
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


