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د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره باور لري که چیرې نړیواله ټولنه دا تضمین کړي چې ددوی مرستې د یو باثباته او د ادارې وړ دولت  
سر په اغیزمنه توګه مرسته کوي نو دوی کوالی شي چې د مالتړ کونکې رول ولوبوي، په دې توګه افغانان کوالی شي چې خپل برخه لیک په 
خپله وټاکي. د افغانستان په هکله د یو ستر الرښوونکې رول  لوبول د نا رضایتۍ او تړاو یا تابعیت پر لور یوه الره ده. او که چیرې نړیواله 
ټولنه په هغه اندازه چې خبرې کوي زیات یې واوري او که چېرې دوی د افغانانو رښتینو اړتیاوو او لومړیتوبونو ته ځواب ووایي نو د هیلو هغه 

غوټۍ چې له پخوا نه شتون لري وبه سپړیږي.  

زیاتره هغه ستونزې  چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې  ورسره مخامخ  ده  ددوی  له په بیړه  پریکړو او لنډ مهاله پالن  جوړونې پایله ده  چې 
له سیاسي مصلحتونو څخه  یې سر چینه اخیستې ده.  که څه هم چې  اوس  نړیواله ټولنه  له خپلو تجربو څخه زده کړه کوي  چې له  دغه شان 
زده کړو څخه به  نوې هیلې را پورته شي. د ۲۰۱۰ کال په پیل کې )۱۳۸۸ کال د مرغومې میاشت( د افغانستان په هکله د لندن کنفرانس د یو 
پیاوړې بصیرت او د راتلونکو ځینو ستونزو د جبران  لپاره  چې د مخکینیو سیاسي لنډ فکریوله کبله ا را مینځ ته شوې وې یو مهم  فرصت 
یې برابر کړ. له بل لورې، د چټک حل  لپاره د مخ په زیاتیدونکې فشارونو او د خلکو له بی صبرۍ سره سره، دهغو وروستیو تیر وتنو د بیا 

تکرار په اړه ژورې اندیښنې موجودې دي.

د افغانستان د څیړنې او ارزونې د ادارې  اصلي استدالل دادی چې په افغانستان کې رښتینې او تلپاتې سوله، هغه ډول  سوله چې د بلواګرۍ 
لپاره به ناوړې پایلې ولري، یواځې هغه وخت  شونې ده چې د نړیوالې ټولنې الس وهنې د هغو ټولنیزو، اقتصادي او سیاسي  واقعیتونو څخه 
چې افغانان ورسره مخامخ دي  سرچینه یې اخیستې  وي. هغه پریکړې چې ددې واقعیتونو د په پام کې نیولوپرته  په پټو سترګو ترسره کیږي  
او دنړیوالو مشرانود لنډمهاله سیاسي  ګټو څخه یې سر چینه اخیستې وي، ښایي د پراختیا په هکله په خپلو ټاکل شوو موخو او د ترهګریزو 
ګواښونو  پر وړاندې د مبارزې  لپاره د بنسټ په برابرولو کې به پاتې راشي. مونږ پوهیږو چې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې الس وهنې  
په مخ په زیاتیدونکې توګه د “پر ځمکې د واقعیتونو” په هکله د پوهې څخه اغیزمنې شوي او همدا راز دا ډول پرمختګ به دتپل شوو ایډیالوژیو 

او سیاسي فشارونو د دوامداره ګواښ له کبله به کمزورۍ شي. 

د۱۳۸۱ کال راهیسې د افغانستان د څیړنې او ارزونې ادارې ګڼ شمیر څیړنې یې تر سره کړي چې له هغې الرې مونږ د نړیوالو الس وهنو 
په کړنالرو کې  کمزورې ځانګړتیاوې او همدا راز ځینې زیرې ورکونکې پرمختیاوې لیدلې دي. که چیرې د اته کلنو سختو تجربو څخه الس 
ته راغلې لوستونه سره یوځای کړو، د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره وړاندیز کوي چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د خپلې ښکیلتیا د 

سمبالولولپاره دې څلورو ستراتیژیکو مسألو ته پاملرنه وکړي:

1. د شتو واقعیتونود منلو زیاتول : نړیوالو الس وهنو اکثرًا داسې انګیرله چې افغانستان به دیوې تشې تختې په څیر یو هیواد وي. په افغانستان 
کې  دنړیوالې ټولنې ښکیلتیا د ټولو هغو غیر رسمي او نیمه رسمي میکانیزمونو اوعملونو په هکله چې افغان ټولنه یې  په تیرو څو لسیزو کې  
د بلواوو او کورنۍ جګړو پر لورې  بیولې یوه لومړنۍ، او په عین حال کې په قصدي توګه سترګې پټول دي.  په دې کې د بیلګې په توګه، 
عامه اداري سیسټم چې په ټولو رژیمونو کې  پر ځای پاتې دی، او د غیر رسمي اعتبار سیسټم ځای لري .۱ که څه هم چې په هره یوه برخه 
کې پالیسي جوړونکو د  شته سیسټم  څخه یې قدرداني کړې او هغې سره یې غبرګون ښودلۍ، اوهڅه یې کړې چې هغه پوهه د هغه څه سره د 

مرستې لپاره وکاروي چې له پخوا نه په افغانستان کې شتون لري. 

۲. پالیسي باید پر شواهدو والړه وي نه پر ایډیالوژۍ: پالیسي اکثرًا د ایډیالوژۍ او یا له انګیرنو  څخه را مینځ ته کیږي نه له شواهدو څخه.  
دا رښتیا ده چې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې پالیسي   د کلیوالي معیشت خوندیتوب ته د کوکنارود ستر ارزښت په پیژندلو کې پاتې 
راغلې ده، کوم چې په غیرقصدي  یا ناپامه توګه یې  دهغو خلکو له خوا طالبانو څخه د زیات مالتړ المل شو چې د کوکنارو د کرکیلې د بندولو 
په صورت کې یې د معیشت کومه بله وسیله نه درلودله . ۲  د اهم رښتیا ده چې اقتصادي پالیسیو پر ډیرو سمالسي جوړښتي اصالحاتوچې ښایي 
اقتصادي وده به یې هڅولې وه د ملي شتمنۍ خصوصي کولو ته یې لومړیتوب ورکړی.۳ که څه هم چې نړیوال پالیسي جوړونکې او د افغان 
حکومت  چارواکې په دې پوهیدلي چې دغه پالیسۍ  ګټورې نه دي اوپه غوره توګه د هغو ی پر بدلون یې پیل کړی چې دا یو ستر پرمختګ 

۱ د بیلګې په توګه: همیش نیکسن و په افغانستان کې د سیمه ایز دولت جوړونه وګورئ، ) کابل : د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره۱۳۸۷(؛ پاوال کانټور، له السرسۍ څخه تر اغیزې: په 

افغانستان کې کوچني بورونه  او کلیوالي معیشتونه) کابل  : د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره۱۳۸۸(. 

۲ آدم پین، “پریږدۍ  چې دوی خپلې ژمنې ماتې کړي”: په بلخ کې  د کوکنارو د کروندو بندول او د هغې پایلې) کابل: د څیړنې او ارزونې اداره ۱۳۸۷(؛ دیوید مینز فیلد او آدم پین، په افغانستان 

کې د نشه یي توکو پر وړاندې  مبارزه:  ناکامي؟) کابل: د څیړنې او ارزونې اداره ۱۳۸۷(

۳ انا پیترسن او جیمز بلویټ، آس په ګاډۍ بسې تړل؟ په افغانستان کې څصوصي کول او اقتصادي اصالحات ) کابل: د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره(.

په افغاني واقعیتونو کې د نړیوالې ټولنې د ښکیلتیا په اړه تیارۍ

د افغانستان په اړه د لندن او کابل د کنفرانسونو په هکله د افغانستان د څیړنې او ارزونې د ادارې له خوا څرګندونې



بلل کیږي. 

3. د انګیرنواو تعبیرونو په اړه محتاطه واوسۍ:  نړیوالې ټولنې اکثرًا ځینې اصطالحات لکه “ډموکراسي” د “جنسیت برابري” او “د وړتیا پر 
بنسټ کړنې” یې افغانستان ته لیږدولې پرته له دې چې دې ته په بشپړه توګه پاملرنه شوې وي چې نوموړې مفکورې به د افغانستان په چاپیریال 
او شرایطو کې څه مفهوم ولري او دا به د افغانستان له ارزښتونو او کلتور سره څرنګه اړخ ولګوي.4 اوسنۍ ټاکنې او پر فساد د نړیوالې 
ټولنې مخ په زیاتیدونکۍ ټینګارهغه مهم فرصتونه یې برابر کړل څو پر دغو تعبیرونو له سره غوروشي او په دې اړه چې د افغانانو په آند  دا 
څه مفهوم لري، او افغانان به څرنګه دا عملي کړي، مهمې پوښتنې وپوښتل شي. د بیلګې په توګه، د ډموکراسۍ په هکله د افغانانو د تعبیر تر 
سرلیک الندې د دې ادارې وروستۍ څیړنې وموندل چې افغانانو د څیړنې په بهیرکې د ډموکراټیک حکومت له نظریې څخه یې مالتړ کاوه، خو 
د ډمواکرسۍ سره تړلو ځینو  لویدیځو ارزښتونو څخه یې هرکلۍنه کولو. دوی د اسالم په چوکاټ کې د یوې افغاني ډموکراسۍ غوښتونکې وو.5 

4.  د اوږد مهال لرلید اخیستل:  نړیواله مرستندویه ټولنه اکثرًا په افغانستان کې د حکومت دارۍ، پراختیا او امن په برخو کې  پر چټکې او 
څرګندې ودې ټینګار کوي. دا ډول فشارونه په ملي کچه له بسیا پلې کوونکو وسیلو او الرو پرته د غیر واقعي موخو د رامینځ ته کیدو او همدا 
راز د وړتیا د لوړولو د باثباته هڅو د کمزورې کولو له کبله په وزارتونو کې په مؤقت ډول د لوړو معاشونو درلودونکو تخنیکې سالکارانو د 
ګمارلو المل شوی دی.  نه تر سره کیدونکې تمې رامینځ ته شوي او مرستې یې داسې ادارو ته وسپارلي چې د هغو د ویشلو وړتیا یې نه درلودله 
چې دا کار ددې پر ځای چې د افغانانو لپاره ملکي خدمتونه پیاوړې کړي ال یې هم کمزورې کړل. د وروستیو ملي پالیسیو په تسوید کې په لوړه 

کچه د افغانانو شاملیدل لیدل کیږي، خو دغه برخه د نړیوالې ټولنې  د ښکیلتیا لپاره د یو کمزورې ټکې په توګه پاتې دی. 

دا په دې معنی نه ده چې نړیواله ټولنه باید د خپلو د ناوړه کړنو بښنې ته سترګې په الره اوسي. افغانانو خپل باور یې پر نړیوالې ټولنې هغه 
وخت له السه ورکړ چې دوی هغه افغان مشران چې  خپل اعتبار یې ددوی په مینځ کې له السه ورکړی ؤ په دندو وګمارل ځکه چې دا کار 
ددوی لپاره اسانه او مناسب ؤ.6 افغانانو د بیا رغونې او پراختیایي پروژو په  تړونونو کې  چې اکثرًا د نړیوالو سازمانونو له خوا یې  څارنه 
کیده  په پراخه توګه دا ډول ناوړه چال چلند یې تجربه کړی دی، چې دا په خپل وار سره  د نړیوالې ټولنې د صداقت او نیت په هکله د بدبینۍ  
په رامینځ ته کولو کې یې مرسته کړې ده. ۷ او که چیرې افغانان بیا پر  نړیوالې ټولنې باور وکړي،  نو دوی باید د عدالت او بی غرضۍ اصول 

تر خپلو ګټو او هوساینې لوړ وګڼي. 

د نړۍ ډیریو هیوادونو په دې هیله چې د افغانستان په کورني امنیت کې ښه والۍ راشي  دې هیواد ته یې د سرتیرو د لیږلو  ژمنه کړې ، څو په دې  
توګه  د نړیوالو په وړاندې ترهګریز ګواښونه کم کړي،  که څه هم  چې د نړیوالې ټولنې  پوځي شتون په افغانستان کې  د نا امنۍ  بنسټیزالملونه  
نه شي په نښه کوالی. د پوځي ستراتیژۍ  سره یوې نړیوالې  فکر ي پاملرنې  د ملکي ادارو د جوړولو او اقتصادي پراختیا څخه یې پاملرنه 
بل لورې ته اړولې. د نړیوالې ټولنې ښکیلتیا په پوځي او یا ملکي بڼه  له داسې سیاسي تحرکاتو سره مخامخ دی چې دهیواد ټولنیز او اقتصادي 
جوړښت  یې سره تړلۍ دی.  یواځې  ملکی پراختیا  کوالی شي چې د ثبات سره مرسته وکړي که چیرې دا د افغان ولس په آند معقول وي او 
د دوی  د نظرونو پر بنسټ  ټاکل شوی وي ، که نه  نو دا به  یواځې  یو بهرنۍ  تپل شوې  نظریه وي چې د تضادونو او شخړو المل به شي. 

په ۲۰۱۰  کال کې د افغانستان په هکله د لندن کنفرانس نړیوالې ټولنې ته یې  داسې یو فرصت په الس ورکوي څو د خپلو ژمنو بیا پخلۍ وکړي 
او  هغه ډول په وړاندې والړ شي چې اغیزمن وي، افغانانو ته غوږ کیږدي او له هغوی څخه یې زده کړي، څو عامه ادارې هغه ډول چې په 
خپله د دوی له  نظره منطقي وي جوړې یې کړي. نو نړیواله ټولنه  د چټک ثبات او پوځي حل الرو پر ځای نوموړې هڅې باید په غوره توګه  

تر سره کړي چې دا به د ثبات او ډله ایزې سوکالۍ لپاره الره هواره کړي.   

4  د انضباط او واک تر مینځ: د لوړ پوړو سیمه ایزو ټاکنو شاوخوا پالیسي ګانې ، د مارتین وان بیجلرټ لیکنه وکورئ )د افغانستان د خیړنې او رازونې اداره ۱۳۸۷(، دورځني باب یا دود  

لپاره یو دستور: په افغانستان کې د جنسیت د برابرۍ وده) کابل: د خیړنې او ارزونې اداره۱۳۸۷(؛ او دمشروعیت له السه ورکول؟ د حکومت، نړیوالې ټولنې او د ۱۳۸۸ کال د ټاکنو په اړه 

د ځینو افغانانو نظریات د نوح کوبرڼ لیکنه وګورئ ) د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره۱۳۸۸(. 

5  اناالرسن، د یوې افغاني ډموکراسۍ په لور؟ په افغانستان کې د ډموکراټیک کولو د تعبیر سپړل) کابل: د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره۱۳۸۸(. 

6  راما مني،  په افغانستان کې د بښنې او د عدالت را مینځ ته کول) کابل: د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره ۱۳۸۲(  

۷ جانسن، سي او لیزلې، جږ افغانستان: د سولې سراب.) لندن: زید- کتابونه ۱۳۸4(. 

د افغنستان د څیړنې او ارزونې د ادارې په هکله 

د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره په کابل کې میشته یوه نا پییلې څیړنیزه ااداره ده. دافغانستان د څیړنې او ارزونې د  ادارې دنده 
د لوړ څرنګوالې درلودونکو او پالیسۍ پورې اړوندو څیړنو له الرې پرپالیسۍ او چارومثبتې اغیزې  دي او د څیړنې او زده کړې د 

کلتور د ودې په موخه د څیړنې پایلې په چټکه توګه خپروي.

نوموړې اداره په ۱۳۸۱لمریز کال په افغانستان کې د بوختومرستندویه ټولنو په مرسته په کار پیل وکړاود یو مدیره پالوې درلودونکې 
ده چې د بسپنه ورکونکو ټولنو له خوا  لکه ملګرې ملتونه او نورو څو اړخیزوادارو، اونا دولتي ادارو له خوا یې استازیتوب کیږي



د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره
د پالیسي پاڼو لړۍ

د ۱۳۸۸ کال د لیندۍ میاشت  د یبرا. ج. سمیت  او جی لمي

د افغانستان لپاره يو هر اړخیز قضايي نظام

د افغانستان د څیړنې او ارزونې د ادارې د ځايي ټولنو د شخړو د حل د پیښو يا قضیو څیړنې
د افغانستان د څیړنې او ارزونې ادارې د ننګرهار، بامیان، کابل او بلخ په والیتونو کې د ځایي ټولنو د شخړو د حل په هکله ژورې او کره 
څیړنې تر سره کړې دي. له دې ډلې څخه د ننګرهار او بامیانو د پیښو څیړنې )د ددې ادارې په ویب پاڼه www.areu.org.af او همدا راز 
په کابل کې د دې ادارې په دفتر کې د الس رسۍ وړ دي(، او همدا راز د بلخ او کابل والیتونو د پیښو څیړنې به هم په راتلونکې کې د الس 

رسۍ وړ وي.

د پیښودغه څیړنې تر څیړنو الندې کلیو په اړه څرګندونې رانغاړي او همدا راز داچې : په CBDR کې څوک اغیزه  لري او دغه اغیزه  په 
څه ډول کاروي؛ هغه بهیرونه او اړیکې چې CBDR له دولتي قضایي نظام سره تړي؛ د CBDR عملي الرې چارې، اصول او پایلې او د دغه 
بدلونونو د تړاو څرنګوالۍ د سیاسي، ټولنیزو او امنیتي شرایطو سره؛ او د CBDR اړوند د جنسیت تحرکات راسپړي.  د هرې قضیې یا پیښې 
څیړنه د انفرادي شخړو د پیښو  د یوې ضمیمې درلودونکې ده چې په افغانستان کې د CBDR د ګڼ شمیر اړخونو څرګندونه کوي.  په دې کې 
هغه پیښې راځي چې په تاوتریخوالې بدلې شوې دي لکه د غچ اخیستنې ګڼ شمیر وژنې او کورنۍ وژنې؛ د کوژدې او طالق پرسر شخړې؛ 
د قومونو تر مینځ  د ځمکې پر سر سترې شخړې؛ د سر چینو پربنسټ نښتې؛ او هغه شخړې چې د پخوانیو مجاهدینو د زور واکو قومندانانو 

تراغیزې الندې وې.

نوموړې پالیسي پاڼه د افغانستان د څیړنې او ارزونې د ادارې د ځایي 
ټولنو د شخړو د حل )CBDR( د قضیوي څیړنې بدرګه کوي کو م چې 
د څیړنې  څخه هر اړخیز معلومات او شننې برابروي )الندینۍ چوکاټ 
وګورئ (. دا د هغو کسانو لپاره چې د غیر رسمي قضایي سکټور او د 
دولت سره د هغه پراړیکو کار کوي  سال مشورې برابروي او ښایي د 
هغو کسانو لپاره چې د افغانستان د پراختیا او ثبات  په اړوند په  پراخه 
توګه کارکوي ګټورثابت شي. یوه پالیسي چې د )CBDR( او د ولت د 
د  عدلیې  د  تنظیموي  او  کوي  پیاوړې  اړیکې  ترمینځ  سیسټم  قضایي 
وزارت دالرښوونو په رڼاکې جوړیږي، او د پالیسۍ د اوسنۍ مسودې 

عناصرورته راجع کیږي. 

سال مشورې د CBDR د څیړنې دڅلورو مهمو موضوعاتو پر بنسټ 
راڅرخي:

د CBDR د بهیر او دولت تر مینځ  اړیکې. ۱
هغه بهیر چې د CBDR  د تصویب  په موخه کارول کیږي . 2
هغه اصول چې د CBDR د بهیر بنسټ جوړوي. ۳
4 .)gender dynamics( په بهیر کې د جنسیت تحرکات CBDR د

1. د )CBDR( او د دولت تر مینځ اړيکې
مهمې موندنې

• CBDR د دولتي ادارو څخه په جال ډول اغیزمن نه دی. د ولسوالیو 	

او کلیو په کچه  دولت او دځایي ټولنو فعالین اکثرًا د شخړو د حل  
او د زیانمن شوې لورې لپاره د عدالت د تأمین لپاره په ګډه کار 

کوي. 

د )CBDR( د فعالینو او د ولسوال تر مینځ پیاوړې اړیکې شتون 	 
لري او هغه  په دې برخو کې لکه:کله چې  مدعي غواړي چې 
قضیه  دولتي قضایي نظام ته یوسي؛ ښایي پخپله د CBDR په بهیر 
کې ګډون وکړي؛ او یا ښایي هغه قضیې چې ده ته راوړل شوي د 
ځایي ټولنې مشرانو ته یې راجع کړي؛ او کله کله هم د CBDR له 

لورې د پریکړې اسناد تر السه کوي. 

دکلې اوسیدونکې د اړتیا په صورت کې د خپلو تجربو او پوهې پر 	 
بنسټ  د شخړې د حل په موخه  الزمې پریکړې کوي . ځکه چې  
وګړې  د ټولنیزو اوعملي بندیزونو له بیال بیلو کچو سره چې ددوی  
د خوښې ټاکنې محدودوي مخامخ دي )جنسیتي، مالي، جغرافیایي 
او داسې نور(، نو دوی د یوې داسې کړنالرې لپاره چې ددوی 

لپاره  غوره وي بیالبیلو پریکړو  ته رسیږي.    

د CBDR فعالین ځایي پوهه وړاندې کوي کوم چې   په ځانګړې 	 
ډول هغه وخت چې قانوني اسناد لکه د ځمکې قواله شتون ونه لري 
او یا هم پرې نښتې موجودې وي دا په کلکه د مدعیانو له خوا د 

ارزښت وړ وي.

په  CBDR کې پریکړه کوونکې تل دیو اغیزمن دولتي قضایي نظام 	 
غوښتوونکې دي چې دوی وکړای شي سختې جنایي او مدني پیښې 
ورته راجع کړي ) لکه د وژنې او د ځمکو سترې  شخړې(. ځکه 
چې اکثرًا د دا ډول شخړو حل ددوی لپاره ستونزمن کار دی، چې 
دا کار ددوی د واک دکمزورې کیدو او همدا راز د شخړې د ال 
اوږدېدوالمل ګرځي. سر بیره پر دې کله چې د CBDR مدعیان دا 
احساس وکړي چې دغه سیسټم  ددوی د نه بریا المل کیږي نو دوی  



د افغانستان لپاره يو هر اړخیز قضايي نظام

د دولت له الرې د عدالت غوښتنې لپاره هڅه  کوي. د يوه بريالي 
بديل شتون  د CBDR ټولنې به هم وهڅوي څو د خپلو د پام وړ ټولنو 

د دستور سره سم عمل وکړي.  

د ننګرهار په واليت کې د دولتي فعالینو له خوا د فساد  پیښې موندل 	 
شوې  دي چې دا  کیدای شي په CBDR کې د فساد المل  وي؛ هغه 
پروګرامونه چې د دولتي فساد د راکمولو په موخه  کار کوي ښايي  

د CBDR په بهیر کې د فساد څخه مخنیوی وکړي.

حلیږي. 	  له الرې   CBDR د جنايي شخړې  او  مدني  ډوله  دواړه   
په حقیقت کې په مدني شخړو کې جنايي کړنې اکثرًا خپل بنسټیز  
الملونه او ريښې لري او اکثرًا د دوی ترمینځ  دڅرګند توپیر ښودل 

چې آيا دا يوه جنايي او يا مدني شخړه ده  ګران کار دی.

د پالیسۍ او پروګرام  وړاندیزونه
د رسمي اوغیر رسمي  سکټورونو په  توګه د دولت د قضايي  نظام  	 

او د CBDR د توپیر ذهني کول، په باالقوه ډول ددوی تر مینځ د 
پروګرامونو ويشل او د قضايي سکټور هڅو ته د يوې هر اړخیز 
د  بايد  يې  موخه  کاردی.  ستونزمن  خورا  مخنیوی  کړنالرې  ې 
هغوپروګرامونو او پالیسیو طرح وي چې  دعدالت او شخړو د حل  
بیالبیلې  ټولنې  چې افغانان  ورته الس رسۍ لري  وپیژني. د ټولو 
افغانانو لپاره د يوه اغیزمن، قانوني او د الس رسۍ وړ قضايي نظام  
موخه  په اغیزمنه توګه د هرې يوې ټولنې د اړوندو پیاوړتیاوو 
او کمزورتیاووسره  ديوه منسجم  کار له الرې تعقیديدالی شي په 
داسې حال کې چې ددوی تر مینځ اړيکې پیاوړې  کوي او تايیدوي. 

د CBDR له پايلو څخه  ددولت د تأيید لپاره د يو رسمي میکانیزم  	 
شتون به دوی ته زيات اهمیت ورپه برخه کړي کوم چې په ځانګړې 
توګه د ډيرو پیچلو شخړو يا د هغو لپاره چې ځواکمن فعالین په کې 

برخه لري خورا مهم دی. 

ولسوال ددولت يو لومړنۍ فعال دی چې د CDBR سر ه اړيکې لري  	 
که څه هم چې  په رسمي ډول د دولت د قضايي نظام برخه نه ده  
او احتمال نه لري چې د ملي پالیسۍ الندې يو رول ولري او بايد د 

پروګرام په طرح او پلې کیدو کې په رسمي توګه تايیدشي. 

د دولتي قضا ترڅنګ د CBDR بهیرد ديوېشخړې د المل د په نښه 	 
کولو او د د يوې تلپاتې سولې د راوړلو په موخه په ښه توګه په 
پام کې نیول شوی دی. احتماالًً ملي پالیسي دا ده چې سختې جنايي 
پیښې  بايد تل د دولتي قضايي نظام له خوا تر سره شي. په داسې 
حال کې چې دولتي سکټور بايد ددې وړتیا او سر چینې ولري چې 
قرباتیانو ته عدالت  تأمین او مجرم ته سزا ورکړي،  زياترې جنايي 
پیښې مدنې ريښې لري اود CDBR بهیر د بنسټیز المل د په نښه 
کولو  لپاره په ښه توګه په پام کې نیول شوی دی څو وکړای شي 
د بیالبیلو اړخونو تر مینځ شخړې ختمې کړي. که چیرې  د بښنې 
او يا د مجازاتو يو منل شوی بهیر د ځايي ټولنې په کچه اجرا شي 
نو  ښايي نښتې دوام ومومي؛ د وژنې په صورت کې د وژنې د غچ 

اخیستنې شونتیا به موجوده وي.

2.  د  ځایي ټولنې د شخړو د حل  
لپاره  په کارول  شوې بهیرونه 

مهمې موندنې

تر 	  له الرې  جلسې   يا  يوې جرګې، شورا  د  پريکړې   CBDR د
سره کیږي چې  اکثرًا د ځايي مشرانو څخه جوړيږي. پريکړې په 
قانوني  توګه مقیدې نه دي او د مدعیانو همکارۍ پورې اړه لري. 

بدلیدونکو 	  نه  دستورپه  او  ود  د  د  او  دی  نه  بهیرثابت   CBDR د 
او تصوري روايتونو متکې نه دی. دا د ټولنیزو اړيکو، سیاسي 
جوړښتونو د بدلون او  د ستونزو د را برسیره کولو لپاره  برابر 
شوې  دي  او په بیال بیلو ځايونو کې په بیالبیل ډول عملي کیږي  
د  واليتونو، ولسوالیو، کلیو،  اوقومونو تر مینځ  سره توپیر لري.

• CBDR ښايي تل او يا په سمدستي ډول يوه شخړه حل نه کړي ، 	

خو ښايي چې هغه کنټرول کړي او يا ورڅخه مخنیوی وکړي )د 
شخړې د پرمختګ او زياتوالې او په بالقوه ډول په تاوتريخوالې د 

هغه له  بدلیدو څخه مخنیوی(.

د CBDR بهیر او پايلې اکثرًا مستندې کیږي او دغه اسناد د پريکړه 	 
کوونکو، مدعیانو او کله هم  د ولسوال له خواساتل کیږي )هغه 
يو  د  لپاره  د حل  مسألې  د  ته  فعالینو   CBDR د اکثرًا  څوک چې 

لومړني لیک په واسطه صالحیت ورکوي(.

نورو 	  او  قانون  اساسي  د  افغانستان  د  پريکړه کوونکې   CBDR د 
قوانینو په هکله  زده کړې ته آزاد دي.

د پالیسۍ او پروګرام وړاندیزونه
حل، 	  د شخړو  کې  افغانستان  په  چې  ډول  هغه  بايد  پروګرامونه 

قضا او د قانون واکمني اجراکیږي بايد انعطاف منونکې او متنوع 
واوسي.  يوه بیلګه به په ټولو سیمو کې مناسبه نه وي او پروګرامونه 

بايد د توافق وړ وي.

يا هغه معلومات او ارقام چې په سمه 	  انګیرنې، ستیرو ټايپ او 
توګه نه وي راغونډ شوې په دراماټیکه توګه د يو پروګرام  اغیزې  
راکموي، او په ځینو حاالتو کې د ښیګڼې پر ځای  زيانونه يې زيات 
وي.  د امهمه ده چې د پروګرام د پلې کیدو څخه وړاندې  زمینوي 
څیړنه بايد تر سره شي، د يادونې وړ ده چې دا  احتمال نه لري  چې 
کمیتي څیړنې او سروې ګانې چې جوړښتي سوالونه  په کاروي  
په ځايي کچه د CBDR لږ توپیر هم څرګند کړي. سره له دې چې 
کیفیتي  څیړنه  ښايي ډير وخت ونیسي خو  دا د يو  ډير ښه او کره 
پروګرام له پلې کیدو څخه وړاندې  د  باور د رامنیځ  ته کیدو د 
دوه  ګونې موخې  لپاره  کارول کیږي.  که چیرې CBDR په  يوه 
ځايي ټولنه کې  منل شوی وي نو دا به هم مهمه وي چې له ښځو 
سره د معلوماتو د راغونډولو د يوې برخې په توګه خبرې وشي. 
د افغانستان په زياترو سیمو کې د نارينه  مشرانو او يا دټولنې له 
نارينه  غړو سره خبرې به د ښځو قضايي اړتیاوې او غوښتنې  به 
په ؤاګه نه کړي او يا دا چې هغوی په CBDR کې يې له پخوا نه  

څه ونډه او نفوذلري.



در باره واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان

• ټاکلو•	 د• فعالین• •CBDR د• تشخیص•کړي•چې• دا• باید• پروګرامونه•
عملونو•د•منفي•پایلو•څخه•خبر•دي•،•لکه•د•بدو•د•قضیې•)•د•وژنې•
په•بدل•کې•د•ښځو•راکړه•ورکړه(•په•برخه•کې•،•دوی••د•هغه•د•غیر•
اسالمي•ماهیت•څخه•هم•خبرتیا•لري.••پروګرامونه•باید•نه•یواځې•
دا•څرګنده•کړي•چې•دا•یو•غیر•قانوني••او•یا•غیر•اسالمي•عمل•دی••

بلکې•باید•د•بدیلونو•د•برابرولو•لپاره••هم•هڅه•وکړي.•

• د•بدیل•عملونو•د•پراختیا•لپاره••د•CBDR•پریکړه•کونکو•ته•باید•داسې•	
فرصتونه•را•منیځ•ته•شي•چې•د•هیواد•په•نورو•برخو•کې••له•خپلو•
سیاالنو•سره•چې•په••بیال•بیلو•قومی•ډلو•پورې•اړه•لري••لیدنه•کتنه•
وکړي•څو•د•بهیر•په•هکله•له•یو•بل•څخه•زده•کړې•وکړي•او•د•

CBDR•په•هکله•سره•بحث•وکړي.

• ملي•پالیسي•احتمااًل•دا•وړاندیز•کوي•چې•د•CBDR•ټولې•پریکړې•	
باید•ثبت•شي•.د•امهمه•ده•چې•د•هغې•پخوانۍ•پراختیا••او•اندازه•
تشخیص•شي••او•د•اوسني•سیسټم•سره•کار•وشي•د•هغه••مهم•رول•له•
 CBDR کبله•چې•ولسوال•یې•لري••په•دولتي•سیسټم•کې•به•احتمااًل••د

د•ثبت••لپاره•یو•مهم•کس•وبلل•شي.••

• په•ټولیزه•توګه•د•داسې•یوه•سیسټم•چې•نسبتًا•په•ښه•توګه•کار•کوي•له•	
نسکورید•څخه•باید•مخنیوی•وشي•او•د•دولت•او•CBDR••د•فعالینو•سره•
کاروشي•څو•داسې•پرمختګ•وکړي•چې•د•هغې•سیمې•د•شرایطو•
سره•سمون•ولري.•د•CBDR•بهیر•په•ذاتي•ډول•د•ټولنیز•چاپیریال••
په•وړاندې•واقع•بین••او•انعطاف•منونکی•دی،•د•پروګرامونو•طرح•

باید•ددې•په•وړاندې•ځواب•ویونکې•واوسي.•

۳.  د CBDR د بهیر بنسټیز اصول
 مهمې موندنې

• هغه•بنسټیز•اصول•چې•د•CBDR•د•منطقي•کولو•لپاره•په•کارول•	
شوې•دي•پیچلې••او•د•اسالمي•او•دودیزو•تصوراتو،•بحثونو•او•

مصلحتونو•پر•بنسټ•والړ•دي.

• یوه•	 پیوستون• ټولنیز• او• د•ساتنې• د•سولې• ټولنه•کې• په• •CBDR
مهمه•الره•ده•؛•د•سولې•ساتنه•تل•د•CBDR•د•شورا،•جرګې•یا•جلسې•

لومړنۍ•موخه•ده.

• د•دود•او•د•ستور•سره•سم•د•CBDR•د•پریکړو•ځواک•د•هغه•واک••	

پر•بنسټ•والړ•دی•چې•د•ټولنې•له•خوا•ورکول•شوی•نه•د•یو•تحمیلی••
ځواک•پر•بنسټ.

• CBDR•د•توزیعي•عدالت•د•عناصرو•درلودونکۍ•دی•)کوم•چې•د•	
نښتو•د•بنسټیزو•الملونو•د•په•نښه•کولو•لپاره•هڅه•کوي(•او•رغونکۍ•
عدالت•یا•بیرته•راګرځونکۍ•عدالت•)کوم•چې•د•حیثیت،•سولې•د•
اعادې•او•د•سرغړونکې•او•د•قرباني•تر•مینځ•د•اړیکو•پر•ساتنې•
په•دولتي•قضایي•سیسټم•کې• او•وسایل•چې• ټینګار•کوي(،• کلک•
په•ټولیزه•توګه•موجود•نه•وي.•د•CBDR•پریکړه•کوونکې•اکثرًا•د•
ګمارلو•وړ•دي•ځکه•چې•دوی•د•ټولینز•واک•په•مقام•کې•دي••او•
تمه•کیږي•چې•پوه،•عادل•او•د•ټولنې•بشپړې••سالمتۍ•ته•لیوال•وي•
)که•څه•هم•چې•په•ټاکلو•بیلګو•کې•د•فساد•او•یو•اړخیز•قضاوت••

رپوټونه••لیدل•کیږي(.••

• د•CBDR•پریکړه•کوونکې•اکثرًا•د•خپلې•خوښې•کار)رضاکارۍ(•پر•	
بنسټ•برخه•اخلي•ځکه•چې•دا•د•دوی•د•منل•شوو•او•د•مشرانو•په•

توګه•د•هغوی•څخه•د•تمه•کیدونکو•ونډو••برخه•ده.

د پالیسۍ او پروګرام وړاندیزونه
• په•ټاکلې••ماحول•کې•پردولتي••قضایي•سیسټم••د•CBDR••د•تلپاتو•ګټو•	

تایید؛•دې•ته•باید•د•یو•موقتي•بدیل•په••توګه•ونه•کتل•شي.

• ځکه•چې•د•CBDR•سیسټمونه•ټولنیز•دي•نو•تمه•نه•کیږي•چې•د•	
پایلې•رامینځ• یا•د•بنسټونو•تخصیص•به•سمدستي•مثبتې• پیسو•او•
ته•کړي.•سربیره•پر•دې،•د•تأدیې•ډولونه•لکه•پریکړه•کوونکو•ته•
میاشتني•حقوق•یا•تنخواه••کیدای•شي•د•CBDR•اوسنۍ••دلیل•او•منطق•

د•رانسکوریدو•له•ګواښ•سره•مخامخ•کړي.•

• د•هغو•کسانو•لپاره•چې•د•CBDR •په•چارو•کې•د•سمون•هیله•لري،•	
دا•به•مهمه•وي•چې•د•اکار•په•یو•اسالمي••چوکاټ•کې•تر•سره•شي.••
اسالم••په•افغاني•ټولنه•کې•د•یو•الرښوونکې•ځواک•په•توګه•پیژندل•
کیږي،•په•داسې•حال•کې•چې•د•بشر•د•حقونو•نړیوال•اصول••داسې•
نه•دي،•او••د•لویدیځو•او•تپل•شوو•اصولو•په•توګه•ګڼل•کیدای•شي. 

۴.  دCBDR په بهیر کې د  جنسیت تحرکات  
مهمې موندنې

• کله•چې•په•CBDR •کې••د•ښځو•ګډون•او•الس•رسي•اجباري•وي،•نو•	

طالبان او د ځایي ټولنود شخړو حل
طالبانو•د•افغانستان•په•ځینو•سیمو•کې•جال•قضایي•نظام•را•مینځ•ته•کړی•دی.•دا•روښانه••نه•ده•چې•د•CBDR•ترڅنګ•
ددوی••بهیر•څه•ډول•کار•کوي،•خو••باید•یادونه•وشي•چې••د•طالبانو•قضایي••سیسټم•د CBDR•دودیز•بهیر•څخه•کار•نه•
اخلي.•CBDR••په•کلکه•د•اصالح•یا•سمون•د•اسالمي•تعبیر•پر•بنسټ•والړ•دی•)د•خبرو•اترو•او•بیا•پخالینې•له•الرې•د•
سولې•او•ټولنیز•پیوستون•لپاره•هڅه•او•هاند(•او•دا•چې•دا•پایلې•څه•ډول•الس•ته•راځي•واقع•بین•دی.•کله•چې•طالبان•
په•واک•کې•وو•دشریعت•څخه•د•هغوی•تر•ټولو•څرګند•تعبیر•خورا•مشهورؤ•کوم••چې•د•یوم•جرم•لپاره••د•سخت•او•بی•
رحمانه••مجازات•په••ډول•څرګندیدو.•د•افغانستان•د•څیړنې•او•ارزونې•د•ادارې•څیړنې•وموندل•چې•د•طالبانو•رژیم•له•
دې•کبله•چې•CBDR•ددوی•له•واک•سره•سمون•نه•لري•هغه••یې•کمزورۍ•کړی•دی.•په•۱۹۹۰•لسیزه•کې••د•طالبانو•د•

قضایي•سیسټم•په•هکله•دیو•لړ•ځایي•باورونو•لپاره•د•ننګرهار•د•قضیو•څیړنه•وګورئ.



طرح او دیزاین: وکیل وسیم

کیدای شي چې د ښځو د الس رسۍ، اغیزې او ګډون لپاره  ځای  
وموندل شي.

پر ګرځیدو راګرځیدود بندیزونو له کبله اویا د CBDR د پریکړه 	 
کوونکو سره د کورنیو اړیکو له کبله د ښځو الس رسي  د دولتي 

قضایي نظام په پرتله CBDR ته اکثرًا  آسانه ده.

په ټاکلو کلیو کې په ډیرو لږو پیښو او کورنیو شخړو کې، او په 	 
مهموپریکړه  د  له خوا  ټولنې  د  خورا عمومي شخړو کې ښځې 
  CBDR کوونکو په توګه پیژندل شوې دي که څه هم چې د دوی د

د پریکړو کولو ونډې خورا محدوې دي. 

تر څیړنې الندې  ځایي ټولنو کې  ځینو خلکو د هغو ښځو په هکله 	 
چې  پخوا  د پریکړه کوونکو په توګه په CBDR کې یې مهمې ونډې 
لوبولې دي  خبرې کولې ، او زیاتره یې  په دې بهیر کې د ښځو د 
هغه ستر رول په هکله چې د پریکړې کولو په بهیر کې یې  لوبوي  

مخالف نه دي.

• CBDR کوالی شي ښځو ته د خپلو د حقونو د اظهار لپاره الره 	

هواره کړي.

دا چې هغه ښځې  کوم چې CBDR او پریکړو ته الس رسۍ نه لري   	 
او له خپلو حقونه  څخه ساتنه او مالتړ نه کوي د CBDR او د عرفي 
قوانینو نه  بلکې  په افغانستان کې د جنسسیت د خپرو رولونو او 

اړیکو پایله ده . 

لکه څرنګه چې بحث پرې وشو د بدو  د غیر اسالمي ماهیت او 	 
زیان  په اړه  چې  ویل کیږي اوس مخ په راکمیدو دی  د ښځو 

لپاره یو پوهاوی  موجود ؤ. 

     د پالیسۍ او پروګرام وړاندیزونه
په CBDR کې د جنسیت تحرکاتو ته پاملرنه او په خاصه توګه هغه 	 

عدالت ته چې ښځې ورته اړتیا لري او په دې بهیر کې د ښځو 
ناانډوله ګډون په ځانګړې توګه د پریکړه کوونکو په توګه باید د 

پروګرام د طرحې په هر یوه اړخ کې  په پام کې ونیول شي.  داسې 
و نه انګیرل شي چې ښځې ونډه نه لري او یا نه یې شي درلودالی. 

ښځو ته باید د یوې ورته ډلې په توګه  ونه کتل  شي؛ دا شونې نه ده 	 
چې ځوانې ښځې په CBDR کې برخه واخلي، خو ښایي چې  مشرې 
ښځې او په ځانګړې توګه  مشرې کونډې  ښځې  به وکوالی شي.

د یوې ځانګړې ټولنې د جنسیت تحرکات  باید وپلټل شي، او د ښځو 	 
د یوې شورا  د رامینځ ته کیدو لپاره ټینګار  تر هغه چې دا روښانه 

شي چې دا به ښځو ته ګټوره وي پر ځای پاتې وي.

په افغانستان کې د ځینو فعالینو تر مینځ داسې یوه انګیرنه موجوده 	 
ده چې د  CBDR  بهیر تل د ښځو د ګټو پر ضد روان دی .  کله کله 
داسې  کیږي خو په دې بهیر کې د  بی سارې ناوړه ګټې اخیستنې  د 
پیښو  موندل  به دوی  اصالح نه کړي.  دا مهمه ده چې سازمانونو  
هغه ځایونه وموندل چې ښځې له پخوا نه  پر CBDR اغیزه لري او 

پرهغه څه چې موجود دي  تکیه لري.

د اڅرګنده شوه  چې ښځې د خپل نفوذ سره څرنګه  دې حد ته 	 
رسیدلې دي او آیا  دا کیدای شي د یوې بیلګې په توګه د نورو ښځو 

د ګډون د هڅولو لپاره  وکارول شي. 

که چیرې په عمل کې له بیال بیلو کلیو، یا آن له بیالبیلو ولسوالیو 	 
 CBDR او والیتونو څخه له  هغو کسانو څخه چې له پخوا یې په
کې برخه درلودله دښځو سره شبکې جوړې  شي او دوی ته داسې 
فرصتونه  برابر شي څو خپلې تجربې سره تبادله او له یو بله زده 
کړې وکړي. د افغانستان د څیړنې او ارزونې ادارې څیړنې د سفر  

او تبادلې وړتیایې د ټولنیزو بدلونونو  په چټکیدوکې وښودله. 

څرنګه چې په دولتي قضایي نظام  او همدا ډول په CBDR کې د 	 
جنسیت  توپیرشتون لري نو ښځو ته په دولتي قضایي نظام کې د 
زیاتې الس رسۍ ورکول  دوی ته د ښو الس ته راوړنو په مفهوم 
نه ده. د جنسیت توپیر ته له وړاندې نه سنجول شوې غبرګونونه  

باید دواړو دولتي او د CBDR فعالینو ته برابر شي. 

در باره واحد تحقیق و ارزیابي افغانستان

د افغانستان د څیړنې او ارزونې د ادارې په هکله
دافغانستان د څیړنې او ارزونې د  ادارې دنده د لوړ څرنګوالې درلودونکو او پالیسۍ پورې اړوندو څیړنو له الرې پرپالیسۍ او چارومثبتې اغیزې  دي 
او د څیړنې او زده کړې د کلتور د ودې په موخه د څیړنې پایلې په چټکه توګه خپروي. نوموړې اداره په ۱۳۸۱لمریز کال په افغانستان کې د بوختو 
مرستندویه ټولنو په مرسته په کار پیل وکړ اود یو مدیره پالوې درلودونکې ده چې د بسپنه ورکونکو ، ملګرې ملتونه او نورو څو اړخیزو ادارو، او 

نا دولتي ادارو له خوا یې استازیتوب کیږي.

د لیکوالې په اړه
د څیړنې او ارزونې د ادارې  د څیړنې لوړ پوړې آمره دیبرا. ج .سمېټ د څیړنې دیوې ټولګې مدیریت کړئچې په کې : په ټولنه کې د شخړو حل، 
په ولسي جرګه کې د ښځو له ګتو څخه استازیتوب، په وزارتونو کې د جنسیت وده، د رواني درملو څخه د ګټه اخیستنې ستونزې، کورني تحرکات او 

کورني تاوتریخوالې، انتقالي عدالت، او په پراختیایي نوښتونو کې د جنسیت او د ښځو ګډون  شامل دي. 

جې لمې د افغانستان د څیړنې او ارزونې د ادارې  د خپرونو د څانګې لوړ پوړۍ  مدیر دی. چې پخوا تر دې د خبریال او د پراختیایي کارکوونکې په 
توګه یې په ټایلند او کولمبیا کې چیرې چې یې د سونامي د  مرستو او د ګټو یا عاید د الس ته راوړلو د پروګرامونو مدیریت یې کاوه. 

د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره د ګل پلورلو کوڅه د دوهمې کوڅې کنج، نوی ښار کابل
 www.areu.org.af, areu@areu.org.af ټیلفون ۰۷۹۹۶۰۸۵۴۸، ویب پاڼه



د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره
د پالیسي پاڼو لړۍ

د ۱۳۸۹ کال د وري میاشت پاوال کانټور

د انډولې ودې او د بیوزلۍ د راټیټولو  لپاره د هڅو سمون

د لیکوال په هکله
ادارې  د  ارزونې  او  د څیړنې  افغانستان  د  کانټور  پاوال  ډاکټر 
مشره ده، چیرې چې هغې د کوچنیو پورونو د پانګونې، غیر 
رسمي پور، د کوکنارو د تولید او پور پر اړیکو،  د ماشومانو د 
کار په هکله د کورنۍ د پریکړو، د کورنیو تحرکاتو او د کورني 
افغانانو  د  اړوند  په  بیا ستنیدو  او  او د مهاجرت  تاوتریخوالې، 
ددوهم نسل تجربو په ګډون د څیړنې د یوې ټولګې مشرې یې 

پر غاړه درلودلې ده.

د افغانستان د څیړنې او ارزونې د ادارې په هکله 
دافغانستان د څیړنې او ارزونې د  ادارې دنده د لوړ څرنګوالې 
درلودونکو او پالیسۍ پورې اړوندو څیړنو له الرې پرپالیسۍ او 
چارومثبتې اغیزې  دي او د څیړنې او زده کړې د کلتور د ودې 

په موخه   د څیړنې پایلې په چټکه توګه خپروي.  

پته:
د ګل پلورلو سړک  )د دوهمې کوڅې کنج(، نوی ښار، کابل

ټلیفون: 548 608 0799 
 www.areu.org.af :ویب پاڼه

areu@areu.org.af :برښنالیک

سریزه
په افغانستان کې د بیوزلۍ د راټیټولو اجنډا یو مهم پړاو ته رسیدلې 
ده. ددې تصویب د بیوزلۍ د ساده  او غیر سیاسي  درک  سره  په 
غبرګون کې د یو انفرادی مادي شرط په توګه   په دومداره توګه  له 
ګواښ سره مخامخ دی.  دا هغو ټولنیزو الملونو ته  چې خلک بیوزلې 
کوي او یا بیوزلې یې ساتي کومه پاملرنه نه کوي. د افغانستان ملي 
پراختیایي ستراتیژي )ANDS( دا د بیوزلۍ دیوې  شننې له الرې  د 
مثالونو سره څرګندوي او ددې پرځای چې د بیالبیلو ګواښونو او نا 
امنیو په هکله چې کورنۍ ورسره مخامخ دي پوهه را مینځ ته کړي 
د  ادارو  د  په ګډون چې  بیوزلۍ حالت  څرګندوي، د هغو  د  زیاتره 
کار څرنګوالې پورې اړوند دي او دا چې  دوی ته څوک الس رسي 
بیوزلۍ د  د  او ساتي یې.۱  ته کوي  بیوزلي را مینځ  درلودالی شي، 
په  دندو  د  او  اقتصادي ودې  د  ټاکنه چې  اجنډا ظاهري   د  راټیټولو 
رامینځ ته کولو د تمرکز له الرې پر ته له دې چې  دې ته پاملرنه وشي 
چې بیوزلې به له دې څخه څه ډول ګته پورته کړي تر ټولو وروستۍ 
اندیښنه ده. د ۲۰۱۰ کال د لندن کنفرانس اعالمیه، د اقتصادي پراختیا 
په اړه د  افغانستان د حکومت د لندن د کنفرانس رپوټ، او د افغانستان 
د کلیو د پروژو د پراختیا د پروګرام )AREDP( د وروستۍاعالمیې له 
الرې یې  ټولو دغو بدلونونو ته اشاره کړې ده، او دغه الندینۍ نقل 
وقول ددې څرګندوی دی چې څرنګه ځینې اسناد  ددې پایلو او د ثبات 
د زیاتولو  ترمینځ د اړیکو د رامینځ ته کیدو لپاره مخ په وړاندې ځي.

په خصوصي سکټورکې د نویو د ندو د لویې شمیرې رامینځ 
د  وده،  اقتصادي  باثباته  سره  پاملرنې  ځانګړې  د  ته  کولو  ته 
افغانستان د اسالمي جمهوریت له لومړیتوبونو څخه ګڼل کیږي.  
معیشت  باثباته  او  فرصتونو  اقتصادي  د  لپاره  افغانانو  دټولو 
برابرول  بلواګرۍ ته د پناوړلو سره د مقابلې، او د بی ثباتۍ د 

را ټیټولو لپاره  خورامهمه  ده.۲

ددغه بدلون  د تمرکز ستونزه پر اقتصادي پالیسۍ او د سرچینو پر 
لیږد ټینګار دی په دې اړه چې څرنګه ټولنیز سیسټمونه پرهغه چا چې 
له ودې، د دندو د رامینځ ته کیدو یا سرچینو ته له الس رسۍ، څخه 
برخمن کیږي، او یا ادارې لکه مارکیټونه او یا هم دولت ښایي  د نورو 
څخه زیات د  ځینو ډلو په ګټه کار وکړي له پاملرنې پرته اغیزه کوي.  
له انګیرنو څخه ښکاري چې  ټول به  له ودې څخه ګټه پورته کړي، 
چې د دندو را مینځ ته کیدل به په سمدستي توګه ورپسې وي، او دا 
چې  د ودې د ډول مشخصول چې د بیوزلو د ګټو د تضمین لپاره الزم  

۱) د بیوزلۍ د راټیوټولو پرلور: د افغانستان د ملي پراختیایي ستراتیژۍ د پلې کیدو پاملرنه 

پر د بیوزلو په ګټه پایلو( د پاوالکانټور، آدم پین او نورو لیکنه) کابل: د افغانستان د څیړنې 
او ارزونې اداره(. 

۲ د افغنستان په اړه د لندن کنفرانس ) د اقتصادي ودې لپاره یو بشپړ پالن ()۲۰۱۰(  

دي  او یا په قصدي ډول  دې ته د رسیدو لپاره عمل کوي  اړتیا نه 
لیدل کیږي. سر بیره پردې د  هغه انګیرنو په اړه چې  اقتصادی وده 
به ثبات او د دندو رامینځ ته کول به ځان پسې ولري شواهدموجود 
نه دي او که چیرې په اقتصادي وده او د دندو په رامینځ ته کولو کې 
ټولنه په پام کې ونه نیول شي نو ددې د انګیرنو دپه نښه کولو احتمال 

به لږ وي.

اقداماتو المل کیږي  دغه محدودیتونه په تخنیکي توګه د تنظیم شوو 
چې سرچینو ته د الس رسۍ پر تامین تمرکز کوي، پرته له دې درک 
څخه چې  آیا دا سرچینې د ټولو لپاره د الس رسۍ وړ دي  او یا ټولنیز 
فرهنګي شرایطو ته په پام سره  له  نږدې نه د ستونزو د په نښه کولو 
افغانستان کې  بیلګه ده. په  وړتیا لري. کوچني پورونه ددې یوه ښه 
د کوچنیو پورونود پانګونې ګڼ شمیر ادارې تر هغو انګیرنو الندې 
پراختیا  اقتصادي  او  راټیټولو  بیوزلۍد  د  به  رسي  الس  پورته  چې 
لپاره  به بسیا وي عمل کوي. دغه استدالل د پور څخه ها خوا د دې 



د انډولې ودې او د بیوزلۍ د راټیټولو لپاره د هڅو سمون

د اغیزمنې پانګونې په وړاندې خنډونو ته پاملرنه نه کوي، د بیلګې 
په توګه د بنسټونو نشتوالۍ او د جنسیت نورمونه ښايي مطرح شي. د 
AREDP  کړنالرې په ورته ډول شتون نه لري. دا پرته له دې چې په 
يوه وخت کې دجوړښتي الملونو پر په نښه کولو تمرکز وکړي چې 
ښايي د دغو وګړو وړتیا محدوده کړي څو د خپل بشپړ ظرفیت  لپاره  
د دغو سرچینو څخه ګټه واخلي، دا کلیوالو کار رامینځ ته کوونکو ته 
د پور، د کار د وړتیاوو، د تخنیکي پوهې او نورو ته د الس رسۍ پر 

برابرولو تمرکزوکړي. 

پالیسۍ د بیوزلۍ  په هکله د کمزورې درک په واسطه او يا اقتصادي 
سرچینو ته پرالس رسي د يو لومړني تمرکز سره چې تر اوسه  د 
معیشت د دوامدارې ودې او د سوکالۍ   په  تامین کې پاتې راغلې دي 
اغیزمنې شوې دي.  چې دا دافغانستان د بشري بیوزلۍ په شاخص کې 
د زياتوالې په واسطه څرګند شوی دی چې د ۱۳۸۲ او ۱۳۸۶ کلونو 
تر مینځ  د ۵۹.۳ څخه ۵۹.۸  سلنې ته رسیدلۍ دی.۳  نوموړې پالیسي 
پاڼه  د هغو سترو ټولنیزو ګواښونو او ناامنیو  د پیژندلولپاره هڅه کوي 
چې دغو کړنالرو کې موجودې نه دي . دا د افغانستان د څیړنې او 
ارزونې د ادارې  د طبیعي سرچینو د مديريت او د معیشت د څیړنې  د 
ټولګې څخه څرګند شوي چې په افغانستان کې هغه خپاره ګواښونه او 
هغه الرې چارې ارزوي چې کورنۍ ورسره  توافق کوي. د کلیوالو 
افغانانو د ژوندانه په  واقیعتونو کې د زمینې د برابرولو له الرې يې 
باثباته او انډولې ودې ته د رسیدو د څرنګوالې په اړه  بحثونو کې يې 

اړينې پیچلتیاوې زياتې کړې دي. 

ګواښونه او نا امني
ګڼ شمیر ګواښونه چې کلیوالې کورنۍ د خپل معیشت د تامین  لپاره 
سرچینو ته د الس رسۍ په هڅو کې  ورسره مخامخ دي  د موجودو  
سیسټمونو  او جوړښتونو څخه سرچینه اخلي، او د ژوندانه د اټکل وړ 
پیښو او جغرافیايي موقعیتونو سره تړلې دي . که چیرې په افغانستان 
کړای  ونه شي  مقابله  ګواښونوسره  دغو  له  پالیسي   پراختیايي   کې 
نو دا به يواځې  له کورنیو سره مرسته وکړي چې له خپلو اوسنیو 
شرايطو سره توافق وکړي  نه داچې خپل ټولنیز اقتصادي دريځ  ته 

وده ورکړي.  ددې ګواښو نو ځینې  اساسي  سرچینې دا دي:

په لیرو پرتو او یا ګوښو سیمو کې اوسیدل: د پالیسۍ په ځینو 	 
اسنادو کې زياتې لیرې پرتې او غرنۍ سیمې چې د ) ټیټې وړتیا(  
د سیمو په نامه يادې شوې دي، د اګرو ايکو لوژۍ  او بازار ته 
د السرسۍ له نظره د خنډونو سره مخامخ دي. ګڼ شمیر کلیوالې 
خنډونوپه  نوموړو  د  سرچینو  طبیعی  د  څو  کوي  هڅه  کورنۍ 
وړاندې د پايښت لپاره بسیا توکې تولیدکړي او که چیرې دوی  د 
بازار لپاره  محصوالت تولید کړي، السي صنايع يا کارګر،  نو 
مارکیټ ته په السرسۍ کې  دستونزو له امله تر فشار الندې دي)  

لکه  خرابې الرې يا هوا( يا د بازار محدود امکانات. 

کرهنیزو 	  پر  اغیزې  وچکالۍ  د  ګواښ:  وچکالۍ  اوږدې  د 

رپوټونه  پراختیا  بشري  د  افغانستان  د   )UNDP(ادارې پراختیايي  د  ملتونو  ملګرو  د   ۳
)۱۳۸۳ او ۱۳۸۶ ( د بیوزلۍ فهرست د الندينیو شاخصونو څخه جوړ دی: د هغو زيږونونو 
احتمال چې تر ۴۰ کلنۍ پورې عمر نه کوي؛  د لويانو د بیسوادۍ کچه؛ او د هغې سلنې خلکو 
چې د څښلو د پاکو اوبو له سرچینو څخه ګټه نه اخلي او د هغو ماشومانو سلنه چې د پنځو 

کلنو څخه کم عمر لري او وزن يې د معمول حد څخه کم دی يو ګډ شاخص.  

دللمي  چې  لپاره  کسانو  هغو  د  توګه  خاصه  په  او  محصوالتو 
کسان  هغه  دي، خو وچکالي  کرکیله کوي خورا ژورې  ځمکو 
هم اغیزمنوي چې آبي ځمکې لري که چیرې د اوبولګولو بنسټ  
يې نه وي رغول شوی  او يا د اوبو ويش په نا انډوله توګه وي. 
موسمي شرايط،  د سرچینو د  مديريت د ناقصو ادارو په واسطه 
کرهنیزومعیشتونو  د  لپاره  ډيرو  د  کبله  دې  له  کیږي،  پیاوړې 
بريالیتوب محدودوي، او د غیر زراعتي  او يا د نورو په کروندو 

کې دکارونو په بڼه  د تنوع ال مل کیږي.    

د ځمکې د ویش زیاتیدل: چیرې چې ځمکې د خويندو او وروڼو 	 
تر مینځ شريکې دي  سترې کورنۍ  او د میراث دودونه  د ځمکې 
دويش المل کیږي. د کموځمکو درلودل هغه امکان چې کورنۍ  
د خپلو تولیداتو له الرې د لګښتونو سره مرسته کوي  راکموي 
او ښايي دوی د بازار د تولیداتو لورته وهڅوي. د هغو کورنیو 
لپاره چې په خورالیرو پرتو سیمو کې او په هغو سیمو کې چې د 
اوبو ستونزه ده د کوکنارو کر کیله ښايي د پايښت سره د مرستې 

تر ټولو غوره  الر  وي.

ځمکې ته محدوده ال سرسي:  د کم  ځمکو لپاره د کرکیلې او 	 
څر ځای لپاره ځمکې ته الس رسي د نا امنۍ يوه  سرچینه کیدای 
شي. د ځمکې دملکیت سیاست، په عین وخت کې له قومي ويشنو، 
او د کلونو راهیسې د ځمکو د ثبت له پیچلې سیسټم سره اړيکه 
لري، کیدای شي چې دداسې نښتو المل شي چې په پايله کې يې 
څارويود  د  کبله  له  خنډ  د  پروړاندې  السرسۍ  د  ته  څرځايونو 
محصوالتوپر بنسټ معیشت دوام  ونه مومي. اجاره يي ځمکې کم 
ځمکو او يا د خرابو ځمکو درلودونکو بزګرو ته ځمکې او اکثرًا 
پور ته السرسۍ برابروي، خو دا کار کیدای شي بزګرو ته د ټیټو 
عايداتو سره تړلې د پام وړ ګواښونو المل شي  او ښايي  پرته 
له خبردارۍ څخه ترې صرفنظر وکړي. دغه اړيکې کوالی شي 

سمدستي امن  تامین  او هم  کوالی شي بیوزلي دوام ومومي.۴

مالي 	  شوو  تحمیل  د  معیشت  ډول  مستقیم  په  ناامني  فزیکي 
لګښتونو لکه  د عشر ۵  د ورکړې له الرې اغیزمنوي څو امنیت 
تر السه کړي، او  په دې توګه د محدودو ګرځیدو را ګرځیدو له 
الرې يو چاته د کار او کسب وړتیا برابروي  که  چیرې ځمکې 
ته د  السرسۍ او يا بازار ته د توکو د خرڅالو او يا د محصوالتو 
د پیرودلو په موخه بازار ته  د سفر له الرې وي. نا امني همدا 
راز ښوونځیو او روغتیايي خدمتونو ته الس رسي محدودوي، او 

د بشري سرچینو په برخه کې پانګونه راټیټوي. 

د بازار نا انډوله ځواک: د کلیو د اوسیدونکو له نظره بازارونه 	 
د ګواښ  د سرچینې په توګه ګڼل کیږي ځکه چې  دوی خپل ځان 
لپاره يې د استازو،  امله چې دې ته د السرسۍ  له  اړتیا  د هغه 

۴  د ګواښ او زيانمننې ملي ارزونې ۱۳۸۷/۱۳۸۶ )د افغانستان حکومت ۱۳۸۸( دا تايیدوي 

چې د هغو افغانانو په مینځ کې چې په خپله ځمکه نه لري او يواځې د ځمکې کرکیله کوي 
د بیوزلۍ تر ټولو لوړه کچه)۴۲٪ ( ده، او دهغو کسانو چې ځمکې ته الس رسي نه لري 

)۳۲٪( ده

۵ په اسالم کې عشر  د ځمکې د مالیې يو تحمیلي خیرات دی؛ که څه هم چې په دې صورت 

کې په نا امنو سیمو کې غیرحکومتي ډلو ته د جريمې په مفهوم دی. ددې نه ورکول ښايي 
کورنۍ د تاوتريخوالې له ګواښسره مخامخ کړي؛ نو ځکه ددې ورکړه د امن فضا رامینځ 

ته کوي. 



د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره

سوداګرو يا قرار داديانو له الرې لري، او يا د ځايي زورواکو 
په ګټه د ځینو بازارونو د انحصار له کبله ځان بی برخې ګڼي.  
بازارونه هم د دوی د بی ثباتۍ او د کلیو د ډيرو بیوزلو او بی 
برخو اوسیدونکو د اړتیاوو له کبله چې د بیو د ټیټوالې په وخت 
کې بايد خپل توکې وپلوري او د بیو د لوړوالې په وخت کې بايد 
د  بازارونو  نړيوالو  د  او  بازارونو  ډکو  د  کار  د  وپیري،  توکې 
کمښت له الرې )لکه د غالیو په برخه کې( له ګواښ سره مخامخ 
دي. کلیوالې کورنۍ سخت کار کوي څو د بیو د بدلون له  کبله 
څخه   تکیې  د  بازار  پر  لپاره  کولو  پوره  د  اړتیاوو  د  خوړو  د 
ډډه وکړي. په دې وروستیو کې د ۱۳۸۷ کال راهیسې د مهمو 

خوراکي توکو په بیه کې جګوالۍ ترسترګو کیږي.

• د•کورنۍ•جوړښت•او•د•جنسیت•معیارونه: دهغه شک له کبله چې  	
د اقتصادي  خونديتوب  په برخه کې  د بازار پروړتیا موجود 
دی او د ټولنیزې ساتنې په وړاندې کولو کې ددولت د بی کفايتی 
له کبله د افغانانو لپاره  کورنۍ د اقتصادي خونديتوب يو بنسټ 
بلل کیږي. سره له دې د کورنۍ جوړښت څرګندوي چې  څرنګه 
په ښه توګه کوالی شي دغه  خونديتوب تامین کړي. د جنسیت 
معیارونه، هغه څوک چې کارکوي، د موجودو کارونو ډولونه  او 
ددوی اړوندې ګټې اغیزمنوي. دغه معیارونه  دا معنی لري چې  
نارينه کارګر د ستر اقتصادي خونديتوب  لپاره اړين دي او هغه 
کورنۍ چې يو ګټونکۍ لري و يا کوم نارينه کارکوونکۍ نه لري 

په ژوره توګه زيانمنونکې دي. 

• د•واده••لوړ•لګښتونه: د ماشومانو ودونه هغه پیښې دي چې تمه 	
يې کیږي او په ټولنیزو سرچینو او د کورنۍ  په بیا زيږونه کې  
د مهموپانګونو څرګندونه کوي، خو اړوند اقتصادي لګښتونه يې 
لوړ دي. هغه کورنۍ چې د ښه عايداتو درلودونکې دي   خورا 
کوالی شي چې دغه لګښتونه  پوره کړي خو بیوزلې کورنۍ ددې 
لپاره چې خپل  دريځ په ټولنه کې وساتي  نو ددغو لګښتونو د 
پوره کولو لپاره قرباني ورکوي. چې دغه کار کیدای شي يو لړ 
پايلې ولري لکه  د لګښتونو د را ټیټولو په موخه د بدل له ودونو 
موخه  په  زياتولو  د  لګښت  مالي  اړين  د  کول،  پورته  ګټه  څخه 
اوږد مهالې کوژدې، د جايدادونو خرڅالو او دپورد کچې لوړول.

د•توافق•غبرګونونه
 دغه خطرونه د معیشت اوږدو فشارونو لپاره يو چاپیريال را مینځ 
ته کوي کوم چې د کلیو اوسیدونکې د بريالیتوب د بیالبیلو درجو سره 
توافق کوي. کورنۍ او ځايي ټولنې د سرچینو د درلودلو له کبله او 
دا چې دوی به له دې سرچینو څخه څرنګه وکړای شي چې په ښه 
توګه ګټه واخلي دغبرګون لپاره بیال بیلې وړتیاوې لري. د هغو کسانو 
لپاره چې  محدودې سرچینې او د هغې  څخه د استفادې لپاره محدوده  
اقتصادي  ټولنیز  او  فزيکي  د محدودو  اکثرًا  لري، غبرګونونه  وړتیا 
خونديتوب د ساتنې د عکس العملونو په بڼه وي؛ دا ښايي د سمدستي  
پايښت لپاره د معیشت د ودې اوږد مهالې سرښندنو ته اړتیا ولري.   
اخیستنې ښې وړتیاوې  د ګټې  د خپلو سرچینو څخه  هغه کسان چې 
لري  نو ښايي خپل ځان د رکود څخه  په ښه توګه وساتي، او يا په 
دې توانیږي چې د نورو له نه خونديتوب څخه ګټه پورته  کړي. که 
څه هم چې د معیشت اوږد مهاله فشارونه، لکه پراخه وچکالي، کوالی 

شي د ښو سرچینو درلودلو وړتیا چې د خپل ځان او د هغو کسانو 
له السه ورکړي. ځینې هغه الرې  لپاره چې دوی پورې اړوند دي 
چارې چې د افغانستان د څیړنې او ارزونې د ادارې  کلیوالو ځواب 
ويونکو د معیشت  له فشارونو ورسره يې  توافق کړی په الندې برخه 
لپاره  ودې  انډولې  د  راکمولواو  د  بیوزلۍ  د  دي.  څرګندشوې  کې  
هڅې  الزمې دي چې ددې کړنو له  اوږدمهالو اغیزو څخه  چې ددې 
د پیاوړتیا يا پر هغو د تکیې د کمولو له الرې رامینځ ته کیږي  خبر 

تیا ولري.

• ټولنیزې سرچینې  که څه چې په بیالبیل ډول بیالبیلې پايلې لري  	
خود بیوزلو او  بډايه کورنیو ترمینځ  د کورنۍ د معیشتونو لپاره 
خورا مهمې دي. د ښو سرچینو درلودونکو ترمینځ د سیاسي اړخه  
زور واکو سره اړيکې د اقتصادي او ټولنیزدريځ د ټینګښټ او 
پراختیا د وسیلې په توګه په کارول کیږي، د ځمکې څښتن، دوهم 
قرارداد کوونکې يا ځايي قومندانانو سر اړيکې د لږ بډايو کورنیو 
تر مینځ ښايي انډولې نه وي خو د اقتصادي خونديتوب سمدستي  
لپاره ځمکه، د واده د لګښتونو  سرچینې رسوي، لکه د اجارې 
او د ژوندانه د  ته راوړلو  يا  مرسته. د پور د الس  لپاره پور 
پیښو  لپاره له خپلوانواو قومونو له پراخو شبکو سره دوه اړخیزې 
اړيکې  خاص ارزښت لر ي. خیريه اړيکې بیوزلو ته  تضمین 
برابروي. دغه ټولنیزې سرچینې، د کورنۍ سره يوځای د شخړو 
په دوران کې او همدا راز اوس  مهال د رسمي سیسټم د شتون او 
يا نه شتون او يا هم  د لږ ې اغیزمنتیا له کبله کلیوالو افغانانوته د   

ټولنیزخوندي ساتنې د سیسټم د مالتیر ګڼل کیږي.

• له مخې د څارويو 	 او د مجبوريت  د•جایداد•خرڅالو، د ځمکې 
خرڅالو د معیشت د ستونزو سره د توافق يوه خورا منفي وسیله 
ګڼل کیږي. د ا ښايي د پراخې  وچکالۍ ، فزيکي  نا خوندي توب 
، يا د زوی د واده لپاره د پیسو د برابرولو د فشارونو  سره يو 

غبرګون وي.  

• د•اقتصادي•فعالیتونو تنوع او تشديد د هغو کسانو لپاره  چې د 	
کار اړينې  سرچینې لري د معیشت د فشارونو سره د توافق يوه 
بله وسیله ګڼل کیږي. دغه ستراتیژۍ د هغو کسانو لپاره چې ښې 
سرچینې لري ښايي غونډيودونکې يا انباريدونکې  وي په داسې 
حال کې  چې د سرچینو له نظره  د بیوزلو لپاره ښايي يواځې د 
پايښت يوه  وسیله وي. په کلیوالو سیمو کې تنوع ځینې  وختونه 
ددې المل کیږي چې ځینې کارګران د په غیر کرهنیزو او د نورو 

په کروندو کې د کار لپاره وهڅو ي.

• مودې 	 ډيرې  له  افغانانولپاره  د  مهاجرتونه• نړیوال• او• کورني•
راهیسې د معیشت د تنوع د ستراتیژۍ يوه برخه ده. کلیو او ښارونو 
ته کورني مهاجرتونه اکثرًا موسمي دي خو په دې وروستیو کې 
لپاره  غبرګون   د  سره  وچکالۍ  اوږدې  د  کې  سیمو  شمالي  په 
دمهاجرت د شمیر او د پاتې کیدو د مودې له  نظره  ډير شوې 
دي. د کارګرو نړيوال مهاجرت په خاصه توګه ايران ته هم زيات 
شوی دی. په افغانستان کې د ګمارنې محدود فرصتونه، وچکالي  
او د ناوې )دنجونو( لوړې بیې ايران ته په قاچاقې توګه يا په پټه 
د تللو خطر زياتوي  او دا د هغو کورنیو لپاره چې  نارينه کارګر 

لري  دمهاجرت لپاره خورا ارزښت لري.



طرح او دیزاین: وکیل وسیم

• پر 	 ښځو  د  ناامني  فزیکي  یا  وچکالي  لکه• فشارونه• معیشتي•
په  ګنډلو  خامک  یا  ریښلو  وړیو  اوبدلو،  غالۍ  د  لکه  عایداتو، 
ګډون تکیه زیاتوي. دغه فعالیتونه ښایي سترې ګټې را مینځ ته نه 
کړي، خو اکثرًا دا نغدو پیسو ته د السرسۍ یواځینۍ الره ده. دا 
په داسې حال کې  چې کورنۍ دخپل  نارینه مهاجر غړې د پیسو 

حوالې ته سترګې په الر وي ورسره مرسته کوالی شي .

• کورنۍ•همدا•راز•د•ځینو•پیښو لکه وچکالۍ او یا د کوکنارو د 	
کرکیلې د بندیدلو سره د توافق لپاره د خوړو د مصرف  څرنګوالۍ 
او تنوع راټیټوي، چې روغتیایي او دتغذي ناوړې پایلې له ځانه 

سره لري. 

• همدا•راز•دوی••ښايي••د•اړوندو•لګښتونو د را ټیټولو په موخه 	
خپل ماشومان له ښوونځیو څخه منع او په کار یې وګماري، چې 

دا کارد نسلونو ترمینځ د بیوزلۍ د لیږد ګواښ زیاتوي. 

اضافي•پیچلتیاوې•واقعیت•څرګندوي
 )ecological( ټولنیزمعیارونه، د ځواک نه انډولتیا، دژوندانه د چاپیریال
ستونزې، لیریتوب او دولتي کمزورې ادارې او بازار، اقتصادي وده  
او د دې دګټو انډول ویش محدودوي. نو ځکه  هغه اقدامات چې په دې 
هکله  چې بیوزلي یو انفرادي حالت دی او اقتصادي پراختیا  سرچینو 
ته د الس رسۍ  د  تشو د ډکولو له الرې  تر السه کیدای شي یا بانظمه 
چاپیریال به ترهغه وخته چې زمینوي الملونه یې په نښه نه شي نه 
بریالۍ کیږي. د غوره پروګرامونو او پالیسیو د طرحې لپاره ځینې  
الرښوونکې اصول چې  مقصدیې د انډولې اقتصادي ودې زیاتوالۍ او 

د بیوزلۍ را ټیټول دي  لکه: 

پانګونه لکه د ډلې  په•ټولنیز•بهیر•کې•پانګونه: په ټولنیز بهیر کې 
د  کیدای شي چې  توګه  په  یومقصد  د  سمبالتیا،  ه  ټولنیز  او  جوړول 
نورو مقصدونو لپاره یوه وسیله و اوسي )لکه د پور رسول یا ځایي 
پراختیا( کوالی شي د هغو سازمانو مینځ ته راتګ  سره مرسته وکړي 
چې ددې وړتیا ولري چې د ټولنیزې نه انډولتیا سرچینې چې انډوله 
اوږد  داسې  باید  فعالین  یي  پراختیا  کړي.  نښه  په  محدودي  پراختیا 
مهاله فوري پروګرامونه چې  ددې وړتیا ولري طرح او مالي مرسته 

ورسره وکړي.

• د•انګیرنو•څخه•ډډه:•د پالیسي ژبه چې د اقتصادي پراختیا سره 	
تړاو لري  اکثرًا د ودې څخه د ګټو په اړه له انګیروڅخه ډکه 
ده.  دا خطرناک کار دی ځکه چې دا به د ودې غوښتل شوو ګټو 
او ویش  ته د رسیدو د څرنګوالې لکه د دندو مینځ ته راوړلو او 
ویش په اړه د یو کره فکر او عامه بحث مخه نیسي. د پالیسي 
دټولو فعالینو له خوا باید هغه ډول ودې ته چې د ټولو افغانانو 
وپه ځانګړې توګه د بیوزلو لپاره ګټوره وي  پاملرنه وشي. داد 
د  داړیکو  د  شرایطو  سیاسي  ټولنیزواو  د  سره  ودې  اقتصادي 
څرنګوالې په هکله  د پوهاوي  په مفهوم دی څو ددې د ګټو انډول 

ویش څرګند کړي.

• لکه 	 ادارې  پوښتنه:  هکله• په• څرنګوالې• د• کړنو• د• ادارو• د•
ټولنې  ځایي  د  او  ادارې، کورنۍ،  د ځایي حکومت  مارکیټونه، 
جوړښتونه لکه د ټولنې پراختیایي شوراګانې )CDCs( هغه ډول 
چې ښکاري او دا چې د ټولو خلکو لپاره به  په یوشان کار وکړي 

پرې باور نه شي کیدای. د خلکو ځانګړتیاوې )جنسیت، قومیت 
او نور(، هغه څوک چې دوی یې پیژني او هغه څه چې دوی یې  
لري کوالی شي هغه څه چې دوی یې له دغو ادارو څخه ترالسه 
کوي  ټول یې اغیزمن کړي. دې ادارو پورې اړوندې هڅې چې 
وده زیاتوي او بیوزلي را ټیټوي بایدد خپل د روڼوالې او برابرۍ 

او حساب ورکونې د ښه والې لپاره باید کار وکړي.

• مثبتو 	 د  ورکول:  لومړيتوب• ته• مقیاس• او• اغیزې• ستراتیژۍ• د•
پایلو د سمدستي ښودلو اړتیاپراختیایي فعالین هڅوي څو د پروژې 
سره سم کار وکړي او له تر السه شوو پایلو څخه خوښ وي دا 
کیداې شي چې د پراختیایي اقداماتو دستراتیژیک لورې او مقیاس 
په مفهوم وي او د اړتیاوو سره سمون نه لري، د یوې لنډ مهالي  
تدریجې کړنالرې پر لورالرښوونه سمدستي سوکالي زیاتوي خو 
او ږد مهاله ټولنیزه اقتصادي وضع نه ښه کوي. یوه بیلګه یې 
هغه نغدې پیسې چې د کار پرپروګرامونو لګیږي د هغې پانګونې 
سره پر تله شوي چې د ټولنیز او اقتصادي بنسټ لپاره لګیږي 
لکه د بزګرانو سازمانونه چې د ګوښه پاتې شوو ډلو لپاره د بازار 

اغیزې ته وده ورکوي. 

• اقدامات 	 پراختیایي  درک:  سیسټمونو• رسمي• غیر• موجودو• د•
باید د اوسنیوغیررسمی مالتړ کوونکو سیسټمونو حضوراوهمدا 
شان د هغوی پیاوړتیاوې او نیمګړتیاوې په پام کېونیسي ) لکه، 
د  سیسټمونو  نوو  دهغو  څو  اړیکې(،  خیریه  پور،  غیررسمی 
تحمیل څخه  مخنیوی وشي چې ښایي موجودې ټولنیزې اړیکې 
پرته له بدلون څخه کمزورې کړي، او دهغو کسانو لپاره  چې 
ښې سرچینې نه لري ګواښونه زیاد کړي. دا نه په مطلقه توګه  
د  نه  او  اړیکو  استثماري  مشتریانو  د   - کوونکو  دمضرومالتړ 
مرستو دوه اړخیزه موجودواړیکو  په غیر واقعي کولو کې ښکیل 
ده. ټولنیزې اړیکې باید ددې لپاره درک شي چې د څه لپاره او په 
څه بیه دوی لیږدول کیږي نو دوی کیدای شي چې وده ومومي، 
لپاره مالتړ  کولو  د وړاندې  د شواهدو  یا  مینځه والړې شي  له 

ترې وشي. 

د ۲۰۱۰ کال د کابل کنفرانس د افغانستان د ملی پراختیایي ستراتیژۍ 
)ANDS( د پلې کولو په موخه روانې هڅې  داسې فرصتونه برابروي  
اړه  په  اقتصادی ودې  د  ته  پیچلتیاوو  کلتوري شرایطو  ټولنیز  د  څو 
استداللونو کې  ځای ورکړي، څود ودې او د اړینو  ویشونکو سیسټمونو 
پر ډولونو تمرکز وشي او د بیوزلو برخمن توب تضمین کړي. که 
نو ددې ویره شته  نه شي  پورته  ګټه  له دغو فرصتونو څخه  چیرې 
چې د د ژوندانه د اساسي معیارونو دودې لپاره به د افغانانو بنسټیزې 
هیلې تر سره نه شي. او د دولت او نړیوالې ټولنې د مشروعیت به له 

پوښتنې سره مخامخ کړي.

د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره



د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره
د پالیسي پاڼو لړۍ

د ۱۳۸۹ کال د وري میاشتربیکا رابرتس

په افغانستان کې د پاریس د اعالمیې او د مرستو د اغیزمنتوب په هکله غبرګونونه

د لیکواالنو په هکله
ربکا رابرتس د افغانستان دڅیړنې او ارزونې د حکومت دارۍ 
ختیځ  منځني  د  نوموړې  ده.  مشره  پوړې  لوړ  څیړنې  د  دډلې 
د څیړنو په برخه کې علمي تجربه لري او د جګړې وروسته 
بیا رغونې او پرمختیا په برخه کې د لندن د یارک د پوهنتون 
څخه   )PRDU( ادارې  پرمختیا  او  بیارغونې  وروسته  دجګړې 
ډیپلوم تر السه کړی. نوموړې د پالیسۍ په برخه کې په کولمبیا، 
امنیت،  لکه  بیارغونې  وروسته  د جګړې  کې  سوډان  او  لبنان 
ثبات،  د هیواد بیارغونه او  د پراختیا بهیر په برخه کې څیړنې 

تر سره کړې دي.

ایمیلي وینتر بوتم دافغانستان د څیړنې او ارزونې په اداره کې 
د انتقالي عدالت په هکله څیړنه کوي. هغې تر دې وړاندې ددې 
موضوع په هکله په وسنیا هرزه ګوینیا کې څیړنه کړې ده او 
هغې د نړیوال سیاست په برخه کې د لندن د اقتصاد له پوهنځي 

څخه یې ماسټري تر السه کړې ده.

د افغانستان د څیړنې او ارزونې د ادارې په هکله 
دافغانستان د څیړنې او ارزونې د  ادارې دنده د لوړ څرنګوالې 
درلودونکو او پالیسۍ پورې اړوندو څیړنو له الرې پرپالیسۍ او 
چارومثبتې اغیزې  دي او د څیړنې او زده کړې د کلتور د ودې 

په موخه   د څیړنې پایلې په چټکه توګه خپروي.  

پته:
د ګل پلورلو سړک  )د دوهمې کوڅې کنج(، نوی ښار، کابل

ټلیفون: 548 608 0799 
 www.areu.org.af :ویب پاڼه

areu@areu.org.af :برښنالیک

سریزه
د مرستې د اغیزمنتوب مساله د افغانستان د حکومت، نړیوالې ټولنې او 
د پراختیا په برخه کې د نورو فعالینو د اجنډا  په سرکې ځای لري. ۱ له 
دې سره سره، مرستې د نه اغیزمنتوب له امله تر ډیره حده تر نیوکو 
الندې دي.  دا نیوکې له هغه  تعبیرونوڅخه سرچینه اخلي چې ګواکې 
د مرستو اغیزه محدوده  ده، امنیتي وضع مخ په خرابیدوده، او داچې 
مالي سرچینې یا په ناوړه توګه اداره شوي یا په کې  اختالس شوی دی. 
کله چې د پراختیا فعالین په ځانګړې توګه بسپنه ورکوونکې د مرستې 
د اغیزمنتوب په اړه خبرې کوي، هغوی په ۱۳۸۴ کال کې د مرستې د 
اغیزمنتوب په اړه د پاریس اعالمیې ته ګوته نیسي او دا ارزوي چې آیا 
افغانستان ته شوې مرستې د نوموړې اعالمیې له  اصولو سره سمون 

لري.

هغه  د  ته  مدیریت  اغیزمن  دمرستې  کچه  لوړه  په  اعالمیه  پاریس  د 
میکانیزم له الرې چې د بسپنه ورکونکو او د مرستې ترالسه کوونکې 
حکومت ترمنځ پرې جوړه شوې ده اشاره کوي. دغه پاڼه د نوموړې 
اعالمیې محدودیتونه، اوپه افغانستان کې د مرستو د اغیزمنتوب لپاره 
ددغې اعالمیې د اصولو د په کارولو پروړاندې شته ننګونې تر بحث 
الندې نیسي. دا پاڼه په دې باور ده چې که څه هم د مالکیت، همغاړیتوب، 
همغږې کولو ،د پایلو دسمبالولو، او دوه اړخیزې حساب ورکونې له 
پنځو اصلو څخه باید مالتړ وشي خو بیا هم دا په  یواځې توګه د مرستو 
اغیزمنتوب ته د رسیدو لپاره بسیا نه ده. دا ځکه چې نوموړې اعالمیه 
د تخنیکي اصولو سره سمه برابره شوې ده او د مرستې سیاسي اړخ 
په پام کې نه  نیسي، او داسې طرحه شوې ده چې د پراختیایي مرستو 

الرښوونه وکړي، نه د مرستو او ثبات د ټینګښت د هلو ځلو.

نوموړې اعالمیه نړیواله ټولنه د مرستو پر اغیزو د پاملرنې پرځای د 
مرستو پرمدیریت پاملرنې ته هڅوي. سربېره پر دې، د پاریس اعالمیه 
او نورې نړیوالې موافقې د پراختیا فعالین په یو لړ داسې بهیرونو پابنده 
ساتي چې د افغانستان د حاالتو او په نوموړې هیواد کې د شته ننګونو 
لکه دوامداره ناامني؛ د کورنیو او نړیوالو ظرفیتونو کموالۍ؛ څوګونې 
او اکثرًا توپیر لرونکې اجنډاوې؛ ناڅرګندې موخې؛ د پوځي، بشري، او 
پراختیایي اقداماتوترمنځ تتې کرښې، خپور فساد اود همغږۍ د نشتوالې، 

دپه پام کې نیولو سره سره، غوره الرې چارې نه بریښي. 

دغه پالیسي  پاڼه  د پاریس د اعالمیې او په افغانستان کې د اغیزمن 

۱ دغه پالیسي پاڼه د هغې بحث پاڼې لنډیز دی چې تر همدې نامه الندې د ربکا رابرتس له 
خوا د ۱۳۸۸ کال د وري په میاشت کې لیکل شوی دی) د افغانستان د څیړنې او ارزونې 
لوړپورو  د  ده چې  معلوماتو والړه  پرهغو  او  بیاکتنې  پر  اسنادو  د هغو  کابل( شننه  اداره، 
نړیوالو او کورنیو فعالینوله خوا چې په افغانستان کې د مرستو د مدیریت په چارو کې ښکیل 
دي وړاندې شوې دي. مرکې او غونډې په کابل کې د ۱۳۸۷ او ۱۳۸۸ کلونو په ترڅ کې 

ترسره شوې دي.



په افغانستان کې د پاریس د اعالمیې او د مرستو د اغیزمنتوب په هکله غبرګونونه

پراختیایي بهیر د پیل پر وړاندې  دشته ننګونو په لنډبحث سره پیلېږي. 
د مرستې د اغیزمنتوب پر بیالبیلو اړخونو د شته ننګونو د اغیزې د  
څرګندونې لپاره، دا پاڼه د پاریس د اعالمیې د پنځو اساسي اصولوسره 
دځینو  کاري چوکاټ  د  اعالمیې  د  پاریس  د  دا  ده.  تنظیم شوې  سمه 

ننګونو او محدودیتونو د څرګندولو سره مرسته کوي.

د پاریس اعالمیه: محدودیتونه او ننګونې
د پاریس اعالمیه داسې شاخصونه ټاکي چې د هغې سره په مقایسه کې  
بسپنه ورکونکې او ګټه اخیستونکې هیودانه د نوموړې اعالمیې پنځو 
په  اندازه کړي.  بایدخپل پرمختګ  لپاره   ته د رسیدو  اساسي اصولو 
۱۳۸۷ کال کې  د پاریس د اعالمیې د څارنې سروې څرګندوي چې: 
افغانستان او  د هغه بسپنه ورکونکې په مالکیت او د پایلو د مدیریت په 
برخو کې ټیټې نمرې، او د همغاړې توب اوهمغږۍ په برخو کې منځنۍ 
نمرې، او په دوه اړخیزه حساب ورکونه کې لوړې نمرې  تر السه کړې 
دي.2 که څه هم چې  کارول شوې شاخصونه ډیرمحدود او بیروکراټیک 
دي او د مرستو سیاسي اړخ۳ یا د مرستو د کیفیت  او په عمل کې د هغې 
د اغیزې ارزونه په پام کې نه نیسي. داسې ښکاري چې پراختیایي هلې 
ځلې د بهیرونو او میکانیزمونو په واسطه بل لورې ته اړول شوې وي. 
دا واقعیت اوس په پراخه توګه را بر سیره شوی چې د پاریس اعالمیه 
پخپله اوسنۍ بڼه کې ډیره فني ده او د مرستو د پیچلتیاوو او یا د بسپنه 
ورکونکو او  د مرستې ترالسه کوونکو حکومتونو تر مینځ د همکارۍ 
غوښتنو  کې چې تر ډیره حده بیروکراتیکې اړیکې دي پاتې راغلې ده.4  

د اعالمیې یو بل محدودیت دا دی چې د هغې اصول په  پراختیایي 
مرستو کې د کارولو لپاره په پام کې نیول شوې دي. په افغانستان کې د 
امنیت پیچلۍ وضعیت اوروانې بشري اندېښنې لکه وچکالي او دخوړو 
خوندیتوب، په دې مانا ده چې د مرستو یوه ستره برخه په ناکرارو سیمو 
کې د ثبات د رامنځته کولواود زیانمنېدونکو ډلو د مرستې د رسولو لپاره 
مصرفېږي. الزمه ده چې  دواړه باید په چټکه توګه  اوپه خپلو فوري 
موخو کې له پراختیا څخه  بیل پلي شي. ځینې فعاالن دا استدالل کوي 
چې مرسته او ثبات د پراختیایي مرستو د چتر څخه بهر دي نو ځکه د 

پاریس د اعالمیې تر پوښښ الندې نه دي.

د محدودیتونو سره سره، ګڼ شمیر نړیوال فعاالن پر دې ټینګار کوي 
چې د پاریس د اعالمیې د اصولو څخه باید مالتړ وشي. دوی همدارنګه 
په دې باور دي چې نوموړې اعالمیه د مرستو د مدیریت او لیږد د ودې 
او د غوره عملونو په اړه د بسپنه ورکونکو د پوهاوي د لوړولو المل ده. 
په همدې توګه، نړیوال فعاالن دا تاییدوي چې په افغانستان کې د مرستو 
لیږد یو سیاسي شوی بهیر دی  چې یواځې د پاریس د اعالمیې د اصولو 
په پلې کیدو نه شي تر سره کیدای. سربېره پر دې، ځینې فعاالن وایي 
چې د پاریس د اعالمیې د مرستې د اغیزمنتوب د اندازه کولو شاخصونه 
ګټور نه دي او د مرستو د اغیزمنتوب رښتینې اندازه نه څرګندوي. 
وروستۍ بحث د پاریس د اعالمیې د پنځو اصولو د پلې کولو په وړاندې 

2 2د ۱۳۸۸ کال د پاریس د اعالمیې د اغیزمنو مرستو د څارنې  سروې په 2۰۱۰ کال کې؟ 

په دې کې به څه شامل وي، 2 ټوک، د هیواد برخه،) د ۱۳۸۷ کال د مرستو د اغیزمنتوب په 
هکله د لوړې کچې جرګه، اکرا، ګانا د ۱۳۸۷ کال د وږې د میاشتې ۱4-۱2 (

۳ ستیفن مییر او نیلز سجارد سکولتز، له پاریس څخه تر اکرا:  د مرستو د نړیوالې ادارې را 

مینځ ته کول،) مادرید: د ۱۳۸۷ کال د زمري میاشت(۱۶.

4 د مرستو د اغیزمنتوب په هکله دپاریس اعالمیه) د ولوړې کچې ټولنه ۱۳۸4 کال پاریس، 

د ۱۳۸۳ کال د کب له ۱2-۱۰(،۳.

ځینې ننګونې په لنډ ډول په ګوته کوي.

۱. مالکیت 
د پاریس اعالمیه غوښتنه کوي هغه هېوادونه چې پراختیایي مرستې 
ترالسه کوي باید "د خپلو پراختیایي تګالرو  او ستراتیژیو لپاره اغېزمن  
مشرتوب وکاروي او پراختیایي کړنې همغږې کړي. " 5  ملي مالکیت 
د دې تضمین کوي چې پراختیایي هڅې د خلکو اړتیاوې پوره کوي، 

او غوره دي.  

مالکیت ښایي بیالبیلو خلکو ته په بیالبیلو شرایطو کې بیالبیل مفهوم 
تمرکزلري،  پرمالکیت  اعالمیه د حکومت  پاریس  د  او معنی ولري. 
چې په قطعي توګه د ملي مالکیت المل نه کیږي ، په ځانګړې توګه که 
چیرې د خلکو او حکومت ترمینځ اړیکې کمزورې وي. د پراختیایي 
بهیر د مالکیت درلودلولپاره، او ددې لپاره چې هغه د هیواد د اړتیاوو 
سره سم پالن، اداره او پلې شي باید هلته ملي ظرفیتونه شتون ولري. 
په افغانستان کې په ملي کچه د حکومتي چارواکو، وزارتونو، او ملکي 
کارکونکو د ظرفیت  نشتوالې د مرستو پر مدیریت  ډېرې سترې منفي 
اغېزې شیندلې دي.  چې داپه لوړه کچه دپریکړه کولود عمل په واسطه 
نور هم ستونزمن شوی دی، چې په پایله  کې  یې لوړپوړې کارکونکې 
له خپل کار خه اغیزمن شوې دي. د ټیټې کچې کارکونکو د نوښت 
لپاره د تجربو د نه درلودلو، ویرې، او د نه لیوالتیا له کبله دا کار نورهم 

ستونزمن شوی دی. 

یوه بله مسأله چې ملي مالکیت یې له ننګونې سره مخامخ کړی د بهرني 
نفوذ څرګندوالۍ دی. کله چې پراخیتایي کړندودونه او الرې چارې په 
بهر کې ټاکل کیږي او نړیواله ټولنه د مرستو لپاره شرطونه ټاکي نو د 
ملي مالکیت لپاره دا څه مفهوم لري ؟ د بیلګې په توګه، د یوډېر پوړوې 
بیوزله هېواد )HIPC( په توګه، د پور د مرستو وړ یو هېواد باید د بیوزلۍ 
د کمولو د ستراتیژۍ سند )PRSP( جوړ کړي. که څه هم په عامه کچه  
دا استدالل کېده چې د افغانستان د بیوزلۍ د راټیټولو د ستراتیژۍ سند 
)PRSP( د افغانستان د ملي پراختیایي ستراتیژۍ سند )ANDS( یو افغاني 
سند دی، خو د پردې تر شا بیا په دې اړه زیات بحثونه روان وو، لکه 
څنګه چې نړیوالې ټولنې هڅه کوله چې د افغانستان د ملي پراختیایي 

ستراتیژۍ سند د هغه له غوښتنو سره سم عیار کړي.

۲. همغاړیتوب
چې  کوي  غوښتنه  دا  اصل  همغاړیتوب  د  کې  اعالمیه  په  پاریس  د 
هېوادونو  ملګرو  د  توګه  ټولیزه  په  مرستې  خپلې   “ باید  مرستندویان 
پرملي پراختیایي ستراتیژیو، سازمانونو، اوکړنالرو متمرکزې کړي.۶  
که څه هم هغه هېوادونه چې پراختیایي مرستې ترالسه کوي، معموال له 
سیاسي ستونزو سره مخامخ دي، نو ښایي چې همغاړیتوب سیاسي بڼه 

یې غوره کړې وي. 

باید هڅه وکړي څو د عملي مالتړد  افغانستان کې نړیوال فعاالن  په 
وړاندې کولو له الرې دقیق توازن وکاروي ، او په عین حال کې د خپل 
واټن د ساتلو سره سم رغنده نیوکې وړاندې کړي. دا د حکومتدارۍ 
سمون ته د رسیدو لپاره ډیر ګران کار دی. د افغانستان د دولت له خوا د 

5 د مرستو د اغېزمنتوب په هکله د پاریس اعالمیه 4.

۶ د لیکوال مرکه، نړیوال بصیرت لرونکې څارونکې، کابل، ۱۳۸۷



د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره

سیمه ایزو ارګانونو دخپلواک ریاست )IDLG( جوړېدنه  د نړیوالې ټولنې 
د هغه غوښتنو سره  چې دسیمه ایزو ادارو جوړښتونه او کړنالرې باید 
پیاوړې او څرګندې وي یو غبرګون و. سره له دې دا ریاست په مخ  
په زیاتېدونکې توګه د حامد کرزي لپاره د یوې سیاسي وسیلې په توګه 
پیژندل شوی دی.7 نو د نوموړې ریاست څخه د مالي مالتړ له الرې 
نړیواله ټولنه په حقیقت کې له پراختیایي بهیر څخه نه، بلکې د حامد 
کرزي له حکومت څخه مالتړ کوي. خو بل لور ته، که مرستندویان د 
دې ریاست سره مرسته ونه کړي، نو بسپنه ورکونکې به په حقیقت کې 
د سیمه ایزې ادارې د سمون لپاره د حکومت هڅې له پامه غورځوي، 

او له حکومتي پالیسیو سره په همغاړیتوب کې به پاتې راشي.

د افغانستان د حکومت وړتیا د زیاتو پیسو  د ادارې لپاره ټیټه ارزول 
شوې، او د فساد تورونه په پراخه توګه تر سترګو کیږي. نو له دې  امله، 
مرستندویان  مستقیمو مالي مرستو ته حاضر نه دي. د نړیوال بانک د 
ارقامو پر بنسټ د پراختیایي مرستو دوه پر  دریمه برخه  د حکومت 
له بودیجې څخه بهر مصرفېږي.8 چې دا کار  پر پراختیایي پیسو او 
بهیرونو د حکومت مالکیت او کنټرول محدودوي.  د نړیوال بانک تر 
څارنې الندې د افغانستان د بیارغونې د وجهي صندوق )ARTF( رامینځ 
ته کېدل یو جوړ جاړی دی.9 که څه هم چې  مرستندویانو ته د دې واک 
نه ورکول کېږي چې د افغانستان د بیارغونې د وجهی صندوق له الرې 
د تنظیم شویو پیسو په اړه خپل شرایط وضع کړي دوی دا وړتیا لري 
چې د پیسو د ویش د څرنګوالې په اړه خپل غوره توبونه څرګند کړي. 
ځینې سیمې کمې پیسې تر السه کوي، او د مالیې وزارت د بودیجې د 
تنظیم وړتیا کمزورې شوې ده. د دې کار په پایله کې د همغاړیتوب، او 
د ملي مالکیت کچه را ټیټه شوې ده.  د دولت او عامه سکټور په برخه 
کې د فساد په نښه کولو کې پاتې راتلل، او د عامه اداري سمون په برخه 
کې دپرمختګ  نشتوالې د افغان ولس په مینځ کې یې د افغانستان د دولت 

او مرستندویانو  اعتبار ته زیان رسولی دی.10

۳.  همغږي 
توګه  ګډه  “په  چې  فعالیتونو  د  ورکونکو  بسپنه  د  اعالمیې  پاریس  د 
اغېزمن”11 وي د همغږۍ مالتړ کوي. اوس مهال د افغانستان حکومت 
د مرستو د مدیریت د مسوولیت د پر غاړه اخیستلو لپاره  لږ وړتیا  لري 
12 چې په داسې یوه نازک حالت کې د پاریس د اعالمیې د الرښوونو 

سره سم  په اغیزمن ډول د مرستو د رسولو لپاره، “د پیاوړې دولتي 
مشرتابه په نشتوالې کې همغږي خورا مهمه ونډه لري”او مرستندویان 

باید د خپلو فعالیتونو د بشپړې هغمږۍ  لپاره ژمن وي.13 

7 د نړیوال بانک ډله  “نړیوال بانک په افغانستان کې د پراختیا په برخه کې د لګېدونکو مرستو 

د اغېزمنتیا زیاتولو استدالل کوي.” د 1387 کال د غبرګولې 1۴.

8  د افغانستان د بیارغونې وجهي صندوق یو څو مرستندوییز وجهي صندوق دی چې نړیوال 

بانک یې اداره کوي. دلته د مرستندویانو هغه بسپنې راټولېږي چې د افغانستان د دولت د 
لګښتونو او پانګه اچونې د پروژو لپاره مصرفېږي.

د  په برخه کې  پراختیایي لګښتونو  د  افغانستان کې  په  بانک  ډله”نړیوال  بانک  نړیوال  د   9

اغېزمنتیا دودې استدالل کوي.” 

10 د مرستو د اغېزمنتوب په اړه د پاریس اعالمیه.

11 د لیکوال مرکه، کابل، د1387 کال د زمري میاشت.

12 د مرستو د اغېزمنتوب په اړه د پاریس اعالمیه 7.

13 د لیکوال مرکه، کابل، 1388-1387 

که څه هم چې ځینې تجربه لرونکې فعاالن دا استدالل کوي چې د پاریس 
اعالمیې د مرستندویانو ترمنځ د همغږۍ په وده کې یې مرسته کړې ده، 
خو ګڼ شمیر نور بیا دهمغږۍ د نشتوالې څخه چې ال تر اوسه تر سترګو 
کیږي چې تر ډیره حده یې د مرستو اغیزمنتوب کمزوری کړی یادونه 
کوي. د حکومت د الرښونې په نشتوالې کې د افغانستان لپاره د ملګرو 
ملتونو مرستندوی پالوی )UNAMA( باید د مرستندویانو ترمنځ د همغږۍ 
رامنځته کولو مسؤولیت په غاړه واخلي. مرستندویان وایي چې دوی د 
نوموړې ادارې  څخه د مالتړ لپاره چمتو دي، خو دا اداره هم اکثرًا د 
کمزورتیا او د کارکونکو او سر چینو د نشتوالې له پلوه تر نیوکو الندې 
ده.1۴ یوناما بیا دا استدالل کوي چې دوی له وړاندې نه د یو مرکزي 

الرښود او همغږۍ رول لوبوي.

د همغږۍ نه شتون د پراختیا په بهیر کې د هغو ګڼ شمیر ښکیلوفعالینو 
له خوا  له بیالبیلو اختیاراتوسره نور هم زیات شوی لکه: د افغانستان 
حکومت، بسپنه ورکونکې، ملګرې ملتونه، دولتي او نادولتي ادارې، 
خصوصي شرکتونه، د نړیوال سوله ساتې ځواکونو)ISAF( د والیتي 

.)PRTs( بیارغونې د ډلو له  الرې

ځینې بصیرت لرونکې څارونکې داسې احساس لري چې په افغانستان 
کې نړیوال حضور ډیر ستر او پیچلۍ شوی دی په دې اړه د یو اغیزمن 
لرلید درلودل  د هر چا لپاره کابو نا شونې بریښي. سر بیره پر دې، “په 
افغانستان کې د نړیوالو فعالینو ترمنځ د فعالیتونو د لومړیتوب ټاکلو او  
ترتیب په هکله  رښتینې سیاسي توپیرونه شتون لري”.15  چې حاالت 
یې پیچلې کړي او د بشري، پراختیایي، سیاسي او پوځي چارو  تر 
مینځ کرښه یې تته کړې ده. د فعاالنو شمېر او اجنډاوو ته په پام سره آیا 
ممکنه ده چې د یوې غښتلې همغږې کوونکې ادارې له الرې دغه ډول 

همغږي رامینځته شي؟ 

دا اندېښنه هم موجوده ده چې له همغږۍ پرته به مرستې ټوټه ټوټه شي، 
ځکه چې حکومت مرستې نه شي همغږې کوالی. یوه تګالره چې د 
مرستو د پاشلتیا المل کېدای شي، د مهمو بسپنه ورکونکو  مالي مرستې 
ددې پر ځای چې د دولت له الرې تر سره شي زیاتره ددوی د پوځي او 

والیتي بیارغونې ډلو پر فعالیتونو متمرکزې دي. 

۴.  د پایلو سمبالتیا
د پاریس د اعالمیې سره سم »د پایلو سمبالول دا معنا لري چې مرستې 
په داسې توګه تنظیم او پلې شي چې پر مطلوبو پایلو تمرکز ولري، 
شي.«16   وکارول  معلومات  کره  لپاره  اصالح  د  کولو  پریکړې  د  او 
مسألوپر  بشري  د  یواځې  نه  اکثرًا  مرستې  نړیوالې  کې  افغانستان  په 
بنسټ، بلکې د ګڼو نړیوالو او کورنیو سیاسي او امنیتي ملحوظاتو پر 
بنسټ هڅول کیږي. دنړیوالو فعالینوپاملرنه د هېواد په ډېرو سیمو کې د 
جګړې او سیمه ایز ځواک  د اغیزو  له امله بل لور ته اړول شوې ده. 

Helge Lurås, Niels Nagelhus Schia, Stina Torjesen and Stale Ulriksen 1۴, له 

یوې منسجمې پالیسۍ نه تر یوه همغږې شوې عمله: آیا موږ په منطقي توګه په افغانستان کې 
په وړاندې ځو، د 1387 کال کنفرانس، اسلو، دناروې د نړیوالو چارو انستیتیوت د 1387 

کال د لړم د میاشتې 28-27( 3 

15 د مرستو د اغېزمنتوب په هکله  د پاریس اعالمیه، 7

16 توماس ایچ ایګمی، “د افغانستان وګړې، مېشت، کوچیان، بې ځایه شوې او کډوال: د هغوی 

شمېر، ځای، او توکمیز جوړښت” )بوسټن: د امریکا د پوهې د پراختیا ټولنه، د افغانستان او 
ترهګرۍپه اړه ناسته: نړیوال بدلون؟ د 1380 کال د سلواغې 27(.



طرح او دیزاین: وکیل وسیم

په پای کې د مرستو اغېزمن لیږد اکثرًا دوهمه درجه موخه ګڼل کېږي. 
امنیت د مرستو د اغیزمنتیا د زیاتولو لپاره یو سترالمل ګڼل کیږي، خو 
اوس مهال وضعیت بل ډول دی: مرستې د پوځي او سیاسي موخو لپاره 
کارول کیږي. آیا، که مرسته لومړنۍ موخه نه وي، نو مرستې اغېزمنې 

کیدای شي؟

د کره معلوماتو نشتوالۍ د پایلو د سمبالولو په وړاندې بله ننګونه ده. د 
افغانستان په اړه، آن لومړنۍ احصائیې، لکه د وګړوشمېره، هم نشته 
دي.17 تر شخړو وروسته د لومړنیو معلوماتو د نشتوالې، لیرې پرتو 
له کبله د   او خوځیدو  اړیکو  اومحدودو  ته کمزورې السرسي،  سیمو 
واقعي اړتیاوو په اړه تل یو ډول ناباوري موجوده ده. روانو شخړو د 
سولې په اړه ډاډ یې را کم کړی دی، بی ثباته سیمو ته محدودې الس 
رسۍ، د خلکو تر مینځ یې ویره او  بی باوري را مینځ ته کړې ده. آیا د 
پراختیایي چارو فعاالن د خلکو د اړتیاوو دارزولو او د هیلو د سمبالولو 
لپاره باید ال ډېرې هڅې وکړي؟ د هغه عملي ننګونو د په پام کې نیولو 
سره چې د معلوماتو د نشتوالې له امله رامنځته شوي آیا یوه رښتینې الره 

چاره،  د پراختیا اغېزو ته وده ورکوالی شي؟

۵. دوه اړخیزه حساب ورکونه
او  دوه اړخیزه حساب ورکونه، د امعنی لري چې بسپنه ورکوونکې 
مرسته ترالسه کوونکې حکومتونه د پراختیایي پایلو مسؤولیت په غاړه 
لري.18 دوه اړخیزه حساب ورکونه په افغانستان کې تر یوه حده لوړه 
د  چې  میکانیزمونه  ارزونې  اړخیزې  دوه  د  چې  ځکه  شوې،  ښودل 
پاریس د اعالمیې غوښتنې پرځای کوي موجود دي.19 بیاهم، دا څرګنده 
حساب  چې  وکوالی شي  څرنګه  به  حکومت  افغانستان  د  چې  ده  نه 
ورکونکۍ و اوسي په داسې حال کې چې د پاریس دهمدې اعالمیې 
د څارنې سروی د مالکیت په برخه کې افغانستان ته یې تیټې نمرې 
تر السه  نو مرسته  لږ وي  مالکیت  او که چیرې  ملي  ورکړې دي: 

کونکۍ هیواد څرنګه حساب ورکونکۍ کیدای شي؟ 

پر  اړخیزې حساب ورکونې  دوه  د  ډولونه  بیالبیل  پراختیایي هڅو  د 
د  چې   کوي  استدالل  فعاالن  نړیوال  کیږي.  شمیرل  ننګونه  وړاندې 
بشري فعالیتونو په برخه کې دوه اړخیزه حساب ورکونه ممکنه نه ده، 
ځکه چې دا کار باید په بېړه ترسره شي او په سمه توګه د اغیزې د 
ازمویلو په موخه د حاالتو  یا د معلوماتو د ارزولو لپاره پوره وخت 
نشته.  آیا د پوځ او د والیتي بیارغونې دډلو لخوا د لیږدول شوو مرستو 
په برخه کې دوه اړخیزه حساب ورکونه موجوده ده، او یا هغه د ثبات او 
بیارغونې لپاره  د مرستوپه ډله کې راځي، نو ځکه د پاریس د اعالمیې 

تر پوښښ الندې نشي راتالی؟

په پای کې، آیا دا به ممکنه وي چې د ګڼ شمیر فعالینوتر مینځ رښتینې 
مهمې  ټولو  تر  د  کې چې  حال  داسې  په  ترسره شي  ورکونه  حساب 
حساب ورکونې اړیکه د مرستې تر السه کوونکې هیواد پر ځای د بسپنه 
ورکونکو هیوادونو او ددوی د مالیه ورکونکو تر مینځ ده؟  دوه اړخیزه 

17 د مرستنو د اغېزمنتوب په اړه د پاریس اعالمیه.

18 د پاریس د اعالمیې تر 1۳89 پورې د مرستو د اغېزمنتوب د څارنې په اړه د 1۳87 
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حساب ورکونه د ستاینې وړ ده، خو داسې ښکاري چې په افغانستان کې 
دې  ته د رسیدو پیچلتیا له پامه غورځول شوې ده.  

پایله 
اغیزمنتوب  مرستو  د  چې  شته  شمیرالملونه  ګڼ  کې  افغانستان  په 
محدودوي چې د پاریس د اعالمیې په کاري چوکاټ کې نشي په نښه 
کیدای. دې پاڼې د نوموړو الملونو  له ډلې څخه یې کم شمیر په ګوته 
کړې دي. د پاریس د اعالمیې اصول د مرستو د اغېزمنتوب لپاره یو 
بنسټ برابروي. که څه هم  چې ځینې اساسي موضوعات موجود دي 
چې باید د پالیسۍ په کچه په نښه شي، تر څو  په افغانستان کې د مرستو 

اغېزمنتوب لوړ کړای شي:

د مرستو اغېزمنتوب ته لومړبتوب ورکول	 
د مرستو اغېزمنتوب یواځې هغه وخت لوړ حد ته رسیدالی شي چې 
هغه په لومړیتوب کې وي. د مرستو اغیزمنتوب هغه وخت کمیږي چې 

د سیاسي او پوځي موخو لپاره مرستې په دوهمه درجه کې وي. 

د سیاسي اړخونو په نښه کول 	 
د پاریس د اعالمیې تخنیکي طبیعت پراختیایي فعاالنو ته د افغانستان د 
پېچلې سیاسي وضعیت په هکله  د مباحثې موقع نه ورکوي. د پاریس 
پام کې  په  باید  او محدودیتونه  ننګونې  په وړاندې سیاسي  د اعالمیې 
ونیول شي، او آزاد بحث پرې وشي، تر څو د مرستو د اغیزمنتوب 
بحث  پرمختګ وکړي او په افغانستان کې د مرستو اغیزمنتوب ته وده 

ورکړي.

د محدودیتونو پیژندنه	 
د پاریس اعالمیه، چې پر پراختیایي مرستو متمرکزه ده،په قطعي توګه  
د ثبات د هڅو او مرستو پر چارو هم د تطبیق وړ نه ده. د پراختیایي، 
بشري، او پوځي فعاالنو او ددوی د هڅو یا اقداماتو تر مینځ کرښه تته 
او ناڅرګنده ده. داسې یوعمل ته اړتیا ده تر څو د مرستو د اغېزمنتوب  
د زیاتیدلو لپاره دغه موضوعګانې په نښه او په پیچلو حاالتو کې ددې 

موضوع په اړه  مباحثه پر مخ بوځي.

د اغېزو د حدټاکل	 
نشي  اغیزې  مثبتې  مرستو  د  هم  اېښودل  غاړه  ته  اعالمیې  پاریس  د 
تضمینوالی. دغه اعالمیه یواځې اصولو ته غاړه اېښودل اندازه کوي، 
نه د مرستو واقعي اغېزمنتوب. د مرستود لوړ ې اغېزمنتیا د تأمین لپاره 
باید فعاالن د پاریس د اعالمیې د اصولو له څارنې وړاندې هم نظر 
واچوي او  نه یواځې پر بهیر بلکې  پر اغېزو او پایلو هم تمرکز وکړي. 

د معلوماتو او پوهې د کچې وده	 
د پاریس اعالمیه د یوه کاري چوکاټ په توګه د مرستو د اغېزمنتوب 
دالرښوونې لپاره په کارول کېدای شي، خو د افغانستان په اړه د لومړنیو 
معلوماتو لپاره تشه نشي ډکوالی. د مرستو د اغېزمنتوب د تضمین لپاره 
باید پروګرامونه د اساسي معلوماتو کارول او د اړتیاوو ارزونه  رامینځ 

ته کړي. 
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د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره
د پالیسي پاڼو لړۍ

 د ۱۳۸۸ کال د کب میاشتانا الرسن

ډموکراټیک کول او ټاکنې

د لیکوال په هکله
انا الرسن د افغانستان د څیړنې او ارزونې د ادارې د حکومتدارۍ 
دډلې یوه څیړونکې ده، او د ۱۳۸۳ کال راهیسې په افغانستان 
کې د حکومتدارۍ او جنسیت په اړه په کار بوخته ده. نوموړې د 
تاوتریخوالې ، شخړو، او پراختیا په اړه د لندن د SOAS پوهنتو 

ن څخه یې خپله  ماسټري تر السه کړې ده. 

د افغانستان د څیړنې او ارزونې د ادارې په هکله 
دافغانستان د څیړنې او ارزونې د  ادارې دنده د لوړ څرنګوالې 
درلودونکو او پالیسۍ پورې اړوندو څیړنو له الرې پرپالیسۍ او 
چارومثبتې اغیزې  دي او د څیړنې او زده کړې د کلتور د ودې 

په موخه   د څیړنې پایلې په چټکه توګه خپروي.  

پته:
د ګل پلورلو سړک  )د دوهمې کوڅې کنج(، نوی ښار، 

کابل
ټلیفون: 548 608 0799 

 www.areu.org.af :ویب پاڼه
areu@areu.org.af :برښنالیک

سریزه
په افغانستان کې د یوې بنسټیزې ډموکراسۍ لپاره باید هغه د افغاني 
شرایطو سره سم بیان شي. داباید ددې پر ځای چې د افغانانو هویت 
ته  د یو خپلواک اسالمي ملت د اتباعو په توګه یو ګواښ وي باید هغه 
تایید کړي.  سر بیره پر دې، د ډموکراټیک کولو بهیر د افغان حکومت 
اومرستندویه ټولنې له خوا  د سیاسي او اداري سازمان جوړونې د یوې  
بنسټیزې، او اوږد مهالې ژمنې  د یوې برخې په توګه باید وهڅول شي. 

دانتخابي حکومت  په اړه د افغانستان د څیړنې او ارزونې د ادارې روانه 
څیړنه  په شپږو والیتونو کې د ډموکراسۍ تعبیر  د افغانانو په مینځ 
کې راسپړي.  لومړنۍ موندنې  د “ډموکراسۍ” او د هغه ارزښتونو چې  
ډموکراسي یې په ځان کې رانغاړي  بحث پارونکۍ ماهیت څرګندوي.  
همدا راز د ځواب ویونکو په مینځ کې  په دې هکله چې ډموکراسۍ  
له ځانه سره لویدیځ غیرمذهبي ارزښتونه یې راوړي چې د افغانستا ن 
له اسالمي هویت سره له ډیرواړخونو سمون نه لري. “ډموکراسي” په 
پراخه توګه د هیواد په نورو سیاسي او ټولنیزو چارو کې  د بهرنیو د 
نورو الس وهنو په څیر د  یو را وارد شوې سیسټم  په توګه ګڼل کیږي. 

د افغانانو په اند ډموکراسي  هم  د نه تر سره شوو هیلو) که څه هم چې 
کله کله غیر واقعي دي( د پایلو په څیر بی اعتباره شوې ده.  په ۱۳۸۰ 
کال کې د ډیروله خوا د اقتصادي پراختیا او امنیت په هکله  وړاندوینه 
رښتیا نه شوه. پرحکومتي جوړښتونو باور هم کم شو، د ۱۳۸۸ کال  
د درغلو ټولټاکنو چې د ډیروهغه سازمانونو چې د ډموکراټیک بهیر د 
پلې کولو په نیت طرح شوې وو د اعتبار په راکمولو کې اغیزمن وو.  
مرستندویه ټولنې او پالیسي جوړونکو اوږد مهالې  سازمان جوړونې ته 
چې د تلپاتې  ډموکراټیک ثبات د تضمین لپاره اړینه وه  له ژمنې پرته  

پر ټاکنو یې  لنډ مهالې پاملرنې ته لومړیتوب ورکړ. 

ادارې  ارزونې  او  څیړنې  د  افغانستان  د  سره،  سره  الملونو  دغو  له 
څیړنې وموندل چې په ټاکنو کې د خلکو ګډون  او له دې  الرې د مشر 
د ټاکلو نظریې څخه  ال تر اوسه هم په بنسټیزه توګه  ډیرۍ خلک هرکلۍ 
کوي. اندیښنې یواځې د سیاسي ګډون پرنظریې والړې نه دي  بلکې  پر 
هغه اړتیا چې  د اسالمي ارزښتونو د ساتنې،  په برابره توګه د ګډون 
کوونکو د برخه اخیستنې لپاره الره هواره شي،  یو امن چاپیریال، او د 
پایلې په توګه د حکومت له خوا د لمس وړ خدمتونو چمتو کولو  لپاره  

ژمنې تضمین کړي. 

نوموړې پالیسي پاڼه د افغانستان د څیړنې او ارزونې د ادارې د انتخابي 
حکومت  د څیړنې موندنې   لنډوي او د الندینیو دریو موضوعګانو په 

اړه  وړاندیزونه کوي:

د ډموکراسۍ مفهوم: په افغانستان کې له ټاکنو او د یوې انتخابي . 1
ادارې له  اصولوڅخه په پراخه توګه هرکلۍ شوی، خو د ډموکراسۍ 
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دغو ځانګړتیاوو پرته دیوې فعالې ډموکراسۍ درلودل غیر منطقي کار 
ګڼي او دا چې څرنګه  خپره بیوزلي او نا امني د سیاسي استازیتوب 
په کارول شوې  د  توګه  له ګواښ سره مخامخ کوي.2په دې  ارزښت 
ډموکراسۍ ځانګړتیاوې د لیبرالو ارزښتونو سره چې وړاندې پرې بحث 
وشو ورته کیږي-  دا د ډموکراسۍ د مفهوم د څرنګوالې نه بیلیدونکې 
برخه ګرځي، او له دې کبله که چیرې یو هیواد له دغو معیارونو سره 
سم ژوند ونه کړي نو دا یو “غیر ډموکراټیک” حالت دی، او یا  په خپله 
ډموکراټیک نظام ګرمیږي. که چیرې ډموکراسي  په هغه ډول چې د 
افغان حکومت له خوا پلې شوې ده ورته ادارې جوړښتونو ته چې د 
حکومت ضد فعالینو له خوا وړاندیز شوې دي ) پلې شوې دي(، یو په 
زړه پورې یا بریالۍ بدیل وړاندې نه کړي، د بلوا ګرو ډلو څخه مالتړ 

به ښایي زیات شي. 

پرسیاسي   ستونزه   مهمه  لپاره  حکومت  افغان  د  کې  برخه  دې  په 
سازمانونو  د اعتبار او د باور د پیاوړې کولوپه اړه  د خلکو پر قانع 
کولو والړه ده. د ۱۳۸۸ کال ټولټاکنو دهغه مهمو توپیرونو له کبله چې  
په مرکزونو، والیتي  په برخه کې  د رای شمیرلو  د رایو د شمیرو 
مرکزونو او وروستنیو شمیرو تر مینځ  وې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون  
ناپییلتوب او وړتیایې له پوښتنې سره مخامخ کړه. د والیتي شورا ګانو 
پر پایلو الهم په یو شمیر والیتونو کې بحث روان دی.۳ دا تر یوه حده  د 
ټاکنو تر مینځ پړاو کې د  ټاکنو د خپلواک کمیسیون  او د نورو سیاسي 
سازمانونو) لکه ګوندونو( څخه د افغان حکومت او د مرستندویه ټولنې  
د  نه مالتړ پایله هم ده. خو دا د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دنده هم ده څو 
دا اطمینان تر السه کړي چې ددوی کړنې د افغانانو له نظره مشروع  
ګڼلې کیږي.  که چیرې د مهمو ډموکراټیکو بهیرونو روڼوالۍ او کره 
توب  د شک سره مخامخ وي، نو د ګډون او ځایي برخه اخیستنې هڅونه 

به  په زیاتیدونکې توګه  ستونزمنه وي.

نړیوالې  د  کې  بهیر  سیاسي  په  اعتبار  سازمانونو  ددغو  کې،  پای  په 
ټولنې د بی ځایه السوهنو په واسطه کمزورۍ  کیږي. په مرکو کې  ګڼ 
شمیر ځواب ویونکو د بهرنیو فعالینو ګاونډیو هیوادونو یا مرستندویه  
السوهنو  دغو  چې  توګه  دهغه  راز  همدا  او  السوهنو-  د  حکومتونو 
ددوی د رایو ارزښت یې اغیزمن کړ وغږیدل. دا په ځانګړې توګه  د  
ولسمشریزو ټولټاکنو لپاره د پالن شوې )او بیا لغو شو( بل دور ټاکنو 
المل شو. که چیرې السوهنې د ډموکراټیک بهیر مشروعیت  له ګواښ 
سره  مخامخ او هغه ویره پیاوړې کړي چې افغانانو په خپله  یې د خپلو 

ټولټاکنو د پایلو په ټاکلو کې یې لږه ونډه درلودله.

2 دغه اندیښنه په عمومي توګه هغه بحث شوې موضوع څرګندوي چې آیا ډموکراټیک سیاست 

به د اقتصادي ودې او یا د بیوزلۍ د راټیټیدو المل شي، یا آیا پرمختیا او د بیوزلۍ را ټیټیدل د 
ډموکراسۍ لپاره وړاندیني شرطونه دي. د بیلګې په توګه د ادریان لفت ویچ، ایولین هابر، مشتاق 
خان، جین ګروګیل او بی. ای )  مباحثه: ډموکراسي او پراختیا( وګوری په نوې سیاسي اقتصاد 
کې ۷،2 نمبر) 2۰۰2(: 2۶۹-2۸۱؛ په څرګند ډول نور الملونه هم د ډموکراټیکې حکومتدارۍ 
د مخکینیو شرطونو په توګه ثابت شوې دي- لکه  بنسټیز امن، د قانون واکمني او سواد. سره 
له دې چې اقتصادي پراختیا ټولنیزې ویشنې زیاتوي د ډیرو له نظره د ډموکراسۍ د چانسونو 
د ال س ته راوړلو د مهمو معیارونو په توګه پیژندل کیږي- د فرانسیس ستیوارټ او میګهان 
اوسلیوان) ډموکراسي، شخړې او پراختیا- درې حالتونه( وګورئ .) اکسفورد، د ملکې الیزابت 
http://www3.qeh.ox.ac.uk/RePEc/qeh/qehwps/qehwps15.  ،)۱۹۹۸ کور، 

pdf,n د ۱۳۸۸ کال د اګست په ۱۴ نیټه د الس رسۍ وړ وګرځید. 

۳ دا په دې وروستیو کې  د ۱۳۸۸ کال د مرغومې په میاشت کې څرګند شوې دي، کله چې د 

والیتي شورا ګانو  ناراضو نوماندو او رایه ورکوونکو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکو په 
هکله یې پر  پارلمان فشار راوړ ) د څیړنې یادونې ۱۳۸۹-۱۳۸۸(   

وړاندیزونه:
په ځایي کچه اقتصادي پراختیا  خورا مهمه ده. که چیرې په ځایي 	 

یا  او  اغیزې ونه لري  مثبتې  پراختیا  اقتصادي  افغانستان  د  کچه 
د هیواد اکثریت خلکو ته ګټور نه وي نو د افغانستان د حکومت 
موجودې وي. خپرې  )انګیزې(  لږ هڅوونکې  به  لپاره  د مالتړ 
بیوزلۍ په ټاکنو کې یې استازیتوب  ته زیان ورساوه او هغه وخت 
یې  لپاره  ګډون  سیاسي  د  خلکو  چې  کړه  محدوده  یې  تجربه  او 
درلوده.  د افغان حکومت او مرستندویه ټولنې له خوا زیاته پاملرنه 
بایدپه دې ولګول شي څو دا تضمین کړي چې ځایي اقتصاد نه 
یواځې په هغو والیتونو کې  چې د مرستندویانوپه لومړیتوبونو کې 
دي بلکې د افغانستان په ټولو والیتونو کې  وده موندالی شي. چې 
دا کار کیدای شي د هغه تصور پر ضد وکارول شي چې ګواکې 
مرستې په نا انډوله توګه په نا امنو سیمو کې د انعام  په توګه ویشل 
کیږي. په ټولو سیمو کې د امنیت د برابرولواوساتنې لپاره یوه اوږد 

مهاله ژمنه اړینه ده. 

او مرستندویه 	  دافغان حکومت  باید  مهاله جوړونه  اوږد  ادارو  د 
ټولنې لپاره یو لومړیتوب وي. ټاکنې په خپله ډموکراټیک کول په 
ځان کې نه رانغاړي. د ټاکنو تر مینځ د اداري او سیاسي سازمانونو  
د رغونې لپاره اوږد مهاله ژمنه خورا ارزښتناکه ده  او باید د کابل 
په کنفرانس کې وشي. که چیرې د ملي سیاسي او اداري سازمانونو 
د وړتیا او اعتبار د لوړولو لپاره ډیر څه تر سره نه شي نو ټاکنې 

به د درغلیو او عامه  بحثونو سره مخامخ وي .

د ټاکنو خپلواک کمیسیون  بایدد خپل اعتبار د بیرته الس ته راوړلو  	 
کمیسیون   خپلواک  د  ټاکنو  د  وکړي.  احساس  مسوولیت  د  لپاره 
مسوولیت  خپل  د  افغانانوته  ترلږه  لږ  که  شي  نه  اعاده  اعتباربه 
ساتنې  د ودې لپاره کوټلې ګامونه پورته نه کړي. نوموړې ګامونه 
باید د قراردادي کارکونکو د ظاهري حذفولو څخه زیات څه وي. 
په مرکز کې د درغلۍ هغه پیښې چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د 
دایمي کارکونکو له خوا ترسره  شوې باید د دوی د مشرتابه د  ټاکل 

کیدو د څرنګوالې سره سم په سمدستي ډول په ډاګه شي.

مرستندویه ټولنه باید په سیاسي بهیر کې له بیځایه السوهنو څخه 	 
ډډه وکړي. هغه تعبیر چې ګواکې  د ۱۳۸۸ کال د ټولټاکنو پایلې 
د نړیوالو فعالینو له خوا له مخه ټاکل شوې وې پراخ دی. چې دې 
کار د رایې ورکولو ارزښت یې د ګڼ شمیر افغانانو په نظر کې 
کمزور ۍ کړ.۴ دا به  له عقله لیرې خبره وي که چیرې وویل شي 
چې مرستندویې ټولنې د افغانستان په کورنیو چاروکې یې سیاسي 
ښکیلتیا نه درلودله، خو مرستندویه ټولنه باید له بیځایو السوهنو 
ډډه   کړي  مخامخ  سره  ګواښ  له  بهیربه  سیاسي  ښایي  څخه چې 

وکړي. 

۳.  د ۱۳۸۸، ۱۳۸۹ او تر هغې وروسته ټاکنې
د افغانستان د څیړنې او ارزونې ادارې  په څه ناڅه امنو والیتونو کې د 
ډموکراسۍ د نه تر سره شوو هیلو، پر ادارو د شک او د ۱۳۸۸ کال د 
ټولټاکنو څخه د زیږنده  فشار سره سره، د رایه ورکونې د بیلګو په اړه 

۴ نوح کاوبرن، د مشروعیت له السه ورکول؟ د حکومت، نړیوالې ټولنې او د ۱۳۸۸ کال د 

ټولټاکنو په اړه د ځینو افغانانو نظرونه) کابل: د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره ۱۳۸۸ کال( 



ډموکراټیک کول او ټاکنې

کلمې اکثرًا منفي مفاهیم یې له ځانه سره درلودلې دي. دا سې نه 
انګیر ل کیږي چې دا به د یو ارزښت په توګه د افغانانو لپاره د منلو 

او یا د غوښتنې وړ وي. 

پر ډموکراسۍ د باور له السه ورکول:  لوړې هیلې نه تر سره . 2
شوې پاتې دي، او په پایله کې د باورله السه ورکول چې پر سیاسي 
سازمانونو د نه اعتماد او د هغه تعبیر سره  یو ځای دي چې د 

نړیوالو فعالینو له خوا د ټاکنو پایلې له وړاندې نه ټاکل شوې دي.

د ۱3۸۸، ۱3۸۹ او تر هغې وروسته ټاکنې: له دغو ننګونو سره . 3
سره د وږې د میاشتې پارلماني ټاکنو ته د نوماندو اورایه ورکوونکو 
لیدل کیږي. په   لیوالتیا   تیارۍ  او  له خوا  ال د مخه  یو شان  
داسې حال کې چې په افغانستان کې  ټاکنیز بهیر کمزورتیاوې یې  
درلودلې خو د سیاسي ثبات د احساس د برابرولو لپاره پیل شوي 
او باید وساتل شي. سره له دې  د پام وړ ټاکنیز سمون ته اړتیا ده. 

۱ .  د ډموکراسۍ مفهوم
په افغانستان کې  ډموکراسي د زیاتو ارزښتونو درلودونکۍ مفهوم دی 
، او یو لړ منفي  مفاهیم  له ځانه سره لري . دا په پراخه توګه له آزادۍ 
لکه په ټاکنو کې  له برخه اخیستنې ، خو همدا راز له ډیرې زیاتې آزادۍ 
سره هم تړاو لري کوم چې کیدای شي فرهنګي او مذهبي نورمونه او 
ارزښتونه  له پامه  وغورځوي.  ښاري ځواب ویونکو په ځانګړې  توګه   
پرهغه اندیښنو یې بحث وکړ کوم  چې  په  کلیو او بانډو کې میشت  
ځوانان او یا نور خلک ښایي  په ښه توګه  پرې پوه نه شي او له هغه 
آزادۍ څخه چې دډموکراسۍ له الرې راوړل شوې ده“ ناوړه ګټه” پورته 
کړي څو په ټولنه کې هغه د منلو نه وړ ټولنیز چال چلند توجیه کړي . 
د “ډموکراسۍ”  کلمه  همدا راز اکثرًا د هغه هر څه په هکله چې روان 
دي په کاریږي د بیلګې په توګه  په کابل کې د بی نظمه موټر چلولو، د 
توکو د غیر عادالنه بیو یا په عامه ځایونو  کې پرته له ټیکري د ښځو 
دګرځیدلو را ګرځیدلو په اړه. “څه کوالی شو؟ دا ډموکراسي ده. ” د 
ځواب ویونکو تر مینځ یو پراخ باور  ؤ چې باید د وګړنیزې آزادۍ  
لپاره چې دخلکو د  ځینو ټاکلو ډلو  په آند د ډموکراسۍ په معنی ده  بایدد 

ملي  کنټرول ځینې سیسټمونه  موجود وي.

د ټولنیز کنټرول لپاره د غوښتنو سره اړوندپه هغه توګه چې په افغانستان 
کې “ډموکراسي”  په لیبرالو ارزښتونو لکه  د دین او دولت بیلوالۍ، د 
بازار اقتصاد  او د جنسیت  مساوات) د ښځو د حقونو سره د مخالفت 
په توګه1( له ټینګار سره د لیبرالې او یا “لویدیځې ”ډموکراسۍ په توګه 
تفسیریږي. دا په نیغه د اسالمي ډموکراسۍ سره پرتله کیږي، په کوم 
کې چې سیاسي ډموکراټیک نظام د اسالم په چوکاټ کې برابرشوی دی.  
په داسې حال کې چې هغه ارزښتونه چې په یو اسالمي چوکاټ کې  
مشخص شوې دي  او کیداي شي د ځواب ویونکو تر مینځ سره توپیر 
ولري خو د ژوند د هغه الرې چارې او ارزښتونو سره چې د چوکاټ 

څخه بهر دي او ددې ارزښتونو سره سمون نه لري مخالفت کوي.  

1 یو شمیر ځواب ویونکو پر هغه څه یې ټینګار کاوه په کوم چې د ښځو حقوق په اسالم کې 
منل شوې دي، خواکثرًا دا تور موجود ؤ چې دغه حقونه له هغه څه سره چې د نارینه وو لپاره 
دي توپیر لري. نو دا کیدای شي چې د جنسیت پر مساواتو د یو لیبرال ټینګار څخه چې د ښځو 
او نارینه وو لپاره یې ورته حقونه ورکړې دي توپیر شي. چې دغه موضوع به د افغانستان د 
څیړنې او ارزونې د ادارې د افغانانو لرلید د ډموکراسۍ او ډموکراټیک کولو په اړه راتلونکو 

رپوټونو کې به ډیر بحث پرې وشي. 

د   توګه  په  سیسټم  یوسیاسي  د  نه  دی  ټینګار  لیبرالوارزښتونو  په  دا 
ډموکراسۍ پرنظریې،  چې په څیړنه کې  د ډیرو ځواب ویونکو په آند 
ستونزې جوړونکۍ ؤ. ځواب ویونکې تیار وو چې دا د هغو ټولنیزو  
محدودیتونو  سره  او په یو اسالمي چوکاټ کې یې وساتي ، ډموکراسي  

په افغانستان کې د غوښتنې وړ وه. 

وړاندیزونه:
نړیواله ټولنه باید د  “ډموکراسۍ ”زمینوي  مفهوم  تایید کړي، چې 	 

اکثرًا په افغانستان کې  د نړیوالې ټولنې له خوا  بی له شکه   په دې 
اړه د لږې پاملرنې  سره چې  دغه اصطالح  به په افغاني شرایطو 
کې څه مفهوم ولري او افغانان به څه ډول له هغې سره  چلند وکړي 
او هغه به څرنګه تفسیر کړي، اکثرًآ ډیره مثبته  انګیرل شوې  ده.  
د 1۳۸۹ کال د کابل کنفرانس مرستندویه ټولنې ته یې  یو خورا 
مهم فرصت برابروي څو د ډموکراسۍ پر اصطالح له سره غور 
افغاني  او  تایید  مفهوم  پیچلۍ  هغه  د  کې  افغانستان  په  او  وکړي 
کیدو لورته  وګوري او د امکان تر حده  د افغانستان حکومت د 
ډموکراټیک کولو د بهیر د واکمن په توګه وهڅوي. نړیواله ټولنه 
باید په دې الره کې د یو ګام په توګه  د ډموکراسۍ د  کلمې  پر 
ځاي  د انتخابي حکومت د کلمې په کارول  په پام کې ولري. همدا 
راز د کابل کنفرانس دا فرصت یې برابروي  څو په پر هغه مهمې 
موضوع بحث وشي چې په افغانستان کې  د یوې انتخابي ادارې د 
هڅولواو پیاوړتیا په موخه څه ډول  نړیوالې مرستې  به  غوره او 

د منلو وړ وي.  

سم  	  سره  شرایطو  افغان  د  ډموکراسي  باید  حکومت  افغانستان  د 
تعریف کړي: هغو نظریو او لرلیدونو ته په پام سره چې  د افغانانو  
په مینځ کې دي ددې دندې  پر غاړه اخیستلو ته  سترګې په الره 
د  شرایطوکې   افغاني  په  خو  وي.  کوونکې  ناهیلې  به  اوسیدل 
پارلمان  په  په هکله  معنی  د  د هغوی  او  ارزښتونو  ډموکراټیکو 
او ټلویزیون کې پیل شوې بحثونه به په ټولیزه توګه د ډموکراسۍ 
منلو  ته الره هواره کړي. له دې وړاندې  د کابل په کنفرانس کې د 
افغانستان حکومت  ته الزمه ده چې ډموکراټیک سیسټم تایید کړي، 
خو په عامه ډول باید په دې اړه  چې په افغاني شرایطو کې به څه 
ترکیب ولري  بحثونه وهڅوي. داسې ښکاري چې دا ډول بحثونه 
به داسې پایلې ولري  چې د لیبرال او لویدیځو ډموکراټیکو اصولو 
سره به په آسانۍ اړخ ونه لګوي. خو دا مهمه ده چې ډموکراسي د 
افغان شرایطو سره سم تعریف شي څو له هغو پراخو باورونو سره  
مخالفت وشي چې  ډموکراسي یوه را وارده شوې پدیده ده او  له 

دې کبله یو مصرفیدونکۍ سیاسي سیسټم دی.

2.   نه تر سره شوې هیلې ، 
بی اعتباره سازمانونه  

د  ډموکراسۍ  افغان  د  خوا  له  ویونکو  ځواب  د  چې  معیارونه  هغه 
څرنګوالې  په هکله د قضاوت لپاره ټاکل شوې  دي اکثرًا د ډموکراټیکو 
هیوادونو د مهمو ځانګړتیاوو لکه، د اقتصادي پراختیا لوړه کچه، د قانون 
واکمني او د فساد پر وړاندې د پلټنې او انډولتیا پر بنسټ والړ وو.دا 
یوه د درک وړاړیکه ده،خو هغه ژورې هیلې یا  تمې چې ډموکراټیک 
باید تر سره کړي څرګندوي. اکثرًا په مرکو کې بحثونه له  نظام یې 



طرح او دیزاین: وکیل وسیم

څیړنې  د ۱۳۸۸ کال د رایه ورکونې لپاره یې د پام وړ لیوالتیا  وموندله. 
د ولسمشریزو او د والیتي شورا ګانو په ټاکنو کې  د خلکو د ګډون المل  
په ژوره توګه  ځایي ؤ.  چې په دې کې  د پام وړ ځایي ټولنې د ځواک او  
لویوالې د څرګندولو اړتیا،  دداسې یوه استازې ادارې د رامینځ ته کیدو 
لپاره  هیلې کوم چې  د خدمتونو په  رسولو کې  به د مسوولیت  احساس 
په درلودلو کې د پوره شهرت څخه برخمن ؤ، او د ځایي سیاسي لوبو 
لپاره د ملي او والیتي  ټاکنیزو ډګرونو په کارول شامل وو. په ټولیزه 
توګه د ځواب ویونکو په مینځ کې یوه عمومي هیله دا وه چې په ټاکنو 

کې به ګډون د یو مثبت بدلون  المل شي. 

سر بیره پردې ،  د  پارلماني دندو او تحرکاتو  په هکله د رایه ورکونکو 
د لرلید په هکله د لومړنۍ  څیړنې موندنې څرګندوي چې  د افغانانو په 
منیځ کې د راتلونکو پارلماني ټاکنو لپاره د پام وړ تمې لیدل کیږي او 
دا چې آن  اووه میاشتې وړاندې  په ځایي ټولنو کې د پام وړ تیارۍ تر 
سترګو کیږي، د بیلګې په توګه  د ټاکنو د نوماندو  د لیسټونو خپرول.   
د پارلمان غړې په خپلو ټاکنیزو حوزو کې په  خپله د رایه وکونکو د 
مالتړ  شبکې برابروي، آن  وړاندې تر دې چې ځان  له دریو ډلو یعنی 
حکومت پلوه، د مخالفینو، او یا بی  پرې څخه له  یوې سره اړوند کړي  
ډیرې هیلې  تر سترګوکیږي. د غه لومړنۍ موندنې هغه څه څرګندوي  
چې له پراخو درغلیو او نا امنیو سره سره  په افغانستان کې  ټاکنې د 

واک د لیږد د یوې مشروع او غوره وسیلې په توګه  ګڼل کیږي .

وړاندیزونه:
پارلماني ټاکنې باید تر سره شي او د ټاکنو مهال ویش باید جوړشي. 	 

ټول فعالین باید په دې وپوهیږي چې  په داسې حال کې چې  ټاکنې 
بشپړې نه وې د ټاکنو بهیر د افغانستان  په سیاسي سیسټم کې د ثبات 
یو احساس برابروي - هغه ثبات چې په مخکینیو سیاسي رژیمونو 
کې یې له یوې لسیزې څخه یې زیات  دوام ونه کړ. که چیرې  د 
ډموکراټیک حکومت دوره دوام ومومي، دا به غوره وي چې د 
ټاکنو کاري چوکاټ چمتو شي، د ډموکراټیک کولو د بهیر د پلې 
کولو لپاره دې یو اصل  برابر شي. په منیځ مهال کې  د ټاکنو د هغه 
شمیر له امله چې په اساسي قانون کې  یې غوښتنه شوې ده او ټولو 
ته په یوه وخت کې د مالي مرستوپه برابرولو کې د افغان حکومت  
د بی کفایتۍ له کبله به  د  ټاکنوپر  اوسني مهال ویش  له سره غور 
اړین بریښي. خو په حاضر وخت کې  دا بنسټیز او په پراخه توګه 

منل شوې معیارونه چې باید وساتل شي برابروي.

ټاکنیز سمون: د ټاکنو د اوسني قانون سمون  د روڼوالې  په رامینځ 	 
ته کیدو کې  ستونزې څرګندوي کله چې شخصي سیاسي ګټې  له 
دا ډول روڼوالې څخه برخمن  نه شي. که څه هم چې د ټاکنو په 
خپلواک کمیسیون کې بدلونونه بی له شکه اړین دي،  داسې ښکاري 
چې د پارلماني ټاکنو څخه وړاندې د اړینو اصالحاتو راوړل به 
شونې نه وي. سره له دې  د افغانستان د څیړنې او ارزونې د څیړنو 

څخه  دا الندینی درې یادونې باید په پام کې ونیول شي:

له دې سره سره چې  ګڼ شمیر افغانان په کورنیو چارو کې نړیوالې . ۱
السوهنې غندي خو التر اوسه د ټاکنو نړیوال څارونکې ګمارل 
کیږي. که چیرې امنیتی  شرایط دوی ته د کار کولو اجازه ورکړي، 
پر  درغلیو  د  مرکزونوکې  په  ټاکنو  د  به  پیاوړی حضور  ددوی 

وړاندې مبارزې سره به مرسته وکړي.

 ددې سره اړوند  هغه مرستندویه ټولنې  چې  د ټاکنو مرکزونو او . 2
د رایو د شمیرلو مرکزونو ته تخنیکي مرستې برابرې کړې دي، 
په دې پړواکې تر ټولوغوره الره به داوي چې په نسبتًا غیر سیاسي 
توګه  روڼوالۍ وهڅوي چې دا د نړیوالو فعالینو لپاره  د منلو وړ او 

د قانوني او مشروع فعالیت په توګه  به درک شوی وي. 

ناامني د درغلیو سره  مرسته کوي، نو ځکه د ټاکنو په درشل کې . ۳
د ټاکنو په بهیر او له ټاکنو څخه وروسته  پړاو کې د امنیت د تامین 

لپاره د ژمنو دوام  خورا مهم دی.

نوموړې پالیسي پاڼې  په لنډ ډول هغه مهمې موضوعګانې چې د ځواب 
ویونکو له خوا د انتخابي ادارې  په اړه  د افغانستان د څیړنې او ارزونې 
اته  او  رابر سیره شوي دي څرګندوي  په روانه څیړنه کې  ادارې  د 
وړاندیزونه  او یا د پاملرنې وړ ټکې  چې  د ډموکراټیک کولو د بهیر د 
پیاوړې کولو پر لورالره هواروي وړاندې کوي. د کابل کنفرانس  داسې 
یو بنسټیز فرصت برابروي څو ځینې دغه وړاندیزونه  په ژوره توګه په 
پام کې ونیول شي او په پالیسۍ کې ترې کار واخیستل شي.  دا د ۱۳۸۹ 

کال د په پام کې نیول شوو پارلماني ټاکنو لپاره  به خورا مهمه وي. 

د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره



د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره
د پالیسي پاڼو لړۍ

د ۱۳۸۹ کال د وري میاشتایمیلی ونتربتم

په افغانستان کې د انتقالي عدالت وضعیت

د لیکوال په هکله
ایمیلي وینتر بوتم دافغانستان د څیړنې او ارزونې په اداره کې 
د انتقالي عدالت په هکله څیړنه کوي. هغې تر دې وړاندې ددې 
موضوع په هکله په وسنیا هرزه ګوینیا کې څیړنه کړې ده او 
هغې د نړیوال سیاست په برخه کې د لندن د اقتصاد له پوهنځي 

څخه یې ماسټري ترالسه کړې ده. 

د افغانستان د څیړنې او ارزونې د ادارې په هکله 
دافغانستان د څیړنې او ارزونې د  ادارې دنده د لوړ څرنګوالې 
درلودونکو او پالیسۍ پورې اړوندو څیړنو له الرې پرپالیسۍ او 
چارومثبتې اغیزې  دي او د څیړنې او زده کړې د کلتور د ودې 

په موخه   د څیړنې پایلې په چټکه توګه خپروي.  

پته:
د ګل پلورلو سړک  )د دوهمې کوڅې کنج(، نوی ښار، کابل

ټلیفون: 548 608 0799 
 www.areu.org.af :ویب پاڼه

areu@areu.org.af :برښنالیک

سریزه
د۳۰ کلنې جګړې په اوږدو کې د افغانستان ولس د له مینځه تللو، کړونې، 
ډله  ایزو اعدامونو،کورنیوشخړو، کورنیو بیځایه کیدنېاو پاکستان، ایران 
او نور هیوادونو ته د جبري  مهاجرتونو شاهدان وو. کابو هرافغانان د 

اخ وډب، کړاو او زیانمن کیدو کیسې د ویلو لپاره لري.۱

د جګړې له پای ته رسیدو سره سم، ملت او نړیوال فعالین د “انتقالي 
د  دوران  د  جګړې  د  څو  کړه  پیل  مقابله  سره  ستونزې  ”له  عدالت 
پراخو تیریو میراث په نښه او حساب ورکونه تضمین، عدالت  تامین،  
پخواني دښمنان سره بیا پخال، او تلپاتې سوله تامین کړي. د نړیوالو 
قوانینو پراختیا  په دې هکله چې عامه وژنې، جنګي جرمونه او بشري 
ضدجرمونه  باید بی  سزاپاتې نه شي د نړیوالو د مخ پر ودې د نظر 
یوالۍ څرګندوي.2 د تاوتریخوالې څخه ډکو شخړو په ختمولو کې ښکیلو 
ډیپلوماټانو او مذاکره کوونکو  دایې تایید کړه چې په دوامداره توګه د 
جنګي جرمونو څخه سترګې پټول د جزا څخه د معافیت فرهنګ  دایمي 

کوي او کیداي شي چې په راتلونکې کې  تیري نورهم وهڅوي.۳ 

د تاوتریخوالې د اندازې او دوام سره سره، په افغانستان کې د جګړو په 
هر یو پړاو کې د تیرو جرمونو لپاره ځواب وینه نه وه. په ۱۳۸۰ کال 
کې د ُبن د تړون له الس لیکیدو راهیسې دافغانستان حکومت له خوا په 
هیواد کې د انتقالي عدالت د بهیرد پلې کیدو لپاره همغږې هڅې  نه دي 
تر سره شوې. د هغې پر ځای د حکومت چارواکې او ځینې نړیوال 
فعالین دا سې استدالل  کوي چې د عدالت پلې کول  به سوله  ګډوډه 
کړي. 4 په پای کې  په جنګي  جرمونو ځینې  تورن کسان ال تر اوسه هم 
پر حکومتي جوړښتونو حاکم دي. د تاوتریخوالې د پای ته رسیدو لپاره 
د تیر وخت نه د لنډ مهاله سترګو پټولومنطق  ښایي ارزښتناکه وي. سره 
له دې واقعیت خو داد ی چې جګړه ختمه نه ده. انتقالي عدالت یواځې 
د تیرو جرمونو دپه نښه کولو لپاره نه دی بلکې روانې عفوې سره هم  

۱ د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون )AIHRC( له خوا  په ملي کچه د سالمشورو 

په بهیر کې ، نږدې ۷۰٪ مرکه شوو کسانو څرګنده کړه چې دوی او ددوی کورنۍ د د جګړې 
په بهیر کې د بشري حقونو څخه د سرغړونې قربانیان وو. AIHRC، د عدالت لپاره غوښتنه: په 

.۸، )2۰۰۵ ،AIHRC :افغانستان کې د تیرو بشري تیریو په اړه ملي سالمشوره )کابل

2 د ملګرو ملتونو له خوا د جنګی جرمونو دځانګړې محکمې را مینځ ته کیدل،  د جرمونو د 

نړیوالې محکمې تاسیس )ICC(، او د ځینو هیوادونو د قضائیه قوې تنظیم څو د پولو څخه بهر د 
نړیوال قضایي صالحیت د په کارونې له الرې عمل وکړي او د تیرو جرمونو د تایید لپاره یو 

قانوني بنسټ رامینځ ته کړي او خلک مسوول وګڼي. 

۳ د بی رحمی سره توافق، د نیل کربتز لیکنه: په قوانینو او معاصرو ستونزو کې د بشري 

 ۱2۷ کتنه،۵۹،  بیا  میکانیزمونو  د  ورکونې  حساب  د  سرغړونې  ایزې  ډله  د  څخه  حقونو 
شمیره)۱۹۶۶(: ۱2۷.

4 د انتقالي عدالت لپاره د یو نړیوال مرکزاستازې وویل، کابل، د ۱۳۸۸ کال د مرغومې2 

نیټه،)د ۱۳۸۱-۱۳۸4 پورې، دپالیسۍ د مهمو فعالینو نظر دا ؤ چې پر انتقالي عدالت او د قانون 
پر واکمنۍ تمرکز به امنیت کمزروۍ کړي. 

معامله کوي کوم چې  حکومت او د بلواګرو ضد هڅې یې بی اعتباره 
کړي او د هغې پر وړاندې  یې خنډ را مینځ ته کړی.  

او  څیړنې  د  افغانستان  د  چې  څخه  مرکو  هغو  د  پاڼه  پالیسي  دغه 
توګه  په  برخې  یوې  د  څیړنې  د  عدالت  انتقالي  د  ادارې  د  ارزونې 
ترسره شوي، اخیستل شوې ده، اود دریومهموفعالینود وروستیو پالیسیو  
پرکړنالرو،فعالیتونو او هیلو تمرکز کوي: افغان حکومت،نړیواله ټولنه 
) ډیپلوماټان او مدني ټولنه(، اوافغان مدني ټولنه. د پالیسۍ د اوسنیو 
شرایطو دغه بیا کتنه  څرګندوي چې د انتقالي عدالت موضوع د قانع 
کوونکې دلیل څخه پرته په  افغانستان کې د سیاسي اجنډا څخه هیره 

شوې ده. 

د افغانستان پر خلکو تمرکز
د افغانستان خلک هیڅ کله د جنګي جرمونو لپاره دمنظم عدالت  تجربه 



په افغانستان کې د انتقالي عدالت  حالت

نه لري. د هغې پر ځای  قربانیان  دبشري حقونوپخواني سر غړونکې 
په خپل حکومت، ټولنه  او پر تلویزیون ویني. سر بیره پردې د افغانستان 
قربانیانو ته په پراخه توګه د حکومت له خوا  پاملرنه نه ده شوې ، که څه 
هم چې د مدني ټولنې سازمانونو د جګړې د قربانیانود یادولو په موخه 

د یو رسمي بهیر  لپاره یې د مالتړ څرګندونه کړې ده. 

د بیلګې په توګه  په ۱۳۸۶ کال کې په بدخشان کې د یو ډله ایز ګور د 
رابر سیره کیدو وروسته ولسمشر کرزي  ژمنه وکړه چې په  دې ځای 
کې به یویاد ګاري څلۍ جوړ کړي. خو کله چې په ۱۳۸۷ کال کې دغه 
څلۍ د مدني ټولنې په نوښت جوړ شو چې په دې حکومت ښکیل نه ؤ.5  
همدا شان د  ۱۳۸۸ کال  په پای کې په بدخشان کې د جګړې موزیم هم  
د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون په مشرۍ رامینځ ته شو چې حکومت  

په کې یې برخه نه درلودله.

د قربانیانو له کړاونو او رنځونو څخه سترګې پټول ښایي په پای کې 
سختې او اوږد مهالې پایلې ولري. په افغانستان کې ځینې نړیوال  کار 
پوهان د هغو شواهدو په هکله استدالل کوي چې بښنه او پرعدلي ادارو 
د باور نشتوالۍ  د بلواګرۍ  د هڅونکې په توګه  عمل کوي.۶ که چیرې 
د افغانستان قربانیان هیرشي، دا د دوی غوښتنه او غږدی چې باید پرې 
بحث وشي. د افغانستان د څیړنې او ارزونې د ادارې د “په افغانستان 
کې د جګړې میراثونه: عدالت، بیا پخالینه او مخ ته پرتې الرې”پروژه 
د  عدالت  انتقالي  د  الرې  له  څیړنې  کیفیتي  ژورې  د  څو  کوي  هڅه 
کمزورې بهیر  سره مرسته وکړي څو دا په ډاګه کړي چې د خلکو 
له نظره“عدالت”، “سوله”،او بیا پخالینه څه مفهوم لري. په دې توګه، 
ددېم وخه د نظرونوراغونډول دي څو هغه ستراتیژۍ او میکانیزمونه 
مشخص کړي  چې ټولنې  ته د وړاندې تګ اجازه ورکوي .هغه څیړنه 
په څلورو والیتونو  ده  پیل شوې  په وروستیو کې  چې د ۱۳۸۸ کال 
)کابل، بامیان، بدخشان او غزني( کې به تر سره او د ۱۳۹۰ کال په 
پای کې به پای ته ورسیږي. لومړنۍ موندنې څرګندوي چې آن د یوې 
واحدې ټولنې افغانان د عدالت په اړه اود عدالت غوښتنې، سولې او بیا 
پخالینې په اړه  بیالبیل تعبیرونه لري. نړیوالې ټولنې اکثرًآ اصطالحات 
یې رته له دې چې  دا په پام کې ونیسي چې آیا د افغانستان له شرایطو 
او د افغانانو له کلتور او ارزښتونو سره اړخ لګوي دې هیواد ته یې  
رالیږدولې  دي.۷ د وړاندې تګ په موخه د الرو مشخصول چې څوک 
باید په راتلونکې حساب ورکونه او د بیا پخالینې بهیرکې مهم فعالین وي 

د عامه افغانانو سره دوامدارې سالمشورې ته اړتیا لري. 

د پالیسۍ چاپیریال
افغانستان د واړه  په هیواد کې د سولې، بیا پخالینې او عدالت  لپاره 
یوملي کاري پالن) ۱۳۸۴() کاري پالن( او د ملي بیا پخالینې، عامه 

بښنې او ملي ثبات  په اړه یو قانون  لري )۱۳۸۶ () د بښنې قانون(.۸

5  د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون کمیشنر نادر نادري. 

۶ په افغانستان کې عدالت او د بلواګرۍ پر وړاندې مبارزه، د فرانک لید ویج لیکنه وګورئ:  یوه 

له السه وتلې اړیکه، روسي ژورنال ۱5۴، شمیره. ۱، ) د ۱۳۸۸ کال د سلواغې میاشت(؛ او
ICJT ، افغانستان: د ملګرو ملتونو د بشرد حقونو د شورا پنځمې  نړیوالې نوبتي غونډې ته: د 

می د میاشتې ۴-۱5، ) د ۱۳۸۷ کال د لړم ۱۳(

۷ د بیلګې په توګه د انا الرسن، د یوې افغاني ډموکراسۍ پر لور وګورئ) کابل: د افغاستان د 

څیړنې او ارزونې اداره ۱۳۸۸( 

۸ ملي جریده ۹۶5 شمیره، د ۱۳۸۷ کال د لیندۍ۱۳. د بښنې قانون په ۱۳۸۶ کال کې تصویب 

لورې   له  کابینې  د  بحثونه پرې روان وو  تاوده  هغه کاري پالن چې 
په ځیر سره تصویب شو، او د وخت  په سیاسي اجنډا کې  د انتقالي 
عدالت  موضوع یې وهڅوله.۹ وروسته بیا دا د۱۳۸5 کال د افغانستان 
 )ANDS( په تړون  او۱۳۸۷ کال د افغانستان په ملي پراختیایي ستراتیژۍ
کې شامل شو. ال تر اوسه  دغه کاري پالن نه دی پلې شوی.۱۰ د هغو 
فعالیتونو  د تر سره کولو  لپاره وروستۍ نیټه چې په  دې کې ټاکل شوې 
وه د ۱۳۸۷ کال د کب په میاشت )۲۰۰۹ مارچ( کې پای ته ورسیده او 
ولسمشر کرزي  ددې ضرب االجل د بیا غځولو لپاره د افغانستان د بشر 
د حقونو د خپلواک کمیسیون او د مدني ټولنې د ډلې غوښتنه یې رد کړه.  
سر بیره پردې د AREU مرکې د ملي او نړیوالو فعالینو سره وښودله چې 
ددې پالن په اړه پوهه  په هغو وزارتونو کې چې ددې د پلې کیدو دنده 
پر غاړه لري  او د نړیوالې ډیپلوماټیکې ټولنې د ځینو غړو په مینځ کې  
کمزورې ده. که څه هم چې ګن شمیر نړیوال او کورني ځواب ویونکې 
ال تر اوسه  فکر کوي چې دا مدني ټولنې او نړیوالې ټولنې ته  د انتقالي 
عدالت سره د مرستې لپاره  یو کاري چوکاټ برابروي.  لکه چې د مدني 
ټولنې یو نړیوال ځواب ویونکې یادونه وکړه، “هر څومره مودې لپاره 

چې فعالیتونه  نه پلې کیږي، کاري پالن به پرځای وي. ”

که څه هم چې کار ي پالن بښنه یې رد کړې ده، خو دا په ۱۳۸۶ کال کې 
د ملي شورا له خوا د بښنې د قانون د تصویب پر وړاندې د یو تضمین 
په توګه  پاتې راغی.۱۱ ځکه چې د بشري حقونو څخه د سرغړونې   
تورنو  کسانو ته چې اوس هم ځواک لري دا د یو ډیر تر سیاسي اهمیت 
درلودونکی دی چې وروسته له دې چې د ۱۳۸۸ کال د لیندۍ په میاشت 
کې  په رسمي جریده کې خپورو شو نور هم  روښانه شو. دغه قانون د 
هغو کسانو له حقونو څخه ساتنه کوي څو په محکمه کې د هغو وګړو پر 
ضد تورونه وارد کړي )کوم چې احتمال نه لري  چې قرباني/ مجرم  ته 
برابر ځواک ورکړل شي( خود یو قرباني له خوا د شکایت د نه شتون 
په صورت کې، افغان چارواکې د جنګي جرمونو په تور د تورن کس د 
تعقیب څخه منع کړای شوې دي. دا کار حکومت ته اجازه ورکوي څود 
مجرم د پلټلواوتعقیب لپاره د خپلومسوولیتونولورې ته بدلون ورکړي.  
سربیره پردې لکه چې یو نړیوال کار پوه څرګنده کړې ده، قانون د 

انتقالي عدالت د پلې کیدو میکانیزم پیچلۍ کوي. 

نړیوال مسوولیتونه او د انتقالي عدالت غبرګون 
د بشر د حقونو د نړیوالو لوزنامو  د منلوله الرې ، حکومت  دا مسوولیت 
لري څو کورني اقدامات  او قوانین چې ددوی د لوزنامو، مکلفیتونواو 
دندو سره سمون ولري تر سره کړي. د افغان حکومت یو لړ اړوندې 

شوی خو د ۱۳۸۸ کال تر پایه په رسمي جریده کې نه تر سترګو کیده، په داسې حال کې چې 
نیټه یې ۱۳۸۷ کال ؤ.  

۹ یادشوې کاري پالن کې پنځه مهم فعالیتونه خالصه شوې دي: سمبولیک اقدامات،سازماني 

سمون، د حقیقت په لټه کې ، د بیا پخالینې او حساب ورکونې اقدامات 

۱۰ یواځینۍ کار چې تر سره شوی د ولسمشر د سالکار پالوې رامینځ ته کیدل او د قریانیانو 

ورځ ده.  

۱۱ “ که ټول سیاسي اړخونه او مخالفې ډلې چې د لنډ مهالې ادارې له جوړښت څخه وړاندې 

په جګړه کې ښکیل وو”  او “هغه وسله وال خلک چې د افغانستان د حکومت پر ضد دي، 
که چیرې ددې قانون له تصویب څخه وروسته له مخالفت څخه الس واخلي او د ملي پخالینې 
له بهیر سره یو ځای شي او اساسي قانون او د افغانستان د اسالمي جمهوریت نورو قوانینو 
ته درناوی وکړي” نو ددوی بښنه به تضمین شي. ددې قانون دري ژباړه د عدلیې وزارت په 
http://www.moj.gov.af/OGs/OfficialGazette/ :ویب پاڼه کې د الس رسۍ وړ ده

  .Browse/Dari/OG_0965.htm



د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره

لوزنامې12 یې منلې دي او په دې توګه باید په افغانستان کې د انتقالي 
عدالت د پلې کیدو لپاره  لومړني مسوولیتونه پرغاړه واخلي. که څه هم 
چې د امنیت خرابیدل“ دعدالت څخه وړاندې دسولې” د استدالل د ال 
خپریدو المل کیږي،  او د انتقالي عدالت او د کاري پالن هڅونه سیاسي 
اجندا ال نوره هم له خپلې اصلي الرې څخه لیرې کوي. سر بیره پردې 
د 1۳۸۸کال د ولسمشریزو ټاکنو بهیرد سیاسي نخبه ګانو په مینځ کې د 
بشري حقونو څخه د سرغړونو په تور د یوشمیر  تورنو کسانو دریځ 
یې نور هم پیاوړی کړ د کاري پالن د تصویب او پلې کیدو سره سره ، 
ولسمشر کرزۍ په مخ په زیاتیدونکې ډول  د تیر و کړنو د په نښه کولو 
لپاره  لیواله  نه ښکاري )هغه په دې وروستیو کې په خپل حکومت کې 
د جنګي جنایتکارانو په شتون “د یوې پخوانۍ یا منسوخې  موضوع”  په 
توګه یې نیوکه وکړه، اوهغه یې د افغانستان دد ښمنانو دسیسه وبلله(.1۳  
نو له دې کبله  دا شونې نه ښکاري چې نوی حکومت  به د جنګي 

جنایتکارانو لپاره بښنه او حساب ورکونه په نښه کړي. 

اوهالند  ناروې  د  توګه  خاصه  په  حکومتونو  ځینې  چې  هم  څه  که 
حکومتونو په عین وخت کې د انتقالی عدالت او د کاري پالن14د ارزښت 
د څرګندولو په موخه یې نړیوالې کړنالرې په کارولې دي، او که څه 
هم چې  د جنګي جرمونو او په نوروهیوادونو کې د اړوندو ظلمونوپه 
غبرګون کې د هیڅ څه نه کولو خطرونه له مخکې نه څرګند دي، خو د 
افغانستان ګڼ شمیر نړیوال  ملګرې د جنګي جنایتکارانو لپاره د حساب 
ورکونې د موضوع په اړه یې په څرګنده توګه چوپتیا غوره کړې ده .15 

نړیواله مدني ټولنه هڅه کوي څو د انتقالي عدالت موضوع  ژوندۍ 
وساتي. د جنګي جرمونو، پربشري حقونو د تیریو او د ډله ایزو ګورونو 
لپاره روانې  د مرستې  بهیرسره  د  د مستندولو  ساتلو  او  د څرګندولو 
هڅې د هغو پالیسیو یوه برخه ده چې د پخوانیو کړنو سره مقابله کوي. 
د تیرو جرمونو یوه کره محاسبه  کیدای شي د وا ک څخه د مجرمینو 
د را پرځولو لپاره یو فشار واردکړي دا کار کیدای شي رسمي فعالینو 
ته د شرمه ډک اوستونزمن کار وي چې ترې سترګې پټې شي، او د 
راتلونکو  ناوړه کارونو څخه د مخنیوي لپاره پوهاوی لوړوي.16 نړیوال 

12  د بن د تړون په سیورې کې افغانستان د ژینیو 1۹4۹ کنوانسیون؛ د  د عامه وژنې 1۹4۸ 

کنوانسیون؛ د جنګي حرمونو او بشري ضد جرمونو د تطبیق نه وړ قانوني محدودیتونو د 1۹6۸ 
کنوانسیون؛ دمدني او سیاسي حقونو په اړه نړیواله لوزنامه؛ د شکنچې او نورو بی رحمیو، 
غیر انساني سپکونکې چال چلند او یا جزا پرضد د 1۹۸4 کنوانسیون، له الرې دې ته اړ دی.  
افغانستان همدا راز د روم منشور یې د 1۳۸2 کال د سلواغې په میاشت کې منلۍ دی او په پای 

کې د جرمونو د نړیوالې محکمې تر قضاوت الندې راغی.  

1۳ افغانستان واچ، د افغانستان د رسنیو د څارنې دخبر پاڼې6 ګڼه د 1۳۸۸ کال د مرغومې 

http://www.watchafghanistan.org/files/Newsletter_06_ نیټه،  میاشتې1۰  د 
 .English.pdf

14د 1۳۸۸ کال د بشر د حقونو د شورا په نړیوالې دوره ای بیا کتنه کې ، ناروې، مکسیکو 

او مراکش غوښتنه وکړه چې دافغانستان حکومت کاري پالن پلې کوي په داسې حال کې چې 
د هالند او چک جمهورت د انتقالي عدالت پر اهمیت یې ټینګار درلود. د 1۳۸۸ کال د تلې په 
میاشت کې د هالند حکومت آن د قضایي سکټور سره د مالی مرستې څخه الس په سر شو او د 

کاري پالن د پلې کولو په برخه کې یې د نه بسیا پرمختګ څخه یادونه وکړه.   

15بیلګې یې کیدای شي په 1۳۹۳ کال کې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د اعالمیې له الرې 

د پخوانۍ یوګوسالویې لپاره د جرمونو د محکمې جوړول ، چې ورپسې په 1۹۹4 کال کې د 
روندا لپاره د جرمونو نړیوالې محکمې رامینځته کیدل و.  

16)) د مدني ټولنې په هکله وروستۍ رپوټ،(( د انتقالي عدالت او مستندولو ورکشاپ، کابل د 

1۳۸۷ کال د سلواغې د میاشتې له 2۹ څخه د کب د میاشتې تر 1 نیټې.  نوموړی ورکشاپ 
د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون له خوا اود ICTJ، د آزادې ټولنې د انستیتیوټ 

)OSI( او د امریکې د سولې د انستیتیوټ )USIP( په مرسته په الره اچول شوی ؤ، 

کار پوهان دډله ایزو ګورونو تثبیت لپاره د کورنۍ وړتیا د لوړولو لپاره 
مرسته کوي او هڅه کوي چې ددې پلټنه اوساتنه وکړي او ترهغه ځایه 
چې شونې وي  د شواهدو دغیر مسلکي تخریب څخه مخنیوی وشي.  
ایزګورکشف شو  ډله  یو  کمونیست دورې  د  بدخشان کې  په  کله چې 
نوځایي ټولنې په ناوړه ډول یې وکیندلو چې دې کارد دلي طب ارزونې 
یې ناشونې کړې.1۷ لکه چې یو نړیوال کار پوه څرګنده کړه په داسې 
یوه هیواد کې چې  د باوري حقیقت موندنې په برخه کې لږ هڅې تر 
سره شوې دي، نړیواله ټولنه د شواهدو په راغونډولواو ساتنه کې مرسته 
کوي څو هغه وخت چې افغانان دې ته تیارو ي چې د انتقالي عدالت  د 
هغه میکانیزمونو په هکله چې دوی یې غواړي پریکړه وکړي نو دا  

شواهد به د الس رسۍ وړ وي. 1۸

نړیوالو مرکه شوو څرګنده کړه چې د  افغان حکومت او د هغه د نړیوالو 
ملګرو  له خوا څرنګه دانتقالي عدالت  سیاسي کیدلو او ګوښه کیدلو د 
نړیوالې انرژۍ لورۍ یې د حکومت له خوا افغان مدني ټولنې ته واړولو.  
اوس د ځینو نړیوالو ټولنو  مهمه موخه  د مدني ټولنې د وړتیا لوړول 
دي څو دوی وکړای شي په خپله د انتقالي عدالت اجنډا وهڅوي.  یوناما، 
د اروپا د ټولنې پالوې )EC( او یو لړ غیر دولتي سازمانونو د مدافعې، 
د رسنیو د پوهاوي  او د انتقالي عدالت  اړوندو موضوعاتو په هکله د 
افغان سازمانو د وړتیا د لوړولو په موخه یې  بیالبیل ورکشاپونه، بحثونه 
او روزنیز پروګرامونه  طرح ، په الره اچولي او ورسره یې مرسته 
کړې ده.  دغه نړیوال فعالین  که څه هم  چې ال تر اوسه د افغان مدني 
ټولنې له خوا د نه بسیا مالتړ او دا چې د انتقالي عدالت موضوع ددوی 
په اجندا کې لوړ ځای نه لري  تر نیوکو الندې دي.  د هغوی په اصطالح 
موسمي کړنالره د یو نړیوال فعال په آند مدني ټولنه کمزورې کوي او 

ددوی باور پردې بهیرراکموي. 

نوی غږ: د افغان مدني ټولنه
په 1۳۸۸ کال کې د انتقالي عدالت د همغږۍ دډلې )TJCG( جوړیدل،  
 )CSOs( استازې  له 2۰ څخه زیات  ټولنې د سازمانو   افغان مدني  د 
یې سره راغونډ او د سازمانو دانفرادي نظرد پیاوړې کولو سره یې 
مرسته وکړه. په دې توګه مدني ټولنې اعتماد د نړیوال مالتړپه مرسته  
په  مخ په زیاتیدونکې  ډول یې  وده وکړه او انتقالي عدالت د موضوع 
پیښو  مهمو  رسنیواو  د  توګه  په  کړنالرې  یوې  د  کولولپاره  پورته  د 
څخه ګټه اخلي. ګڼ شمیرافغاني غیر دولتي سازمانونه اود افغانستان 
د بشر د حقونوخپلواک کمیسیون د انتقالي عدالت په هکله د پوهاوي 
دکچې د لوړولو ، د بشر د حقونو څخه دپخوانیو او اوسنیو سرغړونو د 
مستندولو لپاره کار کوي او هڅه کوي څو دا تضمین کړي چې د جګړو 
تیرحال او د قربانیانو کړاوونه نه دي هیر شوې. د قربانیانو د مالتړ 
شبکو د پوهاوي ټولنې، همدا راز خوځنده تیاتر چې د بښنې د میراث 
په اړه غبرګونونه هڅوي را مینځ ته کړي، او همدا راز قربانیانو خپلې 
شخصي کیسې او خاطرې یې ویلې دي چې په ځینو ورځپاڼو او راډیویي 
د بشرد حقونو د خپلواک  افغانستان  د  خپرونو کې خپرې شوې دي. 
کمیسیون وروستۍ دمستندولو پروژې د افغانستان په ټولو والیتونو کې 
یې د1۳5۷-1۳۸۰ کلونو راهیسې یې د بشر د حقونو څخه سر غړونې 

1۷ د لیکوال مرکې، نړیوال کارپوه، د 1۳۸۸ کال د لیندۍ 16 

1۸ د لیکوال مرکه، نړیوال کار پوه، د 1۳۸۸ کال د لیندۍ دمیاشتې 16. 
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که څه هم چې په عمومي توګه ویل کیږي چې پر دغو هڅو د افغان 
حکومت او نړیوالې ټولنې  د ډیپلوماټیکو کړیو له خواسترګې پټې شوې 
دي.  افغاني رسنۍ هم د انتقالي عدالت په هکله په پراخه توګه یې چوپتیا 
غوره کړې ده.20 همدا راز د رسنیو او د مدني ټولنو د سازمانو تر مینځ  
د څیړنې ، پوهې او دجګړې په بهیرکې د ملت د تجربو په هکله د خلکو 
د خبرولو  وړتیا  محدوده پاتې ده. یواځې لږ شمیر سازمانونه هڅه 
کوي  څو د ځانګړوموضوعاتو په هکله لکه د قربانیانو د سمبالونې، 
مستندونې، د پوهاوي د لوړولو او روزنو په هکله وړتیا لوړه کړي. سر 
 TJCG بیره پردې د مدني ټولنې ځینو ځواب ویونکو څرګنده کړه چې د
تر مینځ داخلي ویش او د همغږۍ نشتوالې ددوی د نوښتونو اغیزمنتیاوې 

څه ډول کمزورې کوي.

د مدني ټولنې زیاتره نوښتونه  په کابل پورې محدود پاتې شوې دي او 
والیتونو ته یې پراختیا محدوده ده  چې دا تر یوه حده  د پراخې نا امنۍ 
پایله کیدای شي. د یو نړیوال غیردولتي سازمان د مشر د وینا سره سم  
هغه مهم ګواښونه چې په والیتونو کې شته  په دې مفهوم دي چې هلته  
انتقالي عدالت  د پراخیدو پالن اوس ځنډیدلۍ دی .او په دې توګه  د 
نړیوالو فعالینو څرګنده کړې چې د افغان او نړیوالې ټولنې د فعالینو 
لپاره په سیمه او والیتونو کې د ا ړیکو د ساتلو لپاره د الرو موندل به 

یوه دوامداره  ننګونه وي. 

د مدني ټولنې د سازمانونو )افغان او نړیوال( چې د انتقالي عدالت په 
اړه کار کوي او د ولت تر مینځ د اړیکو نشتوالۍ دزیاتې اندیښنې وړ 
موضوع ده.  په بنسټیز ډول د پخوانیو  جرمونو د په نښه کولو لپاره د 
سیاسي سازمانونو ښکیلتیا او پراختیا ته اړتیا ده. د ا به د هغو فعالینو 
بیا  اجنډا څخه مالتړکوي څو حکومت  له  انتقالي عدالت  د  لپاره چې 
خبرو اترو ته را وکاږي خورا مهمه ده، آن که چیري هغه څه چې ددې 
مسوولیتونه دي یواځې  پر کاغذ د راوستلو په مفهوم هم وي. ستونزه  دا 

ده چې ددې  د تر سره کولو لپارالره وموندل شي.

مخ پر وړاندې کتل: بیا پیوستون، 
بیا پخالینه او انتقالي عدالت

دحکومت او نړیوالې ټولنې اوسنۍ ټینګارد طالبانو سره د بیا پخالینې او 
د هغوی د جنګیالیو  پر بیا پیوستون دی . ولسمشرکرزي  د 1۳۸۸ کال 
د مرغومې د میاشتې )2010 د جنوري  میاشت( د لندن په کنفرانس 
کې یې د “ ملي پخالینې او بیا پیوستون د یو اغیزمن، حساب شوې، 
راڼه او باثبات پروګرام” څخه یې پرده پورته کړه چې د هغه بلواګرو 
لپاره چې دې پروګرام سره یوځای کیږي د کار، ښوونې او روزنې، د 
تقاعد د حقوقو او ځمکې و ړاندیز هم کوي.21 د حکومت هغه استازې 
چې په لندن  کې یې حضور درلود څرګنده یې کړه چې دوی به له هغه 
پروګرامونو او پالنونو څخه  چې د “سولې د جرګې ” لپاره چې د غویي 
د میاشتې په ۳0 به  جوړه شي تر سره شوې دي چې ورپسې به د کابل 
کنفرانس هم وي مالتړوکړي. د بښنې قانون چې د لندن له کنفرانس څخه 

19د لیکوال مرکه، نادر نادري، د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون. 

20 افغانستان واچ د رسنیو د څارنې خبرپاڼې د طالبانو سره د خبرو اترو څخه تر انتقالي عدالت 

پورې موضوعات یې تر پوښښ الندې نیولي. 
http://afghanistan.hmg.gov.uk/en/conference/ اعالمیه،  کنفرانس  د  لندن  د   21
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مخکې میاشت کې څرګند شو، کیدای شي په هره معامله کې یو مهم 
رول ولوبوي.دا د انتقالي عدالت لپاره څه  پایلې درلودالی شي؟ اوس 
دغه پروګرام دغه موضوع یې نه ده په نښه کړې . په یواځې ډول  به 
په افغانستان کې د بښنې د ناوړه میراث  دتاییدولو په کار کې به پاتې 
راشي. دې همدا رازد هغو ظلمونو په هکله چې د 1۳۸2 کال راهیسې 
د طالبانو )او بهرنیو ځواکونو( له خوا تر سره شوې دي د جرمونو د 
نړیوالې محکمې  دوامداره  غوښتنې یې هم له پامه غورځولې دي.  دغه 
کړنالره کیدای شي  هغو طالب جنګي جنایتکارانو  ته اجازه ورکړي 
څوپرته له دې چې ددوی سره محاسبه وشي خپلو ټولنو ته بیا راوګرځي 
او پایله به یې د قانون واکمنی ته درناوی وي. دا  چې آیا دا ډول  پالیسي 
د بیا پخالینې د مینځ ته راتګ وړتیا  به ولري د شک وړ خبره ده  
تصنیف شوې وي د شک وړ ده. دیوې تلپاتې او رښتینې سولې اوبیا 
پخالینې د تضمین  لپاره اکثرًا د پخوانیو د ښمنانو د چال چلند د بدلون په 
توګه  پیژندل شوي څو د دوه اړخیز باور پر بنسټ نوې اړیکې رامینځ 
ته کړي. په دې توګه بیا پخالینه داسې یو بهیر دی چې ښایي  لسیزې 
وخت ونیسي. اوسنۍ پالیسي ښایي د جګړې د حل د ستراتیژۍ د یوې 
برخې  په توګه په ښه  ډول  تشریح شي. د اکیدای شي د سولې  او بیا 
پخالینې د شرایطو د برابرولو لپاره د پیل ټکۍ وي، خو دا باید په پام کې 
ونیول شي دا ښایي بیا پخالینه را مینځ ته کړي چې او ږدمهاله پالیسۍ 
چې د ټولنو تر مینځ  د دوه اړخیز باور او نوې  درک د رامینځ ته کیدو 
لپاره کارکوي له مینځه یوسي. د جګړې د حل د روانې ستراتیژۍ د 
یوې برخې په توګه د  یو نوې پروګرام په هکله بیا فکر کول ښایي په 
دې هکله چې ددې نیتونه څه دي یو روڼ انځور د رامینځ ته کیدو سره 
به مرسته وکړي. په افغانستان کې د بښنې د میرا ث په  په نښه کولو 
کې  پاتې راتلل له دوامدارې نا امنۍ سره مرسته کوي. الزمه ده چې  
انتقالي عدالت  بیا په اجندا کې ځای پر ځای  شي. هغه کسان چې له دې 
څخه مالتړ کوي باید نوې الرې چارې ومومي څو د افغان حکومت سره 
اړیکې ولري او هغه په کې ښکیل  شي په داسې حال کې چې پالیسي 
جوړونکو  ته الزمه ده څو د بښنې پایلې د افغانستان د اوږد مهاله ثبات  

په برخه کې په پام کې ونیسي.

د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره



د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره
د پالیسي پاڼو لړۍ

د ۱۳۸۹ کال د وري میاشت  جې لمې

  د کوکنارو د کرکیلې کمول: اغیزې او الملونه

په وروستیو کلونو کې د افغانستان د څیړنې او ارزونې ادارې  
د تریاکو د اقتصاد په اړه یوشمیر کلني رپوټونه خپاره کړې دي، 
  www.areu.org.دې ته د الس رسۍ لپاره ددې ادارې ویب پاڼې
af او یا هم ددې ادارې دفتر ته مراجعه وکړئ.  ګڼ شمیر یې د 
دیوید مینسفیلد لیکنه ده چې ددې پالیسي پاڼې په لیکلو کې یې هم 

خپلې ارزښتناکې مرستې نه دي سپمولې.

د لیکوال په هکله
جې لمي د افغانستان د څیړنې او ارزونې د ادارې د خپرونو د 
څانګې لوړ پوړۍ مدیر دی. نوموړۍ پخوا تر دې خبریال ؤ او  
په ټایلند او کمبودیا کې د یو پراختیایي کارکوونکې په توګه د 
سونامي د مرستو او د عایداتو د مینځ ته راتګ د پروګرامونو 

مدیریت یې پر غاړه درلوده .

د افغانستان د څیړنې او ارزونې د ادارې په هکله 
دافغانستان د څیړنې او ارزونې د  ادارې دنده د لوړ څرنګوالې 
درلودونکو او پالیسۍ پورې اړوندو څیړنو له الرې پرپالیسۍ او 
چارومثبتې اغیزې  دي او د څیړنې او زده کړې د کلتور د ودې 

په موخه   د څیړنې پایلې په چټکه توګه خپروي.  

پته:
د ګل پلورلو سړک  )د دوهمې کوڅې کنج(، نوی ښار، کابل

ټلیفون: 548 608 0799 
 www.areu.org.af :ویب پاڼه

areu@areu.org.af :برښنالیک

لنډه کتنه
په افغانستان کې د نشه ای توکو پر وړاندې د مبارزې پالیسي  ددې 
پر ځای چې د ایډیولوژیو او انګیرنو څخه  رامینځ ته شي باید هڅه 
وکړي څو د شواهدو پر وړاندې ځواب ویونکې واوسي. د کوکنارو 
تولید او سوداګري  د ګڼو اقتصادي، سیاسي او چاپیریال پورې اړوندو 
هڅوونکو سره د تطبیق وړاو ځواب ویونکې ده. په عین حال کې د 
نشه ای توکو پروړاندې د مبارزې پالیسي په خاصه توګه د ډګر  څخه 
لیرې اکثرًا د سیاسي خبرو اترو له الرې رامینځ ته شوې ده. له دې 
کبله که څه هم چې د نشه ای توکو په وړاندې د مبارزې پالیسي بی 
حرکته نه ده  دا د افغانستان د کلیوالو واقعیتونو د تکامل تر شا د بدلون 

په  حال کې ده. 

دغه پاڼه  د تریاکو د اقتصاد په اړه د څو کلنو څیړنود ټولګې د ۱۳۸۹ 
کال د تلې د میاشتې محصول پورې اړوندو  پریکړو په ګډون څیړنې 
پربنسټ جوړه  شوې او ددې پراخ استدالل پر بنیادځینې مهمې موندنې 

اوسپارښتنې وړاندې کوي :

پالیسۍ 	  د  مبارزې  د  پروړاندې  توکو  ای  نشه  د  هغه کسان چې 
جوړونکې او پلې کوونکې دي  باید تل هڅه وکړې  چې پالیسي 
د شواهدو پر بنسټ والړه او دا باید ومني چې دا ډول پالیسي باید 

تل د شرایطو د بدلون سره سمون ولري.

د نشه ای توکو پروړاندې د مبارزې د پرمختګ اقدامات باید د 	 
ځایي شرایطو سره سم منل شوې وي. او که داسې ونه شي نو د 
یو غلط تعبیر او د نشه ای توکو پروړاندې د مبارزې د ځانګړو 
اقداماتو د غلط نسبت ورکولو ګواښ، او ددې تعقیب کیدای شي 
چې د کوکنارو په کرکیله کې بی ثباته کمښت را مینځ ته کړي. 

کوکنارود 	  د  باید  پالیسي  مبارز  د  وړاندې  پر  توکو  ای  نشه  د 
تولید د باالقوه کمښت د منفي پایلو په وړاندې ځواب ویونکې او 
مسووله واوسي، کوم چې په مخ په زیاتیدونکې  کلیوالي بیوزلۍ 
، د حکومت په را ټیټ شوې مشروعیت او د بلواګرو په  مالتړ 

کې څرګندیدای شي. 

۱. په افغانستان کې د نشه ای توکو په وړاندې د 
مبارزې پالیسي

په افغانستان کې د نشه ای توکو په وړاندې د مبارزې پالیسي یو لړ بیال 
بیل اقدامات  په ځان کې رانغاړي چې ترکیب او تمرکز یې د وخت  په 
تیریدو سره وده کوي. د نشه ای توکو پر وړاندې مبارزه  د افغانستان 

په ملي پراختیایي ستراتیژۍ  

پر  توکو  ای  نشه  د  دا  چې  لپاره  خوددې  ده،  مسأله  پراخه  یوه  کې 

وړاندې د مبارزې د وزارت او د نشه ای  توکو د کنټرول د ټولنې  
د  کلیو  د  هم  اوسه  تر  انګیرل شي،ال  ونه  توګه  په  دندې  انحصاري 
د  وړاندې  په  توکو  ای  نشه  د  کې  بیلګو  په  حکومتدارۍ  او  پراختیا 
مبارزې دپالیسۍ یوځای کیدو ته اړتیا لیدل کیږي.۱ په سکټور کې د 

پاییدونکې پراخیتا لپاره د پالیسۍ  ځینې مهمې  تګالرې دادي:

پراختیا  د  کلیو  د  کول:  متنوع  او  کول  پیاوړې  معیشت  مشروع  د 
لپاره فرصتونه او  نوښتونه  چې په مشروع  کرهنه کې د ښکیلیدو 

۱“ په افغانستان کې د نشه ای تکو پر وړاندې مبارزه: نه بریالیتوب” د 

دیوید مینسفیلد او آدم پین لیکنه) کابل: د افغانستان د څیړنې او رزونې 
اداره،۱۳۸۷( 



  د کوکنارو د کرکیلې کمول: اغیزې او الملونه

هڅونکې پیاوړې کوي  چې دواړه هم د خوړود خوندیتوب او هم د 
عایداتو د را مینځ ته کولو لپاره  د نشه ای توکو په  وړاندې د مبارزې  
د پالیسۍ د مهمو عناصرو څخه ګڼل کیږي)که څه هم چې  ددې موخه 
یواځې هغه کسان نه دي چې د تریاکو په تولید کې بوخت دي مګر 
په ټولیزه توګه د کلیوالو ټولنو د اقتصادي بنسټ د ودې لپاره هم هڅه 
کوي(. دغه تګالره په پراخه توګه د هغو تګالرو ځای یې نیولۍ دی  
چې د “معیشت پر بدیل” یې خورا محدود تمرکز درلود، کوم چې هڅه  
یې کوله څو بزګران وهڅوي څو په لنډه موده کې  د تریاکو له تولید 

څخه الس واخلي.

د کوکنارو له مینځه وړل:  په فزیکي توګه  په ځمکه کې د محصول 
ویجاړول، او د جرړو ایستل  د ودې په لومړي پړاو کې هغه وخت تر 
سره کیږي چې  ګالن ټوکیدلې وي څو په دې توګه بزګرو ته د یو بل  
ژمني محصول ) اکثرًا غنم(د کرولو فرصت برابر کړي او یا  ورسته 
تر دې چې  نبات په بشپړه توګه وده  وکړي په هغه پړاو کې چې اکثرًا 
دسترې اقتصادي  پایلې د له السه ورکولو له امله د سخت عکس العمل  
سره مخامخ کیږي. دکوکنارو د جرړو د ایستلو د اغیزمنتوب په هکله 
د پام وړ بحث موجود دی خو شواهد څرګندوي چې دا د کرکیلې د 
اوسنۍکچې د څرګندولو لپاره مهم المل نه دی.2 د امریکې د متحدو 
ایالتونو پالیسي اوس د له مینځه وړلو له کاره یې الس اخیستی، چې دا 

اوس د افغان چارواکو مسوولیت دی .

اختالل: د نشه ای توکو د کنټرول  د ملي ستراتیژۍ یو مهم لومړیتوب 
د دې توکو د لیږدونکو او دهغوی د مالتړ کوونکو د په نښه کولو او 
د سوداګرۍ د بنسټونو د له مینځه وړلو له الرې د نشه ای توکو په 
سوداګرۍ  کې د اختالل را مینځ ته کول دي. چې دا د افغانستان د 
نشه ای توکو پر وړاندې د مبارزې دپولیسو دنده  ده چې د دې قانون 
پلې کوونکۍ ځواک  بلل کیږي. د ۱۳۸۸ کال د نیمایي راهیسې په 
ایالتونو پوځي عملیاتو کې د هغه   افغانستان کې د امریکې د متحدو 
لیږدونکو چې د بلوا ګرو سره اړیکه  لري په ماهرانه توګه په نښه 

کول هم شامل شوې دي.

د بریالیتوب کچې : په تیره لسیزه کې، د نشه ای توکو د “بریا لیتوب” 
کچه  د کوکنارو د کرل شوې ځمکې او د له مینځه  وړل شوې  کښت 
د هکټار له مخې اندازه کیده. د“کوکنارو څخه د خالصو والیتونو”۳  
د شمیر ټاکل په ۱۳۸۶ کال کې د ملګرو ملتونو د نشه اې توکو او 
جرمونو سره د مبارزې ددفتر)UNODC( له خوا وړاندې شو، کوم  چې 
د شاخصونو تر مینځ  دجغرافیایي توپیر  یوه درجه یې هم  هڅولې ده. 
که څه هم چې د “کوکنارو څخه د خالصو والیتونو” زیاتول په خپل 
وار سره یوه بشپړه موخه نه ده، ځکه چې دا د کوکنارو د کر کیلې د 
کمولو د الملونو، اغیزو یا دوام  د ارزولو په کار کې پاتې راغلې ده.  

۲.  د کوکنارو د تولید میالن
 د افغانستان په ټولو سیمو کې  د سهیلي سیمو په ګډون چې د پاملرنې 

2 په هلمند کې بزګرانو د حکومت له خوا د کوکنارود جرړو د ایستلو کارپه وړاندې 
یې په کلکه بی پروایي ښودله، په داسې حال کې چې ښکاري چې د بازار ځواک د 

کرکیلې پر پریکړو باندې د پام وړ اغیزه لري، دوهمه برخه وګوری. 

یا تر هغې لږ ځمکې د  او  ټولې کرکیلې څخه د 2۰۰ هکتاروسره مساوي   د   ۳
درلودلو له مخې ټاکل شوی دي.   

په  مرکز کې دي په تیرو څو کلونو کې د کوکنارو په کر کیله  کې 
په ټولیزه توګه کمښت لیدل کیږي.  په واقعیت کې  د کرکیلې کچه  
لکه   الملونو  بیلو  بیال  د  او  ده  کې  حال  په  بدلون  د  توګه  پراخه  په 
رسمي پالیسي اوعمل، د تریاکو د ژاولې او د نورو محصوالتو بیه په 
بازارونو کې، او امنیتي او اقلیمي شرایط په واسطه اغیزمنه شوې ده. 
په تولید کې د اوسني ټیټوالې د دوام د ارزولو په موخه الزمه ده چې د 
دې الملونه، اغیزې او په چاپیریال کې هغه باالقوه بدلونونه   وارزول 

شي چې د تریاکو اقتصاد اغیزمنوي.

پیاوړې والیان
په ننګرهار او بلخ دواړو کې والیان )ګل آغا شیرزی او عطا محمد 
نور په تر تیب سره( په بریالیتوب سره د کوکنارود کرکیلې په وړاندې 
د مبارزې  په الر ښوونه کې د  ستاینې وړ دي.  دوی  د لوړې کچې 
څخه تر ډیرې ټیټې کچې پورې د تریاکو د کښت د کمولو لپاره یې 
د پخوانیو مجاهدینو د ګډو شبکو، دمشرانو او ځواکمنو کسانو سره  
اړیکې او مالتړ،  نیونې) ګرفتاری(، ګواښونو،  د کروندود له مینځه 
وړلو او د پراختیایي مرستو د  ورکولو د ژمنوڅخه یې ګټه اخیستې ده. 

کې  پوستونو  مهمو  په  چې  څرګندوي  بریالیتوب  والیانو  دوو  ددغو 
خورا  لپاره  راټیټولو  د  تولید  د  تریاکو  د  ځواک  او  اراده  سیاسي 
ارزښتناکه  ده او د پالیسۍ د تګالرې  سره دا غوره ښکاري چې  هغه 
والیان چې د کوکنارو په کرکیله کې د پام وړ کمۍ رامینځ ته کوي  
باید وستایل شي. که څه هم چې دا شان ستاینې د هغو خلکو په مینځ 
کې نارضایتي رامینځ ته کوي چې د معیشت د سختو زیانونو سره سره 
د هیڅ یوې جبیرې څخه برخمن شوې نه دي  نا رضایتي هم رامینځ 
ته کوي. دا کار کیدای شي چې په حقیقت کې د ولس په  نظر کې  د 
حکومت مشروعیت  کم  کړي. د هغه حقیقت سره چې که چیرې ددغو 
مشخصو والیانو سیاسي قسمت بدل شي نو دا  شان  کمښت به ښایي 
چې با ثباته نه وي، په دې معنی چې  هغه ګټه چې له دغو الرو چارو 

څخه تر السه کیږي کمزوری او ژر له مینځه تلونکې وي.

غنم، بازارونه او د خوړ و خوندیتوب
هلمند، هغه ځای چې د افغانستان نیمایي برخه تریاک په کې تولیدیږي،  
د  اوغوښتنو  ځواک  د  بازار  د  کې  اغیزمنولو  په  دکچې  کرکیلې  د 
څرنګوالې یوه  ښه بیلګه کیدای شي. له ۱۳۸۷ کال څخه تر ۱۳۸۸ 
کاله پورې په ټولیزه توګه د  کوکنارو  په کر کیله کې کمی را مینځ ته 
شوی په داسې حال کې چې  د غنمو  پراخې ځمکې  په هغو سیمو کې 
چې  په  لوړه کچه  باران په کې اوري  کرل شوې دي. د کوکنارو کر 
کیله په دواړو هغو سیمو کې چې والیانو  لږ څه کنټرول یې په کارولۍ 

او په هغو سیمو کې چې دغه کنټرول نه شته را ټیټ شوی دی. 

د   کې  برخه  په  کرلو  لږو  د  کوکنارو  د  بیې  لوړې  خوړواوسنۍ  د 
بزګرانو د  پریکړو یو ستر المل بلل کیږي.  کله چې په ۱۳۸۷ کال  
کې د یوه کیلو ګرام غنمو بیه ۳۵ افغانیو ته ورسیده او دې سره جوغت 
د وچو تریاکو بیه هم ټیټه شوه، نو د تریاکو ډیرۍ کروندګر د خپلو 
کورنیو د لګښت لپاره د بسیا غلې د پیرلو په  برخه کې له ستونزو 
سره مخامخ وو.  بزګرانو ددې پر ځای چې د بازار  له لوړو بیو څخه 
ګټه پورته کړي د مصرف لپاره یې د زیاتو غنمو د کرلو له الرې  یې  
ددې ستونزې سره غبرګون وښود )لږ شمیر بزګر کوالی شي د بازار 



د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره

لپاره  د اړتیا څخه زیات  غنم تولید کړي(.4

که څه هم چې د یو کیلو ګرام غنمو بیه ۱۵.۵ افغانیو ته را لویدلې خو 
بزګرو د ۱۳۸۸ او ۱۳۸۹ کلونو د فصل لپاره یې ورته پریکړې کړې 
دي، ځکه چې ګڼ  شمیر دا تمه لري چې په پاکستان )چې دغنمود 
واردولو یوه پخوانۍ سرچینه ده( کې نا امني به بیې بیا لوړې کړي.  
که څه هم چې  په غنمو کې ددې بدلون دوام د باور څخه لیرې ده  ځکه 
چې دا یو ګټور محصول نه دی؛ د غنمو ثابته بیه او د تریاکو د بیې 

لوړیدل ښایي د کوکنارو د کرکیلې زیاتیدل به وهڅوي. 

د تریاکو په کر کیله کې بازار د بیو پر بنسټ کمښت په ځینونورو 
والیتونو کې په باالقوه ډول زیات پاییدونکۍ دی. د بیلګې په توګه  په 
مرکزي والیت غور کې د تیرې لسیزې په مینځ کې یواځې هغه وخت  
چې د تریاکو بیې لوړې وې نود تریاکو کرکیله په زړه پورې وه. کله 
چې بیې د محصول سره یو ځای ټیټې شوې )د اقلیمي الملونوله کبله(، 
نوزیاترو کروندګرود نورو محصوالتو په خاطر ددې کر کیلې ته یې 

شا کړه.۵

نا امني او بازار ته الس رسي
د  د غنمو  امنیو  نا  پاکستان کې  په  بارو شته چې  دا  که څه هم چې 
بیې په  لوړولو کې مرسته کړې ده او په دې توګه په سهیلي سیمو 
کې د کورنیو د لګښت لپاره د غنمو کرکیله یې هڅولې ده، ځایي نا 
امنی د بازار لپاره د مشروع  محصوالتو د تولید څخه مخنیوی کوي  
اویواځې  تریاک د یو نقدي محصول په توګه پاتې دی. کله چې د سفر 
لپاره الرې  خطرناکې  وي  نو خرڅالو ځایونو ته الس رسي د بزګرو 
ستونزمن  ورتګ  ته  کلیو  ته  ګرو  سودا  او  کاردی  ستونزمن  لپاره 
بریښي. نو تریاک د بزګرو لپاره یو  ډیر په زړه پورې  انتخاب ګڼل 
کیږي: دو ی کوالی شي په ډیره آسانې سره د دې د کرلو لپاره پور 
تر السه کړي، دوی کوالی شي چې  خپل محصول په کروندو کې 
وپلوري، او له خرابیدو پرته زیرمه کیدالی شي. په داسې یو حالت 
کې د بزګرو لپاره  تریاک داسې یو انتخاب دی چې د نورو امکاناتو 

په نه شتون کې  تر سره کیږي. 

۳.    د نشه ای توکو او بلواګرۍ په وړاندې مبارزه 
او د حکومت  مشروعیت

د  وړاندې  په  بلواګرۍ  د  آیساف  یا  ځواکونو  ساتو  سوله  نړیوالو  د 
مبارزې ستراتیژي څرګندوي چې“بری به هله  تر السه کیږي چې 
ولس د حکومت له مشروعیت څخه  خوښ او د بلواګرو له فعال او 

غیر فعاله  مالتړ څخه  الس واخلي”. 6

د نشه ای توکو په وړاندې مبارزه د بلواګرۍ په وړاندې د مبارز ې د 
ستراتیژۍ په اسنادو کې د پام وړ ونډه نه لري، خو په افغانستان کې 
د نشه ای توکو په  وړاندې د مبارزې پالیسي په کلکه د بلواګرۍ په 
وړاندې د مبارزې د موخو سره اړیکه لري. که څه هم چې په لنډ مهال 

4غله او بوس:  د افغانستان د کرهینز سیسټم په لرلید کې د محصول پاتې شونې او 
د غنمو د تولید ارزښت )خپور شوی نه دی، ۲۰۰4( 

۵ “ له کوکنارو څخه خالص والیتونه ” د دیوید مینسفیلد لیکنه، د غور څپرکۍ. 

6 “د آیساف تکتیکي جیبی مأخذ: د بلواګرۍ په وړاندې د مبارزې درک” ) د ۲۰۰۹ 
کال اکتوبر(. 

کې د کوکنارو د کښت د کمولو د هڅو او د حکومت د مشروعیت د 
رامینځ ته کیدو او د ولس د مالتړ د تر السه کولود هڅو تر مینځ یو 
ډول خړ پړ تیا موجوده ده  خو په اوږدمهال کې یو پیاوړی او مشروع 
حکومت او یوډاډمن چاپیریال به د کوکنارو د کرکیلې او لیږد د تلپاتې 
کمښت المل شي.  دا  هغه وخت چې د هیواد په سهیل کې  د کوکنارو  
کښت کوونکې سیمې او همدا راز ډیر امن والیتونه  د پوځي کنټرول  
یا د حکومت تر کنټرول الندې راوړل کیږي  یو ځانګړۍ ګواښ بلل 

کیږي.

فساد او په نښه کول: په افغانستان کې  د بلواګرۍ  په وړاندې  د مبارز 
ې د ستراتیژۍ  موخه د “ نشه ای توکو- بلواګرو د جنایي شبکو”  او د 
“افغان حکومت  د نشه ای توکو او فساد د یو ځای کیدنې” ځپل دي.7   
دا احتمال شته چې د بلواګرو سره اړوندو لیږدونکو په نښه کولو ته به 
خورا ارزښت ورکړل شي) دې ته په پام سره چې د نړیوالو پوځیانود“ 
نیونې یا  وژنې ”  په لیست کې له ۵۰ څخه زیات  کسان شامل دي(۸، 
چې دا په سهیلي سیمو کې د هغه تصور سره  په تناقض کې دی چې 
حکومتي چارواکې د طالبانو په پرتله  د نشه ای توکو په سوداګرۍ  
کې ډیر ښکیل دي.۹ په فعاله توګه د بلواګرو سره د تړلو لیږدونکو  په 
نښه کول په غیر قصدي  توګه د حکومتي اړوندو لوبغاړو د پیاوړې 
کولو او یا څه نا څه دخلکو په مینځ کې د دا ډول تعبیر د رامینځ ته 
کولو المل کیدای شي. دا هغه وخت چې د افغان حکومت د مشروعیت  
زیاتیدل د بلواګرۍ په وړاندې د مبارزې یوه مهمه موخه وي  کیدای 
په  بلواګرۍ  د  اړوند  پورې  توکو  ای  نشه  وي.  اړونکۍ  زیان  شي 
وړاندې د مبارزې هڅې باید انډولې وي او د حکومت سره اړوندو 

فعالینو باندې تمرکزهم په کې شامل وي. 

له مینځه وړل: که چیرې د له مینځه وړلو د هڅو اساسي نښه هغه 
کسان وي چې د خپل محصول د ژغورلو لپاره الزمې اړیکې او یا 
پیسې په واک کې نه لري، نو دا کیدای شي په باالقوه ډول د افغانانو په 
نظر کې د حکومت مشروعیت زیانمن کړي، چې ددې  پیښو شواهد 
هغه  چې  شي  مالتړکیدای  خلکو  د  څخه  حکومت  د  دي.  موجود  هم 
حاالت نور هم زیامن کړي چیرې چې د محصول ویجاړول د کلیوالو 

ټولنو او حکومت تر مینځ د اساسي مخالفت موضوع ده. 

د کوکنارو څخه خالص والیتونه:  په  هغو والیتونو کې چې د کوکنارو 
د کرکیلې کچه له مخکې نه ټیټه ده د کوکنارو څخه خالص حالت ته  د 
رسیدو لپاره  دکښت تحمیلي له مینځه وړل یاد نشه ای توکو پروړاندې 
د مبارزې نور الرې چارې هم د حکومت مشروعیت یې زیانمن  کړی 
دی.“په روان کال کې د ملګرو ملتونو د نشه ای توکو او جرمونو د 
ادارې )NODC( له خوابه ځینې والیتونه “د کوکنارو څخه د خالصو 
په  پاتې محصول  د  د کوکنارو  یاد شي که چیرې  نامه  په  والیتونو” 
دا  چې  شي”؛  سره  تر  وخت  په  چارې  وړلو  مینځه  له  “د  وړاندې 

7 د ناتو د نړیوال امنیت د مرستندوی ځواک قوماندان/ په افغانستان کې د امریکې 
ځواکونه، د آیساف د مبارزې پالن، د ۲۰۰۹ کال د نوامبر میاشت،۱۲سالید، اصلي 

لنډیزونه پراخ شوې دي. 

۸  ایمر کرکس، “ د تریاکو سلطانان د وژنې او  نیونې  د لیست په سر کې ځای لري 
لکه څرنګه چې طالبان د امریکې نښه ده،  د ۲۰۰۹ کال د اګست ۱۱  

۹ “ له کوکنارو څخه خالص والیتونه: یوه اندازه یا یوه نښه” د دیوید مینسفیلد لیکنه 
) کابل: د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره( د ننګرهار څپرکۍ 



طرح او دیزاین: وکیل وسیم

حالت د بدخشان، بغالن، فاریاب، کابل، کنړ، لغمان، ننګرهار او سر 
پل د والیتونو په برخه کې دی. خو ددې والیتونو هغه سیمې چې د 
کوکنارو کر کیله په کې دوام لري اکثرًا ډیرې ناامنې او له کرهنېزه 
اړخه  ګوښې پاتې سیمې دي. د “کوکنارو څخه د خالصو” والیتونو 
په لیست کې د یو شمیر والیتونو زیاتول به د حکومت څخه د ټولنو د 
لیرې کیدو المل شي په کومو کې چې د یو پاییدونکې بدیل نه شتون 
به په دې مفهوم  وي چې  د کر کیلې د کچې  کمښت به  خواشینونکۍ 

او هم د هغې ساتل به  ستونزمن  کار وي.

د زور له الرې  کمول: په ننګرهار کې  خړپړ تیا ددې  څرګندونه 
کوي چې د زور له الرې د کرکیلې د کچې کمول  لکه څرنګه چې 
مشروع معیشت ته  د لورې د بریالي  بدلون سره مخالفت لري، کیدای 
شي چې بیوزلي او بی عدالتی  نوره هم  دوام ومومي او د حکومت 
څخه د خلکو مالتړبه کم شي. په ننګرهار کې د  غیر کرهنیزو، د خپلو 
کروندو او د نورو په کروندو کې د عوایدو تنوع په هغو سیمو کې 
چې د ننګرهار مرکز جالل آباد ته نږدې پر تې دي خورا ګټوره ده. 
که څه هم چې په هغه سیمو کې چې خورا ګوښې پاتې دي او د ژمني 
نقد محصول لپاره پاییدونکۍبدیل نه شته، لکه د سپین غر په لمنو کې 
د اچین، خوګیاڼیو او  برو شینوارو  په سیمو کې د خپل د معیشت 
دمعیارونو د ساتلو لپاره هڅې او هاند کوي. د خوړو د اوسنیو لوړو 
بیو سره جوغت )په ځانګړې  توګه په ۱۳۸۷ کال کې( د تریاکو بندول 
د پام وړ ستونزې رامینځ ته کړي چې دې کار د حکومت مشروعیت 

ته یې په دې سیمو کې  زیان اړولۍ دی. 

۴.  پایلې او د پالیسۍ وړاندیزونه
د کر  د کوکنارو  لپاره  د دریم کال  افغانستان کې  په  که څه هم چې 
کیلې کچه  ټیټه ده خو ددې ددوام تضمین نه شي کیدای. د کرکیلې 
ټاکل  بیالبیلو الملونو پورې اړه لري ، چې پرځینو یې نفوذ  د پالیسي 
جوړونکو لپاره  ستونزمن کار دی، لکه د بی ثباته امنیتي حالت  پیچلې 
پایلې. باید د کوکنارو د کرکیلې د کمیدلوتر شا عواملو ته پاملرنه وشي 
ښایي   دي   بنسټ والړ  پر  معیشت  دوامداره مشروع  د  او هغه چې 
تلپاتې وي. د کوکنارو له تولید پرته، د ا ډول  بدلون د ساتلو او د هغې 
سره د مرستې لپاره  باید د کلیو د پراختیایي نوښتونو د لیږد او همدا 
راز د داسې یو چاپیریال د رامنځ ته کیدو لپاره هڅې دوام ولري چې 
د مشروع کرهنې المل شي. په دې کې د حکومتدارۍ سمون او امنیت  
شامل دي. ددې بهیر د یوې برخې په توګه د نشه ای  توکو په وړاندې  
د مبارزې پوهه د نشه ای توکو په وړاندې د مبارزې هغه کړنې به 
حکومت  د  او  معیشت  کلیوالي  د  چې  کړي  ټیټې  را  ډول  باالقوه  په 
مشروعیت ته تاوان رسوي، او پرهغو سر چینو به تمرکز وشي چیرې 

چې د زیات اغیزمنتوب شونتیا یې لیدل کیږي. 

په افغانستان کې د کوکنارو د اوسنۍ کرکیلې  په اړه د څیړنې موندنې  
لپاره  شپږ عمومي  پالیسۍ  د نشه ای توکو په وړاندې د مبارزې د 

وړاندیزونه لري:

د نشه ای توکو په وړاندې  د مبارزې  په پراخه توګه عقالني . ۱
باثباته کمښت سره دمرستې  کول: د کوکنارو په کر کیله کې د 
باید د نشه ای توکو په وړاندې مبارزه د کلیو د پراختیا،  لپاره 
ښې حکومتداری او امنیت د پراخ کاري چوکاټ د یوې برخې په 

توګه وګڼل شي.

د سیمو پر بنسټ  اندازه کول بسیا نه دي: د سیمو پر بنسټ اندازه . 2
کول د کوکنارو ټولیزه  هکتار ځمکه او یا د کوکنارو څخه “د 
خالصو والیتونو” شمیره ده، چې د نشه ای توکو د مبارزې د 
“بري” د ټاکلو لپاره بسیا نه ده. د کوکنارو د تولید د راټیټولو لپاره 
هڅې  پرته له دې چې د هغې  پراخې پایلې او شرایط په پام کې 
ونیول شي د هغې د نه دوام، د کلیوالو کورنیو لپاره ستونزې او 

د حکومت په وړاندې د نارضایتۍ المل کیدای شي.

پرته له ضرورته کمزورې او بیوزلې مه زیانمنوی:  د کښت د له . ۳
مینځه وړلو بهیر هغه بزګر یې په نښه کړې دي چې  لږ تریاک 
تولیدوي  او ډیر کم شمیر بدیلونه لري، او یا هغه کلې او بزګران 
چې د خپلو کروندو د ژغورلو لپاره الزمې سرچینې او اړیکې  
نه لري، چې دا کار ښایي د کوکنارو د کښت د بی ثباته کمښت 
او یا هم د پام وړ ستونزو د رامینځ ته کیدو المل شي. سر بیره 
پردې، انعامونه او پراختیایي مرستې  باید هغو کسانو ته چې ډیر 

اړین دي ولیږدول شي. 

دې ته دې پاملرنه وشي چې د کرکیلې د پریکړو تر شا څوک . 4
او څه دي: د کوکنارو د کرکیلې د کمیدو الملونو او اغیزو ته 
باید پاملرنه وشي. د زور له الرې یا د بازار د ارزښت پر بنسټ 
دکوکنارو د کښت د له مینځ وړلو  تګالرې  اکثرًا  بی ثباته او لنډ 
مهالې وي، او په الزمي توګه د ژوندانه د معیارونو وده  او په 

ښه توګه د ځمکې د کارونې څرګندونه نه کوي.  

لومړیتوب . 5 ته  پراختیا  کلیو  د  سره  ژمنې  بنییادي  مهاله  اوږد  د 
ورکول: په افغانستان د کلیو د پراختیا ټولیزسمون د کوکنارو په 
کرکیله کې د باثباته کمښت لپاره خورا ارزښتناک دی. په خاصه 
محدود  د  مرستې  کلیوالي  کې   سیمو  سهیلي  په  هیواد  د  توګه 
ظرفیت سره د تلپاتې بدلون د رامینځ ته کولو سره د مرستې  لپاره 
پاتې دي.   لنډمهاله او کمزورې موخې په توګه   په اصل کې د 
یواځې هغه وخت  په  کرکیله کې تلپاتې کمښت را مینځ ته کیدای 

شي چې بزګر د مشروع معیشت له پلوه  ډاډه واوسي.

د نشه ای توکو په وړاندې د مبارزې اغیزې دې د بلواګرۍ په . 6
وړاندې د مبارزې او د حکومت پر مشروعیت  په پام کې ونیول 
شي: د کوکنارو له مینځه وړل او شنډونه د زړونو او فکرونو 
زیاتولو  هڅې  د  د مشروعیت  د حکومت  راوړلواو  ته  د السه 
زیانمنوالی شي. سر بیره پر دې د نشه ای توکو په وړاندې د 
مبارزې نور عملونه د حکومت مشروعیت ته تاوان رسوالی شي 
اود بلواګرۍ په وړاندې د مبارزې  د موخو سره  مخالفت  کوالی 
کې  حال  داسې  په  شول(.  ولیدل  ننګرهارکې  په  چې  )لکه  شي 
چې کیداې شي ووایو چې دواړه د بلواګرۍ او د نشه ای توکو په 
وړاندې مبارزې د یو ډاډمن او مشروع کلیوالي سکټورپه هکله 
د ورته لید لورې د شریکولو لپاره دې په لنډه موده کې د دوی 
تر مینځ د هغو موجودو خړ پړتیاوو د مدیریت لپاره هڅې باید په 
الره واچول شي. په پای کې د امنیتي حاالتو ښه کیدل به د نورو 
کرهنیز بازارونو او کرکیلې د ټاکلو سره مرسته وکړي، او په دې 

توګه به د کوکنارو په کښت کې کمښت رامینځ ته شي.  

د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره
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