صالحيت په كړۍ كې راځي، البته د 

وروسـتـۍ   .  اندازه او نورو فكتورونو له پلوه دغه چـارى فـرق كـوي       
څيړنو په ټولو واليتونو كې د في كس عايد د اټكلي مصـرف  سـتـر        
توپيرونه ښـودلـي، او هـمـدارنـګـه د تـنـخـوايـي او نـا تـنـخـوايـي                              
لګښتونو ترمنځ لږه رابطه ښيي چې په غوره او مهمـو نـاحـيـو لـكـه           
روغتيا او معارف كې د خـدمـتـونـو د چـمـتـو كـولـو فـعـالـيـتـونـه                            

   46.زيانمنوي

په هر واليت كې د واليـت مـقـام د ولسـمـشـر د اسـتـازيـتـوب او د                         
. كورنيو چـارو وزارت تـه د رپـوټ وركـولـو دوه ګـونـى رول لـري                          

پداسى حالكې چې، په رسمي توګه د والـي رول پـه واليـت كـې د                   
چارو تنظيمول دي چې د واليتي اداري اسمبلى يا په عيـن شـكـل د        
واليتي پرمختګ د كميټې لخوا اجراكيږي، واليان همدارنـګـه پـه      
واليتونو كې د لګښتونو د تصويب او ګمارنو او ټاكنـو صـالحـيـت       
هم لري، دا موضوع پدغه وروستيو وختونو كـې د نـړيـوال بـانـك              
لخوا په نښه شوى، چې د وزارتونو د عمودي جوړښت سره په تضاد 

واليان د ولسمشر د استازي او اكثراً د خـپـل مـنـصـب لـه                47. كې ده
لحاظه د مهم او غوره قدرت لرونكي په توګه د پـالنـونـو پـه طـرحـه           
كولو، لګښت او تداركاتو، شخړو او النجو، د ښاروالۍ پـه چـارو       
كې، او داسى نورو مسايلو كې چې د واليت په كچـه اغـيـزې لـري،         

دغه مغايرت يواځې سـيـسـتـمـاتـيـك        .  مداخله او منځګړتوب كوي
مغايرت او تميز نه وړانـدى كـوي، بـلـكـه د ګـمـارنـې او د قـدرت                        
ويشنې سياسي جوړښت هم څرګندوي چې د ولسمشر د دفتر لـخـوا   

د ولسمشر دفتر چې د روانو تخنيكي هڅو پـه څـنـګ      .  رهبري كيږي
كې شتون لري  تر څو د سيمه ايزو ارګـانـونـو انسـجـام د حـكـومـت                 

 .جوړونې د مداخلو او مينځګړتوبونو له الرى پياوړى كړي

كې د ولسي جرګې د ټـاكـنـو     2005د واليتي شوراګانو ټاكنې په كال 
سره يوځاى د نامعلومه فرمان سره چې مشاورت، د شخړو او بحران 

وروسـتـه لـه      .  هوارول او د څارنې رولونه په بركې لري،  ترسره شوى
هغې چې ددغه قانون لومړنى نسخې تعديل شوى د واليـتـي شـورا        

قانون پاس شو، څو د واليتي شورا د څارنې فـعـالـيـتـونـه غښـتـلـي            
دغه شوراګانې د واليت په كچه د ټاكنيزو حوزو څخه د ښـځـو     .  كړي

لپاره د سيټونو يا څوكيو يو د څلورمې حصى سره د نامنقـوـلـه راى      
هغه مسايل او موضوع ګانې چې سرچيـنـو تـه      .  پوسيله تر سره شوى

هغوى السرسي برابروي، داسى چې ايا هغوى د هغه حـوزو نـه چـې          
ټاكل شوى په موثره توګه استازيتـوب كـوالى شـي، او د واليـتـي                
حكومت او د پالنونو د طرحه كولو ارګانونو سره او هـمـدارنـګـه د           
هغه پروسو سره چې پدغه وروستيو كـلـونـوكـې رامـنـځـتـه شـوي،              

 . اړيكې او ښه مناسبات ټينګولى شي

د واليتي پرمختګ كميټې د اساسي قانون د احـكـامـو پـر بـنـسـټ              
ندى جوړى شوي بلكه ددى لپاره جوړى شوى تـر څـو يـو انـدازه  د               

كال راهيسى د هيواد  2003پالنولو فعاليتونو متمايزه تنظيم چې د 
په چار چاپيره بيځايه شوي او ټوكيدلي، په منظـمـه تـوګـه تـنـظـيـم             
كړي، او د پالنولو په ملي پروسو كې لـكـه د افـغـانسـتـان د مـلـي                   
پرمختګ ستراتيژي په څير د واليتي سرچينو او وسايلو لـپـاره يـو      

دغه چارى په رسمي توګه د اقـتـصـاد    .  جوړښت يا ساختار طرح كړي
د وزارت دنده ده او د واليتي والي يا د هغې د مرستيال لخوا اداره   

د واليتي پرمختګ شوراګانو د عملي كـار ظـرفـيـت تـوپـيـر            .  كيږي
لري؛ د واليتي پالنونو د كيفيت اندازه او حـدود چـې د هـغـوى د                 
د .  عملي كار څخه څرګنديږي، د دغه توپير او تنوع شهادت وركوي

اوږد مهال لپاره التر اوسه دا څرګنده نده چې د واليتي پرمختـګ د    
شوراګانو د پالنولو فعاليت څنګه بودجوي پروسې چـې مـركـزيـت         

سره ) د يوه مشخص ارګان يا مشخصو چارواكو پورى اړه لري(لري 
نخلوي، او دغه راز داهم په څرګند ډول روښانه نده چې دغـه چـارى       
بايد څنګه د واليتي شوراګانو يا د واليتي اداري اسمبلو پورى اړه   

 .ولري

د واليتونو واليان او د واليتونو ادارى  2. 3
 چارى  

واليتي واليان د خپلود هم اهنـګـې د دنـدو څـخـه عـالوه نـورمـهـم                    
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  .مخه پورى 32-31په افغانستان كې په سيمه ييزه كچه د چوپړ وړانديز او حكومتدارى، نړيوال بانك، 47
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رولونه لوبوي، چې ډيرى مهال د ولسمشرۍ د محـلـي اسـتـازي پـه          
د حـكـومـت د        ” واليـتـي والـي        .  توګه د هغوى مقام تـه مـربـوطـيـږي         

سيمه ايز ځاى دى چې د ولسواليو او تر هغى ټيټى كچې تـه  “  اړيكو
په مختصر ډول، په واليـتـونـو كـې د واليـت مـقـام د ډيـر                     .  غځيږي

ارزښت څخه برخه مند دى چې د انګيزو په څيـر تـرى ګـټـه اخسـتـل             
شوى څو په محلي توګه د ميشتو قوى او قدرتمندو خلكو مـرسـتـه      
او همكاري ترالسه كړي، لكه څـنـګـه چـې د وزارتـي يـا د مـركـزي                     
حكومت د نورو پوستونو څخه چې سيمه ايز سپهساالران يـا ظـالـم      
سرداران د استدالل له الرى په خپل حزب كې راولي، ګـتـه اخسـتـل       

په نورو مواردو كې، هغه واليان چې نسبتاً لـږ مشـهـور دي،        .  كيږي

پدى موخه ګمارل كيږي چې د اړيكو له الرى د بـحـرانـي حـالـت تـر               
كنترول الندى راولي او په اړوند واليت كې ثـبـات ټـيـنـګ كـړي، د             
تروريستانو ضد او د نشه يي توكو پـر وړانـدى د مـبـارزو مـوخـې                 

په ساحو كې د ثبات، بـغـاوت     “  د اړيكو دغه حكومت” .  ترالسه كړي
او د نشه يي توكو پر وړاندى د مبارزو انديښنې عوج تـه رسـيـدلـى       
وي، ډيره مشهوره او اوڅاره بڼه لري چې د اړيكو دغـه حـكـومـت د         
موډل واليتونو لكه پكتيا، ننګرهار او بدخشان په مـنـځـكـې كـتـل         

 . كيداى شي

په اړوند ډول د هغه مالي منابعـو چـمـتـو كـول چـې بـى لـه حسـاب                      
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 48ميلمستيا: د اړيكو كنترولول: قاعده 1. 3
كې يوه رابرسيرونه يا ښكاره كوونه د يوى مستقلى بودجې تيارول دي، چې په ځينو                       “ د اړيكو په سياسي حكومت      ”د واليت مقام     

په توګه پيژندل كيږي، چې په واليتونو كې واليانو ته د هغوى د اندازى او د هغه ستونزو له كبله چې                     “ د ميلمستيا د پيسو   ”حاالتو كې   
. هغوى د ناامنۍ په برخه كې ورسره مخ كيږي وركول كيږى، دغه پيسى بايد د مناسب او خاصو خلكو د مرستى لپاره استعمال شى                              

دغه اصطالح، په هغه صورت كې چې رسمي نه وي، په افغانستان كې د حامي د اړيكو په خوندي ساتلو كې د ميلمه پالنې تاريخي                               
دغه پيسى د څيړنې د مودى په بهير كې د كورنيو چارو د وزارت اړوند د مبهمو چينلونو له الرى توضيع كيدى،                               50.رول منعكسوي 

 . امريكايي ډالرو ته رسيده 100000-200000چې دا رقم ښايي د مياشتى د 

د پكتيا په واليت كې، چې ددغه څيړنې يوه سيمه تشكيلوي، چيرته چې دغه سيستم تر ټولو ډير ارزښتناك ښكاره كيده، مالي منابع             
د جنوب شرقي واليتونو په نورو سيمو كې، مالي منابع            . ددى لپاره كارول كيدى چې د قبايلي مشرانو غونډو ته زمينه مساعده كړي              

په عمومي شكل، د ښو او د كار        . كابل ته ددغه مشرانو د سفر لپاره كارول كيدى تر څو هغوى په نيغه توګه د ولسمشر سره كتنه وكړي                   
رول په لومړي سر كې د محلي مشرانو تشويق او          “ ميلمستيا د پيسو  ”وړ لومړنيو معلوماتو څخه پرته، دا كيداى شي فرض شي چې د              

هڅونه ده تر څو هغوى د واليانو څخه مالتړ وكړي او په همدى ترتيب د ثبات، د تروريزم ضد او د نشه يي توكو پر وړاندى د مبارزو د                                
دغه څيړنه پدى قادر نه وه چې           . اهدافو د ترالسه كولو په موخه د حكومت د هڅو او كوښښونو سره په منظمه توګه مرسته وكړي                             

يوى سرچينې دا موضوح په     . مشخص كړي چې د حساب وركونې كوم سيستمونه موجود دي تر څو د دغه مالي منابعو كارول وڅاري                   
نښه كړې چې واليانو د كورنيو چارو وزارت ته د پيسو د رسيد په بدل كې د پاموړ عوايد تاديه كول، چې په حقيقت كې ښايي يواځې                             

 . سره مختامخ دى، سره مصرف شيمشكل په سلو كې د دغو پيسو څخه په واليتونو كې چې تر سوال الندى راځې او  30-20

يوه انديښنه چې د ځينو ځواب ويونكو لخوا راپورته كيده دا وه چې د هغه مالي منابعو په اړه د حساب وركوونې نشتوالى موجود دى 
په يوه واليت كې، د     . چې سيمه ايز فعالين يې په دى قادر كړي څو د وسلو او مهماتو سره د واليانو د ريفورم هڅې محدودى او ودروي    

معلوماتو اصلي او د كار وړ خبرونكو او خپرونكو دا موضوع نوټ كړه چې د والي د مناسب خوى يا اخالقو په اړه د عمومي مثبت                                  
نظر سره سره، د دغه مالي منابعو د كارول په وړاندى د هغى كړنالر د پوليسو قومندانانو ته په خصوصي ډول زمينه مساعده كړې څو                          
په هغه وخت كې چې د ريفورم هڅې د هغوى موقف په خطر كې راولي يا د هغوى منصب د ګواښ سره مخامخ كوي، د مالي منابعو د                                 

 .په ښكاره او څرګند ډول ويروي) والي(نامناسب استعمال د افشاكولو په هكله هغه 

د نظامى او ستراتيژيكو ، ستپلتن ، تر كومه حده استفاده كول؟ ولى د واليتونو د بيا رغونې ټيمونه په افغانستان كې دلويو سياسى ننګونو په وړاندى ځان ګوښه كوى48
 ). كال 2007(لسم ټوك، لومړى شميره څيړنو جورنال، 
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وركوونې څخه  وړا ندي كيږې تـر څـو اړيـكـې د والـيـانـو لـه الرى                     
دغـه  .  مذبوتى كړي د حكومت د دغه نظام مهمـه څـيـره تشـكـيـلـوي           

د ” يـا    “  عـمـلـيـاتـي بـودجـې         ” مالي منابع لكه څنګه چې ويـل كـيـږي          
، او   ) مه قاعده پـه بـل مـخ كـې            1.3( په بركې لري “  ميلمستيا پيسى

همدارنګه د قومندانانو د ګړنده ځواب بودجې چې د ځانګړيو ګـټـه   
 49. اخستونكو له بابه د واليانو لخوا وركول كيږي، هم په بركې لـري 

د دغه راز مالي منابعو برابرول كوالى شي هغه هڅې چې د حسـاب      
وركوونكو سازمانونو د رامنځته كولو او د واليتي او ولسوالـۍ د    

 2005پـه    .  حكومتدارۍ د ريفورم په موخه ترسره كيږي، ترديد كـړي 
كلونو كې، الهم دغه مالي منابع د حـكـومـت د دوه ګـونـي                 2006او 

نظام مهم او ارزښتمند اړخ وړاندى كاوه، خوبيا هم د يادونې وړ ده   
 .م كال كې لږه شوى وه2007چې پدغه راز مالي منابع باندى اتكا په 

 د عامه ادارو ريفورم او د والي دفتر  

ورته تضادونه د رسمي حكومت جوړونې هڅو ته چـې د واليـت او           
. ولسوالۍ په كچه حكومت باندى تمركز كوي ستونزى پيښى كـړي 

دغه پـروګـرام چـې        .  يو مشهور مثال د افغانستان د ثبات پروګرام ؤ
مشري يې د كورنيو چارو د وزارت لـخـوا كـيـده، د بـيـخـبـنـاوو د                      
پرمختګ، د واليتي سترو ساختمـانـونـو تصـويـب، او د واليـتـي                
واليانو  او د ولسواليو د ولسواالنو د دفترونو د اداري ريـفـورم  د         

كې پـه كـار پـيـل            2004لوړو او پراخه هيلو د يوى اجندا سره په كال 
 . وكړ

د نوموړي پروګرام موخه دا وه چې د مـركـزي حـكـومـت اړيـكـې د                  
واليتونو سره، د واليتونو د ولسواليو سره، او د ولسواليو د كلـيـو   

كال د سپـتـمـبـر      2005واليتي مامورين، هرات، د . ( سره ټينګې كړي
 )مياشت

كله چې دغه پروګرام پيل شو، ياد شوي پروګرام د اداري ريفورم او 

همدارنګه د ولسوالۍ د بنسټيز پرمختګ، لپاره بيالبيـلـى بـرخـى       
او تركيبونه درلودل او دغه راز د پرمختـيـايـي پـروژو لـپـاره يـې د                
سترى ودانۍ موافقه درلودله، خو دغه پـروګـرام ژر خـپـل لـور پـه                 

 2005پـه    .  زياته توګه په بيخبنايي پروژو باندى تمركز ته وګـرځـوـلـه      
كال كې، پـه هـرات كـې، دغـه پـروګـرام د ولسـوالـۍ د بـنـسـټـيـز                                
پرمختګ كړكۍ له الرى د پنځو ولسواليو د دفترونو د ودانولو او   
د نورو ولسواليو د مجهزولو سره مالي مرسـتـه وكـړه، خـو د دغـو              
ولسواليو په دفترونو كې يې هيڅ ډول د پامـوړ اداري ريـفـوم رانـه           

د باميانو پـه واليـت كـې دا مـوضـوع يـادداشـت شـوه چـې د                           51. وړ
پروګرام دغه كړكۍ د څارنې او مراقبت او همدارنګه د كاركوونكو 
د ګمارنې لپاره په تنظيم شويو پالنونو كې د برابـرولـو او نسـبـولـو          

  52.څخه پرته د ولسوالۍ بنسټيز جوړول وو

د سترى جوړونې موافقه چې د واليتي د ثبات بودجې په نوم پيژندل 
كيده، د هر واليت لپاره يې د يو ميليون امريكايي ډالرو تخصيـص  
په بركې درلود څو په پرمختيايي پروژو كې په زياته توګه د واليـت    

لكه څنګه چې دا فعاليتونه .  د مقام سره په سال مشورو وكارول شي
كـال كـې يـواځـې شـپـږو                2004په مخ تلل، دا ډول مالـي مـنـابـع پـه            

واليتونو باندى وويشل شوى، او د ځينو خلكو داسى ګومان كـاوه    
موخه ) ميليون امريكايي ډالر 1(چې، په بنيادي توګه د دغه بودجى 

ئـيـنـولـو     كال د ولسمشرۍ ټاكنو څخه د مخه مـالتـړ د مـطـمـ          2004د 
بودجى د يوى بڼې برابرول وو، يوه مشاجره چـې د      “  اوبلنې” پاره  د ل

هغه حقيقت پوسيله يې مالتړ كيده چې د ټاكنو څخه وروسته وعده 
مليونه ډالر ترى تم شول، او پـه پـاى كـې يـواځـې شـپـږو                   34شوى 

واليتونو د ملي پيوستون پروګرام لـپـاره د واليـتـي ثـبـات وجـهـي                 
د هرات په واليـت كـې، چـيـرتـه چـې د                 .  صندوق مرسته تر السه كړه

څيړنې پر مهال د واليتي ثـبـات د وجـهـي صـنـدوق مـالـي مـرسـتـه                      
استول شوى وه، چې د ځينو ښوونځيو د ودانولو لپاره يـې بـودجـه        

د عمومي نظر پر بنسټ، د پـروژو د ټـاكـنـو پـروسـه                 .  چمتو كړى وه
ددى لپاره وه چې د اساسي قانون لويې جرګې ياد ادارو د ريسانـو،  

21 
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 ). كال 2005(د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى مركې، پكتيا او ننګرهار 49

 . ئم مخ وګور41ئ وګورټوټه ټوټه افغانستان، د بيلګې په توګه د قومونو د خانانو ميلمستيا په هكله د روبين ليكنه، 50

 ). كال 2005جوالى (د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى مركې، د نړيوالو ادارو كار كوونكې، هرات 51

 ) كال 2004(د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى مركې، د نړيوالو ادارو كار كوونكې، باميان 52
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واليانو، مربوطه مـركـزي وزارت او د كـورنـيـو چـارو د وزارت د                       
ځـواب ويـونـكـو دا خـبـره نـوټ كـړه چـې، پـه                         .  استازو دخيل كـړي 

هرصورت، دغـه پـروګـرام پـروژى د مـربـوطـه وزارتـونـو د اړونـد                           
پالنونو په پرتله د محلي مامورينو يا مشـورتـي شـوراګـانـو لـخـوا              

   53.له الرى غوره كړاى شوى“ تكراري اعتراضونو”زياتره د 

د افغانستان د ثبات پروګرام تجربى په سيمه ايزه كچه د حـكـومـت        
جوړونې لپاره په سوچه ډول د تيكنوكراسـۍ د كـړو وړو سـتـونـزه              
تثبيتوي، كله چې دغه اجندا په كمكي شكل د انـفـرادي چـارواكـو       
او محلي قدرتمندانو سره د اړيكو د جوړولو او ساتلو په برخـه كـې     

پداسى حالكې چې والي ال په هغه واليتونو كې . د والي رول بيانوي
چې دغه څيړنه پكـې پـه الره اچـول شـوى وه، څـرګـنـد رول نـه وو                           
لوبولى، په عين شكل تضادونه او تناقص داسـى ظـاهـريـده چـې د            
عامه ادارو د ريفورم بيالبيله هڅې، د ريـفـورم او بـيـا جـوړښـت د                 

 .  لومړيتوب پروګرام اغيزمن كړى وي

د والي په دفتر يا په اړونده ادارو كې د واليتي ثبات وجهى صـنـدق   
پروګرام په مواردو كې، دغه پروګرام ډير زيات د پرسونل د تنقيص 
يا د هغوى د دندو د تعديل په عوض د تنخوا په زيـاتـوالـي تـمـركـز           

 . كاوه

د واليتي ثبات د وجهي پروګرام شـرايـط دا دي چـې كـه څـوك پـه                   
بريالى توګه ددى پروګرام امتحان پاس كړي، نو بيا د هغوى تنخـوا  

 )كال 2005د والي معاون، . (زياتيږي

د دريو ادارو ريسانو د نوموړي پروګرام امتحان په برياليتوب سره 
افغانيو په اندازه معاش تر السـه     10000پاس كړ چې اوس شاو خوا د 

همدغه شان خلك په اساسي توګه د عالي رتبه چارواكو سـره  .  كوي
د روابطو له كبله بيا وګمارل شول، او هغوى هيڅ ډول بدلونـونـه پـه      

زه پخپله د امـتـحـان څـخـه پـرتـه            .  خپل سيستمونو كې ندى ښودلى
ددغه پروګرام له الرى تصويب شوم ځكه چې زه د والي لخوا تجويز 

 )كال 2006د والي معاون، . (شوى وم

د څيړنې په دوه واليتونو كې، والي ادعا كوله چې ددغه پروګرام په 
پريكړو كې مداخله شوى، او د اعتماد وړ پرسـونـل د تـنـقـيـص پـه              

سر بيره پردى، د څيـړنـې پـه يـوه واليـت            .  وړاندى يې مخالفت كاوه
كې، دا ستونزه ليدل كيده چې د اړوند واليت په مربوطه ادارو كـې      
ددغه پروګرام د تنخوا درجو يوه برخه يا نامكمله عريضى د دفتر په 

 . دننه كې د كار كوونكو ترمنځ ستونزى رامنځته كولى

د واليانو دفتر په خپله د حكومتدارۍ او تخنيكي ارګان د اړيكو د 
ځـيـنـي والـيـانـو يـا د              .  بعد ترمنځ مغايرت او تناقص يادداشـت كـړ    

واليانو مرستياالنو دا موضوع په نښـه كـړه چـې د ټـولـو ګـمـارنـو                     
تصويب پـه كـابـل كـې د اړونـد ادارو لـخـوا د هـغـوى پـيـاوړتـيـا                                
محدودوي څو د سيالۍ وړ محلي كار كوونكي تنظيم او مقرر كړي 
يا هغه مناسب او د كار وړ كار كوونكي چې هغوى ورته اړتـيـا لـري      

 . وساتي

دغه ستونزى مكرراً د موجوده تشكيل په اساس د كار كـوونـكـو د        
كمي سره يوځاى دي، د تشكيل ايجاد د بستونو په هره كچه كـې د      

د باميـانـو پـه واليـت         .  منظور شويو پوستونو تفصيل وړاندى كوي
څخه يواځې پنځه پوستونه د ساحـوي   18كې، د والي په دفتر كې د 
پوستونو څخه  82د بدخشان واليت د .  كار په بهير كې ډك شوي وو

په ځاى شويو پوستونو سره د تشكيل د سلسـلـى پـه بـل پـاى             73د 
د حكومت ټيټى تنخواوى  په دوامداره توګه د كاركوونكو د .  كې ؤ

كمښت لپاره د لومـړنـي دلـيـل پـه تـوګـه وړانـدى كـيـده او داسـى                          
پيشنهاد يې كاوه چې د موثرى تنخوا او رتبى ريفورم په حكـومـتـي    
ادارو كې د سيمه ايز ظرفيت زياتوالي ته د يوى فيصـلـه كـوونـكـې        

 . ننګونى په څير دريږي

د واليت په كچه د حكومت د اوږدى مودى بنيادي صحت او ثـبـات       
په پاى كې به د اجراييه، واليـتـي اړونـد ادارو، واليـتـي شـورا، د                 
بودجى د پروسى، او د لګښت د پروسو سره په تړاو كـې د والـي د           

پدغه وضـاحـت كـې، دا        .  راتلونكي رول وضاحت پورى مربوط شي
موضوع به خورا ډير ارزښت ولري چې د والي په معـمـول دفـتـرونـو        
كې د رسمي دندو او مسؤليتونو د توازن يا برابروالي تـه پـامـلـرنـه          
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وشي، د سرچينو د منابعو موجوديت پـه ډاګـه شـي، او د حسـاب                 
دواره هم په لوړه مرتـبـه كـې        –وركوونى او ځواب وينى سيستمونه 
 . او هم په ټيټه مرتبه رامنځته شي

هـمـغـږى او د        :  د واليتي پرمختګ كمـيـټـې     3.3
 پالنونو طرح كول؟

د څيړنې د مودى په بهير كې، د واليت په كچه د پـامـوړ بـدلـونـونـه           
رامنځته شول څو د اړوند ادارو او د والي په دفتـر كـې د پـالنـونـو            

پداسى حالكې چې واليتي .  طرحه كول او تنظيم چارى پياوړى كړي
پـدى اړه يـو انـدازه ونـډه             )  الندى پـرى بـحـث شـوى          ( شوراګانو ته 

وركړل شوى وه، اصلي ميكانيزم د واليتـي پـرمـخـتـګ د كـمـيـټـو                
كال د نومبر پـه مـيـاشـت كـې د حـكـومـت د                      2005تعارف وو چې د 

 . فرمان په اساس تصويب شوى

د واليتي پرمختګ د شوراګانو رول، لكه څنګه چې په فـرمـان كـې        
راغلي د واليتي شوراګانو سره  د حكومتي ادارو په مـنـځـكـى، او         
دحكومت، ناحكومتي سازمانونو، نړيوال سازمانونو او د واليتـي  

دغـه  .  بيارغونى ټيمونو ترمنځ همغـږي او مـفـاهـمـه پـه بـركـې لـري                   
كميټو ته د واليتي بودجې د تسويدولو سره سره د پالنونـو د طـرح       

كه څه هم چې پـه حـقـيـقـت كـې               –او تدوين دنده هم ورسپارل كيږي 
د دغه كـمـيـټـو     .  اوسمهال داسى هيڅ ډول بودجه پيش بيني كيږي نه

د واليتي پرمختيايي پالنونو او د عـامـه   :  نورى دندى عبارت دي له
او خصوصي پانګه اچونو د ستراتيژيو تصـويـبـول، او د نشـه يـي                

د كميـټـو د تصـويـب         .  توكو پر وړاندى د مبارزى د فعاليتونو څارل
فرمان بيانوي چې ګورنر يا د هغى استازى د دغـو كـمـيـټـو مشـري             
كوي، پداسى حالكې چې د اقتصاد محلي اداره بايد دغه كـمـيـټـو       
ته سكرتري خدمتونه چمتو كـړي، هـر څـو كـه ددغـه چـارو لـپـاره                       

 . سرچينى په مشخصه توګه په ګوته شوى ندي

لكه څنګـه چـې د افـغـانسـتـان د څـيـړنـې او ارزونـې د ادارى پـه                                
مخكينۍ خبر پاڼه كې يـادداشـت شـوى، د واليـتـي پـرمـخـتـګ د                    

شوراګانو پالن شوي تشكيل جوړښت ځينى بالقوه پيچلتيـاوى يـا     
امكان لري د دغـه پـيـچـلـتـيـاوو           54. تضادونه يې په پاى كې درلودل

مهمى برخى د ټـاكـل شـويـو واليـتـي شـوراګـانـو سـره د دنـدو او                              
د دغـو دوه      .  مسؤليتونو بالقوه تكراري بڼـې يـا ورتـه والـى اوسـي             

د اقـتـصـاد وزارت د واليـتـي              .  ارګانو ترمنځ اړيكې ناڅرګنـده دي   
ادارو بايد د پرمختيايي كميټو د مركزي دفتر په څير خپلـى چـارى     
پرمخ بوځي، خو د دغه چارو د مناسب اجرا كـولـو لـپـاره نـومـوړى             
ادارى د لږ يا محدود ظرفيت څخه برخمنـى دي، او دا مـوضـوع ال              
څرګنده نده چې د پرمختيايي كميټو سره پـه تـړاو كـې د اقـتـصـاد               

حتى د پرمختيـايـي   .  وزارت او والي كټ مټ خپلى دندى وشلى وي
كميټو غړيتوب د ځينو توپيرونو سره چې د واليـتـي شـوراګـانـو د            
غړو او د نړيوالو فعالينو رول په شاملولو كې ليدل كيږي، ال واضح 

 . او څرګند ندى

ددغه رپوټ ترشا څيړنه، چې تقريباً د څيړنې نيمه بـرخـه د واليـتـي         
پرمختګ كميټو د جوړيد د امر څخه د مخه په الره اچول شـوى وه،    
ثابتوي چې دغه ارګانونه په اكثره مواردو كې په يـوى خـال كـې نـه             

د څيړنې په ټولو واليتونو كې د تنظيم د بحـث ځـاى     .  رامنځته كيږي
ځينى بڼې د پرمختيايي كميټو د رامنځته كيـدو څـخـه دمـخـه  پـه               
خپل معمولي ځايونو قرار درلود، خو ددغه راز ارګانونو طبـيـعـت،    

كـال     2005پـه    .  اصليتونه او اغيزمنتيا په پراخه كچه تـوپـيـر درلـود      
كې، په هرات كې، د ادارو د ريسـانـو او د والـي پـه مـنـځـكـې د                             
مياشتى دوه ځلى غونډى تنظيميدى، او همدارنګه دغه غونډو تـه    
د بسپنه وركوونكو استازي يا پلي كـوونـكـي چـې پـه پـروژو كـې                  

پـايـلـو د واليـتـي روغـتـيـايـي دفـتـر                    .  دخيل وو،  هـم رابـلـل كـيـده         
تاسيسونې څخه د ناحكومتي سازمانونو او د كلـنـيـكـي پـروژى د          
ټاكنې لپاره د واليتي بيارغونى ټيم د سيستم سره توپير درلود چـې  
بسپنه وركوونكو ته يې اجازه وركوله څو هغه كلينيكونه چې پـالن    
شوي وو خو د پالن شوى بوديجى څخه يې زيات لګښت درلود جوړ 

په عين حالكې، د هرات د ښـوونـې او روزنـې ادارى ال هـم د                 .  كړي
د ( ښوونځيو د رغونې لـپـاره د مـالـي مـنـابـع د چـمـتـو كـوونـكـو                              

افغانستان د ثبات پروګـرام، د واليـتـي بـيـارغـونـې ټـيـم، د مـلـي                        

انستان كې د والتى افغد واليتي شوراګانو د تاسيس د پروسى او د دغو شوراګانو د رسمى جوړښت په اړه د ال پراخ بحث لپاره، د سارا ليستر او هيمش نيكسن ، په 54
 . ئمخ وګور 11-9حكومتدارۍ جوړښت، 
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او ښوونې او روزنـې د وزارت پـه مـنـځـكـې د                 ) پيوستون پروګرام
   55.همغږۍ نشتوالى په نښه كاوه

د فارياب او ننګرهار په واليتونو كې، د واليتي پرمختګ كميټه د   
واليتي تنظيمي ارګانونو پوسيله چې د مياشتى يوځل يـې غـونـډه        

پـه  .  كوله، مخكې شوى وى، خو هغوى په سمه تـوګـه كـار نـه كـاوه             
دواړو واليتونو كې ضعيفه مشري د والـي لـخـوا څـرګـنـديـده، او                  
هڅې او كوښښونه يا د يوناما يا د واليتي بيارغونې د ټيمونو لخوا 

د داخلي يا كورني مشرۍ د نشتوالي په صـورت كـې،     .  رهبري كيده
دا موضوع يادداشت شوى وه چې په اكثره مواردو كې دغه غونـډى  

پـه مـوخـه تـنـظـيـمـيـدى، او                “  معلوماتو د شريكولـو ” كيداى شي د 
دلته د ټيـمـونـو د جـوړولـو          ” ملكي مامور داسى يادګيرنه وكړه چې 

اړتيا موجوده ده، نه داچې يواځې د خلكو سره د همغږۍ او تنظيم د 
د پـكـتـيـا پـه             56. “ ميكانيزمونو په رامنځته كولو كې  مرسته وشـي   

واليت كې، چيرته چې د واليتي پرمختګ كميټه د څيړنې پر مـهـال   
فعاله شوى نه وه، د پكتيا مرحـوم والـي پـه واليـت كـې د ادارو د                    
ريسانو سره اوونيزې غونډى كولى او د ملګرو ملتونو دفترونـه او    
داسى نورى ادارى چې په واليت كې كار كـاوه، خـپـلـو غـونـډو تـه                

 . رابلل څو په غونډو كې ګډون وكړي

په هغه واليتونو كې چې د واليتي پرمختګ كـمـيـټـې د څـيـړنـې د                
ساحوي كار په بهير كې تاسـيـس شـوى وى، د هـغـوى رولـونـو او                    

د بـدخشـان پـه واليـت كـې، د واليـتـي                    .  فعاليتونو تـوپـيـر درلـود        
بيارغونې ټيم او د واليت مقام د تنظـيـم او هـمـغـږۍ د غـونـډو يـو                   

كـال     2005سيستم جوړ كړ څو د واليتي پرمختګ يو پالن ته چې په 
پداسى حـالـكـې چـې، د والـي د              .  كې پيل كيده، پرمختګ وركړي

دفتر كاركوونكو اعتراف وكړ چـې د واليـتـي پـرمـخـتـګ پـالن د                   
لومړيتوب بندۍ او لګښت يا مصارفو نشتوالى په بـركـې درلـود،        
ددغه پالن موجوديت د همغږۍ او تنظيم هڅې يې د والي دفتر لـور    
ته په ژوره توګه مخ كړې او په ډيره اندازه يې د واليتي پرمخـتـګ د     

نوي تشكيل شوى كميټى رول ورته والى درلود، په ځانـګـړېـتـوګـه      
كله چې د اقتصاد د وزارت رياست داسى نه بريښيده چې د واليتـي  
پرمختګ د كميټې په چلولو يا پرمخ بيولو كې يې د مشرتـابـه رول     

  57.پغاړه اخستى وي

د باميانو په واليت كې، د توپير سره، د واليتي پرمختګ كـمـيـټـې     
كـال پـه        2006په دوه اوونيو كې يـوځـل يـا مـيـاشـتـنـۍ غـونـډى د                       

وروستيو كې تنظيميدى چې د مختلفو ادارو ريسان او د واليـتـي       
دلته د اقتصاد د وزارت څـانـګـه ډيـره           .  شورا غړو پكې ګډون كاوه

مخكښه او فعاله وه چې د واليتي شورا لپاره د غړيتـوب مشـخـص      
رول يې د واليتي پرمختګ د كميټې لپاره پـخـپـل پـالن كـې ځـاى               
وركړى وو، لدى كبله په محلي توګه د چارو په پياوړتيا كې د سـتـر   

دا په اړوند توګه د كاميابه تـنـظـيـم او         .  تناقص وضاحت يې وركاوه
هـمـغــږۍ هـڅــه د اقـتـصــاد وزارت پـه څــانـګـه كـې د پـامــوړ لــږو                               

كاركوونكـو   17كاركوونكو سره سره ترالسه شوى وه، چې يواځې د 
مونږ د دريم ” موجودو كاركوونكو داسى يادګيرنه كوله چې  9څخه 

       58.“بست يو تشكيل لرو خو د دويم بست دندى ترسره كوو

د واليتي پرمختګ كميټې د يو كوښښ يا هـڅـې پـه څـيـر چـې پـه                  
سيمه ايزه كچه د سكتورى لـګـښـت د فشـار عـكـس الـعـمـل او د                        
واليتي والي د دفتر د پالن او تنظيم فعاليتونه په ستـيـنـدرد بـرابـر        

هغوى په يو مبهم او بدليدونكي چاپيـريـال   .  كړي، ليدل كيداى شي
كال د نومبر په مياشت كې د واليـتـي        2005كې رامنځته شول چې د 

شوراګانو د تاسيس او تنظيم په برخه كې له پخوا موجودو ننګـونـو   
د واليتي پرمختګ كميټې په ډيره اندازه .  پوسيله پيچلى شوى وى

د واليانو په مرسته او همكارۍ پورى تړلى ظاهريږي، او د پالن او   
بودجې په طرحه كـې د هـغـوى رول د تـنـظـيـم تـر شـا نـاواضـح او                                

يوه بالقوه الر چې د بودجې په اړوند رول كـې    .  ناڅرګنده پاتى كيږي
د بنيادي كولو لپاره د واليتي ازمايښتي په بـودجـه كـې مـونـدالى            
شي د بلخ، پنجشير، او بدخشان په واليتو كې د ودى او پرمخـتـګ   
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 )كال 2005جون (د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى مركې، د واليتونو د بيارغونې ټيمونه، د روغتيا او زده كړى واليتې څانګې، هرات 55

 ). كال 2005نومبر /آګست(د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى مركې، د نړيوالو ادارو كار كوونكې، فارياب او ننګرهار 56
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 ). كال 2006جون (د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى مركې، د ټول ټاكنو د ادارى ګډ دفتر كاركونكى، هرات 59

فغانستان كې د والتى ه اد واليتې شوراګانو د تاسيس د پروسى د ال پراخ بحث او د دغو شوراګانو د قانون د لومړى مسودى لپاره، د سارا ليستر او هيمش نيكسن ، پ60
 ئمخ وګور 9-6حكومتدارۍ جوړښت، 

كـال د بـودجـې پـه پـروسـه كـې                     1387په حالت كې ده، او ښايي د   
په واليتي كچه د پالن او د بودجې د يو سټ تـرمـنـځ    .  توسعه ومومي

تضاد او تناقص په مركز كې پاتى كيږي، كه څه هم چې، هرڅو كه د   
 . دغه هڅو پوسيله ياد شوى تضاد په نسبي توګه كم شوى هم دى

مونږ كلنيز پالنونه طرح كوو، خو . مونږ يو پالن لرو، خو بودجه نلرو
د والـي    . ( هيڅ څوك مونږ ته پيـسـى نـه راكـوي چـې پـلـى يـې كـړو                     

 )كال 2006مرستيال، 

استازيتوب او حساب : واليتي شورا 4. 3
 وركوونه؟ 

كال د سپتمبر پـه مـيـاشـت كـې د             2005كله چې واليتي شوراګانو د 
خپلو ټاكنو څخه وروسته د نومبر په مياشت كې خپلې دندى پـغـاړه   
واخستلى، د هغوى قانوني او تنظيمي كاري چوكاټ ال تر اوسه هـم  

په سيمه ايزه كچه د استازيتوب دغه نوى تشـكـيـل    .  جوړ شوى ندى
شوى ارګان خپل فشار څرګند كړ څو د اساسي قـانـون شـرايـط چـې          
دمخه زنډيدلي پوره كړي څـو پـه سـيـمـه ايـزه كـچـه د اسـتـازيـتـو                           
ارګانونه او د مشرانو جرګه كوم چې بايد يوه برخه يې د سيمـه ايـزو     

واليتي شوراګانې .  استازو د ارګانونو لخوا ډكه شي، تشكيل كړي
په سيمه ايزه كچه يواځينۍ ټاكل شوي ارګانونه وو چې ټاكنې يې د 

 .ولسي جرګې د ټاكنو سره يوځاى په الره اچول شوى وى

متعاقباً،د واليتي شوراګانو رولونه او فعاليتونه د ټاكـنـو څـخـه د         
مخه او حتى د ټاكنو څخه وروسته د يو څه مودى لـپـاره نـاڅـرګـنـده         

كال د جون په مـيـاشـت كـې، د هـرات واليـت د                    2005د .  پاتى شوى
واليتي شوراګانو كانديدانو مكرراً د ټاكنو د ګډ تنظيم دفـتـر تـه د        
واليتي شورا د غړو د رول او په خاصه توګه د هغوى د امتيازاتو پـه  

په پاى كې د  59.اړه د معلوماتو د ترالسه كولو په موخه مراجعه كوله
د :  واليتي شوراګانو لپاره تجويز شوي فعـالـيـتـونـه عـبـارت وو لـه              

واليتي پرمختګ په پالنونو كې ګډون، د نورو واليتي حـكـومـتـي       

سازمانونو څارل او ارزول، او د شخړو او النـجـو پـه هـوارولـو كـې             
ګډون او منځګړتوب كول، د قانون او شريعت يا د بشري حـقـونـو د      
معيارونو په خالف د دودونو او رواجونو لمنځه وړل، د چـاپـيـريـال     

   60.ساتنه او د غيرقانوني درملو د قاچاق فعاليتونه كمول

د دندو او مسؤليتـونـو دغـه مـخـتـلـف او مـبـهـم لسـت هـغـه بـيـړه                              
منعكسوي چې په سيمه ايزه كچه د استـازيـتـوب د سـازمـانـونـو د              
كاري چوكاټ په ټولو برخو كې د يو داسى ارګـان لـپـاره د يـو رول               
پيداكول دي چې په واضحه توګه د مشخصيدو څخه پرته رامنځتـه  

خاصتاً، د كاري چـوكـاټ دغـه نشـتـوالـى د شـوراګـانـو د                    .  شوى ؤ
رولونو او قابليتونو لپاره يو شمير غوره او د پاموړ موضوع ګـانـې   

 . راپورته كوي

پالن او : د واليتي شوراګانو درولونو په سر النجې
 بودجه     

د واليتي شوراګانو لومړۍ موضو دداسي كاري چوكات نشتـوالـى   
دى چې د واليتي پالن او د بودجى سره د هغى تړاو تشريح كـوي او      
د حكومتي ادارو د څارلو لپاره د يو ميكانيزم نشتـوالـى پـه ګـوتـه          

په ځانګړېتوګه، دا ضروري ده څـو د واليـتـي شـوراګـانـو، د               .  كوي
واليتي پرمختګ كميټو، او د واليت مقام تـرمـنـځ روابـط تـوضـح             

د څيړنې دوه واليتونه چې د واليتي پرمختګ د كـمـيـټـو او د           .  شي
واليتي شوراګانو د تاسيس څخه وروسته وكتـل شـوو، د واليـتـي           

د .  شورا د ګډون دوه ډيرى مختلـفـى نـمـونـې پـكـې پـه ډاګـه شـوى                    
باميانو په واليت كې، د اقتصاد وزارت، د واليت مقام، او واليتـي  
شورا په پالن او د بودجى په راتلونكې بالقوه طرحه كـې د واليـتـي        
پرمختګ په كميټې كې د شاملولو له الرى د واليتي شورا د رول په 

د بـامـيـانـو       .  بنيادي كولو ټينګار او د هغـې څـخـه يـې مـالتـړ كـاوه               
واليتي شورا شپږ كميساران درلوده چې د اړيكـې، قـانـون، مـالـي          
چارو، كلتوري چارو، داخلي څارنې، او د حكومتي ادارو د څارنې 

هـغـوى واليـتـي حـكـومـتـي ادارو تـه                  .  مسؤليت يـې پـغـاړه درلـود        
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مشورى وركوي او د هغوى كارونه څاري، د واليتي بيارغونې ټـيـم   
سره سال مشورى كوي، د ډايـاګ پـه غـونـډو كـې ګـډون كـوي، د                      
واليتي پرمختګ د كميټو په غونډو او جلسو كـې ګـډون كـوي، د          
بيړنيو پيښو په شـوراګـانـو كـې ګـډون كـوي، شـخـړې او النـجـى                         
هواروي، د ديني عالمانو سره مالقات كـوي، او د افـغـانسـتـان د                

د هغوى په . بشري حقونو د خپلواك كميسيون سره يوځاى كار كوي
د واليتي شورا ريس په واليت كې تر ټول ډير مهم دوهم سـړى  ” نظر، 
   61.“دى

د بدخشان په واليت كې، په عوض كې، د واليتي پرمختګ پـالن د    
مخكينۍ مسودى، په اړوند ډول د واليتي پرمختګ د كـمـيـټـو د           
ضعيف رول، او د والي لرليد د واليتي شـورا د رول بـنـيـادي كـول              

د مـعـلـومـاتـو اصـلـي او د كـار وړ خـبـروونـكـو او                             .  محدود كـړى   
خپرونكو خبر وركړ چې واليتي شورا كوښښ كاوه څو د خـپـل حـق          

، پـداسـى     “ ريښتـنـى واليـتـي اسـمـبلـه اوسـي              ” څخه دفاع وكړي او 
حالكې چې دا د عملياتي مصارفو او اسانتياوو له پلوه پـه بشـپـړه        

ددغه لوړ همـت او عـالـي        .  توګه د والي د احكامو پورى تړاو درلود
هدف په مقابل كې، والي فيصله وكړه چـې واليـتـي شـورا بـايـد د                 
مشورتي ارګان په څير پاتى شي او حكومتي ادارو تـه سـتـونـزى،           

پـه نـتـيـجـه كـې، د بـدخشـان                 .  ننګونې يا سپكاوى رامنځته نكـړي 
واليتي شورا د څارنې فعاليت د خلكو د غوښتنو او درخواستونو د 
ترالسه كولو او د هـغـوى سـره د مـعـاملـه كـولـو پـورى مـحـدوده                              
معلوميده، چې د واليتي شورا په دفتر كې به كـابـو د اوونـۍ سـل             

د ترالسه شويو غوښتنو څـخـه ډيـرو يـې د             .  غوښتنې تر السه كيدى
واليتي يا د ولسواليو د ادارو سره ستونزى په بركې درلودلى، خـو    
د ستونزو حل او هوارول په محـلـي كـچـه او د مشـخـصـو مـواردو                   
پورى تړلى وو، او د هيڅ سيستمي ستونزو سره يې سمون نه درلود 

 62. چې په حكومتي ادارو كې تر پوښتنې الندى وو

واليتي شورا د واليت په كـچـه د حـكـومـتـي ادارى سـره د                    :  ماده 2
خلكو او مدني ټولنې د سازمانونو د غړيتوب او ګډون لـپـاره د يـو        
جوړښت د رامنځته كولو، او د اړوند چارو په اړه واليتي دفـتـرونـو    
ته د سال مشورو د وركولو او د هغوى د كار د څارلو په موخه، بايـد  

 .د يوى ټاكوونكې اسمبلى په څير فعاليت وكړي

حساب : د واليتي شورا د رولونو په اړه موضوع ګانې
 وركوونه            

د واليتي شوراګانو د رولونو د وضـاحـت د نشـتـوالـي سـربـيـره، د                 
واليتي شورا تشكيل او بودجه د واليتي حكومت څـخـه خـپـلـواكـه         

د .  نده چې هغوى ته د څارنې په بـرخـه كـې پـه پـام كـې نـيـول شـوى                     
د واليـتـي شـوراګـانـو اداري            ” مه ماده بيانوي چې   17واليتي شورا 

چارى او د خدمت اړتياوى بايد د اړونـد واليـت لـخـوا تـنـظـيـم او                     
په كوم ځاى كې چې والي د شورا د رول او ونډى مثبـتـه   .  “ چمتو شي

پلوي نكوي، هلته حرومرو د ګټې په سر د اخ او ډب شواهد موجود 
وي، لكه څنګه چې د څيړل شوى په حد اقل يو واليت كـې دغـه راز         

په جالبه تـوګـه، كلـه چـې ټـولـى نـورى واليـتـي                      .  قضيه وليدل شوه
شوراګانې داسى څرګندونې وكړي چې د خپـلـو ورځـنـيـو دنـدو او             
فعاليتونو د ترسره كولو لپاره د سرچينو د كمي سـره مـخ دي، بـيـا             

په يوى ارزونه :  دغه شورا د مربوطه والي لخوا تر ټولو ښه تأمينيږي
د واليتي شورا غړو خپل صالحيتونه د قانون په چوكاټ كـې    ” كې، 

  63“خرڅ كړى دى

د واليتي شوراګانو د څارنې د رول اړوند يـوه مسـالـه دا ده چـې د                 
شوراګانو قانوني او تنظيمي كاري چوكاټونه التر اوسـه د واليـتـي        

 4116د ولسـمـشـر د        .  حكومت د مرستې او همكارۍ تضمين نكوي
او “  عـمـالً اقـدام وكـړي        ” فرمان غوښتـنـه كـوي چـې والـيـان بـايـد                   

طرح، مرتب، او تطبيق ” پروګرامونه د واليتي شوراګانو په مرسته ” 

 ). كال 2006سپتمبر (د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى مركې، د واليتى شورا غړې، باميان 61

  ).كال 2006اكتوبر (د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى مركې، واليتې حكومت، د واليتې شورا غړې، د نړيوالو موسسو كاركوونكې، بدخشان 62

 . د افغانستان د څيړنې او ارزونې ادارى مركه، د نړيوالو موسسو كاركوونكې63
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 د واليتي شوراګانو په اړه قانون: قاعده 2. 3
واليتي شورا د واليت په كچه د حكومتي ادارى سره د خلكو او مدني ټولنې د سازمانونو د غړيتوب او ګډون لپاره د يو                           : ماده  دوهمه

جوړښت د رامنځته كولو، او د اړوند چارو په اړه واليتي دفترونو ته د سال مشورو د وركولو او د هغوى د كار د څارلو په موخه، بايد                              
 .د يوى ټاكوونكې اسمبلى په څير فعاليت وكړي

 :واليتي شورا بايد دغه الندى دندى او واكونه ولري: ماده څلرمه

كې  د حكومت د پرمختيايي موخو لكه اقتصادي، ټولنيزى، روغتيايي، د ښوونې او روزنې، د چاپيريال، او بيارغونې په فيصلو  .1
 . ګډون وكړي ، او په همدى ترتيب د اړوند واليت د ودى او پرمختګ په نورو چاروكې مرسته او همكاري وكړي

 . د واليت د مالي سرچينو د موثر استعمال په اړه مشورى چمتو كړي او د هغوى څارنه وكړي .2

 .د اصالحي جرګو د تنظيمولو له الرى د توكمي او محلي النجو په تصفيه او هورولو كې ګډون وكړي .3

د واليت د پرمختيايي پالن د طرحى په باب مشورى وړاندى كړي، او حكومت ته د وړانديز څخه دمخه د      پالن وړاند ليد او                                            .4
 .تصويب كړي 

په (د اسالم  او قانون خالف دودنو او رواجونو لكه د اجباري ودونو، د النجو او بديو د هوارولو او حلولو  په موخه د نجونو بدل                                  . 5
 .او داسى نورو د لمنځه وړلو كې په فعاله او ممكنه توګه ګډون كول او همدارنګه د بشري حقونو هڅې ډاډمنول) سوه ره وركول 

مربوطه چارواكو ته د رپوټ څخه وروسته د هغه سيمو څخه كتنه وكړي چې د آزادۍ نشتوالى پكې موجود وي، د قانون                                               .6
 .تعميلوونكو ارګانونو فعاليتونه او اعمال تجزيه او و ارزوي، او په اړه يې واليتي حكومت ته رپوټ چمتو كړي 

د كوكنارو د كر، مخدره درملو او نشه يي توكو د توليد په بندلو كې په فعاله او موثره توګه ګډون وكړي او سربيره پردى، ددغه                                  .7
توكو د استعمال د خطر په هكله د خبرتيايي فعاليتونو د تنظيم له الرى، د خلكو مرسته او هغه سازمانونه چې د نشه يي توكو په                              
 .وړاندى كمپاين كې دخيل دي جلب او جذب كړي 

د روانو چارو او د واليتي حكومت د كاري پالن او د اړوند څانګو په اړه د معلوماتو راغونډول او ملي شورا ته د ليكلي رپوټ                                   .8
 . چمتو كول

د واليتي حكومت د پرمختيايي پالن او كلنى لګښت د پروسى ارزول، او د رسنيو له الرى د مربوطه واليت اوسيدونكو ته د دغه          .9
 .معلوماتو چمتو كول 

د چاپيريال د ړنګيدو لكه د اونو د ماتيدو په ساتنه او وحشي حيوانات او مرغان د وژل كيدو څخه په خوندي ساتنه كې په                                           . 10
 .اغيزمنه توګه ګډون كول 

 . د ولسواليو او محلي كليو د شوراګانو سره د ښه همغږۍ په رامنځته كولو كې د واليتي شوراګانو ګډون ته وده وركول . 11

 .د اړوند چارواكو د مالتړ له الرى د عامه خلكو د ملكيت د غيرقانوني خپلونې په خوندى ساتلو كې په فعاله توګه ګډون كول . 12
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سربيره پر دى، د واليتي شورا قانون او د كړنالرى قواعد هـم  .  “ كړي
د والي او د حكومت نورو غړو او شـورا تـرمـنـځ غـونـډو تـه اجـازه                   

كه څه هم چې، لكه څنګه چې واليتي شوراګانې په نسبـتـي   .  وركوي
توګه په يو داسى قانوني كاري چوكاټ كې چـې پـرمـخـتـلـلـى نـدى             

مقررى شوي، نو لدى كبله د حكومتي ادارو لخوا پدغه قانـون كـې     
په ځـانـګـړېـتـوګـه          –د وظايفو او تعهداتو ترمنځ مطابقت نه بريښي 

د قانون تعميلوونكي ارګانونه، د هغوى غوښتنـو او اړتـيـاوو تـه           ” 
څو په غونډو كې ګډون وكـړي يـا د مـعـلـومـاتـو                –“  پاملرنه نه كوي
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دغه راز قانوني مـدارك بـه پـه پـاى كـې                .  غوښتنو ته ځواب ووايي
اړين وي نو لدى كبله د واليتي شوراګانو د څارنې فعاليت كـيـداى     
شي په دوامداره او متواتر ډول تمرين او عملي شي، او يـاد شـوي         
قانوني مدارك بايد په سيمه ايزه كچـه د ځـواب ويـنـې او حسـاب                
وركوونې لپاره د مربوط كاري چوكاټ چې بـايـد عـمـلـي شـي يـوه                

 . برخه وګړځي

پدى دليل د ټاكل شويو شوراګانو د اړينـو او د كـار وړ سـرچـيـنـو                 
لپاره د معينو او مشخصو ) بشري، مالي، او داسى نورى سرچينې(

الرو اړتيا ليدل كيږي څو په ګوته شوى سرچينې د واليتي پـالن پـه       
پروسى او د كارولو، ارزولـو او دغـه سـرچـيـنـو تـه د پـامـلـرنـې د                          

هـمـدارنـګـه د داسـى          .  راګرځولو په ميكانيزمونو كې شـامـلـى شـي      
روښانه او څرګنده ميكانيزمونو يوه اړتـيـا هـم شـتـه چـې اسـتـازي                 

څو د واليـتـي حـكـومـتـي           )  پياوړى كړي( سازمانونه پدى وتوانوي 
ادارو د مرستې څخه پرته حكومت ته د ځواب ويـنـې پـه بـرخـه كـې             

 . دخيل اوسي

: د واليتي شوراګانو د رولونو موضوع ګانې
 استازيتوب    

هغـه سـيـسـتـم د كـوم پـوسـيـلـى چـې                        –د استازيتوب لپاره اساس 
د هغوى د استازيتوب فعاليـتـونـه      –واليتي شوراګانې تاكل كيږي 

خاصتاً، لكه څنګه چې د واليتي شوراګـانـو ټـاكـنـې د          .  متأثره كوي
واليت په كچه او د غيرمنقولى واحدى راى د سـيـسـتـم پـه اسـاس                 
ترسره كيږي، نو لدى كبله هيڅ تضمين وجود نلـري چـې د واليـتـي           
شورا غړي دى د واليت د ټولو ولسواليو يا نـاحـيـو څـخـه تشـكـيـل             

ځينې موضوع ګانې د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى     .  شي
كې په نښه شول چې د استازيتوب نتيجوي نظريه  2006لخوا په كال 

د څيـړنـې پـر       64. ښايي په يوه برخه كې تاييد يا ثبوت ته رسيدلى وي
مهال په ټولو كتل شويو واليتونو كې چېرته چې واليتي شوراګانـې  
په عادي حالت كې موجودى وى، د خلـكـو لـپـاره دا يـوه عـامـه او                  
عادي خبره وه څو د فرض شوى واليتي شورا د غړې لـخـوا انـګـيـرل        

يا سياسي، قبيلـوي،    –شوى مرسته په دوه تفسيرونو كې ګډه كړي 
او يا هم د خپلى ټاكنيزى حوزى سره په جغرافيـايـي لـحـاظ مـلـوس           

لنډه دا چې، د واليتي شورا د غړو او د واليتي اوسـيـدونـكـو       .  كړي
دغـه غـړي لـه چـا څـخـه               ” نظر او عقيده ددى موضوع په هكلـه چـې       

د ټول واليت د اوسيدونكـو پـه پـرتلـه يـوه ډيـره               “ استازيتوب كوي
د ننګرهار په واليت كې، ټولټاكنې د سترى قبيلوي .   كوچنۍ ډله ده

د ننګرهار په واليت كې د واليـتـي شـورا          .  اهميت څخه برخمنې وى
پرانستل، د بيالبيلو چارو لپاره د مامـوريـنـو ټـاكـل او د مشـرانـو                
جرګې لپاره د استازي ټاكل قـبـيـلـوي يـا تـوكـمـي ايـتـالفـونـه يـې                        

په عين شكل، د پكتيا په واليت كـې واليـتـي شـورا د            65. څرګندول
خپل رول او ونډى په هكله ډيره نامطميـنـه وه، لـكـه څـنـګـه چـې د                   
شورا زياتره چارى الدمخه د قومي مشرانو د مشورتي ډلو لـه الرى      

 . چې د والي پوسيله يوځاى شوي، ترسره كيدى

د باميان او بدخشان د واليتونو په څير چيرته چې د واليـتـي شـورا          
حقيقي فعاليت كتل كيداى شو، دواړه هم د واليتي شـورا غـړي او       
هم د ولسوالۍ چارواكي ليدل كيدل چې د خپلو اصلـي ولسـوالـيـو       

د بـامـيـان واليـت د           .  څخه استازيتوب كوي، نه د ټول واليـت څـخـه     
ورث په لويه ولسوالۍ كې، محلي چارواكو نوټ كړه چـې لـه هـغـه           

غـړو څـخـه درى يـې ددغـه              )  9( وختـه چـې د واليـتـي شـورا د نـه                     
ولسوالۍ اوسيدونكي وو، د نوموړى ولسوالۍ څخه مكرراً ليـدل  

له بله پلوه، په يكاولنګ كې، يوه نږدى لويه ولسوالي چې پـه  . كيده
حقيقت كې د عمومي سرك په غاړه چې د بـامـيـان واليـت د مـركـز                 
څخه د وارث ولسوالۍ لور ته ادامه لري، واقع ده، چارواكو داسـى  

 :څرګندونه وكړه چې

په حقيقت كې، مونږ په واليتي شورا كې هيڅ غړي نلرو، يواځې يـو  
نـو لـدى     .  غړې په ولسي جرګه كې او يو هم په مشرانو جرګه كې لـرو   

كبله مونږ د واليتي شورا سره هيڅ ډول دوامـداره اړيـكـه نـلـرو او                
د ولسـوالـۍ     . ( نشو ويالى چې د هغوى فعاليتونه څـنـګـه روان دي       

 ) كال سپتمبر 20006چارواكي، يكاولنګ، باميان، د 

28 

 . م مخ7سارا ليستر او هيمش نيكسن، په افغانستان كې د واليتې حكومتدارۍ جوړښت، 64

  )كال 2005نومبر  12-10(د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى څارنې، د واليتې شوراګانو پرانستنه، ننګرهار 65
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ګوندى تړاو هم داسى بريښيده چې د استازيتوب نـظـرى يـې هـم د             
. باميانو او هم د بدخشان په واليت كې تر اغيزى النـدى راوړى وي       

په تاكنيز سيستم كې د سياسي ګوند د دخـالـت د نشـتـوالـي سـره                 
لـكـه   .  سره، د واليتي شورا د غړو تړاو په څرګند ډول مـحـسـوسـيـده     

(څنګه چې په افغانستان كې د ملګرو ملتونو مرسـتـنـدوى هـيـأت          
UNAMA  (                 ،مامورينو دى موضوع ته اشـاره وكـړه چـې، پـه هـر حـال

      66.ګوندي تړاو د سياسي سلوك يواځينې وړاند ويونكى ندى

په خلص ډول، په عوض كې بهتره دا ده چې د استازيتوب داسى يـو  
سيستم ته د وده او پرمختګ وركړ شي چې د واليت په كچه پالن ته 
په ريښتنې او مناسب ډول د بـنـسـټ څـخـه تـر لـوړو طـبـقـو پـورى                        
پراخوالي راوستى شي، دا ښايي چې په اسـاسـي تـوګـه د واليـتـي             

 . شوراګانو د بالقوه او واقعي مالتړ وسيله پاتى شي

يا د اړيكو له الرى يـا        –واليتي شورا د شخصي ګټو يوه مجموعه ده 
 2006د يو نړيوال سازمان استازى، بدخشان، د     .( د ولسواليو له الرى

 )كال اكتوبر

پر بنـسـټ د     )  د فرعي يا كوچنيو ولسواليو د موجوديت( د سمتونو 
ټاكنو يو سيستم چې په ولسواليو تمركز كوي ښايي ډير داسـى يـو       
ټاكنيز سيستم ته ورته وي چې په پرمختيايي پالن كې د واليـت وړ    

پـه نـوبـتـي شـكـل، د             .  شرايتو د ټولو اړخونو منعكسول ډاډمـنـوي    
سيمه ايزو استازو ارګانونو د نـورو كـچـو لـپـاره نـتـيـجـوي كـاري                   
چوكاټ ښايـي قـادر اوسـي څـو د واليـت او ولسـوالـۍ پـه كـچـه                             

د .  استازيتوب د يوالس كولو له الرى ددغه مسالى اغيزه كمه كـړي   
بيلګې پډول، د سيمه ايز ملي پرمختيايي پروګرام اوسنۍ مـرحلـه     
چې د كليو د بيارغونې او پراختيا د وزارت لخوا عـمـلـي كـيـده، د          
ولسوالۍ د كچې څخه د لومړيتوبـونـو پـه تـوحـيـد كـې د واليـتـي                    

 .شوراګانو رول په پام كې نيسي

د واليتي شورا د پراخو مسؤليتونو دريمه كټګوري د قضايي                       
حالت په اړه ځينې فعاليتونه په بركې لري چې د قضايي قوى، د                      
قانون حاكميت، او د النجو د رواجي حلولو مرجعو سره د اړيكو                   

د واليتي شوراګانو او نورو فعالينو ترمنځ          .  وضاحت ته اړتيا لري    
اړيكې بايد د قضايي محكمې د ريفورم په اړه بحث د يوى برخى په              
توګه پاملرنه وشي او په قضايي چاروكې د شخړو او النجو په                         
هوارولو كې د روايتي يا رواجي مرجعو او همدارنګه د بشري                        

 .حقونو او نورو مقاصدو ودى او پرمختګ ته ځاى وركړل شي

دا څرګنده چې واليتي شوراګانو التر اوسـه هـيـڅ ډول عـامـه ونـډه               
ترالسه كړى نده، په تيره بيا هغوى التر اوسـه هـم د قـانـونـي كـاري               
چوكاټ او د مادي منابعو د كمښت سره مخ دي څو خپل رول عـمـالً     

دغه راز ډير نور مسايل چې التر اوسه بايد بشـپـړ شـوي      .  پياده كړي
واى څو هغه ابهام او پيچلتياوى چې د واليتي شـوراګـانـو رول پـه           
پالن او بودجه، د والي او د حكومت د نورو ارګانونو سره اړيـكـې،   
د هغوى د سرچينو منبع او د هغى مقدار، او د استازيتوب لـپـاره د     

دغـه  .  هغوى اساس تر پوښښ الندى راولي، څرګند او روښانه كـړي   
موضوع ګانې اوس يواځې د نورو موضوع ګانو سره په اتصـال كـې     
لكه د ولسوالۍ يا ناحيې په كچه د استازيتوب كـاري چـوكـاټ، د        
واليت د بودجى په پروسه كې مـالـي دريـځ يـا مـوقـف، او د والـي                    

د نـويـو     .  حساب وركونه، په اغيزناكه تـوګـه روښـانـه كـيـداى شـي               
سازمانونو رامنځته كوونه به دغه اړيكـو تـه د الزيـاتـى پـامـلـرنـې                 

 .تقاضا وكړي

 ). كال 2006(د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى مركه، په افغانستان كې د ملګرو ملتونو مرستندوى هيات، 66
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لكه څنګه چې ددغه تركيبي پـاڼـې پـه دويـم فصـل كـې يـادګـيـرنـه                       
وشوه، اوس مهال په افغانستان كې ولسوالۍ يـا نـاحـيـه پـه ټـيـټـه               

د ولسوالۍ حكومـت د ولسـوال       .  كچه پيژندل شوى رسمي اداره ده
او د مركزي وزارتونو د بيالبيل شمير د ولسوالۍ دفـتـرونـو څـخـه          

سر بيره پر دى، په ځانګړيتوګه په هر ولسوالۍ كـې يـوه د       .  جوړ دى
پوليسو حوزه او څارنوالـي شـتـون لـري او هـمـدارنـګـه پـه اكـثـره                        

ولسوال اوس هـم د    .  ولسواليو كې يوه لومړنۍ محكمه موجوده وي
كورنيو چارو وزارت د استازي په توګه رسماً د تنظيم كوونـكـي يـا      

پـه حـقـيـقـت كـې،           .  ناظم په حيث خـپـل رول يـا دنـده تـرسـره كـوي                   
ولسواالن د ولسوالۍ په كچه د حكومت خـورا ډيـر مـهـم فـعـالـيـن               

د ولسوال غيررسـمـي رول ډيـرى مـهـال د شـخـړو او النـجـو                         67.دي
هوارول او د نـورو سـتـونـزو حـلـول پـه بـركـې لـري چـې د واليـتـي                              
چارواكو، محلي مرسوم او غيررسمي قدرت ساالرانو سره د رابطو 

په ډيرو مواردو كې، ولسواالن ځـيـنـى نـيـمـه رسـمـي             .  پوره اړه لري
مشورتي شوراګانو ته اختصاص وركوي يا د ملكانو، اربـابـانـو او      
ياهم د قريه دارانو سره اړيكې ټينګې ساتي، پـه هـغـه صـورت كـې            

 .چې په قضيه كې دهغوى حضور مهم وبلل شي

كـال راپـديـخـوا، د            2001لسيزى په ټولو كـلـونـو كـې او د                1990د 
دغــه غــيــررســمــي    .  تــكــثــر مــوجــود وو      “  غــيــررســمــي ولســوالــيــو    ” 

ولسواليانې په هغه وخت كې رامنځته كيـږي كلـه چـې پـه مـركـزي               
توګه پيژندل شوى ولسواليانې تقسيميږي، چې د ولسواليانو دغه 
تقسيم د اضافي سرچينو د تقاضا يا غوښتنې پـه مـوخـه مـنـعـكـس            
كيږي، يا د اړوند قبيلى په امتداد د ولسوالۍ د دوه نيمه كـولـو يـا      
چادولو له الرى د قبيلوي تضاد يا تناقص اداره او تـنـظـيـم ښـكـاره           

دغه پروسه د ولسوالۍ په غيررسمي واك كې اضافه والـى      68. كوي
راولي او په نسبتي توګه يا د يوى مقايسى لـه مـخـې ښـايـي پـدغـه              
نږدى وختونو كې د حساب وركوونې وړ سرچينو ته د السـرسـي پـه        
برخه كې چې ولسوالۍ ته د مرستې، د بلوا ضد او ثبـات پـه مـوخـه         

د ولسـوالـيـو رسـمـي          .  ليږدول كيږي، ترى حمايه او مالتړ شوى وي

شمير التر اوسه مشخص شوى ندى، لدى كبله ددغه پانې د خپرولو 
 398يـا       364پرمهال د ولسواليو شمير بيالبيل او متفاوت لـكـه       

 .رپوټ وركړل شوى ؤ

په محلې كچه د حكومت لومړۍ : ولسواالن 1. 4
 مرجع

سره :  د ولسوالۍ بڼه په عمومي شكل د واليت مقام ته مشابهت لري
لدى چې ولسوال په نسبتي توګه محدود رسـمـي واك او اخـتـيـار              
لري خو بياهم د ولسوالۍ د نفوذ په ټولو منطقو كې د حكومتدارۍ 

د ولسوالۍ د دفتر د اټكل شـويـو   .  د تنظيم محوري رول ترسره كوي
، مړينې او ودونو )ماشومانو(لكه د زيږيدنې  –اداري چارو سربيره 

دا جوته ده چې ولسـوال د مـحـلـي النـجـو پـه هـوارولـو يـا                         –ثبتول 
پريكړه كولو كې چې چيرته بايد دغه النجه حل شي، هـمـدارنـګـه د         
روايتي يا عنعنوي استازو په يوځاى كولو كې څو محلـي مسـايـلـو       
بــانــدى بــحــث وكــړي، او د ولســوالــۍ د وګــړو څــخــه د هــر راز                            

. غوښتنليكونو په السـتـه راوړلـو كـې د پـامـوړ مـهـم رول لـوبـوي                        
كې مـحـلـي مـركـزي كـردار             “  اړيكو په سياسي حكومت” ولسوال د 
ولسوال، په حقيقت كې، د مـحـلـي حـكـومـت لـپـاره د               .  ترسره كوي

 . لومړنۍ مرجع حيثيت لرى

مراجعه كوونكي چې د ولسوال دفتر ته مراجعه كوي اكثـراً داسـى       
وضعيت سره مخامخ كيږې چې ځان د اړوند ځاي د اوسيـدونـكـو د      
جمعيت مينځ كې احساسوى، هغه جمعيت چې ټول د ولسوال دفتـر  
ته د ولسوال كتلو ته راغلى دى او هر ډول عرضي يـې راوړى، چـې         
ښايې د ټولنې د ستونځو، او يا د ټولنيز او يا د جنايې شخړو، او يا 
د بهرانونو او يا طبيعې ناورينو د پيښو په مهال كې د مادى مرستو 

په ټولو هغو ولسواليو كې چې ددغـه څـيـړنـې پـه لـړ كـې                .  لپاره وى
مطالعه شوى، داسى په ګوته شوه چـې د هـغـو خـلـكـو لـپـاره چـې                      

 د اړيكو حكومت : د ولسوالۍ يا ناحيې حكومتداري. 4

 د دغه كتاب په انګريزى ژبه كې د ولسوال دوه بيل لوغات راغلى 67

 )2006-2005(د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى مركې، د واليت او ولسواليو كار كوونكي، ننګرهار، پكتيا او بدخشان 68



 په افغانستان كې د سيمه ييزه حكومت جوړونه

31  

حكومتې ادارو ته كومه عرضى يا غوښتنه لرى بايـد چـې تـر ټـولـو            
 :څخه لومړى د ولسوال دفتر ته والړشى

دلته هيڅ ارګان، حتى د جرم د پيښې په حـالـت كـې پـولـيـس             
د . ( هــم، د ولســوال د الســلــيــك څــخــه پــرتــه اقــدام نــكــوى                   

 )كال 2005ولسوالۍ مامور، پشتون زرغون، هرات،

ولسوال د ولسوالۍ په كچه د ټولنې او حكومت ترمنځ د ډير مهم او 
حياتي وياند په توګه، پدى قادر دى څو فيصله وكړي چې وړانـدى    
كړل شوي غوښتنليك كله چـې د حـكـومـت رسـمـي ارګـانـونـو تـه                       

ولسـوال د السـرسـي د          .  ورسيږي نو مناسب ځـواب بـه يـې څـه وي              
كنترول له الرى د حكومت لخوا د ولسوالۍ د اوسيدونـكـو سـره د        

 –چال چلند او سلوك په برخه كې د ډير زيات نفوذ څخه برخمن دى     
د ولسوال رول په اصل كې د نولسمـى پـيـړۍ پـه پـاى كـې د امـيـر                     
عبدالرحمن خان د سلطنت النـدى د حـكـومـت د اغـيـزى او نـفـوذ                       

د كنټرولو يا په ژوره توګه د اغـيـزمـنـولـو لـه               69. خپرولو ته ورته دى
الرى چې څنګه او څه وخت حكومت او بـهـرنـي فـعـالـيـن د مـحـلـي                 
مسايلو لكه بلوا يا سيمه ييز اخ و ډب، د نشه يي تـوكـو تـولـيـد او            
قاچاق، يا د مناقشو او مباحثو په وړاندى عكس العـمـل كـوي، دا        
ټول عوامل ددى المل ګرځي څو د ولسوال نفوذ او اهمـيـت د هـغـى         
رسمي واك او قدرت لور ته وغځيږي يا د ولسوال په رسمي قـدرت  

 .او اختيار كې زياتوالى راولي

دغه رول د ولسوال د پوست يا رتبى او خپله ولسواالنو د پـيـژنـدلـو     
طريقه ده چې د والي احكام چې د هغوى ګمارنه متـأثـره كـوي اجـرا         

د ” اجرايوي څانګه كوالى شـي دغـه مـوقـف وكـاروي څـو د                     .  كوي
محلي كچو ته وغځوي، يا حد اقل تـر هـغـه ځـايـه            “  اړيكو حكومت

چې وكوالى شي د ولسواالنو سلوك او كړه وړه د ګمارنې د سيستم 

دغه سيستم، په ترتيب سره، عـمـومـاً د والـي         .  له الرى كنټرول كړي
ولسواالن پخپله هـم كـوالى شـي د          .  لخوا په قاطع ډول مشروطيږي

كوچني رشوت له الري چې خدمتونو ته د السرسي پـورى اړه لـري،       
يا هم په لوړه درجه رشوت چې د غير قانوني توقفونو يـا د نشـه يـي          

پـه  .  توكو د صنعت سره تړاو لري، سرچينو او نفوذ تـه الرو ومـومـي       
هغه سيمو كې چيرته چې كوكنار توليد او قاچاق كيږي، د ولسـوال  

     70.خورا ډير رپوټونه موجود دي“ پيريدلو”د پوست يا منصب د 

دغه فكتورنه ښايي دا هم توضيح كړي چې ولى د ولسوال پوست د   
د كورنيـو چـارو وزارت د         .  پاموړ تكرار سره بدليدونكى ظاهريږي

مټ په عنوان ولسوال تر اوس مهاله پدى قادر شوى څو د خدمتونو 
د لومړۍ مرجع په توګه په محلي سيمو كې د والـي او هـمـدارنـګـه              

د ولسـوال پـوسـت د          .  خپل نفوذ او اغـيـزمـنـتـيـا پـالن طـرح كـړي                   
حكومت د اجرايوي څانګې لخوا په حكومت كې د مـحـلـي قـدرت           
ساالرانو د ګډون هڅولو لپاره د يو طرز او طريقى پـه تـوګـه كـارول         
شوى دى، او په واليتونو كې د دغه ولسواالنو يون او د هغـوى بـيـا      

 –د ولسـوال پـوسـت          .  ټاكـنـه ددى پـروسـى يـوه بـرخـه ګـرځـيـدلـى                     
همدارنګه د امنيې قومندان پوست، او د ولسوالۍ پـه كـچـه د بـل           

د بستونو منځنۍ  شميره
 موده

 بستونه

د ولسوالۍ ټول  مياشتى 26 26
 مامورين

 ولسوال مياشتى 8 10

 د پوليسو قومندانان مياشتى 7.5 6

 د قضا مامورين مياشتى 111 4

 71د ولسوالۍ د چارواكو د بستونو موده: جدول 1. 4

 . مخ 65اسالم او سياست په افغانستان كې، اوليسن، 69

ې چې دغه كار د رشوت د ل يپه فارياب، ننګرهار او پكتيا كې د مركو ځواب وركوونكو په ځنو ولسواليو كې د پوليسو د غير قانونې فعاليت په هكله يادونه وكړه او وي70
له بلى خوا، هم د پوليسو مقاماتو او هم په پوليسى چارو كې . اخستلو په موخه كيږى، او دا چې دغه مساله د قومندانانو د غير رسمى زندانونو په كميدو سره، زياته شوى ده

د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى د مركو . بهرنيو مشاورينو يادونه وكړه چې زياتره رشوتونه د پوليسو د فعاليتونو په موخه لږول كيږى، نه يوازى د شخصى ګټو لپاره
 ). كال 2006(كليدى ځواب وركوونكې 

ونو كې د بستونو لنډ مهال د استدغه معلومات د ولسواليو د ټولو چارواكو په هكله يو ټوليز او احصايوى نمونه نه څرګندوى بلكه د ولسواليو په ادارو او د پوليسو په ري71
 . ولسواليو په ملكې ادارو كې په ټوليزه توګه د بستونو په پرتله څرګندوى
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هريو ډير مهم پوست په اړه چې په ډيرو مواردو كې په عـيـن شـكـل         
دا مـوضـوع د ولسـوال لـقـب              .  كارول كيږي، لږه پوهه  مـوجـوده ده        

 . لرونكو په منځكې د پراخ بدلون المل ګرځيدلى ده

د ولسوالۍ د ټولـو مـامـوريـنـو لـپـاره اوسـطـي مـوده چـې د دغـه                           
مـيـاشـتـى وى، خـو د               26مطالعې لپاره تـرى لـيـدنـه كـتـنـه وشـوه                 

دغه راز كابـو  .  مياشتى وى 8ولسواالنو لپاره اوسطي موده يواځې 
لـه بلـه پـلـوه،         .  يوشان وقفه د پوليسو د آمرينو لپاره پـه ګـوتـه شـوه        

قاضيان او د ادارو ريسان د ډيرى مودى لپاره په خپل څـوكـيـو كـې       
پاتى وو، دا ښايي د ولسواالنو او د پـولـيـسـو د آمـريـنـو لـپـاره د                      
ګمارنې هغه سيستمونو ته اشاره كوي چې د ادارو د مامـوريـنـو پـه       
پرتله د ولسواالنو او دپوليسو د آمرينو ګمارنه د بيالبيلو تاثيراتـو  

او هغه چارواكو تـرمـنـځ د      “  اړيكو حكومت” دا د .  الندى عملي كوي
پوستونو د توپير يو انعكاس دى چې د خـدمـتـونـو پـه واقـعـي يـا                   

 .   فرضي ليږدونه كې دخيل دي

لومړني معلومات ښيي چـې د ولسـوال او د پـولـيـسـو د آمـريـنـو                          
پوستونه مكرراً د سياسي اړيكو يا د فساد څرګنده شويو بڼو ته پـه  
ځواب يا عكس الـعـمـل كـې بـدلـون مـومـي؛ دغـه قضـيـه پـه څـو                              
واليتونو كې د يو لړ كيفيتي تبصرو له الرى د څيړنې پوسيله برابره 

د ننګـرهـار پـه واليـت كـې، د نـړيـوال سـازمـان يـو تـن كـار                               .  شوى
كوونكي داسى يادګيرنه وكړه چې د ولسوال او د پوليسو د آمرينـو  

د قبـيـلـو د نـفـوذ پـه اسـاس واليـت پـه                      ” پوستونه يوه طريقه وه څو 
د بدخشان او فارياب په واليتونو كـې، د       72. “ كوچنيو برخو وويشي

ولسواالنو د سياسي وفادارى او تابعت د هغوى په ګمارنه كې ډيـر    
دا بايد يادداشت شي چې په ځـيـنـو مـواردو         .  مهم او قاطع فكتور ؤ

كې د سياسي اړيكو څخه استفاده هم ليدل كيداى شوه چې د الډيـر  
 :تخنيكي حكومت جوړونې د موخو سره مرسته كوي

كوهستان، د فارياب واليت د ولسواليو څخه يوه ولسـوالـي ده     
چې د جميعت ګوند د پوځي لښكـر د پـاتـى شـونـو د كـنـټـرول                   

كله به چې دغه ولسوالۍ ته  د جنبش ګوند لخـوا كـوم     .  الندى ده

واليت يـواځـې د هـغـه         .  ولسوال استول كيده، نو نه به منل كيده
ولسوال ګمارنه قبلوله چې د جميعت ګوند ته وفادار ؤ او ددى       
پروسى  له الرى، دا د واليتي بيارغونې د ټيم لپاره ممكنه شـوه  
څو خپلى ګزمى ترسره كړي او د افغان ملي پولسو لپاره زمـيـنـه    

لـه  .  مساعده شوه څو د لومړي ځل لپاره خپل حضور ټينګ كـړي 
دى الرى حكومت په ولسوالۍ كې خپل موجوديت زيات كړې، 
او هڅه كوي څو د هغه خلكو د غوښتونو سره په هـمـغـاړيـتـوب      

واليتي مامور، فارياب، د   . ( كار وكړي چې د هغوى پر ضد نوي
 )كال اګست 2005

لدى مخه څيړنه ښيي چې د سـيـاسـي اړيـكـو او نـورو تـخـنـيـكـي                        
ريفورمونو ترمنځ اوڅارتيا او تفاوت د ولسوالۍ په كچه منعـكـس   

دغه موندنى د عامه ادارو د ريفورم لپاره ارزښتمنې پـايـلـى      .  كيږي
د خدمت رسولو د نظر ټكي لمخى، كله چې د تخنيكي ريفـورم  .  لري

هڅې او كوښښونه په زياتيدونكى توګه څرګنديږي، په ولسوالـيـو   
كې د حكومتي ادارو په فعاليت كې پرمختګ اوس هم د ولسوال د 

لكه څنګه چې نړيوال بانك يادګيرنه .  سرايدارى رول ته راجع كيږي
كوي، د ريفورم د درولو يا شـنـډولـو هـڅـې چـې مـوخـه يـې ددغـه                       
پوستونو لپاره د ګمارنې په پروسه كې د ځـواب ويـنـې او حسـاب               

پداسى حـالـكـې چـې پـولـيـس،             73.وركوونې زياتوالى ؤ، شوى دي
محاكمى او نور اړوند ادارى ښايى چې ريفورم شوى وي او د خپلـو  
خدمتونو په چمتو كولو كې يې په مـنـاسـب ډول زيـاتـوالـى راوړى             
وي، په ډيرو سيمو كې خدمتونو ته السرسى داسى بـريښـي چـې د          

يو حالت چې ښـايـي پـه ښـكـاره ډول د                  –ولسوال لخوا كنټروليږي 
حكومت او ټولنې اړيكو په بدلون كې د هر ډول ريفورم اغيزمنـتـيـا    

ددغه داينامك يو ښه مثال د مناقشـو او مـبـاحـثـو پـه             .  مشروطوي
 ). ئقاعدى وګور 1.4(هوارولو كې د ولسوال رول دي 

د )  واك او ځـواك     ( د واليانو په څير، د ولسواالنو پياوړي رولونـه    
حكومت د سياسي دريځ په تناسب چې د واليـتـي مـقـامـاتـو لـخـوا             
عمالً پياده كيږي، د تخنيكي حـكـومـت جـوړونـې او د ريـفـورم د                    

د سيمه ايزې حكومتدارۍ د نظام د .  نوښتونو ستونزى په نښه كوي

 ). كال 2005نومبر (د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى مركه، د نړيواله موسسى چارواركى، ننګرهار، 72

 . م مخ19نړيوال بانك، په افغانستان كې په سيمه ييزه كچه د چوپړ وړانديز او حكومتدارى، 73
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 ولسواالن د شخړو، النجو او جرم په اداره كې: قاعده 1. 4
د افغانستان په محلي كچو كې د شخړو، النجو او جرمونو د كنټرول او ادارى لپاره سيستمونه د دوديزو مرجعو، د رسمي قضايي                              

ددغه فعالينو ترمنځ    . محكمو، او د والي يا ولسوال رول چې پدغه ټوك كې پرى بحث كيږي، ترمنځ اړيكې تشريح او انځوروي                                
د هغوى لومړنې خصوصيت په نسبي توګه د هغوى          . اړيكې ځاى تر ځاى توپير لري، خو عموماً معين خصوصيات او مشخصات لري              

 .ليوالتيا ده څو اكثره  ستونزى بايد په ټولنو يا د ټولنو ترمنځ حل شي

په سلو كې د وژلو       70په ځينو ځايونو كې، لكه د ننګرهار په واليت كې، ځواب ويونكي چاسره چې مركې ترسره كيږي وايي چې كابو                       
په نورو    74.په سلو كې نور مسايل رسمي چارواكو د دخالت څخه پرته د جرګو يا دښمنۍ يا بدۍ  له الرى معامله كيږي                              90النجې او   

واليتونوكې، زياتره شخړې، النجې او جرمونه د رسمي چارواكو ته رسيږي، خوبياهم زياتى څيړنې او پلټنې ته ارتيا ليدل كيږي څو د                    
پداسى حالكې چې ددى ميالن لپاره وړاندى شوى تشريحات په ځينو حاالتو كې د اسالم يا رواج                             75.هغوى تناسب مشخص كړي     

د رسمي  : ارزښتونو ته مرتبط كيږي، خوبياهم د اسالم، دود او دستور ارزښتونو څخه اكثراً د يوى وسيلى په څير كار اخستل كيږي                         
كه په ډير سيستماتيك ډول     . د دليلونو په پرتله په اكثره مواردو كې څرګند شوي         “په ارزښت والړ  ”قضايي سكتور فساد او ناموثريت        

تاييد شي، نو دغه موندنه د قضايي سكتور د پاليسۍ لپاره مهمې پايلې لري چې پيشنهاد كوي چې د محكمو په فعاليتونو كې وده                          
د رسمي قضايي محكمو لپاره يو اضافي موضوع د . او پرمختګ راوستل به پخپله د هغوى په استفاده او كارولو كې زياتوالى راولي

غښتلو قاضيانو كمښت دى څو دواړه د حنفي او جعفري قانون سيستم تطبيق كړي، د اساسي قانون د تيارۍ سره سره چې دا به د                                     
      76.شيعه ټولنو لپاره د السرسنې وړ وي

ولسوال بيا  . كله چې شخړې او النجې يا رپوټ وركړل شوي جرمونه چارواكو ته رسيږي، دغه رپوټونه لومړى ولسوال ته راجع كيږي                         
تصميم نيسي چې  يوه غوښتنليك بايد بيرته ټولنې ته د حل لپاره واستول شي، پخپله يې حل كړي، يا پولسو ته، څارنوالۍ ته او يا                              

په يو څو قضيو كې وكتل شوو چې ولسواالنو كابو ټولى قضيې تر هغه به چې ډير جدى جرمي قضيه لكه                       . هم محكمې ته واستول شي    
قتل، تښتونه او يا خطرناك يرغل نه وو، نو  مخكې لدى چې د ارزولو په موخه رسمي مرجعو ته يې وليږي، ټولنو ته يې وړاندى                                        

فيصده غوښتنليكونه بيرته ټولنو ته ليږل، او باميانو ولسواالن په عمومي                 60د باميانو په واليت كې يو ولسوال تقريباً خپل             . كولى
 . صورت داسى ښكاريدل چې د جرمي مسايلو د حلولو لپاره د محكو په پرتله د علماوو يا ديني عالمانو شورا ته ترجيح وركوله

په ځيني وختونو كې ولسوال به قضيې څارنواالنو يا محكمو ته استولى، خو دغه قضيې بياهم څارنواالنو او محكمو ته د راجع كولو                        
د فارياب واليت په يوه ولسوالۍ كې، د مدني مسايلو د دريو څخه دوه برخى به يې په                       : څخه مخكې ټولنو ته د حلولو لپاره ليږدولى         

فيصده جرمونه لكه كوچني       40همدى شكل ترسره كيدى، او د ننګرهار واليت په يوه ولسوالۍ كې څارنوال اعتراف وكړ چې هغى                         
په څو ولسواليو دغه د جرمونو د حلولو دغه كړنالر د موجوده محكمې د كمو  كاركوونكو او                       77.يرغلونه په همدى ترتيب ترسره كړي     

په نورو ځايونو كې، لكه د بدخشان واليت په يوه ولسوالۍ كې او همدارنګه د هرات واليت په يوه                         78.ټيټ ظرفيت له امله تعقيبيدله     
ولسوالۍ كې، ولسوال قضيې ټولنو ته راجع كولى، خو ادعا يې كوله چې د قريه دار مخكينى سيستم يا د ملي پيوستون پروګرام د                             

 . ټولنې د پرمختګ شوراګانو سره د قومندان پريكړه كول يې عوض كړي

لدى كبله د مناقشو او مباحثو د حكومتدارۍ دويمه څيره د روايتي او رسمي حكومت د كړنالرو او ارګانونو ترمنځ د متقابل عمل د                           
رول او ونډى  سره چې په پاسنۍ برخه كې پرى بخث وشو، پيل “ سرايدار”پاموړ يوه درجه ده، او دغه راز دغه متقابل عمل د ولسوال د 

دغه موندنه توصيه كوي چې په افغانستان كې د قانون حاكميت د پرمختګ لپاره پاليسيانې بايدد حكومتي او ناحكومتي                          . كيږي
د بيلګې په ډول، د پوليسي، څارنوالي او محكمي هر          . قضايي ارګانونو او كړنالرو نمونو ته چې  له پخوا موجودى دي، پاملرنه وشي         

دوباره، په افغانستان كې دتخنيكي ريفورم        . راز ودى ته د وګړو السرسى ښايي اوس هم د واليانو او ولسواالنو نفوذ ته راجع شي                         
لرليدچې د حكومت د موجوده دوه بڼو پوسيله چې له يوه پلوه د ولسواالنو او د له بله پلوه د قضايي او نورو محكمو لخوا يې                                               

 .استازيتوب كيږي، په ژوره توګه تر اغيزې الندى راځي
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توضيح او تشريح د پراخى او جامع تګالرى څخه پرته، دغه راز هـر  
يوځل بـيـا،   .  ريفورم ښايي اوبلن اوسي يا حتى ښايي بى ګټې اوسي

د سيمه ايزې حكومتدارۍ د پاليسۍ پرمختيا اړتيا څرګـنـده او د       
كه څه هم چې، د يو كاري چوكاټ لپاره دغه اړتيا، اوس . درك وړ ده

  . هم د ولسوالۍ د حكومت اړوند نورو خنډونو سره مخ ده

 ولسوالۍ څنګه اداره كيږي 2. 4

د موجوده ولسواليو په اندازه او جغرافيايي پس منظر كې د پامـوړ  
د باميانو په واليت كې، د وارث واحده ولسوالي .  توپير موجود دى

اوسيدونكي لري، او د ولسوالۍ مامورين غـوښـتـنـه كـوي         150000
چې نوموړې ولسوالي د ډير نفوس او ستونزمنو الرو له كبله بايدپه 

 .دوو يا دريو ولسواليو وويشل شي

له بله پلوه، د بدخشان په واليت كې، ځينـې ولسـوالـۍ پـه يـوشـان             
 10000جغرافيايي شرايطو كـې ډيـرى كـوچـنـۍ دي چـې شـاو خـوا                       

پداسى حالكې چې دغه توپيرونه تر يوى اندازى .  اوسيدونكي لري
د ولسواليو په درجه بندۍ كې منعكس كيږي، پـدغـه درجـه بـنـدۍ          
كې ښكاري چې حتى د ولسوالۍ په واحدو درجو كې پـراخ تـوپـيـر       

لدى كبله ډيرى څيړنې ته اړتيا ده څو تصديق كړي چې  –موجود دى 
دغه فكتور د بدخشان واليـت د هـيـواد د نـورو واليـتـونـو سـره د                         

  81.مقايسې څخه بهر، څومره د اهميت وړ دى

 ). كال 2005نوومبر (ر رهاد افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى مركه، د افغانستان د بشر ي حقونو د خپلواك  كميسيون او د ولسوالۍ د قضا سيستم چارواكي، ننګ74

ه قوانينو په هكله يوه ديزد قضايې سيستم په هكله مفصل معلومات وركول د دغه څيړنې له محراق څخه بهر دى، خو د افغانستان د څيړنې او ارزونې اداره اوسمهال د دو75
 . څيړنه تر سره كوى

 . دغه حالت هم په باميانو او هم په بدخشان كې ليدل شوى وو76

 ). كال 2005اګست او نومبر (د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى مركې، د ولسوالۍ چارواكي، فارياب او ننګرهار 77

له بلى خوا په بدخشان كې د واليت چارواكو ويل چې . قضيو څخه خبرتيا تر السه كړى وه 8په فارياب كې يوې محكمې د درى كلونو په اوږدو كې د جنايې جرمونو يوازى د 78
 ). كال 2006اكتوبر (د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى مركه، د واليتونو عدلى سكتور : محكمې يوازى په نوم دى

كال د  2006د افغانستان د د احصايې له مركزى دفتر څخه د وګړو شمير، . دغه جدول دى داسى و انګيرل شى چې د نفوسو د شمير په هكله باورى معلومات  موجود ندى79
 . م مخ13كال،  2007: كابلوګړو د اټكل كتاب، 

 . د واليتونو مراكز، د واليتونو ښاروالۍ يا مركز، په دغه كې شامل دى ځكه چې بيل بيل نهادونه دى80

 ).  سره د فيض آباد(ته زيات شو  27څخه  13لسيزې په لومړيو كې په بدخشان كې د ولسواليو شمير له  1990د 81

 د واليتونو د نفوس اټكل او د ولسواليو كچه: 2. 4جدول 

 واليت 79)اټكلي(نفوس  80د ولسواليو شمير د ولسوالۍ اوسطي اندازه

 هرات 1149300 16 71831

 فارياب 743800 12 61983

 ننګرهار 1092900 20 54645

 پكتيا 447900 11 40718

 بدخشان 775800 28 27707

 باميان 369000 8 46125

نظام يا سيستم فاسد دى، نه خلك، لدى كبله د نويو خلكو 
 ګمارنه به ستونزه حل نكړي

 
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواك كميسيون مامور،  -

 كال 2006
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د يوى غوښتنې په راپورته كولو كې نفوس يواځينى عامل ندى چې 
واليتي مامورينو د پـكـتـيـا پـه واليـت           .  د ولسوالۍ حدود كره كړي

كې دا موضوع په نښه كړه چې ځينى ولسوالۍ چې د مختلفو فرعي 
قبيلو څخه جوړى شوى بايد د ولسـوالـۍ د حـدود سـره پـه ښـه او                     

په حقيقت كې، د مطالـعـې    82. مناسب قبيلوي ليكو كې وويشل شي
اداره “  غـيـررسـمـي ولسـوالـۍ        ” د مودى په بهير كې، څو واليـتـونـو      

 –د پكتيا په واليت كې، څلور غيررسمي ولسوالۍ چليـدى    .  كولى
چې هرى ولسوالۍ په يوه لويې ولسوالۍ كې چې د څـو فـرعـي يـا             

او يو د پوليسو “  ولسوال” كوچنيو قبيلو په منځكې ويشل كيده يو 
ددى موضوع په پام كې نيولو سره چې دغه غيررسمي . حوزه درلوده

ولسوالۍ په واليتي كچه پيژندل كيدى خـو پـه مـركـزي كـچـه نـه،                  
يادى شوى غيررسمي ولسوالۍ د ګمارنې په برخه كې د خپلـواكـۍ   
حق په نښه كوي چې د مركزي مقرراتـو سـره پـه تـړاو كـې حـد اقـل                    

د ولسوالۍ حكومـت د راتـلـونـكـي           83. ځينى واليان ترى برخمن وو
رول كومه دقيقه كتنه، خصوصاً د استازو ارګانونو د تشـكـيـل پـه           
هكله چې په اساسي قانون كې ايجـاب كـوي، مـجـبـوراً د قـانـونـي                 
ولسواليو او د واليت په كچه د بالفعل واقعيتونو تـرمـنـځ د جـاري         

 .تبعيض سره مخالفت وكړي

د نويو سازمامونو د رامنځته كولو د هڅـو سـره يـو سـيـاسـي او د                 
اړيكو د يو داسى سيستم يوځاى اوسيدنه چې د ولسـوال پـوسـيلـه       

ولسـوال د اړيـكـو        .  رهبري كيږي، د ولسوالۍ په كچه نه خـتـمـيـږي      
حكومت د مركز په توګه، اكثراً د محلي مشرانو سره يوه مشـورتـي     

د سال مشورى دغه سيـسـتـمـونـه سـره لـدى چـې پـه                  . سيستم ساتي
اساسي قانون كې د حكومت د رسمي مـعـيـار پـه څـيـر نـه پـيـژنـدل                   
كيږي، خو بيا هم په پراخه توګه او ښايي چې په زياته او يـا هـم لـږه            

 .   اندازه عنعنوي شكل ولري، توپير كوي

په عين وخت كې، هغه سازمانونه چې د ملي پيوستون د پـروګـرام،   
د سيمه ايز ملي پرمختيايـي پـروګـرام، د بـيـالبـيـلـو او مـتـعـددو                      

ناحكومتي سازمانونو او د معيشت بديـل پـروګـرامـونـو پـوسـيلـه             
رامنځته شوي، په حكومتدارۍ كې د يو مشخص رول پـه لـټـه كـې         
دي چې د والي يا ولسوال د سيستم سره يوځاى شوى وي يـا نـه وي       

 . يوځاى شوى

ولسواالن، مشورتي شوراګانې، قومندانان، او دوديز 
 مشران        

په ډيرو ولسواليو كې، ولسوال ځينى شوراګـانـې راغـونـډوي څـو          
هغه د محلي مسايلو څخه خبر كړي، او همدارنګـه خـپـل احـكـام د            

دغه ارګانونه پـه پـراخـه كـچـه          .  هغوى پوسيله الندى طبقو واستوي
كيداى شي په خپل تركيب كې او د هغه رول له پلوه چې هـغـوى يـې        

ياد شوي ارګانونه كيداى شي په اټكلي توګه .  لوبوي بدلون ومومي
 :په څلورو كټګوريو وويشل شي

•
پـه  :  په سياسي ګوند والړ يـا پـه قـومـنـدان والړ               بى جوړښته،  

ځينو ولسواليو كې، لكه څنګه چې د فارياب واليـت پـه يـوى        
ولسوالۍ كې، دغه مشـورتـي ارګـان د كـامـالً بـى جـوړښـتـه                    

پـكـې دخـيـل       “  ځواكمن خلـك ” مرجعى په توګه څرګنديده چې 
دا روښانه وه چـې،       84.وو او كله به چې اړتيا وه سره به يې كتل

د دخيلو خلكو اكثريت په واليت كې د دوو سياسي تنظيمونو 
سره تړاو درلود؛ په نتيجه كې، د ډيرى يې يا د جمعيـت او يـا       

په عين ترتـيـب،   .  هم د جنبش ګوند د ټيټې كچې قومندانان وو
د باميانو په واليت كې ځينى ولسواالن يوى سياسي شورا تـه    
ځواب ويونكي وو چې د حزب وحدت اسالمي سياسي تنظيـم  

 85.سره چې د واليت په كچه تشكيل شوى وو، تړاو درلود

د مطالعه شويو ولسواليو څـخـه څـو      :  يا ملك والړ  –په ارباب  •
ولسوالۍ يو سيستم څرګند كړ په كوم كې چې د ټولنو پيژندل 
شوي استازي، د فرعي ولسـوالـيـو يـا پـه غـيـررسـمـي تـوګـه                    

 ). كال 2006جون، سپتمبر او اكتوبر (د واليتونو له چارواكو سره د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى مركې، باميان، بدخشان او پكتيا 82

  ).31د غبرګولى  1385(د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى مركه، د واليت والى، پكتيا 83

 ). كال 2005اګست (د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى مركې، د ولسوالۍ چارواكي، فارياب 84

 ). 2006سپتمبر (د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى مركې، د واليت او ولسوالۍ چارواكي، باميان 85
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پيژندل شوي جغرافيايي د كوچنۍ ولسوالۍ زون د ولسـوال        
د هرات په واليت كې، يو ولسوال خپلـه  .  پوسيله يوځاى كيږي

شورا د څلورو استازو څخه چې هر يو يې په مـحـلـي تـوګـه  د              
يوولسو پيژندل شويو فرعي ولسـوالـيـو څـخـه اسـتـازيـتـوب              

پـه نـورو مـواردو كـې دغـه اسـتـازي پـه                     .  كاوه، تشكيل كـړه   
په توګه د ) مشر(وړاندى كړل شوي سيمه كې د ارباب يا ملك 

د مـثـال پـه تـوګـه، د              .  خپل موقف په فضلت په شورا كـې دي     
فارياب په واليت كې د يوى ولسوالـۍ ولسـوال د ولسـوالـۍ            

اربــابــان پــه ګــروپــونــو كــې د اوونــۍ دوه ځــلــى ســره                         331
راغونډول، او د ننګرهار واليت په يوى ولسوالۍ كۍ شورا د 
هرى كوچنۍ يا فرعي ولسوالۍ څخه د پيژندل شويو ملكـانـو   

  86.څخه جوړه شوى وه

په نورو ولسـوالـيـو كـې، لـكـه د هـغـه                   :  په ديني عالمانو والړ •
ولسواليو په څير چې د باميانو په واليت كې وى، د ولسـوال        
مشورتي شوراګانې د په لومړي سر كې د ديني عالمانو څـخـه     

دغه شـوراګـانـې داسـى بـريښـيـدى چـې د                   .  تشكيل شوى وى
شوراګانو د نورو بڼو پر پرتله چې پاس ذكر شـوى پـه مـتـواتـر          
ډول لږى كارول كيدى، او هڅه يې كوله چې د شخړو او النجـو  

لكه څنګه چې، پاس ذكر شوه، په ځينو . په حلولو تمركز وكړي
حاالتو كې د ديني عالمانو شورا د سـيـاسـي شـورا پـواسـطـه                

 . يوځاى كيده

د پكتيا په واليت كې، مشورتي ارګان  :والړ –په قبيلوي توګه  •
د پـكـتـيـا     .  د محلي نارينه وو قبيلوي مشرانو څخه تشكيليږي

او ننګرهار واليتونو په قبايـلـي سـيـمـو كـې، ددغـه قـبـايـلـي                    
د :  مشرانو سره د حكومت اړيكـې يـو مـعـامـلـوي شـكـل لـري                 

حكومت سره د هغوى مرسته حكومت اړباسي څو هغوى سـره    
داسى چې لكـه د پـكـتـيـا پـه               –متقابله يا برابره مرسته وكړي 

واليت كې د ناامنۍ مسايل او د نـنـګـرهـار پـه واليـت كـې د                      
 87.كوكنارو كر انګيرل كيږي

پداسى حالكې چې دغه كټګورۍ د ولسوالۍ په حكومتدارۍ كـې  
د ګډون طبقې په تشخيص او تصنيف كـې مـرسـتـه وكـړي، ځـيـنـو                 
ولسواالنو د خپلو شوراګانو په تشكيلولو كې ددغـه كـټـګـوريـو د          

د هرات واليت په يوى ولسـوالـۍ كـې، د        .  يوځاى كولو خبرى كولى
ولسوالۍ ولسوال يادګيرته وكړه چې اربابان، قومندانان او ديـنـي     

پـه عـيـن      .  عالمان دا ټول د هغى په مشـورتـي شـورا كـې شـامـل وو              
د هـرات    :  شكل، دغه ارګانونه د څيړنې په بهير كې بدلونونـه ګـالـي     

-2005واليت په يوى ولسوالۍ كې يوه مشورتي شـورا يـواځـې پـه           
كلونو كې د نوي ولسوال لخوا تشكيل شوه، او د ننګرهار پـه     2004

واليت كې د والي بدلون  په نوبت سره ډيرو ولسـواالنـو يـواځـې پـه          
قبايلو مشرانو خپله اتكا كمه كړې وه چې د يو سيستم پـه كـوم كـې        

     88.چې ملكان يو ډير اوڅار رول لوبوي پلوي كوي

د وسله والو قومندانانو حضور د ولسوالۍ په كچه د هغـوى د رول      
ترشا د مشورتي شوراګانو د ولسوالۍ پـه حـكـومـتـدارۍ كـې يـو                

د شپږو واليتونو څخه چې ترى كـتـنـه وشـوه، د مـحـلـي              .  فكتور وو
پـه  .  وسله والو خلكو اهميت د فارياب په واليت كې ډير د پاموړ وو  

يوى لسوالۍ كې، ولسوال هم محلي قومندان ؤ چـې ددغـه رول لـه          
الرى يې د خپلو رسمي دندو بلى غاړې ته خپل نفوذ عملي كـاوه، د    
بيلګې پډول، محلي حكومتي ادارو ته د اضافي مرستو او مالتړ د 

پـه يـوه بلـه        .  برابرولو پوسيله په سـيـمـه كـې خـپـل نـفـوذ زيـاتـه وه                    
ولسوالۍ كې، يو محلي قومندان د ولسوال د هيلو او غوښتونو په 

ولسـوال يـوازى     .  خالف يو موازي او غيررسمي زندان نظـام چـالوه    
پدى قادر ؤ چې په وار سره د واليتي بيارغونې د ټيم ځـواكـونـو پـه         

په هر صورت، دا د قضيو په لړ  89. مالتړ دغه حالت ته چيلنج وركړي
كې يواځينۍ ولسوالي وه، چيرته چې يو محلي قومندان د ولسوال 

 ). كال 2005اګست او نومبر (له ولسواالنو سره د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى مركې، فارياب او ننګرهار 86

 ). كال 2006جون (د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى مركې، د ناحكومتي سازمان چارواكي، پكتيا 87

 ). 2005نومبر (د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى مركې، د نړيواله موسسى چارواكى، ننګرهار 88

مالتړ او نفوذ په مټ كار  ل دد فارياب واليت په يوه ولسوالۍ كې د لوى څارنوال دفتر يو محلي څارنوال له كار څخه ايستي وو، خو هغه شخص بيا هم په دفتر كې د ولسوا89
 ). كال 2005(د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى مركې، فارياب : كاوو، او په رسمى توګه د هغه بست څخه الس په سرو ؤ
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 .   پريكړې په پرلپسى توګه باطلولى

په يو څو ځايونو كې، ولسوال ادعا كوي چـې ددغـه راز مشـورتـي             
شورا ځاى يې نيولى چې د نويو سازمانونو سره د اړيكو پـلـوي ده،     
خاصتاً د ملـي پـيـوسـتـون پـروګـرام پـه چـوكـاټ كـې د ټـولـنـې د                               

په كومو ځايونوكې چـې دغـه ډول مسـايـل              90. پرمختګ شوراګانو
واقع شوي نو تر ټولو عام او معمـول اړيـكـه يـا رابـطـه د ټـولـنـې د                      
پرمختګ شوراګانو ته د شـخـړو او النـجـو راجـع كـول دي، خـو د                      
هرات واليت په يوى ولسوالۍ كې ولسوال د اسـنـادو د اعـتـبـاري            
كولو لپاره په اسنادو مهر لګاوه څو د ارباب پر ځاى چې مخكې يې 
سيمه ايز پرمختيايي فعاليتونه پرمخ بيول، د سـيـمـي پـرمـخـتـګ            

د هرات واليت په يوه بلـه ولسـوالـۍ كـې،            91. شورا ته د منلو وړ وي
ولسوال د ټولنې د پرمختګ شورا غړي په خپل مشورتي شورا كـې  

تر ټولو غښتلي بيلګې د ولسـوال پـوهـه او مـهـارت او د                  .  شاملول
هرات په واليت كې د ټولنې پرمختګ د شوراګانو مشروعيت دي،   
چې په بالـقـوه ډول د مـلـي پـيـوسـتـو پـروګـرام د تسـهـيـلـوونـكـو                               

ټوك كې پـرى بـحـث       5همكارانو پياوړتيا لكه څنګه چې په الندني 
 . شوى، منعكسوي

 ملكان او قريه داران    

يو ملك يا قريه دار پـه مـوثـره تـوګـه د ولسـوالـۍ د چـارواكـو يـا                         
د ټـولـنـو او ولسـوال           ( ولسوال او ټولنو ترمنځ مينځـګـړې شـخـص         

دى چې د ملك يا قريه دار دغه )  ترمنځ خبرى او اترى همغاړى كوي
پـورى نـيـټـې پـه             1979رول د پاچاهۍ او جمهوريت دورو څخه تر   

دغه اشخاصو په غير مستقيم شكل د مركـزي حـكـومـت       .  بركې لري

 اربكۍ: چوكاټ 2. 4
كلونو په بهير كې په څو محلي شرايطو كې اهميت او              2005-2006د امنيت په تأمينولو كې د محلي مليشه وو رول په افغانستان كې د                 

د څيړنې په بهير كې د موردي واليتونو په منځكې، د پكتيا په واليت كې اربكيان چې د اربكۍ جمع اسم                          . نومياليتوب ترالسه كړې  
د خپلى دفاع لپاره هرى ولسوالۍ ته پنځوس سړي چمتو كيده چې هريو              . دى، منسجميدل چې د قومي مليشه وو يو بڼه يې تشكيلوله          

په افغانستان كې د ملګرو ملتونو د مرستندويه  هيأت او د افغانستان د بشري حقونو د                         . افغانۍ وركول كيدى     2000ته د مياشتى     
خپلواك كميسيون د مامورينو په ګډون، د ټولنو او حكومت ترمنځ منځګړو فعالينو په عمومي صورت دغه پرمختګ مثبت ازوه،                          

 .نه داچې د پوليسو لپاره يو تعويض –خو ټينګار يې كاوه چې اربكيان يوه بشپړتيا وه 

لكه څنګه هغوى د محلي قومونو او قبيلو څخه دي، نو لدى كبله د سيمې د وګړو                     . د اربكي كار د پوليسو د فعاليت څخه توپير لري           
د سرحدونو او . (هغوى په سيمه كې خلك پيژني او پوهيږي چې په بغاوت يا بلوايي حالت به څوك فعال كس وي. لخوا يې مالتړ كيږي

 )كال جون 2006قبايلو چارو د اداره مامورين، پكتيا، د 

په تاريخي توګه او د پښتونوالۍ په موضوع كې چې د پښتنو دوديز قومي قانون دى، اربكيان چيرته چې اړتيا وي د جرګو د پريكړو                           
اربكيان په قومي شكل مالتړ كيږي او لدى پلوه د يوى ټولنې د دفاع چارى په هغه سيمو كې                     . د غښتلى كولو په موخه هم منسجميږي      

چې په زياته توګه يا يواځې د يوى فرعي قبيلى خلك پكې اوسيږي هم په اسانه توګه ترسره كيدى شي، لكه څنګه چې په پكتيا كې د                             
په څو مليتي ولسواليو يا په هغه سيمو كې چيرته چې قومي مشرتابه د                   . زومت ولسوالۍ په استثناء ډيرو ولسواليو ته راجع كيږي           

چارواكۍ د نورو بڼو سره ګډ وي لكه د مځكې ملكيت يا وسله وال مليشه نوي جوت شوي، او لدى امله نورو سيمو ته ددى مفهوم يا                              
اربكيان د سهيلي لور په معينو واليتونو كې هم په غلط ډول د افغان ملي كومكي                           . مفكورى غځول دقيقى پاملرنې ته اړتيا لري          

 پوليسو سره مقايسه كيږي

 ). كال د چنګاښ مياشت 1384(د افغانستاند څيړنې او ارزونې د ادارى مركه، ولسوال، هرات 90

  ).كال د چنګاښ مياشت 1384(د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى ګروپى مركه، د نا حكومت موسسى كاركوونكي، هرات 91
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په وړاندى كولو يا استازيتوب كې مهم رول درلود، او په مخكيني 
وختونو كې يې د مالياتو د ټولوونكو په توګه دخـپـل رول لـه الرى          

د ملك اصطالح د يوى عربي كلمى څخـه چـې د       . خپل ځانونه ساتل
او نمونه يې   –واك، ملكيت، او قاعده معنا وركوي سرچينه نيسي 

چې د غيرمستقيم يا ناسم قانون بيلګه تعقيبوي پـه اسـالمـي نـړۍ           
كـه څـه هـم چـې، اوسـمـهـال، د                     92. كې په تاريخي ډول خپـره شـوى    

او همدارنـګـه د نـورو          –ملكانو فعاليتونه، قانوني واك او ګمارنه 
داسى بـريښـي چـې پـه پـراخـه               –فعالينو سره د هغوى مهمه خپلوي 

قبيلوي سيمو او دغـه  -د قبيلوي او غير.  كچه يې بدلون موندلى وي
راز د زيات يا كم بحران لرونكو سيمو ترمنځ د محلي اسـتـازيـتـوب     
متفاوت تاريخي پرمـخـتـګ، پـدى مـعـنـا دى چـې دغـه مـتـقـابـل                          
مناسبات ښايي په مختلفو ځايونو كې د پاموړ مختلف جوړښتونـو  

 .سره داللت وكړي

د فاريا او بدخشان واليتونو په دريو ولسـوالـيـو كـې چـې څـيـړنـې               
پكې ترسره شوى، د ولسواليو چارواكو او ټولنو مطالبه كولـه چـې     

لـه بلـه     .  د ملكانو سيستم دى بند كړاى شي، يا دى لمنځه يوړل شـي   
پلوه، په نورو ځـايـونـو كـې مـلـك پـه ټـيـټـه كـچـه د ولسـوالـۍ د                               
حكومتدارۍ په ترتيباتو كې د يو مركزي شخصـيـت پـه بـڼـه پـاتـى              

مـلـكـان د      ” د ننګرهار واليت د يو ولسوال د وينا پر بـنـسـټ،        . كيدل
 .“ولسوالۍ د چارواكو يا ولسوال او ټولنې ترمنځ د پول مفهوم لري

د مطالعه شويو واليتونو په منځكې، د ملكان رول د نـنـګـرهـار پـه          
هلته هغوى په جرګو، د زيږيدنـو  .  واليت كې ډير ارزښتمن ښكاريده

او ودونو د ثبت، د ودونو په نكاح كې د كورنيو اسـتـازيـتـوب كـې          
ملكان د خپـل نـفـوذ         -برخه اخلي ، او د يو ولسوال د بيان په اساس 

له كبله د ملي پيوستون پـروګـرام لـه الرى د ټـولـنـې د پـرمـخـتـګ                       
د قبيـلـى د مشـر        .  شوراګانو پر ځاى پرمختيايي كارونه ترسره كوي

يا د ملك په توګه د موقف ترمنځ اړيكې ال زياتى مطالعې ته اړتـيـا   
لري، خو لكه څنګه چې ملكان اكثراً د ټولنو لخـوا ټـاكـل كـيـږي دا            
موضوع ښايي داسى وانګيرل شـي چـې ځـيـنـي خـلـك د مـوجـوده                    

 .قبيلوي رولونو سره تضاعف او تداخل كوي

د هغوى د ټاكنو په شرايطو كې، داسى قضـيـې مـونـدل شـوي چـې               
ملكان چې هم د ټولنو لخوا ټاكل كيده او هم د ملكۍ پوسـت يـې د       
خپلو كورنيو د غړو څخه چې د جګړې د لسيزو څخه د مـخـه ټـاكـل           

د نـنـګـرهـار واليـت پـه             .  شوى وو په ميراثي شكل ترالسـه كـړې وو      
مطالعه شويو ولسواليو كې، چيرته چـې دغـه سـيـسـتـم ډيـر مـهـم                    
څرګنديده، د ولسوالۍ چارواكو ادعا كوله چې نوي ملكان د هـرى    

پـه يـوه     .  كورنۍ د مشرانو د نظريو د موافقې لـه الرى ټـاكـل كـيـږي           
قضيه كې چې سيالي كوونكي ملكانو د دى مـوقـف لـپـاره رقـابـت           
كاوه، د حل الره يې دا وه چې دواړه د ولسوالۍ په مشـورتـي شـورا      
چې د ملكانو او د ولسوالۍ د حـكـومـتـدارۍ تـرمـنـځ د جـاري او                     

  93.پرلپسى اتحاد غوښتنه كوي، كې شامل شي

هغوى ممكن د يـوى  .  د ملك د نفوذ او اغيزى درجه هم توپير درلود
واحدى تولنې سره تړاو ولري او يا هم د څو كوچنيو كليو د ټـولـګـې    
سره؛ پدغه قضيو كې د قريه دار اصطالح د بدخشان واليت په څـيـر   

په نورو قضيو كې، لكـه  .  اكثراً په بدلون منونكي شكل عملي كيده
د ننګرهار واليـت، د ولسـوالـۍ چـارواكـو د فـرعـي يـا كـوچـنـيـو                           
ولسواليو چې د منطقې په نوم ياديږي، يو ثابـت او پـيـژنـدل شـوى            
سيستم تشريح او تـوضـيـح كـاوه، چـې هـرى فـرعـي ولسـوالـۍ د                         

په ولسواليو كې چيرته چې مـلـكـانـو       .  ملكانو ثابت شمير يې درلود
يو مشري كوونكى رول لوبوه، د ولسوال او تولنې ترمنځ مينځګړو 
كسانو دغه موضوع ته اشاره وكړه چې دغه اشخاص د خپل مـوقـف   

. يا منصب لپاره د ټولنې يا حكومت لخوا كوم مالي مـالتـړ نـه لـري          
ځواب ويونكو ادعا كوله چې ددى خبرى علت دا دى چې پـه ځـيـنـو         

 . د دغه پاڼى ليكونكى د داود عمرى او پلوشه كاكړ د پخوانۍ څيړنې څخه مننه كوى92
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د ولسوالۍ په ټيټه كچه كې د حكومتدارۍ د فعـالـيـتـونـو      
په تنظيم كې بدلون پدى معنا دى چې د حكومـت جـوړونـى      
هڅې داسى بريښي چې ښـايـي پـه مـخـتـلـف ځـايـونـو كـې                     

 . متفاوتى او نه ورته پايلى ولري
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وختونو كې ځينى مـلـكـان كلـه چـې پـه اخ و ډب كـې د دوو ډلـو                               
اخـلـي،   )  رشـوت ( ستونزى او النجې هواروي نو د هغوى څخه بـډى    

او همدارنګه هـغـوى د نـاحـكـومـتـي سـازمـانـون د مـرسـتـنـدويـه                            
پروګرامونو څخه هم بډى اخلي چې پـه ټـولـنـو كـې خـلـكـو بـانـدى                     

كـه  ” دغه مامورينو دى خـبـرى تـه اشـاره وكـړه چـې                 .  مرستى ويشي
حكومت ملكانو ته تنخواوى وركړي، نو كيدى شـي چـې هـغـوى د           

   94.“رشوت او فساد څخه الس واخلي

په ځينو واليتونو كې چې مطالعه شو، هلته د ارباب اصطـالح ددى    
لپاره استعماليږي چې په ټولنو يا د څو ټـولـنـو پـه مـنـځـكـې نـفـوذ                 

پداسى حـالـكـې چـې پـه يـو څـو                .  لرونكي او ځواكمن خلك وښيي
نورو سيمو كې د يو ارباب او يو ملك ترمنځ لږ توپـيـرونـه مـوجـود        
وو، په عمومي شكل بزګر د مځكه لـرونـكـو لـخـوا د جـوت تـاثـيـر                  

چې ښايي او يا هم نه ښايي د يو رول سـره چـې د مـحـلـي                  –الندى ؤ 
په ځينـو  .  چارواكو په وړاندى د ټولنو استازيتوب كوي، انډول شي

سيمو كې، د اربابانو په نفوذ كې د انحطاط يا پريوتنه د ټـولـنـې د          
پرمختګ شوراګانو په څير د جوړختونو د رامنځته كيدو په پـايلـه     

 95.كې رپوټ وركړل شوي

د ولسوالۍ الندى كچه كې د حكومتدارۍ د فعاليتونو په تـنـظـيـم       
كې بدلون پدى معنا دى چـې د حـكـومـت جـوړونـې هـڅـې داسـى                        
بريښي چې ښايي په مختلفو ځايونو كې متفاوت او نه ورته پـايـلـى    

په هغه وخت كې چې د ولسواليو او د ټولنيز تنظيـم د ټـيـټـى         .  ولري
لـټـون ازمـويـل       “  نمونـى ” كچو ترمنځ د متقابل عمل لپاره د معياري 

د بـيـلـګـې پـه تـوګـه،              .  كيږي، ددغه راز هڅو پايلى به توپيـر ولـري    
چيرته چې د واليـتـي پـرمـخـتـګ شـوراګـانـې رامـنـځـتـه شـوي، د                         
ولسواالنو او د يادو شويو پرمختيايي شوراګانو ترمنځ اړيكـې او    

. رابطې د موجوده فرعي ولسواليو د ترتيباتو پوسيله مشـروطـيـږي   
دغه كتنه او مشاهده هغه ولسواليو ته مربوطيږي چې د سـيـمـه ايـز       
ملي پرمختيايي پروګرام الندى د ولسوالۍ پرمختيايي اسـمـبـلـى       
پكې تاسيس شوي، چيرته چې دا تمه كيداى شي چې هـغـه رولـونـه       

يا برخې چې د دغه نويو ارګانونو لـخـوا پـغـاړه اخسـتـل كـيـږي، د                 
 . محلي فرعي ولسواليو كړنالرو تابع به وي

په عمل كې، د ولسوالۍ چارواكي، هم ولسواالن او هم د محكـمـې   
مامورين، زيار نه باسي څو د رسمي حكومت واك او اختيار ټولنـو  

په عوض كې، هغوى په ټولنو كې شـخـړو او النـجـو يـا            .  ته وغځوي
مناقشو او مباحثو ته ترجيح وركوي، او په مشـورتـي جـوړښـتـونـو         
تكيه كوي څو د غيررسمي الرو او كـړنـالرو پـوسـيلـه د شـاوخـوا                    

د حـكـومـت د حضـور غـځـونـه يـا                   .  چاپيريال پريكړې متأثـره كـړي    
پراخونه د رسمي او غيررسمي واك د يو حساس توازن باندى تكيه 
دى؛ دا موضوع د تاريخي نمونو سره چې نولسمې پـيـړۍ تـه راجـع         

 .كيږي، همغاړى ده

د حكومت استازي چې د پردو يا بهرنيانو په څير د خپلو موقـف يـا     
منصب څخه باخبر دي مروجې محلي شوراګانې د شخړو او النجو د 

     96.حل او د حكومت د پاليسيود افهام او تفهيم ځاى ګڼي

پدى سطح د هر تخنيكي ريفورم احتمالي پايله دا ده چې هغـوى بـه     
مشروطيږي يـا د غـيـررسـمـي سـازمـانـونـو لـه الرى بـه د مـحـلـي                                 
. حكومتدارۍ د سياسي ابعادو سره په برابر ډول يا يوشان كار كوي

برخه دداسى يو ريفورم چې يادګيرنه يې وشوه، د ملي پيوسـتـون     5
پروګرام، لكه څنګه چې نوموړى پروګرام محلـي سـيـاسـي ابـعـادو           

 . سره متقابل عمل كوي، پايلى تشريح كوي

د متناقضه حكومت ”واليان، ولسواالن او  3. 4
 “جوړونه

مخكينۍ دوه برخى څرګندوي چې په افـغـانسـتـان كـې والـيـان يـا                 
هـغـوى پـه رسـمـي          .  ولسواالن هم قانوني او هم بالفعل رولـونـه لـري     

توګه د ځينو اداري مسؤليتونو سره د خپل قانوني واك په چـوكـاټ   
هغوى د اجراييې قـوى مـحـلـي         .  كې د نظم او تنظيم ستر رول لوبوي

 ). كال د لړم مياشت 1385(د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى مركه، د ولسوال قايم مقام، ننګرهار 94

 )2006-2005(د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى مركې، د ټلونې غړې، هرات او باميان 95

  .مخ6نويل كريمى، د كليو انستيتيوت څخه د ملى او نړيوالو فعالينو برداشت، 96
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استازي دي، او همدارنګه مركز ته د محلي پيښـو پـه اړه د رپـوټ            
وركوونى پرمهال د مركز څخه احكام او نور فـرمـانـونـه پـه رسـمـي              

 . توګه څرګندوي

دغه ابهام او پيچلتيا چې د واليانو او ولسواالنو ريښتـنـى رول تـر        
پوښښ الندى راولي د شلمى پيړۍ په ټـول وخـت كـې د هـغـوى پـه                 
پياوړي رول كې تاريخي ريښى لري، او د هغه حقيقت لـه املـه چـې        
هغوى په يو وخت كې هم د كورنيو چارو د وزارت او هم د ولسمـشـر   

سربيره پر دى، والـيـان او         .  د دفتر استازي وو او دي، تركيب شوى
ولسواالن د پوليسو فعاليت په اداره كولو او څارلو كې مـبـهـم رول      

كه څه هم چې، د پوليسو قانون دا مـوضـوع مشـخـصـوي چـې               . لري
الندى فعاليت كوي، د   “  الرښوونى”پوليس د واليانو او ولسوالو د 

كورنيو چارو وزارت فرمان هم واليان او هم ولسواالن د پوليسو پـه  
د فعاليتونو د الرښوونو څـخـه مـنـع         “  تكتيكي يا په عملياتي كچه”

د پـولـيـسـو     )  واليان او ولسواالن( كوي، پداسى حالكې چې هغوى 
    97.قومندانانو ته د اجرايوي امرونو په ليږلو هم مسؤلوي

لدى كبله په افغانستان كې د رسمي سيمه ايز حكومت يو ډير مـهـم     
لكه څنـګـه   :  شكل د دوه ګوني مخونو سره د اداري سيستم تجربه ده

چې د واليانو او ولسواالنو دفترونه دي، او همدارنګه لكـه څـنـګـه       
لكه څنګه چې د   .  چې په سيمه ايزه كچه د وزارتونو نورى ادارى دي

نړيوال بانك لخوا يادداشت شوى، د فعالينو دغـه دوه ټـولـګـې د             
قدرت يـوه بـرخـه چـې تـړلـى مـحـلـي حـكـومـت پـه بـركـې لـري نـه                                    

په يو قسم يـا  “  سيستماتيك تضاد” تشكيلوي، بلكه د يو بل سره د 

د دغه تضادونو او اختالفونو غوره او څـرګـنـده          98. بڼه كې اوسيږي
بڼې د ولسوالۍ په كچه د مامورينو د ګومارنو په متأثره كولو كـې،  
د واليتي بودجې په نشتوالي كې د واليتي پرمختيايي پالنونـو پـه     
پرمخ بيولو كې، او د اړوند محلـي ادارو پـوسـيلـه د مصـارفـو پـه                  

دغـه رولـونـه      .  تاييد او السليكولو كې د والي او ولسـوال رول دي         
مينځګړ توب د دخيلو انفرادي اشخاصو د كيفيت يا بڼې او قـدرت  

 . پوسيله كيږي

ددغه دوه ګوني سيـسـتـم اصـلـي        “  حكومت د متناقصى جوړونى” د 
كال راهيسي دواړه د    2001مبدا او منشأ د واليانو د تاريخي رول او 

لنډ مهال بحران د ادارى اجندا او د اوږد مهـال حـكـومـت جـوړونـې           
ددغه تګالرو يوځايي ټينګار او مقاومـت د     99. اجندا تر شا واقع ده

تړلي، په سرچينو سمبال، او په سيمه ايزه كچه د رسمي حكومـت د    
موثر سيستم پرمختګ څخه په زياتيدونكي توګه مخنيـوى كـوي،     
او د اجرايوي او استازو چارواكو ترمنځ توازن كې نامناسب بدلـون  

كال د اګست په مـيـاشـت كـې، د والـيـانـو د                   2007د . رامنځته كوي
دفترونو د ادارى او تنظيم دنـده د ولسـمـشـر د فـرمـان پـوسـيلـه د                      
كورنيو چارو وزارت څخه د سيمه ايـزې حـكـومـتـدارۍ خـپـلـواك               

د ليكلو پرمهال، دا څرګنده نوي چې دغـه    .  مديريت ته وسپارل شوه
مهم او ستر تشكيالتي ريفورم به د سيمه ايز حكومت د جوړښتونو 
په كاري چوكاټ كې د واليانو د دفتـرونـو پـه ټـولـو بـرخـو كـې څـه                    

وكوالى “ اړيكو حكومت”ترڅو چې د . اهميت او ځانګړتياوى ولري
شي چې حكومت سره چې په بـنـيـادونـو مـتـكـي دي پـه ښـه تـوګـه                        
 .همغاړى نشي، اختالفونه، تناقض او نامنسجمتيا به دوام لري

 . كال د زمرى مياشت 1386بروسل، /كابل: ، نوموړى ډله138د اسيا بنياد راپور بحرانونو سره د مبارزى نړيواله ډله، د افغانستان د پوليس سمون،  له97

 . 35-31كال،  2007نړيوال بانك، : واشنګتن، دى سىوړانديز او حكومت دارى په افغانستان كې، چوپړ په سيمه ييزه كچه د نړيوال بانك، 98

كال د  1385(م ټوك، لومړۍ ګڼه 14د دولت جوړونې اجندا او نړيواله بوختيا، نړيواله سوله ساتنه، : هيمش نيكسن او پونزيو، په افغانستان كې ديموكراسى رامنځته كول99
  .40-26): مروغومى مياشت
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په افغانستان كې د ټولنې په كچه حكومتداري هغه درجې په بركـې  
لري چې په تاريخي توګه د موجوده يا پـرځـاى رسـمـي حـكـومـت د                
جوړښتونو الندى رامنځته شوى وي، چې په عادي ډول ولسـوالـيـو    
ته، يا د وخت په اوږدو كې د فرعي ولسواليو يا عالقداريو او يا هم 

پداسى حالكې چې د شلمې پيړۍ پـه    .  د حوزو په كچه غځيدلى وي
بهير كې مركزي حكومت يا د هغى واكمنو په ډيرو سيمو كـې خـان       
يا ملك د محلي همغاړى كوونكى په بڼـه كـې چـې د حـكـومـت او                 
ټولنې ترمنځ اړيكې تسهيـلـوي درلـود، ددغـه شـخـص شـهـرت او                   
مشخصات په مختلف ځايونو كې د مختلف مقياس او مـيـتـودونـو     

په ځينو مواردو كې هغوى د بهر څخه ګومـارل  .  په اساس ټاكل كيده
كيده، خو په زياتره حاالتو كې به هغـوى د وراثـت، مـلـكـيـت يـا د                  

 . دواړو پوسيله له پخوا راپاتى د رهبرۍ مقام درلوده

په تولنو كې د رسمي حكومت د ارګانـونـو او مـامـوريـنـو مـحـدود               
. حضور پدى معنا ندى چې هلته حكومتداري په الره نه اچول كيـږي 

د ملګرو ملتونو پرمختيايي پروګرام  محلي حـكـومـتـداري داسـى        
محلي حكومتداري دسازمانونو، ميكانيـزمـونـو يـا       ” تعريفوي چې 

طريقو د پروسو يو سټ دى چې د هغى له الرى وګـړي او د هـغـوى              
ډلى كوالى شي خپلى ګټى او اړتياوى په څرګنـد ډول بـيـان كـړي،           
خپل اختالفونه حل او په محلي كـچـه خـپـل حـقـوق او الـزام مشـق                   

  100.“كړي

د ټولنې په كچه د ناحكومتي فعالينو او جوړښتونـو يـوه لـيـكـه يـا             
لړۍ د حكومتدارۍ تر نفوذ الندى مختلفو ځـايـونـو كـې فـعـالـيـت             

د هغه تعريفونو په پام كې نـيـولـو سـره چـې ددغـه رپـوټ پـه                   .  كوي
لومړي برخه كې معرفي شول، د ټولـنـې پـه كـچـه د حـكـومـتـدارۍ                  
تحليل او تجزيه بايد د فعالينو او جوړښتونو دغه ليكه يا لړۍ او د 

. رسمي او غيررسمي ترمنځ اړيكې او مناسبات په پام كې ونـيـسـي     
په افغانستان كې د حـكـومـتـدارۍ د دغـه تـاريـخـي فـعـالـيـنـو او                        

دا .  چوكات كـې وړانـدى كـيـږي         5.1جوړښتونو يو ناپييلې لست په 
مهمه ده چې په ټول هيواد كې ددغه فعالينو او جوړښتونو د خـپـور     

بدلونـونـه يـوازى      .  والى او نفوذ په فرق او بدلون باندى تاكيد وشي
په توكمي يا سيمه ييز تفاوت باندى تمركز نكوي، بلكه د انـفـرادي   

 . ټولنو په تاريخ او حاالتو پورى هم مربوطيږي

م كال كې، د هيواد په ځينو سيمـو كـې د مـلـي پـيـوسـتـون                 2003په 
پروګرام، په ملي كچه د ټولنې پواسطه د پـرمـخـتـګ يـو پـروګـرام                

دغه پروګرام تر هغى وروسته كلونو كې پـراخ شـو، د         . رامنځته شو
كال په وروستيو نوموړى پروګرام كابو د هيـواد د نـيـم څـخـه             2007

د ټـولـنـې پـواسـطـه           .  زياتى ټولنې يې تـر پـوښـښ النـدى راوسـتـى              
پرمختګ پروګراماتيكو منځګړتوبونو ته راجع كيږي چې د ټولنـې  
په برخه اخيستنه، واك وركولو، محلي همكاريو، او د ټـولـنـې پـه           
كچه د پرمختيايي پروژو لپاره د سرچينـو پـه چـمـتـو كـولـو كـې د                   
ټولنې ظرفيت يا د ټولنيزى پانګى په پـرمـخـتـګ بـانـدى ټـيـنـګـار                 

     101.كوي

د ملي پيوستون پروګرام الندى په تفصيل سره توضيح شـوى، چـې     
 60000تـر    ( موخى يې د محلي پروژو لپاره د سـيـمـه يـيـزى بـودجـى                  

د چمتو كولو پرمهال د ټولنې د حكومتـدارۍ پـه     )  امريكايي ډالرو
دغه پـروګـرام د     .  جوړښتونو كې د مهمو بدلونونو رامنځته كول دي

پروژو په ټاكنه كې د ټولنې ګډون يا برخه اخيستنه تشويـقـوي او د       
دغـه  .  هغوى په تطبيق كې د ټولنې مرستى او همكارۍ ته اړتيا لـري 

برخه هغه نتايج تشريح كـوي كلـه چـې پـه مـلـي كـچـه د ټـولـنـې د                              
پرمختګ پروګرام د هيلو او اميدونو څخه ډك مقاصد او د تطبيـق  
پيچلو جوړښتونو سره په يو داسى شرايطو كې رامنځته كيږي چـې    
مغلق، مختلف، او د ناحكومتي حكومتدارۍ سره متـراكـم حـالـت       

د څيړنې د مـونـدنـو د الزيـات تـفـصـيـل بـحـث چـې د مـلـي                              .  ولري
پيوستون په پروګرام افغانستان د څيـړنـې او ارزونـې د ادارى پـه               

د نه مركزى كولو په اړه د عمل ګډه يادونه، سيمه ييزه حكومتدارى او كليواله او ښارى : د ملګرو ملتونو د پرمختګ پروګرام، د پرمختګ لپاره نه مركزى حكومتدارى100
 . د ملګرو ملتونو د پرمختګ پروګرام: پرمختګ، نيو يارك

 . كال 2003نړيوال بانك، : د څيړنې يو ميتود، واشنګتن: د نړيوال بانك د فعاليتونو د ارزونې له څانګې څخه اخستل شوى، سيمه ييز پرمختګ101

د مـحـلـي      :  د ملي پيوستون پروګرام او د سيـمـي د پـرمـخـتـګ شـوراګـانـې                . 5
 حكومت بدلون
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د ټولنې د حكومتدارۍ بدليدونكى؟ په افغانستان كې ” كاري پاڼه 
     102.كې وړاندى كيږي“ د ټولنې د پرمختګ شوراګانې

ددغه څيړنې غوره او مهمه مـونـدنـه دا ده چـې هـر څـو كـه د مـلـي                          
پيوستون پروګرام د معياري كړنـالرو پـرمـخـتـلـلـى سـټ دى او د                   
ټولنې پواسطه د پرمختګ د نړيوالو كړنالرو په اساس طرح شوى، 

دغه بدلون په خپله د   د افغانستان د ټولنو حقيقت پدى معنا دى چې
ملي پيوستو پروګرام د ارزولو او سنجولو په پام كې نيولو كـې، د      
جوړښتونو په ثبات او دوام كـې چـې دا يـې لـري، او د حـكـومـت                        
جوړونې په ستر كاري چوكاټ كې د دغـه جـوړښـتـونـو ځـاى او پـه                
افغانستان كې د سيمه ييزې حكومتدارۍ په تدريجي تكـامـل كـې      

 104.اړين او ارزښتمن دى

 . كال 2008د افغانستان د څيړنې او ارزونې اداره، : د سيمه ييزه حكومتدارۍ بدليدونكې څيره، په افغانستان كې د ټولنو د پرمختګ شوراګانې، كابل: هيمش نكسن102

 . د دغه پاڼې ليكوال له پلوشه كاكړ او جنيفر بريك څخه د دغه جدول د جوړولو لپاره مننه كوى103

د يارك : ، د ملى پيوستون د پروګرام د منځنۍ مودى د ارزونې راپور، افغانستان، يارك او كابل. د ملى پيوستون د لومړۍ مرحلې اصلى ارزونه، باراكات او نور كسان104
 . كال د غويى مياشت 1385پوهنتون او د افغانستان د كليواله بيارغونې او پرمختګ وزارت، 

 103د ټولنې د حكومتى چارواكو او جوړښتونو بيلګې: 1. 5جدول 
 جوړښت/چارواكې نور نومونه معنى/ دنده

 اشر   ډله ايز كار
د وسله والو مريدانو يا تابعينو سره سيمه ايز مشر څوك چې د ټولنې د دفاع يا په جـرګـو كـې      

 برخه اخيستنه او يا هم د وسله والو سړو د كنټرول په سر واك چلوي
 قومندان قومندان

جرګه هغه شورا ده چې د ستونزو د راپورته كيدو پرمهال د هغى د حلولو په موخه سره غونـډه  
ستونزى چې د جرګې له الرى هواريږي د مناقشو او مباحثو څخه تر د ټوليز مـلـكـيـت د       .  كوي

 .څارنى مسألى په بركې لري

 جرګه  

ستر ځمكه لرونكى چې په ټولنه كې سرچينى كنټرولوي؛ كرونډه ګرو ته دندى برابروي يعنـى  
هغوى ته په خپله ځمكه كې كار وركوي او اجاره نيوونكو ته ځمكه چمتو كوي؛ همدارنګه په 

 .شخړو او النجو كې مينځګړتوب كوي

زمينـدار، بـيـګ،      
اربـــاب، ســـردار،    

 نواب

 خان

مناقشى او مباحثى حـلـولـى شـي؛ د ټـولـنـې ټـولـيـز                     .  د حكومت او ټولنې ترمنځ استازى دى
 .ملكيت څخه څارنه كوى

 ملك ارباب، قريه دار

 ميراب خده دار، ميوراب .د ټولنې د اوبو كانال كنټرولوونكې دى؛ د كانال د څارنې او مراقبت دنده پغاړه لري
ــي،    دوديز قانون ــولــ ــونــ ــتــ پښــ

 مدنيت، معرفت
 رواج

اق ســقــال، مــلــك      “سپين ګيري”رهبران، په عام ډول د ټولنيز سازمانونو يا قومي ډلو نارينه مشران، 
 ګذرو كالنتر

 ريش سفيد

 شرعيه شرعيات اسالمي قانون پوهنه
شورا په ځينى حاالتو كې د جرګې په برابر وي، د ستونزى د خصوصي حـلـولـو پـه نسـبـت پـه                
ځينى وختونو كې د دريدونكي غړيتوب او د جاري حـكـومـتـدارۍ رولـونـو سـره رابـرڅـيـره                 

 .كيږي

 شورا جلسه

مذهبي مشران چې لمونځ كوونكو ته الرښوونه كوي، هغوى ته وعظ او نصيحت كوي، او پـه  
ټولنه كې د اخالقي قضاوت قدرت لري؛ همدارنګه د شرعي نقـطـې نـظـر څـخـه د شـخـړو او                   

 .النجو په هوارولو كې دخيل دي

ــب،       ــالـ ــالح، طـ مـ
صوفـي، مـوخـي،      

 موخياني

 علما
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 د ملي پيوستون پروګرام  1. 5

د ملي پيوستون پروګرام د ټولنې پواسطه يو ملي پرمختيايي                      
پروګرام دى چې د كليو د پراختيا او بيارغونې د وزارت لخوا پرمخ 
بيول كيږي او د بيالبيلو دوه اړخيزو او څو مليتي بسپنه                                    
وركوونكو لخوا تمويليږيو، چې ډيره برخه يې د افغانستان د                       

نوموړې پروګرام د      105.بيارغونې وجهي صندوق لخوا چمتو كيږي       
تسهيلوونكو همكارانو لخوا چې د نړيوالو او ملي ناحكومتي                   

د يوى ادارى   )  UN-Habitat(سازمانونو او همدارنګه د ملګرو ملتونو       
دغه تسهيلوونكي همكاران د        .  څخه تشكيل شوي، پلى كيږي          

ټولنې د پرمختګ شوراګانو ټاكنه تسهيلوي، د ټولنې د پرمختګ           
شوراګانو سره مرسته كوي څو د ټولنې د پرمختګ هغه                                     
لومړيتوبونه تشخيص كړي چې بايد د بودجې د تخصيص له الرى              
چې په دريو قسطونو يا برخو كې وركول كيږي، په نښه شي، او د                    

 .پروژى په تطبيق كې مرسته او همكاري كوي

لـومـړى، دغـه      .  د ملي پيوستون پروګرام دوه بيان شوى موخى لـري   
د ټـولـنـې د پـرمـخـتـګ              :  پروګرام يو محلي پرمختيايي نـوښـت دى    

شوراګانو د تركيب يا جوړښت له الرى دغه پروګرام ټـولـنـې سـره د           
فرعي پـروژو  ” داخلي سرچينو او اړينو وسايلو  په چمتو كولو كې د 

په ټاكنه او تطبيق كې چې د ټولنې پوسيله اداره كيږي او  بيا رغونه 
 . مرسته كوي“ او پرمختګ په بركې لري

دويم، دا پروګرام د محلي حكومتدارۍ يو نوښت دى چې موخه يـې  
“ د ټولنې په كچه د غښتلى حكومتدارۍ لپاره د بنسټونو ايښـودل ” 
د دى پروګرام د تطبيق حقـيـقـت او د افـغـانسـتـان سـيـاسـي                    106. دي

شرايط پدى معنا دي چې بيالبيل وزارتي فعـالـيـن، د سـيـمـه يـيـز               
حكومت چارواكي، تسهيلونكي هـمـكـاران، او حـتـى ټـولـنـيـز او                  
عنعنوي چارواكي د پروګرام په دغه دوه موخو باندى پـه مـخـتـلـف          

دغه ابهام پـه افـغـانسـتـان كـې د سـيـمـه يـيـزې                        .  شكل تاكيد كوي
كې د ملي پيوستون پروګرام “  لرليد” حكومتدارۍ لپاره په يو پراخ 

 . د جوړښتونو بشپړتيا په نقيض ډول متأثره كړې ده

 د ملي پيوستون د پروګرام تطبيق 

د ټولنې په كچه، دغـه پـروګـرام د ټـولـنـې پـواسـطـه د پـرمـخـتـګ                          
ځانګړې تطبيقي سايكل يا دوران په مناسب او مـنـصـفـانـه ډول  د            

لومړې، تسهيلوونكى همكار ټولنې .  فكر او تصور لمخى تعقيبوي
ددغه مدني پوهنې مرحلـى پـه پـام        .  ته د پروګرام اساسات ورپيژني

كې نيولو سره، تسهيلوونكى همكار د ټولنې د پـرمـخـتـګ شـورا            
د ټولنـې  .  لپاره يوه ټاكنه تنظيموي، كوم چې بيا خپل آمرين تعينوي

سره د سال مشورى د يوى پروسى لـه الرى د ټـولـنـې د پـرمـخـتـګ                   
شورا د ټولنې په يو پرمختيايي پـالن كـې د ټـولـنـې د پـرمـخـتـګ                    
لومړيتوبونه تشخيص او په ګوته كوي، او بيا د مشخصو موضـوع  
ګانو لپاره د ملي پيوستون پروګرام ته د بودجې د تمويل غـوښـتـنـه       

د فرعي پروژى د پلى كولو په بهير كې ټولنه بايد محلي تهيـه  .  كوي
د مـلـي پـيـوسـتـون           .  او تداركات او د بـودجـى اداره پـرمـخ بـوځـي              

پروګرام د تطبيق په بهير كې، د دوه كلونو څخه وروسته د ټولنـې د    
پرمختګ شوراګانو د بيا ټاكنې لپاره وختي تياري او د بـودجـې د       
دويم كوچني تخصيص د معرفي كوونې څخه په زيـاتـه انـدازه الس        

كال كې، دا پروګرام دويمى مرحلى ته داخـل     2007په .  اخستل شوى
، په كوم كې چې د پـروګـرام د         “ د ملي پيوستون دويمه مرحله” شو، 

مديريت يا د اداري جوړښت او د ملي پيوستون پوسيلـه د پـه نښـه          
شويو نويو ټولنو لپاره د پروګرام په تطبيقـولـو كـې تـعـديـل راوړل             

ددغه فصل پاتى برخه د ملي پيوستون پروګرام د معيـنـى   .  شوى دى
سـايـكـل د      “  ځـانـګـړي   ” او مشخصى څيړنې موندنـې د پـروګـرام د            

 .تطبيق په حدودو كې خالصه كوي

 د ملي پيوستون د پروګرام معرفي كول  2. 5

د ننګرهار په واليت كې د ټولنې د پرمختګ شورا يو غړي داسى 
كلــه چــې دوى راغلــه دا پــروګــرام د نــورو ډيــرو                       :  وويــل چــې   

ناحكومتي سازمانونو په څير  چې مونږ سره به يې وعدى كـولـى     
خو په خپلو وعدو به يې وفانه كوله، او له همدى كـبلـه مـونـږ پـه            

مونږ فكـر كـاوه چـې كـه دوى واقـعـاً                 .  دوى باندى باور نه درلود

 .هماهنګي ښه د ملى پيوستون د پروګرام په هكله په عمومى توګه د بويسن ليكنه، له بى حقوق رعيت څخه تر ښاروند پورى، او پلوشه كاكړ، د ملى پيوستون105

كال د فعاليتونو الرښود ته په دغه فصل كې رجوع شوى ده ځكه چې د څيړنې د دوران په زيات مهال  1383، د )تله 1383(د ملى پيوستون پروګرام، د فعاليتونو الرښود 106
 . او ور پسى ټوكونه هم وو. كې دغه د فعاليتونو الرښود په كار ؤ
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 د ملي پيوستون  د پروګرام مبدا او منشأ او تر اوسنۍ نيټې پورى پرمختګ   : چوكاټ 1. 5
كال د جون په مياشت كې  2002د ټولنې د چټګ واك و ركوونى او د عامه كارونو پروګرام د يو عنصر په توګه د ملي پيوستو پروګرام د 

كال كې د ملي لومړيتوب د لومړيو شپږو پروګرامونو څخه چې د ملي پرمختګ كاري چوكاټ الندى رامنځته  2003رامنځته شو او په 
، د )شورا، جرګې، او اشر يا ډله ايز ټولنيز كار(د ملي پيوستون پروګرام د افغاني دوديزو كړنالرو . شوي، د يو پروګرام ځاى يې ونيوه

لكه په (سال مشورى او ګډون يا برخه اخستنى اسالمي اساساتو ته ترجيح، او د ټولنې پواسطه د پرمختګ د نړيوالى تجربى 
 :كال د مارچ مياشت 2007د . د يو تركيب پر بنست والړ دى) اندونيزيا كې د كيكامتن په څير پرمختيايي پروګرام

كليواله ټولنو لپاره منځته  21420واليتونو كې د  34پالن شويو ټولنو څخه په  32769د ملي پيوستون پروګرام په ملي كچه د  −
 راغلى وو؛

 ټولنيز پرمختيايي پالنونه بشپړ شوي؛ 16068شوراګانې ټاكل شوى وى او  20502د ټولنې د پرمختګ  −

 فرعي پروژى تصويب شوي؛ 36310 −

 .فرعي پروژى بشپړى شوي 18434 −
 نيټه 20كال د مارچ د مياشت 2008د ملي پيوستون پروګرام ملي موقف او د واليتي مديريت اداره رپوټ وركوي، : منبع

غوښتل چې مونږ سره مرسته وكړي، نو مونږ ته به يې نيغ په نيغه 
خو كله چې مـونـږ د لـومـړي         .  پيسى راكړى واى، نه داچې پروژى

ځل لپاره د پروګرام پيل وكته، نو مونږ پوه شوو چې مـونـږ بـايـد       
پدى پروګرام كې برخه واخلو او په پرمختـلـلـو كـې يـې مـرسـتـه               

 )كال 2005د ټولنې د پرمختګ شورا غړې، ننګرهار، . (وكړو

 د ټولنې لومړني عكس العملونه         

د ټولنې او د ملي پيوستون پروګرام ترمنځ لومړى متقابل عمل دا ؤ 
چې ټولنې د انسجام لپاره ټاكـل كـيـدى او هـغـوى تـه دا پـروګـرام                     

د څيړنې په ځايونو كې، د پـرمـخـتـيـايـي پـروګـرام           .  ورپيژندل كيده
منځته راتللو په وړاندى عكس العملونو پـه پـراخـه انـدازه تـوپـيـر              

ځينو ټولنو دغه پروګرام ته د ډيـر زيـات شـك پـه سـتـرګـه                    .  درلود
كتل، پداسى حالكې چې نـورو ټـولـنـو خـپـل اسـتـازي د كـلـيـو د                          
بيارغونې او پراختيا وزارت يا تسهيلوونكو همكارانو ته ليږل څو 
د هغوى په ټولنه كې ددى پروګرام د رامنځته كولو لپاره په ټـيـنـګـه     

د ټولنې د غړو، د ټولنې د پرمختګ شوراګانـو، او    .  غوښتنه وكړي
د ټولنيز تنظيموونكو بحثي ګروپ سره مركې تـرسـره شـوى چـې د           
ملي پيوستون پروګرام د رامنځته كولو په وړاندى د ټولنې عـكـس     

 . العمل په تعينولو كې يې د دريو مهمو عواملو پيشنهاد كاوه

په ټولنې يا ولسوالـۍ  / د ناحكومتي سازمانونو تاريخ . 1
 كې د ملګرو ملتونو ګډون      

تر ټولو زيات ذكر شوى عامل چـې د مـلـي پـيـوسـتـون پـروګـرام د                      
منځته راتلو په وړاندى د ټولنې لومړني عكـس الـعـمـلـونـو تـه بـڼـه                
وركوي، په ولسوالـۍ يـا مشـخـصـې ټـولـنـې كـې د نـاحـكـومـتـي                           
سازمانونو او د ټولنې په واسطه د پرمختيايي فعاليت مخلكـيـنـۍ    

په اكثره مواردو كې چې خلكو پدى لړ كې خپـل لـومـړنـي       .  تجربه ده
عكس العملونه ښودل، دغه تجربه د منفي عامل پـه څـيـر تـر بـحـث             

د پنځو تسهيلوونكو هـمـكـارانـو څـخـه درى ټـولـنـيـز                 .  الندى راتله
تنظيموونكي چې تر مطالعې الندى ټولنو كې مشغول وو په خـپـلـو    
مركو كې د ناحكومتي سازمانونو مخكينۍ نابشپـړه ژمـنـى يـې د           

پـه زيـاتـره      .  شكاكيت لپاره د لومړي دليل په تـوګـه څـرګـنـدى كـړې          
قضيو كې دغه ستونزى معين او مشخصو سازمانونو تـه نـه راجـع          
كيږي، بلكه د ناحكومتي سازمان د فعاليت عمومي بدګـمـانـۍ تـه       

كال مخكې يا وروسته تجربو څخه يې ريښـه     2001راجع كيږي چې د 
نيولى چې نتيجه يې د ټولنو پـه يـو مـحـدود شـمـيـر كـې د تـايـيـد                        
پوسيلـه حـمـايـه كـيـده او د پـروګـرام څـخـه د هـغـوى رضـايـت د                                   
تسهيلوونكو همكارانو د هڅو لـه الرى زيـاتـيـده څـو دا مـوضـوع                  
روښانه كړي چې د ملي پيوستون پروګرام په حقيقت كې يو دولـتـي   
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 ).  د ليندۍ مياشت 1383(د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى تمركزى ګروپى مركې، د ملى پيوستون پروګرام ټولنيز تنظيم كوونكې، باميان 107

 ). د زمرى مياشت 1384(د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى تمركزى ګروپى مركې، د ملى پيوستون سيمه ييز تنظيم كوونكې، فارياب 108

د .  پروګرام دى، نه په عادي شكل د يو ناحكومتي سـازمـان نـوښـت        
باميانو په واليت كې په يوه قضيه كې، د ټولنـې پـرمـخـتـګ شـورا           
نوټ كړه چې د ټولنې اوسيدونكو دغه خبره منله او پوهيدل چـې دا    
پروګرام يو دولتي اقدام او نوښت دى، او بدخشان واليـت پـه لـرى          
پرتى سيمـه كـې د يـوى ټـولـنـې پـه اړه رپـوټ وركـړل شـو چـې د                                  
حكومتي راديو اعالم هغوى قانع كړي وو چـې د مـلـي پـيـوسـتـون              
پروګرام يو دولتي اقدام او نوښت دى او هغوى يې هڅول تر څـو پـه     

 . فعاله او ښكاره ډول خپله عالقه څرګنده كړي

په هر حال، د ناحكومتي سازمان مخكينى مشغولتيا د پـروګـرام د     
د دوه تسهيلوونكـو  .  منلو او موافقې په اړه تل هيڅ ډول كار نه كاوه

همكارانو النـدى ځـيـنـو ټـولـنـو پـه خـپـلـو خـبـرو اتـرو كـې ددغـه                                 
سازمانونو له پخوا راپاتى هڅې كله چې د ملي پيوستون پـروګـرام     
ټولنو ته ورپيژندل كيده، په خپلو ولسواليو كې د يو مثبت عـكـس     

لنـډه دا چـې،       .  العمل په لور د مرستى او همكارۍ په څير بيان كړې
په ټولنو كې د ناحكومتي سازمانونو او د ملګرو ملتونـو الس لـرل       
داسى يو فكتور ؤ چې ټولنې ته مـنـونـكـې او يـا قـبـلـوونـكـې بـڼـه                       
وركوي، او كوالى يې شي چې هم په منفي اوهم مثبت الرو كې كـار    

د   –په ډيرو لږو مواردو كې مـثـبـتـې الرى حـقـيـقـت درلـود                    .  وكړي
ناحكومتي سازمانونـو د فـعـالـيـت پـه اړه د مـخـكـيـنـۍ تـجـربـى                             
نشتوالى د تسهيلوونكو همكارانو د موخى او انګيزې په هـكلـه د     

يـو تسـهـيـلـوونـكـي هـمـكـار                  107. شك او بدګمانۍ المل ګرځيدلـى 
يادګيرنه وكړه چې د هغوى تطبيقي پالن د ليرو پرتـو ټـولـنـو څـخـه           
مخكې د نسبتاً نيږدو ټولنو د انسجام او چمتووالي غوښتنه كـوـلـه    
نو په همدى ترتيب به ټولنو په تدريجي شكل د مـلـي پـيـوسـتـون د             

   108.ارزښت او ګټې سره اشنا كيدل

 د ملي پيوستون پروګرام تطبيقونه كچه په محلي . 2

دغه څيړنې د ملي پيوستون پروګرام د رامنځتـه كـيـدو پـرمـهـال د             
هـغـه   .  پروګرام په منلو او موافقه كې جغرافيايي تـأثـيـر هـم ومـونـد          

ټولنو چې د ملي پيوستون پروګرام تطبيق په خپلو نږدو منطقو كـې  

ليدلي وو، نو دى پروګرام په هكله يـې ډيـره عـالقـه او لـيـوالـتـيـا                    
هغه موارد چې په سراسر دوه واليتونو كې وڅيړل شـو، كلـه     .  ښودله

به چې د ټولنې وګړو په ګاونډۍ ټولنه كې يا مجاوره  ولسوالۍ كـې  
ددى پروګرام فعاليتونه كتل نو په خپلى ټولنې كې به يې د پروګرام 
منځته راتللو او معرفي كيـدلـو لـپـاره پـه فـعـالـه او ګـړنـديـتـوګـه                        

د دوه تسهيلوونكو همكارانو لپاره دا نـتـيـجـه او       .   درخواست كاوه
د اړتـيـاوو د       .  السته راوړنه په تطبيقي ستراتيژۍ كې ښكاره كـيـده  

اټكل په اساس د ټولنې د يوځاى كولو او چمتو كولـو پـه پـرتلـه، د           
انسجام او چمتو والي ترتيب د جغرافيايي مقياس په اساس ټـاكـل     

يا خو ټولنې د ټولـى ولسـوالـۍ پـه كـچـه يـوځـاى او چـمـتـو                        :  كيده
كيدى، او ياهم نږدى او نښتى ټولنې سره يوځاى او چـمـتـو كـيـدى          
چې په عمومي شكل دغه تګالر د خورا لږو ليرو ټولنـو څـخـه پـيـل          

په عمومي ډول، دغه څيړنې وموندل چې د ټولنې د رضـايـت       .  كيده
او مننې په السته راوړلو كې تر ټول عـامـى او مـعـمـولـي سـتـونـزى                
شكمنتوب، بى دردى او بى عالقګي وه، په ځينـو وخـتـونـو كـې د            
ټولنې غړو د پرمختيايي شورا لپـاره د جـوړو پـه ټـاكـنـه كـې او د                      
ټولنې د پرمختګ شوراګانو په نتيجه وركونـى او السـتـه راوړنـې           

كه څه هم چې، دا وروستۍ مـوضـوع   .  كې د ښځو ګډون اړين انګيره
اكثراً د پروګرام د لومړي منلو او قبلـولـو څـخـه وروسـتـه راپـورتـه               

 . كيدى

د ملي پيوستون پروګرام د مرحلو په اړه د مننې او . 3
 رضايت زياتيدنه

حتى كله چې ټولنې په نسبتي ډول د ملي پيوستون پروګرام  چټك  
ګدون ومنلو، تقريباً د ټولنې د پـرمـخـتـګ نـيـمـى شـوراګـانـو چـې                  
مركې ورسره ترسره شوى وويل چې هغوى دغه پروګرام د تطبـيـق د     

دغـه السـتـه      .  ورستي پړاو پورى په جدي توګه په پـام كـې نـه نـيـوه             
راوړنه د ټولنې د پرمختګ شوراګانو له لـورى ډيـر رپـوټ وركـول             
كيده چې د ملي پيوستون پروګرام د رابرڅيره كيـدنـې د مـودى پـه           

د پروګرام په لومړي پـړاو  .  لومړي او دويم كال كې تشكيل شوى وى
كې د پروګرام په اړه شكمنتوب او بدګماني يوازى هغه وخت قـابـو     
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كړاى شوه كله چې ټولنه ته د پيسو لومړى قسط راورسيـد، كـه څـه        
هم چې په لږو څو قضيو كې په منلو او موافقې كې او همدارنګه پـه    

 :فعال ګډون كې د يوى ټاكنې په الره اچول مهم رول درلود

په لومړي سر كې مونـږ فـكـر نـه كـاوه چـې دا بـه يـو ريښـتـنـې                            
مونږ فكر كـاوه چـې دغـه خـلـكـو غـوښـتـل چـې                       –پروګرام وي 

يوازى مونږ غلي وساتي يا مونږ د خـپـلـو كـارونـو څـخـه لـيـرى                
مونږ پدى پروګرام باور او اعتماد وكړ كله چې مـونـږ د     .  وساتي

د ټولنـې د پـرمـخـتـګ          . ( پيسو لومړى قسط يا برخه تر السه كړه
 )كال 2006شورا غړې او سپين ګيرى، بدخشان، 

د ټاكنې څخه وروسته كله چې هغوى عكسونه وايستل، هم يوه 
د ټولنې د پـرمـخـتـګ شـورا غـړې،           . ( مهم او ارزښتمنه شيبه وه

  )2006ورس، باميان، 

د سرچينو او حقانيت ترمنځ رابطه غښتلى او قوي ده؛ دغه اړيكه د 
هغه موندنې پواسطې حمايه كيږي چې د ملي پيوستون پـروګـرام د     
بودجى وروستۍ تادييې له پروګرام او د هـغـى لـه پـايـلـو څـخـه د                     

دا مـهـمـه         109. ټولنې په درك او انګيرنې ډيرى منفي پايلى درلـودى   
موضوع ده څو په پام كې ونيول شي چې د ټولنې د ملي پـرمـخـتـګ       
شورا د رامنځته كيدلو تاييد او تصديق په څـرګـنـد ډول د ټـولـنـې             
لپاره د اضافي سرچينو لپاره د يو چينل پـه تـوګـه د هـغـوى د رول                  

هغه حقيقت چې د ټولنې د پـرمـخـتـګ شـورا ټـاكـل                .  پورى اړه لري
كيږي ياد شوى فكتور چې د ځينو ټولنو او تسهيلوونكو همكارانو 
لخوا ورته اشاره كيږي مشروع كوي، خو د سرچينو د رسـيـدنـې او        

  110.مواصلت په څير ورته واضح او څرګنده اشاره ندى شوى

 د تسهيل وختونه 

د پروګرام د رامنځته كيدو او په پروګرام كې د ټولنې د مشـرانـو د         
ګډون موافقې څخه ورسته، بياهم په هغه مقدار وخت كې ډيـر فـرق     
موجود ؤ چې د پروګرام د معرفي كولو څخه پـيـل او تـر د شـورا د                 

تر مطالعې الندى ولسوالـيـو كـې، د        .  ټاكڼې پورى يې اړتيا درلوده
پروګرام د معرفي كولو او د شوراګانو د ټاكلو پروسه د يـوى څـخـه        

تسهيلوونكو همـكـارانـو    .  تر شپږو مياشتو په موده كې ترسره كيده
دوه فكتورونه په ګوته كړه چې ټولنې ته د پروګرام د معـرفـي كـولـو       

 .او د ټولنې د پرمختګ شورا د ټاكنې ترمنځ موده متأثره كوي

 د تسهيلوونكي همكار تشكيل .1

په زياتره مواردو كې، د پروګرام د پيل او د ټاكنې ترمنځ موده كـې     
توپيرونه د تسهيلوونكي همكار د تشكيل په كچو او ظرفيـت كـې     

تقريباً ټولې هغه ټولنې چې مطالعه شوى د شوراګانو د ټـاكـنـې        .  وو
څخه د مخه د تسهيلوونكي همكار سره يې د دوو او پنځو ترمنـځ د    
عامه پوهنې غونډى درلودى، خو د دغه غونډو د تنظيمولـو لـپـاره      
اړين وخت د هغه ټولنو د شمير پورى اړه درلوده چې تسهيلوونـكـي   
همكار تر پوښښ الندى راوستل او همدارنګه د كار كوونكو شمير 

د مثال پـه  .  پورى چې ددى فعاليتونو د ترسره كولو لپاره موجود وو
ډول، د بدخشان په واليت كې، پـه يـوى ولسـوالـۍ كـې د شـورا د                   
ټاكنې مرحلى ته رسيدل يوه او نيمه مياشت يې ونيوله او په يوه بلـه  

سره لدى چې د ټولنې غړو په ټـيـنـګـه         –ولسوالۍ كې شپږ مياشتى 
ځكـه چـې دغـه         –توګه په دواړو حاالتو كې د پروګرام غوښتنه كړې 

دواړو تسهيلوونكي همكاران پدى قادر نه وو چې د ټولنې څخه پـه  
په ډيرو قضيو كې، د پـروګـرام د         .  عين سرعت يا تكرار كتنه وكړي

معرفي كولو په موده كې فرق او بدلون د تشكيل د كچو او د ټولنـې  
د عكس العمل په پرتلـه د زيـات سـفـر سـهـولـت او اسـانـتـيـا كـې                           

 .منعكس شوي

 د ښځينه ګډون           .2

يوه بله موضوع چې كوالى يې شو د پروګرام د معرفي كولو وخت تر 
تـر  .  اغيزى الندى راولي، په ټاكنـه او شـورا كـې د ښـځـو ګـډون ؤ                    

مطالعې الندى دوه ټولنو كې، دا موضوع د پروګرام د عامه پوهنـې  
په دواړو ټـولـنـو      .  په مرحله كې د يوى ستونزى په څير رابرڅيره شوه

 . م مخ8. ئد ملى پيوستون د پروګرام د ناوخته مالي لګښتونو په اړه، د هيمش نيكسن، له حكومت سره مرسته؟، وګور109

 ). د وږې مياشت 1385(، باميان )كورديناتور(د افغانستان د څيړنې او ارزونې مركه، د ملى پيوستون د مرسته كوونكو غړو د ولسوالى ناظم 110
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كې، هغه درك او پوهى چې د ملي پيوستـون پـروګـرام د ريښـتـنـو             
د ښـځـو د       ( سرچينو او ګټو سره د عمل ډګر ته راغى، د مخالفتونو   

 :له امله د ځنډ او بنديز په ماتولو كې مرسته وكړه) ګډون په سر

كله چې مونږ د ملي پيوستون پروګرام د لومړي ځل لپاره پيل كـړ  
خـو اوس چـې       .  نو د ښځو د ګډون په وړاندى مقاومت مـوجـود ؤ      

خلكو د پروګرام په اړه اوريدلي او هغى ګټې يې ليدلي نـو لـدى       
كــبلــه ســړي ښــځــو تــه اجــازه وركــوي او حــتــى د ښــځــو ګــډون                       

د ټولنې د پرمختيايي شورا ښځيـنـه غـړې، پشـتـون          . ( تشويقوي
 )كال 2005زرغون، هرات، 

د بدخشان په واليت كې په يوه قضيه كې، د اسماعيليانو او پښتنو 
يوه ګډه ټولنه و هڅول شوه څو د تسهيلوونكي همكار د ټينـګـار او     
اصرار له كبله په پرمختيايي شورا كې د ښځو په ګـډون بـانـدى پـه           
ناپيېلى توګه د منلو وړ موافـقـه وكـړي، تسـهـيـلـوونـكـي هـمـكـار                   
ټينګار كاوه چې هيڅ يوه ټولنه تر هغه چې د ټولنې د پرمـخـتـګ پـه       

د انـډول شـرايـط پـوره           )  نـاريـنـه او ښـځـيـنـه           ( شورا كې د ګډ جنس 
د داسى يوى شورا ټاكـنـه    111.نكړي، نو هيڅ ډول ګټه به ترالسه نكړي

يو ډراماتيك بدلون ؤ، لكه څنګه چې تر دى دمخه په ټـولـنـه كـې د         
پښتون طبقې څخه ښځې په باقي ټولنه كې حتى په نوم نـه پـيـژنـدل         

دغه مثال هم په جندر او هم په توكمي كچـو كـې د پـروګـرام           .  كيدى
 . بشپړونكي اړخونه څرګندوي

په زړه پورى موضوع دا وه چې، د ننګرهـار واليـت، چـې پـه زيـاتـه               
اندازه د پښتنو قبيلو خلك پكې اوسيږي، دغه راز كـوم ځـنـډ يـې           

د ازمايښتونو پر بنسټ، ددى دليل داسى ښكاري چې . څرګند نه كړ
تسهيلوونكى همكار زياتره د يو تخمين او اټكل النـدى فـعـالـيـت          
كاوه چې د ټاكنې پروسى ته د ښځو راوستل ښايي بى سوده اوسـي    

ښځې ” :  او ښايي هم د ټاكنې پرځاى په خوښوونې باندى تكيه وكړي
مونږ پدى اړه ندى اوريدلـي، مـونـږ تـه         .  د ټاكنو په هكله نه پوهيږي

د ښـځـيـنـه          112“ . ندى ويل شوى چې مونږ به ټاكنې لـرو، هـيـڅ هـم نـه           
كاركوونكو كمښت د تسهيلوونكي همكار د تشكيل عامه ستونزه 
ده چې په ټال او ځنډونو كې زياتوالى راولي او د ټولنـې د ښـځـيـنـه          

  113.غړو تنظيم او انسجام ستونزمنوي

په مجموع كې، د پايلو او السته راوړنو مثبته توضيح چـې د مـلـي        
پيوستون د پروګرام د پلي كولو څخه راپورته كيږي پـدى مـعـنـا ده         
چې په ټولنو كې د ملي پيوستون د پروګرام معرفي كول د وخـت او      

ځينى شواهد موجود .  مكان په اساس په تدريجي توګه اسانه كيږي
دي چې د پروګرام د پلى كولو لپاره جغرافيايي تګالر زياته بريالۍ 
وي، لكه څنګه چې دغه جغرافيايي تګالر د هغه تـرتـيـب لـپـاره پـه           
كوم كې چې د ملي پيوستون پروګرام معرفي كيږي د پـوهـيـدو وړ          
منطقي داليل برابروي او ځكه چې د پايلو او السته راوړنـو مـثـبـتـه        
توضيح پدى معنا ده چې ټولنې ډير احـتـمـال لـري چـې كلـه چـې د                    

 .هغوى د ټولنې وار راورسيږي، دغه پروګرام قبول كړي

يو اړوند سوال دا دى چې، ځكه چې د ټولنې درك او پوهه د بـدلـون   
وړ ده او د محلي تجربى پوسيله د ژورى اغيزى الندى راتلى شي، د 
پروګرام ضعيف فعاليت ښايي د پروګرام د ردونې يا نه مننـې المـل     

د دغو ستونزو په پام كې نيولو سـره دا د پـامـوړ يـو مـهـم                 .  وګرځي
المل دى  چې د ټولنې د پرمختګ شورا لخوا څرګندى كيږي چـې د    
بودجى د وروستي تخصيص تاديه، فسـاد، او د مـتـواتـر تشـريـح                 

پـه لـنـډه      .  څخه پرته د پروژى ټاكنه باطلوي، تر پوښښ الندى راولي
توګه، د ملي پيوستون پروګرام  مننـه او قـبـلـونـه يـواځـې پـه هـغـه                     
صورت كې په ښه توګه ترسره كيدى شي چې ښه فعاليت وكـړي، او    
ضعيف فعاليت او منفي او نقيض ادراك به په ګاونډيو سيمو كې د 

 .شك او بدګمانۍ د خپرولو  ډراماتيك انعكاسونه ولري

همدارنګه دا هم مهمه ده چې يادداشت شي چې هغه سرچينو ته چـې  
د ټولنې د پرمختګ شوراګانې كـوالى شـي د ټـولـنـې لـپـاره ورتـه                   

 ). كال د تلى مياشت 1385(د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى د ټولنې د پرمختګ د شوراګانو د تمركزى ګروپ مركه، بدخشان 111

 ). 2005(د ټولنې ښځينه غړې، ننګرهار 112

الره كې د ټولنې د كړند ملى پيوستون د ټاكنې په هكله د افغانستان د څيړنې او ارزونې ادارى داسى وموندله چې، د ملى پيوستون د پروګرام په ګډونيزه پرمختګ 113
 .  مخ57بويسن، له بى حقوقه رعيت څخه تر ښاروند پورى، : پرمختګ په اړه تصميم نيولو كې د ښځو ګډون سخته او حساسه ستونزه ده، 
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 . مخه پورى17-15د ملى پيوستون پروګرام، د فعاليتونو الرښود، 114

السرسى ولري، د وخت په اوږدو كې د هغوى د رول د منلو په بـرخـه     
پداسى حالكې چې دغه تړون ښايى څـرګـنـد      . كې يوه مهمه منبع وي

ښـكــاره شـي، د مـلــي پـيــوســتـون پــروګـرام پــه دويــم پـړاو كــې د                            
كې د بودجو  2006تخصيصي بودجې د دويم قسط ايستنه او په كال 

سوكه يا ورو تاديه ښيي چې دا موضوع كله چـې تـمـويـل يـا اداري            
خنډونه په مركزي كچه عملي بڼه نيسي، د پروګرام په طـرح كـې پـه        

د ټـولـنـې د پـرمـخـتـګ              .  كافي اندازه منعكس يا برڅيره شـوى نـده    
شوراګانـو د مشـروعـيـت تـرشـا يـو بـل فـكـتـور دا دى چـې دغـه                                  

تر اوسه، د شوراګانو د متواتر بـيـا ټـاكـنـې          .  شوراګانې ټاكل كيږي
كه څه هم چې اوسمهال د بيا ټاكنو د   –ډاډمنولو ته لږه پاملرنه شوى 

 .په الره اچونې زياتيدونكي رپوټونه موجود دي

 د ټولنې د پرمختګ شوراګانو تاسيس

د ټولنې د پرمختګ شوراګانو د ټاكنې پروسـه د مـلـي پـيـوسـتـون              
پروګرام لپاره دعملياتو په مختصر كتاب كې واضحاً تشريح شوى 

د شوراګانو ټاكنې په ملي كچه د ټولو مستحقو رايه وركوونكو .  ده
. په منځكې د سري يا پټې راى پاڼې له الرى بايد په الره واچول شـي 

د نوماندو لستونه او په ټاكنو كې د يوه ګوند په ګټه كار كـوونـكـي      
په سلو كې رايه وركـوونـكـي بـايـد رايـه              40منع دي او په ټاكنه كې 

سـربـيـره پـر دى، ددغـه            .  وركړي څو ټاكنې ته قـانـونـي بـڼـه وركـړي          
پروګرام يو شرط دا دى چې د شورا ټاكنې بـايـد د كـورنـيـو د ډلـى                 

څخه زياتى كورنۍ نـه وي او د جـغـرافـيـايـي                  20لخوا چې تقريباً د 
موقعيت له پلوه په ګـاونـډيـو ويشـل شـوى وي، هـر يـوه كـورنـۍ                        

د ملي پيوستون د پـروګـرام السـي كـتـاب          .  يواځې يو استازى ټاكي
څـخـه زيـاتـو          300ځينې مرحلي په ګوته كوي چې په ځانګړېتوګه د     

ټولنو سره معامله كوي او د رايې د صندوقونو او پخپله د راى پاڼو 
په تنظيم او اداره كې انعطاف مننې ته الر پرانځي څو د ښـځـو راى         
اچونې ته ښه الر هواره شي او د رايې پټوالى او ګوښى والى ډاډمـن  

        114.شي

 د ټولنې د پرمختګ شوراګانو د غړو ټاكنه

د ټولنې د پرمختګ شوراګانو د ټاكنې په اړه د دى څـيـړنـې اصـلـي          
موندنه دا ده چې سره لدى چې په السي كتاب كې د عملياتو پـه اړه      
الرښود موجود وو، خو بيا هم د شوراګانو ټاكنې په حقيقت كـې پـه     
مختلفو طريقو په الره واچول شوى او له همدى كبله د شوراګانو پـه  

دغه بدلون په .  تركيب او تشكيل كې د پاموړ توپيرونه په نښه شوي
اكثره مواردو كې هغه الرى او طريقى ته اړوند ؤ چې د ښځو ګـډون    
پكې پرمخ بيول كيده، خو همدارنګه د كـورنـيـو ډلـې او د ټـاكـنـو                  

پدى څيړنـه كـې د ټـاكـنـې            .  لپاره يې نومانديتوب د ځان سره درلود
 .الندنۍ بڼې تشخيص شوى

پدى قضـيـو كـې ټـاكـنـې پـه زيـاتـه انـدازه د مـلـي                           :  معياري •
پيوستون پـروګـرام د السـي كـتـاب د الرښـوونـې پـه اسـاس                        

ټولنه د موقعيت په اساس د كورنيو په ډلو ويشـل  .  تنظيميدى
. كيده، او هرى ډلى د استازو د شمير څخه يـو اسـتـازى ټـاكـه           

ټول رايه وركوونكو كوالى شو چې خپل د خوښې اسـتـازي تـه      
 14د   .  راى وركړي، او نومانديتوب او ټاكنيز كمـپـايـن مـنـع ؤ         

څخه په څلورو معياري ټاكنو كې، دغه ميتود پـه ټـولـو هـغـه            
رايو كې چې سړو ته اچول كيدى نتيجه وركـړه، او لـه هـمـدى           
كبله ال زياتو هڅو ته يې اړتيا درلوده څو د ټولنې د پرمخـتـګ   

كـم     115. په مخلوطى يا جال شورا كې د ښځو ګډون ډاډمن كـړي 
څخه نيمې پرمختيايي شوراګانې چې د څيـړنـې    30او زيات د 

په بهير كې ترى كـتـنـه وشـوه د مـلـي پـيـوسـتـون پـروګـرام د                         
شرايطو سره سم ټاكل شوى وى، ټـاكـل شـوى شـوراګـانـې پـه              
ځينې مواردو كې د مخلوط، په ځينو وختونو كې د جال او پـه  

 .ځينې وخت كې د ټول نارينه ووڅخه تشكيل شوى وى

دا :  د نارينه او ښځينه جال ټاكـنـو سـره مـعـيـاري ټـاكـنـې                •
ميتود معيارى ټاكنه منعكسوله، خو په جغرافيايي معيار او   
مقياس د ټولنې د ويشلو سربيره، د نارينه او ښځينه نومـانـدو   
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نـاريـنـه يـوازى       :  لپاره ټاكنې په جال ډول پـه الره اچـول كـيـدى          
ددغه ميتود .  نارينه ته رايه وركوله او ښځينه يوازى ښځينه ته

ټولنو څخه په اتـو   29څخه د توپير او بدلون سره د څيړل شويو 
تر مطالعې الندى پنځو ټولنو د نـاريـنـه    .  ټولنو كې كارول كيده

. او ښځينه شوراګانو لپاره بيلى بيلى ټاكنې پـه الره واچـولـى         
نارينه او ښځينه شوراګانې په يوى مساوي اندازه وى او د هـر  
يوى شورا لپاره په عين شكل د كورنيو ډلو څخه كار اخسـتـل   

د پنځو څخه درى ټولنې چې د فـاريـاب پـه واليـت كـې                .  كيده
مطالعه شوى، يوازى د ښځيـنـه درى يـا څـلـور اضـافـي ډلـې                   
تشكيل شوى څو د ټولنې ښځې په رايه وركوونكو ګـروپـونـو      

د ښځو دغه تشكيل د ښځو لپـاره اسـتـازيـتـوب يـې           .  وويشي
تضمين كړ خو په عين حالكې يې په شوراګانو كې د هغوى لږه 

  .كې يا اقليتي موقف بنيادي كړ

د همكارۍ او د جـنـدر لـه لـحـاظـه مشـخـصـو ډلـو سـره                       •
په يوه قضيه كې، د نارينه وو ډلې د فضـايـي   :  معياري ټاكنې

موقعيت په نسبت د فرعي قبيلى لخوا منظميدى، څو د ټـولـو   
ټولنيزو ګروپونو استازيتوب حد اقل په نارينه وو كې ډاډمـن  

سربيره پر دى، د ښځينه وو درى ډلى مشخصې شوى تـر    .  كړي
ړي، او پايله يې د جـنـدر لـه      ئين كڅو ښځينه استازيتوب مطم
 . پلوه مخلوطه واحده شورا وه

په دوه قضيو كې يوه معيـاري ټـاكـنـه       :  يوازى د نارينه ټاكنې •
ترسره شوه، خو دغه ټاكنه يوازى د نـاريـنـه رايـه وركـوونـكـو              

. نارينه شـورا يـې ټـاكلـه، پـه الره واچـول شـوه                   -لخوا چې ټول
چيرته چې ددغه ميتود څخه استفاده كيده، نو وروسته بـيـا د     

 . ښځو جال شورا ګمارل كيده

يو نوښت راوړونكې قضيه چې دوه ټاكنې يـې    : موازي ټاكنې •
د ځان سره درلودى، يوه د نارينه شورا لپاره، او يـوه د ښـځـو            

دواړه نارينه او ښـځـيـنـه پـه دواړو ټـاكـنـو كـې د رايـه                         .  لپاره
وركولو مستحق وو، چې په اغيزنـاكـه تـوګـه يـوه رايـه يـې د                  

 .نارينه كانديد او يوه رايه يې د ښځينه كانديد لپاره اچاوه

په يوى تاييد شـوى قضـيـه كـې ټـولـنـې هـغـه                    :  نومانديتوب •
كانديدانو ته رايه وركول كومو چې خپل ځانونه ټولنـې تـه پـه        

د ښځو لپاره د هغوى د ډلو پر بـنـسـټ    .  بشپړ ډول وړاندى كاوه
 . جال ټاكنه وه

په څلورو قضيو كې، چې ټولې يې د ننګرهار  :د ډلې خوښونه •
په واليت كې وى، ټولنيزو تنظيمونكو د هـرى ډلـى لـپـاره يـو            
كاندى مشخصولو، په هر صورت دغه كانديد يا د راى اچولو 
 .يا خوښولو له الرى تاييد شوي يا تصديق شوى استازي ؤ

په يوه قضيه كـې ټـاكـنـې اصـالً شـتـون نـه درلـود،                      : خوښونه •
. ټولنې او ټولنيزو تنظيموونكو په ساده ډول شـورا تـعـيـنـوـلـه         

دغه ميتود د ننګرهار په واليت كې تعقيبده او د عادي ميتود 
په څير ښكارول كيده خو په دغـه واليـت كـې د مـطـالـعـې پـه                   
سيمه كې د ملي پيوستون پروګرام د الرښود كړنالرى څخه په 

تر بـحـث النـدى ولسـوالـۍ خـورا               .  بشپړ ډول انحراف نه كيده
زياتى نامحفوظـه ولسـوالـۍ وى او دا ښـايـي خـوښـه شـوى                       

پـه نـاامـنـه سـيـمـو كـې د مـلـي                       –پروسه يې متأثره كـړي وي        
پيوستون پروګرام د تطبيقولو لپاره د پايلو او تأثـيـراتـو سـره       

 . يوه انديښنه موجوده وه

د ټاكنې يادى شوى اته بڼې د مطالعې په سيمو كې تصـديـق شـوى        
. قضيې وړاندى كوي خو يو پوره او جامع لسـت نـه پـه ګـوتـه كـوي              

ځينې د دغه ميتودونو څخه ټاكنو ته په هرصورت يې قانوني بڼه نـه  
وركوي، پداسى حالكې چې نورى ټاكنې لكه د نارينـه او ښـځـيـنـه          
جالجال ټاكنې، د ازادى راى وركوونې لپاره نـړيـوال اسـاسـات تـر            

دغه موندنه د ملي پيـوسـتـون پـروګـرام د انـدازه             .  پښو الندى كوي
كولو يا د پروګرام د شـرايـطـو څـخـه بـهـر د ټـولـنـې د پـرمـخـتـګ                             
شوراګانو د رسمي كولو په كوښښونو كې مهمه ده چې پـه پـام كـې        

دا په ځانګړېتوګه مهمه ده چې كه د ټولنې د پرمـخـتـګ    .  ونيول شي

معيارى ټاكنو  45د بيلګې په توګه په يوه ولسوالۍ كې د . د ټاكنو د ځانګړى اقليت دغه بڼې چې په نتيجه كې يې په هرو موجودو ټوليزه معلوماتو كې ټول نارينه بريالي وو115
 په پنځو ټاكنو كې هيڅ ښځه و نه ټاكل شوه
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شوراګانې د كليو د شوراګانو لپاره لكه څنګه چې په اساسي قانون 
كې راغلي د يو ممكن لومړيتوب په توګه په پام كـې ونـيـول شـي،           
لدى پلوه لومړۍ بايد د ټولنې د پرمختګ شوراګانـې وټـاكـل شـي         

  116.څو د كليو شوراګانو ټاكلو ته الره هواره شي

 د ټولنې د پرمختګ شوراګانو ډولونه    

يوازى د مطالعه شويو ټولنو د ټـاكـنـې د ډولـونـو لـړۍ تـوپـيـر نـه                         
درلود، بلكې هغه الر يا تګالر چې د ټولنې د پرمختګ شوراګـانـې   

تسهيلوونكي همكـار او ټـولـنـو         .  متعاقباً تشكيليدى هم فرق كاوه
تقريباً هميشه دغه بدلون او فرق د نارينه او ښځينـه غـړو تـرمـنـځ د            

. استازيتوب، اړيكو، او نفوذ په طرز او طريقو كـې تـوضـيـح كـاوه         
دغه ډولونه د نورو ګروپونو د شاملولو او استازيتوب په طرحو كې 

د ټولنې د پرمختګ شوراګانو څـلـور ډولـونـه       .  بدلون په بركې نه لره
موجود وو چې د جندر د استازيتوب له لحاظه په خپل اړوند تنظيم 

 .كې تشكيل شوى وو

د مـلـي     :  د ټولنې د پرمختـګ مـعـيـاري مـخـلـوطـه شـورا                •
پيوستو پروګرام د عملياتو السي كتاب ښيي چې د هيلى سره 
سم د ملي پيوستون د پـروګـرام هـره ټـولـنـه بـايـد د ټـولـنـې د                        
پرمختګ يوه واحده شورا ولري او هغه مقياسونه بايد په پـام    
كې ونيول شي څو ډاډمنه كړي چې ښځې په شـورا كـې هـم پـه           

په يوه قضيه كې .  ټاكلو او هم ټاكل كيدو كې ګډون كوالى شي
-چيرته چې هيڅ يوه ښځه نه وه ټاكل شوى، په ټولنه كې د ټـول   

 . نارينه يوه واحده شورا شتون درلود

كله چـې پـه     :  د نارينه او ښځينه جال ټاكل شوى شوراګانې •
رسمي توګه يوه واحده پرمختيايي شورا، په عمل كې زيـاتـره     
پرمختيايي شوراګانې دوه ارګانونه لري چې په جال ډول سـره      

د .  غونډه كوي، يو ارګان د سړو لپاره او يو يې د ښـځـو لـپـاره        
مطالعې په سيمو كې دا يوه تر ټولـو زيـاتـه مـعـمـولـي السـتـه                

 .راوړنه ده

د نـاريــنـه جــال ټـاكــل شــوى او د ګـمـارل شـويـو ښـځــو                            •
نـاريـنـه شـورا       -په ځينو مواردو كې، ټاكنو په ټول:  شوراګانې

دا كــيــداى شــي لـدى كـبلــه چـې رايــه                .  كـې نـتــيــجـه وركـوــلــه        
وركوونكو غوښتل يوازى نارينه كانديدانو ته رايـه وركـړي،       
واقع كيده، يا ښايي ځكه چې ټاكنې يوازى نـاريـنـه تـه اجـازه            

په زياتره دغـه مـواردو       .  وركوله څو رايه وركړي او وټاكل شي
كې، تسهيلوونكي همكار او ټولنې زيار ايسته چـې ښـځـيـنـه        
شورا د ټاكنې څخه پـرتـه وټـاكـې تـر څـو د مـلـي پـيـوسـتـون                           

 . پروګرام شرايط پوره كړي

پـه دوه قضـيـو        :  نارينـه شـورا    -ټولنې د پرمختګ يوازىد  •
نارينه شورا تشـكـيـل شـوى         -كې، د ټولنې د پرمختګ يوازى

د فارياب په واليت كې دا ځكه وه چې يـوى مـخـلـوطـى يـا             .  وه
د .  نـاريـنـه شـورا رامـنـځـتـه كـړه               -ګډى ټاكنې يوه واحـده ټـول      

ننګرهار په واليت كې يوى ټولنې په اسانـه تـوګـه يـوه نـاريـنـه              
 .شورا خوښه كړه

 د ټاكنې او د ټولنې د پرمختګ شورا د ډولونو خالصه    

د ټاكنې د مختلفو ډولونو يوه لړۍ او د ټولنې د پـرمـخـتـګ شـورا            
د ټولنـې  .  بشپړ جوړښتونه د ټول هيواد په واليتونو كې موندل كيده

د پرمختګ شورا د ټـاكـنـې مـعـيـاري نـمـونـه څـرنـګـه چـې د مـلـي                            
پيوستون پروګرام په كړنالر كې تشـريـح شـوى د پـنـځـو څـخـه پـه                      
څلورو واليتونو كې چيرته چې ټولنې مطالعه كيدى، موندل كيده، 
خو په عين حالكې، دغه نمونې په عمومي صورت د مطالعه شـويـو   

دغه توپير او بدلون د محلي عواملو لـه    .  ټولنو نيمه برخه تشكيلوله
د .  امله منځته راځي چـې د واليـت پـه كـچـه تـعـمـيـم كـيـدى نشـي                          

ننګرهار واليت يوه ممكنه استثناء ده، چيرته چې هيڅ يوى مطالعـه  
ډيره عامه او معمـول  .  شوى ټولنې معياري ټاكنه په الره نه وه اچولى

دوهمه نمونه په ترتيب سره د نارينه او ښځينه غړو لپـاره د سـړو او         
دغه نمونه كوالى شـي د يـو واحـدى          .  ښځو په منځكې جال ټاكنه وه

قضيې په استثناء چيرته چې يوازى نارينـه شـورا تشـكـيـل شـوه د               
د .  مخلوطو او يا جالشويو شوراګانو منځته راتلو ته الر بـيـامـځـي        

 . مه ماده140. د افغانستان د اسالمى جمهوريت اساسى قانون116



 په افغانستان كې د سيمه ييزه حكومت جوړونه
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ملي پيوستون پروګرام د معيـاري نـمـونـې څـخـه ډيـر ډرامـاتـيـك                   
 . انحراف په نسبتي توګه كم پيښيده

د ټولنې د پرمختګ شورا د تشكيل بڼې چې د ښځو او نارينه وو                     
برابر ګډون پكې كم وو، يا د ټاكنو پر بنسټ نه وى تشكيل شوى،                  
ښايي چې د ټولنې په كچه د جندر د نورمونو په وړاندى د                                     

يا د ډلى   (د ښځو شوراګانې انتصابيدى       –محدوديتونو له امله وي     
څو د ښځو د راى وركولو د             )  په كچه او يا هم د ټولنې په كچه                 

د ننګرهار په واليت    .  وړوالي په اړه د محدوديتونو انډول برابر كړي       
كې، تسهيلوونكي همكار په دريو قضيو كې د ټاكنو څخه ډه ډه                    

    117.وكړه

په ډيرو قضيو كې، دا موضوع رابرڅيره كيده چې تسـهـيـلـوونـكـي       
همكار د ټاكنو كړنالر په معياري نمونې كې تعديل راوستـه تـرڅـو      

د نارينه او ښځينه د . په شوراګانو كې د ځينو ښځو ګډون اسان كړي
جال ټاكنو د تصويب له الرى، تسهيلوونكو هـمـكـاران كـوالى شـو          
څو ښځينه شورا په هغه ځايونو كې چې مـمـكـن نـه وو، رامـنـځـتـه                 

په هغه سيمو كې چې د ښځو په وړاندى لږ تعصب مـوجـود ؤ،     .  كړي
چيرته چې د ګډى ټاكنـې لـه الرى د ګـډى شـورا تشـكـيـل امـكـان                        
درلود، ځينو تسهيلوونكو همكارانو زيار ايسته څو ډاډمـنـه كـړي        
چې ښځې د ښځينه ډلو پواسـطـه څـرګـنـدى شـي، خـو د ټـولـنـې د                       
رضايت له امله د ښځينه ډلو شمير د لسو يا دولسو غړو د كـمـيـټـې       

 .   څخه د ښځينه ډلو تر دريو يا څلورو پورى كم كړو

هغه ټولنې چې د مخلوطې يا ګډى شوراګـانـو رامـنـځـتـه كـولـو تـه                
ليوالى وى دا خبره يې احساسوله چې د ښځو استازيتوب بـايـد پـه        

هغه ټولنـې    118.اقليت كې اوسي چې د دريو څخه يوه برخه تشكيلوي

لكه د هرات او ننګرهار واليتونو په څير چې د نارينه او ښځينه جـال  
شوراګانو د جوړولو په پالنولو كې وى، د دوه مساوي خو د جـنـس     
له پلوه جال ټاكنو په واسطه د ښځو د مساوى شمير چې بايد وټاكل 

لدى كبله په يوى ټاكنه كې د ښـځـود ګـډون د        .  شي، په نظر كې نيوه
درجى او په شورا كې د هغوى د ګډون ترمنځ داسى يو بالقوه حالـت  
موجود دى چې په ټاكنو كې د ګډون كولو له امله په شورا كې ګډون 
له السه وركوي او برعكس په شورا كې د ګـډون كـولـو لـه املـه پـه               

په شورا كې د ښـځـو ډيـر ګـډون               –ټاكنو كې ګډون له السه وركوي 
مجاز ؤ، خو په ټاكنه كې د هغوى د ګـډون جـوړښـت پـه لـږه انـدازه               

په عين استدالل، په ځينو وخـتـونـو كـې د پـوره               119. دموكراتيك ؤ
مخلوطې يا ګډى ټاكنې او د ټولنې د پرمـخـتـګ يـوى ګـډى شـورا             
تركيب، د نورو ترتيبونو او كړنالرو په پرتله د ښځو د ټـيـټ شـمـيـر        

د ټولنې لپاره د ټـاكـنـيـز سـيـسـتـم پـه                    120. استازيتوب المل ګرځيده
تصوب كې د تسهيلوونكو همكارانو انعطاف مننه چې مقصـد يـې     
د ښځو ګډون دى، د هغه فكتورونو څخه يو فكتور دى چې د ټولنې 
د پرمختګ شوراګانو ته يې په ډيـرو ځـايـونـو كـې د تشـكـيـلـيـدو                   
زمينه مساعده كړې، خو په عين حالكې د ټاكنيز سيستم پروسـو د    

پـه كـومـو      .  معياري كيدو لپاره يو لړ پـايـلـى او تـأثـيـرات هـم لـري                  
ځايونو كې چې د تسهيلوونكي همكار تسهيل كمزورى ؤ او هلته د 
تسهيلوونكي همكار لږ ښځينه كـار كـوونـكـي مـوجـود وو، دغـه                  
انعطاف مننه نه واقع كيده او حتى د ټـاكـنـيـزى پـروسـى لـه الرى د                
ټولنې د پرمختګ شوراګانو د تشكيل څخه الس اخستل كيده، پـه  

 . تيره بيا د ننګرهار په واليت كې

      د ټولنې د پرمختګ شورا د مشرتابه خوښونه

دغه څيړنې همدارنګه د ټولنې د پـرمـخـتـګ شـورا د مشـرتـابـه د                     
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لى سختيو د له منځه مح نورى څيړنې داسى څرګندوى چې حتى په ډيرو محافظه كارو حاالتو كې به د اسالمى ښوونو برابرول او له دغو ښوونو څخه سمه ګټه اخستل به د117
 . م مخ57بويسن، له بى حقوقه ښاروند څخه تر يو ښاروند پورى، : وړلو لپاره ګټور ثابته شى، خو وخت ته اړتيا لرى

د دوه ښځو او يو نارينه تناسب د منلو لپاره داليل نا څرګند دى خو د حنفى . دغه تناسب  د ملى پيوستون د تسهيل كوونكو غړو او ټولنو لخوا مناسب او معنى لرونكى دى118
 . مذهب  د شهادت او ميراث حقوقو په اړه څه ليدلوري وړاندى كوى

دغه څيړنه داسى موندى . دغه موندنه د ملى پيوستون د تسهيل كوونكو غړو د يو پخوانې كاركوونكى له كار څخه چې په دغه څيړنه كې ورسره مركه شوى، سرچينه اخلى119
د ملى پيوستون د پروګرام : مكارتى، په افغانستان كې د قدرتونو فضا او ګډونيزه پرمختګ: چې د ګډون لپاره د فضا برابرول په يو پيچلى ډول تر سره كيږى نه په ساده توګه

 .م مخ27كال،  2006. بدليدونكې جوړښتونه، د ماسټرى د دفاع نه خپره شوى ليكنه، د لنډن د كنګس كالج)نه( د سياسى قدرت يوه موضوعى څيړنه او په فارياب واليت كې

 ). مه نيټه20د وږى  1385(د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى تمركزى ګروپى مركه، د ملګرى ملتونو هبيتات د ملى پيوستون كاركوونكى، يكاولنګ، باميان 120
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د لـومـړنـيـو مـعـلـومـاتـو يـوه                 .  خوښونې اړوند توپير هم په ګوته كـړ 
 :ښودونكې سروى الندى نمونې وموندلى

د ټولنې د پرمختګ : د رايې د مجموعى په اساس خوښونه •
شورا غړي چا چې تر ټولو زياتى رايې ترالسه كړى ريـس شـو،     
بل د زياتي رايو لرونكى د ريس مرستيال، او متعاقبـاً خـزانـه      

 ). د هرات په واليت كې يوه قضيه(دار او سكرتر 

د ټولنې پرمختګ د :  د ټولنې د پرمختګ شورا لخوا ټاكنه •
د ( شورا غړي مامورينو ته په پټو راى پاڼو كـې راى وركـوـلـه             

 ). فارياب په واليت كې درى قضيې

د ټـولـنـې      :  د ټولنې د پـرمـخـتـګ شـورا لـخـوا خـوښـونـه                     •
د شورا غړي خپل مامورين د نظـريـو د مـوافـقـو لـه             پرمختګ 

 ). د ننګرهار په واليت كې يوه قضيه(الرى خوښول 

د ټولنې غړيو د ټولنې پرمختګ د ټاكل :  د ټولنې لخوا ټاكنه •
د باميـانـو پـه      ( شويو شوراګانو څخه مامورينو ته رايه وركوله 

 ).  واليت كې يوه قضيه

ټولنې د كانديدانو په مـنـځـكـې         : د مامورينو يو په يو ټاكنه •
يوه قضيه چې ټولى ټـولـنـې    ( هر پوست يا مقام په وار سره ټاكه 

سره يې سمون خوړ، د هرات په واليت كې د نومانـديـتـوب پـر       
 ). بنسټ ټاكنه

د سيستماتيكو ترتيباتو د نشتوالي سره سـره، دا واضـح ده           
چې د تسهيلوونكو همكارانو او سيمو په منځكې د ټولـنـې د     
پرمختګ شورا د مامورينو د ټاكنې د څـرنـګـوالـي پـه هـكلـه              

د عـمـلـيـاتـو        .  تفسير او توضيحاتو يوه پراخه لړۍ وجـود لـري    
بيالبيل السي كتابونه په مقايسوي شكل ددى موضوع په اړه   

دا ښايي هغه پاملـرنـه اوسـي      .  لږ معلومات او الرښونه وركوي
چې دا تضميـن شـوى ده، لـكـه څـنـګـه چـې د شـورا د ريـس                             
خوښونه په ځينو ټولنو كې چې مركې ورسره وشوى د سيـالـۍ   

مساله وه، په ځانګړېتوګه كله به چې د ريس د موثريت پـه سـر     
 .شخړه او مخالفت ؤ

د پروګرام د لومړيو مرحلو په اړه ابتدايي موندنه د شوراګانـو  
تشكيل اړوند د ملي پيوستون پروګرام د شرطونو په ريښتني 

راتلونكي دوه فصلونه هغـه مـونـدنـى       .  تطبيق كې ستر توپير ؤ
پلټي چې د شوراګانو دوه اصلي فعاليتونه چې د پـروګـرام پـه      

د ټـولـنـې      :  اسنادو كې ترتيب شوي، تر پـوښـښ النـدى راولـي        
 . پرمختګ او محلي حكومتداري

د ټولنې پواسطه پرمختګ كې د ټولنې د  3. 5
 پرمختګ شورا رولونه   

 د پروژى خوښونه

د ټولنې د پرمختګ شورا د تاسيس څخه وروسته، تسهيـلـوونـكـو     
همكارانو د پرمختيايي شورا او د ټـولـنـې يـو شـمـيـر غـونـډو پـه                       

. اسانولو كې مرسته كوي څو يو ټولنيز پرمختيايي پالن جـوړ كـړي    
دغه ټولنيز پرمختيايي پالن د انتخاب شـويـو فـرعـي پـروژو د يـو               
لست څخه تشكيلـيـږي او د مـلـي پـيـوسـتـون پـروګـرام پـه السـي                           
كتابونو او اسنادو كې د پروژو د تصويب شوي لست څخه د ټولنـې  

همدارنګه دغه پالن بايد د ټـولـنـې    .  لخوا يې لومړيتوب بندي كيږي
مرسته او همكاري او د پروژى د ګټه اخستونكو په منځكې د ښځو 

  121.او زيان منونكو اشخاصو د شاملولو طريقه شرح كړي

دغه وروستيو شرطونو د ملي پيوستون پروګرام د كورس په اوږدو 
كې بدلون موندلى او په بيالبيلو طريقو كې تعبير شوي دي، چـې د    

فيصده استحقـاق   10ښځو د يوى پروژى لپاره د بودجې د تخصيص 
د   –په ځانګړېتوګـه د خـلـكـو د پـانـګـې پـراخـتـيـا                          –په لړ كې لري 

بيالبيل لګښت دوهمى فرعي پروژى تـر خـوښـولـو پـورى چـې پـه                  
د ښـځـو لـپـاره د اصـلـي               .  ښځينه ګـټـه اخسـتـونـكـو تـمـركـز كـوي                  

استحقاقونو څخه يو د پاموړ انـحـراف د بـودجـى د تـخـصـيـص د                     
وروستۍ برخې كمول وو، چې ډيرى مهال د بودجى د لومړۍ برخـى  
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په تاديې كې د ځند له امله او د ملي پيوستون پروګرام د دويم پـړاو    
څخه د بودجى تخصيص د ليرى كولو له امله هـيـڅ وخـت نـه تـاديـه             

  122.كيده

د غوره شويو پروژو او همدارنګه په ټولـنـو كـې د پـروژى د غـوره                
د پروژو په اړه لومړني .  كولو د ډايناميزم په اړه معلومات غونډيدل

معلومات د پروژو تصديق يا تطبيق نه وړاندى كـوي، لـكـه څـنـګـه           
چې په ځيني قضيو كې پروژى د تسهيلوونكي هـمـكـار يـا د مـلـي               
پيوستون پروګرام د مشاورينو لخوا نه مـنـل كـيـدى، او پـه نـورو                 
مواردو كې د څيړنې پر مهال يوازى لومړۍ پروژه د پـرمـخـتـګ پـه          

دريمه او وروستنۍ فرعـي پـروژى ايسـتـل كـيـدى               123. حالت كې وه
 پدى صورت كې چې د ټولنې د پرمختګ په پالن كې 

مشخص كيدى، ځكه چې دا د څيړنې پـه بـهـيـر كـې پـه هـيـڅ يـوى                    
ټولنـو   27مطالعه شويو ټولنو څخه،  29د .  ټولنې كې نوى پيل شوى

پروژو يې يوه دويـمـه هـم         26لومړنۍ فرعي پروژه غوره كړې وه، او 
جدول كـې د پـراخـى           2.5فرعي پروژى د  53دغه . مشخصه كړې وه

 . كټګورۍ له الرى ګروپ بندي شوي

هر څو كه د پروژو نمونه اخستنه په احصايوي توګه نـمـايـنـدګـې نـه         
كوي، د معيشتونو، ښوونې او روزنې او د روغتيا پروژى په مـلـي     

د    126  . كچه د ټولو موندل شويو فرعي پـروژو بـيـلـګـه ښـكـاره كـوي                
افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى په نمونه اخسـتـنـه كـې، پـه          

مجموع كې د ملي كچې په نسبت د خړبولو پروژو نمونه ټـيـټـه او د        
برقي پروژو لوړه د ه، دا شايد د سهيل په شاړه مځكه كـې د ټـولـنـو         

 . څخه د نمونه اخستلو د نشتوالي له كبله وي

د دواړه او نارينه او ښځينه شوراګانو څخه چيرته چې هغوى په جال 
توګه سره غـونـډه كـوي پـه عـيـن حـالـكـې د مـقـايسـوي لـومـړنـي                                
معلوماتو د راغونډولو د ستونزو له امله، د ټولنې د پرمخـتـګ پـه      
پالن كې د ښځو روښانه شويو لومړيتوبونود يـوالس كـولـو پـه اړه           

چـيـرتـه چـې د ښـځـو جـال                .  محدود معلومات د السـرسـنـى وړ دي         
شوراګانې موجودى وى، د هغوى لومړيتوبونه چې په معيـشـتـونـو     
او ښوونې او روزنې باندى تمركز كاوه، ډيـرى مـهـال د نـاريـنـه وو               

د فرعي پروژى د خوښوونې يو اضـافـي د جـنـدر         .  څخه توپير درلود
اهميت او اندازى دا مساله د ځان سره درلوده چې څنګه د بيخبنـا د    

  127.يوى پروژى موقعيت د ښځو لپاره خپل ګټې اغيزمنى كوي

جال شويو شوراګانو اكثريت رپوټ وركړ چې اړونده كورنۍ د  18د 
يـوازى پـه     .  شوراګانو ترمنځ د اړيكه ټينګولو لومړنۍ وسيـلـى وى    

يوى قضيه كې يوى ښځينه شورا رپوټ وركړ چې دغه سيستـم كـار     
د ښځو د لومړيتوبونو په اړه د ښه لومړنيو معلوماتو سره د .  نه كاوه

شپږو څخه په څلور قضيو كې د ټولنې د پرمختګ پالن په موثره او 
د كار وړ اړخ كې انځوروي، لدى كبله دغه راز ارتباط او خـبـرى او         

پنځه شوراګانو يادګـيـرنـه وركـړه چـې، پـه هـر                . اترى بايدلږى نشي
حــال، د ښــځــو شــورا هــمــدارنــګــه د ســړو پــه نســبــت د ټــولــنــې د                         

د كليو د بيارغونى او پراختيا وزارت، : د دغه پروګرام د درى كلن تمديد لپاره وړانديز، كابل: د كليو د بيا رغونى او پرمختګ وزارت، د ملى پيوستون پروګرام پراختيا122
 . م مخ20كال،  2006

ملى پيوستون د تسهيل : ى وىشو يوه بيلګه د فارياب څاګانى وى چې په راز راز ډول د انجنيرى د پيچلتياوو ا و يا د انجنيرى د ظرفيت د نشتوالى د راپورونو پر بنسټ رد123
دوهمه بيلګه يې په ننګرهار ). 15-10د زمرى  1384(كوونكو غړو او د څارنې مشورتى څانګى له كاركوونكو سره د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى مركې، فارياب 

وړاندى شوى داليل له دى څخه نيولى چې د . واليت كې د براك دفتر لخوا د ګډو د ساتلو د پروژو پلى كول وو، چې برخالف د ټولنو د پرمختګ په شوراګانو كې برڅيره نشو
ممكنه نوه چې په قاطع . پر سلو دى د زيانمنونكو ډلو لپاره ځانګړى شى، تر دى دليل چې د تسهيل كوونكو غړو د مامورينو لخوا اختالس كيدو 10ثابتو نغدى مرستو څڅه 

 هارد كليو د بيارغونى او پرمختګ وزارت او څارونكو مشاورينو او براك له چارواكو سره د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى مركې، ننګر: ډول دغه ادعاوى وارزول شى
 ). د زمرى مياشت 1384(

 . د څيړنې په دوران كې د ملى پيوستون د پروګرام د پروژو تصويب شوى ليست بدل شوى وو چې ډيزلى جنراتورونه له ليست څخه ايستل شوى وو124

 . كال كې د ملى پيوستون د پروګرام د فعاليتونو د الرښود الندى تراكتورونه غير قانونى شو 2004په 125

 . مخه 8-7د كليو د بيارغونى او پرمختګ وزارت، د ملى پيوستون د پروګرام پراختيا، 126

 ). لړم 1385(د ناحكومتې موسسو له كاركوونكو سره د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى مركې، فيض آباد، بدخشان 127
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پرمختيايي پالن په اړه خپل غور او ارزونه هم يـاداښـت كـړه، يـوى         
شورا دا موضوع ياداشت كړه چـې د ښـځـو يـوى واحـدى شـورا د                     
مينځګړي په څير د انتخاب شوي پـه تـوګـه عـمـل كـاوه، او نـورو                    
شوراګانو ياداشت كړه چې د پروژې پريكړو لپاره د اضـافـي ګـډى          

ددغه ګډو غونډى په رامـنـځـتـه كـولـو اصـلـي             . غونډى تنظيم شوى
 : فكتور د تسهيلوونكي همكار موجوديت بريښيده

كله چې په غونډه كې تسهيلوونكى همكار موجود وي، نو 
غونډه فوق العاده او ښځى هم پكې ګډون كوي، خو ښځو ته د 

تسهيلوونكى همكار د ملي . (نورو غونډو په هكله نه ويل كيږي
   )كال 2006پيوستون مدير، بدخشان، 

د نارينه او ښځينه شوراګانو جال كول د ښځو لود مړيتوبونـو څـخـه      
چې اصوالٌ وړاندى كيږي مخنيوي يا د هغـى څـخـه ډه ډه كـولـو تـه                 
اړتيا نه لري، خو په عمومي شكل د الس الندى موقف يا حالت كـې    

د كورنۍ موجوده منځګړتوبونه بايد په بشـپـړ ډول كـم        .  امكان لري
نشي، خو ځيني رسمي ميكانيزمونه چې پروتوكولونه، ټاكل شوى 
منځګړتوب، يا د تسهيلوونكي همكار تسهيل په بركې ولري، ډير 

لكه څنګه چې الندى به وكتل شي، دغه ميكانيزمونه . موثر ښكاري
د ټولنې د پرمختګ شوراګانو د حكومتدارۍ په فعاليتونـو كـې د       

 . ښځو ګډون په تشويقولو كې اوڅار يا اغيزمن ندي

 د پروژى خوښوونې ډاينامكس       

تر هغه ځايه چې څيړونكو د ټولنې د پرمختيـايـي پـالن پـروسـه پـه             
نيغه نده مشاهده كړې، د پروژى خوښوونې كيفيتي اټـكـل د مـلـي         
پيوستون پروګرام الندى په افـغـانـي ټـولـنـو كـې د پـرمـخـتـيـايـي                        
لومړيتوبونو د خوښوونې په پروسه كې په زړه پورى پـوهـه چـمـتـو          

د دوه قضيـو څـخـه پـرتـه پـه ټـولـو قضـيـو كـې، د ټـولـنـې د                                 .  كړې
پرمختګ شورا غړو د فرعي پروژو په اړه چـې بـايـد د ټـولـنـې پـه                    
پرمختيايي پالن كې شاملى شي په پريكړه كوونه كـې د نـظـريـو د             

دغه پروسى هميشه مكررى او   .  موافقى لوړولو پروسه توضيح كړه
پرلپسى غونډى د ځان سره درلودى ترڅو د نظريو مـوافـقـه تـرالسـه        
كړي او په ځينو وختونو كـې يـو ډيـر شـمـيـر غـونـډى يـا د پـامـوړ                          

 :مباحثى او مشاجرى هوارى كړي

د ټولنې پرمختيايي پالن په اړه بحثونو ډير وخت ونـيـوه، چـې        
مـونـږ ټـول      .  تقريباً اوونيزو غونډو درى مـيـاشـتـى وخـت ونـيـو           

كليوال سره راټول كړل او هـمـدارنـګـه مـو د ټـولـو كـلـيـوالـو د                      
اكتيډ مـونـږ تـه      .  ستوهځى شوى 18ستونزو لست جوړ كړ، چې 

پيشنهاد وكړ چې د پروژو شمير تر ټولو ال مهمو پـروژو تـه كـم          
د بودجى او هغه لست چې بيرته ټول كلي ته راجع كيـږي د    .  كړى

مقايسى له الرى مـونـږ تـر ټـولـو زيـاتـى اړتـيـادرى پـروژو تـه                          
د ټولنى د پرمختـګ د ګـډى شـورا غـړي،             . ( ړومبيتوب وركړو

 ). كال 2005پښتون كوټ، فارياب، 

او هـر يـوه     .  د ټولنې د پرمختيايي پالن په اړه بحث ډير جدى وو
ورځـو     21وروسته لـه    .  د خپلى ځانګړى پروژي لپاره فشار راوړ
د ټـولـنـې د پـرمـخـتـګ د                . ( بحثونو موږ ټول په توافق ورسيدو

 )كال 2006ګډى شورا غړې، يكاولنګ، باميان، 

د نظريو د موافقى د جوړولو پروسه داسى بريښيده چې موخه يې د   
پروژو خوښونه وي كوم چې به د ټولنې د غړو تر ټولو پراخى لړۍ تـه  
ګـټـه ورسـوي، او د پــروژو خـپـور والـى تـجــويـز كـوي چـې هـغــه                                
كوښښونه چې د موجوده افغاني نورمونو په اړه د مـلـي پـيـوسـتـون         

 د بڼې له مخې د پروژى شمير: جدول 2.5 

 شمير د بڼې له مخى فرعى پروژې

 12 124)جنراتور، كوچنى بندونه، لمريز(بريښنا 

 11 ) څاګانې او پايپونو شبكې(اوبه او روغتنپالنه 

لــويــې الرى، پــلــونــه، د ســيــلــونــو          ( تــرانســپــورت   
 ) محافظتى معمارۍ

10 

 7 ) حمامونه، ټولنيز مركزونه(عامه ساختمانونه 

 6 ) كانالونه او بندونه(د اوبو سيستونه 

 4 ) ښوونځې، د سواد د زده كړى(زده كړه 

 2 125) غالۍ اودل، تركتور(معيشتونه 

 1 كلينيك

 53 ټولګه
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پروګرام ته وده وركړي،  د نظريو د موافقي پر بنسټ پـريـكـړه كـول         
دغه پروسه د غريبى طبقى د پرمختګ لپـاره  .  ډير اړين موندل شوي

چې د ټولنې په پرمختيايـي پـالن كـې د ټـولـنـې د ګـډون لـه الرى                         
چـوكـاټ    5.2لكه څنګه چې .  وړاندى كيږي، ځينې بالقوه پايلى لري

ښيي، په يو څو قضيو كې د مساواتو دغه نورم په مشخصه توګـه د    
 .لومړيتوب بندۍ د منلو لپاره د يو دليل په توګه راجع كيده

سره لدى چې د نظريو موافقه د نورو پروسو په پرتله ډيره عامـه وه،    
پـه  .  خو د پروژو د خوښولو په ټولو قضيو كې ترى استفاده نه كـيـده    

حد اقل يوه ټولنه كې، د ټولنې د پرمختګ شـورا د فـرعـي پـروژى             
خوښونه په ټولنيزو غونډو كې د رايو د اكثـريـت لـه الرى تـوضـيـح             

 : كړه

مونږ پروژى په لمبر سره اعالن كړې او بيا مو د پروژو په هـكلـه     
باالخره مونږ هغـه پـروژى چـې د          .  د ټولو كليوالو څخه وپوښتل

د ټـولـنـې د پـرمـخـتـګ              . ( كليوالو ډيره كو غوښتلى لست كـړې 
 )  كال 2006شورا غړې، اشكاشم، بدخشان، 

په يوه بله قضيه كې، د ټولنې د پرمختګ شـورا پـخـپلـه د دوديـزو            
 :مشرانو سره د ټولنې د پرمختيايي پالن لومړېتوب غوره كړ

لومړى د آغا خان بنياد مونږ ته د پروژو يو ليكلى لست راګـړ او    
مونږ ته يې وويل چې د پروژو په منځكې تر ټول اړيـنـې پـروژى        

بيا د ټولنې د پرمختګ شورا د سـپـيـن ګـيـري سـره               .  غوره كړو
مـونـږ   .  يوځاى د ټولنې د پرمختيايي پالن پـه اړه غـونـډه وكـړه            

 50په لـومـړۍ غـونـډه كـې مـونـږ                  :  درى غونډى په الره واچولى
فـيـصـده،       75فيصده موفقى ته ورسيدو، په دويمه غونډه كې   

په سلو كې د خپـلـو    100او باالخره په دريمه غونډه كې مونږ ټولو 
د ټولنې د پـرمـخـتـګ شـورا غـړې،             . (پروژو په اړه موافقه وكړه

  ) كال2006وارث، باميان، 

 د پروژو په خوښوونه كې د مساواتو يو نورم : چوكاټ 2.5
ددغه قضيو څخه په يو لږ شمير قضيو كې، دغه پروسه داسى ظاهريده چې د مساوي ګټو د پروژو د يو نورم پوسيله خبـر شـوى وي چـې          

 : ښايي په لومړي سر كې د لست په لومړۍ طبقې كې وى د هغه پروژو له كبله چې كورنيو ته يې په مساوي توګه ګټه رسوله رد شوى

د لمپى لپاره تيل ګران او زمونږ روغتيا لپاره بد دي، مـونـږ غـواړو چـې         :  مونږ لمريزه څلور كنجى تخته د څلورو دليلونو لپاره غوره كړه” 
 )كال 2006د ټولنې د پرمختګ شورا غړې، د وارث ولسوالي، باميان، (“ .ماډرن ژوند ولرو، او هر يو كس مساوي ګټى ترالسه كړي

د ټولو وګرو لپاره د دواړو ګـټـه يـو شـان ده             :  ؟ ځواب) برقي كوونه، سواد او خياطي( ولى تاسو دغه پروژو ته ړومبيتوب وركړ :  پوښتنه”
 )كال 2005د ټولنې د پرمختګ شورا غړې او ريس، پشتون زرغون، هرات، (“ ).غريب او شتمن، ځمكه لرونكو او بى مځكو(

مونږ ډيرى اوبه لرو، دا يوازينۍ پروژه وه چې ټولو كليوالو كوالى شو ترى ګټه :  زمونږ لومړى ړومبېتوب د درى دليلونو لپاره بريښنا وه” 
 )كال 2006د ټولنې د پرمختګ شورا غړې، اشكاشم، بدخشان، (“ .اوچته كړي، او مونږ د رڼا او توديخى لپاره كافي تيل نه لرو

په زړه پورى توګه، ټولى پاسنۍ درى قضيې په كوم كې چې د مساواتو يو نورم په څرګند ډول د الر ښوونې د خـوښـوونـى پـه تـوګـه چـې                  
پـه  )  خلكو ته د بريښنا اسانتياوى برابـرول ( برقي كول يې د ځان سره درلود، امكان لري چې  وښايي چې د پرمختګ دغه مشخص تركيب 

 .ځانګړېتوګه په خپلو ګټو كې منصفانه دي

له بله پلوه، د هرات په واليت كې چيرته چې د ټولنې ودانۍ په متواتر ډول داسى څرګنديدى، څيړنې وښودل چې ددغو پروژو ګـټـې چـې        
د ادارى پالنونو د فيسونو غوښتنه كوله چې بايد د پـاكـولـو لـپـاره            .  محدودو اشخاصو ته راجع كيدى، د لږى پاملرنې څخه برخمنى وى

غونډ شوي واى، او همدارنګه د ټولنې مركزونه د هغه خلكو پواسطه كارول كيدل كوم چې د ودونو په څير د سترو مراسمو په الره اچولو 
 .         قادر وو
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دغه وروستۍ قضيه هم د هغه دريو قضيو څـخـه وه چـيـرتـه چـې د                 
مساواتو نورم پكې توضيح شوى ؤ، او ښودل يې چې دغه راز تـلـن       
الرى ښايي اوس هم د ټولنې پرمختګ د ټاكل شـويـو شـوراګـانـو د          

د ملي   . غړو او د ټولنې د مشرانو ترمنځ د بحثونو برخه تشكيل كړي
پيوستون پروګرام د فعاليت په نورو زياتـو اړخـونـو كـې د پـامـوړ               
تنوع په هغه تګالر كې چې فرعي پروژى پكې ټاكل كيږي د يو نورم 

 . په څير ليدل كيږي

د ټولنې څو ګونى پروژى او د ملي پيوستون څـخـه بـهـر         
     غوښتنې

د ملي پيوستون پروګرام د تطبيق په سراسر لومړنيو دريـو كـلـونـو         
كې، دغه پروګرام په يوى واحدى ټولنې كې په پروژو باندى تمـركـز   

په هر حال، په څلورو هغه ټولنو كې چې ترى كتنه وشوه هـلـتـه      .  كاوه
پروژى يا پالن شوى وى او يا د ملي پيوستون پروګرام د ګـاونـډيـو      

دغه ګـډى هـڅـې پـه         . ټولنو سره په ګډه د پرمختګ په حالت كې وى
ځينو وختونو كې يوه واحده شريكه پروژه وه، او په ځينو وخـتـونـو      

په يوه قضيه كـې، ټـولـنـې د         .  كې د ګډى استفادى لپاره جال پروژى
سوداګرۍ پروژى د پايلى اټكل تخمين وكـړ څـو د خـپـلـى پـروژى                 

 .عملياتو او څارنې سره مالي مرسته وكړي

ځينو ټولنو د يوى ګډى پروژى لپاره خـپـل د ټـولـنـې تـخـصـيـصـي                   
د بدخشان واليت په مركز فيض آبـاد كـې، دريـو        .  بودجه يوځاى كړه

ټولنو په شريكه د يوى اندازى ځمكى د بسـپـنـى هـوكـړه وكـړه چـې              
په مهمه توګه، دا كار له يوه پلوه مـنـاسـب    .  ښوونځي پكې ودان شي

ښكاره كيده، ځكه چې دغه ټولنو يوځل يو ښـوونـځـې پـه شـريـكـه              
د بودجه جوړولو او   .  جوړ كړې وو چې وروسته بيا لمنځه ويوړل شو

د تاوانونو د جبران يو سيستم منځته راغى كوم چې د هـرى ټـولـنـې         
نفوس يې په پام كې نيوه، او هـمـدارنـګـه د څښـلـو اوبـو پـروژى د                   
   128.رغونى لپاره دريمه ټولنه اړ وه څو د پيسو په بدل كې كار وكړي

د پكتيا په واليت كې په عين شكل، شپږو ټولنو خپلى بودجى سـره  
د فـاريـاب واليـت د          129.يوځاى كړې څو دوه عالي ليسې جوړى كړي

آلمار په ولسوالۍ كې د يوى ټولنې په اړه رپوټ وركـړل شـو چـې د          
يوى ګاونډي ټولنې سره ګډى پروژى پالنوي څو خلكو ته د بريښـنـا   

په نورو قضيو كې، ټولنو مـوافـقـه وكـړه       .  او د څښلو اوبه مهيا كړي
دغـه  .  چې بيلى بيلى پروژى جوړى كړي، خو د ګډى استفادى لـپـاره  

وروستي ترتـيـبـات پـه لـومـړي سـر كـې داسـى ښـكـاريـدل چـې د                              
(ګوندونو په منځكې د تاوتريخوالي او نارضايتۍ المـل وګـرځـي        

 ). ئچوكاټ وګور 3.5

دا موضوع مهـمـه ده چـې نـوټ كـړاى شـي چـې د ګـډى پـروژى د                              
خوښونې دغه مثالونه د رسمي پروګرامونو د معرفـي كـيـدو څـخـه          
مخكې په الره واچول شو څـو د ټـولـنـې د پـرمـخـتـګ شـوراګـانـې                      

په ټولنه كـې دنـنـه د          JICAيوځاى ګروپ بندي كړي، لكه څنګه چې د 
نوښت يا د پراخ سـيـمـه ايـز مـلـي پـرمـخـتـګ                   )  ICRD( كليو پراختيا
هغوى په نظر كې لره چې په ټولنـو كـې د تسـهـيـلـوونـكـي               .  پروګرام

د بيلګې په ډول، چـيـرتـه چـې د           .  همكار پراخ الس لرل په ډاګه كړي
باميانو په واليت كې يوى ناحكومتي سـازمـان پـه فـعـال ډول ډيـر                 
جامع پروګرامونه پلي كول، ټولنيزو ناظمينو د ټولنې د پرمـخـتـګ    
شوراګانې د يو داسى ارګـان پـه څـيـر پـه ډاګـه كـاوه چـې د مـلـي                             
پيوستون پروګرام په پلي كولو كې د هـغـوى د رول څـخـه تـجـاوز                   

 : كوي

د ټولنې د پرمختګ شوراګانې زمونږ د سيمى په ټولنه كې د يـو      
د مثال په ډول، مونږ د ظرفيت د لوړولو لپاره .  ارګان حيثيت لري

خپل سيمه ايز پرمختيايي پروګرام ته د ټولنې د پرمختګ شـورا  
مونږ د اړيـنـو اړتـيـا پـه              .  څخه د داخلي منبع په څير پالنونه اخلو

اساس چې د ټولنې د پرمختګ شورا پـوسـيلـه مشـخـص كـيـږي            
په نـتـيـجـه كـې مـونـږ د مـلـي پـيـوسـتـون                            –روزنې تر السه كوو 

پروګرام څخه بهر د ټولنې د پرمختګ شـورا لـومـړيـتـوبـونـو تـه               
 )كال 2006ټولنيز ناظمين، باميان، . (مالي مرسته وركوو

 ). لړم 1385(د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى مركه، د ټولنې د پرمختګ د كميتې غړې، فيض آباد، بدخشان 128

 ). 31غبرګولى  1385(د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى مركه، د كليو د بيا رغونې او پرمختګ وزارت كاركونكى، ګرديز، پكتيا 129
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په يو څو نورو قضيو كې، د ټولنې د پرمختګ شوراګـانـو پـه هـغـه          
ګټه اخستنو كې ګډون وكړ چې د نـاحـكـومـتـي سـازمـانـونـو څـخـه                
ترالسه كيدى، دغه ناحكومتي سازمانونه تسهيلوونكي همكـاران  

په يوه قضيه كې د بدخشان پـه واليـت كـې، يـوه پـروژه چـې                   .  نه وو
موخه يې د سيالبونو مخه نيول وو د نورو ناحكومتي سـازمـانـونـو       

په يوه بله قضيه كـې، د فـاريـاب پـه واليـت                131. په مرسته بشپړ شوه
كې، د ټولنې د پرمختګ شورا وروسته له هغې چې د يو ښوونـځـي   
د رغونى لپاره يې د ځمكې په اهدا كولو يا بسپنه وركـولـو هـوكـړه         
وكړه، د ښوونې او روزنې واليتي رياست سره په نيغه توګـه اړيـكـه      
ټينګه كړه، كوم چې وروسته بيا د تركي سازمان لـخـوا جـوړ كـړاى           

په زياتره مواردو كې، تسهيلوونكي همـكـار د مـنـطـقـى پـه               132.شو
كچه عامه ګټو ته اشاره كوله چې د جغرافيايي يا د منبع خپل منځي 

د .  تړاو لكه  څنګه چې د ډلو اندازه تعينوي، څخه يې سرچينه نيولـه 
راتلونكي پروګرام لكه د ملي اولسي پاليسۍ د تـطـبـيـق لـه الرى،          
چې د ټولنې د پرمختګ شوراګانو كارول ذكر كوي، د پرمختګ په 

جغرافيايي او د منبع يـا سـرچـيـنـى خـپـل              ( حالت كې په دغه اړيكو 
 . باندى  د اتكا بالقوه امكان موجود دى) منځي تړاو

ددغه قضيو سره سره، كومى چې داسى څرګنديـدى چـې پـه بشـپـړ            
تسهيل او په سيمه كـې د نـورو تسـهـيـلـوونـكـو هـمـكـارانـو او د                           
تسهيلوونكو همكارانو سربيره د نورو پروګرامونو پـه مـوجـوديـت       
اتكا كوي، د ګډو پروژو اړوند نامكرري، او تقريباً د ټـولـو قضـيـو       
څخه په نيمو كې د ځينو مخالفتونو برڅيره كيدل، تلقين كـوي چـې     
په ټولنه كې دننه د خلكو ترمنځ د وحدت او د ګډ مسـؤلـيـت مـوخـه          
اوس هم تر يوى اندازى د ملي پيوستون پروګرام د تطبيق حـقـيـقـت     

 .څخه فاصله لري

د ټولنې په حـكـومـتـدارۍ كـې د ټـولـنـې د                  4.5
   پرمختګ شورا رولونه          

لكه څنګه چې ددغه فصل په سريزه كې عمده او غوره ټكي په ګوتـه  
شو، د ملي پيوستون پروګرام موخه يوازى د پـرمـخـتـيـايـي پـروژو          

دا پروګرام د محلي حكومـتـدارۍ نـوښـت       .  معرفي كول او اداره نده
د ټولنې په كچه د حكـومـتـدارۍ د پـيـاوړتـيـا            ”هم دى چې هدف يې 

څرنګـه چـې ددغـه رپـوټ لـومـړۍ بـرخـه                   .  “  لپاره بنسټ ايخودنه ده

 د ګډو پروژو په سر مخالفتونه: چوكاټ 3. 5
د هرات په واليت كې يوه په زړه پورى او جالبه قضيه دا وه چې، دوه ګاونډيو كليو هوكړه وكړه چې جال پروژى د ګـډى اسـتـفـادى لـپـاره             

په ټولنه كې د ټولنې د پرمختګ شورا ښځينه غړو چې حمام يې جوړ كړې وو تـوقـوع     .  يوه د ټولنيز مركز او يوه د عامه حمام  –جوړى كړي 
 : درلوده چې د هغوى ټولنه به كوالى شي هغه بل ځاى د ودونو او نورو غوڼدو لپاره وكاروي

مونږ د ګاونډي كلي سره موافقه وكړه چـې مـونـږ      .  مونږ يو ټولنيز مركز غوښتلو ځكه چې مونږ د ودونو او جنازى لپاره د ځاى ستونزه لرو” 
به حمام جوړ كړو، كوم چې زمونږ د ټولنې په پرمختيايي پالن كې دويم لومړېتوب ؤ، او هغوى به ټولنيز مـركـز جـوړ كـړي، او مـونـږ بـه                    

يو مشر په پټه توګه يو مـهـراب    –خو هغو ټولنيز مركز په يو جومات كې جوړ كړ . دواړه شريك كړو او په ګډه به د هر يو څخه استفاده كوو
د ټولنې د پرمخـتـګ ښـځـيـنـه شـورا او د                (   130“ .د ټولنې په مركز كې ايښى ؤ،نو كله چې پرده ترى لرى او په ډاګه شو، نو دا يو جومات ؤ

 ) كال 2005ځوانانو ډلى غړې، زنده جان، هرات، 

لومړى د دويمى ټولنې د حد اقل ښځينه غړو غولونه؛ او : دغه مخالفت د غونډ شويو بشپړو معلوماتو څخه ظاهريږي چې دوه ابعاد ولري
 .د پروګرام د قانون او قواعدو ړنګونه، لكه څنګه چې ديني ودانۍ د ملي پيوستون د مقرراتو الندى مجازى ندي

 . د جومات مهراب130

 ). لړم 1385(د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى مركې، د څارنې مشورتى څانګه او د ټولنې د پرمختګ د شورا غړې، بدخشان 131

 ). زمرى 1384(د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى مركې، د ټولنې د پرمختګ د شورا غړې، فارياب 132
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يادګيرنه كوي چې حكومتداري كوالى شي د عامه او نـيـمـه عـامـه          
د ټـولـنـې د پـرمـخـتـګ              .  ښيګڼو يوه لړۍ تر پـوښـښ النـدى راولـي        

شـوراګــانــې دغــه پــروســه اغــيــزمــنــوي، د ټــولــنــې دنــنــه او بــهــر د                     
. پرمختيايي منابعو اداره ګډون او حساب وركوونه پـه بـركـې لـري        

دوى له همدى كبله د ټولنې د پرمختګ په حكومتدارۍ كې يو رول 
يو قاطع او ډير مهم ابتدايي ټكې دا دى چې حـكـومـتـداري       .  لوبوي

او پرمختګ نبايد د فعاليت تر نفوذ الندى د دوو خپلواكو منـطـقـو    
په څير په پام كې ونيول شي، لكه څنګه چې د حكـومـتـدارۍ ډيـرى       

 .برخى د عامو سرچينو په اداره كې الس لري

د ټولنې په حكومتدارۍ كې د ټولنې د پرمختګ شورا د فـعـالـيـت         
منظور د ملي پيوستون پروګرام د تـخـصـيـصـي بـودجـو مـديـريـت                 

دغه كميټې په نظر كې دي چې د ګډون، پروسـه  .  پورى محدود ندى
او حساب وركونه چې په ټولنه كې پريكـړه كـول د ځـان سـره لـري،                

د ملي پيوستون پروګرام د دغه دوه مـوخـو څـخـه ده         .  بدلون وركړي
چې، د پروګرام د حكومتدارۍ د اړخـونـو پـه پـرتلـه د پـروګـرام د                      
ټولنې پواسطه د پرمختګ په اړخونو باندى په زياته اندازه ټينګـار  

دغه خال او درز په ځينو مواردو كې د اړونـد يـا دخـيـلـو              .  شوى دى
لومړنيو معلوماتو د بيالبيل حالت او طبـيـعـت لـه املـه رامـنـځـتـه                

سره لدى دى، د ټولنې د پـرمـخـتـګ شـوراګـانـو پـه اړه د                   133. كيږي
پاموړ شواهد موجود دي چې هغوى د ټولـنـې د حـكـومـتـدارۍ پـه              

 . نورو اړخونو كې رول لوبوي

د ټولنې د حكومتدارۍ فعاليت تر نفوذالندى زياتره اوڅاره ساحـى  
چې د مطالعې څخه رابرڅيره كـيـږي د شـخـړو او النـجـو هـوارول،                  

د ټولنې د   .  ، او د زيانمنونكو لپاره ټولنيز تحفظ ؤ)اشر(ټولنيز كار 
حكومتدارۍ تر نفوذ الندى ساحـى وړانـدى بـحـث كـيـږي، چـې د                  
محلي حكومتدارۍ په سيستمونو كې د ټولنې د پرمـخـتـګ شـورا       

 . ځايولو د يو تحليل او تجزيې په تعقيب راځي

 د النجو هوارول   

د ټولنې النجو د هوارولو په ځينو كړنالرو كې د ټولنې د پرمخـتـګ   
د ټولنې د پرمختګ شورا .  شوراګانو د الس لرلو ادعاوى خپرى دي

ټاكل شوى او ټوليز بنسټ داسـى بـريښـى چـې د هـغـوى رول سـره                    
مرسته كوي، په ځانګړېتوګه په هغه سيمو كې چيرته چې د النجو د 
هوارولو مخكينيو ميكانيزمونو په با نفوذو اشخاصو تمركز كـاوه    
او همدارنګه نه پرمختيايي شورا په څير ډله ايزې قـانـونـي اليـحـى        

په هر صورت، د دوه اړخيزه تنظـيـم يـوه بـڼـه ډيـره عـامـه ده                   .  باندى
چيرته چې د ټولنې د پرمختګ شورا غړي ښايي د دوديز ليډرانو يا 

 .د ټولنو استازو سره په موافقه فعاليت كوي

مطالعه شويو ټولنو څخـه، د ټـولـنـې د پـرمـخـتـګ يـوازى د                       29د 
څلورو شوراګانو غړو ادعا كوله چې شورا د النجو په هوارولو كـې    

ددغه منفي ځوابونو او عكس العملـونـو   .  هيڅ ډول رول ندى لوبولى
څخه درى يې د ننګرهار واليت په يوى واحدى ولسوالۍ كـې د يـو         

پـه دغـه     .  واحد تسهيلوونكي همكار د پروګرام الندى په ډاګه شوى
ولسوالۍ كې، د ټولنې د پرمختګ شوراګانو د ټولنې پـواسـطـه د        
پرمختګ فعاليت او د حكومتدارۍ او د ستونزى حلولو ترمنځ يـو    

 : واضح او روښانه تبعيض منځته راغلى ؤ

د ټولنې د پرمختګ شوراګانې د نورو شوراګانو يا جرګو څخـه  
توپير لري په كوم كې چې هغوى پرمختـيـايـي پـروژى پـالن او            

 )2005د ټولنې د پرمختګ شورا غړي، ننګرهار، . (منظموي

ددغه ولسوالۍ په اړه بيالبيل لومړني معلومات راغونډ شول، كـه    
څه هم چې، دغه لومړني معلومات ښيي چې د ټولنـې د پـرمـخـتـګ          
شوراګانو د شموليت يا الس لرلو كمښـت ددغـه راز يـوى شـورا د               
مناسب رول په هكله د ټولنيز رايج نورمونو له امله يوازى نسبي ؤ،   

 .م مخ24كال، په افغانستان كې د قدرت فضا او ګډونيز پرمختګ،  2006مكارتى 133
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او همدارنګه ښايي پدغه ولسوالۍ كې په عام شكل ضعيف او بـى    
  134.سيكه تسهيل پورى اړه ولري

تر هغه ځايه چې د شـخـړو او النـجـو پـه هـوارولـو كـې د ټـولـنـې د                            
پرمختګ شورا د غړو الس لرل زيات دي، د النـجـو څـرنـګـوالـى او           
شورا د الس لرلو يا منځګړتوب خصوصيات په پراخه كچـه تـوپـيـر       

ټولى هغه شخړې او النجې چې رپوټ وركړل شوى په يو ددغـه  .  لري
 : دريو كټګوريو كې ځاى نيسي

د مناقشى لومړۍ بڼه پـه ډيـر عـام شـكـل د مـلـي پـيـوسـتـون                         •
دغه راز مـنـاقشـى        .  پروګرام يا د پرمختيايي فعاليت په اړه وه

اكثراً د ځكمو يا د پرمخـتـيـايـي فـعـالـيـتـونـو لـپـاره د نـورو                      
سرچينو د ويش ، يا د ملي پيوستون پروګرام لپاره د ټولـنـو د     
 . ټاكنو په سر د داخلي يا د ټولنې دننه انديښنو بڼه غوره كوي

نورى النجې او مناقشى نويو پرمختيافعاليتونو ته په نيغه نه  •
د مـثـال     :  مربوطيدى، خو د ټولنې د سرچينى يو بعد يې درلود

 . په توګه، عامه الرو، سركونو يا د اوبو رسولو ته السرسي

د مناقشو دريمه كټګورۍ خصوصي يا شخصي، كورنـۍ، يـا      •
مدني وه او حتى كله نا كله  د ټـولـنـې د غـړو تـرمـنـځ جـنـايـي                     

 .موضوع ګانې وى

په ډيرو مواردو كې ددغه راز مناقشو او مباحثو ترمـنـځ لـيـكـى نـا           
 . چوكاټ كې كتالى شي 5.4مشخصى وي، لكه څنګه چې په 

د ټولنې د پرمختګ شوراګانـو دوه خصـوصـيـات او مشـخـصـات                
داسى څرګنديدل چې د شخړو او النجو په هوارولو كې د هـغـوى د         

د هغوى ټاكل شوى او ډله ايـز بـنـسـټ، او         )  1:  رول سره مرسته كوي
د انګيزى په څير د ملي پيوستون پروګرام د سرچينو مرسته څـو    )  2

په هغه سيمو كې چيرته چې شخړې . مخالفتونه او اخ و ډب حل كړي
او النجې د ارباب، ولسوال، پوليس يا محلي قومـنـدان لـخـوا حـل          

كيدى، ټولنو، تسهيلوونكو همـكـارانـو، او مـحـلـي چـارواكـو دا                 
موضوع نوټ كړه چې د لږى ځمكې او مالدارۍ پـه سـر د النـجـو د               
حلولو په برخه كې د ټولنې د پرمختـګ شـورا پـريـكـړې د شـورا د                 
 . ټاكل شوي او ډله ايز طبيعت او موقف له كبله ډيرى منل كيدى

شخړې او النجې پخوا د ارباب د شخصي پـريـكـړې پـه اسـاس            
حل كيدى، يا دواړه خواوى اړ  ايستل كيدل څود مـنـاضـعـې د         

اوس د ټولنې د پـرمـخـتـګ     .  حل لپاره  ولسوال ته مراجعه وكړي
شورا د خلكو لخوا ټاكل كيږي، هغوى خپـل مشـكـالت د حـل           

د ټولنې د پرمختګ شـورا غـړي،       . ( لپاره شورا ته وړاندى كوي
 )كال 2005المر، فارياب، 

په دوه قضيو كې، د ټولنې د پرمختګ شورا غړو پـه ټـولـنـو كـې د            
. النجو په حلولو كې د پروژى د مالي سرچينو اهميـت پـه نښـه كـړو          

دغه دواړو ټولنو له پخوا راپاتى مخالفتونه درلودل، يو لـه هـغـوى      
څخه وژونكى مخالفت ؤ، چې د النجو د هـوارولـو ضـعـيـف او بـى             

پـه دغـه راز مـواردو كـې، د پـروژى د مـالـي                        .  سيكه ظرفيت ښيي
د مـلـي     .  سرچينو انګيزه په روغه جوړه كې مـهـم رول لـوبـولـى شـي              

پيوستون څو ټولنو، د مخكيني سيستم په هكله پـه خـبـرو كـې، د             
النجو په حلولو كې بډو يا رشوت يا د خدمتونو هغه لګښـتـونـو تـه       
چې د ولسوالۍ د مامورينو ياو محلي ګـومـارلـي غـړي لـكـه قـريـه               
داران يا ملكان لخوا چمتو كيږي هم اشاره وكړه، دا هغه فكتورونه 

دي چـې د ټـولـنـې د پـرمـخـتـګ                   )  رشوت او د خدمتونـو لـګـښـت      ( 
    135.شوراګانو په حضور كې وجود نه لري

يوه اړونده موندنه دا ده چې چيرته چې د النجو حلولو د تـګـالرو د         
نشتوالي يا په انفرادي توګه د تـنـظـيـمـيـدو پـه پـرتلـه د النـجـو د                          
هوارولو دوديز ميكانيزمونه په ټوليز ډول تنظيميږي، هـغـوى ډيـر        

 .زمونږ هدف د محلي حكومتدارۍ منځته راوړل دي
د ملي پيوسـتـون پـروګـرام د څـارنـې د فـنـي                    −

 كال   2006مشاور كاركوونكى، 

 ). زمرى 1384(د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى مركې، د ټولنې د پرمختګ د شورا غړې، ټولنيز تنظيم كوونكې، د ټولنې غړې، ننګرهار 134

 ). 1385تله  –زمرى، وږى  1384(د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى مركې، د ټولنې د پرمختګ شورا او د ټولنې غړې، ننګرهار، باميان، او بدخشان 135
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احتمال لري چې د ټولنې د پرمختګ شورا د فعاليتونو سره يوځاى 
ددغه پديدى په زړه . شي، نسبت دى ته چې د هغوى لخواعوض شي

پورى يوه څرګندونه كې، د بدخشان واليت په يوه ټولنه كې د النجو 
د حلولو په هكله په دريـو مـركـو كـې يـو سـوال تـه درى بـيـالبـيـل                            

په لومړۍ مركې كې د ټولنې د مشرانو تجويز شول : ځوابونه درلودل
چې بايد النجې حل كولى، دوهمى مـركـې كـې وويـل شـوو چـې د                   
ټولنې د پرمختګ شورا حلولى، پداسى حالكې چې دريمى مـركـې   
كې وويل شو چې، لدى كبله چې مشران د ټولـنـې د پـرمـخـتـګ پـه              
شورا كې ګډون درلود په حقيقت كې ياد شوي دواړه ځوابونه سم او 

د ټولنې تنظيموونكو په ځينو وختونو كې دغه نمـونـه    136.په الره دي
په برخه كې تـوضـيـح كـوـلـه چـې دواړه د                  “  د مخالت حلولو كميټو” 

ټولنې د پرمختګ شورا غړي او د ټولنې مشران پكې ګډون كـوي،    
پداسى حالكې چې د ټولنې پرمختـګ نـورو غـړو د مشـرانـو سـره                 

        137.يوځايي غونډه توضيح كوله څو ځانګړې ستونزى حل كړي

شوراګانـو څـخـه لـس شـوراګـانـو چـې د                    25د ټولنې د پرمختګ د 
النجو په حلولو كې يې د يو رول ادعا كوله، په څـرګـنـد ډول وويـل           
چې دوى دغه رول د مشرانو او ديني ډلو سـره پـه تـړاو كـې پـه يـوه                 

د مركو په بهير كې د ټـولـنـې د          .  طريقى نه په يوه طريقه ترسره كولو
پرمختګ شورا په غونډو كې د هغه مشرانـو د كـتـل شـوي مـكـرر               
حضور پر بنسټ چې د ټولنې د پـرمـخـتـګ شـورا غـړي نـه وو، دا                      
احتمال لري چې دغه اشخاص د النجو د حلولو په فعاليتونو كـې د      

دا د مـنـلـو وړ          .  مشرانو د الس لرلو اندازه د حقيـقـت نـه كـم ووايـي           
ښكاري چې د مطالعه شويو په حد اقل نيمو ټولنو كـې د دوديـز او         
منطقي واك او اختيار دوه رګه شكل يا تركيب د النجو پـه حـلـولـو         

 .كې په كار وړل كيږي

د ټولنې د پرمختګ د شوراګانو دغه خصوصيات او مشـخـصـات،    
حتى په هغه وخت كې چې د نورو فعالينـو سـره پـه مـوافـقـى عـمـل                 
كاوه، داسى بريښيده چې د شورا د پريكړو د مـنـلـو پـه بـرخـه كـې                  

د نظـريـو   .  زياتوالى راولي ان كه هغوى يوى ډلى ته هم ګټه نه رسوله

د موافقې او روغى جوړې عنصر د يوى تكراري نمونى يا مـثـال پـه        
څير څرګنديږي، او ښايي د هغه واك او اختيار سره چې د ټـولـنـې د      
پرمختګ شورا د استازي د حيثيت او مقام څـخـه راپـورتـه كـيـږي             

د يادونى وړ ده چې، يوه ولسوالي چـيـرتـه چـې د           .  رابطه جوړه كړي
مطالعې هيڅ يو موقعيت د ټولنې د پرمختګ شـوراګـانـو لـپـاره د            
مخالفت د حلولو رول رپوټ نـه وو وركـړى، دا يـوه ولسـوالـي وه                    

 . چيرته چې غړي پكې ګمارل شوي وو، نه ټاكل شوي

د ټولنې د پرمختګ شورا د دخالت او الس لرلـو بـالـقـوه ګـټـو سـره              
سره، بياهم د ټولنې د پرمختګ شورا د النجو د حلولو ټولـى هـڅـې      

په يو شمير مركو كې د مـحـرمـي يـا ډـلـه ايـز شـرم د                       .  مثبتى نه وى
احساس له كبله يو عام يا معمول تمايل چې نا حل شوى النجى پټـې  
او تتى كړي يادداشت شوى، نو دا څرګندوي چې دغـه څـيـړنـه د نـا            

دا مهمه موضوع ده او له .  بشپړ مخالفت خپرلو ته لږ اهميت وركوي
همدى كبله ضروري نده چې د النجو د حلولو لپاره تغييرات د مـلـي   

سره لدى، په عمومي صورت . پيوستون پروګرام پوسيله راوړل شي
شواهد چې د هغه مفكورى مالتړ كوي چې د ټـولـنـې د پـرمـخـتـګ              
شوراګانو يا شورا غړي نورو سره په تړاو كې يو رول لوبـولـى شـي،      
خو د ډير دوديزو وسيلو د كړنالرو او مشروعيت د بى ځـايـه كـولـو       
څخه پرته، په ځانګړېتوګه چيرته چې دغه دوديزى وسيلى ډـلـه ايـز      

 .كيفيت ولري

 د النجو په هوارولو كې د ښځينه ګډون محدوديتونه 

په لومړي )  موندنى( دغه موندنې ته يو د پاموړ اخطار دا دى چې دا 
سركې  د ټولنې پرمختګ د نارينه شـورا غـړو رول بـانـدى عـمـلـي                  

په يوه برخه كې دا بايد د تسهيلوونكو همـكـارانـو رول سـره         .  كيږي
د ټولنې د پرمختګ شوراګانو ټاكنې او د ټولنې پرمختيايـي  .  وشي

لومړيتوبونو په اړه پريكړې د هغـه كـړنـالرو سـره چـې د ښـځـو پـه                     
ګډون ټينګار كوي په ژوره توګه تسهيل شوى پـروسـه پـوسـيلـه پـه           

د تسهيلوونكو همكارانو د حضور څخه پرته دغـه    .  الره اچول كيږي

 ). تله 1385(د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى مركه، د ټولنې د پرمختګ د شورا غړې، فيض آباد، بدخشان 136

 ). 06-2005(د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى مركې، ټولنيز تنظيم كوونكې او د ټولنې د پرمختګ د شورا غړې، باميان او فارياب 137

 ). 06-2005(د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى تمركزى ګروپى مركه، زيات ټولنيز تنظيم كوونكې 138
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ګډون د انحطاط سره مخ كيږي يا په بل عبارت دغه ګډون كـمـښـت      
   138.مومي

په ډيرو ځايونو كې، د النجو په اړه غونډى تر يوى اندازى پـورى د      
يوى جال پروسى په څير انګيرل كيده، او په ځيني مـواردو كـې پـه          
حاكمانه توګه د ناريـنـه ځـايـونـو كـارول لـكـه مـيـلـمـسـتـونـونـه يـا                            

 25د ټولنې د پـرمـخـتـګ د         .  جوماتونه دغه جالتوب ته الر هواروله
شوراګانو څخه چې د النجو هوارول يـې تـرسـره كـول، د ټـولـنـې د                    
پرمختګ يوازى د دوه ښځينه شوراګانو غړو په دغه پروسـه كـې د       

 . كله نا كله ګډون رپوټ وركړ

مونږ يوازى په غوره او مهمو غـونـډو كـې ګـډون كـاوه لـكـه د                  
كانال ټاكنه، خو په نورو غونډو كې مو ګـډون نـه شـو كـوالى،             

ځكه چې نارينه غړو دغه غونډى په جومات كې كولـى، تـر څـو        
د ټـولـنـې د پـرمـخـتـګ د              . ( زمونږ د ګډون څخه مخنيوى وكړي

 )كال 2006ښځينه شورا غړى، بدخشان، 

د ټولنې د النجى حلولو ددغه پراخ ادراك بلى خوا، كه څه هـم چـې،     
ښځو په څلورو ټولنو كې وښودل چې هغوى په ځانګړېتوګه د جنـدر  

“ د ښځو او ماشومـانـو د نـورو شـخـړو           ” يا جنسيت د حساس بعد يا 
ددغه څلـورو  .  سره د اختالفاتو او اخ و ډب په حلولو كې ګډون كاوه

ټولنو بلى خوا، چيرته چې ښځو د شخړو په حلولو كې د خـپـل رول         
په اړه خبرى كولى، وړاندى او مفصلو بحثونو په ډاګه كړل چې دغه 
فعاليتونه په حقيقت كې ډير د بيوزله او زيانمنونكو ښځو ټـولـنـيـز       

 .   تحفظ او خونديتوب ته منسوبيدل

 د هغو النجو مثالونه چې په اوارولو كې يې د ټولنې د پرمختګ شورا الس درلود : چوكاټ 4.5
درى كلي د ملي پيوستون پروګرام الندى سره يوځاى شول څو يوه واحد د ټولنې د پرمختګ شورا تشكيل كړي، او د خپلى بودجى ) الف

خو مخكى لدى چې هغوى د پروژو په پلى كولو پيل وكړي، د واليتي بيارغونى ټيـم راغـى او       .  څخه يې د دريو پروژو په اړه پريكړه وكړه
دغه مسالى د يـادو شـويـو دريـو كـلـيـو                  .  په يوه كلي كې يې د اوبو څښلو پروژه د واليتي بيارغونى ټيم د مالي منبعې پوسيله بشپړه كړه

ترمنځ مخالفت منځته راوړ ځكه چې يوه كلي خپله يوه پروژه مخكې لدى چې  د ملي پيوستون پروګرام د پروژو په كار پيل وكړي بشپـړه  
د ټولنې د پرمختګ شورا دغه ستونزه داسى حل كړه چې په هغه كلي كې چې د اوبو څښـلـو پـروژه بشـپـړه شـوى وه، د دوهـمـى                     . كړې وه

دوه نـورو      –ددغو كليو ترمنځ د مخالفت د هوارولو اصلي فكتور روغه جـوړه وه      .  پروژى د پيل كولو اجازه وركړه چې د سرك جوړول وو
 ) كال 2006تسهيلوونكى همكار د ملي پيوستون د پروګرام مدير، بدخشان، . (كليو د مخالفت حل او فصل څخه هيڅ هم تر السه نه كړه

مونږ د اوبو د جمع كولو په موخه يو بنـد جـوړ     .  مونږ په خپل منځكې يوه شخړه حل كړه او په يو بل كلي كې د اوبو په سر النجه حل كړه)  ب
كړې څو ترى كار واخلو، خو د اوبو ډيروالي د هغوى د كښت و كر د زيان المل وګرځيد، او هغو له موږ څخه وغـوښـتـل څـو اوبـه روانـى               

څرنګه چې مونږ غريب او بى وسه وو، دا زمونږ لپاره خورا ډير ستونزمن كار ؤ څو يو بل بند په كوم بل ځاى كې بيرته له سره جـوړ    .  پريږدو
د ټولنې د پرمختګ شورا استازي غوره كړل او د محصوالتو د ارزښت براورد يې وكړ او هغوى ته يې د سګني كال لـپـاره مـجـرايـي          .  كړو
د اوږد مهال لپاره مونږ د كرهنې وزارت او ناحكومتي موسسو سره تماس ونيوه چې د اوبو د يوى باثباته او ډاډمنى سرچيـنـې پـه      .  وركړه

 )كال 2006د ټولنې د پرمختګ غړې، باميان، . (جوړولو كې مرسته وكړي څو دغه ستونزه حل كړي

په يوه كلي كې يوه كليوال د يو بل كليوال سره تړون كړې ؤ چې خپل لور به وركوي، خو كوژده شوى هلك ډير كلونه په ايران كې تـيـر     )  ت
افغانيو ته لوړه كړه، او كوژده شوي هلك د ذكر شوي رقـم د     500000كله چې هغه بيرته كور ته راستون شو نو د هغى سخر د ناوى بيه .  كړل

افغانيو ته راكښته كړه، او النجه مو پدى تـرتـيـب حـل          200000مونږ د هغوى ترمنځ مذاكره وكړه او د ناوى بيه مو . وركولو څخه ډه ډه وكړه
 ) كال 2006د ټولنې د پرمختګ شورا غړي، فارياب، . (په ځينو وختونو كې مونږ په اوونۍ كې تر دوه دغه راز ستونزى حلوو. كړه

 . كال 2004د پرمختګ د زده كړو انستيتيوت، : بريګاتون، برتانياټولنيزه ساتنه، ديوروكس او ساباتس ويلر، اووښتيزه 139
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كې د ټولنې د پرمختګ شورا الس لرل او ټولـنـيـز     اشر په
 خونديتوب 

ټولنو څخه شپږ ټـولـنـې چـې كـتـنـه تـرى وشـوه، د ټـولـنـې د                              29د 
پرمختګ شورا ويل چې هغوى د اشر چـې يـو ټـولـنـيـز كـار دى پـه                   

اشر په خاصه توګه د خړوبولو كانالونو پاكـول    –تنظيم كې رول لري 
كـه څـه هـم چـې، اشـر د مـلـي پـيـوسـتـون                          .  او د سرك ترميمول وي

پروګرام څخه دمخه د يوى تصديق شـوى مـرجـع پـه څـيـر پـيـژنـدل                    
كيده، اشر  همدارنګه د ټولنې د پرمختګ شوراګانو لخوا د ټولنـې  
د وګړو د يوځاى كولو لپاره د يوى وسيلى په څير توضيح كيده چې 
د ملي پيوستون پروګرام د فرعي پروژو سره د ټولنيزى همكـارۍ د    

اشر په افغانستان كې په نسبتي توګـه يـوه     .  كار يوه برخه تشكيلوي
متداوله پديده ده، او په هغه مواردو كـې چـيـرتـه چـې د ټـولـنـې د                   
پرمختګ شورا دغه رول په ګوته كولو، دغه ډيرى مهال د پخوانيـو  

وړاندى چيرته چې پوښتنـه كـيـده، د        .  اجرأتو او كړنالرو دوام ښيي
ټولنې د پرمختګ زياتره شوراګانو د عنعنوي اشر او د ټولنيـز كـار     
ترمنځ چې د ټولنې د پـرمـخـتـګ شـورا د مشـرتـابـه النـدى تـرسـره                      

 . كيږي، توپير نه كاوه

د ټولنې د پرمختګ شـورا يـو ډيـر اوڅـار او غـوره رول د ټـولـنـې                         
د ټولنيز خونديتوب يو كاري تـعـريـف دا      .  خونديتوب په برخه كې ؤ

 :دى چې الندى موضوع ګانې په بركې لري

اقدامات، دواړه رسمي او غيررسمي، چې دغه خدمتونه چمتو 
بى شانه غريب او بيوزله خلكو او كـورنـيـو تـه ټـولـنـيـزى             :  كوي

مرستى؛ ټولنيز خدمتونه هغه ډلو ته چې ځانګړې پامـلـرنـې تـه       
اړتيا لري،  كه چيرى هغوى ته دغه ټولنيـزو خـدمـتـونـه چـمـتـو             
نشي نو ښايي  لومړنيـو خـدمـتـونـو تـه د السـرسـي څـخـه لـرى                        
وساتل شي؛ ټولنيزه بيمه څو خلك د ګواښونو او خـطـرونـو او        
همدارنګه د معيشت د نـاخـوالـي پـايـلـو پـه وړانـدى خـونـدى                     
وساتي؛ او ټولنيز مساوات څو خلك د ټولنيز و ګواښونو  لكـه  

         139.تبعيض يا زياتى څخه خوندى وساتي

تر كومه ځايه چې دغه ټول رولونه پـه ټـولـو ځـايـونـو كـې نـه لـيـدل                     
كيږي، خو بياهم د ټولنې د پرمختګ شوراګانو په اړه د پاموړ مـهـم   
شواهد موجود دي چې ددغو شوراګانو ډيرى يې پدى قادر وو چـې    
د ټولنې خونديتوب ځيني فعاليتونه رسمي او په ټولنه كـې هـغـوى      

ټولنيزى مرستـى او ټـولـنـيـزه بـيـمـه د ګـټـه                      140.ته پراختيا وركړي
اخستونكو د لستونو د منځتـه راوړلـو لـه الرى چـې د بـيـالبـيـلـو                      
فعاليتونو لپاره لكه د ملي پيوستون د زده كړې پروژى يا د طبيعي 
ناورين او پيښو په مواردو كې هوساينه، او د هغه خلكو لپاره چـې    

. د مرض څخه رنځ وړي د پيسو راغونډول په بركې لري،څرګنديـدى 
په ځينو مواردو كې ټولنيز خدمتونه او ټولنيز مسـاوات پـه ټـولـنـه          
كې په ځانګړېتوګه د زيانمنونكو خلكو لكه د كونډو لپاره د دنـدو    

 . يا وظيفو د منځته راو لو يا مشخصولو الرى ښكاره كيدل

ټـولـنـيـز     ” په ځينو ټولنو كې، د ټولنې د پـرمـخـتـګ شـوراګـانـو يـو               
كوم چې د بيوزله كورنيو لپاره چې د مـعـمـول مشـكـالتـو           “  صندوق

سره مخ دى، د پيسو په راغونډولو كې مرسته كوله، يا د ټـولـنـې د        
د ټـولـنـې د        .  راتلونكو پروژو سره د مرستى په موخه ايښودل كـيـده  

پرمختګ څـو شـوراګـانـو دا خـبـره تصـديـق كـړه چـې د صـنـدوق                               
ايښودنې فعاليت د دوديز فعاليت يوه توسعه وه چـې مـوخـه يـې د             
جومات، جنازو، او د كورنيو نورى چټكې اړتياوى لكه د مرض يـا    

   141.مړينى له امله د زيان زغمل دى، ده

پداسى حالكې چې په خاص ډول يا په ځانګړېـتـوګـه د بـيـوزـلـه او              
زيانمنونكو خلكـو لـپـاره د پـيـسـو غـونـډول ښـايـي د رواجـي يـا                             
عنعنوي فعاليت د پراختيا په څير وكتل شي، د ټولنې پـه صـنـدوق      
كې ددى بنيادي كول يوازى د دوه تسهيلوونكو همـكـارانـو النـدى       

دا ښايي وښيي چې، څـرنـګـه چـې د النـجـو حـلـول چـې                    .  ليدل كيده
دوديز كړنالرى د ټولنې د پرمختګ شوراګانو د فعاليتونـو سـره د       
فعالى ونډى له الرى يو ځاى يا رسمي كيږي، دا ښايي په بشپړ ډول 

 . د نوى بڼې يا شكل د رامنځته كولو په پرتله ډير ومنل شي

 . ليكوال له پلوشه كاكړ څخه د ټولنيزه ساتنې د كړنالرو په هكله د معلوماتو لپاره مننه كوى140

 ). 21د وږى  1385(د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى مركه، د ټولنې د پرمختګ د شورا غړې، يكاولنګ، باميان 141
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په ځينو مواردو كې د ټولنې صندوق د يو وړوكي خو د څـو اړخـيـز         
اقدام په توګه د ملي پيوستون پروګرام د مقصد او هاخوا د ټـولـنـې    
د پرمختګ شورا لپاره د يو ارزښـتـمـن او جـاري رول پـه څـيـر هـم                     

 :څرګنديده

زمـونـږ د     .  پروا نلري كه ملي پيوستون پروګرام پـاى تـه ورسـي         
ټولنې د پرمختګ شورا يوه مشروع او قانوني شـورا ده، دغـه         

مونږ د اوس نه د نـوښـت راوړونـكـو         –شورا به تل فعاليت كوي 
پروژو لپاره پالنونه لرو، لكه د چندى يا سخاوت يو صـنـدوق،     
او مونږ پريكړه كړې څو خپله ځوانه طبقه په بيالبيلو مسـلـكـي      

د ټولنې د پرمختګ شـورا غـړې، هـرات،          . ( زده كړو كې وروزو
 )كال 2005

د ټولنيز خونديتوب فعاليت يو ارزښتمن شكل دا دى چې پـه ټـولـو      
مواردو كې چې د ټولنې د پرمختګ شوراګانو د ترسره كولـو ادعـا     
يې كوله، د ټولنې د پرمختګ د ښځينه شورا غړو ددغه فعاليتونـو  

د .  په اړه آګاه او ډيرى مهال د هغوى په اجرا كې فعاله ونډه درلودـلـه  
ګمارلو په مواردو او د ګټه اخستونكو په څـو لسـتـونـو كـې، دغـه               
فعاليت په حقيقت كې د ټولنې د پرمختګ د ښځينه شورا پـوسـيلـه    

لدى پلوه ټولنيز خونديتوب د كار يو داسـى سـاحـه ده        .  ترسره كيده
. چې د النجو د هوارولو په پرتله د ښځو په ډير ګډون ټيـنـګـار كـوي      

يوه ټوليزه نتيجه كيداى شي داسى تشريح شي چې د ښـځـو ګـدون        
په هغه ساحو كې چې د تسهيلوونكي همكار الس لرل ډيـر پـراخ او       
جامع وي، ډير اوڅار او څرګند دى چې تجويز كوي چې تسهيل يا د 
اسانتياوو چمتو كول يوازى د ټولنې د پرمختګ شورا د فـعـالـيـت       
مقصد او پرمختګ لپاره مهم نـدى، بـلـكـه د جـنـدر يـا جـنـسـيـت                        

د ښه تسهيل يا اسانتيا په نشتـوالـي كـې      .  تأثيرات او پايلي هم لري
يا د تسهيلوونكي همكار د الس لرلو په پايله كـې، داسـى بـريښـي         
چې احتمال لري چې د ښځو د ګډون كچه ښايي په عمومي شـكـل د     
ټولنې د پرمختګ شورا د فعاليت په پرتله ډير زر او چټګ له پـامـه     

 . وغورځي

په محلې حكومتدارۍ كې د ټولنې د :  پايلى 5.5
 پرمختګ د شوراګانو رولونه

د ټولنې پرمختګ شوراګانو د سرچينـو پـه پـراخـتـيـا كـې چـې پـه                    
هيواد كې د ټولنو د السرسنى وړ دي، د پاموړ بدلون منځته راوړل، 
او چيرته چې دغه سرچينې په صحـي مـعـنـو او اړيـنـو ځـايـنـو كـې                     
كارول شوي دي، د پروګرام د منښت او مشروعيت، او د حكومت د 

كه څه هم چې، د ټـولـنـې د پـرمـخـتـګ                .  واك كړۍ پراختيا موندلى
شوراګانو رول د حكومتدارۍ په سيستم كې د يـو نـوي ارګـان پـه               

د اوسنـۍ څـيـړنـې       .  څير په بشپړه توګه پيچلې او توپير لرونكى دى
 . څخه يو شمير غوره پايلى تشريح كيداى شي

د ټولنې د پرمختګ شـوراګـانـو پـه اړه د ټـولـنـې مـنـښـت او                          •
تصديق په تيرو شويو او ازمايل شويو تجربو، د تسهيل لپاره 
د مادي او بشري سرچينو په موجوديت، او د محلي تطبيق پـه    

همـدارنـګـه دا د سـرچـيـنـو پـه لـيـږدونـه او                        .  طرحو اتكا كوي
استعمال، او د سرچينو په موقتـي بـنـدولـو يـا غـيـر عـادالنـه                  

 . استعمال باندى هم تكيه كوي

د ملي پيوستون د ټولو مرحلو تطبيق په مختلف او بـيـالبـيـلـو       •
الرو كې ترسره شوي، چې ټاكنې، د ټولنې د پرمختګ تركيـب  
او تنظيم، د ټولنې د پرمختګ پالن پراختـيـا، او د پـروژى د            
 . ټاكنې او تطبيق د فعاليتونو مقصد او پراختيا په بركې لري

د ټولنې د پرمختګ ډير غړي ادعا كوي چې د حـكـومـتـدارۍ        •
په فعاليتونو او اجراتو كې يې الس درلود، لـكـه د شـخـړو او           
النجو حلول، خو دغه ماموريتونه عمومي او ټوله ييز نـدي او    
چيرته چې دغه فعاليتونه په الره اچول كيږي نو ډيرى مـهـال د       

يـو اړخـيـز      .  دوديز جوړښتونو څخه په استفـاده تـرسـره كـيـږي         
استثناء ښايي چيرته چې د حكومتدارۍ پخوانيو جوړښتونـو  

 . په يو قدرت لرونكي تمركز كاوه، اوسي

د ټولنې د پرمختګ او حكومتدارۍ په فعاليتونو او اجـرأتـو      •
د .  كې د ښځو ريښتنى او موثق ګډون د ستـونـزو سـره مـخ دى          

ښځو ګډون داسى بريښي چې د تسـهـيـل يـا د اسـانـتـيـاوو د                 
برابرولو په كيفـيـت ډيـر اتـكـا وكـړي او د مـلـي پـيـوسـتـون                           
پروګـرام د پـروژو ټـاكـنـې پـه پـرتلـه پـه عـمـومـي صـورت د                                

د تسـهـيـل يـا         .  حكومتدارۍ ماموريت ته ډير مـحـدود اوسـي     
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اسانتياوو په غير موجودګۍ كې، د ښځو ګډون ښايي چـې د      
ټولنې د پرمختګ شورا د فعاليت پـه پـرتلـه ډيـر پـه بـيـړه او                    

 . چټكتيا كمښت ومومي

اوسمهال د محلي حكومتدارۍ پـه سـيـسـتـمـونـو كـې د ټـولـنـې د                      
پرمختګ شورا اوسني او راتلونـكـي مـقـام تـه د پـامـوړ پـامـلـرنـه                      
كيږي، خو دغه پاملرنه اوس هـم د تـړلـې او اوڅـارى سـتـراتـيـژۍ                       

هغه دقت او انـديښـنـه چـې څـرنـګـه پـه               .  منځته راوړلو ته اړتيا لري
سيمه ايزه حكومتدارۍ كې د يو تل پاتـى مـقـام سـره د ټـولـنـې پـه                   
پرمختګ كې د پرمختيايي شوراګانو رول ګډ كړي، پخپله د مـلـي     

نتيجه يا پايله يې د   .  پيوستون پروګرام د پرمخ تللوتر شا كمه شوى
ټولنې پرمختګ شوراګانو د په سر مباحثه او مشاجره ده كوم چې د 
كليو د شوراګانو په اړه د اساسي قانون د تعين شويو شـرايـطـو پـه         
وړاندى بنديز او دوه پلوى مخالفت دى، دا داسى يـوه مشـاجـره ده        
چې هم د وخت څخه دمخه او ډير تدريجي له پـامـه غـوړځـي او هـم              
ريښتنى او فعالى ستراتيژۍ چې ورځني چارو ته منسوبيږي تر څـو  
 .د ټولنې د پرمختګ د موجوده شوراګانو څخه ګټه السته راشي

روانى او جاري هلى ځلى څو د ملي پيوستون د پروګرام كـره كـتـنـه         
وشي او دغه پـروګـرام وده او پـرمـخـتـګ وكـړي، د افـغـانسـتـان                          
حــكــومــت او د هــغــې نــړيــوالــو هــمــكــارانــو لــخــوا ســيــمــه ايــزې                      

كـال پـه وروسـتـيـو             2007حكومتدارۍ ته زياته شوى پاملرنه، او د 
كې د سيمه ايزې حكومتدارۍ لپاره د خپلواك مـديـريـت جـوړښـت        
نوي فرصتونه منځته راوړي څو د ټولنې د پـرمـخـتـګ شـوراګـانـو              

په بـريـالـيـتـوب سـره د دغـو              .  راتلونكى رول تعين او مشخص كړي
چارو ترسره كول د پرمختګ پړاو ته د افغانستان  اوسنى اوښت يو 
ډير قاطع او پريكړه كوونكى پروسه ده چې د پرمختګ او د ټولـنـې   

د پرمختللي بشري ” د حكومتدارۍ د خپل منځي ستراتيژيك تړاو 
پرمختګ لپاره په سيمه ايزه، واليت، ولسوالۍ، او كلي په كچه د   
بنيادي ارګانونو او د حكومتـدارۍ د دمـوكـراتـيـك كـړنـالرى او                

د منځته راوړلو له الرى لكه څنګه چې د افغانستان د مـلـي     “  اجرأتو
پرمختګ د لنډ مهالى ستراتيژۍ لخوا يې غوښتنه كيده، تصـديـق   
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يو شمير غوره پوښتنې د ټولنې د پرمختګ شوراګانو د راتلونـكـي   
پرمختيايي هڅې او په پراخه كچه منل شوى پاليسۍ لپاره اساسي 

 .دي

بـايـد د     )  د ټـولـنـې د پـرمـخـتـګ شـوراګـانـې                  ( ايا دوى  •
 حكومتي ارګانونو په توګه وپيژندل شي؟

يوه مقرره يا اصولنامه چـې د ټـولـنـې د پـرمـخـتـګ شـوراګـانـو د                          
زياتيدونكى رسمي كيدو غوښتنه كوي، د خوځښت په حـالـت كـې      

دغه مقـرره د رسـمـي حـكـومـتـي چـارواكـو لـخـوا د ټـولـنـې د                               .  ده
پرمختګ شوراګانو د پيژندنې، د پرمختګ د ټولو منځګړتوبـونـو   
لپاره چې فعاليت او السته راوړنه په بركې لري د ټولنې د همغږو او   
همغاړو په توګه د هغوى ټاكل او لقب وركول، او هغوى ته د ځـيـنـو      

دغـه پـروسـه د كـلـيـو د               .  اداري چارو د ورسپارلو غـوښـتـنـه كـوي         
بيارغونې او پراختيا ورزات لخوا په پـراخـه پـيـمـانـه پـرمـخ بـيـول                 
. كيږي او په پام كې ده چې پراخ سياسي منښت او موافقه خپله كړي

دا ښايي چې داسى يو موضوع اوسي چې دغه تګالر د يو ډير پـراخ    
او جامع كاري چوكاټ په نشتـوالـي كـې، د ټـولـنـې د پـرمـخـتـګ                     
شوراګانو رسمي كولو باندى د ټولنې د پرمختګ شورا په وظايفـو  
كې محلي بدلونونو ته د كافي او بسياكوونكى پـامـلـرنـې پـرتـه، د           
هغوى لپاره ډير غوره او مناسب ګډ فعاليتونو باندى، او هغه ګـټـو   
باندى چې په ټولنه كې د هغوى د حضور په توګه د هغوى د مـوقـف       
څخه په الس راځي، نه د دولتي امتيازاتو څخه، فشـار واردوي او        

پـه عـيـن وخـت كـې، كلـه چـې ددغـه شـوراګـانـو                          .  تاكيد پرى كوي
راتلونكى رول تعينيږي، د شوراګانـو د مـرسـتـى او مـالتـړ لـپـاره                   
بنيادي الرى چارى او وسيلى بايد د پاليسۍ موجودو خوښوونو د   

 . ګډ تركيب برخه تشكيل كړي

د ملي پيوسـتـون پـروګـرام څـخـه وروسـتـه د ټـولـنـې د                         •
پرمختګ شوراګانو لپاره دواړه مـادي او د تـخـنـيـكـي               
مرستى او اسانتيا په برخه كې د السرسنى وړ سـرچـيـنـې     

 به څه وي؟
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دا روښانه ده چې د ټولنې د پرمختګ شوراګانو د فرعي پـروژو پـه       
ټاكنه او تطبيق كې ډير مثـبـت عـمـل كـړې، او د هـغـوى مـنـښـت،                       
مشروعيت، او د نورو دندو د ترسره كولو وړيا دا ټول هغه سرچينـو  

ددوى د راتلونـكـي رول پـه        .  ته منسوبيږي چې دوى ټولنې ته راولي
اړه قضاوت بايد د يو لړ سرچينو په هكله چې السرسنى وړ بـه وي،      
بحث او خبرى اترى، او د دغو سرچينو په چمتو كولو كې حكومتي 

كه پـه پـام     .  او ناحكومتي ګډ دخالت او برخه اخستل  په بركې ولري
كې وي چې د ټولنې د پرمختګ شوراګانې بايد د هيواد پـه پـراخـو      
ساحو كې فعاليت وكړي، نو هغوى به د منابعو د يو پراخ سټ څخـه  
سرچينو ته اړتيا ولري، چې د ټولنې او همدارنګه پخپله د شـورا د        
ظرفيت لوړلو پرمهال د تخنيكي مرستى او مالتړ سره يوځاى وي،   

 . تر څو ددغه منابعو څخه ګټه پورته كړي

ددغه راز سرچينو د ليږدولو لپاره بـه څـه د تـخـمـيـن او                  •
 قضاوت مناسب معيار وي؟ 

د ټولنې د پرمختګ شوراګانـې پـه ځـيـنـو سـاحـو كـې ال دمـخـه د                         
شريكو پروژو له الرى هلى ځلى او كوښښونه يوځـاى كـوي، او پـه          

د ټـولـنـې د        –په څير“  ډلى” يا   –نورو ساحو كې پروګرامونه د ګروپ 
دغه هڅې تجويز كوي چـې هـغـه        .  پرمختګ شوراګانې حركت كوي

ډلى چې په محلي توګه د مشخص پرمختګ معيار يـا مـقـيـاس تـه            
ځواب وايي يا په بل عبارت د مناسب پرمختګ معيار پوره كـوي،    
د بيخبنا يا د منبع خپل منځي تړاو له امله چې ښايي په هماغه كـچـه   

دا د ولسوالۍ يا ناحيـې او يـا د         .  وړاندى شي، ډير طبيعي ښكاري
هغې څخه په ټيټه كچه د پرمختګ استازيتوب د تنظـيـم پـه هـكلـه          
پوښتنې راپورته كوي، چې اوسمهال د ولسوالۍ يا ناحيې  او كلي 
په كچه د اوږد مهال استازيتوب لپاره پالنونو ته د واضح لينك يـا  
اړيكې څخه پرته د سيمه ايز ملي پرمختيايي پروګرام او نورو ډـلـه     
 . ايزو پروګرامونو پوسيله مرحله په مرحله څرګند او په ګوته شوي

ايا دوى بايد د پرمختيايي دندو په څير د حكومـتـدارۍ    •
 اداري دندى هم اجرأ كړي؟

د هغه بدلون له امله چې د ټولنې د پرمختګ شوراګانې اوسمهال د   
دوديز جوړښتونو سره په تړاو كې څرنګه فعاليت كوي، د ټـولـنـې د      

پرمختګ شوراګانو لپاره د يوى واحدى حكومتدارۍ د عـمـومـي        
رول امر وركول ښايي چې ګډى يا مخلوطې السته راوړنې يا پايـلـى   

پـداسـى حـالـكـې چـې د حـكـومـتـدارۍ د ودى او                         .  منځته راوړي  
پرمختګ ګټور شواهد چې د ټولنې د پـرمـخـتـګ شـوراګـانـو سـره             
لينك يا نښتي دي شتون لـري، دغـه وده او پـرمـخـتـګ اكـثـراً د                       
حكومتدارۍ له پخوا موجودو طرحو د مطلق او روښانه پيژندلو له 

د عـوض كـولـو        )  طـرحـو  ( الرى كاميابيدى شي، نه داچې د هـغـوى       
 . كوښښونه وشي

د ټولنې د پرمختګ شوراګانو تأثيرات او اغيزې څنـګـه    •
كوالى شي د ښځو او نورو ټولنيزو اقليتي ډلو ګـډون او    

 استازيتوب پياوړى او جوت كړي؟ 

ښځو او نور زيانمنونكو ډلو ته د واك او صالحيت په وركولو كې د 
ټولنې د پرمختګ شوراګانو رول د فعاله تسهيل او اسـانـتـيـاوو د         
برابرولو پورى اړه لرى، او د دوامداره او ټينـګـيـدونـكـې ګـټـې او            
السته راوړنې په څير انګيرل كيداى نشي، لكه څنګه چې د ټولنې د 
پرمختګ شورا يوازى پخپله د ذكر شويو فكتورونو څخه پرته چې 

. پاس ورته اشاره وشوه، د يو باثباته ارګان په څير ګڼل كيداى نشـي 
څرنګه چې د ملي پيوستون پروګرام پاى ته رسي، د پراخ ګـډون او      
استازيتوب استحكام چې د ټـولـنـې د پـرمـخـتـګ شـوراګـانـو پـه                      

 . شرايطو كې ليدل كيږي بايد دوام ومومي

دغه پوښتنو ته د سيمه ايزې حكومتدارۍ د پاليسۍ پـه اړه چـې د         
نورو ارګانونو سره په تړاو كې د ولسواالنو رولونه او اړيـكـې، پـه          
راتلونـكـي كـې د ولسـوالـۍ يـا نـاحـيـې پـه كـچـه د ټـاكـل شـوي                                    
استازيتوب بڼه او تشكيل، د سيمه ايـزو حـكـومـتـي ادارو مـالـي                
موقف، او په ټولو دغو ساحو كې د بدلونونو تسلسل په بركې لري، 
د ډيرو نورو پوښتنو څخه په جالتوب كې دغه پوښتونو ته نور هيـڅ  

 .   ځواب نه وركول كيږي
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كال راپـديـخـوا پـه افـغـانسـتـان كـې پـه                      2002ددغه څيړنې موخه د 
بيالبيلو سيمه ايزو كچو كې د حكومت جوړونې د نوښتونو د يـوى    

. لړۍ په هكله د شواهدو او ليدنـو كـتـنـو تشـريـح او انـځـورول وو                  
داسى چې دغه څيړنه د واحدو نوښتونو لكه د واليـتـي شـوراګـانـو          

زياته .  ټاكنې يا د ملي پيوستون پروګرام د پلى كولو يوه پراخه كتنه
پوهه موجوده ده چې سيمه ايزه حكـومـتـداري پـه ټـولـيـزه تـوګـهـد                 
حكومتدارۍ، اقتصادى پرمختګ او د امنيتي اوښت د نـنـګـونـو         

سـيـمـه    .  لپاره چې افغانستان اوس هم ورسره مخ دى، ډيره اړيـنـه ده    
ايزه حكومتداري يو سيستم دى چې په بيالبيـلـو كـچـو كـې ډيـرى             
اجزاوى لري، چې دواړه دولتي رسمي ارګانونه او يو لـړ لـږ رسـمـي         

 . فعالين، جوړښتونه او پروسې پكې شاملى دي

د سيمه ايزې حكومت جوړونې د بيالبيلو پروګرامونو د سياسي او 
تخنيكي ابعادو د ازمايلو له الرى لكه څنګه چې تطبيق شـوي دي،    
ددغه څيړنې مقصد د سيمه ايزې حكومتدارۍ د نظـام پـه هـكلـه د           

همدارنګه، دغه ليدنې كتنې كـوالى  .  عمومي پايلو تشريح كول دي
شي هغه څه چې تر اوسه د حكومت جوړونې د هڅو څخه خطا شـوي  
څرګند او په ډاګه كړي او د ښه سـيـمـه ايـزې حـكـومـتـدارۍ او پـه                    
زياتيدونكې تـوګـه د يـو اغـيـزمـن، ځـواب ويـونـكـى يـا حسـاب                             
وركوونكي او مشروع او قانوني حكومت د منځـتـه راوړلـو لـپـاره          

دغـه فصـل ځـيـنـې عـمـومـي پـايـلـې او                      .  وړانديزونه رامنځته كړى
 .   وړانديزونه په ګوته كوى

د سـيـمـه ايـزې حـكـومـتـدارۍ د پـالـيـسـۍ                        1.6
 نشتوالى 

د حكومتدارۍ پاليسي، او د حكومت جوړونې نوښتونه چې څه نـا  
څه كوالى شوو ووايو چې خپل عملياتي بنسټ، ته يې په خپلـه بـڼـه      
وركړې، په تدريجي ډول رامـنـځـتـه او پـلـى شـوي دي، چـې دغـه                      
پاليسى او نوښتونه ډيرى مهال د افغانستان شرايطو لـپـاره د ډيـر          
مناسب او باثباته ارګانونو د پلټنې څخه بغير ياخارجي عواملـو لـه     

ال دقيقه او مناسبـه خـبـر دا چـې تـر نـن ورځـى                    .  امله رامنځته شوى
پورى، په افغانستان كې سيمه ايزه حكومت جوړونه د سيمـه ايـزې     

حكومتدارۍ د يـوى پـالـيـسـۍ د نشـتـوالـي پـوسـيلـه تشـريـح او                          
 . خصوصيات يې په نخښه شوي دي

په عوض كې، د سياسي بدلون اړوند فشارونـو تـه پـه ځـواب كـې              
د )  متـمـايـزه نـوښـتـونـو         ( متمايز نوښتونه معرفي شوي، خو د ټولو 
د ملي پيوستون پروګرام، د .   اړيكو په اړه د باوري مرجع څخه پرته

ډيرو مثبتو پايلو سره د لومړيتوب يو ملي سركښه پروګرام په بـڼـه     
معرفي او منځته راوړل شو تر څو په ملي كچه ټولنو ته د سرچينو د   
پراختيا د برابرولو خال پداسى وخت كې ډكه كړي چې د حـكـومـت      
. جوړښتونه پدى قادر نه وو څو دغه چاري په نيغه توګه تر سره كړي

د ټولنې پواسطه د پرمختګ د يو پروګرام په توګه، دغـه پـروګـرام        
په هر حال د حكومتدارۍ د مهمو ابعادو يا جنبـو درلـودونـكـي پـه          

هغه ابهام او بى ثباتي چې دغه رول او د   .  توګه هم وړاندى شوى دى
هغې وړتيا تر پوښښ الندى راولي د سيمه ايزې حكـومـتـدارۍ پـه       
طبيعي منظره كې د ابهام او بـى ثـبـاتـۍ ابـتـدايـي شـكـل تـه دوام                     

 .وركوي

واليتي شوراګانې، لكه څنګه چې په اسـاسـي قـانـون كـې ايـجـاب              
كاوه، زياتره ددى لپاره وټاكل شوى چې محلي اسـتـازيـتـوب او د           
ملي اسمبلۍ د تشكيل لپاره بنيادي اړتياوى پرځاى كـړي،  او پـه         
څنګ كې د سيمه ايزې حكومتدارۍ په كاري چوكاټ كې د پـامـوړ   

د واليتې شورا د رول وروستى پرمختګ د ډيرو زياتو . ونډه واخلى
غوره اړيكو له نيولو څخه مخنيوى كړى دى، هغه اړيكې چې بـايـد     
فرعى ادارى له تقنينى ادارو سره، سرچينو ته د الس رسنى سره، او 

 . هر اړخيزه حساب وركونې سره و تړى

په همدى ترتيب، واليتي پرمختيايي كميټې تشكيل شوى چـې پـه     
واليتونو كې د دواړو نا برابرو، هـم فـعـالـه او هـم غـيـر فـعـالـه، د                         
همغږۍ او پالن جوړونې ميكانيزمونو كې څه ناڅه نـظـم رامـنـځـتـه         

له يوه پلوه، ياد شوي د فعاله اوغير فعـالـه هـمـغـږۍ او پـالن             .  كړى
جوړولو ميكانيزمونه د حكومـتـي خـدمـتـونـو د رسـولـو عـمـودي                   
جوړښت، د اړوند وزارتونو، او د واليانو د رسـمـي او غـيـررسـمـي           
اغيزې ترمنځ د اساسي او فطري تضادونو او نـه ورتـه والـي لـپـاره            
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دغه شان، واليتي پرمختيايي كمـيـټـې لـه       .  منځنۍ حل الرى هم وي
پخوا موجود حالت په نسبټ پرمختـګ پـه ګـوتـه كـوي، خـو ال تـر                    
اوسه يې پـه پـالنـجـوړونـه كـې د واليـتـونـو رول او ونـډى پـه اړه                              

 .پوښتنې ته يو پراخ او جامع حل الره نده وړاندى كړې

په حقيقت كې، د پاليسـۍ د رامـنـځـتـه كـولـو نـظـرى لـړۍ چـې د                          
ستراتيژۍ سره پيل كيږي، او د پاليـسـۍ، پـروګـرام او پـروژې لـه               
الرى حركت كوي، د سيمه ايزې حكومتدارۍ په مورد يا قضيه كـې  

اوس چې د ملي پرمختګ د ستراتيژۍ د .  مخ په څټ تر سره شوى ده
پروسې پوسيله يوه پراخه، كه څه هم نا بشپړه، ستراتـيـژي بـرڅـيـره        
كيږي، دغه ستراتيژي بيا مجـبـوريـږي څـو نـومـوړې نـوښـتـونـه او                   
فعاليتونو چې د تيرو پنځـو كـلـونـو پـه بـهـيـر كـې د سـيـمـه ايـزې                            

. حكومتدارۍ  په چوكاټ كې ځاي پر ځاي شوى، په بر كې ونـيـسـې   
هر يو د هغه برخو څخه چې پدغه څيړنه كې او همدارنګه د واليـتـي       
بيارغونى د ټيمونو او د حكومتدارۍ د نورو فعالينو لخوا ازمايـل  

كـه څـه هـم        .  شوى، اوس په يو كاري چوكاټ كې ځاى پرځاى كـيـږي  
چې، د افغانستان د لنډ مهالى ستراتـيـژۍ د پـراخ سـتـراتـيـژيـكـو                
موخو او پاليسۍ ترمنځ پريـكـړه كـوونـكـې اړيـكـه التـر اوسـه پـه                     
برياليتوب سره نده جوړه شوى، څو دغه موخى او مقـاصـد تـرالسـه       

 .شي

د دغه مخ په څټ خو منطقي پاليسي جوړونې  لپـاره يـو څـه سـم او             
د چـارو د      .  منطقي يا كم تر كمه څرګند دليلـونـه مـوجـود وو او دي            

بيړنۍ تر سره كولو غوښتنه د طالبانو د نسكوريدو څخـه وروسـتـه      
سمدستي د لنډ مهالى هوساينې او بيارغـونـې د فشـارونـو، د يـو              
قوي او غښتلي امنيتي مرستي د رژيم په نشتوالي كې د سيمه ايـز    
او واليتي قدرتمندانو سمون او توافق، او د ترور ضد او پرمختګ 
ترمنځ د غوره او سترو فعالينو په برخه كې د متـفـاوتـو او نـه ورتـه            

پـه افـغـانسـتـان كـې، د پـراخ او جـامـع                      .  موخو څخه راپورتـه شـوه    
سياسي ثبات نشتوالى څو د ملي جوړښت د پروسو لپاره كافي او د 
اړتيا وړ ټـيـكـاو پـيـاوړې كـړي ريښـه نـيـولـى او د سـيـمـه ايـزې                                   

 .   حكومتدارۍ په مختلف او نابشپړ نظام كې خپل وراثت لري

سره لدى چې دغه نوښتونو او پروګرامونو د هيواد په واليتـونـو او     
ولسواليو كې د افغان حكومت د شتون او حضور په زياتوالـي كـې     

ځينې ډيرى مهمى السته راوړنې لرلې، خو بياهم ددى حـكـومـت د          
پـداسـى يـو      .  طبيعت او حالت ډير بنيادي اړخونه ناحل پاتى كـيـږي    

حالت كې، د خلكو په برخه كې د توقوعاتو اداره او مـديـريـت ډيـر           
ستونزمن كار دى، او د افـغـانسـتـان د خـلـكـو ادراك او پـوهـه د                          

د   –حكومت د كتل شوي بى كفايتۍ په وړاندى ډير زيانمنونكى ده 
دوى .  خدمتونو د چمتوالي ثبات او كيفيت، ګـمـارنـې، يـا امـنـيـت           

همدارنګه هغه مفكورى ډيرى منلى چې په حكومت جوړونـه كـې د       
محلي حكومتدارۍ د جوړښتونو او نړيوالو الس لرل ځانګړې، بـى    
ثباته، او خلكو ته د خدمتونو د چمتو كولو پر ځاى انديښنو تـه پـه       

 .   ځواب كې عكس العمل ښكاره كوي

د سيمه ايزې حكومتدارۍ د اهميت پيژندل بايد د هغه پـوهـى سـره      
مل وي چې تدريجي نوښتونه نشي كوالى د هيواد په اكـثـريـت كـې       
تر څو چې د سيمه ايزې حكومتدارۍ د سيستم سر تر پـايـه بـڼـه پـه            
مهمو برخو او اړخـونـو كـې نـا مـعـيـن او نـا مشـخـص پـاتـى وي،                             

د لنډ مهال نوښتونو د منځته راوړلو .  اغيزمنې پايلى منځته راوړي
په موخه جاري حكمونه او واجبات څو هغه بحران چې هيواد ورسره 
مخ دى مقابله وكړي بايد د حكومت جوړونې د اوږدمهالى پـروسـى   
سره په زياتيدونكى توګه برابر او منطبق شـي چـې ازاد او بـدلـون               

ددغه روغى جوړې يو مـهـم بـعـد بـه د اسـاسـي                  .  منونكى پاتى شي
قانون د اوسني كاري چوكاټ او د هغه فرصت ترمنځ چې پـه نسـبـي      
توګه د اهدافو د يو څرګند او بى تعصبه سټ چـې د افـغـانسـتـان د              
ملي پرمختګ په موقتى ستراتيژۍ كې پـه ګـوتـه شـوي، وړانـدى              

 . كيږي

 وړانديزونه   

په افغانستان كې د سيمـه ايـزې حـكـومـتـدارۍ د بـيـالبـيـلـو                     •
د سـيـمـه      .  جوړښتونو سمون بايد يوځاى په نظر كې ونيول شي

ايزې حكومتدارۍ لپاره خپلواك مديريت كه چـيـرى وكـوالى      
شي د ټولنې، ولسوالۍ، واليت او ښاروالۍ په كچه د ناسانـه  
او متمايزو هڅو په همغـږۍ او تـنـظـيـم كـې د مشـرتـابـه رول                      

كـه  .  ترالسه كړي، پدى برخه كې بـه يـو فـرصـت وړانـدى كـړي                
داسى وشي نو، د سيمه ايزې حكـومـتـدارۍ لـپـاره خـپـلـواك             
مديريت بايد ال زياته پاملرنه نه يوازى د لـنـډ مـهـال ثـبـات او             
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امنيت ته وكړي، بلكې همدارنګه بايد د راتـلـونـكـو دريـو يـا             
زياتو كلونو پـه اوږدو كـې د پـراخـى او جـامـع پـالـيـسـۍ د                             
پرمختګ لپاره چې راتلونكې ټاكنې په بركې نيسي، كافي او 

د پاليسۍ د پـرمـخـتـګ داسـى يـوه               .  معقول توكي وقف كړي
پروسه بايد د ورځنۍ يا بحران څخه جال او په معينه دايره كـې  
شتون غوره كړي، او دغه راز دا پروسه سياسي عزم تـه اړتـيـا        
لري چې ښايي له سره نـوى شـوى يـا پـيـل شـوى د سـيـاسـي،                      
سولى يا حتى په راتلونكي كې د بنيادي پروسى وده او ترويج 

 .وغځوي

ددغه پاليسۍ د پرمختګ د پروسې تر ټولو مـهـم اړخ دا دى            •
چې هرڅه بايد په يوه دفتر كې ترسره نشي، بلكه دا ډاډ بـايـد         
ترالسه شي چې د ټيكاو او نوښتونو منطقي او مثبتې پـايـلـې      

د فعاليتونو د تسـلـسـل لـپـاره قـاطـع سـاحـه د                      .  برڅيره كيږي
هيواد په ټولو كـچـو كـې د ټـاكـل شـويـو ارګـانـونـو لـپـاره د                           
استازيتوب، سرچينو او ځوابوينې ترمنځ د رابطې پريكړه؛ د   
ټولټاكنو د سيستمونو او كليزو د ريـفـورم مـطـابـقـت؛ او پـه                

. افغانستان كې د راتلونكو ټاكنو په الره اچونه، په بر كې لـري 
دغه شرايط او اړتيا د ټولو طبقو لپاره چې د كليو څخه نيولـى  

يوه مـهـمـه پـايلـه او          .  تر د ټول هيواد كچې ته رسيږي، اړينه ده
اغيزه دا ده چې د حكومت د مختلفو طبقو په منځكې د مـالـي     
اړيكې په وړاندى هر ډول بدلون او تغييرات بـايـد د اسـتـازو         

 . ارګانو د رول لپاره د كاري چوكاټ سره نښتى اوسي

د سيمه ايزې حكومتـدارۍ د پـروګـرامـونـو           2.  6
 تطبيق   

پدى مطالعه كې د حكـومـت جـوړونـې د ازمـويـنـې څـخـه چـې څـه                        
څرګنديږي دا دي چې په ملي كچه نوښتونه او پروګرامونه كلـه چـې     
د افغانستان په شرايطو كې تطبيق شي د پايلو او السته راوړنو يوه 

دا په هيـواد كـې د بـيـالبـيـل سـيـاسـي،                  .  پراخه تنوع منځته راوړي
ټولنيز، اقتصادي او بنيادي چاپيريال او همدارنګه د مختلفو پلـى  

 . كوونكو فعالينو له امله ده

كې چې د خپل تطبيق لـپـاره       د ملي پيوستون پروګرام، پداسى حال
د قواعدو او كـړنـالرو يـو مـفـصـل سـټ چـمـتـو كـوي، د راز راز                                
تسهيلوونكو همكارانو پوسيله په محلي مـخـتـلـفـو شـرايـطـو كـې              

له همدى كبله د پروګرام السته راوړنـې پـه ځـانـګـړې            .  منځته راځي
توګه د حكومتدارۍ په لږ بحث شوى تأثيرات او پايلو كې د پامـوړ  

د ټولنې د پرمختګ شوراګانو مفكوره د دوامـداره او    .   تفاوت لري
باثباته ارګانونو په توګه چې په هر ځاى څه نا څه فعاليت كوي، التـر  

 . اوسه دقيقه او سمه نده

د واليتي پرمختګ شوراګانې، چې د بـى نـظـمـه تـنـظـيـم او پـالن                      
چاپيريال كې د ثبات رامنځته كولو لپـاره طـرح شـوى دى، خـو لـه                
آزمييلو څخه وروسته څرګنده شوه چې دغه كوميټې په حقيقت كې 

هـغـه   .  .  د بشپړه اغيزمن او موثر عمل څخه نا څرګنده حالت ته اوړي  
هڅې چې دغه كميټو ته د بودجو د طرحه كولو د پروسى د ځينو بڼـو  
سرهنښلوي ښايي ګټورى تمامى شي، خو رول يې په زيـاتـه انـدازه        

په ملي كچه د سـيـسـتـمـونـو جـوړولـو             .   په واليانوپورى مربوط دى
هڅې په دغه راز فعاليت او السته راوړونو باندى ښاييهغه راز راز     
واقعيتونه چې د هغوى له الرى په سيمه كې مـنـځـتـه راځـي، كـم و             

 .    انګيرى

 :وړانديزونه

دمــلــي كــچــى حــكــومــت جــوړونــه بــايــد پــه مــلــي كــچــه د نــه                      •
بدليدونكو پروګرامونو سره تل معادل يـا بـرابـر ونـه شـمـيـرل              

نوى ارګانونو بايد د سمون او تـوافـق وړ او هـمـدارنـګـه             .  شي
پرانستي طرحى ولـري، تـرڅـو بـرابـر رولـونـه او د وخـت پـه                          

يـوه  .  اوږدوكې په ټول هـوايـد كـې پـرمـخـتـګ الر اواره كـړي                  
مطلوبه پايله ښايي د پيل بيالبيلو ټكو او الرو ته په بيالبيـلـو   

د بيلګې په ډول، د ټولنې د پرمختګ .  شرايطو كې اړتيا ولري
ګـانـونـو يـا مـرجـعـو تـه               رشوراګانو په اړه پاليسي بايد دغـه ا   

اجازه وركړي چې په كومو چارو او فعاليتونو كې چې هـغـوى     
په ټيټـه كـچـه پـرمـخـتـيـايـي                –ښه رول لوبولى، ادامه وركړي 

او هـمـدارنـګـه دغـه رول د تـعـديـل او بـدلـون وړ                             –مرستې   
فرصتونو له الرى چې سرچينو ته السرسي، په ډله ايزه توګه په 
پرمختيايي مسايلو باندى كار كول، او پـه حـكـومـتـي چـارو             
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لكه د محلي حكومت سره په مرسته او هـمـكـارۍ د امـنـيـتـي            
چارو په اداره او كنتړول كې برخه اخستل په بركې لري، زيـات  

د انعطاف مننې او تعديل لپاره د ټولنـې د    .  او پراختيا وركړي
پرمختګ شوراګانو په اړه هر قانوني عمل تاثيرات او پـايـلـى    
بايد په دقت او پاملرنې سره پـه پـام كـې ونـيـول شـي، او پـه                      
لنډمهال كې بايد د له حده زيات تجويزي حل الرو څخه بايد ډ   

دغه وړانديز د قضايـي سـكـتـور سـمـون او واليـتـي                 .  ډه وشي
د چوپړ د وړانديز د مسؤليتونو د سپارلو اختـصـاص    ادارو ته
 . ، هم د تطبيق وړ دي ته

په افغانستان كې د نا حكومتې  سكتورونو، جـوړښـتـونـو او        •
پروسو سراسري بيالبيلى او مـتـفـاوتـى بـڼـې پـه سـيـمـه ايـز                        

دغه بڼې به په لـنـډ مـهـال       .  حكومتداري كې يو مهم رول لوبوي
كې باقي پاتى شي، يا د عدالت پـه تـامـيـنـولـو، د شـخـړو او                   
النجو په هوارولو، په امـنـيـتـي مـوضـوع ګـانـو، د كـريـديـت                    

د رسمي يـا  .   ، او يا هم د ټولنيز خونديتوب په هكله) پرورونو( 
غيررسمي سيستمونو ترمنځ د مـلـي پـالـيـسـۍ د ټـاكـنـې يـا                     

رسمـي  ( خوښونې يو مصنوعي عمل دى، لكه څنګه چې دواړه 
به د بدلون څخه پرته پـه ګـډه پـاتـې         )  يا غيررسمي سيستمونه

پروګرامونه بايد د اغـيـزمـنـو او د ودى وړ بـديـلـونـو د                       .  شي
رامنځته كولو او د اوسني حكومت د نامناسب تنظيم پـه لـور       

د اغيزمنو او د ( وغځول شي؛ دداسى تنظيماتو د بشپړ عوض 
هڅې ښايي يواځې ګمراه كوونـكـې   )  ودى وړ بديلونو پوسيله
 .پايلې رامنځته كړي

د سمون په وړاندى خنډونه او د مـنـولـو وړ           3.6
 شرايطو امكان هنر

ددغه څيړنې يوه مركزي موندنـه دا ده چـې پـه افـغـانسـتـان كـې د                       
له يـوه پـلـوه، د اړيـكـو يـو                 .  حكومت دوه ګونيز سيستم وجود لري

دغه سيستـم  . حكومت چې د واليانو او ولسواالنو لخوا اداره كيږى
 2001ريښې د جګړې څخه دمخه ترتيباتو څخه سرچينه اخلى، چې د 

چـې د لـګـښـت،         كال څخه راپديخوا يو ځل بـيـا پـكـار شـوى دى،              
تنظيم، ګومارنه او حكومتي ارګانونو ته د السرسي او د فعاليتونو 
كنترول په سر د رسمي او غيررسمي مركب څخه جـوړ د والـيـانـو د           

كال د حكـومـت جـوړونـې        2001وروسته له  .  ځواكو الندى عمل كوي
دغه نظام د سيمه ايزو چارواكو د اغـيـزمـنـتـيـا پـه            په شرايطو كې، 

اداره او تنظيم كې، په هيواد كې د ولسمشرۍ د ځواك په پراخـتـيـا    
كې، او د بغاوت ضـد، د تـروريـزم ضـد، او د نشـه يـي تـوكـو پـر                              
وړاندى مبارزې د بيالبيلو لنډ مهالو اړتياوو په پوره كولو كې مهم 

د يو نظام په توګه، دغه سيستم په بنيادي شكل هم  . رول لوبولې دى
د ولسمشر د دفتر سره او هم د كورنيو چارو د وزارت سـره اړيـكـه            

په اړيكو والړد مصلحـتـونـو حـكـومـتـداري يـوه مـنـطـقـي                   .  درلوده
بيوروكراسۍ ته د عـامـه ادارى د سـمـون د اړولـو لـه هـڅـو سـره                              

 .مخالفت كوى او همدارنګه دغه هڅې مغشوشوى

له بله پلوه، د خلكو امنيت د تأمينولو په پرتله د خدمتونو د رسولو 
لومړني رسمي ميكانيزم د يو داسى سيستم پوسيله چې په عمودي 
شكل خپلواك د ى او هـمـدارنـګـه د داسـى وزارتـونـو لـخـوا چـې                       
پالنونه هم په خپله طرحه كوي او پريكـړې هـم پـخـپلـه كـوي، پـلـى                 

ځينو ددغه وزارتونو څخه د بيالبيلو پروګرامونو د هـڅـو لـه      . كيږي
الرى چې د نړيوال حكومت جوړونې د مرستى پوسيله رامنځـتـه او     

پـداسـى   .  تمويل شوي، د پـامـوړ ريـفـورم څـخـه بـرخـمـن شـوي دى                    
حالكې چې د پاموړ نـنـګـونـې بـاقـي پـاتـى كـيـږي، پـه يـو شـمـيـر                            
وزارتونو كې د مسؤليت سره د خدمتونو په اجراكولو كې د ودى او 

 .پرمختګ نخښې نښانې ليدل كيږي

ددغه دوه سيستمونو ترمنځ متقابل عمل اوس هم د پاموړ پاملرنـې  
پخوانې نظام يا سيسـتـم بـايـد د وروسـتـي يـادشـوي                 . ته اړتيا لري

سيستم له كبله له پامه ونه غورځي، بلكې هغه بى ثباته او فـاسـدى     
پايلى چې ددغه دوه سيستمونو د مـتـقـابـل عـمـل څـخـه راپـورتـه                     

دلـتـه د     .  كيږي، تحليل او تجزيه او دقيقې پاملـرنـې تـه اړتـيـا لـري            
څرګنده، پرانستى او نابرابرو تګالرو د امكان په هـكلـه مسـلـم او           

 . قطعي وړانديز تر ټولو ډير مهم او ارزښتمن دى

 وړانديزونه

د واليانو او امنيې قوماندانانو او د حكومت د خـدمـتـونـو د          ·
چمتو كولو د ادارو ترمنځ اړيـكـې بـايـد پـه دوامـداره تـوګـه                 
مشخصې شي او د قانون او قانوني كړنالرو پوسـيلـه احـاطـه       
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ښايي چې دا بايد په متفاوتو ځايونو كې په يو مـتـفـاوت    .  شي
تګالر كې تر سره شى ، او دغه راز بايد د افغانسـتـان پـه لـرو         
پرتو سيمو كې، سياسى او جغرافـيـايـې واقـعـيـتـونـو تـه پـه                 

په رامـنـځـتـه     )  د فعاليتونو څخه نتيجې( پاملرنه كې، د پايلو 
 .  كولو كې د سيمه ايزې رهبرۍ ارزښت درك كړاى شى

د دغه پروسـې مـركـزي اړخ بـه د واليـتـونـو د والـيـانـو او د                              •
مـتـوازن او تـدريـجـي          )  موقف( ولسواليو د ولسواالنو د ځاى 

دغه بيا ازموينه بايد د والـيـانـو د ضـعـف يـا               .  بيا ازمويل وي
برطرفۍ په سترګه ونه كتل شي، يا په ساده ډول، د واليـتـونـو    
د واليانو او د ولسواليو د ولسواالنو ياده شوى بـيـاازمـويـنـه        

واليانو د څيړنې په څيـر ونـه انـګـيـرل          “  ښه” يا “   صحيح” بايدد 
بايد د هغه سيستمونو سـره    )  د ازموينې( په عوض كې دا .  شي

په تړاو كې چې واليان يې خلكو ته مسؤل كړي دي، د واليانود 
حقوقي او واقعي قـدرت يـا اخـتـيـار يـوه ارزونـه پـه بـر كـې                           

ددغه ارزونـې او بـيـا ازمـويـنـې يـو قـاطـع او فـيـصـلـه                            . ولري
كوونكـې بـعـد لـګـښـتـونـو او مصـارفـو تـه پـه السـرسـي او                               

د والـيـانـو او        .  كنټرولولو كې د واليانو او ولسواالنو رول دى  
ولسواالنو د پـاسـنـه كښـتـه خـوا تـه د حسـاب وركـوونـې او                         
ځوابوينې پياوړى كول، د ټاكنو د نيغ په نيغـه شـكـل يـا بـڼـې             

كه څه هم چـې دا بـايـد د يـو اوږدمـهـالـى                    ( نيول ته اړتيا نلري 
، بـلـكـه د حـكـومـت پـه              ) موخى په توګه نا ممكن ونه ګڼل شي

نورو ادارو او څانګو كې د استازو ارګانونو او د خـدمـتـونـو           
چمتو كولو ادارو په ګډون، كيداى شي د اړيكو د بـدلـولـو او      

 .بلى بڼې ته د اړولو څخه رامنځته شي

د حكومت د خدمتونو د چمتو كولـو د ادارو د خـدمـتـونـو د                 •
چمتوالى د مسؤليتونو د ريفورم او نه مركزى كول بـايـد طـرح      
شى تر څو د حكومتدارۍ د موجودو بڼو څخه رامنځـتـه شـوى      
مغشوشتيا كمه كړى، د حكومت دارۍ دغه موجودې بڼې چې 
د خدمتونو د رسولو منطقي بڼې په رسمي توګه د واليانو رول 

 .او ونډې توحيدوي

استازي سازمانونه د حـكـومـتـدارۍ د دواړو سـيـسـتـمـونـو                    •
اړخونه او نظريې ګډوي، او لدى كبله كوالى شي د دغه دواړو 

 .ترمنځ متضاد توپير په كـمـولـو كـې ډيـر مـهـم رول ولـوبـوي                     
سرچينو او حساب وركوونې ته د استازيتوب د ربـط وركـول         
پوسيله، ټاكل شوي ارګانونه ښايي پدى قادر و اوسي څـو پـه     
عين حالكې د اړيـكـو حـكـومـت پـه حسـاب وركـوونـې كـې                         
زياتوالي رامنځته كړي چې دا پـخـپلـه كـوالى شـي د خـدمـت                

مـمـكـن د      .  رسولو په چارو كې وده او پرمختګ منځته راوړي  
راتلونكو ټاكنو په دوران كې، د استازي سازمانونو اساس او 
بنسټ او همدارنګه د سيـمـه ايـزو ټـاكـل شـويـو ارګـانـونـو د                     

 .څارنې پياوړې كول بايد په لومړيتوب كې قرار ولري

د سيـمـه ايـزې حـكـومـتـدارۍ د پـالـيـسـۍ                     4.6
 رامنځته كول

ټولې دغه پايلى د سيمه ايزې حكومتدارۍ د يوى پاليسۍ اړتيا ته 
هر يوه داسى پاليسي چې بايد په سيمه كې د ريښتنـيـو   .  اشاره كوي

او واقعيتونو سره د رضايت وړ وي، او بايد د پاليسۍ د تشـكـيـل        
د .  كـې پـه ګـوتـه شـوي مشـروط اوسـي                    6.1بڼې ته چې پـه پـاسـنـي         

حكومت جوړونې پخوانۍ تدريجي هڅې بايد يوځاى سره وه اودل   
شي او د سيمه ايزې حكومتدارۍ په جوړښت كـې دى تـعـديـل، او           

دغـه  .  چيرې چې اړتيا وي نو دغه هڅې دې نورو بڼـو تـه واړول شـي         
كاري چوكاټ بايدد افغان حكومت د طبيعـت، وضـعـيـت، رول او           
پراختيا په اړه همغاړى يا په ملي كچه د منل شويو اهدافو پوسـيلـه   

دغه ډول هر اړخيزه نظريه نشي كوالى د يـوى مـنـفـردى           .  تنظيم شي
سال مشورې پوسيله برڅيره شي، بلكه بايد په دقت او احتياط سره 
ترتيب شويو مرحلو د سلسلو پوسيله په ډاكه او خـپـلـې مـوخـې پـه           
نښه كړي، او همدارنګه بايد تل د بدليدونكې پرمختګ امكـان او    

لـكـه څـنـګـه        .  په راتلونكي كې د طرحى بدلونونه په پام كې ونيـسـې  
 : چې د اسيا بنياد له مخكې نه په نښه كړي

د سيمه ييزه حكومتدارى د سمون پر وړاندى بنسټيزه ننګونـه  
د سيمه ييزه حكومتدارى د پلى كولو لپاره د يو اړوند لـرلـيـد    
نشتـون دى، پـه داسـى شـرايـطـو كـې چـيـرى چـې د مـحـلـى                                

 . م مخ2د آسيا بنياد، په افغانستان كې د سيمه ييز حكومت ارزونه، 143
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حكومتدارى هڅې د مـحـلـى سـيـاسـت لـخـوا بـى سـيـكـه او                         
مغشوشيږى، داسى محلى سيـاسـت چـې د جـنـګ جـګـړى د                  

     143..وختونو سره قوى اړيكى لرى

په هر حال، د دغه اصلي ننګونې د حلولو په پرتله ډير اسانه ده جـې      
د محلي حكومتدارۍ سيستمونه په ټول هيواد كې پـه  .  په ګوته شي

جارى او دوامداره توګه د هدايت، بـدلـونـونـو يـا اوښـتـنـو، او پـه                  
دغـه  .  حيرانوونكې ډول  بل شان كيدنو تغييراتو څخه برخمن كيـږي 

پروسه د يو واحـد پـروګـرام يـا د تصـويـب شـوي بـنـيـادي طـرحـې                           
موضوع نده، بلكه دا د داسى حكومت په لور يـو سـفـر دى چـې پـه              
هغه حكومت كې قانونيت د اغيزمنتيا او ځواب وينې پـوسـيلـه پـه       
تدريجي توګـه غښـتـلـى او پـيـاوړى كـيـږي، د قـانـون حـاكـمـيـت                             
خوځښت د قانونيت پوسيله پراخيږي، او همدارنګه د اغيـزمـنـتـيـا      
او له همغاړى او پراخ ليد څخه  د ثابت مالتړ له الرى پـه تـدريـجـې           

 . توګه ثبات رامنځته كيږى

پداسى حالكې چې دا ښايي د اوسنيو حاالتو الندى تر يوى اندازى 
د هغه نظريې په څير چې په خـوشـبـخـتـۍ والړه وي، ظـاهـره شـي،                   
ځــيــنــې مشــخــص ګــامــونــه شــتــه چــې كــوالى شــي د ســيــمــه ايــزې                    

د دغـه پـړاوونـو        .  حكومتدارۍ پاليسۍ په يو حقيقت مبـدـلـه كـړى      
څخه ډيـرى يـې پـه وروسـتـيـو پـرمـخـتـيـاوو اتـكـا كـوي، لـكـه د                                 
افــغــانســتــان د مــلــي پــرمــخــتــګ ســتــراتــيــژي او د ســيــمــه ايــزې                    
حكومتدارۍ لپاره خپلواك مديريت، كومو چې د څيړنې د مهال په 
پرتله د يوى سيمه ايزې حكومتدارۍ د پاليسۍ د پرمختګ امكان 

 . له پخوا ډير كړې

 وړانديزونه      

د سيمه ايزې حكومتدارۍ يو شمير متفاوتې مـوضـوع ګـانـې        •
بايد د پاليسۍ د پرمختګ په يـو واحـد كـاري چـوكـاټ كـې                 

ددغه پاليسۍ د پروسې بنسټـيـز تـمـركـز  بـايـد د                .  تنظيم شي
پــالــيــســۍ د يــوى ډلــى د تشــكــلــى لــه الرى د ســيــمــه ايــزې                      

او هـغـه هـم د دغـه             .  حكومتدارۍ لپاره د خپلـواكـه اداره وى      
ادارى په سـتـراتـيـژيـك كـاري چـوكـاټ كـې د لسـت شـويـو                         

د مـالـيـې      .  مرستندويه همكارانو سره پـه مـتـقـابـل عـمـل كـې              

وزارت، د كورنيو چارو وزارت، د اقتصاد وزارت، د كليـو د    
پراختيا او بيارغونې وزارت، جمهوري رياست، د افغانستان 
د ملي پـرمـخـتـګ سـتـراتـيـژي، او د مـلـي شـورا دوامـداره                           

 . شاملولو ته بايد ځانګړې پاملرنه وشي

زيار د سيمه ايزې حكومتدارۍ لپاره خپلواك كميسيون بايد  •
اوباسي څو دغه اوږدمهالې پروسې د لنډ مهـال امـنـيـت او د           
استحكام د نوښتونو د تقاضا څخه بيل كړي، او د تناقصو او   
مغايراتو د كچې زيات تر زيات لږولو د ډاډ لپاره بايـد ال كـار       

   .وكړي

ځينې موضوع ګانې چې بايد د سيمه ايزې حـكـومـتـدارۍ پـه           •
 :پاليسۍ كې شاملى شي عبارت دى له

د ټاكل شويو ارګانونو شمير او حـالـت، سـرچـيـنـو تـه د                 −
هغوى السرسي، او هغه سيستم د كوم پوسيله چـې دوى    

د ټولنې په كچه او ولسوالـۍ يـا نـاحـيـې پـه             .  ټاكل شوي
كچه استازيتوب ترمنځ اړيكه يوه پـيـچـلـې مـوضـوع ده           
چې د ټولنـې د پـرمـخـتـګ شـورا پـه څـيـر ارګـانـونـو د                           

لدى كبله، تر هغه ځـايـه     . راتلونكي جوړښت په بركې لري
چې د ټولنې د پرمختګ شوراګانې بايد هم له مادي پلوه 
او هم له تخنيكي پلوه د يو پـرانسـتـي او څـرګـنـد كـاري              
چــوكــاټ النــدى مــالتــړ شــي، د ټــولــنــې د پــرمــخــتــګ                  
 . شوراګانو د وروستنۍ پاليسي په اړه بايد بيړه ونشي

د ټاكل شويو اړګانو ترمنځ او د واليتونو او ولسـوالـيـو         −
دغـه  .  په كچه د والـيـانـو او ولسـواالنـو تـرمـنـځ اړيـكـې                  

اړيكې بايد هغه سرچينو ته په پام كې نـيـول سـره چـې د             
سيمه ايزې حكومتدارۍ قـانـونـي واك او  والـيـانـو او                 
ولسواالنو تـه د حسـاب وركـوونـې پـه مـوخـه بـهـيـږي،                       

د دغه ارګانونو د ټاكنـې مـهـال      .  معينې او مشخصې شي
ويش سيستم بايد دغه اړيكو سره جوړ راشي، نه دا چـې    

 . په څټ يا په بل مخ واوړي
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د ملي او واليتي بـودجـې د پـالن وروسـتـۍ بـڼـه، او د                       −
ټولټاكنو څخه وړاندى بايـد ټـاكـل شـويـو ارګـانـونـو او                 
واليانو او ولسواالنو سره د يادى شوى بـودجـې اړيـكـې         
 رامنځته شى،  هر څوكه په بشپړ ډول تاسيس هم نوي؛

الزمه ده چې د ښارواليو وروستـى حـالـت، او د هـغـو د                 −
ارزښتمندو عايداتو د راټولولو او خـلـكـو تـه د خـدمـت             
رسولو د فعاليتونو لپاره د حساب وركونې سيـسـتـم پـه       

 دوامداره توګه محدود او منظم شي؛ 

په سيمه ايزه كچه د پـالنـونـو طـرحـې بـايـد د مـوجـودو                     −
سرچينو او ددغـو سـرچـيـنـو د ويشـلـو لـه كـړنـالر سـره                        

پـه اوږده مـوده كـې، د پـالن جـوړونـو                   .  مطابـقـت ولـري     
مشورتې جوړښتونه چې په اوسنـي حـالـت كـې تـركـيـب              
شوى، په راتلونكې كې به د استازيتوب د باورتيا چې د   
ټاكل شويو استازو څخه رامنځته كيږى، ځاى وننيسـي؛  

 او 

د واليتي بيارغونې د ټيمونو او د سـتـراتـيـژۍ پـه ټـولـو             −
برخو كې په سيمه ايز ډول د حكومتدارۍ د نـوښـتـونـو د       
تطبيق رول بايد په ارتقايي بـڼـه د مـلـي پـالـيـسـۍ دغـه                    

 . پروسې ته مربوط او منسوب شي) يادى شوى(

لـومـړې   .  ټولى دغه پوښتنې په يوځايي توګه حل كيـداى نشـي     •
قدم يا پړاو د يو داسى پروسى ايجادول دي د كـومـى لـه الرى        

په يو زماني تسلسل كې حل كـيـداى شـي        )  پوښتنې( چې دغه 
دغـه راز يـوه         144. چې د اړوند او تړلى پـالـيـسـۍ المـل ګـرځـي             

 :پروسه ښايي دغه الندى موضوع ګانې په بركې ولري

د پاليسۍ د ډلى جوړښت څرنګه چې پاس پرى تـفـصـيـل      −
وركړ شو، او د سيمه ايـزې حـكـومـتـدارۍ پـالـيـسـۍ د                  
خاصو موضوع ګانو د ساحو په اړه د پاليسۍ د ډلى بيان 

دغه خاصى مـوضـوعـي سـاحـى چـيـرتـه چـې                .  او توضيح

امــكــان لــرى بــايــد د افــغــانســتــان د مــلــي پــرمــخــتــګ                  
ستراتيژۍ او د حكومتدارۍ لپاره د تـړون اټـكـل شـوي           
معيارونو سره، او همدارنګه د سيمه ايزې حكومتدارۍ 
په اړه د بشپړونكو اټكل شويو معيارونو سره يوځاى او   

د سيمه ايزې حكومتدارۍ لپاره د خـپـلـواك    .  توحيد شي
مديريت اوسنې ستراتيژيك كاري چوكاټ پدغه اټـكـل     
شويو معيارونو باندى په ژوره توګه اتـكـا كـوي، خـو د             
 . هغوى تسلسل او ترتيب ته بايد زياته پاملرنه وشي

په موضوعى ساحو كې سيمه ايزې حكومـتـدارۍ لـپـاره        −
خپلواكى ادارى ته او د پاليسۍ ډلـو تـه د څـيـړنـې او د                
پاليسى د مالتړ د دندى ور سپارل ، داسى پاليسـي چـې     
د سيمه ايزې حكومتدارۍ د اوسني بنيادي حكومت يـو    

دغه موخـه كـيـداى شـي پـه            .  اټكل او ارزونه احاطه كوي
زياته اندازه د تركيبى او د موجودو معلوماتو د وړانـدى  
كــولــو لــه الرى پــوره او حــاصــل شــي؛ د ســيــمــه ايــزې                      
حكومتدارۍ لپاره د موجوده قانونـي كـاري چـوكـاټ د           
تصنيف او خال تحليل او تجزيه؛ په نورو هيوادونـو كـې     
د اسالمي، قومي، او د جګړې وروسته مواردو په اړه د     
ځانګړي تمركز سره د محلي حـكـومـتـدارۍ نسـبـتـي يـا               
مقايسوي تجزيه او تحليل؛ او د خاصو موضوعي ساحو 
پر بنسټ چې د پاليسۍ د ډلى لخوا تشخيص او په ګوته 

 .شوي د پاليسي خوښونو يو لړۍ تشخيص

د پاليسيو د موجودو مواردو پر بنسټ د پـالـيـۍ د ډلـې          −
لخوا د ملـى او سـيـمـه يـيـزه سـال مشـورى لـپـاره د يـو                            

 . ميكانيزم شرح او تطبيق

د پاليسۍ د ډلى پوسيله د مطالعو او څيړنو د نتيجو او    −
وړانديزونو په اړه نظر او قضاوت او همدارنګه د سـيـمـه    
ايزې او ملي سال مشورى، او د سيمه ايزې حكومتدارۍ 
په اړه د يوى ستراتيژيكې پاليسۍ كـاري چـوكـاټ چـې           
ستراتيژيكې موخې په ګوته كوي چـې هـرى مـوضـوعـي          

د افغانستان د سيمه ييز حكومتدارى پروګرام د كاركوونكو له بحثونو څخه چې د بالقوه پاليسۍ دپروسو په چارچاپيره  –ليكوال د ملګرو ملتونو د پراختيايي پروګرام 144
 . كار كوى، مننه كوي
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ساحى ته چې پاس معين او مشخص شول مختص وي او 
 .د موخو مناسب او وړ تسلسل ته ځيره پاملرنه كوي

د قانوني او تنظيمي يا قاعدوي وسيلو منځته راوړل او      −
پرمختګ چې د پاليسـۍ ددغـه كـاري چـوكـاټ د پـلـى                  

كولو لپاره اړين دى، په بالقوه يا ممكنه توګه د تصـويـب   
او تصديق سره چې د ملي شورا دويم پړاو ته باقي پـاتـى     

 . كيږي
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