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I. نهپروسی بنسټ ايښود د عام شموله سولید  :زمينه  
 
 پراخهد کوالی شی عادی افغانان  يی دی، چی له امله نوښت هغه )د خلکو ديالوک( خبری په هکله د افغانانو  سولید 
 نی، امنيت، اقتصادی پرمختګ، بشری حقونو او د قانون د واکمنی په اړه خپل نظر، بيا پخاليسولید  له الری ونوبحث

د عام بحث ون ينو خپلواک کميساو د افغانستان د بشری حقو 1سازمانونه/یشبکديارلس ی مدنی ټولند . یړڅرګند ک
د ټولنی، دولت او "ومو ته چی دوی راټولی کړی ک يی چی د برخه والو څرګندونی وهپه غاړه اخستی  دندهنظارت 

 .ويله "نړيوالی ټولنی تر منځ تشه
  

ډ  د دی ډاد سولی او بيا پخالينی پروسی په هکله د افغانانو تر منځ د پوهی کچی لوړوالی، او  ديالوګ موخه د خلکو
په ټولو له خوا  وجوړونکد پاليسی  چی د دوی ريښتينی شکايتونه، انديښنی او اميدونه اوريدل کيږی او دی ترالسه کول

 .   راشی هپه افغانستان کی تل پاتی سول وڅتر  یږيپروسو او پالنونو کی شامل
  

ګډون  د په لويه کچه د افغانانوی چی ړغواد خلکو ديالوګ سره  مالتړپه راتلونکی کی د سولی د هری پروسی په پوره 
کال د اکتوبر د مياشتی پر مهال  ٢٠١١د . ه شیډاډخه څو د شاملو وننظرد  کچه د هغوی پراخه په حدهتر د امکان  او
  3، ښځونارينه ووڅخه ډير افغان  ١۵٠٠ دکی بحث تر سره کړ، چی په دی کی  2واليتونو ٣١ځانګړو ګروپونو په  ٧٨

ی ښځ او ونارينه وافغان  په دغه غونډو کی د مختلف توکمونو او د ژوندانه د ټولو شعبو څخه. ګډون درلود او ځوانانو
،  د مدنی ټولنو استازی په شمول د ښځو سازمانونو، د ځوانانو د اتحاديو انملکی مامورين، کرونده ګر،  تجارلکه 
، د ليسو او ونکوښوکاله ميرمنو،  ، دوقبايلی او ټولنيز استاز، و، دينی علماړ، د علماء او ښځو شوراګانو، معيوبينواستاز

زيانمن  خهڅ ، د جګړیوژورنالستان  ،و، مدنی فعالينو، مزدورانومسلکی افراد، د طب واو محصلين وپوهنتون شاګردان
ګډون کړی  ،وو سره يو ځای شوی گرامچی د سولی او بيا پخاليينی پرو وجنګيالي واو پخواني و، هنرمندانوکسان وشو
  .وو
  

ديالوګ پر مهال رابرسيره  نه ډير افغان نارينه او ښځو د خلکو ١۵٠٠دا راپور د هغو مسالو او انديښنو لنډيز دی چی د 
 د افغانانو غږ او نظر د جرمنی په ُبن نړيوال کنفرانسد افغانستان په هکله مدنی ټولنه  الرید دی راپور له  .کړی وی

د عادی افغانانو غږ اوريدل کيږی او د چی  کړیور ډاډی د دی وه کهڅاو رسوی  یک) ۵کال د دسمبر  ٢٠١١د (
  .ته په بن کی تصميم نيونکی  پاملرنه کوی افغانستان د اينده سولی او ثبات په اړوند اساسی ستونځو

  
ديالوګ کی ، ښځو او ځوانانو څرګندونی په ډاګه شوی، چی د خلکو نارينه وود هغو افغان  کی يواځی راپورپه دی 

  .ونډه اخستی وه

                                                 
، د )ACSHRN(، افغان مدنی ټولنه او د بشری حقونو شبکه )ASCF(تولنی فورم غړی ـ د افغان مدنی : د خلکو د خبرواترو د رهبری کميټی الرښود  1

ځو شبکه، د افغان ښځو افغانستان د بشری حقونو خپلواک کميسون، د افغان کارګرانو ملی ټولنه، د افغانستان د بشری حقونو او چاپيريال ساتنی اداره، د افغان ښ
آرمان شهر اداره، د ښځو د سياسی ونډی د اجتماعی، کلتوری او پرمختايی اداره، د انتقالی عدالت د همغږی ګروپ، د مهارتونو د ودی مرکز، د افغان ځوانانو د 

ما مرسته کړی ترڅو اپکښی ترسره شی، يون یتری ا٪ کمپاين، د رهبری کميټی په سيمو او واليتونو کې خپل دفترونه کارولی ترڅو خبر ۵٠اخستنی کميټه او 
  .سره شی او د رهبری کميټی مالتړ يی کړیدغه خبری اتری تر

ان، لوګر، ډيالوګ په باميانو، بغالن، بدخشان، دايکندی، فارياب، فراه، غزنی، غور، هرات، جوزجان، کابل، کاپيسا، کندوز، کندهار، خوست، کنړ، لغم 2
پکتيا، سرپل، سمنګان، تخار، اروزګان او زابل کی ترسره شوی  ، پنجشير، پکتيکا،)ګډونکونکو ننګرهار ته راغلی( مروز، نورستان يمزارشريف، ننګرهار، ن

  .دي
  . څخه ډيرو ښځو د ټول هيواد په ديالوګ او بحثونو کی ونډه اخستلی وه  ۵٠٠د   3
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II. د سولی تر السه کولو لپاه اساسی اصول  

  ولملاش وعادی افغاناند  :لوپراخه پروسی ته وده ورک یيو
  

  "اورینه غږ زمونږ، ږ نه نيسیته غو خلکوڅوک هم   څهي"
  

ثبات او د  ه د سولی،ه وويل چی د لومړی ځل لپارلو سرستاي هپد ابتکار و ديالوګ کد هيواد په کچه افغانانو د خل
د ټينګښت  سولیتوګه  يو نظر څرګند شو چی د  هپه مکرر. څخه پوښتنه کيږی  یدوله په هکله  راتلونکیافغانستان  د 

يوکروندګر  خهڅ د اورزګان .شوی دی راګډپه داسی نوښت کی  هم نه دی او نهخبر شوی  په هکله خلک په سمه توګه
  :ويل

کی خلک شامل کړی او د هغوی مالتړ د سولی په پروسه زم ندی چمتو کړی چی داچی حکومت يو داسی ميکاني"
  ."تر السه کړی

  
 فرصت لږاخيستنی لپاره  یډد ون د سولی په پروسه کی ګڼ شمير خلکو دا تبصره درلودله چی ګوندی مدنی ټولنی ته

د زابل . ی پروسی نه ايستل شویبريده د د هتر يو ډير ،، په ځانګړی توګه ښځی او ځواناناو ځينی ډلیورکړل شوی 
  . شویراڅرګند  هم کی نورو سيمو په  دغه نظر د هيواد. ډاګه کړزده کونکی خپل نظر داسی په يو تن  څخه واليت

  
 ; شیوه دعوت خڅ وملکی ټولنکی  پروګرامونوپه مشورو د سال  راولی او بدلونپه خپله رويه کی  ديباحکومت "

هر افغان د  ولډ یمموپه ع.[...] دی د خلکو د غوښتنو سره سم پالن کړی  په هکله  ټول کوښښونه سولید 
. ږ او زمونږ نظر په پام کی نه نيسیهم مو څوک څهيليکن  سولی او ثبات په راتګ کی بنسټيز رول لوبولی شی

چی دوی د  په داسی حال کیتحميلوی  ید سولی او ثبات د راتګ په هکله خپلی طرح خهڅبهر ځينی خلک له 
  ."کو د ژوندانه د حال نه خبر ندیليری پرتو سيمو اوسيدون

  
د حکومت او خلکو تر منځ لوی واټن "د دی څرګندونوسره موافق شول  یړغ ګډون وال د ټولنی د يو د لوګر واليت

کی بيا د سولی په اړه فکر هم نشو  تاو په داسی حال; وجود لری، زموږ رهبران موږ ته نږدی کيدل نه غواړی
  .ډير شمير خلکو په هيواد کی د داسی نظر څرګندونه  وکړه ."کوالی

  
د بيلګی په . په اړه د خبرو پخلی وکړ لونږدی په ټولو مباحثو کی نارينه او ښځو د سولی په ټينګښت کی د رول لوبو

دعام ښوونکو او يا  ،انو، ځوانوړغدوی ليواله دی چی د مدنی ټولنی د  چی په نيمروز واليت کی خلکو ويلډول 
 ټولنید " :داسی وويلنکی ويو ښو نگه چیڅر. یود سولی په ټينګښت کی خپل رول ولوبکی په هيواد  افغانانو په څير

  ".مالتړ د حکومت لپاره ستر ځواک  دی
  
 ديځه سيمه کی، د بيلګی په ډوليپه لو. پيښه ده مهمه هيو "بن کنفرانس"د چی خلکو په ځانګړی توګه يادونه وکړه  وځين

ګټی راوړاندی کړی  او هغه کسانو  و اوښځو په ډاکه کړه چی لومړنی بن کنفرانس د جنګ ساالرانونارينه وشمير ډير 
نظر په پام کی ونيول  د خلکوبايد دويم بن کنفرانس کی  پهچی  ويلودوی . ګرم دی کی رامنځ ته کولوپه د بد امنی  چی
  .جنګ ساالرانونه د  شی

  
خو کی د بحث پر مهال د هيواد په ټولو بر" ومت او خلکو تر منځ د پل حثيت لریمدنی ټولنه د حک"چی دغه نظر

  .واوريدل شو
  

  ."موږ غواړو چی مدنی ټولنه په راتلونکی بن کنفرانس کی زموږ غږ پورته کړی"
  ]مری ولسوالی استوګنکبآد بادغيس واليت د [

  

  ولکوده ورپروسی او ملی يووالی ته  ید افغانانو تر مشری الندی يو
  

د د ا . بحثونو پر مهال خلک په دی نظر ټينګ والړ وو چی د سولی پروسه کی دی افغانان مخ کښ رول ولری ود ډير
 .شی ید سولی خبرو کی شاملدی نور دولت ضد وسلوالی ډلی  او يو حتمی او لومړی شرط په ډول نظر وو چی طالبان
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 اسالمی اصول منعکس شی او دغه د منځګړتوب ايدب یيوی پروسی ک یډير شمير خلک په دی نظر هم وو چی هر
  .الس تر سره کيدای شی والو پهيوازی د اسالمی ګډون بريالی رول 

  
هم ټينګار وکړ او  يی د نړيوالی ټولنی د مرستی غوښتنه وکړه چی په نه الس وهنه وړغ کاپيسا واليت کی د ټولنی په

 په درست هيواد کی دغه نظر." دا پروسه دی افغانان پر مخ بوځی افغانستان يو خپلواکه هيواد دی او د سولی " :وويل
  .را څرګند شو ښکاره ډول په
  

 ډير شمير افغان، هه خبره دړافغانستان د راتلونکی په اد دی په نظر کی نيولو سره چی د سولی په هکله هره خبره د 
 وکی خلکپه لوګرواليت د بيلګی په ډول . یيا لرتړی ته اخپلواک یدی نه هم زياتافغانستان چی و او ښځو وويل نارنيه و

هرڅه  هيواد کی په په موږز نړيواله ټولنهچی  غواړونه  موږ ؛غانستان بايد خپلواکه هيواد ویاف:"ينگار سره ويلټپه 
  ."واک ولری

  
ل راوالړه مباحثو پر مها واړتيا چی يووالی ته وده ورکړی د ډير ته یپروسداسی  یيو یهراو د سولی ملی يو والی 

  .شوه
  

نو  موږ د يو ځانګړی ډلی ګټو ته پاملرنه وکړوکه  ;لروکه موږ ريښتينی سوله ليدل غواړو نو يووالی ته اړتيا "
 ."څه  نه شو کوالی ږمو

  ]یړغد خوست واليت څخه يو ښځينه [
  

ت کی کروندګر، هټی وال، دايکندی واليپه . سميو کی ملی يو والی ته د لږکيو په حقونو پوری تړاو ورکړل شو وپه ځين
د سولی په هره  په شمول مخالفينو سره د خبرو اترو ود وسلوال ښځينه شورا غړی پدی نظر راټول شول چی د او

  .ونيول شی پام کیبايد د افغانستان د ټولو توکمونو منافع په  پروسه کی 
  

کلونو کی د  ٣٠په تيرو ی ګړد ج" :ويلو د ځوانانو د سازمان استازو او ښوونکو مروز واليت څخهيهمدارانګه د ن
دا د افغانستان د ډيرو وګړو لپاره . وړوکی ته بايد ډيره پاملرنه زدی ستون; لږکيو حقونه تر هرڅه لومړی متضرر شوی

  ."ده ه مهمهډير
  

III.  اجزاوید تل پاتی سولی  
  
اجزاوو په اساسی  د د تل پاتی سولی چینارينه او ښځو  افغان مباحثو پر مهال ٧٨ افغانستان په ټولو سيمو کی د د

اقتصادی پرمختګ د قانون د واکمنی نشتوالی،  ، د عدالت اود امنيت خرابيدونکی وضعيت: وويل ،بوخت وو وبحثون
نی او وکی خپريدونکی فساد، د ښو ځپه من چارواکود  وادار وقانون پلی کونکد او  دولتی مامورينو د نشتوالی،

حقونو خوندی د ښځو د  او حقونود  په لوړه کچه بی روزګاری، تر محدوده بريده د بشر يفيت،روغتيايی خدمتونو ټيټ ک
هيوادونو  وهيوادونو او په ځانګړی توګه د ګاونډي ورنيهنيو چارو کی د برتبعيض ، د افغانستان په کوساتنه او احترام،  

  .ه الملونه دیعمد د افغانستان د کړکيچ او بی ثباتی د اوږديدوخوا الس وهنه، ه ل
  
 اشاره ورته مباحثو پر مهال وټول تقريبًا دچی  لړک ډگنرڅعمومی احساسات داسی  یميرمن یکندهار څخه د کور يو د

  :یشو
  

 لهدی  سوله عبارت. ههيواد منابعو څخه ناوړه ګټی اخستنی څخه عبارت نه دد خلکو د وژنی او  بی گناهسوله د "
پاکستان د . ... ښځی د ښځو سره،ی، ړکوخلک يوځايی کار  لټو ،وړکو اوږه په اوږه کارچی  څخهدی 

 ښوونی، اقتصاد او روغتيا دو او د ړک هيواد جوړ خپلاو  ،خارجی او داخلی، ورونه او خويندی ،افغانستان سره
  ."وډيره  هڅه وکړپرمختگ لپاره 

  
د دی ستونځو د حل . سی الملونه دیدوی په اند د شخړی عمده او اساد ډيری پر دی متمرکزی وی چی  خبری خلکود 

  :هکړيادونه و د کابل څخه يو ښونکی چی رنګهڅ. د اينده سولی پروسی لپاره يو هدف تشکيلویپالن  يو په موخه
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که ډاکټر يی ناروغی تشخيص نه کړای شی نو تداوی به  ;دی په افغانستان کی جنګ د يومزمن ناروغی په څير" 
پس له دی ; الری موندلی شو موږ اساسی الملونه او ريښی ومومو نو بيا يی حللومړی بايد  .يی ستونځمنه وی
  ".سوله راتالی شی

  
، ښځو، او ځوانانو وو چی د خلکو د ديالوګ پر مهال ټول افغان نارينه یيا پاي اجزاوید تل پاتی سولی څلور بنسټيزی 

 نشتوالید بی عدالتی او د قانون د واکمنی  ،فساد د ؛نګښتيد امنيت ټ: په روښانه توګه څرګند کړی و په الندی ډول دی
 ته په شمول بشری حقونو د ښځو د حقونواو  ؛ټولنيز عدالت ته عملی بڼه ورکول، اقتصادی پرمختګ او سره مبارزه

  .وده ورکول او ساتل
  

  د امنيت ټينګښت )١
  ."نړی افغانستان ته راغلی، خو بيا هم دوی امنيت ټينګ نه کړای شو هټول" 

  ] خبريال، ګرديز[

 الوگډيد ـ د هيواد په ټولو برخو کی ـ  هر يو چی خپل نظر يی د خلکو  واو ښځ نارينه وو په ټوليزه توګه درست افغان
کال را په دی خوا هيواد کی امنيتی وضعيت  ٢٠٠۵موافق شوی چی د په دی ويلی او يا  داپر مهال شريک کړی 

په کندهار کی ښځو وويل کله چی .  ونکی او ورځ تر بله خرابيدونکی دیاوس مهال وضعيت وير .خراب شوی تدريجًا
په ډيرو سيمو کی خلکو وويل  ."دوی ډاډمن نه وی چی ګوندی بيرته به ژوندی راستانه شی"خلک د کوره بيرون وځی 

ګڼ . یود چی امنيتی وضعيت د تير په پرتله بد تر شوی او د دولت واک يوازی د مرکزی ولسواليو تر بريده محدو
عالی د د سولی اوس يرئ جمهور نیپخواد سولی د نړيوالی ورځ پر مهال د  خلکو د هيواد په مختلفو سيمو کیشمير 

 څرګنده ياده کړه چی د بد امنه وضعيتبيلګی په ډول د  س د برهان الدين ربانی په خپل کور کی وژنهيکميسيون رئ
د دولت وړتيا ډيره روښانه نه ده چی  خوندی نه شی ساتلی نو بيا مهم نفر يو ډيری خلکو وويل که . کویی يښکارندو

  . عام خلک دی خوندی وساتی

نړيوال او افغان و او د مخالفيند وی چی ک احساسداسی د مباحثو پر مهال ګڼ شمير افغانانو په کراتو وويل چی دوی 
او تښتوی  اعداموی او خلک په نښه کوی خلکملکی له يوی خوا مخالفين  .راگير شوی دی منځ کیو په امنيتی ځواکون

چی افغانی کلتور او  کارویداسی ميتودونه  او له بل لوری نړيوال او افغان امنيتی ځواکونه په ناسم استخباراتو والړ
، په ، د شپی لخوا چاپیونهلکه هوايی بريد( کيږیه په پام کی نه نيول ساتن خلکوملکی  د او کيږینه  مذهب ته درناوی

خپل ځانونه خوندی احساس  خلکګڼ شمير افغانانو دا هم ويلی چی تر څو عام  .)ونهتوقيف یکچه نيول او خپل سرلويه 
  .ی، نو بغاوت به ادامه ولریشخوا تهديد ه نه کړی او د نظامی ځواکونو ل

ه کچه افغانانو د هيواد پ. ځواکونو غږ وکړ چی د شپی لخوا چاپی او خپل سری توقيف عمليات ودروی وخلکو په نړيوال
  .ډيريږی هاو بد امنی ال پسی نور په کلکه نظر ورکړ چی دغه الری چاری د شخړی ډيريدو ته لمن وهی

او  وځايون، مذهبی ونی ځايونګچی د ملکی خلکو، د استو وسلوالو ډلو باندی غږ وکړ وخلکو په يو اواز په مخالف
د  کیاو ښځو نظر بيا په ټول افغانستان  نارينه ووګډون والو د بغالن واليت د مباحثی . ودروی کول په نښه روغتنونو

  .خبرو پر مهال راڅرګند او انعکاس ومونده

دی چی د جنګ پر مهال دی ملکی خلکو ته زيان نه رسوی او جنګی  وسلوالو څخه دا وزموږ توقعات د مخاف"
هيواد  د که ريښتينی افغانان وی ـ نو -اميد لرو نهدی سره د دولت ضد وسلوالو  د .قوانينو ته دی درناوی وکړی

افغانستان حکومت سره روغ جاړی  څخه بيرون دی قومانده نه  اخلی او د سولی د رامنځ ته کيدو په موخه دی د
  ".مکه کيږدی او د خپل ويجاړ هيواد په بيا رغونه کی ونډه واخلیځدوی  بايد وسله په  .ته ورسيږی

هيوادونو ـ زياتره پاکستان بلکه  ويډگاوناو ښځو په کلکه  ټينګار کړی چی د  ارينه وون په هيواد کی په  ټوليز ډول افغان
څه وکړی چی د  دوی دا ومنله چی نړيواله ټولنه دی ال ډير. د شخړی په زياتيدو کی مرسته کړی د ايران رول مستيقيما

بور کړی چی د مخالفينو خوندی ځايونه هيوادونو الس وهنه په افغانستان کی بنده کړی او پاکستان په دی مج ويډگاون
هيوادونه په  ۴٠څرنګه دا ممکنه ده چی "په فراه واليت کی يو مشر و پوښتل چی  نگهڅ. ودروی يیوتړی او مالتړ
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د افغانستان په ټولو برخو کی د ګڼ شمير  "؟افغانستان کی کار کوی او د يو هيواد د کړنو مخنيوی کی پاتی راغلی
)  ISI(ی وړانديز وشو چی نړيواله ټولنه بايد په پاکستان او په ځانګړی توګه پر استخباراتی اداری د مباحثو پر مهال د

  .ودروی الس وهنهزيات فشار واچوی چی په افغانستان کی خپله 

چی د سولی او اقتصادی  - او ښځو په افغانستان کی د مختلفو اجنډاو د کارولو په هکله ويناوی وکړی نارينه وو
د خوست واليت يوی ښځينه ښوونکی داسی . ینه لری او دی ته فوری اړتيا ليدل کيږ ليدلوریپاره روښانه پرمختګ ل

  :ويل
  

 يواځی ګڼ شمير هيوادونه د ګڼ شمير نظرونو او اجنډاو سره; افغانستان لپاره يو ډول ستراتيژی شتون نه لری د"
  ."مونږ يو پالن او ټاکلو اهدافو ته اړتيا لرو. دی

  
دوی او عادی خلکو  د ر ډول افغانانو دا نظر څرګند کړ چی دولت او نړيواله ټولنه دی په ګډه کار وکړی چیپه مکر

ملکی خلکو د مخالفينو په  هم به د به د سولی په راتګ کی مرسته وکړی او خلکو وويل دا. ترمنځ واټن راکم کړی
  .مخنيوی وکړیڅخه شامليدو د  ليکو کی 

  
 ورکولوده ی ظرفيت ته او ملامنيتی جوړښتونو 

  
او ښځی چی د خلکو په ديالوګ کی يی ګډون درلود پدی نظر وو چی يو موثره ، باکفايته او  نارينه نږدی ټول افغان

وده ورکړل شی، دا يو مطلوب هدف دی او دا د اينده د سولی ليد لوری، امنيت دی ته  دستگاهواحدی افغان ملی امنيتی 
بی کفايتی چی امنيتی ظرفيت لوړ کړی په نړيواله کچه فساد او   حکومتد . ډيره اړينه دهاو اقتصادی خوشحالی لپاره 

د امنيتی ادارو د لوړی کچی څخه تر ټيټی کچی پوری د فساد يا د زده کړی او سواد نشتوالی پوری [بی کفايته مشرتابه 
  .ته منسوب شوی] تړاو لری 

 
د خبرو پر مهال  سهيل  ،د بيلګی په ډول .منسوب نه دیپوری يت موثر په د امنيتی ادارو يوازی موضوع امنيتد 

پداسی حال کی چی  ،هکال پر مهال په نسبی ډول امنيتی وضعيت ښه و ٢٠٠١ختيځه سيمه کی دا په ګوته شوه چی  
  .اوس مهال وضعيت د پخوا څخه ډير بد دیخلکو وويل . ملی پوليس او ملی اردو هغه مهال پياوړی نه وه

  
په يو شمير سيمو . نله، په هر حال پياوړی او غښتلی ملی امنيتی ظرفيت د ښه امنيت او سولی اړينه برخه دهخلکو وم

ته  "امنيتی مشر تابه کی  بدلون"چی دا  ;کی د بيلګی په ډول په اروزګان کی امنيت کی يو څه ښه والی تر سترګو شوی
س کی يو نفر کوالی شی چی په سيمه کی امنيت او د ار چی د امنيتی اداری په څرګنديږی دا له دی څخه ،منسوبيږی

خلکو په مکرر ډول ويل چی د کمزوری امنيتی ادارو عمده المل  فاسده رهبری ده چی په . قانون واکمنی اغيزمنه کړی
 .رامنځ ته کيږی نشتوالیپايله کی نا امنی او د قانون واکمنی 

  
چی روانه شخړه به هغه مهال پای ته ورسيږی چی بهرنی ځواکونه  ويلود نړيوالو د شتون په هکله ، ګڼ شمير خلکو 

ځواکونو او مخالفينو تر منځ درندی نښتی  وځانګړو برخو کی د نړيوال ود دی انديښنو سره چی د هيواد په ځين. ووځی
و ثبات په شک پر ځای پاتی دی، ګوندی چی دوی به امنيت ا اړهرامنځ ته کيږی، د ملی امنيتی ځواکونو د ظرفيت په 

نو روزنی ته  ډيره يو شمير ګډون والو وويل چی نړيواله ټولنه دی د ملی امنيتی ځواکو. ډاډمنه توګه ټينګ کړای شی
  .پاملرنه وکړی

  
يو شمير خلکو د خبرو پر مهال  .لنظرونه تر سترګو شو راز رازکال کی د نړيوالو ځواکونو د وتلو په هکله  ٢٠١۴په 

چی  پاتی شی ټولنه هيی ومنله چی تر څو تل پاتی سوله نه  وی ټينګه شوی تر هغه دی نړيوالخپل نظر شريک کړ او دا
ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه، خو يو شمير د ممکنه بدو  وډير شمير ګډون والو د نړيوال. توپير درلود سره نظرونو

تر ټولو اساسی عنصر چی د سولی "د نورستان واليت د پوهنی رياست يو مامور ويل . پايلو په هکله بد بينه وو
که دوی  ووځی دلته به خپل منځی زه دا هم وايم . ځواکونو او نړيوالی ټولنی شتون دی ومخنيوی کوی هغه د نړيوال

  .دی ته ورته نظرونه  په  درست هيواد کی  څرګند شول ."جنګ وی
  

 ته اړتياله منځه وړلو د واکمنی د نشتوالی قانون د فساد، بی عدالتی او  د) ٢
  

  "افغانی ټولنی سرطان دی د" د واکمنی نشتوالیقانون د 
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  )غړیيو  شوراد کندز واليت  د(
  

 ه ګرمهلينو په منځ کی يووقانون پلی کوونکو مسؤ ځانګړی توګه دپه  –او فساد  د واکمنی نشتوالیقانون د بی عدالتی، 
 حکومت دپه کچه دا ومنله چی  نړی د نارينه تقريبا افغان ښځينه او. ه کچه څرګنده شویپټول هيواد  چی د هوموضوع 

وضعيت سره و دی چی ورځ تر ورځی خرابيدونکی امنيت ا خهڅ برخه کی زياته کچه فساد يو له عواملو ههر په
يوی اصلی ستونوی  سولی ساتلو برخه کی د افغان امنيتی ځواکونو رهبری کی فساد، د ځانګړی توګه دپه  .کوی مرسته

  . کند شویپه توګه څر
  

ملی  په کچه، خلکو ويلی چی په فساد ککړ چارواکی دنړيوالو مرستو زياته برخه تس نس کړی، شخصی ګټوته د ددهيوا
نړيوالو مرستو ونشو کړی خپلی موخی چی امينت د خلکو وويل افغانستان سره . او ټولنيزو ګټو پرتله لمړيتوب ورکوی

زياتو افغانانو ويلی چی عدالت د سولی د . ترالسه کړی ،ا وهيتو پراخګټو خدمتونو وړاندی کول ا وټول راوستل، د
يو سپين د نيمروز واليت  د". سولی نور عناصر خپله رامنځه کيږی د "ابادولو خښته ده، که چيری عدالت تامين شی 

  :بيان شویو له خوا هم ګډون والهيواد په کچه د نورو  ږيری نظر چی د
  

دی، که چيری مونږ وغواړو چی خپل هيواد کی سوله ولرو  مهم عنصر او يو عدالت د هری ټولنی لمړنی"
  ".پکارده چی عدالت ولرو

  
دی برخو  د. بيوزلی زياته کړی حکومت په ټولو برخو کی ديزو برخو کی خلکو تاکيد کړی چی زياته پيمانه فساد ديلو

ښه حکومت داری، امنيت،  فغانستان کی داپه دی چی  خهڅو له اصلی عوامل او ښځو ويلی چی فساد يو وو نارينه
بادغيس واليت اب کمری ولسوالی اوسيدونکی الندنی نظری ورکړی چی  د. پرمختيا او سياسی ثبات مخنيوی کوی

  :دهيواد په کچه څرګند شوی
  

روان حالت څخه ستومانه يو، هر څوک په فساد ککړ دی او خلکوته عدالت  د لهريښتينی توګه دهيوا په مونږ"
محلی ټولنيزو  ښځی د. مونږ هيڅ نشو کوالی. بيوسه پاتی دی قربانيانقاتل ازاد بازار کی ګرځی او  يو. تهنش

  ".ی محکمو له خوا وژل کيږی او حکومت دی موضوع ته پاملرنه نه کویيصحرا
  
ارنواالن يلی چی ګڼو ولسواليو کی محکمه او څوبدخشان په واليت کی چی زياتی لری پرتی ولسوالی لری، خلکو  د

قانون پلی کوونکو اداراتو  د. یخپلو شخړو حل په موخه مجبور دی چی دشخړو دوديز ميکانيزم ته مراجه وکړ د. نشته
بغالن واليت يوی ښځينه حقوقی خدمتونو  ډير له خوا څرګند شوی چی د فساد لوړی کچی شتون تشويش د او قضا کی د

  :وړاندی کوونکی په وينا کی خالصه کيږی
  

له داليلو چی خلک  يو. دولت فاسد ترينه اداری دی د) څارنوالی، او محاکم پوليس،(نون پلی کوونکی اداری دقا"
  ." پراخه فساد شتون دی شخړو عنعنوی حل الرو ته مراجعه کوی، عدلی او قضای اداراتو په منځ کی د د

  
ستونزه د جنګ سره  ځينی دا و؛يتونه پراخه ه هلکه شکاپ الیشتود واکمنی د نقانون  افغانستان کی دپه جنوب کی، په 
دغه موضوعات عام خلک متاثره کوی په . ير فاسده دی او قانون نه پلی کيږیډی سيستم يقضا" :وايیاو داسی  تړی

 لپارهعدالت  د ته ی طالبانويقض یترجيح ورکوی چی خپل ځانګړی توګه هغه خلک چی ولسواليو کی ژوند کوی،
  ."يوسی

  
ن قانو دهغی په ان د". یفساد او رشوت پوری تړلی د قانون پلی کيدل د د"ی ښځی په باميانو کی وويل شو یيوی راستن

خلکو وويل ترڅو . ټول هيواد په کچه نقض شوید بلکی  دی و له لوری پلی شوی نهاړوند قانون پلی کيدونکو ادار د
  .عدالت ترالسه کړیچی يوتن رشوت ورنکړی ياهم قوی حمايت ونلری نشی کوالی چی هيڅ ډول 

  
په ټول هيواد  واو ښځ و نارينه. کی ښودل شوی زور مندانو معافيت په زياتو بحثونو د همدارنګه قانون ته نه درناوی او

کاغذ پرمخ شتون لری او شکايت کوی چی مشهوره جنايتکاران او جنګساالران التر اوسه د کی ويلی چی قانون يواځی 
باندی  بيا هم دی نظر .باندی منفی اغيزه لری په اعتبار افغانانو ددغه حالت . لری ړی مالتپه مرکز او والياتو کی سياس
ټولنی يوغړی  فاصله الزياتوی لکه څرنګه چی د هموجود افغان حکومت او ولس تر منځ  تاکيد کيږی چی دغه حالت د

  :په پنجشير واليت کی څرګنده کړه
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کوی، که چيری ه خلکو ستونزوته پاملرنه ن حکومت د .فاصله شتهحکومت او ولس ترمنځ  افغانستان کی دپه "
  ." رهبران خلکو ته پاملرنه ونکړی نو خلک به قانون ته احترام ونکړی

  
مونږ يو ريښتينی اسالمی "ويل يی او و" حتی زمونږ قانون جوړوونکی قانون ماتوونکی دی"دوی موافقه وکړه چی 

  ."حکومت غواړو
  
 يو دهقان وينا او د اچين ولسوالی د د ننګرهار واليت د. ورځی موضوع دهد هری  هخوری يوفساد شتون او خويش  د

  :بادغيس واليت داوبو رسونی اداری کارګر يو عمومی تشويش بيان کر
  

. دولت کی ټول بستونه خرڅيږی. معاش ترالسه کړی بمناس وظيفه او هيو شخص بايد پيسی ورکړی ترڅو يو"
  ." ټ نه مقررکيږیشايستګی پر بنس خلک د

  )ننګرهار واليت، بزګر(
  

دی حالت څخه رنج ه وظيفی نااليقه کسانوته دروابطو اوفساد پربنسټ ورکول کيږی نو خلک ل یکله چی ښ" 
دغه خلک . ضعيفه حکومتداری عامل دی فساد د. فساد ترويج باعث ګرځی بی ثباتی، نارضايتی او د وړی او د
  ."ه هم قانون ته ته احترام کوی او ن نه مشرانو

  )داوبو او بريښنا اداری کارمند، بغالن واليت(
  

ته پاملرنه  مسئلی مبارزی دفساد سره  بن راتلونکی کنفرانس بايد چی د يوشمير واليتونوکی خلکو تاکيد وکړ چی د
الل اباد ی چارواکو باندی تمرکز وکړی لکه څرنګه چی په جيقانون پلی کوونکی او قضا ځانګړی توګه دپه وکړی، 

  :ښار کی يوصراف تاکيد وکړ
  

افغانستان ټولی بدبختی  د !تير کنفرانس په شان اوسی، مونږ يی نه غواړو بن راتلونکی کنفرانس د که چيری د"
  ."شی، نو سوله نشی راتللیه تطبيق نشی او قانون ه که چيری فساد له منځه الړن.(...) له همغه ځايه راغلی

  

 تګ او ټولنيز عدالت ريښتنی اقتصادی پرمخ )٣
ه اوسی نو ښاقتصاد  یافغانانو دسولی، امنيت او پرمختګ ترمنځ اړيکو باندی تاکيد وکړ او ويی ويل که چير وزيات
خلکو ټول هيواد کی تاکيد وکړ چی . شی سوله حمايه کړی او پياوړی امنيت اقتصادی پرمختګونه قوی کویی کوال

ورو او اظه حد جغرافيايی لبيوزلی، . پاره يومهم ضرورت دیاثباته سولی لافغانستان ب متوازن اقتصادی پرمختګ د
متاثره کړی خدمت رسونه نامناسبه تخصيص، او پراخه کچه فساد د منابعو ه کچه بيکاری، تغير متوازن پرمختګ، زيا

افغانان پدی عقيده اکثر . يادو ستونزو ته رسيدګی وکړی یاو حکومت په دی نه دی توانيدلی چی په تيرو لسو کلونو ک
 لکه چی د. هميشنی توګه ښه نشیپه عامو خلکو اقتصادی حالت  چی د چی باثباته سوله ترهغی نشی راتللی ترڅو وو

  ."بی ثباتی يوعامل دی نابرابری خپله د"يو ښوونکی داسی وويل  خهڅتخار واليت 
  

  :رمنځ اړيکه داسی بيانویت تيپرمختګ او امن بلخ واليت کی دولت سره يوځای شوی پخوانی طالب د
  

محل خلکو په مالتړ هلته ژوند  مالتړ، ما د سره وم پرته له پاکستان د خواوشا دوه کلونو راهيسی زه طالبانو"
هغوی امر په  ځانګړی توګه دپه پاکستان له مداخلی پوه شوم،  افغانستان په چاروکی د پدی اخرو کی د. کاوه

زما . دولت سره يوځای شم چی ی مشران په نښه کړی نو ما پريکړه وکړهنه کوی چوهکله چی طالبانوته الرښو
وړ او جو الزمه امکانات منطقه برق، اوبه او صحی کلينک نلری هيله لرم چی دولت مونږ سره مرسته وکړی ا

  ."زما خلکو ته پاملرنه وکړی
  

لکه د  اشاره وکړهول هيواد کی پرمختګونو په هکله ټ ړی توګه په امن لرونکو سيموکی، دګځانپه ، وخلک وځيني
فارياب واليت څخه داسی  يوی ښځينه ښوونکی د. کی جوړ شوی دول هيواټښوونځيو، سړکونو، او روغتونونو چی 

  :وويل
  

رژيم  طالبانو د سته دوافغانستان ټول بنسټيز جوړښتونه وران کړل، ولی خوشبختانه ور ړو دګدری لسيزو ج"
افغانستان ټول  ملګروملتونو په مالتړ دوهم ځلی دد ومت رامنځته کړ، کوم چی ، افغانانو يو حکڅخه نسکوريدو

 د. يو انپرمختګونو شاهد تراوس مهاله، مونږ په هره برخه کی د. ټولنيز، سياسی، اقتصادی سيستم رامنځته کړ
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افغان ملی اردو  افغان ملی پوليسو او د مرکزی حکومت رامنځه کيدل، نوی اساسی قانون، د يو بيلګی په توګه، د
. لويو السته راوړنو څخه دی هغوی روزنه د لو نظامی وسايلو او دلت هغوی سمبالول په پرمخ جوړول او د

مخابراتو  د. په زرګونو پلونه، سړکونه، صحی کلينکونه، او ښوونځی په افغانستان کی اباد شوی سيره پر دیبر
افغانستان تقريبا ټولو ښارونوکی  او انترنيت لرو چی دی نپه برخه کی نن ورځ مونږ مختلفی مبايل تلفون کمپ

زيونی يشخصی تلو دی په نتيجه کی د.... بيان آزادی په افغانستان کی يوه بله لويه السته راوړنه ده  د. شتون لری
 حق په ترالسه کولو معلوماتو د افغانستان ټولنی سره د ستيشنونه رامنځته شول، کوم چی د يیاو راډيو هچينلون

  ."کی مرسته کوی
  
ډالرو مرستو سره  نوهغه ملياردو السته راوړنی د په نښه کړل ولی دا هند پرمختګونګځينو څر ګډونوالو اکثريت د

ټول هيواد په کچه تاکيد  او ښځو د وو نارينه. لسو کلونو کی په افغانستان کی مصرف شوی ودی چی تيره مساوی ن
کيفيت  روغتونونو او ښوونځيو جوړيدل بلکی د مخی نه اندازه کيږی لکه دکميت له  پرمختګونه دی يواځی د چی وکړ

  .سطحی څخه په ټيټه کچه ترسره شوی رضايت د خدمات اندازه شی چی د دا يدله لحاظه هم با
  
روغتيا  تخار واليت خلکو وويل چی تيرو لسو کلونوکی زيات شمير ښوونځی او روغتونونه جوړ شوی که څه هم دد 

. حقونه متاثره کوی کيفيت له لحاظه دا مسلکی ښوونکو او ډاکترانو نه شتون د حق ته الس رسی شته ولی داو تعليم 
مسلکی داکترانو  غتون لری چی دوباميانو واليت مرکز باميانو ښار کی خلکو وويل چی دوی يواځی يو ر همدارنکه د

  .کوی کيفيت له لحاظه متاثره د خدماتدغه او دوا کمبود سره مخ دی چی 
  
ګډونوالو . په برخه کی يو تقسيمات هم راڅرګند شول پراختياد ښارونو او کليوالو سيمو  بحثونو په دوران کی د وزيات د

 ته چی د پدی نظر تاکيد وکړ چی اساسی خدماتوته الس رسی په ځانګړی توګه کليوالو سيموکی محدود دی نسبت دی
سطحی ښه  ژوند د خلکو د و خلکو وويل چی مجموع کی حکومت دډير. ل شویوورک يتوبړلومته  ښارونو پراختيا

بغالن واليت يوی ښځينه  ندوی وو دګټول هيواد په کچه څر نظرچی د يو .والی په برخه کی کافی اندازه څه ندی کړی
  :نرسی داسی بيان کړ

  
نستان په زياتو کليوکی افغا د. حکومت بايد چی روغتيايی خدمتونه ټول افغانانوته مساويانه توګه وړاندی کړی"

السه  لری چی زيات شمير کوچنيان او ميندی خپل ژوند ده خلک روغتيايی اساسی خدماتوته الس رسی ن
  ." ورکوی

  
په سيمه کی  یاځوويل چی د حکومت د محدود کنترول سره يو  وول په نورستان کی خلکډسيمو کی د مثال په  ونځيپه 

خدماتو ته د خلکو الس رسی په پرمختيايی پروژی تطبيق نه شی او يت کی په دی والناامنی د دی المل شوی چی 
يز حقونه متاثره کوی بلکه نارضايتی، ټينگار سره وويل چی دغه حالت نه يوازی بنسټپه  وخلک. یکړسختی سره متاثره 

 ه خپلو ليکو کیخلک په اسانی سره پچی کوی  سره مرسته مخالفينو دن ال زياتوی او ټوا ځد دولت او خلکو تر من
  .یکړ استخدام

  
  :يو دينی عالم په نورستان واليت کی حالت داسی بيان کړ

  
قانون واکمن نه  .يم، او روغتيايی اسانتياوی نشتهتعل سړکونه، بريښنا،. نورستان کی هيڅ پرمختګ ندی شوی"

  .دی هسلنه خلک بی سواد ٩٩تعليم نه شته او . دی
  
ونه پريمنځلی او دوی زمخالفينو زمونږ ماشومانو مغ" :ونکی داسی ور اضافه کړهعالی ليسی ښود نورستان واليت  د

  ."ی چی افغانستان کی جنګ صحيح دیته زده کړه ورکو
  

 دد ولسوالی سره ، لکه واميده و کاوه نا يی په کی هغه حالت څخه چی ژوند واليت کی خلک د په د اورزګان همداشان
يايی خدماتو نه تمناسبه روغ ، دنمارکيټ نه شتو محلی توليداتو لپاره دد دوی د  سړکونو له وجهیل شويو خرابو نښلو

خلکو ويره وښودله چی داحالت دخلکو او حکومت . ه تعليمی نظام د ټيټی زده کړی ښوونکو په شمولفشتون، او ضعي
هغه سيموکی چی جنګ هيواد په کچه منعکس شوی وو په ځانګړی توګه د ياد نظر ټول . ترمنځ شته واټن الزياته وی

  .حکومت حاکميت کم وو او يا دوو 
  

 په ته تقسيم کړی ندی او هيواد ټولو برخو ځينو خلکو يادښت وکړ چی حکومت پرمختيايی مرستی مساوی توګه د
ټولنی غړی پدی هلکه زيات حساس  باميانو د ځانګړی توګه دپه . ورکړل شوی له مخی نامناسب ډول قومی ملحوظاتو
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يانو يو اوسيدونکی داسی وويل چی زيات رقم پيسی په ناامنه سيمو پرمختګ کی مصرف شوی چيرته چی بام د. وو
ددی قوم پالنی . پداسی حال کی چی باميانوکی چيرته چه امنيت ښه دی هيڅ ندی شوی"مخالفين يی له منځه وړی، 

  ."موضوع پربنسټ باميان خلک جال شوی
   

  .ا اړتيا په هلکه خبری وکړیيمتوازنی پراختيوشمير بحثونو په دوران کی خلکو د 
  

او دخلکو  دی و په ځينو ګروپی بحثونوکی وويل چی مرکزی او محلی اداری په مجموع کی غير موثرهنارينه او ښځ
او جنګساالری دهيواد په ) دخپلوانو پلوی کول( سطهاډيرو وويل په اداراتوکی فساد، و. ريښتينی اړتيا سره اړيکی نلری

ټول هيواد کی خلکو ګډه سره  دفساد په وړاندی . قانون حاکميت او اقتصادی پرمختګ کمزوری کړید څينو برخوکی 
لکه چی دننګرهار واليت بهسودو ولسوالی يو . بنسټيزو خدمتونو څخه مخنيوی کوی خفګان ښودلی کوم چی ددوی د

  :ده کړهداسی څرګن مامور
  

کوم مقدار پيسی . کرهڼی ته بايد چی پراخيتا ورکړای شی. ته اړتيا لرو خدمتونو ومونږ امنيت، تعليم او متوازن"
کيږی بلکی محلی اداری له خوا ملکانوته  لته نه ورکو خصيص ورکوی ټولو کورنيوتچی حکومت ولسواليو ته 

  ." انتقاليږی څوک چی بيا هغه خپل جيب کی اچوی
  

توګه ښودل ه فقر اصلی عامل پ زياتو افغانانو د کموالی او د پرمختګونو د خدمتونو مسؤلينو په منځ کی فساد د دعامه
  :دپلخمری ښار يو سپين ږيری هغه نظر چی ډيری خلکو سره وو داسی بيان کړ. شوی

سلنه دافغانستان  ٪٧۵چی افغانستان تيرو لسو کلونوکی ترالسه کړی، تراوسه  سره ملياردونو ډالره مرستو د"
هيواد . دوی په ژوند کی ندی ليدل شوی کرښی الندی ژوند کوی او درضايت وړ بدلون دتر فقر  اوسيدونکی د

کی يو ځانګړی شمير افغانان چی دافغانستان حکومت کی لوړو چوکيو کی کارکوی يا کولو يی يا جنګساالران او 
  ." وی، دافغانستان دننه يا خارج کید لوکس موټرو او بلډنګونو خاوندان ش وو قاچاقبران

  
فساد ککړ دی بايد  په فساد پروړاندی مبارزه وکړی او هغه خلک چی ټول هيواد کی خلک په حکومت غږ کوی چی د

شوی پيسی په فساد  وړکړلنان ترالسه کړی چی يدوی همدا رنګه وويل چی نړيواله ټولنه بايد اطم. سزا ورکړی شی
که چی ه ړکی ګډون درلود تاييد ک وټول هيواد کی افغانانو چی دخلکو خبر.  نه ورځی هککړ دولتی چارواکو الس ت

  .چيری دعامو خلکو اقتصادی حالت ښه نشی نو هيواد کی هميشنی سوله نشی راتللی
  

 او ترويج ړبشری حقونو مالت د) ۴
  
په شمول د ښځو حقونو او دښځو پر  ټولو بشری حقونو مالتړ او ترويج يز افغانستان له پاره ده ابا ثباته او سول د

زيات . يو اساسی عنصر په توګه ښودل شوی ډول توپير او سرغړونو له منځه وړل په متواتره توګه د هر وړاندی د
توګه دافغانستان ټولو اتباعو بشری حقونو  همتواترپه افغانانو . پرحقونو هم تاکيد وکړ) اقليتونو(کيوږل شمير خلکو د

 يايی خدمات، کار او دتتعليم حق، مناسب روغد ځانګړی توګه په ، په ګوته کړهاحترام ته اړتيا  ترويج او مالتړ،
  .اړين وګڼل يی شخصی امنيت حقونه

  
خاصه توګه په بشری حقونو په برخه کی پرمختګونه شوی  توګه ټول هيواد کی يو ذهنيت موجود وو چی د هټوليزپه 

 د وخلک وعامد عين حال کی خلک يوشمير ستونزو يادونه هم کوی چی . ویدښځو حقونو په هکله پوهاوی کچه لوړه ش
دقانون حاکميت [شتون او عدالت ته نه الس رسی ه قانون حاکميت ن لکه د. الس رسی مخنيوی کویته د هغوی حقونو 

  ]او عدالت برخه وګوری
  

دی شوی او ه ته احترام ن ښځو حقونو ت دی چی ديتوګه نيمروز واليت کی وويل چی دايو واقعه بيلګی پ د وځينی خلک
ټول هيواد په کچه  نارينه او ښځو د. لويت په توګه وپيژندلی شیودا ضروری ده چی دښځوحقونه بايد د يوه جال ا

 وا يوغړی په بحث کی دټولو ګډونوالدکنړ واليت دعلماو شور. پوهيدل چی دښځو حقونو مالتړ او احترام ندی شوی
  :داسی بيان کړ نظر

  
دی اړتيا شته چی يو افغانی قانون پلی شی په کوم کی  د. ضروری ده چی دښځو حقونو په هکله فکر وکړو اد"

  ." قانون په وړاندی مساوی توګه وړاندی وينه کړی اوسی نه د چی ښځی او نارينه حقونو
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  :ښځينه حقوق پوهی بغالن واليت کی داسی بيان کړ ینظر يو ود ډيرو ګډونوال همداشان
  

ت يای شی چی دخپل تابعړمت ټول افغانانوسره  دښځو په ګډون بايد چی يوشان چلند وکړی او دوی بايد وکحکو"
 ښځی سره بايد د. حقونو څخه په انفرادی توګه يوشان استفاده وکړی نه د جنسيت، قوميت، يا نژاد پربنسټ

سی چارو کی بايد دجنسيت پربنسټ دوی شتون په ټولنيزو او سيا شی او ده وند په شان چلن واتباع درجیدوهمی 
د  و تهمعيارون وبشری حقونو ټولد ژوند ټولو چارو کی قوی شتون ولری او  دوی بايد چی د. سمبوليک نه اوسی

  ." شیوطبيق کوونکی مسؤليونو له خوا احترام تقانون 
  
دوی ټولنی له پاره  دوی او د بحثونو په بهير کی داجوته شوه چی يوشمير افغانان پدی نه پوهيدل چی بشری حقونه د د

مساوی توګه حقونه تضمين شی پرته له نژاد، جنسيت،او  و تهوويل چی بايد افغانان زيات شمير خلکو دا. څه معنی لری
  .وی معيارونو پربنسټ داسالم چتر الندی په نظر کی نيولو څخه او بايد د تړيوالو داو  جغرافيوی موقيعت

  
 زمونږ د" دامپرياليزم يو وسيله ده"خارج څخه راوړل شوی دی او  بشری حقونه دنور خلکو که څه هم وويل چی 

سنتی فرهنګ سره سمون نلری ولی يوشمير خلکو بيا وويل چی الزيات عامه پوهاوی له پاره ضرورت شته چی عام 
  .خلک او دټولنی متنفذين په ځانګړی توګه لری پرتی سيموکی خلک پوه شی

  
حسابدهی دغه دری لسييزو جنګ ته ه څرګنده کړه چی يواځی عدالت او کی ګډون درلود هلي ثحنژدی ټولو خلکو چی ب

تير وخت جنګی جنايتکاران  که چيری دچی ود ښګډونوالو خپل تشويش و کوچنی ډلی دی يو. ی شیادپای ټکی ايښود
نظر  وغړی دايټولنی  ت دوالي هفرا د. ، تحقيق او مجازات شی شايد چی بی ثباتی زياته او جنګ دوام ومومیبتعقي

  :داسی بيان کړ
مونږ شايد تبعيض رامنځته . ته ورسيږو یکله چی مونږ تير جرايمو په هکله عدالت پيل کړو، نشوکوالی سول"

  ." مونږ نشو کوالی تير جرايم راوکاږو دا شايد چی وضيعت ال پسی خراب کړی. اوسیواتحاد  بايددلته . کړو
  

 جدی جرايم ترسره کړی لکه ديی هغو له پاره چی په تير وخت کی  ه څه هم معافيت ديوعام نظر شتون درلود چی ک
توګه دهيواد شمال ختيځو سيمو ه دبيلګی پ. وه نشیفع بايدبشريت ضد جرايم، او بشری حقونو څخه جدی سرغړونی 

چی دبشری حقونو جدی کی خلکو ټولنيز عدالت ته ترجيح ورکوله او ويل يی چی بايد دټول افغانستان په کچه هغوی 
ياد ." ټول جنګساالران بايد مجازات شی"لوګر واليت کی خلکو تاکيد وکړ چی . سرغړونی کړی بايد چی معاف نشی

  .شوی ندګټول افغانستان په کچه څر نظر د
  

IV. څنګه کوالی شو چې سوله او بيا پخالينه تر السه کړو   

  کې شامل شی ويداړتيا ده چې مخالفين او طالبان  د سولی په ټينګ
  

که څه هم ډير خلک چې د خلکود خبرو اتروپروګرام کې يې برخه اخستی د سولی د پروسي په شونی برياليتوب شکمن 
د بيلګی په توګه امن، د قانون حاکميت، اقتصادی نيکمرغي  وبرخ ومهمد چې دی خو عامه توقع داده چې حکومت بايد 

او دومداره سولی په لور کار د جګړی د پای ته رسولو  تر څنګ مختګاو پرمختګ او د بشری حقونو ساتنه او پر
برخه اخستی وه په دی نظر ؤ چې دا  يی څخه د ډيرو خلکو چې د خلکو د خبرو اتروپه پروګرام کې ١۵٠٠د   .وکړي

طالبانو  ډيرو دا هم وويل چې د. چې مخالفين د طالبانو په شمول د سولی د ټينګيدو په نوښت کې شامل شي هالزمی د
  .ځينی غړی بايد د بن کنفرانس ته دعوت شي

  
  :الندی بيانيی هغه نظريی منعکس کوی چې زښته ډيرو خبرواترو کې وړاندی شوي

  
دی لپاره چې جګړه په افغانستان کې ودرول شی حکومت بايد د مخالفينو سره خبری وکړی او د دوی نظر  د″

تر څنګ ولرو ، او دا به يواځينی  وی هم د حکومت د استازموږ ترجيح ورکوو چې د مخالفينو استاز. واخلی
  ″ .چانس وی ترڅو له دوی سره  د سولی او بيا پخالينی په اړه په ډانګ پييلی خبری وشي

  ]د ټولنی غړی، کندوز واليت[
  

څخه دا زه د افغانستان له حکومت . په افغانستان کې ملی بيا پخالينه يواځينی او د دوامداری سولی وسيله ده″ 
حکومت .  توقع لرم چې يو مشروع حکومت تاسيس کړی ، کوم چې د خلکو لپاره روڼ او ځواب ورکوونکی وی
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زه له مخالفينو څخه د . بايد اداری فساد او د قانون څخه سرغړونه د حکومت په سيستم کې له ريښوڅخه  وباسی 
  ″.ينی په پروسه کې شامل شیمسلمانانو په حيث توقع لرم چې د افغانستان د سولی او بياپخال

  ]د مدنی ټولنی ښځينه غړي، فارياب واليت[ 
  

ترڅو سوله په افغانستان کې راشي، خو دغه  وکړیکه څه هم خلکو وويل چې حکومت بايد ټول هغه اړين اقدامات 
طالبانو سره  دوی همدارنګه وويل چې د. اقدمات بايد په  افغانستان کې د ټولو توکمونو د خلکو د ګټو په اساس وی

  .بايد د تيری لسيزی السته راوړنی، لکه د ښځو د حقونو په برخه کې پرمختګ، ساتنه وشي و کیخبر
  

د ولس  دوی  - و او ښځو وويل چې مخالفين په داسی موقف کې ندی چې له حکومت سره مذاکره وکړیه يوشمير نارين
  .کړوره خبری دی په کلکه مالتړ دی پالسی څخه چي له پاکستان سره خبری  د طالبانو س مشر د

  

  اړتيا ده چې عام افغانان د سولی په پروسه کې شامل شي
  

د هيواد په سطحه خلکو وويل چې حکومت د خلکو مالتړ ته اړتيا لری تر څو له معنا ډکه او دوامداره سوله تر السه 
  . ندی اصرار وشوالی او د حکومت او د افغانستان دخلکو ترمنځ دوه اړخيزه همکاری باويو. شي

  
. ه کړ چې د سولی لپاره به کار کویګډاو، ښځو او ځوانانو د ژوندانه د ټولو برخو څخه خپل تعهد په ه ونارين

″ يوی شاعری او ليکوالي وويل . ژورناليستانو سهيل ختيځ کې د عامه پوهی په لوړوالی کې د خپلی ونډی يادونه وکړه
ختيو پوه شی د سولی موضوع په خپلو شعرونو، بی په ګټو او د جګړی بدددی لپاره چې خلک وهڅول شی چې د سول

  ″.و کې ځايومونلنډو کيسو او طنز
ه پځوانانو او د ښوونځی استادانو همدارنګه وويل چې دوی کوالی شي د سولی موضوع ګانی په ټولګی کې د هيواد 

  :څنګه چې يو زده کوونکی په څرګند ډول وويل . کچه را پورته کړی
  

موږ تيار يو چې د خپل .  تير جوړوی توګه د پوهنتون محصلين زموږ د ټولنی د مال هلوستی خلک په خاص″
موږ د افغانستان راتلونکی . هيواد په ابادی او د ژوندانه په ټولو برخو کې خدمت وکړو نه تنها سوله او امن

  ″.جوړوو
  

  :ړاباد څخه يو محصل هم په ځوانانو غږ وک دعد کنړ واليت ، اس
  

 وددی لپاره چې په ښوونځيو او پوهنتونونو کې دسولی د پروسی په اړه د پوهي کچه لوړه شی او نور خلک″
لی ترڅو د يوی لسيزی السته راوړنی له السه الړی نشی نو ځوانان خوا هدعوت شی چې په دی پروسه کې برخ

چت کړی ترڅو وه خپل اوازونه اکوالی شی چې کمزوری حکومتداری او د قانون د حاکميت د نشتوالی په اړ
د کار زمينه بايد ټولو ته برابره شی په خاصه توګه هغو کسانو ته چي . بشری حقونه د ټولو لپاره تضمين شي

  ″.کمزوری اقتصادی حالت لری  تر څو هغو د دولت ضد فعاليتونو سره يوځای نشی
  

موږ ″ يو کاريګر د پکتيکا واليت څخه ويلی . لګوته کړډيرو خلکو دينی مشران د سولی لپاره د يو کتليست په  توګه په 
که دوی د سولی په اړه خبری کوی دا . نيسو ږموږ په ښه شان د علماو خبرو ته غو. يو عنعنوی او دينی ټولنه لرو

  ″.ډيری موثری دی
  

رخه واخلی او د دينی او قومی مشرانو خپله تياری ښودلی چې دوی کوالی شي په فعاله توګه د سولی په پروسه کې ب
د . ټولنی د راز راز برخو ترمنځ پل جوړ کړی ترڅو مخالفينو او لوستی خلکو ته د سولی د مفهوم په اړه پوهه ورکړی

  : پلخمری څخه يوه عالم  وويل
  

په اسانی سره کوالی شی دا اوسنی حالت بدل کړی او خلک وهڅوی ترڅو د سولی په ] دينی مشران[ هغوی ″
د خپل نفوذ څخه په ګټه اخستنه کوالی شی چې خپلو پيروانو په خاصه  هدوی همدارنګ. کړیپروسه کې ګډون و

په دی توګه موږ . ودروی او يوبل ته بښنه وکړی جګړهالرښوونه وکړی چې دی توګه هغه چې په جګړه بوخت 
  ″.کوالی شو ملی يوالی د هيواد په کچه ترالسه کړو
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و ويلی چې تنها نړيواله ه يو شمير نارينوو يلی سيمو کې په الره اچول شوی په ځينو مباحثوی ګروپونو کې چې په سه
  .دیه دا نظر په ټول هيواد کې عام ن. ټولنه کوالی شی چې سوله راولی

  
په ځينو نورو سيمو کې خلکو ويلی چې دوی تيار دی چې د سولی مذاکراتو مالتړ وکړی مګر دوی يادونه کړی چې 

د کنړ واليت د دانګام ولسوالی يو قومی مشر تَاييد کړی چې د هغه ټولنه تياره . خطره ډکه وهدغه وظيفه په تير کې له 
موږ کوالی شو چې د طالبانو سره . ده چې د سولی په ټينګولو کې مرسته وکړی ولی موږ د حکومت مالتړ ته اړتيا لرو

ړه چې په نتجه کې ځنی قومی مشران موږ پخوا هڅه وک. خبری وکړو ولی نړيوال ځواکونه او حکومت دا نه غواړی
  ″ .سته تردی چې موږ طالبان د سولی لپاره دعوت کړووحکومت به موږ ونيسی ژر ور. ونيول شول

  
يو شمير خلکو د دينی  او قومی مشرانو د مهمی ونډی په هکله ويلی،  چې دوی کوالی شی د سولی په خبرو کې ونډه 

دوی ته د حکومت لخوا دا صالحيت ندی ورکړ شوی  او د مخالفينو د  واخلی خو  دوی د دی هم يادګيرنه کړی چې
  . ترور د تهديدونو په وړاندی دوی د حکومت مالتړ ته اړتيا لری

  
اخستلو سره  هد هيواد په کچه خلک دا نظر لری چې ملی يوالی د سولی لپاره يو الزمی اړتيا ده او د خلکو په فعاله ونډ

  .شی را تالی
  

  ځي د سولی په پروسه کې شامل شی او د ښځو د حقونو ساتنه وشیاړتيا ده چې ښ
  

يره ګروپ په توګه  په روانه شخړه کې ترټولو لوړه قربانی ذښځو وويل چې دوی له ماشومانو سره يوځای د يوه اسيب پ
خو کې ښځی په دی نظر دی چې دوامداره سوله تر هغو نشی راتالی ترڅو ښځی د سولی د پروسی په ټولو بر. ورکوی

د ننګرهار واليت يوه ښځينه استاده د ښځو ډيريدونکی برخه اخستنه په عامه ژوند کې  د سولی . فعاله ونډه  وانخلی
  :لپاره د يوی ممکنه الری په توګه ياد کړی

  
کړی خاوندی شی او د واليتی شورا، ولسی جرګی، مشرانو جرګی، او حتی د حکومت د ده کله چې ښځی د ذ″

  ″.ه شی دوی کوالی شی چې د سولی پروسه تقويه کړیمامورينو، برخ
  

د لغمان واليت د مهترالم ولسولی د معيوبينو . ډير نارينه او ښځی باور لری چې ښځی د سولی لپاره ډير څه کوالی شی
  :د حقونو د اداری مشر وويل

  
ه چې دوی حريفی ډلی په توکه کل هه په ټولو موضوع ګانو کې په خاصند پښتنو په کلتور کې د ښځو ونډه اخست″

افغان ښځی په جنګ کې  . ښځی منځګړتوب کوی او سم دالسه په اور بند موافقه کوی. وی قبول شوی دی جګړه
  ″ .د زړه ورو کړنو تاريخ لری

  
. يو شمير ښځو همدارنګه تياری ښودلی چې دوی کوالی شی د سولی له پروسی سره په خپلو کورنيو کې مرسته وکړی

  :څخه يوی ښځينه استادی  وويلد کنړ واليت 
  

که چيرته ښځی د سولی له پروسی څخه په ښه شان خبری شی او د سولی د پروسی په کمپاين که برخه واخلی، ″ 
دوی کوالی شی چې خپل بچيان، ميړونه او د کورنی نور غړی قانع کړی چې جنګ پريږدی او مخالفينو له 

  ″.مالتړ څخه الس واخلی تر څو سوله تامين شی
  

دکوونکې د فيض اباد، بدخشان واليت ، څخه پدی ټينګار وکړ چې ښځي په عامه توګه مګر لوستی ځوانی زيوه ښځينه 
شی د ښځو په عامه، ټولنيزو  دغه مرسته کيدای. ښځي په خاصه توګه  کوالی شی د سولی پروسی سره مرسته وکړی

  . وی لته د سولی د مفهوم بيانواو  سياسی چارو کې ګډون او برخه اخستنه  او خپلو کورنيو 
  

هر يوی بايد د ملی يوالی او د سولی د پيغام ″ د جالل اباد واليت څخه د ځوانانو د ټولنی يوی ښځينه غړی زياته کړه 
که هر يو دغه پيغام لږ تر لږه يوه تن ته ورسوی او له هغه يا هغی څخه وغواړی چې . شريکولو کې سخت کار وکړی 

ګډوون کوونکو ورته نظر په بی شميره خبرو ″ .ی، پدی توګه موږ کوالی شو ډيرو خلکو ته ورسيږودغه شان کار وکړ
  .اترو کې د هيواد په کچه څرګند کړ
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دوی همدارنګه د طالبانو د ګډون اهميت د يو باثباته حل الری په توګه څرګند کړ خو د ښځو السرسی ښوونی او 
زياتو ښځو په دی ټينګار وکړ چې مذاکرات او د .  يې انديښنه په ډاګه کړه روزنی ته او عامه توګه کار کولو په اړه

  .طالبانو ګډون بايد دغه حقونه او هغه السته راوړنی چې په تيرو کلونو کې تر السه شوی متاثره نکړی
  :يوی ښځينه شاعري د کندهار واليت څخه وويل 
  

دا ډيره .  يقينی شی چې د ښځو تعليم غټ مالتړ کيږی طالبان بايد د بن د کنفرانس برخه وال وی مګر دا بايد″
ادی، او نور سياسی او مدنی حقونه د ملی زمهمه ده چې ښځي او د افغانستان خلک د تعليم حق، کار، د بيان د ا

  . ″او نړيوالو قوانينو له مخی ساتنه وشی
  

حقونو اړونده موضوعاتو په اړه معامله و او ښځو وويل چې له طالبانو سره بايد د ښځو د ه د هيواد په کچه نارين
ښځي بايد پريښودل شی چې کار وکړی، عامه چارو کې برخه واخلی او د . د ښځو د تعليم حق بايد ساتنه وشی —ونشی

  . خوځيدنی حق ولری
  

  لرونکی، نه جنګ ساالران وی، رښتونی، خپلواک، د سولی په اړه د معلوماتربی پ: د سوله کوونکو کيفيت
  

برخه اخستی ده ويلی هغه اشخاص چې د سولی په يی او ښځو چې د خلکو په خبرو اترو کې  نارينه ورو زښت ډي
پروسه کې شامل دی بايد بې طرفه، رښتونی، د درناوی وړ، د سولی په هکله باخبره، خپلواک ـ د پرديو هيوادونو 

  .با خبره وی اجنټان نه وی ـ په خپله سيمه کې د نفوذ خاوندان او له ستونزو څخه يې
  

په مکرره توګه په دی ټينګار شوی هغه کسان چې په پروسه کې شامل دی بايد د ټولنی د قانونی استازو په توګه 
ډيرو په دی ټينګار وکړ چې تمرکز بايد تنها د کابل په . وپيژندل شی او دوی بايد د قانون د حاکميت درناوی وکړی

يو شمير خلکو د زورواکا نو، مجرمينو، فاسدو . ه هم برخه ورکړل شیسطحه نه وی بلکه د واليتونو اوسيدونکو ت
چارواکو او هغو چې السونه يی په وينو سره وی، په ګډون شديد مخالفت څرګند کړاو د افغانستان په اړه د بن په 

  .لومړی کنفرانس يی نيوکه وکړه چې جنګ ساالرانو ته پکې برخه ورکړل شوی وه
شکايت وکړ هغه کسان چې اوس د سولی په پروسه کې شا مل دی د ناامنی په  نارينه وير لی سيمو کې يو شميپه سه

  .دوام کې خپلی ګټی ګوری
  

موږ هغه کسان غواړو چې د هغو لپاره سوله مهمه وی ترڅو د سولی په پروسه که شامل شی، نه هغه کسان ″
اوس د سولی په پروسه کې شامل دی  کوم کسان چې. چې هغوی بايد عدالت ته راښکل شی، کله چې سوله راشی

  ″.د هغوی لپاره نا امنی داسی مهمه ده لکه ماهی ته اوبه
  

  :او ښځو څخه تشکيل شوی و دا نظريه وړاندی شوه نارينه ود زابل په واليت کې د خبرو اترو په يو ګروپ کې چې له 
  

ن چې هغه په تير کې مجرمين و په ملکيانو په وينو سره دی، هغه کسا ههغه کسان چې السونه يې  د بی ګنا″
د سولی په . چارواکی ټليان او په حکومت کې نور غحکومت کې غټی چوکۍ نيولی  لکه وزيران، سناتوران، وا

دغه نظريه د هيواد په سطحه په ″ .پروسه کې بايد دغه يقين تر السه شی چې دغسی کسان بايد هيڅ ونډه ونه لری
ه مير افغانانو همدارنګه يادونه کړی چې ښځی بايد د سولی په پروسه کې لډير ش. خبرواترو کې مطرح شوی ده

  ".سره برابره ونډه ولری نارينه و
  

احساس کوی چې ناوړه امنيتی حالت، سياسی ناکراری، فقر ،د قانون د حاکميت او عدالت  اڅنګه چې ډير افغانان د
ندانان او هغو فاسدو کسانو چې اوس د حکومت کليدی الرانو، قومانشتوالی ــ اداری فساد، بی کفايتی او د جنګ س

افغانان ټول په يوه کلک غږ دی چې ددی لپاره چې په افغانستان کې دوامداره سوله راشی  . پستونه لری منسوب کيږی  
اد د هرات واليت  شيرداد ولسوالی يو تن قومی مشر نظر د هيو. د سولی په پروسه کې د داسی کسانو ونډه بايد کمه شی

  :په کچه نظريات منعکس کوی
  

خستنه کې لری اکاله تجربه په وژنو، د خلکو په کړاونو او ناوړه ګټه  ٣٠افغانان په دی باور دی هغه خلک چې ″
هغه کسان چې په قدرت کې دی د هغوی په اړه . تر څو خپل قدرت وساتی بايد د سولی په پروسه کې شامل نشی

ډيری پيسی لری؟ موږ په افغانستان کې ټولنيز عدالت نه لرو، دغو خلکو  ولی دوی وشی چیبايد حساب ورکونه 
  .ته وګوری چې دوی د عامو افغانانو څخه څومره پيسی اخستی دی
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ځکه هغه خلکو چې . زه فکر کوم که چيرته دغه خلک په اوسنی نظام کې پاته شي، موږ به هيڅکله سوله ونلرو
دوی نشی کوالی د سولی پروسه په . په افغانستان کې را منځته کړینظام جوړ کړی هم هغوی اوسنی حاالت  اد

  ″.یځهيواد کې په مخ بو
  

V. پايلی او د خلکو وړانديزونه  
  

، ښځو او ځوانانو غږ واوريدل شی او په افغانستان کې د نارينه ونه موخه داده چې د عامو افغانانو،  ډيالوګد خلکو 
څنګه چې په دی راپور کې يادونه شوی، يوه انحصاری پروسه چې په . شی دايمی سولی په پالنونو کې ځای ورکړ ل

هغه کې د افغانانو نظرونه واوريدل شي او په پروسه کې چې د خلکو ژوند متاثره کوی شامل شی دا به خلکو ته قدرت 
م کوونکو ته يظخبرو اترو د پروګرام تن یافغانانو د د. ورکړی او دوی به د خپل هيواد په راتلونکی کې شامل شی

دوی څخه پوښتنه وشوه چې د هغو مهمو موضوعاتو په اړه چې ددوی ژوند متاثره ه لومړی ځل ؤ چې ل اوويلی چې د
  .سوله، امن، اوخلکوته د حکومت حساب ورکونه : کوی نظر ورکړی

  
ده لنډه شی   د حساب ورکونی نظر او د عامو افغانانو غوښتنه چې هغه فاصله چې د دوی او حکومت ترمنځ پرته

کوونکو غوښتنه در لودله چې دوی غواړی د سولی په موضوعګانو او د فساد په وړاندی  ډيرو ګډون. محسوس شوی
اديو ښه زيوالی،د ټولو توکمونو د حقونو او ا هاو ښځو په ډاګه کړه چې د پراخ نارينه و. مبارزه کې شامل شی

  .ده ته اړتيا یو برابر والی  او برخه اخستنحقوناو ښځو د  نارينه وخونديتوب ،په ټولنه کې د 
  

د سولی پروسه، د افغانستان کليو . کونکو ليوالتيا وښودله چې نړيواله ټولنه خپل جوړونکی نقش ته ادامه ورکړی ګډون
اوښارونو له پرمختګ  سره مرسته وکړی او د هغو مرستو په اړه چې دوی يی چمتو کوی حساب ورکونه غښتلی 

چې نړيوالی ټولنی د سولی په پروسه کې د ګاونډيانو د مداخلی د مخنيوی  او د جګړی پای ته رسولو  دو وويل. کړی
  . کې کليدی نقش درلود

  
اړتيا ده چې فعالين د حساب ورکونی، . يادونه وکړه چې دوی د مدنی ټولنی لپاره هم ونډه ګوری نارينه وافغان ښځو او 

د خلکو د خبرو اترو . اد، تبعيض او ځور په اړه په لوړ اواز خبری وکړیامن، سولی اود ټولنی په وړاندی  د فس
پروګرام د مدنی ټولنی  لپاره  د لومړنی قدم په توګه وپيژندل شو چې  له خلکو سره فعاالنه توګه مشوری وکړی او 

  . خپلی نظريی د سولی او د افغانستان د راتلونکی په اړه ورکړی
  

ې الندی وړانديزونو سپارښتنه وشوه تر څو راتلونکی خبری اتری پياوړی شی او د د خلکو خبری اتری پروګرام ک
  :عکس شینافغانانو اندونه م

  
  د خلکو سپارښتنی

  افغانستان اسالمی جمهوری دولت تهد 
  

يقنين تر السه شی چې يو داسی ميکانيزم په الره واچول شی : د سولی يوه انحصاری پروسه په مخ بوتلل شی •
، ښځو او ځوانانو نظريی واخستل شی او د دوامداری سولی او نارينه وه په واسطه د عامو افغانانو، تر څو د هغ

 .امن  د تر السه کولو په پالنونو کې ځای ورکړل شی
د مدنی ټولنی هغه پروګرامونه : له مدنی ټولنی څخه مالتړ وشی تر څو د حکومت او خلکو تر منځ واټن کم شی •

پوری وی ] د ښځو حقونه او توکميز ليږکی حقونه[ ی تړلو موضوعاتواو بشری حقونه چې د سولی او امن پور
د هغه پروګرامونو مالتړ وشی  چې د هغه په واسطه د عامو افغانانو نظر واخستل شی تر څو  . مالتړ وشی

 .مدنی ټولنو ظرفيت لوړوشی
ځواکونه هڅه وکړی تر څو د ملکيانو د  د نړيوال بشر دوستانه قانون له مخی افغان امنيتی: د ملکيانو ساتنه •

او هغه اقدامات تر الس الندی ونيول شی چې عمليات په ډيره حساسه . تلفاتو مخنيوی وکړی او محدود يی کړی
 .  توګه  تر سره کيږی چې د افغانانو ځرکتيا او دوديز ارزښتونه په نظر کې نيسی
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البانو په شمول د سولی د راوستلو په هڅو کې شريک مخالفين د ط: د سولی د تر السه کولو هڅی ګړيدی کول •
يقين تر السه شی چې د .  ، ښځو او ځوانانو په ګټه دینارينه وشی، دا يقينی شی چې ټولی هڅی د افغانانو، 
 . سولی پروسه د افغانانو لخوا پرمخ بيول کيږی

ستان کې د سولی د پرمخ بيولو او دا يقينی کول چې ښځی د تصميم نيونی په ټولو مکانيزمونو کې چې په افغان •
 .مالتړ لپاره تاسيس شوی غړيتوب لری

 .يوه ملی وسيع پروژه په الره واچول شی تر څو د ناامنی ريښی تثبيت شی •
په افغانستان کې د سولی د خونديتوب لپاره يوه متحده ستراتيژی چې واضح اهداف او د ټولو ذيدخلو غاړو  •

په امن، اقتصادی ودی، د قانون حاکميت، عدالت او بشر حقونو د با ثباته  تعهدات  ولری   جوړه شی، چې هغه
 . سولی د مهمو برخو په توګه  تمرکز ولری

د اداری فساد د محوه کولو لپاره  چې خپريدونکی تشويش دی،  او امن، اقتصادی وده او يواځنی فرصتونه  •
دالت تطبيق کوونکی ارګانونو ته په خاصه توګه د د قانون  او ع .متاثره کوی نوښتونه تر الس الندی ونيول شی

هغه کسان چې له . اساسی اصالحات رامنځته شی او ظرفيت لوړ کړل شی. يو اړين لومړيتوب ورکړل شی
 . خپل واک څخه ناوړه ګټه پورته کوی او په فساد کې ښکيل دی له دندو  ليری شی

يمو کې تمر کز وشی او هغه پروګرامونه په الره د قانون تطبيق کوونکی ادارو په ښاری او ليريو پرتو س •
 . واچول شی چې د قانون له تطبيق او د ښځو د حقونو د ساتنی او ودی سره مرسته وکړی

د افغان ملی ځواکونو د ظرفيت لوړولو ته لومړيتوب ورکړل شی، د ځواکونو او مشرتابه ظرفيت لوړ شی او  •
 . مشر تابه بايد حساب ورکوونکی وی

پراختيا يقينی شی، او په ښارونو او ليرو پرتو سيمو چې د افغانستان ټول توکمونه رانغاړی تمرکز  متوازنه •
هدفمنده پراختيا د خدمتونو د وړاندی کولو په اساس چې صحت او ښوونه او روزنه پکی شامليږی  . وشی

د ټولنو د اړتياوی په اساس  .د مرستو اغيزمنتيا بايد د کيفيت له مخی ترسره شی نه د کميت له مخی. ترسره شی
 .بنيادی پراختياوی په ليرو پرتو سيمو کې  ترسره شی

ټولی مذاکری او هڅی چې د باثباته سولی لپاره ترسره کيږی بايد په هغه کې د بشری حقونو ارزښتونه په نظر  •
نجونو حقونه دبشری حقونو په اړه چې کوم پرمختګونه شوی په خاصه توګه د افغان ښځو او ا. کې ونيول شی

 .تضمين وشی او سولی د پروسی قربانی نشی
دا يقينی کول چې د جنګی او بشريت ضد جرمونو مرتکبين او د بشری حقونو سرغړونکی عدالت ته راښکل  •

د افغانستان حکومت بايد دا يقينی کړی چې هر هغه پالن چې د سولی او بيا . شی نه دا چې معافيت ورکړل شی
کيږی بايد هغه الری چاری چې د هغه په واسطه په افغانستان کې د ټولو وختونو د جګړو پخالينی لپاره نيول 

او دا بايد د افغانانو په خاصا توګه د جګړی د قربانيانو د اړتياوو . په اړه حقايق رابرسيره کړی درلودنکی وی
 .او غوښتنو په اساس وی

شامل دی د ښځو په شمول د ټولنی قانونی دا يقينی کول چې ټول هغه اشخاص چې د سولی په پروسه کې  •
 . استازی دی او دغه استازی خپلواک او بی طرفه دی او دافغانستان په جګړو کې ښکيل نه ؤ

  نړيوالی ټولنی ته
  

ددی لپاره چې د نړيوالی ټولنی، حکومت او خلکو ترمنځ واټن لږ شی نو نړيواله ټولنه د افغانستان اسالمی  •
 . وکړی ترڅو پورته ذکر شوی سپارښتنی عملی کړی جمهوری دولت سره مرسته 

د مدنی ټولنی : له مدنی ټولنی څخه مالتړ وشی تر څو د حکومت نړيوالی ټولنی او خلکو تر منځ واټن کم شی •
د ښځو حقونه او توکميزو ليږکيو [  وهغه پروګرامونه چې د سولی او امن پوری تړلو موضوعاتواو بشری حقون

په واسطه د عامو افغانانو نظر  ید هغه پروګرامونو مالتړ وشی  چې د هغ. ی مالتړ وشیپوری اړه ولر] حقونه
 .شی واخستل شی تر څو  مدنی ټولنو ظرفيت لوړ

د دی يقين تر السه کول چې د افغانانو غږ اوريدل کيږی او د تصميم نيونی په ټولو بحثونو کې د بن کنفرانس په  •
 . ه واک ورکړل شی چې د سولی په پروسه کې برخه واخلیعامو افغانانو ت. شمول  منعکس کيږی
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د نړيوال بشر دوستانه قانون له مخی افغان امنيتی ځواکونه هڅه وکړی تر څو د ملکيانو د : د ملکيانو ساتنه •
او هغه اقدامات تر الس الندی ونيول شی چې عمليات په ډيره حساسه . تلفاتو مخنيوی وکړی او محدود يې کړی

 .  او دوديز ارزښتونه په نظر کې ونيول شی حساسيتونهره شي چې په هغه کې د افغانانو توګه  تر س
د ديپلوماتيکو هڅو ډيرول تر څو دا يقنی شی چې ګاونډيان د افغانستان په داخلی چارو کې مداخله نکوی، په  •

 .ودرویخاصه توګه پاکستان باندی فشار راوړل شی چې مخالفينو ته پټنځايونه او مالتړ ورکول 
د مرستی پروګرامونه بايد په ليرو پرتو سيمو باندی : دا ډاډه کول چې د بسپنی مرستی مسحقو کسانو ته رسيږی •

لکه د جګړی اور تودول  يا  -دا ډاډه کول چې د مرستی پروګرامونه معکوسی پايلی نه لری. متمرکز شی
د ټولنو د اړتياوی په . شی نه د کميت له مخی د مرستو اغيزمنتيا بايد د کيفيت له مخی ترسره.  توکميز بيلونی

مناسب ميکانيزمونه تر الس الندی ونيول شی چې . اساس بنيادی پراختياوی په ليرو پرتو سيمو کې  ترسره شی
د بسپنی مرستی نه ناوړه ګټه نه پورته کيږی او هغه کسان چې له دغو مرستو څخه ناوړه ګټه پورته کوی بايد 

 . وشړل شی له خپلو پستونو څخه
په افغانستان کې د سولی او بيا پخالينی لپاره يوه روښانه لرليد رامنځته شی چې د نړيوالی ټولنی ټول غړی چې  •

 .دلته بايد سيالی وړ ګټی او اجنډاوی نه وی. په افغانستان کې ښکيل دی  د لرليد پيروی کوی 
د په هغه کې د بشری حقونو ارزښتونه په نظر ټولی مذاکری او هڅی چې د باثباته سولی لپاره ترسره کيږی باي •

دبشری حقونو په اړه چې کوم پرمختګونه شوی په خاصه توګه د افغان ښځو او انجونو حقونه . کې ونيول شی
 .تضمين وشی او سولی د پروسی قربانی نشی

پرمخ بيولو او  دا يقينی کول چې ښځی د تصميم نيونی په ټولو مکانيزمونو کې چې په افغانستان کې د سولی د •
 .مالتړ لپاره تاسيس شوی غړيتوب لری

دا يقينی کول چې ټول هغه اشخاص چې د سولی په پروسه کې شامل دی د ښځو په شمول د ټولنی قانونی  •
 . استازی دی او دغه استازی خپلواک او بی طرفه دی او دافغانستان په جګړو کې ښکيل نه ؤ

جنګی او بشريت ضد جرمونو مرتکبين او د بشری حقونو  د سولی په پروسه کې دا يقينی کول چې د •
  .سرغړونکی عدالت ته راښکل شی نه دا چې معافيت ورکړل شی

  مسلح مخالفينو ته
  

درناوی کول، ملکيان ، د اوسيدو سيمی ، مذهبی ځايونه، روغتونونه  او  ند جګړی د قانو—د ملکيانو ساتنه •
 . رول شید ترور کمپاين بايد ود. ښوونځی په نښه نشی

 .نی تر څو يوه باثباته سوله رامنځته شیيد افغانستان له حکومت سره د سولی خبرو اترو ته کښ •
هيلو، تشويشونو او ستونزو ته غوږ  -- ی او ځوانان ځټول توکميز ګروپونه، نارينه، ښ –د افغانستان خلکو  •

 .ونيسی
جونو برابر  د تعليم  ټوليز ه د هلګانو او انپه خاصه توګ—د ټولو افغانانو بشری حقونو ته بايد درناوی وکړی •

 .حق

  د افغانستان مدنی ټولنی ته
  

سولی او امنيت په اړه  خلکو د پوهاوی لپاره د د -د حکومت او د ولس تر منځ د پل په څير کار کول •
امونو د داسی پروګر] د ښځو حقونه ، او توکميز لږه کی [ په شمول د بشری  حقونو  –پروګرامونه چمتو والی 

نوښت چی عادی افغانانو نظر وغواړی  او داسی نوښتونو مالتړ وکړی چی موخه يی د سيمه ييزو ظرفيتونو 
  . لوړول وی

نارينه ، ښځو او ځوانانو نظرونه  په سم ډول رسول کيږی  د ډاډ ورکول چی  -د عادی افغانانو غږ پورته کول •
عکس کيږی چی موخه يی په افغانستان کی تل پاتی سوله من ;، په شمول د بن کنفرانس  هغه غونډه کی هاو هر
چی په ځانګړی توګه  لری پرتو سيمو کی ښځو او  د خلکو سره خبری تر سره شی د هيواد په کچه  .وی 

 .  ځوانانو ته  ډير پام واړوی 
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ه سم د  ملکی خلکو ساتنی مالتړ د دی ډاډ ورکول  چی په جنګ کی ښکيلی خواوی بشر دوستانه قانون سر  •
 –وکړی  دچلن

 .چی  جګړه پايی  ته  ورسيږی او د مخالف وسلوالو  سره خبری تر سره شی ددی مالتړ کول •
الس ته  راوړنی  حقونو بشری د وڅارل شی چی کيږی ترسره لپاره سولی باثباته د چې هڅی او مذاکری ټولی •

شی چی په افغانستان کی د تل پاتی د دی ډاډ ورکړل   . شی ونيول کې نظر پهد ښځو د حقونو په شمول ساتنه 
د سولی په اړه  پالن بايد د بشری حقونو په    .قربانی  نه شی  هحقون بشریسولی د الس ته راوړو په موخه ،

 .نظرکی نيولو او د خلکو اړتياو او ګټو سره سم پر مخ بوتلل
 هغه ټول چې نی کيږی،د سولی پروسی وڅارل شی او د هغه نوښتونو مالتړ وشی چی له امله يی دا يقي •

 استازی دغه او دی استازی قانونی ټولنی د شمول په ښځو د دی شامل کې پروسه په سولی د چې اشخاص
  .ؤ نه ښکيل کې جګړو په دافغانستان او دی طرفه بی او خپلواک

 او جنګی د نړيوال معيارونو سره سم   چې  شی يقينی دا کې پروسه په د پروسی نه کتنه او مالتړچی سولی د •
 ورکړل معافيت چې دا نه شی راښکل ته عدالت سرغړونکی حقونو بشری د او مرتکبين جرمونو ضد بشريت
   .شی

 مالتړ او مرسته ګډه پراخه سره ټولنی مدنی د کې سيمه په—مالتړکول نوښت  د راوستلو سولی سيمه ييزی د •
 سولی، د نظرونه خلکو عامو د کچه يزهه يمسي په .شی رامنځته ټولنه مدنی يزهه يسيم مؤثره يوه څو تر وشی
 خلکو د کچه يزهه يسيم په چې شی السه تر ډاډ دی د .شی واخستل اړه په موضوعګانو تړلو پوری ثبات

  .کيږی شريک سره بل يوله  هيلی او ،شکايتونه ستونزی انديښنی،نظرونه،


