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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 

کال سروې. 17

19 د پاریس د اعالمیې تر 1۳89 پورې د مرستو د اغېزمنتوب د څارنې په اړه د 1۳87 

کال سروې. 17

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. 

د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره
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