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سریزه
 که څه هم چې په افغانستان کې په وار وار  د سولي په اړه خبرې شوي
 خو سوله یواځې د یوې کمزورې هیلې په توګه پاتې ده. لکه څرنګه
او درومو،  لورې  پر  ناستې  د  بن  د  ناستې څخه  له  کابل  د  موږ   چې 
 لکه څرنګه چې د راتلونکي لپاره تګالرې جوړیږي او بیا پرې غور
او درک اوریدل  قربانیانو دغږونو  د  افغانستان د جګړې  نود   کیږي، 
 یوه خورا مهمه موضوع ده. د داسې یوې طرحې را مینځ ته کیدل چې
 له مخې یې د هغوی هیلو او اندیښنو ته درناوی وشي په هیواد کې د
بلل کیږي. لپاره خورا ښه فرصت  تامین  د  پاتې سولې  تل  او  عدالت 

وایي  او  احساسوي  توګه  ژوره  په  میراثونه  د جګړې  افغانان  زیاتره 
چې رواني )psychological( ستونزو د ورځني ژوند سره د دوی د 
مقابلې پر وړتیا یې ناوړه اغیزه کړې ده. دا له تر ټولو ډیرناوړه د هغه 
چا لپاره دی چې د خپلې کورنۍ د نږدې غړو د مړینې یا ورکیدو او یا 
هم د تاوتریخوالې سره د مخامخ کیدو تجربه لري او دا هغه څه دي چې 
ګڼ شمیر افغانانو تجربه کړي دي. ددې ستونزو په وړاندې داسې یو 
هر اړخیز پروګرام چې عدالت تامین او اووښتي زیانونه جبران کړي 
نه شته او د دې د یو ډول پای ته رسولو لپاره ال هم هیلې پیاوړې دي.

 په داسې حال کې  چې ولس له  روانې جګړې سره مبارزه کوي هره ورځ
 نوي ستونزې د دوی په وړاندې راڅرګندیږي. د جګړې په سیمو کې
 خلک د بلواګرو او د حکومتي او نړیوالو متحدو ځواکونو تر مینځ ځان
 راګیر شوې ګڼي چې دا کیداې شي د ډارونې، مړینې او بی ځایه کیدو
 المل شي. هغه افغانان چې په نیغه له روان تاوتریخوالي سره مخامخ
 نه دي وایي چې په هیواد کې د جګړې له کبله سوله نه احساسوي چې
دا په ډیرو مواردو کې  د ملي پرمختیا پر وړاندې ستر خنډ بلل کیږي.

 دا د افغانستان د څیړنې او ارزونې د ادارې، د هغې څیړنې موندني
 دي چې په افغانستان کې د جګړې پر میراثونو یې تمرکز درلود. یادې
 څیړنې د سولې، عدالت او بیا پخالینې په هکله د ځایي خلکو د لید لوري
 د راسپړلو تر څنګ د افغانانو د تجربو، نظریو او غوښتنو پر راغونډولو
 یې ځانګړی تمرکز درلود چې کیدای شي د سولې هلې ځلې ال پیاوړې
 کړي. خلکو به  اکثرًا خپلي څرګندوني  د پښتو او دری عبارتونو له الرې
 چې زړونو د سړولو او آرامولو  او پر عقدو یا ټپونو د پټۍ ایښودنې
 اړتیا بیانوي څرګندولي، “عقده” چې اکثرًا له جګړې څخه د را پیدا
شوې کرکې او د ښمنۍ نه ډک احساس د ښودلو لپاره تري کاراخسته.

په ټولنې  ځایي  بیالبیلې  هغه  څو  وه  شوې  نخشه  سې  دا  څیړنه   دا 
د او  وې  درلودونکي  جوړښت  رازقومي  راز  د  چې  کړي   نښه 
د ولري.  توپیر  یې سره  ډول  کیدو  مخامخ  د  پړاوونو سره  د   جګړې 
مجازه یې  سپړنه  ژوره  تاریخ  او  موضوعګانو  د  بڼې  کیفي   څیړنې 
هغه ځیني  جګړې  د  څو  ورکولو  فرصت  دا  یې  ته  خلکو  او   ګڼله 



د افغانستان د سولې په بهیر کې عدالت، بخښنه او روغه جوړه

دي مخامخ  ورسره  خلک  چې  ننګونې  سترې  او  کړاوونه   رښتیني 
تر هغوی  د  کچه  په  ټولنو  الندې  څیړنې  تر  بیلګې  کړي.   منعکس 
سولې د  دلته   او  دي  وړ  پیژندګلوۍ  د  کې  مینځ  په  ټولنو  د  او   مینځ 
کیږي. وړاندې  مفهوم  په  ثبات  مهاله  اوږد  او  عدالت  هڅو،  ملي  د 

 د سولي او عدالت لپاره د غوښتنو انډول کول ستونزمن کار دی. زیاتره
 خلک هغو وګړو او ډلو ته چې د افغانستان د جګړې په اوږدو کې د
 سترو جرمونو کي ښکیل ګڼل کیده په ځانګړې توګه هغه مشران چې
 په دې برخه کې  د اصلي مسوولینو په توګه پیژندل شوي د سزا او
د اکثرًا  ته  دې  خو  وو  غوښتوونکي  اخیستتنې  غچ  د  څخه  هغوي   له 
 یوه اسالمي چوکاټ له الرې چې هر جرم ته یې ځانګړې سزا ټاکلې
 اشاره کیده، سره له دې دهمدې خلکو زیاته برخه د افغانستان د امنیت
ورکولو لومړیتوب  د  ته  حقونو  دې  اخیستنې  غچ  د  ګټه  په  ثبات   او 
دا خبره درک پام سره  په  ته  العباد اصولو  د حقوق  وو.   غوښتونکي 
 شوي وه چې بخښنه یواځې د جرمونو د قربانیانو حق دی.  د جګړې
 د وخت له  لوبغاړو سره د حکومت یو ځای کیدنه او په همدې توګه
 روانه بلواګري د سولې، عدالت او بیا پخالینې په وړاندې ستر خنډونه
 دي. که څه هم چې هیلې ډیرې مبهمې وې خو په پای کې له وړاندې
په کړنالرې  یوې  د  او  بریښیده  مهم  خورا  توافق  شوی  تنظیم  یو   نه 
 توګه د افغاني دودونو  پر بنسټ پراخ بنسټه خبرو اترو او د شخړو
کړي. هواره  الره  ته  کار  دې  شي  کوالی  چې  کیده  اشاره  ته  حل 

  د افغانستان د جګړې په بهیر او په ځانګړې ډول د ۱۹۹۰ کلونو په
 ترڅ کې د ډلو قومي او د پیژندګلوۍ نورې بڼې د خلکو د انسجام لپاره
 کارول کیدې چې پایله یې په زیاترو سیمو کې قومي ترینګلتیاوې او
 سیالۍ دي چې آن په سیمه ییزه او ملي کچه د ځایي ټولنو  په مینځ کې او
 یا دټولنو تر مینځ لیدل کیږي، خو سره له دې چې خلک له دې وضعیت
 څخه خواشینې وواو د ډلو تر مینځ د دې درز د را مینځ ته کولو پړه
 یې په جنګي مشرانو اچوله ، زیاترو خلکو د یو پراخ افغاني هویت د
 پیاوړي کولو پراړتیا ټینګار درلود چې له وړاندې نه د جګړې پر مهال
 له هیواد څخه د  کډوالۍ او هیواد ته د بیرته راستنیدو له الرې پیاوړی
 شوی دی. د ملي یووالې او پرمختګ په لټه کې د داخلي سیالیو زیاتیدو
 ته لیوالتیا او وړتیا د راتلونکي لپاره یوه مثبته تګالره ده. خو دا په دې
 مانا نه وه چې ګواکې تیرې کړنې به په آسانه توګه هیرې شي، خو په
 بدل کې یې تعلیمي پروګرامونه او تګالرې چې ټولنې او د هغې نوي
 نسل ته دا اجازه ورکوي څو له تیروکړنو څخه درس واخلي د پاملرنې
 وړ وې. که څه هم چې ځینو له دې اقداماتو څخه نازک ثبات ته د زیان
 رسیدو ویره یې درلوده خو بیا هم د ریشتنیو د لټون، معذرت غوښتنې،
 بخښنې او جبران د یو څه  ترکیب لپاره د پام وړ مالتړ موجود وو. د
 افغانستان اوسنیو سیاسي او امنیتي شرایطو ته په پام سره که څه هم
له باید  دغه موضوعات  نه ښکاري خو  بهیرونه شوني  ډول  دا   چې  
 اجنډا څخه ونه ویستل شي. په حقیقت کې د سولي لپاره د یو اغیزمن
 چاپیریال د رامینځ ته کولو تر څنګ دوی کوالی شي د عدالت لپاره
 هم  یو اغیزمن ګام پورته کړي. په عین حال کې ځواب ویوونکي په
 دې باور وو چې د یو قانوني حکومت رامینځ ته کول چې دسولي یو
محدودولو واک  د  مجرمینو  د  وخت  د  جګړې  د  دی  عنصر   بنسټیز 
 ته اړتیا لري. په ټولیزه توګه هغو کسانو چې د جګړې پر وخت یې
 کړاوونه ګاللي احساس کوي چې د هغوی د ژوندانه ستونزې له پامه
 غورځول شوي او که چیرې په راتلونکي کې د دې ستونزو د تصدیقولو
فرصت برابر شي نو ښایي چې ورته په ښه توګه الس رسي و شي.

 
 د سولي اوسنی نوښت چې د ۱۳۸۸ کال په پای کې)د ۲۰۱۰ زیږدیز
خپلو په  دی:  درلودونکی  اړخونو  دوه  د  شو  پیل  لومړیوکې(  په   کال 
 ځایي ټولنو کې د ټیټې کچې جنګیالیو بیا میشتول په داسې حال کې چې
 د لوړې کچې سره د خبرو موخه له طالبانو سره سوله ییزو اقداماتو یا
 بیا پخالینې ته رسیدل دي. له دې کړنالرې څخه پوځي ځواک مالتړ
تر بلواګر  الرې  له  عملیاتو  پوځي  ځانګړو  د  توګه  خاصه   په   کوي 
زیاتیدونکي بریدونو الندې راولي څو په دې توګه دوی خبروته اړ باسي.
 
 په څیړنه کې د مشرانو او د هغوی د الرویانو په مینځ کې یو څرګند
 توپیر او دا باور  وموندل شو چې په زیاترو حاالتو کې  د ټیټې کچې
دعناصرو مرستې  د  میشتیدو  بیا  د  بلکې  نه  وړ  مجازاتو  د   جنګیالي 
ټولنو ځایي  افغانان  کچه  په  هیواد  د  چې  ښکاري  داسې  کیده.   وړبلل 
د بهیر  دغه  کوي.  مالتړ  راستنیدو  بیا  د  جنګیالیو  کچې  ټیټې  د    ته 
 افغانستان د سولي او بیا میشتیدو د پروګرام د داراالنشا او د هغې د
او مدیریت یې د نړیوالو سوله ساتو پیل شو  له لورې   والیتي څانګو 
 ځواکونو سره په همغږۍ  کې کیږي. د دې پروګرام د اسنادو له مخې
 د تلې تر میاشتې پورې کابو ۲۵۰۰ تنه جنګیالي په رسمي توګه له دې
 پروګرام سره یوځای شوي دي.1 چې ځینې یې اوس مهال  په حکومتي
اصلي خپلو  یې  نور  ځینې  او  کوي  ژوند  کې  هستوګنځیو   خوندي 
 کورونو ته ستانه شوي دي. تمه کیږي چې له دوی سره مرسته وشي
بیرته ورګرځیدو څخه مخنیوی وشي. د  ته ددوی  څو د جګړې ډګر 
 
لوړې د  چې  هم  څه  که  راهیسې  پیل  له  پالن  د  کې  کال   ۱۳۸۹  په 
افغانستان د څیړنې او  او ټیټې کچې تر مینځ دغه څرګند توپیر آن د 
په خو  وو.2  الندې  نیوکو  تر  الرې  له  څیړنې  د  ادارې   د    ارزونې 
کیدل میشت  بیا  او  پخالینه  بیا  چې  شوې  اشاره  ته  دې  توګه   ټولیزه 
لمسونې د  د ژمنو جنګیالیو  برخه وي.  واحدې کړنالرې  یوې  د   باید 
ستونزه اصلي  کولو  لیرې  د  هغوی  د  څخه  لیکو  له  بلواګرو  د   او 
دي نه  ال  ته  اترو  خبرو  مشران  هغوی  د  چې  کې  هغه  صورت   په 
 حاضر شوي او په داسې حال کې چې بنسټیزې ستونزې ال نه دي په
ده. بر سیره شوي  را  په څیړنه کې  میراثونو  د  د جګړې  نښه شوي 

 د غزني والیت په کلیواله سیمه کې تر څیړنې الندې پښتني ټولنه په
 ټولیزه توګه د طالبانو مالتړې وه) که څه هم چې د ټولنې زیاتره غړیو
وه څرګنده  دا  ښودله(او  لیوالتیا  خپله  لپاره  سولې  د  کلکه  په  هم    ال 
کې حال  داسې  په  وو،  شوي  ځای  یو  سره  لیکو  خپلو  له  ځینې   چې 
 چې دا د یو المل په توګه پیژندل شوی ؤ خو داسې نه ښکاریده چې
دولت اسالمي  یو  د  کې  بدل  په  وي  هڅوونکی  اصلي  ددې  به   پیسې 
د چې  کې  حال  داسې  په   کیده.  مالتړ  لیدلورې  له  طالبانو  د   لپاره 
ځواب پر  یې  لپاره  ارزونې  یو غوره   د  ښایي   طالبانوزیات حضور 
 ویوونکو اغیزه کړې وي خو د مالتړ کوونکو د ویناوو همغږي د یو
ایدیالوژیکي بنسټ چې پرې سترګې نه شي پټیدای، څرګندونه کوي.

 خلک په همدې اساس له یو بل سره شخړې کوي او هغه کسان چې له دوی
 څخه  مالتړ کوي په لږ احتمال سره ښایي چې له نقدو پیسو او پر دندو

1 دبیا میشتیدو په هکله نوی راپور ) کابل د ۱۳۹۰ کال د تلې میاشت( (ISAF-FIRC د 

نړیوالو سوله ساتو ځواکونو د بیا  میشتیدو څانګه 

2  تزرینه سجاد “ په هره بیه سوله؟ په افغانستان کې پخالینه او بیا پیوستون .”) کابل د 

افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره ۱۳۸۹ لمریز کال( 



د افغانستان د سولې په بهیر کې عدالت، بخښنه او روغه جوړه

 د ګمارلو د پروګرامونو له الري لمسول شوي وي. په داسې حاالتو کې
 ښایي چې یو سیاسي توافق په لوړه کچه د بیا میشت کیدو لپاره به اړین
 وي او دغه ټولنه ال تر اوسه د مذاکرو له الرې د شخړو د یو حل مالتړې
 وو. په حقیقت کې ددې په شان ټولنې په پراخه توګه د خبرو اترو له الرې
 د یو توافق چې بلواګرو ته په  واک کې د شریکیدو فرصت برابروي
 مالتړې دي ځکه دوی په دې باور دي چې که د طالبان او د هغوی
نظریې په حکومت کې ورګډې شي نو دا به خورا  قانوني  حکومت شي.
 
څرګندولو په  مالتړ  دومره  د  توګه  په  ټولنې  یوې  د  چې  هم  څه   که 
توګه ټولیزه  په  کې  نوروبرخو  په  څیړنې  د  وو خو  یواځې  دوی   کې 
 احساسات د ضد له مخې وو ځکه چې  ښایي طالبانو ته د سولي لپاره
 د ځینو رسمي پوستونو وړاندیز اړین وي) د کابل کلیواله سیمه( څو
 په راتلونکي حکومت کې د کومې ونډې لپاره دوی بشپړ اپوزیسیون
 وي)بامیان(. د ځینو خلکو لپاره د طالبانود ځورونو یاد ال تر اوسه هم
 تازه ؤ او په ځانګړې ډول د هزاره ګانو په مینځ کې د هغوی بیرته
توکمیز په  دوی  چې  احساسوله  داسې  هغوی  ځکه  ؤ  ډار  یو   راتګ 
 ډول په نښه شوي وو که څه هم چې دا په دې مانا نه وه چې ګواکې
 دوی د خبرو اترو پر ضد وو خو یواځې دا چې هغوی ته د منلو وړ
ځینې توپیر څرګند شو چې  دا  کله چې  تحمیلي وې.  یې خورا   پایلې 
 ټولنې په ټولیزه توګه د طالبانو مالتړې دي دا په دې مفهوم دی چې
لپاره  ځایي نرمښت ته اړتیا ولري. هر ډول توافق به د عملي کیدو 

 په ټولیزه توګه  د هغو ځواب ویوونکو په مینځ کې، چې د سولې د عالي
  شورا پر جوړښت د یو غیر استازې شورا په توګه او دا چې طالبان یې
 د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره زړه نا زړه  کړي نیوکې کولې، د
 سولې لپاره هیلې لوړې نه وې. په ۱۳۹۰ کال کې کله چې ځینې درغلۍ
 پیل شوې داسې ویل کیده چې باالخره پټې خبرې تر سره شوې او آن د
 یوې مودې لپاره داسې ویل کیده چې طالبان ښایي یو پالوی د ۱۳۹۰
 کال د لیندۍ د میاشتې د بن کنفرانس ته واستوي او یا یوه نمایندګې به
 په قطر کې پرانیزي.3 خو د طالبانو دلباسي مذاکره کوونکي له لورې
الدین رباني وژنې روان بهیر یې په کلکه  د پخواني ولسمشر برهان 
 زیانمن کړ او سمدستي ورپسې د ولسمشر کرزي له خوا  د مستقیمو
 خبرو نظریه مطرح شوه  او ویل کیږي چې هغه به د طالبانو پر ځای
 پر پاکستان تمرکز وکړي.4 په داسې حال کې چې توافق  یو لیرې امکان
 دی تر دې ځایه دې بهیر د پام وړ پایلې نه درلودلې او د هغې راتلونکی
بللو. یې خواشینوونکی  بهیر  نوموړی  ویوونکو  نو ځواب  دی  خړپړ 

 په عین حال کې او تر یو حده د پایلې په توګه د بیا میشت کیدو د عنصر
 پلې کیدل ټوټې ټوټې او نا برابره دی.5 د دې پایلې زیاتره په شمال او
 لویدیځ کې لیدل کیږي او د  رسنیو راپورونو دا په ډاګه کړه چې د یو
 ځای شوو جنګیالیو په مینځ کې د شوو ژمنو د نه عملي کیدو له کبله
 ناهیلي موجوده وه.6 د لوړې کچې خبرو نه شتون ته په پام سره د سولې

3  “په قطر کې د طالبانو دفتر د امریکې د متحدو ایالتونو له خوا منظور شو.” کاترین 

فلیپ )ټایمز( د ۲۰۱۱کال د سپټمبر ۱۳ نیټه 

4 “ کرزی له طالبانو سره د خبرو بیا پیل ردوي” جنتان بورچ او مایرا مک 

دونالد)رویترز( د د ۲۰۱۱ کال د نوامبر ۱ نیټه 

5  د یوې معقولې ارزونې لپاره، د دیدي دیرکسن“ فشار یا غولونه؟ د افغانستان د سولې او 

بیا میشتیدو د پروګرام تر سیورې الندې بیا میشتیدل.”     APRP د  

)د متحده ایالتونو د سولې انستیتیوت، واشنټن ډي سي، ۱۳۹۰ لمریز کال(

6 “ د طالبانو له لیکو څخه د جنګیالیو غولونه: ولې یو افغان پالن ښویږي” جولیوز 

 او بیا میشت کیدو له پروګرام څخه د حکومت او نړیوالې ټولنې هیلې
 ښایي په غیر موجه توګه تل لوړې وې خو د پروګرام زیر بنا  او د
 هغه د فعالیتونو لپاره د بسپنه ورکوونکو  مالي مالتړ نن هم پر ځای
ته د له مړینې وړاندې مهمو سویلي سیمو  لنډ ډول د  رباني  په   دی. 
 سولي د پروګرام د غځیدو په موخه په  کندهار کې  د سولي د شورا
 د غړو او ځایي مشرانو تر مینځ یو کنفرانس جوړ شو، د افغانستان د
 سولي او بیا میشت کیدو د پروګرام ځیني چارواکي اوس دا هیله لري
د النجمتې پرمختګ کوالی شي  کې  برخه  په  کیدو  میشت  بیا  د   چې 
 لوړې کچې په لور د خوځیدو فرصت برابر کړي. په وروستۍ لویه
 جرګه کې استازو د بیا پخالینې  له روانو هڅو څخه که چیرې بلواګر
وکړ.7 مالتړ  کیني  ته  خبرو  سره  حکومت  افغان  له  ډول  څرګند  په 
 
 دا چې که  د نړیوالې پوځې څپې تر څنګ  د سولې د یوه پلې شوي بهیر
 اغیزمنتوب نه دی  ثابت شوی باید د حیرانتیا خبره نه وي. د افغانستان
 د څیړنې او ارزونې د ادارې د څیړنې  ګڼ شمیر ځواب ویوونکو د
په آن  بللو.  دوام المل  د  د جګړې  یې  پوځي ځواکونو شتون   نړیوالو 
 هغو سیمو کې چې د دوی فعالیتونه لږ هم دي خلک ورته د شک په
 سترګه ګوري. د بیلګې په توګه د بامیان او کابل په کلیوالو سیمو کې
 ځینو ځواب ویوونکو باور درلود چې نړیوال ځواکونه د خود خواهانه
 دالیلو  لپاره لکه اقتصادي ګټه اخیستنې او د سیمه ییز نفوذ د یوې اډې
 په توګه په افغانستان کې د خپل شتون د پراخولو په موخه له طالبانو
 سره مرسته کوي. ځواب ویوونکو هغو یو شمیر څرګندو ستونزو ته
 اشاره وکړه  چې له مخې یې  طالبان خبرې ردوي په داسې حال کې
 چې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې دي او دا چې ښایي د دوی شتون
 به دوام ومومي) لویې جرګې د یو ستراتیژیک پالن څخه په مشروط
 ډول مالتړ وکړ چې له مخې به یې د امریکایي پوځیانو شتون له ۲۰۱۴
دې تر  چې  پوښتل  به  هغوی  وغځوي(.  وروسته  څخه  کال   زیږدیز 
شرایطو الندې څرنګه کیدای شي د سولي اغیزمنې خبرې تر سره شي.

بیا پخالینې هر ډول  په پای کې دا  په پراخه توګه احساسیدله چې د 
افغان پیاوړي  یو  د  باید  او  وي  افغاني  توګه  رښتینې  په  باید   بهیر 
او دودیز میکانیزمونه لکه جرګه چې له خوا  همغږې شي    حکومت 
وړاندې چوکاټ  فرهنګي  یو  لپاره  جوړې  روغې  او  اترو  خبرو   د 
فعالینو نړیوالو  د  ویوونکو  ځواب  ځینو  وي.  شامل  کې  په  هم   کوي 
د درلوده.  تمه  ونډې  مالتړکوونکې  یو  د  لپاره  ملتونو  ملګرو   لکه 
کال  ۲۰۰۱ د  چې  وې  میرمنې  ښاري  ځوانې  برخه  ستره  ډلو   دې 
راهیسې د تر السه شوو حقونو د له السه ورکولو ویره یې درلودله.

او مشروعیت دی خو ګڼ  که څه هم چې ستر خنډ د حکومت وړتیا 
شي وکوالی  به  حکومت  دغه  آیا  چې  کوله  پوښتنه  دا  خلکو   شمیر 
ومومي. الره  دوامداره  حل  د  لپاره  جګړې  د  او  تٌامین  عدالت   چې  
کیده. اشاره  ډول  انفرادي  په  اکثرًا  به  ته  کمزورتیا  سکټور  عدلي   د 
څرنګه نو  کوالی  شي  نه  رسیدګي   ته  جرمونو  عادي  حکومت   که 
بیره سر  وکړي؟  رسیدګي  به  ته  موضوعاتو  پیچلې  اړوند  جګړې   د 

کویندیش )تایم( د ۲۰۱۱ کال د سپتمبر ۲۷ نیټه 

۷  د کتي کالرک“  دودیزه لویه جرګه ۴: کمرنګه سیاسي تیاتر” وګورئ 

Afghanistan Analysts Network, 19 November 2011, http://aan-
afghanistan.com/index.asp?id=2259 accessed 20 November 
2011).



طرح و دیزاین: نجیب یزدانی

 پردې ځواب ویوونکو د طالبانو تر ولکې الندې کلیوالو سیمو کې د
 حکومت او د پروګرامونو د نه شتون او یا  په امنو سیموکې د پراختیایي
 چارو او زیربنا د نه شتون  یادونه هم وکړه. ځینو ټولنو په حکومت
مشروعیت د  حکومت  د  یې  شتون  فعالینو  د  وخت  د  جګړې  د   کې 
حماسو ټاکنیزو  چې  دا  او  نښه  په  توګه  په  المل  د  کیدو  کمزورې   د 
یادونه وکړه. په راکمولو کې یې هیڅ ونه کړه  هم ددې منفي تصور 
 
په راتلونکو څو به  افغانستان کې جګړه  په   داسې ښکاري چې ښایي 
 کلونو کې پای ته ونه رسیږي. طالبان جګړه کوي او د خپل زغم وړتیا
  یې څرګنده کړې ده. د نړیوالو پاملرنه د د وی د پوځي  وړتیا، د خوندي
 مرکزونو د له مینځه وړلو او افغان ځواکونو او ادارې  ته د جګړې
افغان حکومت له  د مسوولیت  پرلیږد متمرکزه ده. په عین حال کې 
 یو شمیر کورنیو او بهرنیو ستونزو سره مخامخ دی او یو پاییدونکي
لري. نه  آزادی  سیاسي  عمل  د  او  وړتیا   رسیدو  د  ته  جاړي  جوړ 
 
 که څه هم چې  د یوې چټکې سولې نه شتون په دې مانا نه دی چې
 ګواکې دغه اوسنۍ کړنالره ناسمه ده. د خدمتونو د رسولو او امنیت
 د تامین په موخه د حکومت د وړتیا پیاوړي کول د هغه د مشروعیت
 لپاره خورا مهمه ده. د مسوولیتونو لیږد که څه هم چې ډیر ورو او د
 کنټرول وړ هم وي باید دوام ومومي. په یوه وخت کې )۲۰۱۴ کال(
 د لیږد د بهیر له  بشپړیدو او له ټاکنو څخه باید مالتړ وشي ځکه چې
د خپل حکومت  د  فرصت ورکړي چې  دا  ته  افغانانو  کوالی شي   دا 
لکه وټاکي.  اعتماد وړ وي  د  ته  په هغه ډول چې دوی  بڼه   جوړښت 
 څرنګه چې د څیړنې ځواب ویوونکو او د بلواګرو مشرتابه څرګنده
ځواکونه نړیوال  او  وي   موجود  حکومت  مشروع  یو  چې  کله   کړه 
هم بیرته ستانه شي نو د رښتینو خبرو اترو لپاره به الر هواره شي.

 په همدې توګه چې دغه بهیر دوام لري کیدای شي چې د هغو خلکو
 د پیژندګلوۍ لپاره چې کړاوونه یې ګاللي اقدامات وشي څو د هغوی
رسمي په  نیټه  لسمه  میاشتې  د  ډسمبر  د  شي.  پوره  غوښتنې   پراخې 
 توګه د قربانیانو د ملي ورځې په توګه منل به دحکومت لپاره یو اسانه
 اوفوري ګام وي. دغه راز کوچني کړنه د حکومت له مشروعیت او
 په راتلونکي کې د بیا پخالینې د یو پراخ بهیر لپاره د الرې هوارولو
 سره مرسته وکړي. سربیره پر دې په مذاکراتو کې د ځایي خلکو د
 غږ اوچتول د هر هغه بهیر سمې الرښوونې ته چې د عادي افغانانو
 هیلو ته په کې  درناوی وشي او په دې توګه د هغوی مالتړ تر السه
 کړي اړین دی. لږ ترلږه به په دې کې د جګړې د وخت له تر ټولو
 ناوړه سرغړونکو د واک محدودول او یا یې له واکه بی برخې کول
 او د عدالت ځینې ډولونه  که څه هم چې په پراخه توګه درک شوي
دوام هم  فعالیتونه  لپاره  سولي  حال  په  پیدایښت  د  باید  وي.    شامل 
پریښودلو د  ډګر  د  جګړې  د  سره  جنګیالیو  ضد  حکومت  د   وکړي. 
که کې  صورت  په  فرصتونو  نااټکلو  د  او  وشي  مرسته  دې   لپاره  
نو دوی یو ځای کیدو غوښتوونکي وي  د  بلواګرو مشران   د   چیرې 
لکه څرنګه پریښودل شي.  پرانیستې  باید  اترو الرې  د خبرو  دې   ته 
 چې جګړه دوام لري، هر هغه اقدام چې یو لږ څه اعتماد او ښه نیت
شي. وبلل  پانګه  یوه  لپاره  راتلونکي  د  شي  کیدای  کوي  ته  رامینځ 

اترې به آسانه نه وي د هیواد، د  کله چې وخت یې راشي نو خبرې 
 ځواک څخه د ګټه اخیستنې او د ارزښتناکو سرچینو لپاره سیالې نظریې
 او لرلیدونه تر بحث الندې دي. دا د جګړې د دوران د یو پیچلي تاریخ

 سره چې ژوره بی باوري یې رامینځ ته کړې وه او د بهرني واک دپام
 وړ ښکیلتیا ته یې دوام ورکړ په بشپړ تضاد کې دي. که څه هم چې د
 افغانستان د څیړنې او ارزونې د ادارې څیړنې وښودله چې افغانان د
 سولې لپاره د جوړجاړي غوښتوونکي دي.  یوه کس وویل“ غچ اخیستنه
 یو حق دی خو بخښنه خورا ارزښتناکه ده”. د جګړې په هره خوا کې
  مشرانو سره باید ورته چلند وشي. دا په دې مانا نه چې په هره بیه سوله،
 بلکې دا د خبرو اترو  میز ته د افغانانو د هیلو راوستل او په رښتینې ډول
 د هغوی په هکله د کار کولو په مفهوم دی. د یو واحد او سوله ییز هیواد
درلودل ښایي ستونزمن وي خو دا دومره زیات د پوښتنې وړ نه دی.
  
               
   

د افغانستان د سولې په بهیر کې عدالت، بخښنه او روغه جوړه
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