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د بریتانیې او آیرلند سازمانونو د افغانستان ګروپ
د افغانستان په اړه د براسلز (بروکسل) کنفرانس
د اقتصادي همکارۍ او پراختیا لپاره فیډرال وزارت
د مدني ټولنې کاري کمیټه
د مدني ټولنې سازمانونه
ګروپي متمرکز بحثونه
د افغانستان په اړه د جینوا کنفرانس
د جینوا د متقابلې حساب ورکونې چوکاټ
د افغانستان حکومت
داخلي بیځایه شویوګړی
نړیوال غیرې حکومتي سازمانونه
د ګډې همغږۍ د څار پالوی
د افغانستان په اړه د لندن کنفرانس
غیر حکومتیسازمانونه
د والیتي تسهیل سازمانونه
تلپاتې پراختیایي موخې
د متقابلې حساب ورکونې د چوکاټ له الرې پر ځان بسیاینه
د رپوټ شرایط
افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پالوی
د امریکا د متحدو ایالتونو نړیواله پراختیایي اداره

مننلیک
د افغانستان په اړه د جینوا د کنفرانس په بهیر کې د مدني ټولنې نظریات د ګڼو شریکانو او ونډه والو د همکارۍ پایله وه .په دې
توګه د بریتانیې او آیرلند سازمانونو د افغانستان ګروپ ( )BAAGپه کابل او د والیتونو په کچه د مشورې په بیال بیلو پړاوونو
کې د مدني ټولنې د کاري ډلې( )CSWCد غړو له نه ستړې کیدونکو هڅو د زړه له کومې مننه کوي.همدا رنګهد افغان مدني
ټولنې د لس کسیز پالوې په ټاکنه کې د خپلواکې مرکچي کمیټې له همکارۍ څخه هم منندوی یو.
په خپل وار د افغانستان په اړه د جینوا د کنفرانس د اونۍ په ترڅ کېپه بیالبیلو غونډو کې د افغان مدني ټولنې او نړیوالې مدني
ټولنې د پالوو له ګډون او د مدني ټولنې د غږ د اوچتولو له امله هم د مننې مراتب وړاندې کوو .سربیره پر دې ،د افغان او
نړیوالې مدني ټولنې د ورکشاپ له تسهیل کوونکو ،تنظمیوونکو ،ویناوالو ،وړاندې کوونکو او ګډونوالو څخه هم مننه کوو.
همدا راز د خپلوتمویلوونکو هر یو:د نړیوالې پراختیاد څانګې( ،)DFIDد نړیوالې همکارۍ لپاره د جرمنیادارې( ،)GiZد سویډن
د نړیوالې پراختیا د همکارې ادارې( ،)SIDAد سویس د پراختیا او همکارۍ د ادارې ( )SDCاو د بهرنۍ پراختیا لپاره د
کاټولیک ادارې ( )CAFODله سخاوتمندانه مرستو څخه هم د زړه له کومې مننه کوو.
په پای کې ،د والیتي مدني ټولنې د ګروپي متمرکزوبحثونو (فوکس ګروپونو) ،او په کابل کې د ملي مدني ټولنې د کنفرانس د
سل ګونو ګډونوالواو حاضرینو څخه هم مننه کوو .د دوی له خپلې خوښې هڅو پرته د افغانستان په اړه د جینوا کنفرانس بهیر به
د مدني ټولنې له نظریاتو او ویناوو څخه برخمن نه و.
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سریزه
د دې رپوټ موخه د هغو مهمو اسنادو ،ویناوو او پیغامونو شریکول دي چې د  ۲۰۱۸کال د نوامبر په  ۲۷او  ۲۸نیټه د
افغانستان په اړه د جینوا په کنفرانس کې د پراخې مدني ټولنې په استازیتوب د افغان مدني ټولنې د لس کسیز پالوي له لوري
وړاندې شوي وو .دغه رپوټ د مدني ټولنې هغه فعالیتونه وړاندې کوي چې د مدني ټولنې د کاري کمیټې( )CSWCله خوا تر
سره شوي او د جینوا د کنفرانس د پیل ،بهیر او له کنفرانس وروسته د تسهیل چارې یې د ( )BAAGپر غاړه وې .په دې کې د
جینوا د کنفرانس لپاره د دریځ برابرې شوې مقالې ،د مشورې بهیر چې د مدني ټولنې د دریځ مقاله یې د معلوماتو له اړخه بډایه
کړې ده  ،هغه ویناوې چې د جینوا د کنفرانس په لړ کې وړاندې شوي دي او هغه بحثونه چې د جینوا د کنفرانس په رسمي اجنډا
او یا د هغې تر څنګ تر سره شوي وو ،شامل دي .د دې تر څنګ دغه رپوټ د جینوا د کنفرانس او د کنفرانس اړوند تعقیبي
پالنونو په اړه د مدني ټولنې نظرونه منعکسوي.
د تیاري چارې

له والیتي مدني ټولنې سره مشورې
دمدني ټولنې کاري کمیټه ،د افغان مدني ټولنې د مهمو سازمانونو د شبکو ګروپ چې د افغانستان په اړه د براسلزپه
کنفرانس(1)۲۰۱۶کې د مدني ټولنې د نظریاتو الرښوونه یې پر غاړه وه ،د جینوا په کنفرانس کې د نظریاتو الرښوونه یې هم
کوله ،د هیواد د  ۳۴والیتونو په کچه د یو والیتي مشورتي بهیر پر جوړیدو یې هوکړه وکړه څو دا تضمین کړي چې د مدني
ټولنې پیغامونه د هیواد په کچه د ټولو والیتونه څخهد شواهدو پر بنسټ دي.
دې مشورو د ورځني ورکشاپ بڼه غوره کړه چې له دوه رأیه اخیستنې او درې متمرکزو ګروپي بحثونو( )FGDڅخه جوړو
چې په پایله کې کیفي او کمې معلومات تر السه شول څو وروسته له شننې د معلوماتو له اړخه د کابل د ملي مدني ټولنو د
کنفرانس د بحثونود بډاینې لپاره وکارول شي او د جینوا د کنفرانس لپاره د مدني ټولنې د دریځ مقالې الرښوونه هم وکړي .په دې
توګه ،د  ۲۰۱۹کال د اکټوبر د میاشتې د  ۱۵او  ۲۹تر مینځ د والیتي تسهیل اوه سازمانونو( )PFOپه ټولو  ۳۴والیتونو
کې( )FGDطرح او تر سره کړل ،د مدني ټولنې د  ۹۱۷فعالینو( ۵۷۷نارینه او ۳۴۰میرمنې) نظریې او ویناوې تر السه
شوې .د دې ورکشاپونو برخه والو د کابل په ملي کنفرانس کې د ګډون په موخه د مدني ټولنې دوه والیتي استازي هم وټاکل.
په ټولیزه توګه ،د بحثونو پایلوپه ډاګه کړه چېسره له دې چې افغانستان له ناامنۍ ،بیوزلۍ او بنسټیزو خدمتونو د نه شتون په څیر
ناخوالو سره مخ دی ،خو یو د سوکالۍ په لټه کې هیواد دی.د هیواد په کچه ناامني د مدني ټولنې د سازمانونو( )CSOد کار د
تر ټولو ستر اغیزمنوونکي فکټور په توګه وګڼل شو ،د مالي سرچینو نه شتون د دوهم اغیزمنوونکي فکټور په توګه ښودل
شوی ،چېدا په ځینو والیتونو کې بیالومړی ځای لري .په هره سیمه کې لږ تر لږه له  ۱نه تر  ۲والیتونو د مدني ټولنې د ارزښت
په اړه د پوهاوي ټیټه کچه یې پر خپل کار د یو منفي اغیزمنوونکي فکټور په توګه یاده کړه ،چې په بغالن او تخار کې دا له نا
امنۍ سره په مساوي ډول وګڼل شوه .له بل پلوه،له جګړې څخه د خلکو په ساتنه کې د مدني ټولنې د فعالینو له ونډې او بشري
حقونو د مالتړ ګڼې بیلګې هم وړاندې شوې.
په سیمه ایزه ،والیتي او ملي کچه فساد او نا امني د هغو مهمو ستونزو په توګه یادې شوې چې د پراختیایي او بشري
پروګرامونو د اغیزمنتیا د را کمولو له الرې د افغانستان د سوکالۍ مخه ډب کوي.پوهنه ( د لوړو زده کړو په ګډون) او
روغتیایي خدمتونه همنیمګړي دي او چیرې چې موجود دي کیفیت یې ټیټ او زیاتره کسان ورته السرسی نه لري .د جنسیتي
نابرابرۍ او محدودیتونو ،دوړتیا لروونکو کارکوونکو د نه شتون او کمزورو زیربناوو په ګډون د بیالبیلو دالیلو له کبله السرسي
محدوده شوې ده .په یو شمیر سیمو کې د داخلي بیځایه شوو وګړو( )IDPsیوه ستره کچه موجوده ده چې د دندې لپاره لږ او یا
هیڅ مرسته یا فرصتونه نه لري او په دې توګه د بیوزلۍ په لومه کې ګیر دي.
په مشورتي بهیر کې ګډونوال په دې باور وو چې د خلکو د ژوندانه وضعیتد پانګونې ،اصالحاتو او مالتړ له الرې ښه کیدای
شي .پر زیربناوو ،کرهڼې او د دندو پر پروګرامونو پانګونه به ځایي معیشتونه او اقتصاد پیاوړی کړي .د پوهنې او روغتیایي
پاملرنو په برخه کې اصالحات کیدای شي حکومت او نړیوالو بسپنه ورکوونکو تهد مدني ټولنې له خوا د مدافعې له الرې وهڅول
شي خو د زیاتې اغیزمنتیا لپاره د مدني ټولنې د فعالینو تر مینځ ال زیاتې همغږۍ ته اړتیا ده.
له فساد سره د مبارزې د میکانیزمونو د بیا کتنې لپاره له ټولو والیتونو څخه د سیمه ایزې ،والیتي او ملي ادارو په پته پیاوړي
وړاندیزونه را رسیدلي دي.ګډونوالو مدافعه یېپهعامه پروګرامونو کې د ټولنې د نظر څرګندولو ،معلوماتو ته د السرسۍ او آزادو
ویناوو د هڅونې یوه وسیله وګڼله ،په دې توګه به ښایي دوی وکولی شیچې خپل حکومت او د مدني ټولنې فعالین حساب
ورکوونکي وساتي.
له ننګونو سره سره ،په ځینو برخو کې برخه والو د بریالیتوب احساس کولو .په ځانګړي ډول د برخه والو یو د پام وړ شمیرې
په خپلو ټولنو کېزده کړې ته د نجونو او ځوانو میرمنو د السرسي د تضمین،د خپلو کورنیو ،د ټولنو د مشرانو او په یوه قضیه
1د مدني ټولنې د کاري کمیټې د غړو نوملړ په  ۱ضمیمه کې د السرسۍ وړ دی.
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کې ،د طالبانو سره د شخړو د مینځګړیتوب برخه کې کار کړی دی .د مدني ټولنې سازمانونو( )CSOsد بیړنیو بشري مرستو
په غبرګون کې د داخلي بیځایه شوو وګړو او کوربه ټولنو تر مینځ د شخړو د حل،او د باور رامینځ ته کولو په موخه د حکومت
او سیمه ایزو چارواکو له ونډې سره د خلکو د آشنایۍ په برخه کې مهم رول لوبولی دی.
د هر ورکشاپ په وروستۍ برخه کې ټولو ګډونوالو د مدني ټولنې له خوا د برابر شوي الرښود پر بنسټ په ملي کنفرانس کې د
ګډون لپاره د دوه استازو د نومولو( یو نارینه او یوه میرمن) په بهیر کې برخه اخیسته .ټولو برخه والو و کوالی شول چې یا په
خپله ځان او یا کوم بل کس دې دندې ته ونوموي او خپلې رأیې یو پټ صندوق ته واچوي .چې بیا وروسته به رأیې د تسهیل
کوونکي له خوا شمیرل کیدې او پایلې به یې ګروپ ته وړاندې کیدې .په ځینو فوکس ګروپونو کې نوماندانو ته به درې دقیقې
وخت ورکول کیدو څو ګروپ ته خبرې وکړي او د ټاکنې لپاره خپلې وړتیاوې په ډاګه کړي .په پایله کې ۶۸ ،استازي په ملي
کنفرانس کې د ګډون په موخه تأیید او د خپلو همکارانو او اړوندو ټولنو نظریات او ویناوې یې خلکو ته وړاندې کړې.
د والیتي مشورې بشپړ رپوټ په  ۲ضمیمه کې د السرسۍ وړ دی.

د افغانستان په اړه د جینوا کنفرانس د پالوي د ټاکنې بهیر
د افغان مدني ټولنې پالوی
د مدني ټولنې په پالوي کې د تنوع او د موضوع په اړه د پوهې کچې د جینوا په کنفرانس کې د بسپنه ورکوونکو او نورو
برخوالو له هرکلي سره مخامخ شوې .د لس کسیز پالوي په ترکیب کې د مدني ټولنې د مشرتابه د کچې پنځه نارینه او پنځه
ښځینه غړي چې د پنځه تنو عمرونه یې له دیرش کلنو ټیټ وو ،شامل وو .نوموړی ترکیب له والیتونو څخه د دوه استازو او د
هیواد په کچه د معلولینو د برخې د یوه استازي په درلودلو سره له تخنیکي اړخه اڼدول و .د پالوي پنځه غړو د افغانستان په اړه
په هیڅ یو نړیوال کنفرانس کې ګډون نه درلود.
د مدني ټولنې د پالوي ټاکنېز بهیر د پالن جوړونې او مشورو بهیر پوره درې میاشتې وخت یې ونیو او په پایله کې لس کسیز
بریالی پالوی وټاکل شو .د اګست د میاشتې په اوږدو کې( )BAAGاو( )CSWCد تیرو کنفرانسونو د ټاکنې د بهیر پر ګټو او
زیانونو بیا کتنه وکړه .په دې هوکړه وشوه چې د پالوي د ټاکنې بهیر به یوه خورا رڼه او عادالنه کړنالره وي .تیرو تجربو
ښودلې ده چې یو ټاکنیز نظام د درغلی وړتیا لري ځکه چې رأیه ورکونه اکثراً د شهرت پر بنسټ وي نه د وړتیا له مخې ،او
هغه کسان زیانمنوي چې رأیه ورکوونکي ورسره پوره آشنایي نه لري.له هغه ځایه چې دغه پالوی د سایز له نظره کوچنی و،
نو دا ممکنه وه چې یواځې پالزمینه کابل کې تر سره شوي یو ټاکنیز بهیر به په ځانګړي توګه والیتي مدني ټولنه زیانمنه کړې
وه .د ګټو د تقابل څخه د مخنیوي په موخه ،هوکړه وشوه چې د ټاکنیز بهیر مدیریت دې یوه ټاکنیزه کمیټه او یوه بیله مرکچې
کمیټه چې د مدني ټولنې له هغو سازمانونو څخه جوړه وې چې هیڅ یو نوماند یې د پالوي لپاره نه وي وړاندې کړی ،په غاړه
واخلي.
د  ۲۰۱۸کال د سپټمبر په دریمه نیټه د پالوي د نوماندۍ بهیر پیل شو؛ نوماندانو کوالی شول چې د  ۲۰۱۸کال د سپټمیر تر ۱۸
نیټې پورې خپل غوښتنلیکونه وسپاري .دپالوي لپاره د  ۱۰۱نوماندانو ( ۶۷نارینه او  ۳۴میرمنې) غوښتنلیکونه تر السه شول؛
چې له دې ډلې نه  ۲۸یې له والیتونو او نور یې له کابل څخه وو .له ټولو نه یواځې  ۶۸کسانو په ټاکنو کې د ګډون معیارونه چې
په  TORکې خالصه شوي وو پوره کړل( ۵۱نارینه ۱۷ ،میرمنې ،چې له دې نه  ۱۹یې له والیتونو او نور یې له کابل څخه
وو).
ټاکنیز بهیر درې پړاوونه درلودل ،غورچاڼ(د سپټمبر له  ۲۲-۲۱نیټې) ،د مرکو تر سره کول او د مرکچې کمیټې ارزونې او
مشورې(د سپټمبر له  ۲۵ -۲۳نیټې).
په لومړي پړاو کې لومړني غورچاڼ هغه غوښتنلیکونه لیري کړل چې په واضح ډول یې ټاکلې معیارونه نه پوره کول(د
حکومت ،وسله والو پوځونو او د نړیوالو سازمانونو کارکوونکي /غړي ،یا د پارلمان لپاره نوماندان وو) ،یا نیمګړي
غوښتنلیکونه یې وړاندې کړي وو ،او یا تر ټولو ټیټ معیارونه یې هم نه وو پوره کړي .بیا وروسته نوماندانو ته د هغو وړتیاوو
پر بنسټ چې په سي وي ګانو او غوښتنلیکونو کې یېیادونه شوې وه نمرې ورکړل شوې .له والیتونو څخه پیاوړو نوماندانو او په
ملي کچه د مدني ټولنې پیژندل شوو مشرانو ته لومړیتوب ورکړل شو .هر یو نوماند ته د دوه کسانو له خوا په آزاد ډول نمرې
ورکړل شوې .په پایله کې ،د  ۳۲کسانو( ۱۳میرمنې او  ۱۹نارینه) لومړنی نوملړ جوړ شو.
په دوهم پړاو کې ،یوه مرکچې کمیټه جوړه شوه چې د  ۲۰۱۸کال د سپټمبر له  ۲۵-۲۴ټول  ۳۲کسان وارزوي .د دې دوه
ورځني بهیر څارنه د یوې څارونکې کمیټې له خوا وشوه چې د ( ،)UNAMAکونټر پارټ نړیوال سازمان( ،)CPIاو()BAAG
څخه جوړه وه .له  ۳۲کسانو څخه  ۲۹تنه یې په کابل کې او یا د سکایپ له الرې مرکې ته حاضر شول .په نوموړي بهیر کې د
روڼتیا د تضمین په موخه څاروونکو د هرې مرکې (غږیز او بصري) اسناد یې ثبت کړل .د مرکچي کمیټې غړې دا وو:
 .۱رحیم عطایي ،د اړیکو له څانګې
 .۲علي لطیفي ،یو نړیوال خبلایر
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 .۳میرویس وردک ،د سولې او څیړنیزو روزنو له سازمان
 .۴ناصر تیموري ،د افغانستان د روڼتیا د څار له سازمان
 .۵نګینه یاري ،د صبا افغانانو له سازمان
او یوه څارونکې کمیټه چې غړي یې دا وو:
 .۱جاوید حنیفي او مقام الدین سراج()UNAMA
 .۲رفیع پوپل( کونټر پارټ نړیوال سازمان)
 .۳جاوید نادر او محمد سلیمان()BAAG
ټول کاندیدان په موضوع پورې اړونده وړتیا ،سازماني پوهه او شخصي تجربه یې له ځانه سره راوړې وه .وروستي پړاو کې د
مرکچي کمیټې له خوا د هر یوه نوماند د مرکې د بیا کتنې او د وړتیا له مخې د نمرو په لیست کې د هغوي درجه بندي وه .د
نمرو او معیارونو پر بنسټ لس نوماندان د پالوي لپاره وټاکل شول .د دې لپاره چې که د لومړنیو نوماندانو له ډلې نه کوم یو و
نه شي کولی چې د جینوا په کنفرانس کې ګډون وکړي شپږ احتیاطي نوماندان هم وټاکل شول.
د افغان مدني ټولنې لس کسیز پالوي ترکیب دا و:
 .۱فروزان مشعل ،د عامه پوهاوي سازمان
 .۲فروزان رسولي ،د سولې او ډیموکراسۍ لپاره د برابرۍ سازمان
 .۳تمنا عاصي ،علمي قضایي سازمان
 .۴فرشته کریمي ،د قانون غوښتوونکی سازمان
 .۵ثریا پاکزاد ،د ښځې د غږ سازمان
 .۶نعیم ایوب زاده ،د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ
 .۷ذاکر ستانکزی ،د افغانستان د مدني ټولنې انستیتیوت
 .۸محمد راز دلیلي ،د سنایي پراختیایي سازمان
 .۹محمد شفق ،د معلولینو ټولنیز مرکز
 .۱۰سمیع هللا حمیدي ،د هلمند والیت د بست د مدني ټولنې سازمان
 .۱۱حمیرا رسولي ،میدیکا افغانستان( احتیاطي نوملړ)
 .۱۲زهرا میرزایي ،د قلم کلتوري او ټولنیز بنسټ( احتیاطي نوملړ)
 .۱۳روشن مشعل ،د افغان میرمنو شبکه( احتیاطي نوملړ)
 .۱۴ایوب شهریار ،د افغانستان د مدني ټولنې د مجتمع سازمان( احتیاطي نوملړ)
 .۱۵احمد تمیم صبري ،د افغانانو لپاره د بشري او پراختیایي مرستو د همغږۍ اداره( احتیاطي نوملړ)
 .۱۶عبدهللا احمدي ،د افغانستان د ډیموکراسۍ او پراختیا سازمان( احتیاطي نوملړ)
د نړیوالو غیر حکومتي سازمانونو پالوی
د جینوا په کنفرانس کې د نړیوالو غیرې حکومتي سازمانونو د ګډون اود یادو سازمانونو د همغږۍ څخه د مالتړ په موخه،
( ) BAAGد ( ) INGOد استازو لپاره د پالوي پنځه نور نښانونهخوندي کړل .د نړیوالو غیرې حکومتي سازمانونو د ټاکنې
بهیر د اکتوبر د میاشتې پر  ۱۲نیټه اعالن شو او  ۱۳غوښتنلیکونه تر السه شول .د دې سازمانونو ټولو غوښتوونکو په افغانستان
کې له  ۱۰کلونو څخه زیاتهد کار تجربه درلودله او د دې سازمانونو له خوا  ۴۰سلنه نوماندان افغان کارکوونکي وو .یوې
مشورتي کمیټې چې د دوه نړیوالو غیرې حکومتي سازمانونو له استازو څخه جوړه وه د د دې سازمانونو  ۵تنه استازي او  ۵تنه
احتیاطي کسان یې د الندې معیارونو پر بنسټ وټاکل او لومړنی نوملړ یې اعالن کړ )۱:په افغانستان کې د نړیوالو غیرې
حکومتي سازمانونو ،د مدني ټولنې او اصلي پراختیایي موضوعګانو تجربه او پوهه  ،او  )۲د نړیوالو غیرې حکومتي سازمانونو
د نوماندانو وړتیا او د مدني ټولنې د مالتړ تجربه.
د  INGOګانو په  ۵کسیز بریالي پالوي کې دغه کسان شامل وو:
 .1چارلس ریچارډډیوي ،افغان ایډ
 .2جاوید نادر ،د بریتانیې او آیرلند سازمانونو د افغانستان ګروپ
 .3میکائیل پسچیتو ،ایمرجینسي( رافائیل بایوچي یې ځای ناستې شوه)
 .4مریم عطایي ،د افغانستان د ماشومانو د مالتړ دفتر
 .5رامین نورزی ،کونټر پارټ نړیوال سازمان( لئن کارور یې ځای ناستی شو)
د مدني ټولنې ملي کنفرانس
د نوامبر د میاشتې په  ۱۱او  ۱۴د مدني ټولنې ملي کنفرانس د کابل په سرینا هوټل کې جوړ شو .دغه ملي کنفرانس د والیتي
مشورو د موندنو د یو ځای کولو ،د مدني ټولنې د دریځ د مقالې لپاره د ملي کچې سپارښتنو د وړاندې کولو او بحث لپاره یو ښه
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فرصت و .همدا راز برخه وال په دې هم وتوانیدل چې له یو بل او د افغان حکومت په ګډون له نورو ونډه والو سره په مستقیم
ډول اړیکې ټینګې کړي.
د کنفرانس لومړۍ ورځ د مدني ټولنې له خوا (د جینوا د کنفرانس پرټاکنیز بهیر او موخو یوه لنډه کتنه) او د ښاغلي ساجد تقوا ،د
مالیې وزارت د څارنې ،شننې او رپوټ ورکونې د عمومې رئیس له خوا وینا وشوه .د ماسپښین غونډه کې د والیتي مشورو
موندنې شاملې وې او د کاري ګروپونو غونډه کې دا الندې موضوعات تر پوښښ الندې راغلل )۱( :سوله ،امنیت او د ملکیانو او
د جګړې د قربانیانو مالتړ )۲( ،د خدمتونو د لیږد او د مرستو اغیزمنتیا )۳( ،فساد سره مبارزه )۴( ،ټاکنې )۵( ،د مدني ټولنې
پراختیا او پیاوړي کول )۶( ،ټولنیز مالتړ او ( )۷د میرمنو ګډون.
له بده مرغه ،د الریونونو له امله سرینا هوټل ته د غځیدلې الرې د بندیدو په پایله کې د کنفرانس دوهمه ورځ د نوامبر  ۱۴نیټې
ته وځنډول شوه .د والیتي پالوي یو اکثریت له هغې مخکې والړل خو نظرونه یې د کنفرانس په لومړۍ ورځ له وړاندې راغونډ
شوي وو .په ملي کنفرانس کې په ټوله کې د مدني ټولنې  ۱۰۱فعاالنو برخه اخیستې وه .چې په دې کې  ۶۸د مدني ټولنې والیتي
فعاالن ،د جینوا د کنفرانس لپاره لس کسیز پالوی او  ۶کسیز احتیاطي پالوی په کې شامل وو.
د دې غونډې پایله د کنفرانس یورسمي پریکړه لیک و ،چې د مدني ټولنې د کاري کمیټې له خوا پرې هوکړه شوې وه ،چې سوله
او امنیت؛ د تاوتریخوالي د قربانیانو مالتړ او د ملکیانو ساتنه؛ ټاکنې؛ ټولنیز مالتړ( د معلولیت لروونکو وګړو او داخلي بیځایه
شوو وګړو)؛ د ښځو ګډون؛ د مدني ټولنې ونډې ښه کول؛ له فساد سره مبارزه؛ او د خدمتونو وړاندې کول او د مرستو
اغیزمنتوبپه کې تر پوښښ الندې راوستل شول.
په دې پریکړه لیک کې ،سوله او ثبات له امنیت ،اقتصاد ،او ټولنیزو سکټورونو کې له یو شمیر اړینو اصالحاتو سرهتړل شوي
وو.همدا راز ویل شوي و چې په هیواد کې د اوږد مهاله سولې د تضمین په موخه ،په افغانستان کې د تاوتریخوالي د بنسټیزو
الملونو په نښه کول او د سیمه ایزو او نړیوالو فعالینو تر مینځ د یوې اجماع رامینځته کول خورا مهم دي .یو مهم ټکی چې په
دې پریکړه لیک کې و د جګړې پر ښکیلو اړخونو غږ و څو ملکیانو ته له زیان رسولو ډډه وکړي .همدا راز دا هم ویل شوي وو
چې د افغان مدني ټولنې فعالین په دې باور که چیرې حکومت د الکترونیکي پیژندپاڼو پروګرام پراخ کړي؛ په انتخاباتي قانون
کې اصالحات راولي؛د نه لیږدیدونکې رأیې سیسټم پر یو ګډ ټاکنیز سیسټم بدل کړي؛ د ټاکنیزو حوزو سایز کم کړي ،او په
ټاکنیز بهیر کې د مشخصو زور واکو سیاسي السوهنې بندې کړي ،پرټاکنیز بهیر به د خلکو باور ښه شي.
د پالیسۍ او مالتړ ښکیلتیا
مدني ټولنه له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې سره د ځانګړو غونډو او نورو ټولنو لکه د مدني ټولنې د مالتړ ګروپ د غونډې
او د مدني ټولنې د ملي کنفرانس له الرې د پالیسۍ په موضوعاتو کې ښکیله وه .ځانګړې غونډې د نوامبر په  ۱۲نیټه د نړیوالو
بسپنه ورکوونکو سره او د نوامبر د میاشتې په  ۱۷نیټه له اقتصاد وزارت سره و شوې .د مالیې له وزارت سره په غونډه کې د
( )GMAFوروستیتکرار د مدني ټولنې د کاري کمیټي له غړو سره شریک شو چې خپل لومړني نظریات یې په شفاعي بڼه ،او
د مدني ټولنې د نورو فعالینو د نظرونوله وړاندې کولو وروسته بیاپه لیکلې بڼه دې غونډې ته وړاندې کړل.
د امنیتي محدودیتونو له کبله بسپنه ورکوونکي سازمانونه په دې ونه توانیدل چې په ملي کنفرانس کې ګډون وکړي ،له هغوی
سره د نوامبر د  ۱۲نیټې غونډې د مدني ټولنې پالوي ته یو ښه فرصت و څو د خپلو پالنونه ،تیارۍ ،او له ملي کنفرانس څخه د
تر السه شوو پیغامونو په ګډون د جینوا کنفرانس لپاره مهم پیغامونه شریک او له بسپنه ورکوونکو سره پرې بحث کړي.
د مدني ټولنېد دریځ مقاله
د مدني ټولنې د دریځ دغه مقاله د والیتي مشورو د موندنو او په ملي کنفرانس کې د تر سره شوو بحثونو پر بنسټ برابره شوې
ده.په لومړي سر کې ،د  ۳۴والیتي فوکس ګروپونو موندنې رالنډې او په  ۸سیمه ایزو رپوټونو کې توحید شوې .دا لنډیز د دریځ
مقالې له مشاور سره شریک شو،چې په ملي کنفرانس کې یې په دې موخه ګډون کړی و څو مهمې موضوعګانې اود مدني ټولنې
د برخه والو له خوا وړاندې شوي مهم وړاندیزونه درک کړي .د دې مقالې لومړۍ مسوده د نظرونو او تبصرو لپاره د مدني
ټولنې کاري کمیټې ته وړاندې شوه .نوموړې تبصرې بیا په دوهمه مسوده کې ځای پر ځای شوې ،چې بیا وروسته د افغان مدني
ټولنې د پالوي له خوا یې بیا کتنه او پرې هوکړه وشوه .دا مقاله د جینوا د کنفرانس لپاره د مدني ټولنې د بیان د چمتو کول لپاره
وکارول شوه.
د دریځ دا مقاله د الندنیو مهمو موضوعګانو اړوند مهم پرمختګونه او ننګونې له وړاندیزونو سره را لنډوي:
 .۱سوله ،امنیت ،او د جګړې د ملکي قربانیانو مالتړ
 .۲د مرستو اغیزمنتوب او د خدمتونو وړاندې کول
 .۳له فساد سره مبارزه
 .۴د ښځو ګډون
 .۵ټاکنې
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 .۶د معلولیت لرونکو او داخلي بیځایه شوو وګړو ټولنیز مالتړ
 .۷د مدني ټولنې د ونډې پراخول او پیاوړي کول
د مدني ټولنې د دریځ دې مقالې بشپړ متن په  ۳ضمیمه کې د السرسۍ وړ ده.
ترکیبي مقاله
دا ترکیبي مقاله د مدني ټولنې  ۲۲د دریځ مقالې چې د جینوا کنفرانس لپاره چمتو شوې وې سره ترکیب کړي دي .په اوه برخو
کې د مدني ټولنې نظریات په کې را لنډ شوي دي )۱( :سوله او امنیت؛ ( )۲د اتباعو حقونه او ساتنه؛ ( )۳حکومتولي او فساد؛
( )۴اقتصاد؛ ( )۵بیځایه کیدل او ادغام؛ ( )۶په روغتیا ،پوهنه ،کرهڼه او معیشت کې پراختیا؛ او ( )۷د کار کولو یوه نوې بڼه :د
بشري -پراختیا – سولې تر مینځ اړیکې.
هغو دوه اړخیزو ننګونو ته په کتو سره چې د افغانستان حکومت ،نړیواله ټولنه او مدني ټولنه د افغانستان د پراختیا او د خلکو د
سوکالۍ ګډو موخو ته د رسیدو لپاره ورسره مخ دي ،د افغان او نړیوالې مدني ټولنې له خوا الندینۍ پراخې سپارښتنې وړاندې
شوي دي:





افغان حکومت باید د افغانستان په پراختیا کېد مدني ټولنې ملي او نړیوال ارزښت تأیید ،او د مدني ټولنې له سازمانونو
( )CSOsسره د دوه اړخیز درناوي ،همکارۍ او مالتړ په روحیه ښکیل شي؛
افغان حکومت باید له هغو نړیوالو تړونونو او معاهدو سره سم چې په کې ښکیل دی ،هڅه وکړي څو تصویب شوي
قوانین او پالیسۍ په بشپړه توګه پلي کړي؛
بسپنه ورکوونکي باید افغانستان ته اوږد مهاله مالتړ وړاندې کړي ،چې دا به د حکومت اصالحاتو او لنډ مهاله پایلو
پورې اړوند وي؛ او
ټول فعالین باید د بشري – پراختیا ـ سولې اړیکې درک کړي؛ د اړتیاوو پر بنسټ او د خلکو پر مرکزیت دېټولنیز
پروګرامونه وهڅوي ،ترې مالتړ دېوکړي او پلي دې کړي.

د ترکیبي مقالې بشپړ متن په  ۴ضمیمه کې د السرسۍ وړ دی.
د جینوا د کنفرانس اونۍ

د افغان او نړیوالې مدني ټولنې ورکشاپ
د نوامبر په  ۲۶نیټه  BAAGد جینوا په کرون هوټل کې د افغان او نړیوالې مدني ټولنې( )AICSکوربه و .دې غونډه کې له
نړیوالو غیرې حکومتي سازمانونو( ،)NGOsکارپوهانو ،نړیوالو بسپنه ورکوونکو او د افغانستان حکومت څخه له  ۱۰۰زیاتو
برخه والو هرکلی وشو .د ورکشاپ د ورځې اجندا پر شپږو موضوعګانو ( حکومتولي ،د سولې رامینځ ته کولو ،مدني فضا،
جنسیتي برابري او حقونو ،د خدمتونو وړاندې کول او بشري غبرګونونو) په اړه ورکشاپونه درلودل چې ورپسې به د پالوي له
خوا پر موضوع بحثونه کیدل .د 'یو امن او سوکاله افغانستان لپاره همکاري'په وروستۍ غونډه کې د وزیرانو د پالوي د بحث
موضوع وه.
دې غونډې درې موخې درلودلې :لومړی ،د پوهې او تجربو د تبادلې او د افغانستان د پراختیا پر مهمو لومړیتوبونو د بحث په
موخه د افغان او نړیوالې مدني ټولنې د فعالینو یو ځای کول.دوهم ،په جینوا کې د مالتړ د مهمو غونډو او د رسنیو د ښکیلتیا د
فرصتونو لپاره په اغیزمنه توګه تیاری .او دریم ،د افغان او نړیوالې مدني ټولنې ،افغان حکومت او نړیوالو بسپنه ورکوونکو تر
مینځ د اړیکو جوړول او د موجودو اړیکو پراختیا ،او د نوامبر په  ۲۸نیټه د مدني ټولنې له خوا د وروستي لنډ بیان وړاندې
کول.
د ورځې لومړۍ برخې پالوي ته دا فرصت ورکړ څو په یوه کاري ګروپ کې سره راغونډ شي او د یو ساعت لپاره پر اصلي
موضوعاتو بحث وکړي .د هر کاري ګروپ اداره کوونکی د مدني ټولنې یواستازی او یو تسهیل کوونکیو .د کاري ګروپونو
تسهیل کوونکي دا وو :حمید حکیمي -چاتم هاوس ،میرویس وردک – د سولې او څیړنیزو روزنو سازمان ،روبي اجیني ـ آکسفام،
لیوسیلې ګروسجن ـ د لوږې پر وړاندې عمل ،اندریس ستیفنسن ـ د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه ،او فیونا ګال – د افغانانو لپاره
د بشري او پراختیایي مرستو د همغږۍ اداره.
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د وروستۍ غونډې مدیریت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي د مرستیال مارک باوډن له خوا
وشو ،له  ۲۰۱۸کال وروسته د یو امن او سوکاله افغانستان په جوړولو کې د مشارکت ونډه یې و ارزوله .د وزیرانو په پالوي
کې د افغانستان په استازیتوب د اقتصاد وزیر ډاکټر مصطفی مستور ،په نړیوال بانک کې د افغانستان د برخې مسؤوله میرمن
شبنم چودري ،د افغان مدني ټولنې په استازولي میرمن ثریا پاکزاد او د کونټرپارټ د نړیوال سازمان په استازیتوب ښاغلی ائن
کارور شامل وو.
د کاري ګروپ او د پالوي د بحثونو لنډیز
د ورځې په اوږدو کې بحثونو او خبرو له الرېد خدمتونو په وړاندې کولو کې د حکومت له خوا د پاتې تشو په ډکولو کې او د
حکومت په حساب ورکونه( مدافعه) کې د افغان مدني ټولنې بیسارې ونډه وستایل شوه .د اقتصاد وزیرومنله او دا یې په ډاګه کړه
چې مدني ټولنې د بشري حقونو په وده ،د بنسسټیزو خدمتونو په وړاندې کولو ،د حکومت له کړنو د څارنې او د اتباعو د پراخ
ګډون د هڅولو په برخه کې مهمه ونډه درلوده .د مدني ټولنې د فعالیتونو د اوسني او راتلونکي مالي ثبات په هکله اندیښنې را
والړې شوې او د پالوي یوه غړي د مدني ټولنې سازمانونو ته مشوره ورکړه چې له ځانه وپوښتئ چې ' تمویل به تر کومه دوام
ولري؟'
د افغانستان د ټاکنیز بهیر په هکله لیدلورو سره توپیر درلود ،زیاترو حاضرینو پوښتنه کوله چې په ټاکنو کې د خلکو د ټیټې کچې
ګډون او د لوړې کچې تاوتریخوالي او فساد له کبله آیا افغانستان ته الزمه وه چې خپل ټاکنیز بهیر کې اصالحات راولي .هغه
کسان چې د اوسني نظام د دوام پلوي دي د مدني ټولنې پر سازمانونو یې غږ وکړ چې د ټاکنیزو بنسټونو د سیاسي کولو ننګونو
کې دې له خلکو مالتړ وکړي .په بسپنه ورکوونکو هم غږ شوی دی چې د هغو وتلو څیرو پر ضد چې مفسد ګڼل شوي دي په
آزاده توګه آواز اوچت کړي او له تمویل څخه یې الس واخلي .همدا راز وړاندیز شوی چې د بهرنیو څارونکو شتون او د ټاکنیز
نظام او میکانیزمونو اصالح به د خلکو د باورکچه لوړه کړي.
په دې هکله چې مدني ټولنه کوالی شي له الندې الرو د سولې په وده کې یو مهم رول ولوبوي یوه ټولیزه اجماع موجوده وه-)۱ :
مالتړ -د 'وتلو څیرو د معاملو' په اړه دې په آزاده توګه خبرې وشي او د رونټیا له هغې هوکړې دې مالتړ وشي چېد خبروپه یوه
مسیر کې 'سرې کرښې' ټاکي )۲ .مالتړ -د انتقالي عدالتاو د قربانیانو پر مرکزیت سولې ته د یوې کړنالرې له ودې دې مالتړ
وشي ،د سولې د بهیر په زړه کې د زیانمنوونکو ګروپونو او قربانیانو اړتیاوو ته ځای ورکول یواځې د مجرمینو له مجازاتو سره
مخالفت دی .او  )۳د سولې د رامینځته کولو لپاره د سیمه ایزو هڅو د پیل او بیا پخالینې د پروګرامونو په موخه دې د مدني
ټولنې د حقوق بنسټو سازمانونوله تخصص او مینځګړیتوب له وړتیاوو څخه دې ګټه پورته شي.
د دې بحثونو په پایله کې د همکارۍ لپاره پر درې مهمو برخو هوکړه وشوه او په افغانستان کې له حکومتي ادارو سره د دې
بحثونو پر دوام ټینګار وشو.
 .۱له سیمه ایزې تر مرکزي کچې د حکومتي ادارو او مدني ټولنې تر مینځ :مدني ټولنه مالي او حقوقي مالتړ ته اړتیا لري په
داسې حال کې چې دولت د خدمتونو وړاندې کولو او د خلکو مالتړ ته اړتیا لري چې د مدني ټولنې سازمانونه یې وړاندې کوالی
شي.د مدني ټولنې سازمانونو /غیرې حکومتي سازمانونو ته باید الزم قانوني چوکاټونه رامینځته شي څو هغوی له وزارتونو سره
په ګډه د کار وړتیا پیدا او د خدمتونو د وړاندې کولو له بهیر څخه څارنه وکړي.
 .۲د مدني ټولنې د سازمانونو په مینځ کې :په  ۲۰۱۸کال کې د غیرې حکومتي سازمانو له کنفرانس وروسته چې د اقتصاد
وزارت له خوا جوړ شوی و ،د اقتصاد وزیر پربرخه والو غږ وکړ چې د مدني ټولنې د سازمانونو ،دولت او بسپنه ورکوونکو
تر مینځ د باور د زیاتولو په موخه دې یو کاري ګروپ جوړ شي ،چې د هغه په آند له دې الرې کوالی شي پر حکومتي بهیرونو
لکه د غیرې حکومتي سازمانونو پرقانون ،د ماشومانو پرقانون ،معلوماتو ته د السرسۍپرقانون ،د الریونونو پر قانون د مشورو
پر بهیر د مدني ټولنې اغیزه پیاوړې کړي.
 . ۳درې اړخیزه همکاري :د مدني ټولنې د سازمانونو ،دولت او نړیوالې ټولنې تر مینځ دوامدارې همکارۍ ته اړتیا ده .د ښکیلتیا
او همغږۍ د اوسني میکانیزمونو د بیا کتنې او په نښه شوو تشو ته د رسیدګۍ له الرې د دې له رامینځ ته کیدو سره مرسته کیدای
شي.
د مدني ټولنې بیان
د مدني ټولنې دا بیان ،د پالوي له خوا تأیید او د نوامبر د میاشتې په  ۲۸نیټه د افغانستان په اړه د جینوا د کنفرانس په مهمه غونډه
کې د مدني ټولنې د دوو ویاندانو نعیم ایوب زاده او فروزان مشعل له خوا وړاندې شو .دا وینا چې لس دقیقې وخت ورته ځانګړی
شوی و ،د مدني ټولنې د دریځ په مقاله کې د وړاندیزونو او شننو پر بنسټ وه چې په کې سولې ،ملکیانو د ساتنې ،عدالت ،د
حکومتولۍ وده ،ټاکنې ،د خدمتونو وړاندې کول ،د ښځو ګډون او د هیواد په پراختیا کې د مدني ټولنې ونډه شامله وه.
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" هغه سوله چې یواځې د تاوتریخوالي د بندولو او د 'چټک سمون' په توګه تعریف شوي وي تلپاتېنه وي .د سولې یو داسې بهیر
چې د جګړې په لوړه او ټیټه کچه کې د خلکو نظریات درک ،شامل او په پام کې نیولي وي او باور یې رامینځ ته کړی وي ،یوې
تلپاتې سولې ته رسیدلی شي .مونږ له همدې امله پر نړیوالو بسپنه ورکوونکو غږ کوو چې د ټولنیز او سیاسي ژوندانه په ټولو
کچو کې دې د سولې جوړونه تمویل کړي ".د مدني ټولنې بیان.
د مدني ټولنې د بیان بشپړ متن په  ۵ضمیمه کې لوستلی شئ.

د کنفرانس په څنډه کې د مدني ټولنې غونډه
مدني ټولنې د نوامبر په  ۲۷نیټه د کنفرانس په لومړۍ ورځ غونډه وکړه .د غونډې موخه د مدني ټولنې ،دولت او نړیوالې ټولنې د
درک وده او د نظریاتو د ښې تبادلې لپاره د یو فرصت رامینځ ته کول وو .په برخه والو کې د افغان او نړیوالې مدني ټولنې
استازي ،د افغانستان د اقتصاد وزیر ډاکټر مصطفی مستور او د ټولو مهمو بسپنه ورکوونکو استازي شامل وو .د BAAG
سترې سالکارې الیزابت وینټر ،د فرشته کریمي ( )DQGاو مریم عطایي( د ماشومانو د مالتړ سازمان) له خوا په پرانیستوونکو
ټکو سره ،د د دې غونډې مشري کوله.
د ډاکټر مستور له څرګندونو وروسته ،له برخه والو غوښتنه وشوه څو خپل نظرونه وړاندې کړي .د مدني ټولنې تر فشار الندې
فضا؛ د مدني ټولنې او دولت په مینځ کې د ښکیلتیا میکانیزمونه؛ له فساد سره د مبارزې اغیزمنې الرې؛ باوري معلوماتو ته د
مدني ټولنې د ګروپونو السرسي؛ او حکومتي ادارو ته د غیرې حکومتي سازمانونو د رپوټ ورکونې میکانیزمونه هغه
موضوعات وو چې په غونډه کې پرې خبرې وشوې .د مدني ټولنې د پالوي له خوا افغان حکومت ته ځینې وړاندیزونه هم
وشول:
 .۱افغان حکومت باید په په ښکاره ډول د مدني ټولنې ،د هغې له ارزښتونو او څارونکي ونډېمالتړ وکړي ،چې دا به د
مدني ټولنې له واضح تعریف سره به تسهیل شي.
 .۲د مدني ټولنې په اړه ناسم معلومات دې رد او تصحیح شي.
 .۳له اړوندو قوانینو سره سم دې مدني ټولنې ته اړین معلومات وړاندې او د معلوماتو خپرولو ته دې وده وړکړل شي.
 .۴له حکومت سره د همغږۍ هوکړه شوي میکانیزمونه دې په عمل کې پلي ،څو دا تضمین شي چې د مدني ټولنې غږ په پام
کې نیول شوی دی.
 .۵له فساد سره د مبارزې لپاره دې یوه عملي تګالره رامینځ ته شي چې په کې به ملکي کارکوونکو ته د بسیا معاشونو
برابرول ،له فساد سره د مبارزې له کمیسیون څخه د مدني ټولنې د استازو د حذفولو د فشار پر وړاندې مقاومت ،او په هرهغه
ځای کې چې فساد موجود وي که شخص /سازمان (د  NGOsپه ګډون) وي ،پر وړاندې یې د عملي ګامونو اخیستل شامل
وي.
 .۶د ’ ‘one stop shopد رامینځ ته کیدو له الرې دې د مدني ټولنې څخه رپوټونه تر السه شي ( په بیال بیلو فارمټونو کې د
بیالبیلو رپوټونو اړتیا ته د پای ټکې کیښودل شي)او د هغوی ممکنه شکایتونه دې و ارزول شي.
 .۷د اقتصاد وزیر د مدني ټولنې له کاري کمیټې او د جینوا کنفرانس له پالوي سره پر یوې تعقیبي غونډې هوکړه وکړه څو پر
دې او نورو اړوندو موضوعاتو بحث وشي.
د مدني ټولنې د غونډې بشپړ لنډیز په  ۶ضمیمه کې لوستلی شئ.
د پالیسۍ اړیکې او غونډې
د جینوا د کنفرانس په ترڅ کې د افغان مدني ټولنې پالوی له نړیوالو پالیسي جوړونکو سره په اړیکه کې و .د کنفرانس د اونۍ
په اوږدو کې له لنډو خبرو اترو سر بیره دې پالوي د امریکا ،بریتانیې او جرمني له پالوو سره په څلور بیالبیلو ناستو کې هم
برخه اخیستې ده:
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د نوامبر په  ۲۶نیټه ،له امریکایي پالوي :الیس جي .ویلز ،د سویلي او مرکزي آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د
وزارت مرستیاله؛ او کرن فریمن؛ د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې( )USAIDد افغانستان او پاکستان د چارو د
دفتر له اداري مرستیال
د نوامبر په  ۲۷نیټه :له جرمني پالوي :مارټین جییګر ،د جرمني پالوي مشر؛ د اقتصادي همکاریو او پراختیا په
برخهد فیډرال وزارت استازي()BMZ
د نوامبر په  ۲۷نیټه :د بریتانیې پالوي :بارونس هوجسن له ابینګر؛ د ټولو ګوندونو دښځو ،سولې او امنیت د پارلماني
ګروپ مرستیاله؛ او لینډي کامیرون د نړیوالې پراختیایي څانګې د پروګرامونو عمومي رئیسه.

دې غونډو د سولې د خبرو ،ټاکنو ،بشري او پراختیایي موضوعاتو په ګډون پر مهمومسایلو د نظریاتو د تبادلې یو څرګند فرصت
برابر کړ .د مدني ټولنې پالوي له  ۲۰۰۲کال راهیسې د نړیوالې ټولنې له مالتړ څخه ستاینه وکړه ،او هغه یې د افغانانو د
پرمختګ په برخه کې یو مهم المل وګڼلو .هغوی وویل چې د خلکو مالکیت او ګډون ته په پام د واقعي اړتیاوو پر بنسټ د
پروګرامونو طرح او پلي کول به پر نړیوالو مرستو د افغانستان تړاو راکم کړي.
د سولې د هڅو په اړه ،د مدني ټولنې پالوي په ټینګار سره وویل هغه سوله چې د خلکو ټولنیز او سیاسي حقونه  ،په ځانګړې
توګه د ښځو اړوند حقونه په خطر کې واچوي ،د افغانانو لپاره به د منلو وړ نه وي .هغوی همدا راز دسولې په بهیر کې د ټولنې
د ټولو سکټورونو پر ګډون له ټینګار سره د دې بهیر د نه بیلیدونکې برخې په توګه د ښځو د پیاوړي غږ غوښتوونکي شول .د
طالبانو هغو خبرو ته چې د ښځو حقونو ته به درناوی کوي ،د شک له څرګندولو سره پالوي و ویل چې د طالبانو تر کنټرول
الندې سیمو کې د ښځو د ژوندانه واقعیت ته په کتو سره دغه ادعاوي ناسمې؛ او که چیرې طالبان په رښتیا د ښځو حقونو ته ژمن
دي ،هغوی باید په خپل مرکچي پالوي کې هم ښځې شاملې کړي.
پالوي همدا راز و ویل چې په هیواد کې د یوې اوږد مهالې سولې د تأمین لپاره باید ټول پراختیایی همکاران د جګړې او بې
عدالتۍ بنسټیز الملونه په نښه کړي .هغوی د بیوزلۍ او په خاصه توګه د ځوانانو په مینځ کې د بیکارۍ له لوړې کچې سره د
مقابلې؛ عدالت ته د خلکو د السرسي تضمین؛ او د معلولیت لروونکو وګړو په ګډون زیانمنوونکو ډلو ته د ټولنیز مالتړ د
وړاندې کولو یادونه وکړه .د مدني ټولنې ګروپونه کوالی شي چې په ټولنه کې له تاوتریخوالي خالص یو فرهنګ او سولې په
رامینځ ته کیدو کې یو مهم رول ولوبوي.
د مدني ټولنې پالوي همدا راز د راتلونکي حکومت پر مشروعیت د آزادو او عادالنه ټاکنو پر اهمیت له ټینګار سره دا یې د
سولې او اصالحاتو په برخه کې د یو پیاوړی هوډ پیل وبللو .هغوی په ټاکنیزو ادارو کې د اصالحاتو غوښتنه وکړه او زیاته یې
کړه چې نوموړي اصالحات به د راتلونکي کال په ولسمشریزو ټاکنو کې د پارلماني ټاکنو د تیروتنو نه تکرار تضمین کړي.
نړیوالو پالیسي جوړونکو هم د افغانستان د اوږد مهالې سولې او سوکالۍ لپاره د مدني ټولنې د مهم رول د ستاینې تر څنګ یې د
بدلون د لسیزې په اوږدو او له هغې هاخوا افغان ولس ته د دوی پر ژمنتیا د ټینګار ترڅنګ په حکومتولۍ کې د اصالحاتو او د
سولې په خبرو کې د شمولیت څخه د مالتړ وعده وکړه.

د افغانستان په اړه د جینوا کنفرانس د پایلو لنډیز
عمومي پایلې
د جینوا د کنفرانس مهمه پایله د جینوا د دوه اړخیزې حساب ورکونې چوکاټ( )GMAFو .د دې چوکاټ سند د دوه اړخیزې
حساب ورکونې له الرې په خپل ځان ویسا د چوکاټ( )SMAFیوه بیا کتل شوې نسخه ده چې په  ۲۰۱۶کال د افغانستان په اړه
د براسلز په کنفرانس کې منل شوی او پرې هوکړه شوی وه .د جینوا د دوه اړخیزې حساب ورکونې چوکاټ تر  ۲۰۲۰کال
پورې په  ۶مهمو برخو کې لنډ مهالېموخې رالنډوي:
 .1د امنیت او سیاسي ثبات ښه کول؛
 .2له فساد سره مبارزه ،حکومتولي ،د قانون واکمني ،او بشري حقونه؛
 .3دعامه مالي او سوداګریزې بانکولۍ دمالي ثبات او روڼتیا بیا راګرځول؛
 .4د پراختیایي پالن جوړونې اصالح کول او د خلکو د پراختیایي حقونو تضمین؛
 .5د خصوصي سکټور پراختیا او هر اړخیزه وده او پرمختګ؛ او
 .6پراختیایي همکارۍ او د مرستو اغیزمنتوب.
د کنفرانس اعالمیې د سولې ،اصالحاتو او پراختیا په اړه د برخه والو ټولې هوکړې یې په تفصیل سره توضیح کړي دي.
د مدني ټولنې اړوندې ژمنې
مدني ټولنې د کنفرانس د اونۍ په ترڅ کې د افغان حکومت او نړیوالو پالیسي جوړونکو ،په ځانګړي ډول د اقتصاد له وزیر
ډاکټر مصطفی مستور سره چې د افغان او نړیوالې مدني ټولنې په وروستي بحث او همدا رنګه د کنفرانس په څنډه کې د مدني
ټولنې په ناسته کې ګډون کړی و ،او د بحث شوو موضوعاتو او ژمنو د تعقیب په موخه یې د مدني ټولنې سره د نورو ناستو
هوکړه کړې وه ،ډیر ګټور بحثونه درلودل.
په دې کې الندې ژمنې شاملې وې:
د مدني ټولنې لپاره فضا
 د افغانستان په پراختیا کې د مدني ټولنې او آزادو رسنیو پر مهمې ونډې ټینګار ،د حکومت پر کړنو د څارنې په ګډون په
ټولو سیاسي بهیرونو کې د مدني ټولنې د ونډې د پیاوړي کولو بیا تکرار.
 افغان حکومت باید په ښکاره ډول د مدني ټولنې له ارزښت او څارونکي رول څخه مالتړ وکړي ،چې دا به دمدني ټولنې
له واضح تعریف سره تسهیل شي.
 د مدني ټولنې په اړه ناسم معلومات دې رد او تصحیح شي.
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 د استازولۍ د روښانه کیدو په موخه د مدني ټولنې یو تعریف دې و ارزول شي.
د ښکیلتیا لپاره میکانیزم
 له حکومت سره د همغږۍ هوکړه شوي میکانیزمونه دې عملي شي ،څو دا تضمین شي چې د مدني ټولنې غږ اوریدل
شوی دی.
 د  ۲۰۱۹کال په پای کې د کابینې له خوا د غیرې حکومتي سازمانونو د قانونله تعدیل او تصویب وړاندې د مدني ټولنې د
ښکیلتیا لپاره د مشورې یو رسمي بهیر دې رامینځ ته شي.
له فساد سره مبارزه
 د افغانستان راتلونکیته د فساد سره د مبارزې پر مرکزیت اعتراف.
 له فساد سره د مبارزې لپاره دې یوه عملي تګالره رامینځ ته شي چې په کې به ملکي کارکوونکو ته د بسیا معاشونو
برابرول ،له فساد سره د مبارزې له کمیسیون څخه د مدني ټولنې د استازو د حذفولو د فشار پر وړاندې مقاومت ،او په
هر هغه ځای کې چې فساد موجود وي که شخص /سازمان (د  NGOsپه ګډون) وي ،پر وړاندې یې د عملي ګامونو
اخیستل شامل وي.
معلوماتو ته السرسي
 له اړوندو قوانینو سره سم دې مدني ټولنې ته اړین معلومات وړاندې او د معلوماتو خپرولو ته دې وده وړکړل شي.
رپوټ ورکونه
 د مناسبو او اغیزمنو خدمتونو د رامینځ ته کیدو له الرې دې د مدني ټولنې څخه رپوټونه تر السه شي ( په بیال بیلو
فارمټونو کې د بیالبیلو رپوټونو اړتیا ته د پای ټکې کیښودل شي) او د دوی ممکنه شکایتونه دې و ارزول شي.
سوله
 له طالبانو سره د سولې خبرې باید د یوې پراخې سیاسې اجماع پر بنسټ وي د ښځو او لږکیو پورې اړوند وګړو په
ګډون د ټولنې ټول اړخونه باید په کې شامل وي.
 د جدي هڅو ،اصالحاتو او همدا راز پراخو اقتصادي او ټولنیزو پروګرامونو له الرې دې له دې سولې مالتړ وشي.
د ښځو ګډون
 د ښځو د ټولنیزو – اقتصادي اړتیاوو او د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کچې د په نښه کولو لپاره چې په
نړۍ کې تر ټولو لوړه ده باید ډیر کار وشي.
 د افغانستاند جزا د قانون او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سره د مبارزې د قانون له موادو سره سم د تاوتریخوالي د
له مینځه وړلو او عدالت ته د مجرمینو د راوستلو په موخه د لمس وړ اقداماتو ته اړتیا ده.
د نړیوالو مرستو کچه
 د افغانستان د پراختیایي لومړیتوبونو لپاره د نړیوالې ټولنې له خوا تر  ۲۰۲۰کال پورې د ۱۵.۲میلیارد ډالرو ژمنه به
په مستقیم ډول دوام ومومي خو افغانستان سره به مالي مرستې په تدریجي ډول کمیږي.
د خدمتونو وړاندې کول او له بیوزلۍ سره مبارزه
 د هیواد په کچه د بنسټیزو خدمتونو د وړاندې کولو د بهیر ښه او چټکول او د ښځو او معلولیت لروونکو وګړو په
ګډون د خلکو بیالبیلو اړتیاوو ته پاملرنه.
 د معیشت د پروژو سمدستي وړاندې کول او د اقتصادي ،ټولنیزو ،اقلیمي او په ځانګړي ډول د کرهڼېز سکټور د
شوکونو پر وړاندې د مقاومت د پیاوړتیا په موخه دې اوږد مهالې حل الرې په پام کې ونیول شي.
ټاکنې
 د وړاندوینې له مخې په  ۲۰۱۹کال کېد ولسمشریزو او نورو ټاکنولپاره اغیزمن تیاری څو روڼتیا ،اعتبار ،ګډون او
امنیت تضمین کړي.
رسنیزې اړیکې
په جینوا کې د یو میشت سالکار په مرسته ،د مدني ټولنې پالوی په جینوا کې د میشتو او نړیوالو رسنیزو کانالونو سره ښکیل
شو .د بي بي سي د نړیوال کانال او الجزیرې په ګډون په ټولیز ډول  ۲۴مرکې له چاپي او نشراتي رسنیو سره تر سره شوې.
لږ تر لږه د  ۴۰چاپي انګلیسي ،فرانسوي ،هسپانوي ،پرتګالي ،جرمني ،نارویژي او نورو اروپایي چاپي رسنیو په مقالو کې د
مدني ټولنې د یو پالوي یادونه شوې وه .د رسنیو دغه پراخ پوښښ له ټاکلو موخو څخه لوړ و.
په دې مرکو کې ،نوموړي پالوي د ملکیانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او زیانونو د درولو؛ ټاکنیزو اصالحاتو؛ د ښځو او
معلولیت لروونکو وګړو په ګډون چې له نابرابرۍ او خدمتونو ته له نه السرسۍ سره مخامخ دي د مرستې؛ او د افغان کلیوالو
ټولنو سره د وچکالۍ د زیانونو د جبیرې په برخه کې د مالتړ په ګډون دبیالبیلو موضوعګانو له الرې د افغانانو غږ اوچت کړی
دی.
له رسنیو سره د اړیکو لپاره د اغیزمنې تیارۍ د تضمین په موخه ،رسنیزو کانالونو ته د مدني ټولنې د پالوي لنډې بیوګرافۍ
ویشل شوې وې ،چې دا د ( ) BAAGپه ویب پاڼه او د ټولنیزو رسنیو په موادو کې هم کارول شوې وې .سربیره پر دې ،له
کنفرانس نه وړاندې یو مطبوعاتي مطلب د ملګرو ملتونو ( )UNمطبوعاتي پالوي او نورو رسنیو ته لیږل شوی و .د دې په
پایله کې()UNپه جینوا کې د ملګرو ملتونو د خبریاالنو د ټولنې د  ۱۲خبریاالنو ،دوه استازوو او د ( )BAAGد رئیس په ګډون
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د مدني ټولنې یو مطبوعاتي کنفرانس جوړیدو ته الره هواره کړه .سر بیره پر دې ،د رسنۍ سالکار دې پالوي ته یوه روزنیزه
جلسه هم برابر کړه چې په کې له نړیوالو رسنیو سره د مرکې د تخنیک کارول شامل وو.
تعقیب او نور پړاوونه

د افغانستان په اړه جینوا کنفرانس په اړه د افغان مدني ټولنې بیان
له جینوا کنفرانس وروسته ،د مدني ټولنې بیان د هوکړه شوو پالیسي پاڼو او د کنفرانس په ترڅ کې د شوو ژمنو پر بنسټ برابر
شو .په دې کې د کنفرانس اعالمیه ،د جینوا د دوه اړخیزو هوکړو چوکاټ ( )GMAFاو د جینوا په اصلي غونډه او د کنفرانس د
څنډې په ناستو کې د پالوي بیانونه شامل وو .د مدني ټولنې په بیان کې راغلي چې د افغانستان په اړه د جینوا کنفرانس د
افغانستان د اوږد مهالې سولې او سوکالۍ لپاره د نړیوال درک او مالتړ د ودې پر لور یو غوره ګام و .د دې تر څنګ ،د بیالبیلو
موضوعاتو الندې د جینوا د کنفرانس د مهمو پایلو شننه شوې وه او د مدني ټولنې د کاري کمیټې او جینوا کنفرانس ته د مدني
ټولنې د پالوي له خوانور سمدستي غبرګونونه او وړاندیزونه هم وړاندې شوي دي.
جینوا کنفرانس ته د افغان مدني ټولنې د بیان بشپړ متن په  ۷ضمیمه کې لوستلی شئ.
د تعقیب لپاره پالنونه
په  ۲۰۱۶کال کې د افغانستان په اړه د براسلز د کنفرانس په څیر ،د مدني ټولنې کاري کمیټې ( )CSWCاو د مدني ټولنې
پالوي وپتییله چې په ځانګړي ډول د راتلوونکو نړیوالو غونډو لکه د ګډې همغږۍ او څارنې د پالوي غونډې او په  ۲۰۲۰کال
کې د نړیوالو ژمنو کنفرانس ته د تیاري په لړ کې د جینوا د کنفرانس په ترڅ کې شوي ژمنې به تعقیبوي او د دې د څار پر
څرنګوالي به بحث کوي .د تعقیب یا څار په اوسنیو پالنونو کې د جینوا د کنفرانس د پایلو په اړه والیتونو ته د رپوټ ورکونې
لپاره تلل او د نظریاتو راغونډول شامل دي څو په څارنه او راتلوونکو مشورو کې د والیتي مدني ټولنو حضور تضمین کړي .په
اوسنیو پالنونو کې د ()GMAFد هرو شپږو حوزو( احتمالي رپوټ) څارنه او د ( )GMAFشپږو حوزو پورې اړوند د رپوټونو
او نورو چاپي معلوماتو لپاره د یوه مرکز جوړول شامل دي.
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ضمیمې
 ۱ضمیمه .د مدني ټولنې د کاري کمیټې غړي
 .1د افغان غیر حکومتي سازمانونو د همغږۍ پالوی()ANCB
 .2د افغان ښځو شبکه()AWN
 .3د افغان ښځو روزنیز مرکز()AWEC
 .4د افغانستان د مدني ټولنې د مجتمع سازمان()ACSFo
 .5د افغانستان د پوهنې ملي ائتالف()ANEC
 .6افغانانو لپاره د بشري او پراختیایي مرستو د همعږۍ اداره()ACBAR
 .7د مدني ټولنې او بشري حقونو شبکه ()CSHRN
 .8د مدني ټولنې ګډه کاري ډله ()CS-JWG
 .9د معلولینو لپاره ټولنیز مرکز ()CCD
 .10د قانون غوښتونکی ()DQG
 .11د سولې او ډیموکراسۍ لپاره برابري ()EPD
 .12د افغانستان د روڼتیا د څار سازمان ()IWA
 .13د صالح کنسرسیم یا ائتالف
 .14دسنایي پراختیایي سازمان ()SDO
 .15د همغږۍ لپاره د سویل لویدیځ افغانستان او بلوچستان ټولنه ()SWABAC
 .16د اړیکو دفتر ()TLO
 .17د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ ()TEFA
 .18د ښځو او ماشومانو د حقوقي څیړنو بنسټ ()WCLRF
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 ۲ضمیمه :د والیتي مدني ټولنې د مشورو رپوټ
سریزه
په  ۲۰۱۸کال کې ( )BAAGاو د مدني ټولنې کاري کمیټې ( )CSWCد افغانستان په اړه د جینوا له کنفرانس وړاندې ،د
کنفرانس په ترڅ او له کنفرانس راوروسته د مدني ټولنې د غږ د اوچتولو لپارهله څلورو نړیوالو بسپنه ورکوونکو(،DFID
 SIDA ،SDCاو  ) GIZڅخه مالي مالتړ تر السه کړ .جینوا کنفرانس ته د تیاریو د برخې په توګه والیتي تسهیل کوونکو
سازمانونو ()PFOد افغانستان د  ۳۴والیتونو د مدني ټولنې له غړو سره د ګروپي متمرکزو بحثونو( )FGDپه بڼه د مشورو
لړۍ پیل کړه .د دې فوکس ګروپونو موخه د پراختیایي موضوعاتو په اړه د والیتي مدني ټولنو د نظرونو تر السه کول او د
معلوماتو له اړخه په جینوا کنفرانس کې د مدني ټولنې د مدافعې د وړاندې شوو پیغامونو بډایه کول و .په پایله کې د  ۲۰۱۸کال د
اکتوبر د میاشتې په  ۱۵او  ۲۹نیټه  )PFO(۷جوړ او په  ۳۴والیتونو کې یې فوکس ګروپونه په الره واچول او په دې توګه د
مدني ټولنې د  ۵۷۷( ۹۱۷نارینه وواو  ۳۴۰میرمنو) غږونه او نظریاتو ته یې پوښښ ورکړ.
بیا وروسته( )BAAGاو ( )CSWCله هر فوکس ګروپ څخه تر السه شوي معلوماتراغونډ او شننه یې وکړه چې بیا په کابل
کې د مدنې ټولنې د ملي کنفرانس په بحثونو او د  ۲۰۱۸کال د نوامبر د میاشتې د جینوا په کنفرانس کې د مدني ټولنې د مدافعې
په مهمو پیغامونو کې وکارول شول.
د دې فعالیت د پالن جوړونې ،طرحې او تیارۍ د برخې په توګه ،د مدڼي ټولنې کاري کمیټې په  ۲۰۱۶کال کې د افغانستان په
اړه د براسلز له کنفرانس څخه وړاندې د تر سره شوو والیتي مشورو بیا کتنه وکړه او هغه غوره توبونه اوټکي یې پلي کړل چې
د دوی په آند مهم وو .په پای کې ،د مدني ټولنې کاري کمیټې او ونډه والو ( د  ۸سیمو پر ځای  ۳۴والیتونو) سره چې السرسي
ورته زیاته وه مشوري پیل کړې ،او په والیتي فوکس ګروپ کې د ګډونوالو د پراخ استازیتوب د تضمین په موخه د بلنې له
نوملړ څخه له هر یوه کس سره یې پر هغو الرو چارو بحث وکړ څو دا بهیر د اعتبار وړ ښکاره او د مدني ټولنې د کار او
وړاندیزونو ښې بیلګې او شواهد وړاندې کړې.
کړنالره
د  ۲۰۱۸کال د سپټمبر په میاشت کې )BAAG( ،او ( )CSWCد والیتي مشورو لپاره تیارۍ ونیو .په دې هوکړه وشوه چې په
 ۲۰۱۶کال کې د افغانستان په اړه د براسلز د کنفرانس له غبرګونونو وروسته ،په هیواد کې د پراختیا د شرایطو د درک لپاره د
والیتي مدني ټولنې د فعالینو رأیې خورا مهمې وې .له همدې کبله جینوا کنفرانس ته د تیاري په بهیر کې د والیتي مدني ټولنې
شاملول خورا مهم وبلل شو .په ملی کچه د مدني ټولنې د اړتیاوو د په نښه کولو لپاره ( )BAAGاو ( )CSWCد پروژې درې
پړاویزه کړنالره وکاروله.
لومړی پړوا :له وړاندې کولو مخکې پړاو کې ،د ( )PFOټاکل ،د ( )PFOپه اړه د (due diligenceد قرارداد له السلیکولو
وړاندې د یو کس یا یوې سوداګرۍ ارزونه) بشپړول او د والیتې مدني ټولنې ګروپونو او فعالینو ته بلنه ورکول شامل وو.
( )BAAGاو ( )CSWCوالیتي تسهیل کوونکي سازمانونه یې په افغانستان کې د مدني ټولنې د همغږۍ د ادارو او شبکو په
الرښوونه او یا ورسره د مرستې په برخه کې د تجربې پر بنسټ وټاکل.دغه ټول  ۷ټاکل شوي سازمانونو د مدني ټولنې د والیتي
سازمانونو د یوې پراخې لړۍ استازیتوب کولو او د( )BAAGد  due diligenceمعیارونه یې هم پوره کول .د والیتي
ګډونوالو بلنه د ( )PFOsله لوري تنظیم شوه که څه هم چې ( )BAAGاو ( )CSWCد ګډوانوالو پر الندې معیارونو سره
هوکړه کړې وه )۱ :ګډونوال باید د پروګرام /مدافعې د برخې مدیر /رئیس وي ،یا دیو سازمان یا ګروپ مشر /رئیس وي ،د
کوچنیو سازمانو لپاره یو مناسب استازی وي )۲ .د مدني ټولنې له هر سازمان څخه یو ګډونوال NGOs/CSOs)۳ ،باید په
حکومت کې ثبت وي ،او هغه چې نه وي باید د  PFOاو یا د حاضرو  NGOs/CSOsله لوري معرفي شي .باید هڅه وشي
چې پراخ بنسټه وي میرمنو ،ځوانانو او معلولیت لروونکووګړو ته هم بلنه ورکړي.ملکي کارکوونکي ،د خصوصي سکټور
کارکوونکي ،د والیتي شورا غړي او د سیاسي ګوندونو مشران په فوکس ګروپونو کې د ګډون لپاره په شرایطو برابر نه دي.
دوهم پړاو :په دې پړاو کې د  PFOدوه تسهیل کوونکي برخه لري چې د  FGDد الرښود له الرښوونو سره سم په ۳۴
والیتونو کې فوکس ګروپونه مدیریت کوي( ضمیمه وګورئ) .هر PFOد زیاتو ګډونوالو د هڅونې او د هغوی د ساتنې په موخه
په دې مکلف و څو د فوکس ګروپ لپاره یو خوندي ،امن او مناسب ځای برابر کړي .په ټوله کې د مدني ټولنې  ۹۱۷فعالینو په
خپل ګډون سره د سازمانونو له یوې پراخې لړۍاستازولي کوله ( عامو ګروپونو ،ځوانانو ،د ښځو د مشرتابه ګروپونو ،د مدني
ټولنې سازمانونو او د مدني ټولنې شبکو) د موضوع اړوند د پوهې او تجربو یوه لړۍ وړاندې کړه .یو ورځني فوکس ګروپ یوه
مفصلهاجندا تعقیب کړه چې په کې دوه نظر پوښتنې ،درې د بحث ټکو او په کابل کې د ملي کنفرانس لپاره د والیتي مدني ټولنې
د دوه استازو( یو نارینه او یوې میرمنې) د ټاکلو لپاره یوه ټاکنه شامله وه( د دې اجندا یوه کاپي په همدې ضمیمه کې لوستلی
شئ).یواځې یو تسهیل کوونکي د ارزګان په والیت کې پریکړه وکړه چې دوه جال فوکس ګروپونه به جوړوي یو د نارینه وو او
بل د میرمنو لپاره .د نارینه وو او ښځو بیلول به ښایي ستونزمن و خو له دې سره نارینه او ښځې په دې و توانیدل چې د خپلو
نظرونو په اړه د نیوکو او سزا له ویرې پرته په آزاده توګه خبرې وکړي .سر بیره پر دې ،دا کار د زیات شمیر نارینه وو او
میرمنو د ګډون المل شو او په خپل والیت کې د مدني ټولنې د اړتیا په اړه یې پوهه زیاته کړه.
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په لومړۍ نظر پوښتنه کې له ګډونوالو غوښتنه وشوه که چیرې د  ۲۰۱۶کال د براسلز کنفرانس راهیسې دوی ته کارونه ډیر
آسانه /ډیر ستونزمن شوي دي ،خپل السونه دې اوچت کړي .په دوهمه نظر پوښتنه کې له ګډونوالو غوښتنه وشوه چې د السونو
په اوچتولو سره دا وښییي چې د الندې فکټورونو څخه کوم یو یې د دوي کار ډیر اغیزمن کړی دی :د مالي مرستو نه شتون،
امنیت ،بلې دندې /بل هیواد ته د کارکوونکو تلل ،د مدني ټولنې د ارزښت په اړه ټیټ پوهاوي او یا نور.د ورځې پاتې ټوله برخه
د درې پوښتنو له الرې پر آزاد هڅول شوي بحث تیره شوه )۱( :ستاسو په والیت کې پراختیایي او بشري وضعیت څه ډول دی؟
( )۲په پراختیایي پروګرامونو کې درې مهم بدلونونه کوم دي چې ستاسو په و الیت کې د ژوندانه وضعیت به ښه کړي؟ ( )۳آیا
ګډونوالغواړي چې له ستونزو سره د مخامخ کیدو په اړه خپلې هغه تجربې شریکې کړي چې د هغوی د بریا او اغیزو څرګندونه
وکړي.
د فوکس ګروپ په وروستۍ برخه کې د ټولو ګډونوالو له خوا د  ۲۰۱۸کال د نوامبر په  ۱۱او  ۱۲نیټه په کابل کې د مدني ټولنې
په ملي کنفرانس کې د ګډون لپاره د دوه استازو نوماندول شامل وو .د آزادو او عادالنه ټاکنو د تضمین په موخه تسهیل کوونکي د
( )BAAGاو ( )CSWCله خوا برابرې شوې الرښوونې تعقیب کړې .ټولو ګډونوالو کوالی شول چې خپل ځان او یا بل کس
نوماند کړي او تسهیل کوونکي به د هغوی نومونه په فلیپ چارټ لیکل .یوه سري رأیه ورکونه تر سره شوه .په ځینو فوکس
ګروپونو کې نوماندانو ته  ۳دقیقې وخت ورکړ شوی و څو د خپلو وړتیاوو په اړه خلکو ته خبرې وکړي .د رأیه ورکونې په دوه
یا درې نورو دورو کې چې تر سره به شوې یو شمیر نوماندان له تر ټولو ټیټو رأیو سره به له ټاکنو حذف شول ،او په دې توګه
دوه تر ټولو غوره نوماندان وټاکل شول .په پای کې په ملي کنفرانس کې د ګډون لپاره  ۶۸کسیز والیتي پالوی تأیید شو او د خپلو
همکارانو او ټولنو نظریات او غږونه یې وړاندې کړ.
دریم پړاو :شننې او پایلې ،په دې کې د( )PFOsله خوا انګلیسي ژبې ته د فوکس ګروپونو د موندنو ژباړه او ( )BAAGته له
هر والیته د فوکس ګروپ د یو رپوټ لیږل شامل وو .چې وروسته بیا ( )BAAGد دې موندنو شننه وکړه او د فوکس ګروپ له
لیږل شوي رپوټ څخه کیفي او کمي معلومات او ارقام یې سره پرتله او په کابل کې د مدني ټولنې له ملي کنفرانس وړاندې
( )CSWCته وړاندې کړل .د هر والیتي فوکس ګروپ رپوټ په  ۸سیمه ایزو رپوټونو او یو ملي لنډیز کې سره یوځای شول
چې بیا د جینوا کنفرانس په تیارۍ کې و کارول شول .موندنې د مدني ټولنې د دریځ په مقاله ،د جینوا کنفرانس په بیان او بې
شمیرو مطبوعاتي مطالبو کې د جزئیاتو د ورزیاتولو او د معلوماتو د لومړنۍ سرچینې په توګه وکارول شول.
محدودیتونه
د پورتنیو نظر پوښتنواو پوښتنو محدودیتونه د شننې او رپوټ ورکونې په پړاو کې یادداشت شوي دي .ځینو والیتي احصائیو
ځینې غیرې منظمې نښې ښودلې چې شننه یې دې پایلې ته ورسوله چې یا ګډونوال په سمه توګه په پوښتنه نه دي پوه شوي او یا
تسهیل کوونکي ته د ځیني موضوعاتو توضیح کول ستونزمن و .د بیلګې په توګه په یوهسیمه کې چې د خپلې نا امنۍ له کبله
مشهوره وه په یو والیتي فوکس ګروپ کې ویل شوي چې نا امنۍ د دوی پر کارونو یې اغیزه نه ده کړې که څه هم چې وروسته
په بحث کې بیا له دې د یوې ستونزې په توګه یادونه شوې وه .لوستوونکي هم ښایي د سیمه ایزو رپوټونو په جزئیاتو او د ورته
دالیلو لپاره د فوکس ګروپونو په معلوماتو کې بینظمي وګوري .د والیتي فوکس ګروپونو راتلوونکي کمپاینونه به د تسهیل او
معلوماتو د راغونډولو د کړنالرو په اړه ( )PFOته روزنې په پام کې ونیسي.
موندنو ته یوه لنډه کتنه
په ټوله کې ،د  ۳۴والیتونو مشورو افغانستان یې د داسې یو هیواد په توګه وښودلو چې سره له دې چېله ډیرو ناخوالو سره الس
او ګریوان دی خو د سوکالۍ په لټه کې دی .د هیواد په کچه نا امني د مدني ټولنې د کار له تر ټولوستراغیزمنونکي فکټور په
توګه وګڼل شو چې ورسره د تمویل نشتوالی اکثراً په دوهم ځای کې او په ځینو والیتونو کې په لومړي ځای کې و .د مدني ټولنې
له خوا په خپله خوښه د بې توپیره شخړو په وړاندې له خلکو څخه د ساتنې او د بشري حقونو د مالتړ ډیرې بیلګې یادې شوي
دي.په هره سیمه کې لږ تر لږه  ۲-۱والیتونو د مدني ټولنې د ارزښت په اړه ټیټ پوهاوی د خپل کار د یو مهم اغیزمنوونکي
فکټور په توګه یاد کړ ،چې دا فکټور په بغالن او تخار کې له نا امنۍ سره په مساوي توګه یاد شو.
فساد او نا امني په سیمه ایزه ،والیتي او ملي کچه پراخه ستونزه ده چې د پراختیایي او بشري پروګرامونو د اغیزمنتوب د
راکمولو له الرې د افغانستان د سوکالۍ پر الره خنډ جوړوي .پوهنه ( د لوړو زدکړو په ګډون) او روغتیایي خدمتونه کمزوري
دي او چیرې چې موجود دې کیفیت یې ټیټ دی او ډیر خلک ورته السرسۍ نه لري .د جنسیتي نابرابرۍ او محدودیتونو ،د وړتیا
لروونکو کارکوونکو د نه شتون او کمزورو زیربناوو په ګډون د بیالبیلو دالیلو له کبله السرسي محدوده شوې ده .په اکثرو
والیتونو کې د زیربناوو د عصري کولو لپاره پیاوړې غوښتنه وشوه څو ټولنې سره وصل او ټولنیزو -اقتصادي فرصتونو ته
السرسي ښه شي .د الرو ،اوبو او د اوبو لګولو د سیسټمونو او بندونو د اوسني کمزوری وضعیت له کبله د خوړو خوندیتوبډیر
ناوړه دی اود کرهڼې په څیر مهم سکټورونه یې اغیزمن کړي دي .په  ۵۰سلنه فوکس ګروپونو کې له کرهڼېد معیشت د بنسټیزې
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سرچینې په توګه یادونه شوې ده ،خو د هیواد په کچه د زیاتې پراختیا لپاره د بسیا سرچینو(ماشینونه ،اصالح شوي تخمونه)،
میکانیزمونو(سبسایډي یا د حکومت له خوا مالي مرستې) ،او زیربناوو( د اوبو لګولو سیسټمونه) نه شتون محسوسیږي.
په ډیرو سیمو کې د داخلي بیځایه شوو وګړو کچه لوړه ده چې مرستو او د کار فرصتونو ته لږه او یا هیڅ السرسي نه لري نو
ځکه بیوزلي زیاته شوې ده .د دې پراخو ستونزو په پایله کې د مدني ټولنې ګڼو سازمانونو خپلو ټولنو سره د مرستې د فعالیتونو
په تر سره کولو او همغږۍ کې ډیرې ستونزې ګاللي دي .په لویدیځه سیمه کې ګډونوالو زیاته کړه چې د پایلې په توګه دوی و نه
توانیدل چې ( )SDGsپه پوره ډول پلي کړي.
ګډونوال په دې باور وو چې له درې الرو د خلکو ژوند ښه کیدای شي؛ د پانګونې ،اصالحاتو او مالتړ .پر زیربناوو ،کرهڼه او
د دندو پر پروګرامونو پانګونه به سیمه ایز معیشت او اقتصاد ته وده ورکړي .لومړی تر هر څه دوی د الرو ،بندونو ،د اوبو
لګولو د سیسټمونو د جوړولو ،او د زیربنا د لومړنیو اړتیاوو په توګه د بریښنا د یوې فعالې شبکې او انټرنیټ له الرې د انسانانو
د اړیکو زیاتولو یادونه وکړه .دوهم ،د کرهڼې په برخه کې پر وسایلو ،روزنو او د حکومت پر سبسایډۍ ( د حکومت مالي
مرستو) پانګونه به دا سکټورد وچکالۍ د خطرونو د کابو کولو او په سیمه ایزه کچه د سیالۍ جوګه کړي .او دریم ،هغه لویانو ته
چې زیاتې مسلکي وړتیاوې او مهارتونه لریپر ملي او غیر رسمي ښوونیزو پروګرامونو پانګونه به خلک ددې جوګه کړي چې
په سیمه ایزه کچه کاري فرصتونه رامینځ ته کړي.
د یو بیا کتل شوي نصاب له الرې د پوهنې د سکټور اصالح کول ،د ښوونکو لپاره روزنې به د کیفیت د لوړولو المل شي او
لوړو زده کړو ته زیاته السرسي به خلک د راتلوونکو نسلونو د بډایه کیدو جوګه کړي .د روغتیایي پاملرنو اصالح کوالی شي
ټولو ډاکټرانو ته د مسلکي وړتیا د تضمین او د ګټورو تجهیزاتو د برابرو له الرې اوسني خدمتونهښه کړي .اصالحات کیدای شي
حکومت او نړیوالو بسپنه ورکوونکو ته د مدني ټولنې د مدافعې له الرې وهڅول شي ،خو دا د مدني ټولنې دفعالینو په مینځ کې
ډیرې همغږۍ ته اړتیا لري.
له فساد سره د مبارزې لپاره د سیمه ایز ،والیتي او ملي حکومت په پتهله ټولو والیتونو پیاوړی مالتړ راغلی دی .ګډونوالو همدا
راز د خلکو ،مدني ټولنې د سازمانونو ،او سیمه ایز حکومت تر مینځ د زیاتو اړیکو غوښتنه وکړه څو باور رامینځ ته او سوله و
هڅوي .ګډونوالو مدافعه یې په عامه پروګرامونو کې د ټولنې د نظر څرګندولو ،معلوماتو ته د السرسۍ او آزادو ویناوو د هڅونې
یوه وسیله وګڼله ،او له دې الرې به ښایي دوی و کولی شي چې خپل حکومت او د مدني ټولنې فعالین حساب ورکوونکي وساتي.
له ننګونو سره سره ،په ځینو برخو کې برخه والو د بریالیتوب احساس کولو .په ځانګړي ډول د برخه والو یو د پام وړ شمیرې
په خپلو ټولنو کې زده کړې ت ه د نجونو او ځوانو میرمنو د السرسي د تضمین ،د خپلو کورنیو ،د ټولنو د مشرانو او په یوه قضیه
کې ،د طالبانو سره د شخړو د مینځګړیتوب برخه کې کار کړی دی .د مدني ټولنې سازمانونو ( )CSOsد بیړنیو بشري مرستو
په غبرګون کې د داخلي بیځایه شوو وګړو او کوربه ټولنو تر مینځ د شخړو د حل ،او د باور رامینځ ته کولو په موخه د حکومت
او سیمه ایزو چارواکو له ونډې سره د خلکو د آشنایۍ په برخه کې مهم رول لوبولی دی.
د افغانستان په کچه فعاالنو په خپلو ټولنو کې زیانمنوونکو ګروپونو ته د فرصتونو د چمتو کولو د هڅو مشري کړې ده.د مدني
ټولنې سازمانونو پهنشه ای توکو روږدو کسانو ته د نوو سپورټونو او د سرګرموونکو فعالیتونو نه نیولې د ځوانانو په مشرۍ د
کتابتونونو او تیاترونو هڅولو پورې ،خپلو ټولنو ته په دوامداره توګه ارزښتاک خدمتونه وړاندې کړي دي.

سیمه ایزې موندنې

 .۱سویل
( هلمند ،کندهار ،ارزګان ،زابل)
لنډیز
په سویلي سیمه کې  ۱۰۵کسانو ( ۷۴نارینه او  ۳۱میرمنې) په څلورو فوکس ګروپونو کې برخه اخیستې وه .په ټولیز ډول د دې
سیمې برخه والو امنیت ( ۹۰سلنه) او د مالي مرستو نشتوالی ( ۸۷سلنه) د مدني ټولنې د فعالیتونو لومړني اغیزمنوونکي
فکټورونه وبلل .د مدني ټولنې د ارزښت په اړه ټیټ پوهاوي ( ۷۴سلنه) دا پوښتنې وزیږولې چې د مدني ټولنې سازمانونه څنګه
د ټولنو په مینځ کې خپل اعتبار ښه کوالی شي په داسې حال کې چې د کارکوونکو ساتنه( ۳۰سلنه) دا په ډاګه کوي چې د مدني
ټولنې د سازمانونو ظرفیت تلپاتې دی.
په دې سیمه کېد مدني ټولنې د سازمانونو د کار پر وړاندې د یو لړ نورو اغیزمنوونکو فکټورونو یادونه هم وشوه ،چې په کې د
مدني ټولنې سازمانونو ته د مالتړ د نشتوالي (هلمند) ،د دودونو ته ګواښونه(ارزګان) ،او کم ظرفیت (زابل) شامل دي.
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په دې سیمه کې پراختیایي او بشري وضعیت
نا امني او 'پراخ ځایي' فساد د سیمې د زیربنا او عامه خدمتونو د وړاندې کولو د مهمو اغیزمنوونکو فکټورونو په توګه مطرح
شول .ټولو والیتونو د نا امنۍ د محصول په توګه د پوهنې ،دندو او روغتیایي خدمتونو د نشتوالي یادونه وکړهاو د داسې
کړنالرو پلي کیدو ته سترګې په الره وو چې دواړه سیمه ایز او مرکزي حکومت حساب ورکوونکي وساتي .هلمند او زابل د یو
بشري خطر په توګه د بې ګټې روغتیایي سیسټم یادونه وکړه دا ځکه چې یو محدود شمیر روغتیایي مرکزونه شتون لري خو په
پوره او مناسبو وسایلو سمبال نه دي ( درمل په کې محدود دي) ،د کارکوونکو شمیر یې کم ( یوه ولسوالي تر پوښښ الندې نه
شي نیولی) او اغیزمن نه دي ( یا ښځینه ډاکټرانې نه لري او یا د ډاکټرانو وړتیا پر معیارونو برابرهنه ده)
کمزوری تعلیمي نظام او د حکومت له خوا د څار او مقرراتو نه شتون په ټولیزه توګه په سویلي سیمه کې خپور دی .په دې اړه
چې دا ټول د حکومت په لیکو کې د فساد زیږنده دی ،یوې ټولیزې اجماع شتون درلود.
خلک په دې اړه خورا اندیښمن دیچې راتلوونکي نسلونه به پرخپلو حقونو پوه نه شي او د رأیې ورکونې جوګه به نه وي .ټولو
والیتونو د یو بشپړ نصاب د نه شتون له امله د ټیټ ستندرد پوهنیز نظام ،د ښوونکو د محدود شمیر او د پروژو د کمزورې پالن
جوړونې یادونه وکړه .ګڼ شمیر ښوونځي په ملکي مرکزونو کې کلیو او کلیوالو ټولنو ته له درناوي پرته جوړیږي .دودونو د
پوهنې په اړه د منفي انګیرنو په رامینځ ته کیدو کې مهم رول لوبولی دی.ځینوبرخه والو لویانو ته د غیرې رسمي ښوونې او
روزنې او د حساسولو د کمپاینونو له الرې پر خرافاتو او ناوړه دودونو د بر السه کیدو اړتیایاده کړه .د بیوزلۍ لوړه کچه او د
بېکارۍ د کچې د ټیټولو لپاره د حکومتي میکانیزمونو نه شتون د دې تعلیمي ستونزو تشدیدونکي وګڼل شول .په سویل کې کرهڼه
د معیشت لومړنۍ وسیله ده او ګڼ شمیر والیتونه له دې وضعیت څخه راضي وو .یواځې هلمند د کمزورې کرهڼې یادونه وکړه
او پر حکومت یې غږ وکړ چې هغو پروژو ته لومړیتوب ورکړي چې په دې سکټور کې ښوونې او روزنې اودندې زیاتې کړي.

مهم سیمه ایز لومړیتوبونه
-

-

د ملي امنیت سمون ،له سیمه ایزو او ملي سوله جوړوونکو هڅو نه مالتړ
د ښوونیز نظام سمون ،د ولسوالۍ په کچه تعلیم ته د السرسۍ په برخه کې ملي او سیمه ایز حکومت مسؤول ګڼل.لویانو
ته د غیرې رسمي روزنو (د سواد زده کړه ،او د حساب زده کړه) او کلتوري پوهاوي وړاندې کول .د تعلیمي
پروګرامونو د رامینځ ته کیدو لپاره د عامه کړنالرو کارول.
له فساد سره د مبارزې لپاره د حکومتولۍ په جوړښتونو کې د اصالحاتو تضمین .په اداري ،پلټنې او د پالیسۍ په
کارونه کې نوو میکانیزومونو ته اړتیا ده.
د جنسیتي برابرۍ په موخه د ټولنې د پیوستون د پروګرامونو هڅول او د ښځو د حقونو پر وړاندې د کلتوري او مذهبي
خنډونو سپړل.
د سیمه ایزو پراختیایي پروګرامونو په برخه کې د ټولنیز مالکیت پیاوړي کول.

د ستونزو پر وړاندې د بریا بیلګې()۳
د هلمند فوکس ګروپ په ټولنیزو پراختیایي پروګرامونو کې د ځوانانو د ګډون د زیاتیدو او په ملي او سیمه ایز حکومت کې خپلو
کمپاینونو ته د البي په موخه له پالیسي جوړوونکو سره د مدني ټولنې د سازمانونو پراړیکود باور له زیاتیدو یادونه وکړه.
په ارزګان والیت کې د سټیزن چارټر او د ځوانانو د پروګرامونو پیل د ملي یووالې د حکومت په اړه یې د خلکو نظر بدل کړی
دی .د سواد د زده کړې نوي کورسونه ( غیرې رسمي زده کړي) او په سیاسي ،کلتوري او ټولنیز ډګر کې د ښځو مخ په زیاتیدو
ګډون ټول د حکومت په وړاندې د ټولنیزو ژمنو او باور د زیاتیدو زیری ورکوي.
او د زابل په فوکس ګروپ کې د مدني ټولنې د سازمانونو او غیرې حکومتي سازمانونو تر مینځ د ښې همغږۍ یادونه وشوه چې
دې کار دوی یې هڅولي څو پیاوړي پروګرامونه وړاندې کړي،ظرفیتونه لوړ او په خپلو ټولنو کې یوه مثبته اغیزه ولري .دا د
دې المل شوی چې د مدني ټولنې سازمانونه له بسپنه ورکوونکو سره په اړیکه کې د زیات اطمینان احساس وکړي او چارواکي
د خپلو کړنو په وړاندې مسؤول وګڼې.

 .۲سویل ختیځ
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( خوست ،پکتیا ،پکتیکا)

لنډیز
په سویل ختیځ سیمه کې  ۹۴کسانو ( ۵۹نارینه او  ۳۵میرمنې) په درې والیتي فوکس ګروپونو کې برخه اخیستې وه .په دې
سیمه کې برخه والو په ټولیز ډول ناامني( ۸۸سلنه) د مالي مرستو نه شتون ( ۷۱سلنه) او د دندو پریښودل ( ۶۱سلنه) یې د مدني
ټولنې د سازمانونو د فعالیتونو په وړاندې د لومړنیو اغیزمنوونکو فکټورونو په توګه یاد کړل .د مدني ټولنې د ارزښت اړوند ټیټ
پوهاوي ( ۳۷سلنه) دا پوښتنه را وزیږوله چې د مدني ټولنې سازمانونه به څنګه په خپله ټولنه کې ښهاعتبار پیاوړی کړي.
په خوست والیت کې د فوکس ګروپ ټولو ښځینه برخه والو سیمه ایزه اداره یې د ' سیاسي ګومارنو' له کبله پړه وګڼله .دوی
ادعا وکړه چې د ګومارنو په بهیر کې د سیاسي نفوذ له امله هغه دندې چې باید ښځو ته ورکړل شوې وې نارینه وو ته ورکول
کیږي .همدې ګروپ په هغو پروژو کې چې د مدني ټولنې سازمانونه په پلټنې یا تفتیش کې برخه نه لري د سیمه ایزو پروژو په
مزایده کې د زیات فساد یادونه وکړه .په پکتیا کې ،برخه والو فکر کولو چې د څار ال ښه فعالیتونه تر سره کیدی شي او د یوې
بلې والیتي مشورې په ګډون یې په  ۲۰۱۹کال کې د څار د یو بشپړ میکانیزم او د والیتي رپوټ غوښتنه وکړه.

په سیمه کې پراختیایي او بشري وضعیت
په سویل ختیځه سیمه کې د فوکس ګروپ ګډونوالو نا امني او فساد یې د خورا مهمو ستونزو په توګه یاد کړل او د نور والیتونو
په څیر دوی هم حکومت یې د بلواګرو ډلو په وړاندې د بې ګټې کردار له امله مسؤول وګڼلو .یواځې پکتیکا والیت کې که څه هم
چې د والیت زیاتره برخه د ' حکومتي ضد عناصرو' تر ولکې الندې ده خو په ځینو سیمو کې د حکومت د امنیتي حضور د
زیاتیدو له کبله د وضعیت د ښه کیدو یادونه وشوه.
بیکاري او بې کفیته ښوونیز نظام پر ټول والیت حاکم دی چې د حکومت د نه پاملرنې له امله په ټوله سیمه کې د بیوزلۍ کچه مخ
په لوړیدو ده .د سویل ختیځې سیمې ټولو والیتونو کې د حکومت له خوا د ښوونیز نظام د مقرراتو او څارنې د نه شتون یادونه
وشوه .په دې اړه چې دا ټولې ستونزې د حکومت په لیکو کې د فساد د شتون له امله دیاو له بیکارۍ او جنسیتي نابرابرۍ سره
اړیکې لري یوه عمومي اجماع موجوده وه .سره له دې هم د پکتیا د کلیوالو سیمو په روغتونونو کې د قابلګۍ په برخه کې د ښځو
د ګومارنې کچه  ۲۰سلنې ته او د نجونو د تعلیم کچه  ۵سلنه لوړه شوې ده .په خوست کې' ،خصوصي سکټور' یا ' د کار رامینځ
ته کولو 'پروګرامونه د عامه سکټور په پرتله ډیر ګټور ګڼل کیدل چې ښځو ته د خیاطۍ په څیر د معیشت روزنې ورکوي .په
داسې حال کې چې د ځنګلونو له مینځه وړنه مخ په زیاتیدو ده ،کرهڼه د اصلي معیشت په توګه وچو میوو ته د ګدامونو او
اصالح شوو تخمونو ته د السرسۍ د کمیدو له کبله له ننګونو سره مخ ده .برخه وال په دې باور وو چې د پروسس ماشینونو (د
اوړو کولو ماشینونو یا ژرندو) ته د کم السرسي له امله د تولید شوو ( مڼو ،اوربشو) یوه زیاته برخه په خوړا ټیټه بیه صادره
شوې ده.
سر بیره پر دې ،په ملي او سیمه ایزه کچه په حکومتي ادارو کې د فساد د شتون له امله بشري او پراختیایي نوښتونه بې اغیزې
دي .د سیاسي اړیکو پر بنسټ د دندو ورکول او د پراختیایي بودیجې ناسم مدیریت د فساد بڼې دي .د بودیجې د اختالس په برخه
کې والیتي چارواکي پړ وبلل شول .په پایله کې ،برخه والو د زیانمنوونکو خلکو او داخلي بیځایه شوو وګړو په اړه د حکومت
له ناغیړۍ هم پرده پورته کړه .خوستکې په ځانګړي ډول د ژمې له رارسیدو وړاندې د داخلي بیځایه شوو خلکو د وضعیت په
اړه خواشیني موجوده وه ځکه چې حکومت ( ملي او سیمه ایز) په دې اړه کوم پالن نه لري او نړیوال غیر حکومتي سازمانونه '
له پاکستانه را کډه شوو کډوالو' ته لومړیتوب ورکوي .خوست او پکتیا د بې کیفیته روغتیایي سیسټم له امله د بشري خطرونو د
زیاتیدو یادونه وکړه ،په تیره بیا په پکتیا کې د زیات شمیر داخلي بیځایه شوو د شتون له امله دا ستونزه نوره هم جدي وګڼل شوه.
روغتیایي مرکزونونه نه شته  ،او که چیرې موجود هم وي پر وسایلو پوره سمبال نه دي ( درمل خورا لږ دي) ،کم کارکوونکي
لري( یوه ولسوالي تر پوښښ الندې نه شي راوستلی) بې کیفیته دي ( یا ښځینه ډاکټرانې نه لري او یا هم ډاکټران یې په شرایطو
برابر نه دي) .اوبو او بریښنا ته السرسي محدوده ده.
مثبتو اړخونو ته هم کتنه شوې ده ،په سویل ختیځه سیمه کې خوست تر ټولو لږ زیانمنونکی والیت یاد شو ،په داسې حال کې چې
د پوهنې ،روغتیا ،معیشت په برخو کې د ستونزو د شتون له مخې له نورو والیتونو سره برابر دی خو د والیتي زیربنا (
سړکونو ،عامه ودانیو) او روغتیا ( د ډاکټرانو په شمیر کې زیاتوالی) په برخو کې ښه والی تر سترګو کیږي .په پکتیکا کې برخه
وال په دې باور وو چې په تیرو پنځو کلونو کې د دوی روغتیایي خدمتونه کابو  ۷۰سلنه ،کرهڼه  ۵۰سلنه ښه شوي دي ،خو
سره له دې هم کلیوالي روغتیایي خدمتونه همداسې کمزوري پاتي دي.
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سیمه ایز مهم لومړیتوبونه
-

-

-

زیربنا :د زیانمنوونکو کورنیو لپاره د بریښنا د ملي شبکې یا د ټولنیزو جنریټرونو جوړول .یواځې شتمنې کورنۍ د
جنریټرونو له الرې بریښنا ته السرسي لري او زیانمنوونکې کورنۍ په تورتم کې ژوند تیروي .په سیمه ایزه کچه د
ټولنیزو خدمتونو په شاوخوا کې د الرو د پالنونو پلي کول( روغتیایي کلینیکونه ،ښوونځي او مارکیټونه) .د بندونو او
زیرمو بیا رغول( په خوست کې داومنډه ،مزغوره او تورې اوبه) .د نوو' هستوګنیزو سیمو'لپاره د ملي طرحو
جوړول.
کرهڼه :د ځانګړو وړتیاوو د روزنیزو پروګرامونو سمون څو دوی وکوالی شي د تخنیکي روزنو نه شتوالی ،د ټیټ
کیفیته تخمونو او کیمیاوې سرې ستونزو ته رسیدګي وکړي .د کرهڼیزو طرحو او کارموندنې د مالتړ لپاره د حکومت
لهخوا د سبسایډي ورکړه.
بیکاري :په عامه سکټور او غیر حکومتي سازمانونو کې دې د وړتیا پر بنسټ ګومارنې وشي.
روغتیا :د روغتیا د سکټور سمون څو دا تضمین شي چې روغتیایي نظام له ملي معیارونو سره برابر او روغتیایي
کارکوونکي په پوره توګه روزل شوي او د اعتبار وړ دي.
عدالت ته السرسي :د مدني حقونو ،قانون او ټولنیزو ژمنو لپاره دې معلوماتو ته د السرسۍ کمپاین پیل شي .د بیان د
آزادۍ حق دې وهڅول شي.
پوهنه :د ځوانانو لپاره دسکالرشیپونو او بورسونه ورکړه ،د کار موندنې لپاره د روزنیزو پروګرامونواو د سواد او
حساب د زدکړې غیر رسمي زده کړو هڅونه.

د ستونزو پر وړاندې د بریاوو بیلګې
د ستونزو پر وړاندې د بریا یوه عامه بیلګه د پوهنې په برخه کې وه .په ټولو درې والیتونو کې د فوکس ګروپ برخه والو د هغو
نجونو او ځوانو میرمنو د مالتړ د بیلګو یادونه وکړه چې د ښځو پر وړاندې د تبعیض او دودیزو لیدلورو له امله پوهنې او
معیشتونو ته السرسي ردوي .مدني ټولنې او مذهبي مشرانو د ښځو د زده کړې او معیشت د حقونو څخه د ساتنې په موخه پر
تصمیم نیوونکو د نفوذ او د یوې هوکړې د تر السه کولو په برخه کې مهم رول لوبولی دی.
په پکتیا کې ،ناامني پر هغو ستونزو ورزیاته شوې چې د دودیزو لیدلورو له کبله موجودې دي .لکه چې یوه برخه وال و ویل:

" زمونږ په سیمه (زرمت) کې یو نړیوال غیر حکومتي سازمان یو ښوونځی جوړ کړ چیرې چې به زمونږ لوڼو او زامنو زده
کړه کوله .له څو کلونو وروسته طالب ملیشې په دې هکله خبر شول او ښوونځي ته د نجونو له ورتګ سره یې مخالفت وښود او
ویې ویل چې ښوونځي ته د ځوانو نجونو ورتګ زمونږ د کلتور سره په ټکر کې دی .نجونو به د هلکانو جامې اغوستلې څو
ښوونځي ته د تګ اجازه ورکړل شي .له څو میاشتو وروسته ،زمونږ د ټولنې په خوښه او همغږۍ ،مونږ په خپلو کورونو کې د
نجونو لپاره بیل ټولګي جوړ کړل څو هغوی د طالبانو له ګواښه وساتو".
د خوست فوکس ګروپ کې یو شمیرحسابونهوړاندې کړل چې د ښوونې ،جنسیتي حقونو او د ځمکې ویش تر پوښښ الندې
لري.یوه برخه وال د ښځو پر زدکړه د منفي درک د اغیزمنولو په برخه کې د مدني ټولنې د سازمانونو د ونډې یادونه وکړه هغه
زیاته کړه:

" د خوست په ګوربز سیمه کې یوه قومي مشر پر خپلو شخصي پیسو د یوه ښوونځي د جوړولو لپاره یېخپله ځمکه د ټولنې په
واک کې ورکړې وه .خو د ښوونځي له جوړولو وروسته هغه خپلې لور ته ښوونځي ته د تګ اجازه ورنه کړه .د ده لور د زده
کړې سره خورا زیاته مینه درلوده ،نو د ملي آرمان د مدني ټولنې له سازمان څخه یې د مرستې غوښتنه وکړه [ .د دې سازمان
مشر] د نجلۍ له پالر سره و کتل او ښوونځي ته د نجلۍ د ورتګ په موخه یې له هغه سره څو ناستې وکړې ،نجلۍ نیکمرغه وه،
دې قومې مشر خپلې لور ته ښوونځي ته د تګ او زده کړې اجازه ورکړه".
په پکتیا کې مدني ټولنې د سیمه ایزي بسپنې د راغونډولو د نوښتونو له الرې د داخلي بیځایه شوو وګړو او کډوالو د کړاوونو په
راکمولو ،د وینو د بانکونو سره د همغږۍ او د سرپناه په مدیریت کې مهم رول لوبولی دی .د برمل ،ګومل ،ارګون او ګیان
ولسوالیو د مدني ټولنې د سازمانو د یوې ګډې ټولنې له خوا له ځایي ټولنو سره د مینځګړو په توګه له شمالي وزیرستان څخه
راغلو کډوالو تهمرستې او سرپناه برابروي.

 .۱شمال
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( فاریاب ،جوزجان ،سمنګان ،سرپل ،بلخ)

لنډیز
د شمالي سیمې په پنځه فوکس ګروپونو کې  ۱۵۰کسانو ( ۹۹نارینه او  ۵۱میرمنې) برخه اخیستې وه .که څه هم چې ټولو
فوکس ګروپونو کیفي معلومات نه دي وړاندي کړي خو په نیمګړو تر السه شوو معلوماتو کې نا امني د برخوالو د تر ټولو سترې
اندیښنې په توګه یاده شوې وه .د مالي مرستې نشتوالی ،د مدني ټولنې د ارزښت په اړه ټیټه پوهه او د کارکوونکو ساتنه ټول په
مساوي ډول دي ،او دا پوښتنه را والړوي چې د مدني ټولنې سازمانونه څنګه کوالی شي خپل فعالیتونه جاري وساتي او د
حکومت او ټولنې مالتړ تر السه کړي.
په شمال کې یو لړ نور موضوعات د مدني ټولنې د سازمانونو کار اغیزمنوي لکه د کلتوري او چاپیلایر ساتنې د نوښتونو په
برخه کې د فعالیتونو او بودیجې نشتوالی ،د مدني ټولنې په والیتي سازمانو کې کمزورې همغږي او کمزوری ظرفیت.

په سیمه کې بشري او پراختیایي وضعیت
په زیاترو شمالي والیتونو کې نا امني او فساد د بې کیفیته ټولنیزو خدمتونو ( روغتیا او پوهنه) ستر الملونه وبلل شول.د دې
ستونزو الملونه د سولې د غیرو فعالو یا بې ګټو کمیټو نه نیولې د بیکارۍ د زیاتیدو له امله د بیوزلۍ د لوړې کچې په ګډون ،تر
اقلیمي بدلون (وچکالي) او کمزورې حکومتولۍ پورې سره توپیر لري.
فوکس ګروپونه په دې سره موافق وو چې بې کیفیته روغتیایي او تعلیمي نظامونه وړاندې یادې شوې ستونزې یې نورې هم
زیاتې کړي دي .یوه مهمه اندیښنه ،په ځانګړي ډول په لیرو پرتو ولسوالیو او کلیو کې د ښوونځیو او کلینیکونو په ګډون د
زیربناوو نه شتون و .چې په دې برخه کې د نصاب اړوند کتابونو ،طبي تجهیزاتو او تر ټولو مهم د خدمتونو د وړاندې کولو په
موخه د بشري سرچینو نشتوالي( روغتیایي کارکوونکو او ښوونکو) ډیره ونډه درلوده .د بیلګې په توګه په مزار شریف کې
یواځې یو د سترګو روغتون دی چې د پوره سرچینو د نه شتون له امله یې کار په ټپه دریدلی دی.
د پراخې پراختیا په برخه کې ،د ( )SDGsپه مسؤولیت د معیشت د پروګرامونو پلي کیدل ډیر ټکني دي .په سمنګان کې ،د ودې
پالنونه موجود نه دي ،او په فاریاب کې ( ۹۰سلنه) کرهڼیزه پراختیا د وچکالۍ او د اوبو لګونې د کمزورې مدیریت له امله بیرته
په شا شوې ده .د حکومت ،مدني ټولنې د سازمانونو او نړیوالو غیرې حکومتي سازمانونو تر مینځ د همغږۍ نه شتون ته
رسیدګي نه ده شوې او د مرستندویو هڅو د پیل په برخه کې د سیمه ایزو ټولنو ظرفیت خورا ټیټ دی.
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د ملي یووالي حکومت او سیمه ایزه اداره باید والیتي پروژو ته د کورنیو او بهرنیو پانګوالو په راجلبولو تمرکز
وکړي (.پر نړیوالو مرستو لږه تکیه ،پر پانګونې ډیر تمرکز)
د ملي یووالي حکومت او بسپنه ورکوونکي باید د ښوونیز نظام پر سمون تمرکز وکړي.
د بندونو او اوبو لګولو د سیسټمونو د جوړولو او د انجینیرۍ او د تأسیساتو د ساتنې په برخه کې سیمه ایزو کارکوونکو
ته د روزنیزو پروګرامونو د وړاندې کولو په ګډون پر پراختیایي زیربناوو دی پانګونه وشي.
د مدني ټولنې د سازمانونو او سیمه ایزې ادارې تر مینځ دې همکاري او همغږي ساده او اغیزمنه شي.
د والیتي معیشتونو لپاره د کرهڼیز سکټور پر سموندې پیاوړی تمرکز وشي .په دې کې سیمه ایزو ټولنو ته د اوبو د
مدیریت او ساتنې په برخه کې روزنیز پروګرامونه ،د کرهڼیزو وسایلو او تجهیزاتو برابرول ( تراکټور ،د یوې
ماشینونه) شامل دي څو په دې توګه د حاصالتو له ودې سره مرسته وشي.

د ستونزو په وړاندې د بریاوو بیلګې
جوزجان والیت په ټولنو کې د ټولنیزې اقتصادیپیاوړتیا په برخه کې د مدني ټولنې د سازمانونو د السته راوړنو یادونه وکړه .په
 ۲۰۱۸کال کې د مدني ټولنې د بنسټونو شبکه په دې موخه رامینځ ته شوه څو دا تضمین کړي چې د مدني ټولنې سازمانونو په
یوه همغږې او دوامداره بڼه یې خپل فعالیتونه ترسره کړي دي .د ځوانانو په مینځ کې د بیکارۍ د لوړې کچې په غبرګون کې د
ځوانانو لپاره د اقتصادیپیاوړتیا یو مرکز جوړ شوی څو له ښوونځیو فارغو ځوانانو ته د عملي کارونو په برخه کې روزنې
ورکړي او له هغوی سره د دندو په موندلو کې مرسته وکړي .دې ته ورته طرحهلویانو ته د غیرې رسمي زده کړو د هڅولو او د
عاید زیږوونکو فعالیتونو له الرې له اقتصادې اړخه د ښځو د پیاوړتیا له الرېد ماشومانو د کار د کچې را ټیټولو په موخهرامینځ
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ته شوه .دې چارې کورنیو ته د عاید نوي جریانونه را مینځ ته کړي دي او ډاډمن شوي چې ماشون یې زده کړو ته السرسي
درلودلی شي.
په بلخ کې د ښوونځیو شمیر زیات شوی او د جنسیتي پیغورونو سره سره ښوونځي ته د تلوونکو نجونو او میرمنو په شمیر کې
زیاتوالی راغلی دی.
په سمنګان کې ډیرو کلیو تهد بریښنا د شبکې په غځیدو سره د خلکو ،مدني ټولنې د سازمانونو او د بریښنا رسولو د ادارې تر
مینځ مثبتې اړیکې او همکارۍ رامینځ ته شوي دي.
په سرپل کې د ښځو پر وړاندې فزیکي تاوتریخوالي ته د پام اړولو او د والیت په کچه معلولینو سره د مرستي په موخهپه
رسنیزو ګروپونو کې د ګډون له الرې د مدني ټولنې د فعالینو ونډه خورا پیاوړې شوې ده.

 .۱شمال ختیځ
(بدخشان ،بغالن ،کندز ،تخار)

لنډیز
په شمال ختیځ کې په څلورو والیتي فوکس ګروپونو کې  ۱۱۳کسانو( ۵۹نارینه او  ۵۴میرمنې) برخه اخیستې وه .د برخه والو
په وړاندې ستره ننګونه د تمویل نه شتون ( ۷۳سلنه) و چې له امله یې د مدني ټولنې د سازمانونو کارکوونکو ته د دولتي
کارکوونکو د معاشونوله نیمایي څخه ټیټ معاشونه ورکول کیږي ،له کارکوونکو سره لنډ مهاله تړونونه کیږي یا ډیر کارکوونکي
خپل کارونه پریږدي .د برخه والو ( ۶۵سلنې) ویل چې د ناامنۍ له کبله په سیمه کې د کورنیو او بهیرنیو پانګونو د کمیدو ،د
نړیوالو غیرې حکومتي سازمانونو د فعالیتونو د کمیدو او په سخت دریځو ډلو کې د ځوانانو په ګومارنو کې د زیاتیدو په ګډون
یې پراخې ستونزې رامینځ ته کړي دي .د لومړنیو زده کړو د آسانتیاوو نه شتون او له معیارونو ټیټو روزنو او سرچینو د بې
کیفیته نصاب او په شرایطو د نه برابر ښوونکو د ګومارني المل شوی دی ،که څه هم چې ثانوي زده کړې ،په لومړي سر په
بغالن والیت کې مثبتې اغیزې درلودلې دي .د فوکس ګروپ د برخه والو ( ۵۰سلنې) د یوې ننګونې په توګه د مدني ټولنې د
ارزښت په اړه د ټیټې پوهې یادونه وکړه په دې معنی چې د مدني ټولنې سازمانونه د حکومت او خلکو تر مینځ د ارتباط د
رامینځ ته کیدو جوګه نه دي .داسې انګیرل کیږي چې حکومت د فساد سره د مبارزې لپاره لږ ژمن دی او د سولې والیتي کمیټې
د سولې د خبرو په برخه کېبې ګټې دي.

په سیمه کې بشري او پراختیایي وضعیت
په شمال ختیځ کې کرهڼه د معیشت لومړنۍ سرچینه وګڼل شوه او برخه وال په دې باور وو چې د کرهڼې د پراختیا په برخه کې
د نوښتونو کمي ده .د اوبو د مدیریت او ویش کمزوریسیسټمونه ،د اوبولګونې ناکاره سیسټمونو او ناکاره والیتي زیربناوو
مارکیټونو ته د ویش لپاره د توکو د تولید په برخه کې د خلکو وړتیا اغیزمنه کړې ده.
برخه والو د والیتي روغتیا ،پوهنې او زیربنا د وضعیت په اړه خپلې اندیښنې څرګندې او په سیمه ایزه حکومتولۍ کې د روڼتیا
نه شتون او بې کیفیته خدمتونه یې په دې برخه کې د مرسته کوونکو فکټورونو په توګه یاد کړل .د ناامنۍ له امله نړیوالو غیر
حکومتي سازمانونو خپل فعالیتونه درولي دي ،چې دا په ولسوالیو او لیري پرتو سیمو کې د روغتیایي آسانتیاوو او د اړوندو
حکومتي ادارو د څارنې د نه شتون المل شوی دی .سربیره پر دې ،په دې سیمه کې ګڼ شمیر داخلي بیځایه شوي وګړي بیال بیلو
مرستو ته اړتیا لري ( خوراکي او غیرخوراکي مرستې) .که څه هم چې د افغانستان حکومت او نړیوال غیرې حکومتي
سازمانونه مرستې وړاندې کوي خو د داخلي بیځایه شوو وګړو د ارزونې لپاره د اغیزمنو میکانیزمونو او اوږد مهالو ستراتیژیو
د نه شتون له امله د دې مرستو ویش نابرابر دی.
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د والیتي معیشت لپاره د کرهڼې پر سمون پیاوړی تمرکز .په دې کې د اوبو د مدیریت او ساتنې په برخه کې د سیمه
ایزو ټولنو روزنه ،او د حاصالتو له ودې سره د مرستې لپاره د وسایلو او تجهیزاتو( ټرکټرونه ،د یوې ماشینونه)
شامل دي.
د ملي وحدت حکومت او بسپنه ورکوونکي باید د زیربنا او پوهنې په برخه کې پر بشري سرچینو پانګونه وکړي ځکه
چې دا د جندر په اړه د ناوړه انګیرنو د له مینځه وړلو او د ملي یووالي د هڅونې وسیلي دي.
د ملي وحدت حکومت او سیمه ایزې ټولنې باید د والیتي امنیت د ښه کولو او بیا پخالینې لپاره الرې چارې ولټوي.
په پراختیایي پروګرامونواو بهیرونو کې د مدني ټولنې سیمه ایزو سازمانونو ته د زیاتې ښکیلتیا لپاره د الرې هوارول.
د ټولنیزواو اقتصادي پروګرامونود انډول ،له فساد او غیرقانوني فعالیتونو لکه د کانونو غیرې مجازو کیندنو سره د
مبارزې لپاره د زیربنایي پروګرامونو تنظیمول (.په کندز کې د هستوګنیزو پروګرامونو لپاره د کرهڼیزو ځمکو د
کارونې لپاره مخ په زیاتیدو لیوالتیا موجوده ده چې دا د بیکارۍ د زیاتیدو المل شوی دی).

د ستونزو په وړاندې د بریاوو بیلګې
په تخار کې د فوکس ګروپ په ویناخلک دحکومت له خوا د ولسي تړون د پروګرام د پلي کیدو له الرې د ځوانانو د ګومارنې د
کچې د لوړیدو له امله منندوی دي .د سواد د زده کړې پروګرامونو په ټولنه کې د عامو موضوعګانو په اړه د خلکو د پوهاوي په
لوړولو کې یو مهم رول لوبولی او د مدني ټولنې سازمانونو په ګومارنې ،سیاسي ،کلتوري او ټولنیز ژوند کې د ښځو د مالتړ
لپاره یې مثبت ګامونه اخیستي دي.
په کندز کې د ( )RETد کوچنیو کارو بارونو پروګرام ګڼ شمیر میرمنو ته نوي مهارتونه ( ګنډل) او وسایل چمتو کړي دي تر
څو د دوی کورنیو ته مالي ثبات او خپلواکي راولي.
په بغالن کې د برخه والو په وینا د ولسي تړون پروګرام د ځوانانو لپاره دندې زیاتې کړي او د سولې د رامینځ ته کیدو لپاره
سیمه ایزو هڅو پایلې ورکړې او ناامني کمه شوې ده.
د بدخشان فوکس ګروپ د ځوانانو او میرمنو د مالي خپلواکۍ او خپلو کورنیو سره د مرستو لپاره د الزمو وړتیاوو د ترالسه
کولو لپاره د 'روند باز' او 'سادات د خیر ښیګڼې سازمان' د پروګرامونو ستاینه کړې ده .د 'سولې کاروان' رامینځ ته کیدل د
سیمه ایزو زورواکو تر مینځ د سولې او مینځګړیتوب د هڅونې په برخه کې ډیر فعال دی.

 .۵لویدیځ
( بادغیس ،غور ،نیمروز ،فراه ،هرات)
لنډیز
د لویدیځې سیمې په  ۵والیتي فوکس ګروپونو کې  ۱۶۴کسانو (  ۹۴نارینه او  ۷۰میرمنې) برخه اخیستې وه.
د برخه والو په وړاندې ،په ځانګړي ډول د فراه په ښار کې چیرې چې بلواګرو په  ۲۰۱۸کال کې څو ځلې د ښار د کنټرول لپاره
سیالي کړې ده ،سترې ننګونې په ګډه د بودیجې کمښت او د ناامنۍ زیاتیدل وو .د مدني ټولنې د ارزښت په اړه ټیټ پوهاوی د
یوې ننګونې په توګه یاد شو دا په دې معنې چې د مدني ټولنې سازمانونه په دې نه دي توانیدلي چې د خلکو او حکومت تر مینځ
واټن کم او د سولې په نوښتونو کې مالتړ کوونکی رول ولوبوي .په فراه کې د مدني ټولنې یوه فعال د جګړې له سیمو د بند پاتې
شوي خلکو لپاره د خوندي ځایونو او ترانسپورټ د چمتو کولو له الرې له خلکو د مالتړیوه ستره میړانه او مدني مسؤولیت یې
وښودلو.
په سیمه کې بشري او پراختیایي وضعیت
د فوکس ګروپ په ترڅ کې د طالبانو د پیاوړتیا او په ملي او سیمه ایزه کچه آن یوې لنډ مهالې سولې ته د رسیدو لپاره د سولې د
عالي شورا د بې کفایتۍ په اړه اندیښنې خورا پیاوړې وې .له بلواګرۍ د سیمه ایزو لوبغاړو د سیاسي او پوځي مالتړ منفي درک
دا احساس یې نور هم پیاوړی کولو .د ناامنۍ او اقلیمي بدلون ( وچکالۍ) په پایله کې د داخلي بیځایه شوو وګړو شمیر په
دوامداره توګه د یوې نه بې ثباته پراختیا لر لید ال پسې خرابوي .په هرات کې برخه وال په دې آند وو چې داخلي بیځایه شوو
لپاره د معیشت د پروګرامونو نشتوالی او لومړنیو بشري اړتیاوو ته د هغوی د نه السرسۍ له امله وضعیت ناوړه شوی دی .سر
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بیره پر دې ،د بیوزلۍ د زیاتیدو له امله دداخلي بیځایه شوو او کوربه ټولنو تر مینځ ټولنیزې ترینګلتیاوې رامینځ ته شوې دي،
روغتیایي آسانتیاوو ته د خلکو السرسي کمه ده له دې امله زیات ماشومان او زیانمنونکي خلک سوالګرۍ ته اړ شوي دي.
د اړوندو وزارتونو او والیتي ریاستونو تر مینځ د همغږۍ نه شتون د بودیجې د کمزورې مدیریت المل شوی چې پر زیربنایي
پروژو یې منفې اغیزې کړي دي .دا تأیید شوه چې له  ۲۰۱۶کال راهیسې په هرات کې د سلما بند ،په فراه کې د بخش آباد او په
نیمروز کې د کمال خان د بندونو د جوړولو له الرې د زیربنا په برخه کې لږ څه پرمختګ شوی دی .سر بیره پر دې په فراه کې
یو نوی هوایي ډګر د جوړیدو په حال کې دی ،لکه څنګه چې حکومت الرې جوړوي ،سیمه ایز کارګران دندې مومي ،که څه هم
لنډ مهالې دي .د ټاپي پروژې هم د لویدیځې سیمې لپاره د زیاتې اقتصادي ودې او دندو رامینځ ته کیدو د فرصتونو ژمنې کړي
دي .له دې سره د فساد دوام او په سیمه ایزو ادارو کې د وړتیا خالف سیاسي ګومارنود پروژو کیفیت یې را ټیټ کړی دی.دې په
خپل وار سره د غور او بادغیس په والیتونو کې له ډیر بد وضعیت درلودونکي سړکونو جوړولواو په فراه کې د لوړې بیې( یو
کیلو واټ ۳۰ /افغانۍ) عامه بریښنا پروګرامونو له وړاندې کولو سره مرسته کړې ده ( زیاتره خلک په شخصي جنریټرونو تکیه
کوي) .دا ټول د دې المل شوی چې برخه وال په دې پروژو کې د فساد سره مبارزې لپاره د حکومت سیاسي ارادې ته د شک په
سترګه وګوري.خلکو هم هڅه کړې څو د څارنې او ارزونې د کوچنیو سیمه ایزو پروژو له الرې مالکیت په خپل الس کې واخلي
او په دې توګهیواځې السرسي رد کړي.
په حکومتولۍ کې فساد ښوونیز نظام ته هم الره موندلې،ویل کیږي چې پیاوړې سیاسي څیرې د خپلو شخصي ګټو لپاره په
حکومتي پریکړو کې السوهنه کوي .یوه بیلګه یېهغه خلکو ته په بهر کې د زده کړې د سکالرشیپونه ورکړه وه چې اړیکې او
پیسې لري څو ' ساتوونکو' ته بډې ورکړي .پوهنې ته السرسي د بیشمیرو ننګونو له امله زیانمنه شوې ،پوهنې ته د نړیوالو
بسپنه ورکوونکو مرستې کمې شوي دي ،د نا امنۍ له امله ښوونځي تړل شوي (د غور په والیت کې کابو  ۵۰سلنه د نجونو
ښوونځي تړل شوي دي) ،او ځوانان په تیره بیا نجونې زده کړو ته السرسي نه لري .زیاتره زده کړیاالن په پوهنتونو کې د
تدریس د کمزورو معیارونو ،لوړ فیس او په ملي کچه د ناوړه مالي وضعیت له امله د زده کړې دوام ستونزمن ګڼي .د بیلګې په
توګه په غور کې ،خصوصي پوهنتونونه نه شته ،او په فراه کې نجونې لوړو زده کړو ته السرسي نه لري د ناامنۍ او ځورنې له
ویرې نباید چې له دوی سره یو محرم وي.
په لویدیځو والیتونو کې د ښځو د حقونو د منلو کچه سره توپیر لري .په هرات کې برخه والو تأیید کړه چې د مثبتو جوړښتي
پرمختګونولکه د هغه قانون تصویب چې پر الرو د ښځو ځورل جرم ګڼي ،مثبت بدلون راوستی دی .له تاوتریخوالي د ژوغورل
شوو میرمنو لپاره د وړیا مشورو د ورکړې لپاره نوښتونه پر الره دي ،او غیرې حکومتي سازمانونه هغه پروژې پر مخ بیایي
چې له مخې به یې په ټولنه کې د ښځو سیاسي او ټولنیز ګډون پیاوړی شي .له بده مرغه ،دا نوښتونه د بودیجې د کمښت له امله
له ستونزو سره مخ دي او په پارلماني ټاکنو کې له ښځینه نوماندانوډیر لږ مالتړ شوی دی .همدا رازال تر اوسه محکمو په خپلو
تصمیم نیونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منعې قانون یې له دې امله چې یو تقنیني فرمان دی په بشپړه توګه په پام کې
نه دی نیولی .په بادغیس کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی او منفي ټولنیز نورمونه په دوامداره توګه په ټولنه کې د
ښځو د پرمختګ مخه نیسي.
مهم سیمه ایز لومړیتوبونه
د ملي وحدت حکومت باید فساد له مینځه یوسي .د دې د له مینځ وړلو لپاره ګومارنې باید د وړتیا او پوهې پر بنسټ وي،
معلوماتو د السرسۍ قانون باید تنفیذ شي ،باید د زیربنا او کانونو د کیدنې د پروژو د تړونونو څارنه وشي او له خلکو سره
شریک شي ،والیتي ادارې باید د والیتي او ولسوالیو د پراختیایي پالنونو د مالکیت د تر السه کولو په موخه پیاوړې شي( د
مرکز له څار او دستور پرته).
نړیوال بسپنه ورکوونکي باید د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا ته د درناوي په موخه پر ملي وحدت حکومت او د سیمې پر هیوادونو
فشار ډیر کړي .د تاوتریخوالي او سخت دریځۍ د له مینځه وړلو په موخه دې پر ټولنیزو ،کلتوري او ښوونیزو پروګرامونو
ټینګار زیات شي .مدني ټولنه کوالی شي د مدني ټولنې د سازمانونو له ملي شبکې سره د همغږو فعالیتونو او د اتباعو د حقونو او
مسؤولیتونو په اړه د پوهاوي د زیاتولو پروګرامونو له الرې خپل رول ولوبوي .دا به د مدني ټولنې سازمانونه وهڅوي څو له
خپلو ټولنو سره نږدې اړیکې رامینځ ته ،مالي مرستې راغونډې او پر ملي وحدت حکومت فشار راوړي څوهغه قوانین چې د
بشري حقونو او عدالت ساتنه کوي تصویب کړي.
پر کرهڼه او زیربنا د پانګونې له الرې دې له معیشتونو مالتړ وشي .د بندونو روانې پروژې باید د لومړیتوبونو په توګه په پام
کې ونیول شي او د تړونونو قوانین دې تصویب او تړونونه دې د وړتیا پر بنسټ ورکړل شي او هغه تړون کوونکي دې جریمه
شي چې تړونونه نه بشپړوي .دا به د دندو فرصتونو ته السرسي تضمین او د اوبو تلپاتي سیسټمونه به وده وکړي .د کډوالۍ د
مخنیوي لپاره بایدکروندګر سبسایډي ( د حکومت مالي مرستې) تر السه کړي او د اصالح شوو تخمونو په کارونې دې د تولید د
نوي کړنالرو نه مالتړ وشي څو د اوبو د ټیټې کچې په وړاندې مقاومت وشي.
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د ستونزو په وړاندې د بریا بیلګې
په فراه کې ،د  ۲۰۱۸کال په اوړي کې هغه وخت چې طالبانو څو بریدونه وکړل ،د مدني ټولنې یوه فعال د جګړې له سیمو د بند
پاتې شوو خلکو لپاره د خوندي ځایونو او ترانسپورټ په چمتو کولو یې له ځانه ستره میړانه وښودله.
په غور کې ،برخه والو ادعا وکړه چې والیتي چارواکو د مدني ټولنې د فعالینو څارنیز رول تأییدوي .د بیلګې په توګه ،والي د
مدني ټولنې پر سازمانونو غږ وکړ څو د سیمه ایز حکومت فعالیتونه وڅاري او د کارکوونکو کړنې دې یو ځل وارزوي.
 .۱ختیځ
( کونړ ،نورستان ،لغمان ،ننګرهار)
لنډیز
په ختیځه سیمه کې په څلورو والیتي فوکس ګروپونو کې  ۹۷کسانو ( ۷۹نارینه او  ۱۸میرمنې) برخه اخیستې وه.
دواړه د بودیجې کمښت او زیاته نا امني په ګډه د برخه والو پر وړاندې تر ټولو مهمې ستونزې وې ،چې د خلکو د مالتړ لپاره
یې د مدني ټولنې السرسي محدوده کړې ده .په کونړ کې ،برخه والو نا امني یې د داخلي بیځایه کیدو او بیوزلۍ لومړنی
هڅوونکی المل وباله.په ټولو څلورو والیتونو کې برخه والو همکاري او بیا پخالینه یې د سولې هڅوونکي وګڼل او یواځې هغه
وخت د پوهاوي د لوړولو فعالیتونه او د سولې را تګ به یقیني شي چې پراخ بنسټه وي (د ښځو ګډون)( ،د پیغور په توګه د دې
سیمې په فوکس ګروپونو کې د ښځو نسبتا ً پیکه ونډه یاده شوه) .سر بیره پر دې ،په زیربنا او پوهنه کې محدودیتونه د نا امنۍ او
فساد له کبله الپسې زیات شوي دي .برخه والو د ښوونکو لپاره د روزنیزو پروګرامونو له الرې په ښوونیز نظام کې د اصالحاتو
او کلیوالو سیمو ته د السرسۍ او مسلکي او کرهڼیز روزنیزو پروګرامو د وړاندې کولو لپاره د زیربنایي پروژو د تنظیم غوښتنه
وکړه.
د مدني ټولنې د ارزښت په اړه ټیټ پوهاوي یوه ننګونه رامینځ ته کړې ده په دې معنی چې د مدني ټولنې سازمانونه دپه خپله
تنظیم کیدونکو پروژو په برخه کې له خلکو سره د مرستې لپاره ،فساد ته د رسیدګۍ او د ښوونیز نظام د پیاوړي کولو په برخه
کې خپلې موخې نه دي عملي کړې .په دې سیمه کې سره له دې چې د بریا ډیرې کیسې وې چې د خلکو د ستونزو په را کمولو
کېد مدني ټولنې د سازمانونو پر وړتیا یې رڼا اچوله خو د فوکس ګروپ معلومات محدود وو.
د سیمې په کچه دمدني ټولنې سازمانونه په دې باور وو چې دوی په خپلو ټولنو کې د زیانمنوونکو خلکو په مالتړ کې اغیزمن
وو .د روږدو کسانو د مالتړ پروګرامونو د مدني ټولنې سازمانونه د دې جوګه کړل څو له خپلو ګټه اخیستوونکو ،ټولنو ،او
حکومت تر مینځ باور او د یووالي یو احساس را مینځ ته کړي .د دې په پایله کې په کونړ کې په نشه ای توکو تړاو را کم او
زیانمنوونکو خلکو او ټولنو ته د خدمتونو د وړاندې کوونکي په توګه حکومت د خپل رول په هکله ډیر پوهاوی تر السه کړی
دی .په حکومت کې د ښځو رول ننګول شوی دی او ډیرې ښځې د ملکي دندو د تر السه کولو لپاره هڅول کیږي.
په لغمان کې د یو نوي پروګرام له الرې د فزیکي او دماغي روغتیا د فعالیت په توګه د کریکټ او سپورټ د تورنمټونو د
وړاندې کولو له امله په نشه اي توکو تړاو کم شوی دی .د سرحدونو او قبایلو د ریاست سره د کار له الرې د مدني ټولنې
سازمانونو د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی یې را کم کړی او خلک یې د'ښوونه د ټولو لپاره ' په وړاندې خورا حساس کړي دي.
ورته بریا په نورستان او ننګرهار کې هم لیدل کیږي چیرې چې خلکو پر یو میکانیزم سره هوکړه کړې چې د یوه مدني بنسټ د
رامینځ ته کیدو له الرې به خپل سیمه ایز چارواکي حساب وروکوونکي ساتي .په پای کې د مدني ټولنې د سازمانونو ،او حکومت
اړیکې ،مخامخ ناستو ته السرسي ښه شوې ده او د ځوانانو لپاره  ۲۵ښوونیز مرکزونه هم رامینځ ته شوي دي.

 .۷غرنیزه مرکزي سیمه
( بامیان ،دایکندي)

لنډیز
په مرکزي غرنیزو سیمو کې  ۸۵کسانو ( ۲۹نارینه او  ۲۹میرمنې) په دوه والیتي فوکس ګروپونو کې برخه اخیستې وه .په
بامیان کې د برخه والو دوه پر دریمه برخه نارینه وه ،په داسې حال کې چې په دایکندي کې بیا دوه پر دریمه برخه ښځینه وه .په
دې سیمه کې بودیجوي ستونزې د مدني ټولنې د سازمانونو د کار پر وړاندې لومړنۍ اندیښنه وه .په زړه پورې دا وه چې د
بامیان  ۶۴سلنه برخه وال په دې باور وو چې د کار کوونکو خوندیتوب د امنیت په پرتله یې د مدني ټولنې د سازمانونو فعالیتونه
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ډیر اغیزمن کړي دي  .په دایکندي کې برعکس له نیمایي زیات برخه وال په دې باور وو چې امنیت او د ټولنې درک د فعالیتونو
په ترسره کولو کې د دوی پر وړتیا اغیزه کړې ده .او د کارکوونکو ساتل ډیر کم د اندیښنې وړ وو.

په سیمه کې بشري او پراختیایي وضعیت
سیمه ایزه حکومتولي په دې سیمو کې د خدمتونو د وړاندې کولو ،نا امنۍ او مخ په زیاتیدو بیوزلۍ یوه مهمه اندیښنه وګڼل شوه.
همدا راز و ویل شول چې د مرکزي حکومت له خوا کمزوري څار د سیمه ایزې ادارې پر خدمتونو یې د خلکو باور کم کړی
دی .په دایکندي کې دا احساس موجود و چې سیمه ایزه اداره د روڼتیا ،ځواب ورکونې ،عدالت او معلوماتو ته د السرسۍ د ښه
کیدو په برخه کې پاتې راغلې ده .د مرکزي حکومت له کمزوري څار او د افغان ملي پوځ د محدود حضور سره سره یوه
عمومي اجماع دا وه چې پرته له هغو سیمو چې ستراتیژیک اهمیت لري لکه والیتي سرحدونه او لویه الره په سیمه کې یو سوله
ایز وضعیت موجود دی.
د مسلکي او روزل شوو کارکوونکو د شمیر د کمښت له کبله روغتیا او پوهنه پر معیارونو برابره نه ده ،د ماشومانو
خوارځواکي او د میندو د مړینې کچه لوړه ده او د اټکل له مخې  ۲۹۰۰۰ماشومان زده کړې ته السرسي نه لري .همدا راز
یادونه وشوه چې سره له دې چې د نصاب او سرچینو کیفیت ال هم ټیټ دی خو د ښوونیزو مرکزونو شمیر زیات شوی دی .په
دایکندي کې د نجونو د زده کړو په وړاندې د مخالفو نظرونو د بدلون په موخه د ټولنې له هغو ګروپونو سره چې د نجونو د زده
کړو مخالف دي په ګډه کار کول یوه بریا وه ،چې په پای کې ښوونځي ته د تلوونکو نجونو په شمیر کې زیاتوالی راغلی ،خو
ستونزې ال هم شته او په بل ګام کې به له حکومت سره مشورې وشي.
وچکالي د سیمې په کچه یوه ستره اندیښنه ده او باور دا دی چې وضعیت په تیرو درې کلونو کې ډیر خراب شوی دی .په
کانالونو ،چینو او سیندونو کې د اوبو د زیرمو کمیدو کرهڼیزو حاصالتو او څارویو ته زیانونه اړولي او په دې توګه د معیشتونو
نه خوندیتوب یې زیات کړی دی .په پایله کې یې داخلي بیځایه کیدل عام او بیځایه شوي خلک له فزیکي ستونزو او بنسټیزو
اړتیاوو له کمښت سره مخ دي اود ژوغورنې لپاره بیړنیو مرستو ته اړتیا لري .سربیره پردې ،د برخه والو په آند مرکزي
حکومت د بیځایه شوو د حقونو او ځمکې ته د السرسي په برخه کې ډیرڅه کوالی شي .د بیلګې په توګه په دایکندي کې ادعا
وشوه چې  ۱۸۰۰۰خلک بیځایه شوي وو او د مرکزي حکومت په مرستو کې یواځې  ۷۰۰ټوټېهستوګنیزې ځمکې ته السرسي او
د لنډ مهالو خدمتونو وړاندې کول وو .سر بیره پر دې ،وچکالۍ د کرهڼې موجود ستونزمن وضعیت یې ال پسې خراب کړی دی.
نا کافي روزنو او سبسایډیو کمزورو کرهڼیزو کړنالرو او محدودو وترینري خدمتونو او مناسبو وسایلو ته الره هواره کړې ده.
مهم سیمه ایز لومړیتوبونه
-

پوهنه ( د لویانو لپاره د غیرې رسمي زده کړو په ګډون)
د چاپیلایر زیربنا ( د اوبو لګونې سیسټمونه ،څا ګانې ،زیرمې)
زیربنا( د الرو او پلونو د وضعیت ښه کول)
توریزم ( د توریزم په برخه کې پانګونه)

د ستونز په وړاندې د بریا بیلګې
برخه والو د مدني ټولنې وروستۍ بریاوې یادې کړې چې په کې :د بامیان د ځوانانو د فیډراسیون رامینځ ته کیدل شامل دي .د
ځوانانو په مالتړ د " غیر قانوني کډوالۍ – تحت البحري ماشومان" په نامه یو تیاتر ټولنو ته ځي او د یوې نندارې له الرې د بیال
بیلو موضوعاتو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکوي.
د بامیان د لیکوالو او شاعرانو له خوا د کیسو ویلو او کتاب لوستلو د فعالیتونو د هڅونې په موخه یو کلتوري مرکز رامینځته
شوی دی .یو عامه کتابتون چې د بسپنه شوو کتابونو په مټ نوموړی مرکز بشپړوي.
د سولې او ډیموکراسۍ لپاره د برابرۍ بنسټ ( )EPDپه ښوونځیو کې د نجونو د حضور د زیاتولو او د بامیان د پوهنې په
ریاست کې د ښځینه ښوونکو له زیاتوالي څخه د مالتړ په موخه یې د حق غوښتنې یو پروګرام پیل کړی دی .نوموړی بنسټ له
پوهنې ریاست او اړوندو چارواکو سره د کار له الرې پر محافظه کارو نیوکه کوونکو بر السې شوي دي او د بدلون لپاره یې یو
ګډ غبرګون پلی کړی دی.
په دایکندیکې د مدني ټولنې سازمانونو د پورونو د اخیستولو ،د خپلې خوښې د کارکوونکو د ګومارنې او نورو سازمانونو ته د
روزنو د وړاندې کولو له الرې ظرفیت او باثباته عاید رامینځ ته کړی دی.
 .۸مرکزي
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(غزني ،کاپیسا ،لوګر ،میدان وردک ،پنجشیر ،کابل ،پروان)

لنډیز
د مرکزي سیمې په  ۷فوکس ګروپونو کې  ۱۳۶کسانو ( ۸۴نارینه او  ۵۲میرمنې) برخه اخیستې وه.
په مرکزي سیمه کې له  ۵۲تر  ۱۰۰سلنه برخه والو ،او د اوه والیتونو په کچه په اوسط ډول  ۷۴سلنه برخه والو د بودیجې
نشتوالی یې د خپلو فعالیتونو پر وړاندې لومړنی خنډ وګڼلو .د  ۵۸نه تر  ۱۰۰سلنه برخه والو په وینا امنیت یوه ستره ننګونه وه،
په ځانګړي ډول په غزني او لوګر کې د ټولو برخه والو له نظره امنیت یوه ستونزه وه.
د ټولو  ۷والیتونو له خوا د فساد ،له مرسته شوو پیسو د ناوړه استفادې ،د بنسټیزو خدمتونو د نه شتون او بیوزلۍ په اړه
شکایتونه وشول .درې والیتونه غزني ،کاپیسا او لوګر په دې باور وو چې هیر شوي دي او د ملي وحدت له حکومت نه یې د
زیاتې پاملرنې غوښته وکړه.په ټوله کې کیدای شي نیمایي برخه والو به د نه بریالیتوب احساس درلود .پر سیاسي مقامونو د
نارینه وو حاکمیت ،کمزورې ښوونیز او روغتیایي خدمتونه او نیمګړی ټولنیز خوندیتوب هغه ګډې اندیښنې وې چې د ماشومانو
د کار ،کم عمر کې د ودونو او د بلواګرو د پراخ شتون مهم الملونه ګڼل کیږي .په لوګر کې د محافظه کار کلتور د محدودونکو
اغیزو له الرې په یوه رپوټ کې په تفصیل سره دغه موضوعات وڅیړل شول .لکه له یوه ' قانوني' ساتوونکي پرته ښځې
کلینیکونو ته د ورتګ اجازه نه لري ،دا مهمه نه ده چې د هغوی ناروغي به څومره جدي وي .سربیره پر دې ،په غزني کې د
بلواګرۍ د زیاتیدو او د افغان ملي پوځ او ملي وحدت حکومت د استازو له خوا د سیمې تشیدل خلک یې څنډې ته کړي دي .چې
دا د دې سیمې د اوسیدونکو له خوا د نه باور د رأیې او په سیمه کې د داخلي بیځایه کیدو د زیاتیدو المل شوی دی.
د ستراتیژیکې پالن جوړونې نه نیولې تر حکومتولۍ او زیربنا،او د حکومت له خوا د خپلو اتباعو د امنیت د ښه کیدو لپاره ژمنې
او د بنسټیزو خدمتونو او دندو لپاره د یوه بنسټ د رامینځ ته کیدو لپاره اړینو بدلونونو ته اړتیا لیدل کیدله .په میدان وردګو،
کاپیسا او غزني کې برخه والو په واضح ډول د بلواګرۍ د سمدستي له مینځه وړلو او د امنیت د ساتنې لپاره پر سیمه ایزواړتیا
وو له خلکو سره د مشورې اړتیامطرح کړه.د حکومت له خوا د غفلت احساس ډیر پراخ و او برخه والو فکر کولو چې د ټولنیزو
آسانتیاوو او زیربنا یا د ټولنیز انسجام لپاره هیڅ ډول مالتر نه شته .د مدني ټولنې د ارزښت په اړه ټیټ پوهاوی پرته له کابل په
ټولو نورو والیتونو کې ( له  ۲۰سلنې تر  ۸۸سلنې پورې) د پام وړ ننګونه وګڼل شوه.
د ستونزو پر وړاندې یوه بریا په کاپیسا کې د ځوانانو د یووالي د بنسټ د فعالیتونو له الرې لیدل کیدی شي .لکه څرنګه چې د
سترګو یو مرکز اړو کسانو ته دې مرکز ته د ورتګ له الرې د سترګو د وړیا معایناتو په ګډوند سترګو د نمرې د ټاکلو ،درملواو
عینکو د ورکړې خدمتونه وړاندې کوي .نور هڅوونکي ټکي د ټولنو د عصري کولو او سوکالیو د راوستلو لپاره د کورنۍ او
بهرنۍ پانګې د را جلبولو لپاره د برخه والو لیوالتیا وه .دا په سیمه کې د اړو وګړو یو انځور راڅرګندوي.
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اجندا
مواد
 ۵دقیقې

 ۱ښه راغالست او پیژندګلوي
۲

چټکه رأی شمیرنه  -۱فعالیتونه

 ۳چټکه رأی شمیرنه ۲ـ فعالیتونه

 ۴د( )GCAلنډه کتنه

که چیرې د افغانستان په اړه د براسلز له کنفرانس وروسته ستاسو سازمان ته د
کارونو تر سره کول ډیر آسانه شوي وي خپل السونه اوچت کړئ.
که چیرې مو کارونه ستونزمن شوي وي خپل السونه اوچت کړئ.
د الندینیو پوښتنې د یوه ځواب په غبرګون کې خپل الس اوچت کړئ:
له الندینیو برخو څخه کومه یوه ستاسو پر کار تر ټولو ډیره اغیزه کړې ده؟
 د بودیجې نشتوالی
 امنیت
 د کارمندانو تلل( بلې دندې /هیواد ته)
 د مدني ټولنې د اهمیت په اړه کم پوهاوی
 بل کوم المل؟
د افغانستان په اړه د جینوا د کنفرانس پر موخو ،اجندا ،د مدني ټولنې پر تیاریو
او دا چې فوکس ګروپونه څه ډول ورسره سمون لري یوه لنډه کتنه.
د پوښتنو او ځوابونو لپاره فرصت.
ستاسو په والیت کې پراختیایي او بشري وضعیت څنګه دی؟
( په دې کې کیدای شي :روغتیا ،پوهنه ،کرهڼه ،له فساد سره مبارزه ،له داخلي
بیځایه شوو سره مرسته ،د بیوزلۍ د کچې راکمول ،وچکالي،SDGs،
حکومتولي او نور شامل وي).

 ۷د غرمې د ډوډۍ لپاره دمه
 ۲ ۸بحث

د مدني ټولنې د ملي کنفرانس لپاره د
۱۱
مدني ټولنې د استازو ټاکنه
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 ۶۰دقیقې

 ۹۰دقیقې
 ۶۰دقیقې

ستاسو په والیت کې د ژوندانه د ښه کولو په موخه په پراختیایي پروګرامونو
کې کوم درې بدلونونه اړین دي؟ مهرباني وکړي په مشخص ډول ووایئ چې
ولې.

 ۹د چای دمه
 ۳ ۱۰بحث

 ۵دقیقې

 ۱۵دقیقې

 ۵د چای دمه
 ۱ ۶بحث

 ۵دقیقې

 ۹۰دقیقې
 ۱۵دقیقې

د ستونزو پر وړاندې بریاوې
برخه وال په هره برخه کې د خپل د کار بریالۍ بیلګې ،تجربې او اغیزې
شریکوي
تسهیل کوونکی -د ال نورو جزئیاتو لپاره مهرباني وکړئ الرښوونې وګورئ.
له هر والیت څخه  ،یواځې د دوه استازو( یو نارینه او یوه میرمن) لپاره
د مدني ټولنې په ملي کنفرانس کې د ګډون لپاره بودیجه په پام کې نیول شوې
ده.
ټاکنې باید آزادې او عادالنه وي .هر څوک باید اجازه ولري چې په خپله ځان
یا بل کس نوماند کړي .کله چې د نوماندۍپه هکله پوه شوئ مهرباني وکړئ د
ټولونوماندانو نومونه پر فلیپ چارټ ولیکئ .که چیرې د نوماندانو شمیر درې
نارینه او درې میرمنې وي او یا له دې څخه یې شمیر کم وي بیا الندیني
پړاوونه تعقیب کړئ:
 )۱نوماندانو ته دوه دقیقې وخت ورکړئ چې خپل ځان در وپیژني او دا په ډاګه
کړي چې ولې په ملي کنفرانس کې د ګډون لپاره غوره نوماندان دي؛
 )۲کله چې د نوماندانو د پیژندنې بهیر پای ته ورسیده ،رأیه ورکونه به پیل شي.
د نوماندانو په ګډون د ( )FGDبرخه وال باید یوه نارینه او یوې میرمنې ته د
رأیې ورکونې وړتیا ولري .رأیه ورکوونکي باید د کاغذ په یوه ټوټه د هغو
کسانو نومونه ولیکي چې دوی ورڅخه د خپل د استازولۍ تمه لري بیا دې خپلې
رأیې د رأیو لپاره په ځانګړي شوي صندوق کې واچوي.
 )۳په پای کې ،رأیې وشمیرئ او پایله یې پر فلیپ چارټ ولیکئ ،مهرباني
وکړئ د هغو کسانو نومونه هم یادداشت کړئ چې په دویم مقام کې دي .که
بودیجوي امکاناتو په کنفرانس کې د زیاتو کسانو د ګډون اجازه ورکوله هغوی
به هم په پام کې ونیول شي.

 ۶۰دقیقې
 ۶۰دقیقې

که چیرې د نوماندانو شمیر له درې نارینه او درې میرمنو څخه زیات وي ،بیا
مهرباني وکړئ د الندینیو پړاوونو له الرې دغه شمیره درې نارینه او درې
میرمنو ته را کم کړئ:
 )۴د وخت د سپما په موخه دا تشریح کړئ چې تاسو غواړئ دغه شمیر
کم کړئ.
 )۵د ټولو برخه والو نومونه پر فلیپ چارټ ولیکئ او له برخه والو
وغواړئ چې د خپلو السونو په اوچتولو سره یوه نارینه او یوې میرمنې ته رأیه
ورکړي.
 )۶په دې صورت کې تر ټولو د لوړو رأیو درلودونکي درې نارینه او
میرمنې به وروستي نوماندان وي .د نوماندانو تر مینځ د اړیکو د شتون په
صورت کې بیا مهرباني وکړئ د السونو د اوچتولو له الرې یواځې د همدې
نوماندانو تر مینځ یوه بله رأیه اخیستنه تر سره کړئ او بیا مهرباني وکړئ ۱،۲
او  ۳پړاوونه تعقیب کړئ.

د فوکس ګروپ تسهیل کوونکو ته الرښوونې










د دې فوکس ګروپونو موخه د برخه والو په مینځ کې د پراختیایي موضوعاتو په اړه د بحثونو هڅول او د
مشخصو سپارښتنو وړاندې کول دي.
د دې فوکس ګروپونو دوهمه موخه په والیتونو کې د مدني ټولنې د ارزښتناکه کار تأییدول دي چې دا به د بریالیو
کیسو او تجربو له الرې وشي.
د فوکس ګروپ د بحثونو محتوا د مدني ټولنې د دریځ د مقالې په ګډون به د جینوا د کنفرانس لپاره د مدنی ټولنې
په مهمو پیغامونو کې وکارول شي.
د فوکس ګروپ پایله به یو رپوټ وي چې د رپوټ لیکوونکي له خوا ثبت شوی وي او د بحثونو بشپړ جزئیات به
وړاندې کړي.
د ټولو والیتونو د فوکس ګروپونو رپوټونه به په یوه رپوټ کې توحید او موندنې به سره یو ځای کړي.
د فوکس ګروپ بحث باید د امنیتي مسایلو په اړه نه وي! په دې موضوع د بحث لپاره نورې غونډې یا فرصتونه
موجودې دي.
د فوکس ګروپ بحثونه باید د پوښتنو پر ځوابونو متمرکز وي او مسیر یې باید د تسهیل کوونکي له خوا وساتل
شي.
د پیژندګلوي په برخه کې باید له هر یوه کس څخه غوښتنه وشي چې د خپلو سازمانونو د کاري برخې په اړه و
وایي( پوهنه ،روغتیا ،حکومتولي ،او داسې نور).
د کابل د ملي کنفرانس لپاره د  ۲استازو ټاکنه
دا به د ورځې په پای کې تر سره شي څو په لومړي سر کې برخه والو ته د اجندا پر مهمو موضوعګانو د بحث
لپاره پوره وخت ورکړي او د یو بل سره د پیژندګلوي لپاره هم پوره وخت ولري او په دې وتوانیږي چې
ښېپریکړې وکړي.
له هر والیت څخه په ملي کنفرانس کې د ګډون لپاره یواځې د دوه تنو ګډونوالو ( یو نارینه او یوه میرمنه) ته
بودیجه په پام کې نیول شوې ده.
مهرباني وکړئ ټولو ته دا واضح کړئ چې دوی د جینوا کنفرانس ته نوماند نه دي ،بلکې یواځې کابل ته به ځي.
د والیتي ګډونوالو لپاره چې په موټر کې کابل ته راځي په بودیجه کې د "محرم" لګښت هم ( د ملي کنفرانس د
بودیجې د برخې په توګه) په پام کې نیول شوی دی ،خو که استازي په طیاره کې کابل ته راځي هغوی ته د محرم
د لرلو اجازه نه ورکول کیږي .که په دې اړه یا د بودیجې په اړه پوښته لرئ نو مهرباني وکړئ د ( )BAAGله
همکارانو څخه پوښتنه وکړئ.

ټاکنې باید آزادې او عادالنه وي .هر څوک باید اجازه ولري چې په خپله ځان
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یا بل کس نوماند کړي .کله چې د نوماندۍ په هکله پوه شوئ مهرباني وکړئ د ټولونوماندانو نومونه پر فلیپ چارټ ولیکئ .که
چیرې د نوماندانو شمیر درې نارینه او درې میرمنې وي او یا له دې څخه یې شمیر کم وي بیا الندیني پړاوونه تعقیب
کړئ:
 )۱نوماندانو ته دوه دقیقې وخت ورکړئ چې خپل ځان در وپیژني او دا په ډاګه کړي چې ولې په ملي کنفرانس کې د
ګډون لپاره غوره نوماندان دي؛
 )۲کله چې د نوماندانو د پیژندنې بهیر پای ته ورسیده ،رأیه ورکونه به پیل شي .د نوماندانو په ګډون د ( )FGDبرخه
وال باید یوه نارینه او یوې میرمنې ته د رأیې ورکونې وړتیا ولري .رأیه ورکوونکي باید د کاغذ په یوه ټوټه د هغو
کسانو نومونه ولیکي چې دوی ورڅخه د خپل د استازولۍ تمه لري بیا دې خپلې رأیې په ځانګړي شوي صندوق کې
واچوي.
 ) ۳په پای کې ،رأیې وشمیرئ او پایله یې پر فلیپ چارټ ولیکئ ،مهرباني وکړئ د هغو کسانو نومونه هم یادداشت
کړئ چې په دویم مقام کې دي .که بودیجوي امکاناتو په کنفرانس کې د زیاتو کسانو د ګډون اجازه ورکوله هغوی به
هم په پام کې ونیول شي.
که چیرې د نوماندانو شمیر له درې نارینه او درې میرمنو څخه زیات وي ،بیا مهرباني وکړئ د الندینیو پړاوونو له الرې دغه
شمیره درې نارینه او درې میرمنو ته را کمه کړئ:
 )۴د وخت د سپما په موخه دا تشریح کړئ چې تاسو غواړئ دغه شمیر کم کړئ.
 ) ۵د ټولو برخه والو نومونه پر فلیپ چارټ ولیکئ او له برخه والو وغواړئ چې د خپلو السونو په اوچتولو سره یوه نارینه
او یوې میرمنې ته رأیه ورکړي.
 ) ۶په دې صورت کې تر ټولو د لوړو رأیو درلودونکي درې نارینه او میرمنې به وروستي نوماندان وي .د نوماندانو تر
مینځ د اړیکو د شتون په صورت کې بیا مهرباني وکړئ د السونو د اوچتولو له الرې یواځې د همدې نوماندانو تر مینځ یوه بله
رأیه اخیستنه تر سره کړئ او بیا مهرباني وکړئ  ۱،۲او  ۳پړاوونه تعقیب کړئ.
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دریمه ضمیمه :د مدني ټولنې مقاله
د افغانستان په اړه د ژنو کانفرانس
د مدني ټولنې مقاله

نومبر 2018

افغانستان تر څو لسیزو جګړې او تاوتریخوالی وروسته ،په تېرو  ۱۷کلونو کې ،پاموړ بدلونونه تجربه کړې دي .په دې موده
کې ،د افغانستان خلک معارف ته د السرسی ،روغتیایي خدمتونو او نورو بنسټیزو خدمتونو په برخه کې د پرمختګونو شاهدان
وو چې په تېرو لسیزو کې بند او یا کم وو .په داسې حال کې چې دا یوه اوږده الره ده ،په ځانګړې توګه دې ته په کتو چې بحران
اوس نوي کال ته ورداخلېږي .د دې ګواښونو سره سره د مدني ټولنې د ډلو او فعاالنو شمېر د زیاتوالي په حال کې دی او د دې
ټولنو او بنسټون و ډېر یې هڅه کوي څو هغه تشې ډکې کړي چې له خلکو سره د اړیکو او ډېرو ضروري خدمتونو وړاندې کولو
په برخه کې د دولت له خوا باقي پاتې دي .په داسې حال کې چې د هېواد د مرکزونو په شمول نویو سیمو ته د جګړې له پراخیدو
او د ملکي تلفاتو د ډېرېدو سره ،اکثره یادې ډلې د خلکو د اړتیاوو د پوره کېدو په برخه کې له سترو ګواښونو سره مخ دي .په
همدې خاطر ډېره مهمه ده چې د افغانستان دولت او نړیواله ټولنه د هېواد د مدني ټولنې غږ ته غوږ کېږدي .د دې بنسټونو
ځواکمني د دې لپاره چې په کلیو او ټولنو کې خلکو ته د رسیدو په برخه کې ،د هغو ټولنو په شمول چې دولت ورته السرسی نه
شي لرلی ،دوی ته اجازه ورکوي چې د ملیونونو هغو خلکو غږ شي چې په دې هڅه کې دي څو د مخ په زیاتیدونکي
تاوتریخوالي او فقر د اغېزو له زغملو ،معارف ته یې د ماشومانو د نه السرسي ،خدمتونو ته د امکاناتو د نه السرسي او په
سفرونو کې له ستونزو سره د مخ کېدو سره سره ،خپل ژوند مخته بیایي.

د والیتونو د  ۳۴استازو ورسره د ۶۸تنو سره د مشاورو په نتیجه کې چې د  ۲۰۱۸کال د نومبر په یوولسمه په کابل کې راټول
شوي وو ،د کابل حکومت او نړیوالو شریکانو د توجه جلبولو لپاره څو ساحې په نښه شوې دي.
ځواب ویونکو د هېواد په هره ساحه کې درې موضوعات د غټو ستونزو په توګه چې د خلکو د ژوند په ټولو برخو اغېز لرلی
شي مطرح کړل چې هغه په هېواد کې جکړې ،پراخ فساد او مخ په زیاتیدو فقر دی .ځواب ویونکي په دې موافق وو چې دا
مسایل سره مرتبط دي او پر نورو ټولو ستونزو خارق العاده زیات تاثیرات لري.
ځواب ورکوونکي ټول په دې نظر وو چې باید د روانو جګړو د ختمولو لپاره جدي هڅې او همغږي رامنځته شي .پر دې سربېره
هغوی وویل حتی د هېواد د "امن" سیمو اوسیدونکي د اقتصاد د پرېوتو تاثیرات احساسوي چې په  ۲۰۱۳کال کې شروع شو او
په نتیجه کې یې د  ۲۰۱۴کال څو میاشتنی انتخاباتي بهیر سخت شو او تر اوسه دوام لري.

د مرکزي سرشمېرنې ادارې د رپورټ له مخې ،د  ۲۰۱۵او  ۲۰۱۶کلونو تر منځ په هېواد کې د بېکارۍ سطحه چې په سلو کې
 ۲۵وه ،په سلو کې  ۴۰ته ورزیاته شوه .2د فقر د اغېزمنتیا تر څنګ ،افغانان د ژوند په هره برخه کې د پراخ فساد شتون
احساسوي .په  ۲۰۱۶کال کې د شفافیت د څار کمیټې تخمین 3کړی ؤ چې افغانانو د  2.9ملیونه ډالرو په حدودو کې رشوت
ورکړی ؤ .دې ته په پاملرنې سره چې لږ تر لږه په سلو کې  ۵۴افغانان 4د فقر تر کرښې الندې ژوند کوي ،د هر یو ورکړل
شوي رشوت له مواردو څخه اکثره د دې عامل شوي چې خلک نه دي توانیدلي څو خپلې اساسي لوجیستیکي او دیواني چارې
ترسره کړي .پر دې سربېره ،په دې وروستیو کلونو کې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو د بیې ګړندۍ پرېوتنې 5شاهدان
وو .د رسنیزو رپورټونو له مخې ،له  ۲۰۱۱کاله راپه دې خوا ،افغانۍ د ډالر پر وړاندې په سلو کې  ۴۰ټیټه شوې ده .6سره له
" 2په افغانستان کې د بیکارۍ د کچې لوړیدل" ،طلوع نیوز۲۰۱۶ ،
https://www.tolonews.com/afghanistan/unemployment-rate-spikes-afghanistan
 3د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ ،د فساد ملي سروې  – ۲۰۱۶له فساد څخه د افغانانو درک او تجربې https://iwaweb.org/wp-
content/uploads/2016/12/NCS__English__for-web.pdf
" 4له  ۵۴سلنې څخه زیات افغانان د فساد تر کرښې الندې ژوند کوي CSO،آریانا نیوز۲۰۱۸ ،
https://ariananews.af/over-54-percent-of-afghans-live-under-poverty-line-cso/
" 5د اسعارو بازارونه – افغانۍ پیسې" سوداګریز اقتصادhttps://tradingeconomics.com/afghanistan/currency ۲۰۱۸ ،
" 6د افغانیو د ارزښت ټیټیدل :قصد یا غیرقصدي" پژواک افغان آژانس حقیقت منعکسوي۲۰۱۸،
https://www.pajhwok.com/en/opinions/afghani-devaluation-unintended-or-deliberate-0
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دې چې د افغانیو پرېوتل کیدی شي نور بېالبېل عوامل هم ولري لکه ګاونډیو هېوادونو ته د بهرنیو اسعارو قاچاق ،خو دې کار پر
افغانانو ډېر سخت اغېز وکړ او دوی د اساسي اجناسو په تأمین کې له ډېرو ستونزو سره مخ شول.
پر دې درې مسألو سربېره ،هغه استازي چې د هېواد له  ۳۴والیتونو راغلي وو په بېالبېلو ناستو کې یې اووه نور موضوعات هم
د افغانستان د دولت او نړیوالو شریکانو د توجه جلبولو لپاره په ګوته کړل لکه :سوله ،امنیت او د جګړې د ملکي قربانیانو
خوندیتوب ،د خدمتونو وړاندې کول او د مرستو اغېزمنتوب ،فساد ،د مدني ټولنې د رول پیاوړتیا او پرمختګ ،اجتماعي
خوندیتوب – په ځانګړې توګه د ملیونونو معیوبینو او هغو کسانو لپاره چې د جګړې او چاپیریالي افتونو له کبله بې ځایه شوې
دي – په معارف کې د ښځو مشارکت.

 .1سوله ،امنیت او د جګړې د ملکي قربانیانو خوندیتوب

په افغانستان کې اوسنۍ جګړې په واقعیت کې د تاوتریخوالي په دایره کې یوه نوې حلقه ده چې دا څو لسیزې د افغانستان خلک له
یوې سیاسي بې ثباتۍ څخه یوې بلې همدا ډول بې ثباتۍ ته سوق کوي .سره له دې ،په وروستیو کلونو کې ،د افغانستان اوسنۍ
جګړې پاموړ بدلونونه رامنځته کړې دي .د تېرو څلورو کلونو په اوږدو کې خلک د تنظیمي چتر الندې د یو نوي مخالف وسله
وال حرکت شاهدان وو چې ځانته "اسالمي دولت" وایي او د هېواد په ختیز او شمال سیمو کې یې ریښې کړې دي .د وروستیو
ارقامو پر بنسټ 7چې د عمومي پلټنې له خوا په ځانګړې توګه د افغانستان د بیا رغونې لپاره ورکړل شوې دي ،طالبان همدا
اوس د افغانستان د  ۳۰۰ولسوالیو په سلو کې  ۴۵سیمو باندې کنټرول او نفوذ لري .په عین حال کې ،د سولې د یوه ګړندي بهیر
لپا ره تازه هڅې روانې دي چې د وخت د محدودیت په اړه یې دا اندیښنې شتون لري چې ښځې او نورې څنډې ته ټېل وهل شوې
ډلې به په مناسب ډول په کې ګډون ونه شي کړای او په نتیجه کې به دا بهیر هم نتیجه ورنه کړي .د مدني ټولنې له استازو سره
ترسره شوې مشاورې ښیي چې په هېواد کې د څو سره نښتو عواملو په دلیل "ستره نا امني" شتون لري چې د سیاسي ،اقتصادي،
اجتماعي او مذهبي ابعادو لرونکې ده .د شورشیانو د منځه وړلو په خاطر هوایي بریدونه د بې ګناه هېوادوالو د وژنې سبب کېږي
چې دا کار د وضعیت د ال خرابوالي سبب کېږي .په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د معاونیت هیأتد اکتوبر رپورټ
وایي چې د ۲۰۱۸کال په لومړیو نهو میاشتو کې ملکي تلفات ۸۰۵۰وو(۲۷۸۹مړه او ۵۲۵۲ټپیان) .دا رقم د تېرکال د سره ورته
تېر وخت په پرتله د ملکي وګړو په وژنه کې په سلو کې پنځه زیاتوالی ښیي.اکثره خلک په دې باور دي چې محلي خلک د
مذهبي ایډیولوژۍ په دلیل نه بلکې د تېرو بې عدالتیو د غچ اخیستلو په خاطر له شورشیانو سره یو ځای کېږي.
پرلپسې فساد ،تل په والیتونو کې د امنیتي ځواکونو د بریالیتوب له ریښه یي اسبابو څخه دی .هغه هېوادوال چې له والیتونو
راغلي وو دا مسأله یې روښانه او رپور ټ کړه چې د ملي اردو غړي په غیر قانوني توګه په ډلو وسلې خرڅوي .په هېواد کې د
جرم سطحه لوړه شوې او پر هېواد د کنټرول او څارنې په برخه کې د دولت ځواکمني له ګواښونو سره مخ شوې ده ،په ځانګړې
توګه په سرحدونو باندې کنټرول ،ځکه چې انفجاري مواد په ډېره اسانۍ هېواد ته واردېږي ،د مخدره توکیو قاچاق پراخه دی،
شورشیان په اسانۍ سره هېواد ته راتلی شي ،ځوان زده کوونکي او محصلین د شورشیانو له خوا ګمارل یو څرګند کار شمېرل
کېږي .پر دې سربېره په افغانستان کې غیر رسمي ځواکمنې ډلې د قانون پیروي نه کوي چې د امنیتي پېښو د رامنځته کېدو او د
جرمونو د سطحې لوړېدو سبب کېږي .حتی کله چې مرتکبین نیول کېږي ،له محاکمې پرته راخوشې کېږي.
په هېواد کې د کاري فرصتونو د کمښت په صورت کې ،ډېر خلک یوازې د مذهبي ایډیولوژۍ په خاطر نه بلکې د اقتصادي ګټو
په خاطر د مخالفینو له ډلو سره یو ځای کېږي .افغانستان د طبیعي منابعو له پلوه غني هېواد دی لکه ځنګلونه ،په زیاته اندازه
مشهورې مېوې ،پنبه او ډول ډول معدنونه .دا منابع په ډېره ارزانه بیه د ګاونډیو هېوادونو له خوا اخیستل کېږي او تر بسته بندۍ
وروسته د همغه هېواد په نامه په ډېره لوړه بیه خرڅېږي .په همدې خاطر د افغانستان د خلکو اقتصادي اندیښنو ته رسیدنه ډېره
مهمه ده ځکه چې دا کار پر امنیت او سوله اغېزناک دی.

سپارښتنې:

 7د افغانستان د بیا رغونې د ځانګړی پلټوونکي رپوټ  ۲۰۱۸کال د اکتوبر . ۳۰
https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2018-10-30qr.pdf
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-

صنعتي سکټور ته باید پراختیا ورکړل شي تر څو د هېواد له طبیعي منابعو په هېواد کې دننه استفاده وشي او د
هېواد د اقتصادي ودې سبب شي.
نړیواله ټولنه باید د صنعتي سکټور په برخه کې پانګونه وکړي څو هېواد په خپلو پښو ودرېږي او د بهرنیانو په مرسته
له اقتصادي تړلتیا خالص شي .دولت باید د بستو او نورو ګټو په وړاندې کولو سره پانګوال وهڅوي.
د ملکي وګړو پر کورونو دې هوایي بریدونه ودرول شي.د شورشیانو د پېژندنې او هدف نیونې لپاره دې سم میکانیزم
جوړ شي.
په سرحدونو او ادارو کې دننه لکه پوهنتونونو ،ښوونځیو او نورو ورته ځایونو کې دې د دولت د کشف او کنټرول
سیسټم زیات شي .د ښار په بېالبېلو نقاطو کې باید د کشف مناسب وسایل ځای پر ځای شي څو د شورشیانو انفجاري
مواد او اسلحه په نښه شي.

-

دولت باید په والیتونو کې د شورشیانو د مسلط کېدو په صورت کې د داخلي بې ځایه شویو لپاره مناسب تدابیر او
مرسته برابره کړي.
په نظامي څانګو کې دې د فساد کمولو لپاره د کنټرول او څارنې ځانګړی میکانیزم ترتیب کړي .نظامي او د اردو
ارشد مقامات باید د وړتیا او ځواکمنتیا له مخې انتخاب شي او فاسد افراد باید له یو پوسټ نه بل ته تبدیل نه شي .ځوانو
استعدادونو ته دې د ودې فرصت ورکړل شي.
د جرمونو د کموالي لپاره باید زورواکې ډلې ونیول شي او له قانون سره سمې محاکمه شي .د قضایي سکټور ودې ته
اړتیا لیدل کېږي.
د سولې عالي شورا چې له ۲۰۱۰کال راپه دېخوا شتون لري ،باید اصالح شي او په یوې وړې ادارې بدله شي.د
سولې وړه شورا به د دې سبب شي چې د افغانستان خلک به په دې وپوهېږي چې څوک هلته کوم رول لري او څه
ډول اغېز کولی شي .پر دې سربېره ،څرنګه چې افغانستان پر بهرنیو مرستو والړ هېواد دی ،نو د دې ادارې
وړوکوالی به د لګښتونو د کمېدو سبب شي او په نتیجه کې به په محلي سطحه د سولې د هڅو لپاره ډېره بودجه
ځانګړې شي.
نړیواله ټولنه باید د افغانستان ګاونډي هېوادونه چې د امنیتي وضعیت په وخیم کېدو کې سهیم دي او توطئه جوړوي،
تنبیه کړي او مسوول یې وګڼي.
د کورنیو چارو وزارت د مرکزي قرارګاه او د والیتونو ملي اردو تر منځ د همغږۍ میکانیزمونو ته باید وده ورکړل
شي څو په یو والیت کې د شورشیانو د حملې پر وخت د کورنیو چارو وزارت هغه والیت ته پر وخت مرسته
ورسوي.
دولت باید ټولو والیتونو ته په برابره توګه توجه وکړي ،په ځانګړې توګه هغه والیتونه چې اقلیتونه په کې دي او د
شورشیانو ډلو له خوا پرې حملې شوي او درانه تلفات وراوښتي دي.

-

-

-

 .2د مرستو اغېزمنتیا او د خدمتونو وړاندې کول
څرنګه چې په هېواد کې د ژوند په ټولو اړخونو کې ښکاره ده ،نا امني او فساد د خدمتونو په وړاندې کولو او د مرستو په لېږلو
اغېزه کړې ده .جګړه پر ولسوالیو سربېره ښاري مرکزونو ته هم غځول شوی ده او د والیتونو او کابل د مرکزونو د ډلو
ګډونوالو د انساني او تخنیکي پانګې د ضایع کېدو او په نتیجه کې د نا امنیو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي .سره له دې چې په
تېرو وختونو کې طالبانو او د داعش ژمنو عناصرو پر مرستندویه ډلو او غیر دولتي مؤسساتو د حملو مسؤولیت په غاړه
اخیستی ،نا امنۍ ډلو ته نه متوجه کېږي یوازې وسله والو مخالفینو ته یې نسبت کېږي .په عین حال کې د ناپېژندل شویو عناصرو
له خوا د ورکو شویو کسانو شمېره ،حملې او وژنې د زیاتوالي په حال کې دي.
همدا راز د تمویل کمښت هغو ډلو ته کلکه ضربه ورکړې ده چې د حکومت د نه رسیدو په صورت کې اړو خلکو ته د خدمت او
مرستې رسونې له الرې هڅې کوي .تر کومه ځایه چې له تمویل سره تړاو لري ،واړه او رضاکار بنسټونه په دې دلیل چې د
توانایي نه لرل یې د اداري معیارونو سره په تطابق کې دي ،پاملرنه ورته نه کېږي.

سپارښتنې:
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د مدني ټولنې غړي د محلي او نړیوالو ډلو تر منځ د مرستو د مساوي وېش غوښتونکې دي .محلي ډلو ته د مستقیمې
همکارۍ برابرول دوه ښکاره ګټې لري )1 .محلي ډلې په مستقیمه او متواتره توګه له ځانګړو اجتماعي ډلو سره په
اړیکه کې وي؛ چې دا کار د دې سبب کېږي چې د دې ډلو مشخصو اړتیاوو ته الزمه پاملرنه وشي )2 .په دې دلیل













چې دوی په هېواد کې او د مستفید کیدونکو اجتماعاتو په څنګ کې حضور لري ،محلي ډلې کولی شي په ډېرکم
لګښت فعالیت ترسره کړي.
په هغو پروژو کې چې څو شریکان ولري لکه دولت ،نړیواله ټولنه او محلي ټولنه ،د دې ټولو شریکوالو تر منځ په
همغږۍ تاکید کېږي.دا هڅې د دې سبب کېږي چې د اصراف مخه ونیول شي او مرستې مستقیمې هغو خلکو ته
ورسېږي چې اړتیا ورته لري .دا کار همدا راز د اداري چارو لپاره کم وخت نیسي ،په ځانګړې توګه که د هڅو د
اسانتیا په خاطر د اطالعاتو بانک یا کوم بل ورته سیسټم د دې درې واړو تر منځه رامځته شي .د دې ډول سیسټمونو
په رامنځته کولو سره د هغې اندازې رشوت په ورکړه کې هم کمښت راځي چې مرستندویان یې د کارونو د پرمخ
بیولو لپاره ورکوي.
حکومت باید د ملي لومړیتوبونو په لیست کې اصالحات رامنځته کړیاو په دې برخه کې د مدني ټولنې سپارښتنې په
پام کې ونیسي.د مثال په توګه ،د معارف  -محوره ډلو ډېر استازي وایي کله چې بهرنیو تمویلوونکو ته د مالي مرستې
په خاطر ورځي ،ورته ویل شوي چې دولت معارف ته د یو ملي لومړیتوب په سترګه نه ګوري ،هغه اندازه پیسې چې
دې ډلې ته باید ورکړل شي محدودې وي.
دولت او نړیوال تمویلوونکي باید له محلي انجوګانو سره کار وکړي څو د ډلو چتر ته وده ورکړي.د ډلو چتر دې ته
وایي چې بېالبېل بنسټونه چې سره ورته مسألو ته کار کوي سره راټول شي او د یو بل ځواکمن کولو لپاره ګډ
تصمیمونه ونیسي او خپلو کې سره کارونه وویشي .بل وار به ،دا کار د اصراف کمولو لپاره بې حده ګټورې هڅې
وي.
زیات تمرکز باید د عامه خدمتونو وړاندې کولو سکټور د انساني منابعو د کاري وړتیا په جوړولو وشي.په داسې حال
کې چې ،د کاري وړتیا جوړول باید یوازې تر یو سکټوره محدود نه کړو ځکه چې یوازې صحي سکټور پر څو نورو
سکټورونو متکي دی.
د عمومي خدمتونو د وړاندې کولو سکټورونو ته دې د څارنې او ارزونې یو کمپیوټري سیسټم جوړ شي څو شفافیت
او حساب ورکول زیات شي او په غټو او وړو برخو کې د اختالس مخه ونیول شي.
د ملي عمومي خدمتونو یو اداري سیسټم دې طرحه شي چې اطالعات راټول کړي ،مراحل طرح او توزیع کړي ،څو
له دې الرې ځوابونه ښه غني شي ،پالیسي او تحقیق هم اصالح شي.
د مدني ټولنې د پایښت د ودې لپاره دې کار وشي،تمویلوونکي باید د هسته یي بودجې مالتړ وکړي ،د دې پر ځای چې
بودجې د پروژو مطابق مصرف کړي او د پروژو د هر اړخیزو لګښتونو د زیاتوالي سبب شي.
د هغو نوښتونو مالتړ دې وکړي چې د مدني ټولنې پر بنسټونو د باور زیاتوالي سبب کېږي.

په روغتیایي سکټور کې د مرستو اغېزمنتیا

د روغتیایي خدمتونو په برخه کې د غټو کمښتونو راپور ورکړل شوی دی لکه :په کلیوالو سیمو کې محلي روغتونونه ،په هغو
سیمو کې مجرب روغتیایي کارمندان (د ښځینه ناروغانو لپاره د ښځینه ډاکټرانو په شمول) او ممکنه روغتیایي خطرونو ته د
خلکو د پاملرنې راړونې په خاطر د روغتیایي مسؤولینو له خوا د عامه پوهاوي کمپاینونه .دې ته په کتو چې د افغانستان نفوس
په سلو کې  ۶۰بې سواده دی ،د عامه پوهاوي زیاتوالی د وقایې وړ ناروغیو او د ذهني معیوبیتونو کلیشه ځپنې د مخنیوي او د
مضرو دودونو له منځه وړلو کې سترې اغېزې لري( .کلیشه ځپنه په هغو ساحو کې لکه مبارزه له دې تصور سره چې د ذهني
ناروغیو لرونکي خلک مضر دي یا همدا راز د باکره توب د ازمیښت دود).
روغتیایي زېربناوې باید داسې جوړې شي چې ډېرې ځواب ویونکې وي او د هرې ټولنې د عاجلو اړتیاوو سره سم کار وکړي.

د روغتیایي سکټور لپاره سپارښتنې:
-

په روغتیایي سکټور کې د انساني منابعو د کاري وړتیا په جوړولو ډېر تمرکز کول ،په ځانګړې توګه په والیاتو کې.
د روغتیایي خدمتونو لپاره دې د یو اطالعاتي بانک (ډیټابیس) سیسټم جوړ شي ،تر څو کمښتونه ،ډېرې اړتیاوې
وپېژندل شي او د روغتیایي بنسټونو د مؤثریت د زیاتوالي په خاطر د هغوی د حساب ورکولو لپاره د څارنې
مکیانیزمونو اسانتیا رامنځته شي .د داسې بنسټونو له الرې راټول شوي اطالعات د پالیسیو په تدوین کې هم مرسته
کوي ځکه په نتیجه کې به پالیسۍ د شواهدو پر بنسټ جوړې شي چې په مستقیمه توګه د روغتیایي بنسټونو او د
روغتیا وزارت له خوا راټول شوې وي.
 .3له فساد سره مبارزه
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له بده مرغه چې فساد د ملیونونو افغانانو د ورځني ژوند برخه ګرځېدلې ده او هغه شی دی چې هر افغان یې په ټول هېواد کې
تجربه کوي .لږ تر لږه په سلو کې  ۵۴افغانان د فقر تر کرښې الندې ژوند کوي 8او دا په دې معنی چې نه یوازې دا چې د
ملیونونو افغانانو لپاره یو درون د بار دی بلکې د دې عامل شوی چې د هېواد د رسمي نظام عظیمه برخه تر خپلې شعاع الندې
راولي ،د ابتدایي مسألو په شمول لکه تذکره ،پاسپورټ یا د ډرېورۍ الیسنس ،روغتیایي خدمتونو ته السرسی او نور.

سپارښتنې:
-

-

-

-

-

-

-

د لوړپوړو چارواکو د ګومارنې پر مهال باید دولت د مستعدو او مجربو افرادو په تشخیص تمرکز وکړي .د لوړپوړو
چارواکو د ګومارنې په برخه کې د سیاستوالو اوسنۍ کړنالره د اتنیکي او سیاسي اړیکو پر بنسټ ده چې نه یوازې د
هغو کسانو پر استعداد ستره اغېزه کوي چې په دې موقفونو ګومارل کېږي ،بلکې له هغوی څخه یې د ممکنې حساب
ورکونې میزان هم محدود کړی دی.
دولت باید په وزراتونو او نورو ادارو کې د فساد عناصرو او د غیر مؤثرو افرادو په ګوښه کولو کې له ډله ییزو او
سترو منفکیانو ډډه وکړي .مدني ټولنه په دې باور ده چې دا ډول کار به معکوسه نتیجه ورکړي ،ځکه هغه خلک چې
په دې ډول ګوښه کوي ،له همغې ناتوانۍ او مؤثریت سره په نورو ادارو کې جذبېږي او ستونزه همغسې په خپل ځای
پاتې کېږي.
دولت باید داسې میکانیزم جوړ کړي چې پر بنسټ یې ارشد مسؤولین د خپلو السته راوړنو او ګواښونو شپږ میاشتنی
راپور وړاندې کړي .دا به مرسته وکړي څو مسؤولین او هغه ارګانونه چې دوی یې استازیتوب کوي له نژدې نه
وڅارل شي .کیدی شي چې همدا شپږ میاشتني راپورونه د وزارتونو په بېالبېلو سطحو او نورو دولتي ارګانونو کې
دود شي او له هغو نه د یوې قوي سیاسي ارادې څرګندونې په توګه په ټولو سطحو کې له فساد سره د مبارزې لپاره
استفاده وکړي .په همدې ترتیب دا ډول راپورونه په ټولو سطحو کې د ټولو دولتي کارمندانو د څارنې او ارزونې لپاره
معرفي کیدلی شي.
دولت باید د هغو وګړو لپاره چې کمپیوټر او انټرنیټ ته السرسی لري د بریښنایي او انټرنیټي سیسټم جوړولو هڅې
وکړي .پرموجوده السلیکل شویو اسنادو تکیه کول نه یوازې دا چې د اداري چارو د ځنډیدو سبب کېږي ،بلکې دا کار
همدا راز د ممکنه فساد یا له اسنادو او مدارکو څخه د ناوړه ګټې اخیستو فضا برابروي .په همدې خاطر ،د حکومت له
خوا د اداري چارو د مخته بیولو لپاره د بریښنایي میکانیزمونو جوړولو هر ډول هڅه یوازې دا نه چې د بهیرونو د
ګړندیتوب سبب کېږي ،بلکې د فساد او تېروتنو هغه امکانات هم له منځه وړي چې په السلیکلیو اسنادو کې نغښتې دي.
خلکو ته دې د هغوی د حقونو په برخه کې د اطالعاتو ورکولو منظمې هڅې ترسره شي .دا کار د فساد سره د
مبارزې په برخه کې حیاتي دی .سره له دې چې هر افغان اداري فساد تجربه کړی دی ،د دوی اکثره یې ممکن هغه
ونه پېژني چې البته دا په خپله د رشوت او اختالس د راپور ورکولو په برخه کې یو مهم عامل دی .هر کله چې دولت
د حقوقي میکانیزمونو له الرې د فاسدو مسؤولینو څخه ځواب وغواړي ،د افغانستان خلک به نه یوازې دا چې ښه پوه
شي چې فساد څنګه شکل لري ،بلکې د افغانستان په اداره به یې باور هم ډېر شي او په نتیجه کې به هغوی په رسمي
بهیر کې ښه پراخ حضور ولري.
د قوانینو د تدوین او تصویب په چارو کې او د قانون د حاکمیت لپاره باید دولت د مدني ټولنې له بنسټونو سره
مشاورې ته چمتو شي.دا ځکه چې د مدني ټولنې بنسټونه له ټولنې سره مستقیمې اړیکې او د محلي خلکو میداني
تجربه لري او له همدې پلوه ،هغوی کولی شي د قوانینو د اغېزمنتیا (یا بې اغېزتوب) په اړه اطالعات او نظریات په
ټول هېواد کې له افغانانو سره شریک کړي.
د دې تضمین چې د دولت په ټیټه او متوسطه سطحه د ورکړل شویو معاشونو اندازه په واقعیت والړه ده او کیدلی
شي چې د دوی ورځني لګښتونه پوره کړي ،چې دا کار البته د فساد د کمښت سبب کېدلی شي.

 .4د ښځو ونډه اخیستنه
سره له دې چې د نړیوال ائتالف غړي اکثره وخت په ټولنه کې د ښځو دوباره حضور د  ۲۰۰۱کال د مداخلې له اساسي اسبابو
ګڼي ،په ملیونونو ښځې د طالبانو تر سقوط وروستهیعنې اوولس کال پس اوس هم د ۹۰یم کال تر دوه لسیزو کورنیو جګړو
وروسته اوس هم د اجتماعي ژوند په ډېرو برخو کې فعاله ونډه نشي اخیستی.
او دلته هم ،یو له هغو اصلي عواملو چې د دې سبب شوی چې ښځې ونشي کړی له خپلو حقونو استفاده وکړي او په سیاسي او
اجتماعي ژوند کې رول ولري ،همغه پراخ فساد دی چې په تېره یوه نیمه لسیزه کې په هېواد کې خوور شوی دی .سواد او
کارموندنې ته له السرسي پرته ،اکثره ښځې حتی نشي کولی چې د اساسي اداري خدمتونو لپاره الزم رشوتونه ورکړي .حتی هغه

 " 8په وسلوالو نښتو کې د ملکیانو د خوندیتوب په اړه درې میاشتینی رپوټ :یوناما ،د  ۲۰۱۸کال د جنوري له  ۱د سپټمبر تر .۳۰
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/unama_protection_of_civilians_in_armed_conflict_3rd_quart er_re
port_2018_10_oct.pdf
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ښځې چې سواد لري او شتمنې دي هغه هم پر دولتي موقفونو د تقررۍ په برخه کې له سترو ستونزو سره مخ دي .ځکه هغوی
نشي کولی الزمې ټولنیزې شبکې د کار په یوه بازار کې چې د انسان پالنې پر مقررۍ بنا وي رامنځته کړي.
د معارف او زده کړې په برخه کې هم ،د ښځو لپاره په کافي اندازه مناسب تحصیلي او تعلیمي بنسټونه نشته .په تېره جنورۍ کې
معارف وزارت راپور ورکړ چې په ټول هېواد کې  10009ښوونځي د نا امنۍ له کبله رخصت دي .اکثره د نجونو ښوونځي تر
نورو ډېر بندېږي .د یونیسف د  ۲۰۱۸کال د جنورۍ د راپور له مخې لږ تر لږه په سلو کې ۶۰نجونې په ټول هېواد کې نشي
10
کولی ښوونځي ته الړې شي.
حتی هغو ځایونو کې چې نجونې ښوونځیو ته تللی شي ،هلته د (هلکانو د ښوونځیو غوندې) امکانات نشته بلکې ډېر ډېر اندک
وي چې مناسبې ودانۍ او مجرب استادان نه لرل هم په دې ستونزه کې شامل دي .د مدني ټولنې استازي په دوو نسبتا ً امن
والیتونو پروان او نیمروز کې وایي چې په سلګونو ښوونځي په دې دوو والیتونو کې د ښځینه ښوونکو د نه شتون له ستونزې
سره مخ دي څو نجونو ته تدریس وکړي .همدا راز په نیمروز کې د ځوانو نجونو لپاره د لوړو زده کړو امکانات هم نشته.

سپارښتنې:
-

-

معارف باید د دولت د ملي لومړیتوب په توګه تعیین شي او د ښځو ښوونکو په روزنه باید ډېر تاکید وشي څو ډاډمن
شو چې نجونې نورې د معیاري ښوونیزو امکاناتو د نه شتون له کبله له زده کړې او ښوونځي نه لرې کېږي .د
سولې په بهیر کې د ښځو او نورو زیانمنو شویو ډلو په ځانګړې توګه د تېرو جګړو قربانیانو او کورنیو ته د ونډې
ورکولو لپاره ډېره هڅه .د مدني ټولنې عوامل د یوې سیاسي حل الرې د مفکورې مالتړ کوي په دې شرط چې د
سولې بهیر په نتیجه کې د تېرو  ۱۷کلونو السته راوړنې چې د ډیموکراسۍ او بشري حقونو په برخه کې دي قرباني نه
شي ،همدا راز الزمه ده چې مدني ټولنه په دې بهیر کې خپل ځان شامل حس کړي .دا د دې کار د تضمین په معنی دی
چې د ښځو هغه حقونه چې په دې تېرو  ۱۷کلونو کې یې ترالسه کړې دي ،یو ځل بیا د یوې سوله ییزې معاملې په
نتیجه کې چې ښځې په کې په کافي اندازه استازیتوب نه لري له منځه الړ شي .همدا راز پر دې تاکید چې سیاسي حل
الره د قربانیانو حقونو ته په نه پاملرنې تمامه نشي .د ولسمشر اشرف غني وروستۍ غوښتنه چې د سولې په بهیر کې
ښځې ورګډول دي یو مثبت اقدام ګڼل کېږي ،خو د مدني ټولنې بنسټونو د ملي وحدت حکومت ته وریاده کړه چې د
ولسمشر وینا باید د عملي فعالیتونو سره د سلګونو افغانو ښځو د اوریدو د تضمین په خاطر وي.
د مدني ټولنې بنسټونه همدا راز له دولته غواړي چې له ښځو سره اړوند قوانین ،د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د
قانون په شمول په سمه توګه تطبیق کړي .هر څو که د دې قوانینو تدوین یو مهم کار ګڼل کېږي ،خو واقعي اهمیت
یې په تطبیق کې دي.
د افغانستان لپاره د بروکسل په کنفرانس کې ،دولت وعده وکړه چې د  ۲۰۱۸تر پایه پورې په ټولو والیتونو کې د
ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي یوه ځانګړې محکمه جوړوي ،خو تر اوسه یوازې د هېواد په  ۱۸والیتونو کې دا
کار ترسره شوی دی .د دې کار د تضمین لپاره چې ښځې او د هېواد وګړي په هر والیت کې د ښځو پر وړاندې د
تاوتریخوالي د له منځه وړلو قانون ته السرسی ولري الزمه ده چې دا تشکیالت اصالح شي.
 .5ټاکنې
د اکتوبر په  ۲۰نیټه تر  ۴ملیونو 11زیاتو افغانانو چې په سلو کې  ۳۳په کې ښځې وې ،12د طالبانو د حملو په مقابل کې
چې د رای اچونې په مرکزونو یې کولې ودرېدل او د هېواد د پارلمان اووه لسمې 13دورې ته یې رایه ورکړه .د دې ټولې
لیوالتیا او پراخ ګډون سره سره بیا هم د دوو تېرو انتخاباتو په جریان کې د فساد د تورونو له کبله چې هغه د دولت د

" 9له  ۵۴سلنې څخه زیات افغانان د بیوزلۍ تر کرښې الندې ژوند کوي " CSO :آریانا نیوز۲۰۱۸ ،
https://ariananews.af/over-54-percent-of-afghans-live-under-poverty-line-cso/
 "10په خورا احتیاط سره ګام اخیستل ،د نجونو پر تعلیم له طالبانو سره خبرې" .قنطره .دی ۲۰۱۷
https://en.qantara.de/content/negotiating-with-the-taliban-for-girls-education-treading-carefully
" 11تر  ۶۰سلنه افغان نجونې له ښوونځي څخه بهر پاتې دي" الجزیره نیوز۲۰۱۸ ،
" 12په افغانستان کې د تاوتریخوالي او تخنیکي تیروتنو سره سره څلور میلیونه رأیې" سي ان ان نیوز۲۰۱۸ ،
https://edition.cnn.com/2018/10/20/asia/afghanistan -elections-intl/index.html
" 13د افغانستان د تاریخي پارلماني ټاکنو لپاره رأیه ورکونه پای ته ورسیده" انادولو اداره۲۰۱۸ ،
https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/voting-for-landmark-afghan-parliament-polls-concludes/1288710
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مداخلې یا کمزورې څارنې له کبله رامنځته شوه ،له سترې لوجیستیکي ناکامۍ سره مخ شول او په نتیجه کې خلک په
ساعتونو د رای اچونې د پاڼو د ورکیدو ،د رای صندوقونو د ورکیدو ،د بایو میټریک بېکاره وسایلو (د ګوتو د ثبت وسایل
چې د لومړي 14ځل لپاره د هېواد په ټاکنو کې استفاده شول) له کبله په صفونو کې والړ وو او حتی د رأی اچونې د
مرکزونو دروازې په دې خاطر بندې پاتې شوې چې د ټاکنو کارمندان حاضر نه وو .پر انتخاباتو د څارنې بنسټونو
وموندله چې په  ۲۱والیتونو کې د کابل په شمول د رأی اچونې لږ تر لږه  ۵۲۱مرکزونه اصالً د ټاکنو په ورځ خالص نه
شول .هغه مرکزونه چې د اکتوبر په ۲۰مه نیټه پرانیستل شول لږ تر لږه په سلو کې  ۶۸یې له خپل ټاکلي وخت وروسته
پرانیستل شول.
د تخنیکي مسألو او د انتخاباتي کارمندانو د نه شتون په نتیجه کې ،په هغو مرکزونو کې چې د بېالبېلو دالیلو له کبله یې
فعالییت نه ؤ کړی او یا نه وو پرانیستل شوي په ورپسې ورځ په کې انتخابات ترسره شول .15پر ټاکنو د څار بنسټونو
وویل چې دا ۲۴ساعته تمدید په واقعیت کې د انتخاباتو د قانون د  ۱۰۴مادې خالف دی .د دې وېره وه چې دویمې ورځې
ته د ټاکنو غځېدل د  ۲۰او  ۲۱اکتوبر تر منځ شپه کې به د تقلب فرصت رامنځته شي.
په نتیجه کې دا ټول خلک په دې باور شول چې هغوی د هېواد د اتباعو په توګه خپله دنده ترسره کړې وه او د بالقوه
امنیتي ګواښونو سره سره یې دا کار ترسره کړ ولې دولت ونه شو کړی چې د دوی دې لیوالتیا ته مناسب ځواب ووایي او
ویې نه شو کړی چې د انتخاباتو د مسألې د اصالح په خاطر د ملي وحدت د حکومت تر درې کلن کشمکش وروسته یې هم
د دې پروسې سمه څارنه ونه شوه کړی .وروستي انتخابات په هېواد کې د انتخاباتو د مناسبې اصالح د مبرمې اړتیا یوه بله
بېلګه ده.
د انتخاباتو په بهیر د خلکو د باور د بیا ترالسه کولو لپاره ،دولت او نړیوال شریکان باید د انتخاباتو د بهیر په برخه کې ګڼ
تغیرات راوړي او دا تغیرات باید ټول بهیر له لومړي اعالنه تر وروستي اعالن پورې بریالي لوري ټول په بر کې ونیسي.

سپارښتنې:
-

-

-

-

دولت باید باالخره د الکټرونیکي تذکرو پراخ صدور او توزیع پیل کړي ،چې په خپله د فساد د کمیدو سبب کېدلی شي.
دا میتود به هغ ه خطرونه له منځه یوسي چې د رأی اچوونکو د نوم لیکنې څخه سرچینه اخلي ،د اوسني موجود سیسټم
پر بنسټ ،د دې خطرونو په له منځه تلو کې د تذکرې پر شاد سټیکر سرېښتول هم شامل دي چې د مخالفینو تر ولقې
الندې سیمو کې د تګ راتګ پر مهال له خطرونو سره مخامخ کېږي .د الکټرونیکي تذکرې سیسټم به دا مرسته وکړي
چې د رأی اچوونکو متناسب لیست به جوړ شي .د الکټرونیکي تذکرې سره د رأی اچوونکو د یو مناسب لیست په
صورت کې د انتخاباتو کارمندان په هره ولسوالي کې د رأی اچوونکو دقیق شمېر تشخیصولی شي ،همدا راز
تضمینولی شي چې هر فرد د هغه د ګوتې تر ثبت وروسته یوازې یو وار رأیه ورکولی شي.
په والیتونو کې دې د انتخاباتو د خپلواک کمسیون نماینده ګۍ زیاتې شي.دا کار به په کلیوالو سیمو کې د رأی
اچوونکو د هڅونې سبب شي چې له دې پرته به د انتخاباتو له بهیره د باندې او یا بې خبره پاتې شي .همدا راز د
والیتونو په سطحه د انتخاباتو د خپلواک کمسیون ستر حضور به د دې تضمینوونکی وي چې د انتخاباتو ټول بهیرونه
په مناسب شکل ترسره کېږي او محلي ملیشه ،زورواکان او جنګساالران به ونشي کولی چې په دې بهیر کې السوهنه
وکړي.
د انتخاباتو په بهیر کې د ښځو د حضور زیاتوالی.اوسمهال رأی ورکول یوازې یو سیاسي اشتراک دی چې په هغه کې
ښځې ډېرې فعالې دي او له نارینه وو سره برابرې دي ،یعنې هر فرد بې له دې چې جنسیت یې په نظر کې ونیول
شي ،یوازې یوه رأیه لري .په همدې خاطر ډېره مهمه ده چې په انتخاباتو کې د ښځو حضور باید هم مهاله خوندي او
تقویه شي .دا همدا راز یوه بله برخه ده چې په هغې کې په والیتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمسیون نماینده ګۍ
زیاتول مهم د ي ځکه چې دا به د دې سبب شي چې ښځې به د خپلې رأی د حق په اړه ډېر پوهاوی ومومي.
دولت باید د قومیت پر بنسټ سیاست ختمولو هر ډول هڅې وکړي.هغوی باید ډاډمن کړي چې د دولت هیڅ کارمند د
ازادو او عادالنه ټاکنو په بهیر کې السوهنه نه کوي .د ولسمشرۍ په دوو پرلپسې ټاکنوکې د دولتي السوهنې او تقلب
تر تورونو وروسته ،کامالً ضروري ده چې حکومت د خلکو د باور د بیا ترالسه کولو لپاره کار وکړي او تضمین
ورکړي چې هیڅ کارمند به ،په هیڅ سطحه ،په ډموکراټیک بهیر کې السوهنه ونشي کړی.

" 14د افغانستان د ټاکنو معما ( :)۱۶د افغانستان د پارلماني ټاکنو په اړه حقایق" .د افغان شننونکو شبکه.۲۰۱۸ ،
https://www.afghanistan-analysts.org/afghanistan-election-conundrum-16-basic-facts-about-the-parliamentaryelections/
" 15د ټاکنو خپلواک کمیسیون نوي بایو متریک وسایل یې په ډاګه کړل" طلوع نیوز۲۰۱۸ ،
https://www.tolonews.com/afghanistan/election-commission%C2%A0unveils-new-biometric-devices
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دولت باید ژمنه وکړي چې باالخره به په غزني والیت کې انتخابات ترسره کوي.په نوموړي والیت کې د امنیتي او
لوجیستیکي دالیلو له امله د اکتوبر په  ۲۰نیټه انتخابات ترسره نه شول (په کندهار والیت کې یوه اوونۍ وروسته
انتخابات ترسره شول) .د دې ګواښ لپاره باید حل الره پیدا شي څو د غزني اوسیدونکي ډاډمن شي چې غږ یې د خپلو
استازو له خوا "د ملت کور" ته رسېږي.
د ولسوالۍ او والیتي شورا لپاره هم باید انتخابات ترسره شي ،د دې لپاره چې خلک د ټولنې په هره سطحه کې خپل
استازي انتخاب کړي او په نتیجه کې په ټولو بېالبېلو اجتماعي سطحو کې له سیاسي استازیتوبه برخمن شي.

 .6د معلولیت او کورني بې ځایه توبه ټولنیز خوندیتوب
اوسمهال په افغانستان کې د معلولیت لرونکو افرادو ارقام د ۷۰۰زره او۸۰۰زره
۴۰۰زره18تنه د نابینایئ معلولیت لري.
16

17

تر منځ دي چې په دې منځ کې لږ تر لږه

فعالین او څېړونکي وایي چې واقعي تعداد ممکن تر دې هم ډېر لوړ وي .ځکه چې په هېواد کې د کشمکش له کبله اکثره
معلولیتونه اوس هم رامنځته کېږي ،د ملګرو ملتونو سازمان وروستي ارقام ښیي چې لږ تر لږه  ۵۲۵۲کسان د  ۲۰۱۸کال د
لومړیو نهو میاشتو په جریان کې ټپیان شوې دي 19.دې ارقامو فعاالن په دې مجبور کړي چې فعلي تخمینونه په افغانستان کې د
معلولو افرادو د وضعیت صحیح تصویر نه ښیي.
د ورځ تر بلې زیاتېدونکې نا امنۍ او تباه کوونکې وچکالۍ مجموعې د هېواد په  ۲۰والیتوو اغېز کړی دی 20چې دا کار د داخلي
بېځایه شویو د زیاتېدو سبب شوی دی .د ملګرو ملتونو په حواله په ټول افغانستان کې چې د النینا وضعیت په دلیل رپورټ شوی
دی باران په سلو کې  ۷۰کم شوی دی 21.په نتیجه کې د سږني کال اصلي حال به د تېرو پنځو پرلپسې کلونو تر اوسط حده کم
23
وي .لږ تر لږه  ۶۰زره کسان 22د هېواد په غربي والیت هرات او بادغیس کې د وچکالۍ له کبله بې ځایه شوې دي.
اوسمهال د افغانستان تر  3.5ملیونه زیات خلک بې ځایه شوې دي چې په دې شمېر کې له بهرنیو هېوادونو راستانه شوي هم
شامل دي چې خپلو اصلي والیتونو او کلیو ته د ورستنېدو وس نه لري.24
د دې دوو عواملو په نتیجه کې بېځایه توب د دې سبب شوی چې ملیونونه انسانان مجبور شوي څو په هغو محلو کې ژوند وکړي
چې ځایي خلک بې ځایه شویو ته فراریان وایي او د خپلو محلو یا کلیو د منابعو او پیسو ضایع کوونکي یې بولي.
د ځایي او بېځایه شویو تر منځ دا تازه رامنځته شوې بېځاري د وخت په زیاتېدو سره زیاتېدونکې ده چې د بېځایه شویو لپاره د
اجتماعي ستونزو او مخالفتونو سبب کېدلی شي چې خپله د جګړې یا طبیعي افاتو په دلیل د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور
شوې او د سرپنا په لټه کې دي .دا اختالفات او منازعات په مختلفو شکلونو څرګندېږي لکه د خدمتونو راګرځول ،ژبنی تعصب
او حتی له کورنیو بېځایه شویو سره تاوتریخوالی .چې دا کار په همدې ترتیب د فقر د سطحې د زیاتوالي سبب کېږي ،ځکه چې د
دولت او نړیوالو شریکانو له مرستو پرته یوازې محلي اقتصاد د محلي خلکو او ورسره بېځایه شویو اړتیاوې نشي پوره کولی.

 16د افغانستان د ټاکنو معما ( :)۲۱بایو متریک تأیید د نوو ستونزو د رامینځ ته کیدو شونتیا ،د افغانستان د شننونکو شبکه۲۰۱۸ ،
https://www.afghanistan-analysts.org/afghanistan-elections-conundrum-21-biometric-testing-likely-to-spawn-hostof-new-problems/
" 17افغانستان په ټاکنیزو مرکزونو کې د ګډوډیو له امله یې ټاکنې د یکشنبې ورځې ته وغځولې" رویترز۲۰۱۸ ،
https://www.reuters.com/article/us-afghanistan-election-extend/afghanistan-extends-election-to-sunday-due-tochaos-at-polling-stations-idUSKCN1MU09A
 18په افغانستان کې معلولیت :د وړتیا له یوې الرې څیړنیزو ننګونو او د پالیسۍ سپارښتنو ته یوه کتنه ،JF Trani et al :د مرکزي لندن پوهنتون۲۰۱۵،
" 19په افغانتسان کې له  ۸۰۰۰۰۰معلولو وکړو زیاتره یې نالوستي او بیکاره دي" خامه پرس۲۰۱۸ ،
" 20د افغانستان د سترګو پاملرنې" د روغتیا نړیوال سازمان۲۰۱۸،
http://www.emro.who.int/afg/programmes/eye-care.html
" 21په وسله والو نښتو کې د ملکیانو د ساتنې په اړه درې میاشتیني رپوټ :د  ۲۰۱۸کال د جنوري له  ۱د سپټمبر تر  ،۳۰یوناما .۲۰۱۸
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/unama_protection_of_civilians_in_armed_conflict_3rd_quarter_re
port_2018_10_oct.pdf
 22د افغانستان وچکالي ـ  ۲۰۱۸اپریل میاشت ،ریلیو ویب ۲۰۱۸
https://reliefweb.int/disaster/dr-2018-000052-afg
" ۲۳و چکالي د افغانستان په یوه ستره برخه کې" د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره۲۰۱۸ ،

https://docs.google.com/document/d/19IUcz2SY-OCXt8lwtquGu6iNu7_S7CY9uuzdj3d8ZaM/edit
" ۲۴میلیونونه افغانان له بیځایه کی دو اړوندې وچکالۍ له خطرونو سره مخ دي" د کډوالو په چارو کې د ناروې شورا۲۰۱۸ ،

https://www.nrc.no/news/2018/september/millions -of-afghans-face-risks-of-drought-related-displacement/
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د فقر ،خصومت ،او تاوتریخوالي مجموعه تباه کوونکي عواقب لرلی شي .هغه بېځایه شوي چې له ګاونډیو هېوادونو راستنېږي
عموما ً د مهاجرت پر مهال له بېالبېلو بې احترامیو سره مخ کېږي او هر وخت چې خپل هېواد ته راستنېږي نو له ورته تعصب
سره مخ کېږي .یعنې د یو تعصب ځای بل تعصب نیسي.
د داسې والیتونو استازو ویلي چې د بېځایه شویو او معلولینو مستندې قضیې لري چې د شتو ستونزو په مقابل کې یې د نهیلۍ په
دلیل ځانوژنه کړې ده .بل خطر چې شتون لري دا دی چې له ټولنې او اقتصادي فرصتونو څنډې ته د ټېل وهل کېدو په دلیل به
دغ ه کسان د طالبانو د ډلو له خوا استخدام شي او د دوی له نهیلۍ او د ځایي خلکو او دولت د نه منلو په صورت کې به د دوی له
احساساتو استفاده وشي او دې ډول حرکتونو کې به د ګډون لپاره وهڅول شي .په تېرو کې هم طالبان په افغانستان کې د انتحاري
25
حملو لپاره له معلولو افرادو په استفاده کولو متهم دي.

سپارښتنې:
-

-

د افغانستان د معلول نفوس مناسبه او جامع سروې دې وشي .دا ارقام باید د معلولیتونو په "حسي" او "جسمي" برخو
ووېشل شي .د دې کار ترسره کول به د دولت او مدني ټولنې له بنسټونو سره مرسته وکړي چې خپل پروګرامونه د
معلولو افرادو له اړتیاوو سره سم طرحه کړي .داسې یوه سروې به د معلولو افرادو ستونزو ته د رسیدو لپاره د
اغېزمنو پروګرامونو د تطبیق په الره کې لومړی اقدام وي .په هر صورت ،د دې کار ترسره کېدل باید معلولو افرادو
ته د خدمتونو ترسره کېدلو د شاته پاتې کېدو سبب نشي.
دولت باید د مدني ټولنې له بنسټونو سره په همغږۍ د اجتماعي خوندیتوب لپاره اوږدمهاله او عملي پروګرامونه
تدوین کړي ،همدا راز باید د معیشت پراخوالي لپاره هم مناسب پروګرامونه جوړ کړي چې ډېره موده ورته پاملرنه
نه ده شوې.
د بشري حقونو فضا د ووړوالي په حال کې ده چې دې کې یوازې زیانمنې شوې ډلې نه دي شاملې .ټول سهمداران
باید د مدني ټولنې مالتړ وکړي چې په دې برخه کې د مباحثو په زیاتوالي کې خپل رول ادا کړي.
د بشري حقونو مسایل ا وس هم د اندیښنې وړ غټه موضوع ده او د ناوړه امنیتي وضعیت په پام کې نیولو سره باید د
بشري حقونو د مدافعینو مالتړ وشي.
نړیواله ټولنه باید دې مسألې ته الزمه پاملرنه وکړي .د نړیوالې ټولنې اوسنۍ ډېره پاملرنه امنیتي مسألې ته اوښتې
ده خو دا په دې معنی نه ده چې د بشر حقونه دې د هغوی د اجنډا په پای کې ځای ولري.
 .7د مدني ټولنې پیاوړتیا او پراختیا

د خلکو او دولت تر منځ د پل په توګه یوه پیاوړې او فعاله مدني ټوله د دیموکراسۍ په پراختیا کې مهم رول لوبولی شي .په تېرو
 ۱۷کلونو کې په افغانستان کې مدني ټولنې په غیر عادي سرعت سره وده کړې ده .اوسمهال تر لس زرو زیاتې اتحادیې،
بنسټونه ،مؤسسې ،محلي شوراګانې او د ځوانانو خوځښتونه د مدني ټولنې په نامه کارونه کوي.
د دې کار د تحقق لپاره چې د مدني ټولنې بنسټونه شتون لري چې د دولت او خلکو تر منځ د رابط په توګه عمل وکړي او د
دواړو خواوو تر منځ شته تشه ډکه کړي.
لومړنۍ او اساسي ستونزه د فساد مسأله ده چې د کابل والیت د استازو په وینا ،د پنځو کلونو په اوږدو کې زیاته شوې ده .د
اخالقي مسؤولیت د کمښت تر څنګ ،دا مسأله د مدني ټولنې د بنسټونو د عملیاتي فعالیتونو د سختېدو سبب شوې ده .لکه څنګه
چې مخکې یاده شوه ،د مدني ټولنې بنسټونه احساس کوي چې د دوی زیات وخت په اداري کارونو او د رشوت ورکولو په مسألو
او په دولت کې دننه فساد باندې تېرېږي .کیدلی شي چې دا وخت او منابع د ټولنو اړتیاوو ته د رسیدو په الره کې په سمه توګه
مصرف شي.
بې شکه چې امنیت د مدني ټولنې د بنسټونو لپاره مهمه مسأله ده .په واقعیت کې دا یوه ستره ستونزه ده .امنیتي ګواښونه د
افغانستان د مدني ټولنې پر وړاندې د طالب او داعش تر فعالیتونو ستر دي ،چې هرو دوو ډلو او نورو د مدني ټولنې پر بنسټونو،
د دوی د دفترونو شاوخوا ،د دوی په کارمندانو او پروژو د حملو مسؤولیتونه په غاړه اخیستې دي او په عین حال کې یې په
انسان تښتونه ،ګواښونه او زورغږونه الس پورې کړی دی.
یو بل احساس چې شتون لري هغه دا دی چې دولتي مسؤولین د مدني ټولنې په چارو کې السوهنه کوي چې دا کار د مدني ټولنې
د رول سره چې یوه مستقله اداره ده ،مستقیم په ټکر کې دی .که څه هم مدني ټولنه له ولسمشر غني سره د مدني ټولنې د استازو د
"۲۵ځان وژونکو بریدونو ته ښه راغالست" هڅونکی ۲۰۱۴،
https://www.vocativ.com/world/afghanistan-world/suicide-bomber/index.html
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مالقات او د سولې په اړه د خبرو اترو کولو هرکلی کوي ،26دا ډول مشاورې کولی شي چې دولتي تصمیمونه اغېزمن کړي ،د
دې پرځای چې یومعیار وي ،یوه استثنا ګڼل کېږي.
په عین حال کې د مدني ټولنې بنسټونه وایي چې سره له دې چې دولت د بیان د ازادۍ او اطالعاتو ته د السرسي ژمنه کړې،
هغوی اطالعاتو ته د السرسي په برخه کې د دولت د مسؤولینو له خوا له ستونزو سره مخ دي .دا ځکه مهمه ده چې پر دولت د
مدني ټولنې د څارنې او د قوانینو د پلي کولو په برخه کې د دولت د تعهداتو او ژمنو د پلټنې په الره کې د اطالعاتو راټولول
لومړی قدم دی.
د مالتړ او تمویل نه شتون د دې سبب کېږي چې د مدني ټولنې بنسټونه خپل ځان په یوه تنګه عملي ساحه او د پراختیا او پرمختیا
یوه محدوده فضا کې وګوري .په نتیجه کې د مدني ټولنې استازي وایي چې د مدني ټولنې د رول په برخه کې د عامو خلکو د
پوهاوي سطحه هم ټیټه شوې ده.
د مدني ټولنې د بنسټونو د کاري وړتیا د ودې په الره کې د سترو مختګونو سره سره ،اوږده الره پاتې ده چې څو دا بنسټونه
خپلې بشپړې کاري وړتیا ته ورسېږي .له همدې کبله ،د مدني ټولنې بنسټونو په ټینګار سره دا سپارښتنه کوله چې دولت او
نړیواله ټولنه باید د افغانستان د مدني ټولنې د بنسټونو د کاري وړتیا لوړاوي په برخه کې په رغنده اقداماتو او زیاتې پانګونې
الس پورې کړي.

سپارښتنې:
-

د افغانستان د دولت ،نړیوالې ټولنې او مدني ټولنې تر منځ ډېره همکاري ضروري ده.
د مدني ټولنې د بنسټونو په داخل کې د باور او حساب ورکولو د میکانیزمونو د ودې پراختیا او مالتړ ډېر ضرور
دی.
د یوې ځواکمنې او باثباته مدني ټولنې د جوړېدو لپاره د ملي لومړیتوب مشخص پروګرام وده.
په افغانستان کې د عمومي ،خصوصي او مدني ټولنې د فعال شرکت د ودې د تضمین لپاره د سیسټمونو،
میکانیزمونو او پالیسیو وده او مالتړ (.په تېره لسیزه کې د نړیوالو مرستو کمښت) او د دولت او مدني ټولنې تر منځ
همغږۍ ته کتنه.
د یو رسمي میکانیزم تضمین رامنځته کول چې تر هغه الندې د قوانینو د تدوین اړوند مسایلو کې مدني ټولنه دخیله
شي او پر دولت د فشار راوړلو ابزارو څخه د مدني ټولنې برخمن کول چې د قوانینو د پلي کېدو په خاطر چې د
وګړتوب پر فضا اغېزمنه وي.

 ۴ضمیمه :د مدني ټولنې ترکیبي مقاله
د افغانستان په اړه د جینوا دکنفرانس لپاره
" ۲۶سوله یوه ملي اجماع ،ولسمشر غني د مدڼي ټولنې غړو ته " باختر نیوز۲۰۱۸ ،
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د افغان او نړیوالې مدني ټولنې د مقالو ترکیب
د  ۲۰۱۸کال د نوامبر د میاشتې  ۲۷او  ۲۸نیټه

لنډیز
دغه سند د افغانستان په اړه د جینوا کنفرانس لپاره د مدني ټولنې د دریځ د یو لړ مقالو ترکیب وړاندې کوي .د مدني ټولنې
نظریات په اوه برخو کې را لنډ شوي دي )۱( :سوله او امن؛ ( )۲د اتباعو حقونه او خوندیتوب؛ ( )۳بیځایه کیدل او ادغام؛ ()۴
حکومتولي او فساد؛ ( )۵اقتصاد؛ ( )۶په روغتیا ،پوهنه ،کرهڼه او معیشت کې پراختیا؛ او ( )۷د کار یوه نوي الره:
د بشري ـ پراختیا ـ سولې اړیکې.
هغو دوه اړخیزو ننګونو ته په پام سره چې د افغانستان حکومت ورسره مخ دی ،نړیواله ټولنه او مدني ټولنه د افغانستان د
پراختیا او خلکو د سوکالۍ د ښه والې لپاره خپلو ګډو موخو ته د رسیدو لپاره ،الندیني هر اړخیز وړاندیزونه د افغان او نړیوالې
مدني ټولنې له خوا وړاندې شوي دي:





د افغانستان حکومت باید د افغانستان دپراختیا په برخه کې د افغان او نړیوالې مدني ټولنې ارزښت تأییداو په دې برخه
د مدنې ټولنې سازمانونه د دوه اړخیز درناوي ،همکارۍ او مالتړ په روحیه ښکیل کړي؛
د افغانستان حکومت باید هغو نړیوالو قوانینو او تړونونو ته چې په کې داخل دی ژمن پاتې شي او د تصویب شوو
قوانینو او رسمي پالیسیو د بشپړ پلي کیدو لپاره هڅه وکړي؛
بسپنه ورکوونکي بایدله افغانستان سرهاوږد مهالې مرستېوکړي ،چې دا به د افغانستان حکومت له لوري د اصالحاتو
پلي کیدو او لنډ مهالو پایلو ته په رسیدو پورې تړلې وي؛ او
ټول لوبغاړي باید د بشري ـ پراختیا -سولې اړیکې درک کړي؛ د ګډو ،اړتیا بنسټو او د خلکو په مرکزیت پروګرامونو
د پلي کولو او هڅونې څخه دې مالتړ وکړي.

لنډیزونه
ANPDF

د افغانستان د سولې او پراختیا ملي چوکاټ

ANSF

افغان ملي امنیتي ځواکونه

BAAG

د بریتانیې او آیرلند سازمانونو د افغانستان ګروپ

BCA

د افغانستان په اړه د براسلز کنفرانس

CSWC

د مدني ټولنې کاري کمیټه

DiRec

د بیځایه کیدو او بیا راستنیدو اجرائیه کمیټه

DoRR

د کډوالو او بیرته راستنیدونکو ریاست

DRR

د ناورین د خطر راټیټول

EVAW

د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له مینځه وړل

GCA

د افغانستان په اړه د جینوا کنفرانس

GMAF

د جینوا د دوه اړخیزې حساب ورکونې چوکاټ ()۲۰۱۸

GoA

د افغانستان حکومت

IDP

داخلي بیځایه شوی وګړی

IWM

د اوبو د خوړونو بشپړ مدیریت
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NAP 1325

د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د  ۱۳۲۵اعالمیې لپاره د عمل ملي پالن

NPP

د ملي لومړیتوب پروګرام

PTSD

له روحي صدماتو وروسته تشوشات

SMAF

د دوه اړخیزې حساب ورکونې د چوکاټ ( )۲۰۱۵له الرې پر ځان ویسا ،د پایلو سره په SMART
 )۲۰۱۶( SMAFبدل شوی دی

SSAR

د افغان کډوالو لپاره د حل الرو تګالره

UNAMA

د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت

UNOCHA

د بشري چارو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو اداره

UNHCR

د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري

 .۱موخه
دغه مقاله د افغانستان په اړه د جینوا د کنفرانس لپاره ( ۲۰۱۸کال د نوامبر  ۲۷او  )۲۸د دریځ په چمتو شوې مقاله کېد افغان او
نړیوالې مدني ټولنې د سازمانونو له خوا مهم وړاندې شوي نظریات او وړاندیزونه را لنډوي .د بیا کتل شوو مقالو د نوملړ لپاره
دغه ضمیمه وګورئ .دغه ترکیبي مقاله د بریتانیې او آیرلند سازمانونو د افغانستان ګروپ ( )BAAGله خوا برابره شوې ده.
 .۲متن
د افغانستان په اړه د جینوا کنفرانس د افغانستان او ملګرو ملتونو په کوربه توب د وزیرانو په کچه یو نړیوال کنفرانس و .په دې
کنفرانس کې د  ۶۵هیوادونو او  ۳۵نړیوالو سازمانونو پالوو ،د رسنیو په ګډون د خصوصي سکټور او مدني ټولنې استازو ګډون
درلود .د جینوا په کنفرانس کې د ملي وحدت حکومت د افغانستان په اړه د براسلزله کنفرانس( )۲۰۱۶راهیسېد اصالحاتو د پلي
کیدو په برخه کې شوي پرمختګونه را لنډ کړل.د کنفرانس د څنډې د یو لړ ناستو او مجلسونو په ترڅ کی په لومړي سر کې د
ځنډیدو پر ننګونو بحث وشو .سر بیره پر دې ،د افغان مدني ټولنې له خوا یو ګډ بیان د کنفرانس ټول پالوي ته وړاندې شو.
د افغانستاند بدلونلسیزې په مینځ کې (۲۰۱۵ـ  ،)۲۰۲۴د لندن (  )۲۰۱۲او براسلز( )۲۰۱۶له کنفرانسونو وروسته د افغانستان په
اړه د جینوا کنفرانس د جینوا د دوه اړخیزې حساب ورکونې پر چوکاټ له هوکړې سره جوړ شو.د دوه اړخیزې حساب ورکونې
دغه چوکاټ د دوه اړخیزې حساب ورکونې د چوکاټ له الرې پر ځان ویسا ( )SMART SMAFپه ګډون چې په  ۲۰۱۶کال
کې پرې هوکړه وشوه ،د پالیسۍ د مخکینیو چوکاټونو پر بنسټ د  ۲۰۱۹او  ۲۰۲۰کلونو لپاره د یو لړ لنډ مهالو پایلو د وړاندې
کولو په موخه جوړ شوی دی .د جینوا د دوه اړخیزې حساب ورکونې چوکاټ د ملي پالیسۍ د هر اړخیز چوکاټ ،د  ۲۰۱۶کال د
افغانستان د سولې او ملي پراختیا چوکاټ ( )ANPDFاو د ملي لومړیتوب له  ۱۰پروګرامونو سره مطابقت لري.
 .۳مشورې
د جینوا د کنفرانس د برخې په توګه ،د افغان مدني ټولنې لس کسیز پالوي ته (  ۵نارینه او  ۵میرمنې) د نوامبر په  ۲۷او ۲۸
نیټه د کنفرانس په بهیر او د څنډ په ناستو کې د ګډون لپاره بلنه ورکړل شوه .د جینوا په کنفرانس کې د دوی د ټاکنې او ګډون
مدیریت د مدني ټولنې د کاري کمیټې له لورې وشو .سر بیره پر دې ،په افغانستان کې د نړیوالې او ملي مدني ټولنې فعال
سازمانه د نوامبر په  ۲۶نیټه د تیاري په موخه د یوې ورځې لپاره سره راټول شول .د جینوا په کنفرانس کې د مدني ټولنې پر
ګډوند ال زیاتې رڼا اچولو په موخه د دریځ دغه مقاله چې په دې سند کې را لنډه شوې ده چمتو شوه .د افغان مدني ټولنې ګډ بیان
چې د مخکینۍ ورځې د موادو پر بنسټ جوړ شوی و د کنفرانس په دوهمه ورځ ( د  ۲۰۱۸د نوامبر په  )۲۸وړاندې شو.
سر بیره پر دې ،د دریځ دا مقاله چې په دې سند کې ترکیب شوې ده په خپله د مشورو او د افغانستان په لر او بر کې د تر سره
شوې څیړنې پر بنسټ جوړه شوې وه .په ملي او سیمه ایزه کچه د مدنې ټولنې د یو شمیر سازمانونو له خوا د یو لړ بیال بیلو
موضوعاتو په اړه مشورې هموړاندې شوې.

 .۴مقالې
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په  ۲۰۱۶کې د براسلز له کنفرانس راهیسې پرمختګونه
مدني ټولنې د براسلز له کنفرانس راهیسې دافغان حکومت ،نړیوالې ټولنې او مدنې ټولنې له خوا د تر السه شوو پرمختګونو
ستاینه وکړه .په داسې حال کې چې یو شمیر ستونزې ال پر ځای دي او ځینې یې ژورې شوي دي ،د پام وړ الس ته راوړنې هم
شته .په دې مقاله کې د یادو السته راوړنو بیلګې دا دي:










د ولسمشر اشرف غني له خوا د  ۲۰۱۸کال د فبرورې په میاشت کې طالبانو ته له کوم شرط پرته د سولې د خبرو
وړاندیز؛
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د  ۱۳۲۵پریکړه لیک د عمل ملي پالن ( )NAP 1325ته د افغان حکومت د ژمنتیا په
لړ کې د وزیرانو د فوکل پاینټونو ټاکل ،د سیمه ایزو فوکل پاینټونو د ورکشاپونو جوړول او د دوه کلنیو (  ۲۰۱۶او
 )۲۰۱۷رپوټو چمتو کول؛
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له مینځه وړلو د قانون ( ) EVAWد ښه پلي کیدو په موخه د حکومت اقدامات؛
له فساد سره د مبارزې د ملي ستراتیژۍ( ،)۲۰۱۷په ( SMART SMAF )۲۰۱۶کې له فساد سره د مبارزې په اړه
د اړوندو ژمنو لپاره د افغانستان د حکومت تیاري او په  ۲۰۱۷کې د پرانیستې حکومت پههمکارۍ کېګډون؛
د کانونو د قانون( )۲۰۱۴د روانې بیاکتنې او د دې سکټور اړوند فساد سره د مبارزې په برخه کې د حکومتولۍ د
اصالحاتو په ګډوند کان کیندنې د سکټور په برخه کې د نړیوالو غوره تجربو له تمې څخه د زیات کار لپاره د
افغانستان د حکومت هڅې؛
د افغانستان حکومت له خوا د خوندي ښوونځیو د اعالمیې د قسمي ،خو مخ په زیاتیدو پلي کول؛ او
د افغانستان د حکومت له خوا د کډوالو د هر اړخیز غبرګون د چوکاټ ( )CRRFڅخه مالتړ او پلي کول.

سوله او امن
د جینوا د کنفرانس د دریځ د ټولو مقالو په ترڅ کې په افغانستان کې د مخ په خرابیدو امنیت پخلی وشو .او س مهال د هیواد له
 ۴۵سلنې څخه زیاته خاوره د طالبانو تر ولکې او یا اغیزې الندې ده27.د هیواد په شمال او ختیځ کې د په اصطالح اسالمي
دولت په کلکه خپل ځان ثابت کړی دی.د جرمونو کچه ال هم لوړه ده ،او د یوناما د پورټ له مخې یواځې د  ۲۰۱۸کال په ۹
وروستیو میاشتو کې ملکي مرګ ژوبله  ۵۲۵۲ ( ۸۰۵۰ژوبل او  ۲۷۹۸شهیدان) تنه وه 28.دا د تیر کال د همدې وخت په
پرتله  ۵سلنه زیاتوالی ښییي .سر بیره پر دې ،د افغان امنیتي ځواکونو ( )ANSFپه لیکو کې د مرګ ژوبلې زړه بوږنوونکي
ارقام هم لوړ دي .له دې زیانونو څخه مخنیوی ،او په حقیقت کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې د یوې هوکړې تضمین
ستر ارزښت لري.
په  ۲۰۱۸کال کې د سولې د خبرو بیا پیل له ګډو غبرګونونو سره مل وې .د مزاکراتو له الرې په افغانستان کې د یوې سولې
تأمین د مدني ټولنې منل شوې موخه ده .او ،په دې برخه کې طالبانو ته د ولسمشر غني د ۲۰۱۸کال د فبرورۍ د میاشتې وړاندیز
یو خورا مهم لومړنی ګام وګڼل شو .ال هم د افغان مدني ټولنې په وړاندې یو لړ سترې اندیښنې موجودې دي .لومړی ،د سولې
خبرې باید د تړلو درواز تر شا تر سره نه شي .دا خبرې باید رڼې ،مسؤوالنه او پراخ بنسټې اوسي .د مدني ټولنې د یو شمیر
دریځ پاڼو پربنسټ ،د سولې په خبرو کې د ښځو او قومي لږکیو ګډون خورا مهم دی.
دوهم ،د  ۲۰۰۲کال راهیسې د خورا په سختۍ تر السه شوو الس ته راوړنو په برخه کې هیڅ ډول امتیاز ورنه کړل شي .د
سولې خبرو کې باید د افغانستان له اساسي قانون او د ښځو او قومي لږکیو د حقونوساتنهوشي .د مدني ټولنې د دریځ یوه مقاله
دغه ټکي رالنډوي" :مونږ د سولې په خبرو کې د ښځو د ګډون څخه د مخنیوي لپاره هیڅ ډول مخکیني شرطونه او یا هرهغه
29
حل الرې چې له مخې به یې د ښځو حقونه زیانمن او یا محدود شي نه منو".
په پای کې ،افغان مدني ټولنې " د امریکا پر متحدو ایالتونو غږ وکړ چې د سولې په خبرو کې افغانان پر طالبانو بدل نه کړي".
دا اړینه ده چې د سولې خبرې د افغانانو په مشرۍ تر سره شي .په داسې حال کې چې د امریکا متحد ایالتونه او په ټوله کې
نړیواله ټولنه په افغانستان کې د سولې د تأمین لپاره ډیره لیوالتیا لري ،دا مهمه ده چې د افغان حکومت او افغانانو په استازیتوب
له طالبانو سره پر شرطونو هوکړه و نه شي .دا ډول یوه سوله چې په کې امتیازونه شامل وي افغانانو ته به د منلو نه وي ،او
هغه سوله چې د افغانانو مالکیت په کې تمثیل نه شي تلپاتې به نه وي.
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د اتباعو حقونه او خوندیتوب
په  ۲۰۱۸کال کې د یوناما له خوا د ملکي مرګ ژوبلې د څرک له معلومولو سره سم ،د روغتیا په برخه کې د مدني ټولنې فعالو
نړیوالو سازمانونو په وینا نه یواځې د جګړې له امله د ټپیانو شمیر لوړ دی بلکې په مساوي ډول نا امني هم زیاته شوې ده (د ډله
ایزو مرګ ژوبلو د بریدونو له مخې)31.دې پیښو ته په کتو سره ،مدني ټولنې د جګړې پر ټولو اړخونو غږ وکړ لکه څنګه چې
په نړیوالو بشري قوانینو کې روښانه شوی دملکیانو ،ملکي روغتونونو او د ټپیانو او طبي وسایلو د لیږد رالیږد ساتنه وکړي.
د ښځو حقونه ال هم مدني ټولنې لپاره یوه مهمه موضوع ده .د سولې په خبرو کې د ښځو د ګډون د غوښتنې تر څنګ ،چې
وړاندې یې یادونه وشوه ،د ښځو سیاسي ګډون او د هغوی ټولنیز او حقوقي مالتړ یوه خورا مهمه اندیښنه ده .د مشرتابه په
مقامونو او حکومتي دندو کې د ښځو استازیتوب له  ۳۰سلنې ټیټ دی 32.په الملونو کې یې د ښځو د ګډون لپاره د سیاسي مالتړ
نه شتون ،د میرمنو لپاره د ښوونیزو او روزنیزو فرصتونو نشتوالی ،د ښځو لپاره ناوړه محدودونکې الرې چارې ،شامل دي.
پر دې محدودیتونو د الس بري په موخه باید ال ډیر اقدامات وشي .د  ۱۳۲۵د عمل د ملي پالند ښه پلي کیدو په موخه د حکومت
د هڅو په ګډون( د وزیرانو د فوکل پاینټونو د ټاکلو ،د سیمه ایزو فوکل پاینټونو د ورکشاپ جوړول ،او د  ۲۰۱۶او  ۲۰۱۷کلونو
د کلنیو رپوټونو چمتو کول)  ،د براسلز له کنفرانس راهیسې اخیستل شوي مثبت ګامونه باید یادداشت شي .ال هم د نوموړي پالن
ښه پلي کیدو ،سیمه ایز کیدو او څارنې ته اړتیا ده.
د ښځو د مالتړ په اړهدرې مرکزي موضوعګانې پیدا کیږي .لومړی ،د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د مدني ټولنې یوه جدي
اندیښنه ده .د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منعې د قانون د ښه پلي کیدو په موخه د افغان حکومت له خوا اخیستل شوي
ګامونه د ستایلو دي .دا هڅې باید پراخې شي .د دې قانون د ښه پلي کیدو او څارنې لپاره د اقداماتو تر سره کول اړین دي .په
همدې توګه ،د افغانستان د میرمنو او نارینه وو په مینځ کې د دې قانون په اړه د پوهاوي زیاتول د دې قانون د بریالیتوب لپاره
خورا اړین دی.
دوهم ،د ښځو لپارهد خوندیکورونو موضوع هم خورا مهمه وه .په داسې حال کې چې د افغانستان د ټولنې په زیاترو برخو کې د
خوندي کورونو شتون یوه بحث پاروونکې موضوع ده ،د مدني ټولنې یوه سازمان په دې برخه کې له " پټوالي څخه عادي حالت
ته" د بدلون غوښتنه وکړه33.دا و منل شوه چې دا ډول سرپناوې نیمګړتیاوې لري ،د دریځ دا رپوټ دا را په یادوي چې په
افغانستان کې د ښځو دا خوندي کورونه د هیواد په لر او بر کې سلګونو میرمنو او ماشومانو ته خوندیتوب او سمدستي مالتړ
وړاندې کوي"34.د نورو ټکو تر څنګ ،مدني ټولنې په هغو سیمو کې چې خدمتونه کم دي ( د کندهار په ګډون ،چې هلته هیڅ
خوندي کور نه شته) د خوندي کورونو د جوړولو؛ په ورته وخت کې د افغانستان د حکومت له خوا دې مرکزونو ته د دوامدارې
بودیجې د ورکړې تر څنګ د حکومت له اغیزې څخه د دې مرکزونو د آزاده پاتې کیدو؛ د دې کورونو د ارزښت په اړه او دا
چې د دې کورونو فعالیتونه له اسالمي اصولو سره سم دي د عامه پوهاوي د لوړولو ،او د دې کورونو اوسیدوونکو ته د اړتیا وړ
روزونو دوړاندې کولو لپاره د دې کورونو له ظرفیت لوړولو سره د مرستو وړاندیز وکړ.
په ۲۰۱۶کال کې ،د یو اټکل له مخې  ۲.۲میلیونه ماشومان چې عمرونه یې د  ۸او  ۱۴کلونو په مینځ کې دي په افغانستان کې په
کار بوخت دي 35.او د ماشومان کار مخ په لوړه دی .د ماشومانو د کار د دې ودې تر شا دوه هڅوونکي جګړه او بیوزلي دواړه
دي .د بیوزلۍ په پایله کې کورنۍ د خپلو ماشومانو پر تعلیم اوږد مهاله پانګونه د لنډ مهالو اړتیاوو د پوره کولو قرباني کویپه دې
ډول کورنۍ د سمدستي اړتیاوو د پوره کولو لپاره پر خپلو ماشومانو کار کوي .د جګړې په پایله کې د شک ،ټیټ کیفیت او
ښوونځیو ته د نه السرسي او په وسله والو نښتو کې د ښوونځیو د په نښه کولو له امله د ښوونځي د پریښودو کچه لوړه شوې ده.
ناوړه ټولنیز ،فزیکي او رواني روغتیا د ماشومانو د کار منفي اغیزې دي له همدې امله مدني ټولنې پر افغان حکومت غږ وکړ
څو د شاقه کارونو په وړاندې د ماشومانو د مالتړ په موخه دې ښې پالیسۍ چمتو څو د ماشومانو ګومارونکو ته د سزا ورکړه
تضمین کړي .د کار په چاپیلایر کې باید د کارګرو ماشومانو له حقونو هم ساتنه وشي ،په دې برخه کې باید افغان حکومت له
ګومارونکو او د ماشومانو له کورنیو سره له نږدې کار وکړي څو د کار له قانوني عمر وړاندې د کارګرو ماشومانو مناسب
خوندیتوب تضمین شي .د قانون څخه مالتړ به د ماشومانو پر کار د ال ډیرو څیړونو او څارنو غوښتنه وکړي .همدار راز تمه
کیږي چې له یتیم خانو سره د افغان حکومت مرستې ښې شي څو ماشومانو ته زده کړې برابرې او دا تضمین کړي چې د
ښوونځي چاپیلایر د زده کوونکو لپاره خوندي دی.
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په  ۲۰۰۵کال کې ۱۰.۸ ،سلنه افغانان له سخت او یا ډیر سخت معلولیت څخه ځوریدل 36.له  ۲۰۰۵کال راهیسې د ملکي مرګ
ژوبلو د لوړې کچې په ګډون د روانې جګړې له امله ډیر زیات شمیر افغانان له معلولیت څخه ځوریږي .له معلولینو څخه د
مالتړ د تضمین په موخه مدني ټولنه د موجودو ژمنو ښه کول او پراخول اړین بولي .په دې کې د افغان حکومت له خوا د
معلولیت لرونکو وګړو د حقونو په اړه د ملګرو ملتونو کنوانسیون ته منظم رپوټ ورکول شامل دي څو په دې توګه د دې حقونو
د تأمینکچه وټاکل شي .سربیره پر دې ،حکومت باید په بشري کړنو کې د معلولیت لرونکو وګړو د شاملولو تړون السلیک او
ژمنه وکړي چې بشري مرستې پراخ بنسټه دي.
په افغانستان کې بیځایه کیدنهمخ په زیاتیدو ده .د مدني ټولنې یو نړیوال سازمان یو لړ ستونزو ته اشاره وکړه " :افغانستان په دې
وروستیو کلونو کې د بیرته راستنیدنې بې مخینه کچه یې تجربه کړې ده ،چې له چټک داخلي بیځایه کیدو سره یو ځای یو ستر
بشري ناورین یې رامینځ ته کړی دی" 37.له  ۲۰۱۲کال نه تر  ۲۰۱۷پورې  ۱.۲میلیون افغانان په هیواد کې د ننه بیځایه شوي
دي 38.په  ۲۰۱۸کال کې یواځې ،جګړې د هیواد له  ۳۴نه په  ۳۲والیتونو کې  ۲۵۰۰۰کسان یې د خپلو مینو پریښودو ته اړ
کړي دي 39.سر بیره پر دې ،په  ۲۰۱۸کال د وچکالۍ له امله  ۲۷۵۰۰۰افغانان بیځایه شوي دي 40.د داخلي بیځایه کیدو د لوړې
کچې تر څنګ یو د پام وړ شمیر افغانان له پاکستان ،ایران او نورو هیوادونو څخه بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي .د ۲۰۱۲
کال نه د  ۲۰۱۸کال تر نیمایي پورې ،له ۱.۳میلیونو څخه زیات افغانان له پاکستان او  ۴۴۵۰۰۰له ایران څخه بیرته هیواد ته
راستانه شوي دي41.په  ۲۰۱۸کال کې له پاکستان څخه راستنیدنه یواځې  ۲۵۰۰۰وه 42.خو له ایران څخه په  ۲۰۱۸کال کې د
کابو  ۷۰۰۰۰۰افغانانو هیواد ته بیرته راستنیدل یو د پام وړ شمیر دی 43.په دې لوړ شمیر کې د راستنیدنې اصلي الملونهپه
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ایران کې اقتصادي رکود ،د اړوندو پیسو د ارزښت لویدل او د ایراني چارواکو له خوا ګواښونه وه.
د کډوالو د د راستنیدو د هڅونې په موخه د افغان حکومت له خوا کارول شوې جبري کړنالرې د مدني ټولنې نړیوالو سازمانونو
ته د جدي اندیښنې وړ ده ،چې له دې کبله په ایران کې نیونې او ځورونې دوام لري .په پاکستان کې ،منظمه توګه
شوکول(اخاذي) ،خپلسرې نیونې او توقیفول ،د کډوالو پر کورونو د پولیس یرغل ،د کورونو ورانول او د کډوالو د ښوونځیو تړل
عادي خبرې دي .په "خپله خوښه" راستنیدو ته د افغانانو د اړ کولو په موخه نوموړي تخنیکونه کارول کیږي.
له بلې خوا ،اروپایي ټولنې ،خپلو غړو هیوادونو ته د کډوالو او پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو بهیرآسانه کړی دی؛خپلې مرستې
پر افغان حکومت د فشار د آلې په توګه کاروي څو حکومت اړ کړي چې یو زیات شمیر راستنیدونکي پرته له دې چې د هغوی د
جذب او مالتړ لپاره کافي ظرفیت ولري ،ومني .دا د دې تر څنګ چې سختو شرایطو ته بیرته د افغانانو د ورستنولو لپاره د غړو
هیوادونو یوه مخ په زیاتیدو لیوالتیا څرګندوي ،په ژوره توګه د پوښتنې وړ او ښایي د کډوالو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د
کنوانسیون څخه سرغړونه وي .همدا راز داسې شواهد موجود دې چې انګلستان ،ناروې او د اروپایي ټولنې نور غړي هیوادونهد
کم عمره کډوالو د قصدي ایستلو لپاره بوروکراټیکې الرې کاروي .د مدني ټولنې نړیوال سازمانونه په ځانګړي ډول د
تاوتریخوالي او زیانمننې هغه کچې ته په پام سره چې راستانه شوي به افغانستان ته په رسیدو به ورسره مخ کیږي ،د دې ډول
پوښتنې وړ کړنالرو له کارولوسره په کلکه مخالف دي.

بیځایه کیدل او ادغام
له بیځایه کیدو وروسته ،د خلکو اړتیاوې زیاتیږي .د دریځ یوه مقاله داسې تفصیل ورکوي " :په افغانستان کې بیځایه شوي وګړي
ډیر بیوزلي دي ،معیشتونو او تعلیم ته کمه السرسي لري ،او د خوندیتوب له زیاتو خطرونو سره مخامخ دي نو ځکه دوی د خپلو
اړتیاوو د پوره کولو لپاره مبارزه کوي" 45.د بیا راستنیدلو په اړه :د مدني ټولنې ارزونې ښییي چې  ۲۰سلنه راستانه شوي بشري
مرستو او  ۷۲سلنه راستانه شوي په راستنیدو کې بیځایه کیږي46.دغه زیانمنوونکي راستنیدونکي په اغیزمن ډول په داخل کې
بیځایه کیږي .په ورته وخت کې د همدې 'هم راستنو شوو او هم بیځایه شوو' وګړو زیاته برخه د عاید کومه دوامداره سرچینه نه
 ۳۶د افغانستان حکومت ،د افغانستان د معلولیت ملي سروې۲۰۰۵ ،
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 ۴۳وړاندې یې یادونه شوې ده.
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لري ،چې پرته له هغې "د خوړو نه خوندیتوب خورا جدیکیږي او ستونزو سره د مقابلې منفي میکانیزومونه له نه بې ثباته
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پورونو نه نیولي د ماشومانو تر کار پورې سره توپیر لري".
په داسې حال کې چې د بیځایه کیدو اغیزې د پام وړ دي ،افغان او نړیواله مدني ټولنه د مخ په ودې بشري ناورین په وړاندې د
زیات اغیزمنغبرګون لپاره فرصتونه ویني.دا پر سیمه ایزواو نړیوالو نوښتنو د پانګونې تر څنګ ،د ملي پالیسۍ خورا پیاوړو
بهیرونو ته اړتیا لري.د ملي پالیسۍ د چاپیلایر د تازه دمې کولو لپاره یو مهم ګام به د بیځایه کیدو او راستنیدو د اجرائیه کمیټې
( )DiRecد کار د روڼوالي ،حساب ورکونې او مشارکتي کړنالرو تضمین وي .سر بیره پر دې ،د  IDPد ملي پالیسۍ د پلي
کولو لپاره چې له  ۲۰۰۴کال راهیسې د مسودې په بڼه موجوده ده ،او ال نه ده پلې شوې ،دوامدارو هڅو ته اړتیا ده .په داسې
حال کې چې مدڼي ټولنې د عریضو( درخواستونو) د سیسټم د بیا کتنې په برخه کې د افغان حکومت هڅې ستایي ( چې له مخې
به یې د مرستو ویش مستقیم شي) ،په سیمه ایزه کچه د دې بدلونونو د د اغیزو د څرګندیدلو لپاره ال ډیر کار ته اړتیا ده .په پای
کې ،د بیځایه شوو وګړو لپاره د دې بهیر یوې بیا کتنې ته اړتیا ده څو د کډوالو او راستنیدوونکو له ریاست سره خپل شکایتونه
ثبت کړي .دا مهال ،د ثبت بهیر یو بوروکراټیک او ګران بیه بهیر دی او زیاتره بیځایه شوي مرستو ته السرسي نه شي
درلودلی.
په  ۲۰۱۸کال کې ،د افغانستان حکومت د کډوالو د هر اړخیز غبرګون په چوکاټ ( )CRRFکې د ګډون او د هغه د الرښوونې
هوکړه وکړه .دغه خبر د نړیوالې مدني ټولنې له هر کلي سره مخ شو .دغه چوکاټ یو داسې جوړښت دی چې له مخېیې بیځایه
کیدو پورې اړوندو ستونزو په وړاندې دغبرګون بشپړ او پیش بیني شوي پالن جوړیږي چې دا به ښایي په افغانستان کې پر
بشري غبرګونونو مثبتي اغیزې ولري .ال هم د مدني ټولنې نړیوالو سازمانونو لپاره اندیښنې موجودې دي .لومړی ،پر خپله
خوښه راستنیدو د نوموړي چوکاټ ټینګارستونزمن دی .د دریځ یوه مقاله کې داسې راغلي ":په هغو شرایطو کې چې د افغانانو
لپاره په سیمه او په اروپا کې د پناه غوښتنې فرصتونه په دوامداره توګه د له مینځه تللو په حال کې دي ،او له دې سره سره چې د
امنیتي وضعیت خرابیدل په پراخه کچه تأیید شوی ،دا ډول یو ټینګار بیځایه دی او باید په عام ډول همداسې تأیید شي" 48.لکه چې
وړاندې پرې بحث وشو ،په زیاترو حاالتو کې " په خپله خوښه" راستنیدنه په بشپړه توګه په خپله خوښه یا له جبر څخه خالصه
نه ده .دا باید د دې چوکاټ په پلي کیدو کې روښانه ،شامل او منفي اغیزې یې کمېشي.
دوهم ،د افغانستان په جګړه ځپلې چاپیلایر کې د  CRRFد پلي کیدو د څرنګوالي د ټاکلو لپاره احتیاط په کار دی ( لکه څرنګه
چې له هغو ځانګړو سیمو سره چې د کډوالو– کوربه دي مخالفت لري) .کومه الرښوونه موجوده نه ده او پلي کیدل به یې د
بشري مرستو پر پالن جوړونه او لیږد نا معلومې اغیزې پریږدي .دریمCRRF ،ته د یوې وسیلې په توګه د افغان کډوالو د
سیمه ایزو حل الرو د ستراتیژي ( )SSARکارولو ته ارادې یو څه د اندیښنې وړ دي .په داسې حال کې چې په  ۲۰۱۱کال کې
د  SSARرامینځ ته کیدل یو مثبت ګام و ،په ټوله کې په دې میکانیزم کې د روڼتیا نشوالي او محدود مشورتي ډګر هغه اصول
یې نه دي رامینځ ته کړي چې په  CRRFکې شامل وو.
حکومتولي او فساد
مدني ټولنه د فساد لوړه کچه د هیواد او خلکو د پرمختګ په وړاندې یو له مهمو کمزوري کوونکو فکټورونو ګڼي .په داسې حال
کې چې مدني ټولنه د حکومت وروستۍ هڅې تأییدوي ،د دې ستونزې سره د مقابلې لپاره باید مهم ګامونه پورته شي .یعنې ،د
فساد ضد ژمنې په  ، )۲۰۱۶ ( SMART SMAFله فساد سره د مبارزې لپاره د افغانستان د ملي ستراتیژۍ په تصویب (او
فساد سره د مبارزې د ځانګړې داراالنشاء را مینځ ته کول) او د پرانیستې حکومت په همکارۍ کې د هیواد مشارکت ()۲۰۱۷
کې شوي دي.
د دې پرمختګ سره ،پر فساد د بر السي لپاره ال ډیر کار ته اړتیا ده .په دې برخه کې د افغان حکومت ،نړیوالې ټولنې ،مدني
ټولنې او څو ملیتي شرکتونو له خوا همغږی کار خورا مهم دی .په داسې حال کې چې د مالیې د راټولو د معاملو د لګښتونو د
راکمولو او بنسټیزو خدمتونو د لیږد لپاره اداري اصالحات پر الره دي ،افغان حکومت باید خپلې کړې ژمنې او پالیسۍ په
پیاوړې ارادې عملي کړي .سر بیره پر دې ،حکومت باید په افغانستان کې د خصوصي سکټور د تنظیم او د مالیې د ورکړې د
منلو د اجرا لپاره کوټلي ګامونه واخلي .په ورته وخت کې ،د نړیوالې ټولنې ،مدني ټولنې او څو ملیتي شرکتونو له خوا د خپلو
داخلي بهیرونو او له حکومتي چارواکو سره په اړیکو کې د فساد ضد یوه همغږه هڅه باید تر سره شي .بسپنه ورکوونکي بایدد
خپلو مالي مرستو د کارونې څرنګوالی په ځیرکتیا سره وڅاري چې په سمه الره لګیږي یا که په نا سمه .دوی نه شي کولی چې د
پخوا په څیر بسپنه ورکړي ،او بیا هم د بیال بیلو پایلو تمه کوي .په پای کې ،د مدني ټولنې فعالین باید په خپله دوه ګونی رول
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ولوبوي .چې په دې کې د حکومت او بسپنه ورکوونکو د لګښتونو آزاد څار او تر څنګ یې د فساد په اړه د عامو خلکو د
پوهاوي د لوړولو او له فساد سره د مبارزې د کړنالرو د هڅونې دروند مسؤولیت شامل دی.
د دریځ په یوه مقاله کې د پوهنې د هڅونې یو نوی حل پر فساد د برالسي د یوې کړنالرې په توګه مطرح شوی و .دا وړاندې
استدالل کوي ":له حقوقي او مذهبي نورمونو سره د فساد ضد زده کړو برابرول کوالی شي په تدریجي ډول د فساد ضد
ارزښتونو په اړه زده کوونکې پوه کړي"49د فساد ضد په موخو کې د پوهنې ښکیلول له دوه مهمو الرو شونی دی .له یوې
خوا ،د فساد ضد اصولو د شاملولو په موخه باید نصاب نوی شي ،د بیا کتل شوي نصاب د کارولو لپاره ښوونکي باید بیا
وروزل شي د زده کوونکو د پوهاوي د لوړاوي په موخه میندې او پلرونه هم باید ښکیل شي .له بل لوري ،په دې اړه په ټولګي
کې د زده کړې د ودې لپاره باید له نصاب څخه بهر نور فعالیتونه هم پیل او زیات خلک په کې ښکیل شي.
په دوهمه درجه کې د حکومتولۍ یوه مهمه اندیښنه چې د جینوا د کنفرانس په دریځ مقاله کې پرې بحث شوی د حکومت له خوا د
مدني ټولنې د ښکیلولو الرې چارې دي .مخکینیو بحثونو ته په پام سره ،په افغانستان کې د فساد مزمن ماهیت په دې معنی دی
چې مدني ټولنه په کلکه محدوده ده او خپل د وخت یوه د پام وړ برخه د پراخې بډې او بوروکراسۍ په مدیریت کې تیروي .په
ورته وخت کې د مدني ټولنې په مینځ کې یو عمومي احساس دا دی چې حکومتي چارواکي د دوی په کار کې السوهنه کوي .پر
دې محدودیت د مدني ټولنې د فعالینو له خوا ټینګار شوی او له حکومتي سرچینو څخه د باوري معلوماتو د تر السه کولو لپاره
دا یوه ستونزه ګڼي .دا نه یواځې د حکومت د کړنو د څارنې پر مهال ستونزې تفسیروي (ښایي دا د حکومت د چارواکو له خوا د
کره معلوماتو د تر السه کولو د بهیر د ستونزمن کولو یو دلیل و اوسي) ،همدا راز د ملي قوانینو د پلي کولو او د حکومت د
پالیسیو او کړنالرو د تعقیبولو په برخه یوهکمزوري هم وي.
د مدني ټولنې له خوا د دولت ـ ټولنې د دې ستونزمنو اړیکو د په نښه کولو لپاره یو لړ وړاندیزونه شوي دي .په دې کې د افغان
حکومت ،نړیوالې ټولنې او مدني ټولنې تر مینځ د زیاتي همکارۍ اړتیا شامله ده ( د مدني ټولنې ملي سازمانونو ته د نړیوالو
اوږد مهالو مالي مرستو په ګډون) .سر بیره پر دې ،له حکومت سره د یوې ښې اړیکېهیله هم په کې موجوده وه .دا ډول یوې
اړیکې کې به د قوانینو د تسوید په برخه کې د مدني ټولنې سره د مشورې یو رسمي میکانیزم هم شامل وي ،او پر یوې فعالي او
پیاوړې مدني ټولنې د یو متمرکز NPPد رامینځ ته کیدو له الرې درک کیدای شي.
اقتصاد
په  ۲۰۱۳کال کې داقتصادي رکود له یرغل راهیسې د افغان اقتصاد خپلې مبارزې ته دوام ورکوي .د مرکزي احصائیې د ادارې
په وینا ،ناوړه امنیتي وضعیت له کمزورې اقتصادي ودې سره په ګډه د بیوزلۍ او بیکارۍ د زیاتیدو لپاره الره هواره کړې ده.
تر ټولو وروستي معلومات ښییي چې د ۲۰۱۳ /۲۰۱۲او  ۲۰۱۶/۲۰۱۵کلونو تر مینځ په ملي کچه بیکاري له  ۲۵سلنې تر ۴۰
سلنې پورې زیاته شوې ده 50.په همدې موده کې د بیوزلۍ تر کرښې الندې خلکو سلنه۵۴ته ورسیده ،له  ۳۸.۸سلنې لوړ۵ 51،
ملیونو هغه خلکو کې زیاتوالی ښییي چې بیوزلي زغمي.
د کان کیندني سکټور ښایي د حکومت د عوایدو او اقتصادي ودې یوه ستره سرچینه وي .لکه څنګه چې پخپله ولسمشر غني و
ویل چې دا کیدای شي د"سرچینو لعنت یا  "resource curseیا د فراونۍ تناقض المل شي (.هغه تناقص په ډاګه کوي چې د
فراوانو طبیعي سرچینو درلودونکي هیوادونه (تیل او منړالونه) د لږو طبیعي سرچینو درلودونکو هیوادونو په پرتله کمې
اقتصادې ودې ،کمې ډموکراسۍ او ناوړه پراختیایي پایلو لورته ډیر تمایل لري ).افغان او نړیواله مدني ټولنه د استخراج په اړه
یو شمیر احتیاطي موضوعګانې درک کړي دي .دا سکټور کیدای شي وده وهڅوي خو د دې تر څنګ جګړه او فساد هم هڅوي.
په حقیقت کې ،د دریځ یوې مقالې څرګنده کړه چې " :کانونه د طالبانو د تمویل دوهمه ستره سرچینه ده"52.همدا مقاله بیا جزئیات
سپړي او لیکي چې په داسې حال کې چې د اټکل له مخې افغان حکومت په کال کې  ۴۰ -۳۶میلیون ډالر عواید د کان کیندنې له
53
سکټور څحه تر السه کوي دي ،خو په کال کې  ۳۰۰میلیون ډالر د غیرقانوني کان کیندنې له امله له السه ورکوي.
له  ۲۰۱۶کال راهیسې د خورا غوره نړیوالو کړنالرو د شاملولو ،د کانونو د اوسني قانون ( )۲۰۱۴د یوې بیاکتنې پیل او په دې
سکټور کې د فساد ضد ال زیاتو اقداماتو د پیلولو لپاره د ژمنو په ګډون د دې سکټور د ښه کیدو لپاره د افغان حکومت له خوا
اخیستل شوي ګامونه وستایل شول .مدني ټولنې په موجود قانون کې د یو لړ ساتنو د زیاتولو د اړتیا په ګډون یو شمیر اندیښنې
هم طرحه کړې :د تأدیې او تولید د ارقامو خپرول؛ د ګټور مالکیت ( ګټور مالکیت د کورنۍ او نړیوالې سوداګرۍ یوه اصطالح
ده چې هغه چا ته کارول کیږي چې پرته له دې چې په ریکارډ کې د یو ملکیت د څښتن په توګه ثبت شوی وي له هغه ملکیت
APPRO, 2018c: 1.۴۹
 ۵۰د افغانستان حکومت ،د ژوندانه د وضعیت سروې۲۰۱۷ ،
۵۱وړاندې یې یادونه شوې ده.
GW/IWA, 2018: 1۵۲
 ۵۳وړاندې یې یادونه شوې ده.

48

څخه ګټه تر السه کوي ).د یو ثبت جوړول؛ د مزایدې او د تړونونو د السلیک پر مهال د روڼتیا زیاتول .د دې ساتنو موخه د
کانونو د کیندنې په سکټور کې د زیاتې امانت دارۍ ،حساب ورکونې او روڼتیا هڅول دي.
په روغتیا ،پوهنه ،کرهڼه او معیشتونو کې پراختیا
د ښه کیفیت درلودونکې او د السرسۍ وړ روغتیایي او پوهنیزخدمتونه ،د خوړو خوندیتوب او تلپاتې معیشتونه هغه ډبرین بستر
دی چې د افغانانو سوکالې پرې پرته ده .په همدې برخو کې نیمګړتیاوې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې لیدل کیږي .په داسې حال
کې چې مدني ټولنه د ټولو افغانانو له سوکالۍ مالتړ کوي ،خو ځانګړې پاملرنه پر هغو کسانو متمرکزوي چې په څنډه کې پاتې
دي او زیاتې اړتیاوې لري ،په دې کې د میرمنو ،ماشومانو ،د جګړې له امله د ټپي شوو ملکیانو ،معلولیت لروونکو او بیځایه
شوو وګړو اړتیاوې شاملې دي خو همدې پورې محدودې نه دي.
روغتیا :په  ۲۰۱۸کال کې ۱.۵ ،میلیونه هغه افغانان چې د هیواد په هغو سیمو کې میشت دي چې کم خدمتونه ورته وړاندې
کیږي د روحي صدمو او لومړنیو بیړنیو روغتیایی پاملرنو ته اړتیا لري54.مدني ټولنه په افغانستان کې روحي صدمو ته د
پاملرنې د یو بشپړ او د السرسۍ وړ سیسټم له رامینځته کیدو مالتړ کوي .د دې د شونتیا لپاره ،باید وړیا او هر اړخیز خدمتونه
وړاندې کړي .روغتیایي خدمتونو ته د السرسي د حق د پوره کولو لپاره ،مدني ټولنه د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې له خوا
دې سکټور ته د زیاتې بودیجې د ځانګړي کولو په لټه کې ده .سر بیره پر دې ،د پاملرنې د دا ډول یو سیسټم وړاندې کول به
یواځې د روغتیایې برخې د راتلونکو مسلکي کدرونو پر روزنه د پانګونې له الرې ممکن وي .په ځانګړي ډول د روغتیایي
پاملرنو د کارکوونکو په توګه د ښځو پر روزنه دې تمرکز ډیر شي څو هغوی د پراخو خدمتونو د وړاندې کولو جوګه شي.
معلولیت لروونکي وګړي د معلولیت نه لروونکو وګړو څخه د زیات فزیکي او روحي بیا رغونې او روغتیا پورې اړوندو
خدمتونو ته اړتیا لري .خو ،د افغانستان په شرایطو کې نه یواځې د بیا رغونې خدمتونو ارزښت ټیټ دی ،بلکې معلولیت
لروونکي وګړي اکثراً په هغه ځایونو کې چې دغه خدمتونه موجود دي ورته کمه السرسي لري .له همدې امله د بیارغونې د
برخې روغتیایي کارکوونکي ډیر کم ،د نا امنۍ له امله ډیر شمیر روغتیایي مرکزونه غیر فعال پاتې دي ،او د روغتیایي پاملرنو
د کم تمویل له امله د بیا رغونې خدمتونه ډیر محدود دي .د بیا رغونې د خدمتونو د وړاندې کولو او د بیا رغونې د روغتیایي
پاملرنو په برخه کې له ځانګړي تخصص سره د مسلکي کسانو د روزنې لپاره بودیجه اړینه ده که چیرې دا ننګونې له مینځه
یوسې.
رواني روغتیایي خدمتونه په افغانستان کې په نشت حساب دي .د معلولیت لروونکو وګړو په څیر ،د رواني روغتیا ستونزې هم د
بیځایه شوواو بیرته راستنیدونکو لپاره ،په ځانګړي توګه د ماشومانو لپاره د پام وړ دي .خپګان ،د رواني صدمو تشوشات
( ،)PTSDاو د ځان وژلو فکرونه د بیځایه کیدو ځپلو افغانانو په مینځ کې خورا عام دي .د رواني روغتیا پر محدود آسانتیاوو
او روزل شوو مسلکي کارکوونکو سر بیره د کورنیو د غړو له خوا نوم بدي کول او پریښودل سترې ننګونې دي چې باید حل
شي.
پوهنه :په افغانستان کې ماشومان د جګړې فشارونه زغمي .په داسې حال کې چې له  ۲۰۰۱کال راهیسې یو زیات شمیر
ماشومان ښوونځي ته ځي ،خو دا ستونزه ال هم موجوده ده.اوس مهال ۳.۷،میلیونه ماشومان ( ۲.۲نجونو او  ۱.۵میلیون هلکان)
ښوونځي ته نه ځي ،له  ۲۰۰۲راهیسې د لومړي ځل لپاره ،له ښوونځي څخه د بهر پاتو ماشومانو شمیر مخ په زیاتیدو دی 55.یو
شمیرهڅوونکي فکټورونه د تعلیم په دې ډول ټیټیدو کې برخه لري ،او پر ښوونځیو ،ښوونکو او زده کوونکو بریدونه ،چې په
 ۲۰۱۸کې په بې سارې ډول زیات شوي دي په دې برخه کې د پام وړ اغیزې لري .د هیواد په لر او بر کې د غیریدولتي وسله
والو ډلو د کنټرول په زیاتیدو سره ،پر پوهنه بریدونه مخ په زیاتیدو دي؛ چې عاملین یې غیر دولتي وسله والې ډلې او افغان ملي
امنیتي ځواکونه دي .موجود معلومات ښییي چېهغه ښوونځي چې د ټاکنیزو یا پوځي اړوندو موخو لپاره کارول کیږي په ځانګړې
ډول دبریدونوپر وړاندې خورا حساس دي .په یوه مثبت یادښت کې بیا په  ۲۰۱۵کال کې د ډیرو خوندي ښوونځیو د اعالمیې له
تصویب راهیسېد افغان ملي امنیتي ځواکونو له خوا د امنیتي موخو لپاره د ښوونځیو په کارونه کې کال په کال کمښت راغلی دی.
پر پوهنه د بریدونو د راکمولو لپاره ،مدني ټولنې پر افغان حکومت او غیرې دولتي وسله والو ډلو غږ کوي څو له پوهنې پرته د
نورو موخو لپاره د ښوونځیو له کارونې ډډه وکړي ،څو د وسله والو نښتو په ترڅ کې پوهنې ته السرسي تأمین ،او د بریدونو
څخه څارنه او د عامالنو تعقیب پیاوړی شي.
د امنیتي ننګونو تر څنګ چې وړاندې پرې تم شولو ،هغه ماشومان چې په دې وروستیو کې افغانستان ته راستانه شوي دي تعلیم
ته د السرسي پرمهال له ځانګړو ستونزو سره مخ دي .یوه مهمه ستونزه چې د مدني ټولنې د نړیوالو سازمانونو له خوا په نښه
شوي ده د اړوندو اسنادو د نه لرلو له امله ښوونځي کې د داخلیدو پر مهال ماشومان له ستونزو سره مخ کیږي .د تعلیمي موخو
لپاره د ماشومانو د ثبت سره د مرستې لپاره باید کوټلي ګامونه واخیستل شي.
 ، UNOCHA۵۴د بشري غبرګون پالن
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په افغانستان کې په ځانګړي ډول معلولیت لروونکي ماشومان ډیر سخت ځوریږي .زیاتره دغه ماشومان د جګړې او ټولنیزو او
فزیکي خنډونو له امله پوهنې ته السرسی نه لري .د یو نړیوال مدني سازمان په وینا " ،افغانستان متخصصو ښوونکو ،د معلولیت
لروونکو نجونو په ګډون ښوونځي ته د ټولو ماشومانو د تللو دارزښت په اړه پوهاوي ،او پر پراخ بنسټه پوهنې د تمرکز په موخه
56
پوره تمویل ته اړتیا لري"
کرهڼه ۸۰ :سلنه افغانان د خوړو او عاید د لومړنۍ سرچینې په توګه پر کرهڼه تکیه لري 57.سره له دې ،جګړه او اقلیمي بدلون
په افغانستان کې د کرهڼیز سیسټم له مینځه وړونکي دي .په  ۲۰۱۸کال کې ،کابو  ۹.۸میلیون خلکو ( د افغانستان د کلیوالو سیمو
د وګړو  ۴۳.۶سلنه) د خوړ نه خوندیتوب یې تجربه کړی دی ،او ۲.۶میلیون افغانان د خوړو د نه خوندیتوب له بیړنۍ کچې سره
مخ دي 58.دې وضعیت له پراخې خوار ځواکۍ ،ناوړه روغتیایي اغیزو او په هیواد کې د درنې داخلي بیځایه کیدنې سره مرسته
کړې ده.
د خوړو د نه خوندیتوب سره د مبارزې لپاره یوه آزمایښتي کړنالره د جینوا د کنفرانس د دریځ په یوه مقاله کې طرح شوې وه.
نوموړې مقاله دا استدالل وړاندې کوي چې"،جوماتونه د خوړو د نه خوندیتوب په اړه د پوهاوي د یو منظم سیسټم او له شتمنو
خلکو څخه اړمندانو ته د بسپنې د راټولو څخه د مالتړ ،او په خپلو ټولنو کې د خوراکي مرستو لپاره د تر ټولو زیاتو اړو کورنیو
د پیژندلو له الرې د خوړو د نه خوندیتوب د په نښه کولو په برخه کې یو مهم رول لوبولی شي ،او د خوړو په ویش کې حساب
ورکونه او روڼتیا تضمینمولی شي" 59.دا وړاندیز د هغه سیسټمونو پر بنسټ دی چې له وړاندې نه د جوماتونو له الری کارول
شوي دي ،لکه :د زکات ویش یا فرضي صدقه ،چې د جوماتونو له خوا راټولیږی او پر بیوزلو ویشل کیږي؛ او د خوړو ویش
چې د دیني جشنونو لکه د روژې په پاي کې د کوچني اختر د لمانځلو تر څنګ تر سره کیږي.
وچکالي ،چې اوس مهال د افغانستان له  ۳۴والیتونو څخه په  ۲۰کې تجربه کیږي ،یو له طبیعي خطرونو څخه دی چې دخوړو
نه خوندیتوب هڅوي .په اوروښتنونو کې د  ۷۰سلنې کمښت له امله د خوړو تولید زیانمن شوی او د کروندګرو شتمني یې کمه
کړې ده60.وچکالۍ آن د حاصالتو د موجودې ټیټې کچې د ودې مخه هم نیولې ده .له  ۲۰۱۷کال نه تر  ۲۰۱۸کال پورې د
هیواد په کچه د غنمو په تولید کې د کسر زیاتوالی په ترتیب سره له  ۱.۵تر  ۲.۳میلیون مټریک ټنو ته رسیږي .په  ۲۰۱۸کال
61
کې د وچکالۍ له امله  ۱.۴میلیونه خلک د خوړو د نه خوندیتوب له سخت حالت سره مخ دي.
د مدني ټولنې د غړو له خوا د وچکالۍ او نورو طبیعي خطرونو د کمولو لپاره دوه اساسي حل الرې وړاندې شوې .دغه حل
الرې د ناورین د خطر کمول ( )DRRاو د خوړونو بشپړمدیریت ( )IWMدی.په ( )DRRکې د طبیعي خطرونو د اغیزو د
کمولو په موخه د عمل او ستراتیژیو د پیژندلو لپاره یو ټولن ـ بنسټه کړنالره کارول کیږي .په دې کې " د ناورین په وړاندې د
حساسو سیمو د پیژندلو او ځان ساتنې ،د کرهڼې د غوره سیسټمونو د معرفي کولو او د کورني عاید متنوع کولو په موخه له
خلکو سره مرسته شامله دهڅو په دې توګه د اقتصادي او چاپیریالي شاکونو په وړاندې مقاومت وکړي او د خپلو کورنیو پر
راتلونکي پانګونه وکړي62.له بل لوري  IWMد تریسینګ یعنې پر مایلو ځمکو د پلوان جوړول ،په ځمکه کې د سوریو جوړول
او د بندونو جوړولو او د شنو نباتاتود کارولو په ګډون یو شمیر تخنیکونه د باران د اوبو د ذخیره کولو لپاره معرفي کړي دي څو
په دې توګه د اوبو چټک جریان کم کړي .دغه تخنیکونه د اوبو او د خاورې د ښه کولو اغیزې له ځانه سره لري .او " او د
ټولنې په کچه په تلپاتې کرهڼه ،مالدارۍ او د خوړو په خوندیتوب کې د تلپاتې مثبتو اغیزو المل کیږي ،او په بې سارې ډول د
سیالبونو خطر او د وچکالي زیانمننه را کموي"63.په دواړه او یا پر یوه حل الره پانګونه به د اقلیمي بدلون په وړاندې د ټولنې
انعطاف پذیري زیاته کړي.
معیشت :د زیاترو افغانانو لپاره ،یو تلپاتې معیشت یوه اړتیا ده .له دې سره ،په هیواد کې اقتصادي رکود ،پراخه وچکالي او
روانې جګړې د زیاترو خلکو معیشت یې تر فشار الندې راوستلی دی .د بیځایه شوو وګړو په وړاندې نور اضافي اقتصادي
خنډونه د مدني ټولنې د ځانګړې اندیښنې وړ دي .بیځایه شوي وګړي او راستنیدونکي د دندو د تر السه کولو لپاره محدودې
اړیکې لري .مارکیټونه په کلکه سیالي کوونکي او د بهر څخه راغلو کسانو پر مخ تړلي دي .دا په ځانګړي ډول د بیځایه شوو
میرمنو قضیه ده چې د کار له مارکیټ څخه بې برخې دي .د موجودو دندو لپاره د الزمو وړتیاوو د نه شتون له کبله د بیځایه
شوو وګړو پر وړاندې دا ډول خنډونه نور هم زیاتیږي .د مارکیټ اشباع (ډکیدل) ته په کتو سره دالزمو وړتیاوو نه درلودونکو
کارګرو ته اړتیا ډیره تیټه ده.
HI, 2018: 3۵۶
ARC, 2018.۵۷
ACF, 2018۵۸
APPRO, 2018d: 2۵۹
ARC, 2018۶۰
ACF, 2018۶۱
ARC, 2018: 3۶۲
۶۳وړاندې یې یادونه شوې ده.۴ :
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د مارکیټ څخه بې برخې ،بیځایه کیدو اغیزمن کړي افغانان ناکافي مالي مالتړ هم زغمي .د پور د تر السه کولو فرصتونه
محدود دي ،چې زیاتره یې غیر رسمي دي .په زیاترو حاالتو کې اخیستل شوي پورونه د لګښتونو د تأمین لپاره کارول کیږي نه
د نوو معیشتونو د رامینځ ته کیدو لپاره .سربیره پر دې ،د جبري راستنیدو په شرایطو کې ،راستنیدونکي اکثراً د خپلو پانګو بیرته
راګرځولو لپاره پوره وخت نه لري ،چې دا کار د دوي اقتصادي شتمني نوره هم کموي.
مدني ټولنې همدا راز یادونه وکړه چې د ( )UNHCRد نغدي مرستو اغیزې باید نورې هم وسپړل شي .له  ۲۰۱۶کال راهیسې
هغه شواهد چې د مدني ټولنې د یو نړیوال سازمان له خوا وړاندې شول ،دا یې وښودله چې نوموړو مرستو "د افغان کډوالو بې
وخته راستنیدل یې هڅولي او دا چې دې مرستو د بیرته راستنیدونکو د ادغام پر وړتیا یې ناوړه اوږد مهالې اغیزې کړي
دي"64.دا هم یادونه وشوه چې ،د نغدي مرستو له الرې د بې وخته راستنیدنې هڅونه ،د ټولنیزو شبکو د رامینځ ته کولو او د
وړتیاوو د چمتو کولو لپاره تیاري کمزورې کوي.
په پای کې ،بیځایه شوي او بیرته راستنیدونکي وګړي د مالي زیانمننې په غبرګون کې د مقابلې د منفي ستراتیژیو کارولو ته
هڅول کېږي .بیځایه شوي کورنۍ اکثراً خپل ځانونه د بیوزلۍ په څرخ کې بند وینېچې په پای کې دوید پورونو د زیاتیدو پر لور
بیایي .بیځایه شویپوروړي اکثراً د خپلو پورونو د پرې کولو په ځواب کې د ماشومانو پر کار تکیه کوي .په  ۲۰۱۷کال کې یوې
تر سره شوې سروې کې له  ۲۰تر  ۲۴سلنه بیځایه شوو کورنیو ماشومان په کار بوخت وو 65.په ځینو حالتونو کې ،د پور د
پایلې په توګه کورنۍ د ماشومانو ودونه د مقابلې د یوې ستراتیژۍ په توګه کاروي.
د معلولیت لروونکو وګړو د معیشت په برخه کې دا باید په یاد ولرو چې په افغانستان کې د معلولینو د خیر غوښتنې بڼه ال هم په
افغانستان کې دود ده ،چېپه پایله کې ګڼ شمیر معلول وګړي د کار په ځواک کې د شاملیدو څخه زړه توري کیږي .د دې تر
څنګ ،معلولیت لروونکي وګړي د کار په مارکیټ کې د سیالۍ لپاره اړینې وړتیاوې نه لري .معلولیت لروونکې میرمنې د کار د
تر السه کولو پر مهال له زیات تبعیض سره مخامخ کیږي .د افغانستان د کار قانون ( )۲۰۰۷له مخې  ۳سلنه د حکومت
کارکوونکي باید معلولیت لروونکي وګړي و اوسي .دغه ماده نه ده پلې شوې .د افغان مدني ټولنې له نظره ،د معلولیت لروونکو
وګړ څنډې ته د پاتې کیدو د ستونزې د په نښه کولو پر لور لومړی ګام به د همدې قانون تنفیذ وي.
د کار کولو نوې الره :د بشري ـ پراختیا ـ سولې اړیکې
د افغان او نړیوالې مدني ټولنې دا تأییدوي چې بشري غبرګون په یواځې د افغانستان مخ ته د بیځایه کیدو پرتو ننګونو په نښه
کولو ته بسیا نه دی .لکه چې وړاندې ورته اشاره وشوه ،افغانستان د بیځایه شوو او راستنیدونکو وګړو مخ په زیاتیدو شمیر
درلودونکی دی .له دې وګړو زیاتره برخه یې خورا اغیزمننوونکې او اوږد مهالې اړتیاوې لري چې د روانې جګړې په پایله کې
رامینځ ته شوي او یا پیچلې شوې دي .په حاضر وخت کې ،د بیځایه شوو وګړو د سوکالۍ لپاره بشري هڅې یواځې د سمدستي
مرستو پر وړاندې کولو متمرکزې دي .پراختیایي هڅې په ندرت سره دغه وګړي په نښه کوي او د سولې د رامینځته کیدو
اقدامات هم دوی په کلکه له پامه غورځوي .په دې توګه ،په افغانستان کې د مرستو په جوړښت کې یوه تشه موجوده ده :افغانان
بیځایه کیدو پورې اړوندو اوږد مهاله اړتیاوو سره مخ دي ،او هغه کسان چې له جګړې اغیزمن شوي دي ،د مرستې د سیسټم له
الرې رد شوي دي .بیځایه شوي او راستنیدونکي وګړي چې تر یوې اوږدې بیځایه کیدو الندې په افغانستان کې ژوند کوې ،په
دې ترڅ کې لږ مالتړ تر السه کوي .د بیوزلۍ او زیانمننې د څرخ په ماتولو کې د دوی وړتیا کمه شوې او په زیاترو حاالتو کې
دا کار ناشونی دی.
یوه بله موضوع چې د مدني ټولنې له خوا ورته اشاره وشوه دغه ستونزه نوره هم خرابوي .دا هغه الرې چارې دي چې له مخې
یې بشري مرستې په نښه کیږي .بشري غبرګون په کلکه د کټګوریو پر بنسټ دی .د بیلګې په ډول ،د ژوند ژوغورونکو مرستو
ګټه اخیستوونکي د هغوی د وضعیت له مخې پیژندل کیږي ( چې آیا یو کس د جګړې له امله بیځایه شوی ،بیرته راستنیدونکی
دی ،یا دوچکالۍ په پایله کې په داخل کې بیځایه شوی دي) ،نه د هغوی د اړتیاوو د شدت له مخې .دا د بشري مرستو د وړاندې
کولو پر وړاندې محدودیتونه رامینځ ته کوي .د بیلګې په ډول ،آن د وګړو د پام وړ اړتیاوو په صورت کې هم د مرستو پر ډول
یا کچې دغه محدودیتونه موجود وي.
د دې ننګونو په غبرګون کې افغان او نړیوالې مدني ټولنې د یوې ډله ایزې کړنالرې غوښته وکړه چې د بشري ـ پراختیا –
سولې تر مینځ اړیکې پراخوي .دې کړنالره کې " بیالبیل فعالین برخه لري ،د څو کلونو په اوږدو کې د پرتله ایزو ښیګڼو پر
بنسټ کار کوي ،څو اړتیاوې ،زیانمننې او خطرونه راټیټ او د یوې تلپاتې پراختیا لپاره سوله او نرمښت زیات کړي" .66دا د
NRC, 2018: 7۶۴

۶۵وړاندې یې یادونه شوې ده.
ACBAR, 2018: 1.۶۶
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ترتیب شوو فعالیتونو لپاره ښه نه ده ،خو په فعاله توګه همکاري کوي ،ګډې پایلې لري ( او د څارنې ګډ چوکاټونه) چې د بشري ـ
پراختیا ـ سولې دودیز ویش تر مینځ اړیکې رامینځ ته کوي ،او د تمویل په پام کې نیول شوي او نرمښت مننوونکي بهیرونه
تأمینوي چې د دې پلي کیدو ته الره هواروي .له همدې امله د تمویل د چټک او نرمښت منوونکي غبرګون د موډلونو په رامینځ
ته کولو کې ،د بسپنه ورکوونکو رول خورا مهم دی .د وړاندیز شوې کړنالرې د پلي کیدو لپاره د بسپنه ورکوونکو له خوا د
مناسبو هڅوونکو وړاندې کول به هم ډیر مهم وي.ملګري ملتونه خپلو بشري ،پراختیایي او سوله جوړونکیماموریت په پام کې
نیولوسرهد یوې متحدې کړنالرې د پلي کیدو په رسمي کولو او څارنه کې به د مشرتابه مهم رول ولوبوي .او د افغانستان
حکومت به د منسجمو ډله ایزو پایلو درلودونکو مهمو فعالیتونو د وړاندې کولو لپاره ،د پالیسۍ د یو اغیزمن چاپیلایر د رامینځ ته
کولو او د پایلو د څارنې مسؤولیت ولري.
یوه متحده یا منسجمه کړنالره به د اړتیاوو او د خلکو پر مرکزیت والړه وي .د کټګوریو له مخې د ګټه اخیستوونکو له ټاکنې
ور ها خوا ،د بشري مرستو ـ پراختیاـ سولې اړیکې به د سیمه ایزو واقعیتونو پر بنسټ او ورته ځواب ویوونکي وي .د مرستې د
ټاکوونکي په توګه د وضعیت څخه د استفادې پر ځای ،د خلکو پر مرکزیت اقدامات به د واقعي ژوند د شرایطو پیچلتیاوې چې
اړو کسانو تجربه کړي دي هم په پام کې ونیسي ،چې دا به خورا مناسبې او اغیزمنې مرستې ته الره هواره کړي .دا په سیمه
ایزه کچه د معلوماتو راغونډولو او له الندې نه پاس ته پالن جوړونې ( د افغانستان حکومت له پالیسیو سره سم) ته اړتیا لري،
چې په اغیزمنه توګه خلکو ته د دې کړنالرې په مرکز کې ځای ورکوي.

 .۵ضمیمه :د افغانستان په اړه جینوا کنفرانس ته د دریځ مقالې
په افغانستان کې د بشري مرستو ـ پراختیا ـ سولې اړیکې .کابل :د افغانستان لپاره د بشري او پراختیایي مرستو دهمغږۍ اداره
(.۲۰۱۸ )ACBAR
د څرخ ماتول ـ په افغانستان کې لوږې ته د اړتیا بنسټه – ډله ایزې کړنالرې پر لور .کابل :له لوږې سره مبارزه
(.۲۰۱۸)ACF
د بیځایه کیدنې د لومېپای ته رسول :تلپاتو حل الرو ته د افغانانو د السرسۍ لپاره نوي فرصتونه .کابل :د افغانانو د بیځایه کیدنې
د حل الرو فرصت.۲۰۱۸)ADSP(.
مزمنه جګړه او کارګر ماشومان :هڅوونکي او شونې الرې چارې .کابل :د افغانستان د عامه کړنالرو د څیړنو مرکز
(.)۲۰۱۸ a( )APPRO
فساد :الملونه او ورسره د مبارزې الرې .کابل :د افغانستان د عامه کړنالرو د څیړنو مرکز (.)۲۰۱۸ b( )APPRO
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د پوهنې له الرې له فساد سره مبارزه .کابل :د افغانستان د عامه کړنالرو د څیړنو مرکز ()۲۰۱۸ c( )APPRO
د خوړو خوندیتوب او مذهب :د جوماتونو ونډه .کابل :د افغانستان د عامه کړنالرو د څیړنو مرکز (.)۲۰۱۸ d( )APPRO
د سولې د رامینځ ته کیدو په خبرو کې ښه حکومتولي .کابل :د افغانستان د عامه کړنالرو د څیړنو مرکز (e( )APPRO
.)۲۰۱۸
 ۱۳۲۵ NAPاو په افغانستان کې د ښځو د حقونو رسمي کول .کابل :د افغانستان د عامه کړنالرو دڅیړنو مرکز ()APPRO
(.)۲۰۱۸f
سوله رامینځ ته کیدنه ،لوبغاړي ،الملونهاو میکانیزمونه په دوه اړخیزو ځورونکو خنډونو کې .کابل :د افغانستان د عامه
کړنالرو د څیړنو مرکز ()۲۰۱۸ g( )APPRO
په افغانستان کې د دولت او مدني ټولنې اړیکې :وړاندې که شاته؟ کابل :د افغانستان د عامه کړنالرو د څیړنو مرکز ()APPRO
()۲۰۱۸ h
د ښځو خوندي کورونه :له پټوالي څخه عادي حالت ته .کابل :د افغانستان د عامه کړنالرو د څیړنو مرکز (i( )APPRO
)۲۰۱۸
په افغانستان کې د انعطاف پذیرۍ رامینځ ته کول .کابل :د افغانستان څیړنیز کنسرسیم (ټولنه)(.۲۰۱۸ ) ARC
د دریځ مقاله :د افغان میرمنو د غږ تکرار ـ له براسلز کنفرانس نه تر جینوا کنفرانس .کابل :د افغان میرمنو شبکه ()AWN
.۲۰۱۸
د افغانستان په اړه د جینوا کنفرانس :د مدني ټولنې د دریځ مقاله .لندن :د بریتانیې او آیرلند سازمانونه د افغانستان ګروپ.
(۲۰۱۸ a )BAAG
بیا راستنیدل او بیځایه کیدل  :د پالیسۍ د دریځ مقاله .لندن :د بریتانیې او آیرلند سازمانونه د افغانستان ګروپb )BAAG( .
۲۰۱۸
د دریځ مقاله :د افغانستان په اړه د جینوا کنفرانس .کابل :د مدني ټولنې ګډ کاري ګروپ.۲۰۱۸ ) CSJWG(.
د افغانستان په اړه د ایمرجینسي د دریځ مقاله .کابل :امیرجنیسي (.۲۰۱۸ )EMERGENCY
په افغانستان کې پر پوهنه برید :توضیحي مقاله .کابل :له برید څخه د پوهنې د ساتنې نړیوال ائتالف (.۲۰۱۸ )GCPEA
د سرچینو د لعنت مخنیوی :په افغانستان کې د کیندنو فساد او جګړه .کابل :د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ او نړیوال
ناظر(.۲۰۱۸ )GW/IWA
د معلولیت لروونکو وګړو د شاملولو په اړه د دریځ مقاله .کابل :د هنډي کپ نړیوال سازمان (.۲۰۱۸)HI
څه ته راګرځیدل؟ هغه ستونزې چې بیځایه شوي افغانان د اږد مهالو حل الرو د موندلو لپاره ورسره مخ دي .کابل :د ناروې د
کډوالو شورا (.۲۰۱۸ )NRC
د افغانستان لپاره یو ملګري ملتونه .کابل :ملګري ملتونه (.۲۰۱۸ )UN
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 ۵ضمیمه :د جینوا د کنفرانس لپاره د مدني ټولنې وینا

د مدني ټولنې وینا

نعیم ایوب زاده
ښاغلی ولسمشر ،اجرائیه رئیس ،ښاغلیو او اغلیو!
زما لپاره ستر ویاړ دی چې د هغو زر کسانو په استازیتوب خبرې کوم چې د ژنو کنفرانس د چمتو والي لپاره یې د
مدني ټولنې په سرتاسري مشورو کې برخه اخیستې وه.
مونږ د افغانستان د خلکو د هغو پاموړ السته راوړنو چې د نړیوالې ټولنې ،د دولت د رهبرۍ ،د وسله والو ځواکونو د
ښځینه او نارینه وو د قربانیو ،د مرستندویه ادارو د کارمندانو ،ښوونکو ،خبریاالنو او نورو د سخاوتمندانه مالتړ په
دلیل تر السه شوي او څه چې دي تر دې بدتر نه شول ،مننه کوو.
مونږ په عین حال کې له شخړو ډکې په یوې فضا کې د باثباته پرمختګ پر وړاندې ستونزې هم ګورو ،کله چې امنیتی
ستونزې د پرمختګ خنډ کېږي نو دولت او نړیواله ټولنه د امنیت تامین ته لومړیتوب ورکوي څو بشري اړتیاوو ته
رسیدنه وشي.
د افغانستان خلکو په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې په خپل ګډون سره وښوده چې په راتلونکې باور لري او ورته
هیله من دي .د نا امنۍ د شتو ګواښونو سره سره د ښځینه وو او نارینه وو د ستاینې وړ شمېر ګډون هغه بدګوماني له
منځه یووړه چې تېرو درغلیو رامنځته کړې وه.
ښځینه او نارینه افغانانو خپلو هیلو ته رایه ورکړه .پر هغو بدګومانیو بریالي کېدل چې د تېرو درغلیو په نتیجه کې
رامنځته شوې وې ،د دو ی رایه ورکول هغه سرمایه ده چې د افغانستان دولت یې باید درناوی وکړي .دا وار باید له
هغو ډېرو مسألو ډډه وشي چې رایه اچوونکي ورسره تر دې وړاندې مخامخ وو.
لوجیستیکي کمښتونه چې په نتیجه کې یې خلک په ساعتونو په اوږدو قطارونو کې منتظر وال وو ځکه چې د رای
اچونې د پروسې د اتمام په اړه دروغ راپورونه وررسیدلي وو ،د رأی اچولو د پاڼو ورکېدل ،د بایومیټریک بې کاره
وسایل ،د رأی اچونې مرکزونه چې د کارمندانو د نه راتګ له کبله تر پایه بند وو او تر ټولو مهمه دا چې تصور کېدو
چې انتخاباتي بنسټونه سیاسي شوې دي.
که یاد مسایل حل نه شي ،د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو او د افغانستان دولت حیثیت او مشروعیت داغداره کولی شي
چې په نتیجه کې به په دولتي ادارو او بنسټونو د افغانستان د خلکو باور کم شي .مونږ همدا راز سپارښتنه کوو چې د
 2019کال ولسمشریزې ټاکنې دې له طالبانو سره د مصالحې په خاطر نه وروسته کېږي.
په عین حال کې د فساد کمېدل د دولت مؤثریت او مشروعیت دی خو په لوړو ادارو او نظامي سکټورونو کې د دولت
د فساد کمولو ژمنه اوس هم ملموسې نتیجې نه لري.
اکثره خلک چې غواړي کارونه یې په دولتي ادارو کې مخته الړ شي ،د رشوت غوښتنې له توقع سره مخ کېږي چې
له بدغه مرغه دا کار په یو معیار بدل شوی دی.
دې کار له نظامه په بهر خلکو ،په ځانګړې توګه هغو ښځینه وو ډېره منفي اغېزه کړې چې له دولتي امکاناتو او
موقفونو بې برخې دي.
نو په افغانستان کې به د فساد فرهنګ څنګه له منځه الړ شي چې په پراخ فساد متهم خلک په هېواد کې د رهبرۍ لوړ
موقفونه لري؟
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فروزان مشعل
مونږ د نړۍ په دې ښکلې او آرامه څنډه کې په دې مجلله کوټه کې راټول شوي یو ،خو سخته به وي که د هغې افغانې
مور وېره رایاده ن ه کړو چې نه پوهېږي که زوی یې له کوره ووځي بېرته به ژوندی راستون شي او دا به یې وویني
که نه؛ د هېواد په نارینه او ښځینه ځوانانو هغه فشارونه حس نه کړو چې د بېکارۍ له کبله یې تېروي ،په ځانګړې
توګه هغه وخت چې د پوهنتون د وخت پورونه یې نه وي ورکړي او یا د خپلې کورنۍ لګښتونه نشي پوره کولی؛همدا
راز که ورځ تر بلې زیاتېدونکو معلولیت لرونکو ته اندیښمن نه شوچې په یوه نامساعده فضا کې ژوند تېروي .د کار
برابرول ضروري دي ،په ځانګړې توګه په زراعتي او صنعتي سکټورونو کې ،څو خلک په خپله خپل ځانونه د فقر
له حالته راوباسي.
د م لکیانو او نظامیانو بې ساري بې رحمانه وژنې ،له جګړه ځپلو ساحو او وچکالۍ نه د خلکو د تېښتې زیاتوالی ،هغه
خلک چې نه پوهېږي د ورپسې وخت خواړه به ومومي او که نه ،د افغانستان خلک د ژوند په ټولو خواوو کې له ګڼو
ستونزو سره مخامخ دي .خلک هره ورځ د ستونزو په ګاللو سره تېروي ،په دې تمه چې ښه ورځ به پرې راشي ،خو
هر څومره چې مونږ په خپل استقامت کې مشهور یو ،انسانان یو او یوه ورځ به مات شو.
په همدې خاطر مونږ د هغې سیاسي حل الرې هرکلی کوو چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمښت سبب کېږي.
داسې یوې حل الرې ته د رسیدو لپاره ضروري ده چې دولت کړنالرې وسنجوي ،په دې پروسه کې د ټولو اړخونو د
ګډون درناوی وکړي او د سولې په ټولو مذاکراتو کې ښځې هم شریکې کړي ،مذاکرات باید د ښځو د حقوقو په بیه
تمام نشي.
سوله د تاوتریخوالي ختمېدو یا د "بېړنۍ حل الرې" په تنګ تعریف کې نه شو ځایولی ،ځکه چې هغه سوله به پایښت
لرونکې نه وي .د سولې پروسه هغه وخت اوږدمهاله سوله راوستلی شي چې د ټیټې او لوړې سطحې خلکو نظرونه
راټول شي او هر اړخیز باور ترالسه کړای شي.
په همدې خاطر مونږ له ټولو نړیوالو تمویلوونکو غواړو چې د ژوند په ټولو سیاسي او اجتماعي سطحو کې د سولې
رامنځته کېدل تمویل کړي.
همدا راز سوله پر عدالت ،د قانون پر حاکمیت او په عادالنه توګه د قوانینو پر پلي کېدلو متکي ده لکه د ښځو پر
وړاندې د تاوتریخوالي قانون چې له پوره اهمیته برخمن دی .د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قانون د ټولو محاکمو
له خوا په برابره توګه نه تطبیقېږي او نتیجه یې دا ده چې د تاوتریخوالي قربانیان د دولت له خوا نه حمایه کېږي .د
بېالبېلو ادارو راپورونه لکه د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض او تاوتریخوالي د له منځه وړلو کنوانسیون ،د
نړیوالې بښنې کنوانسیون ،د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمسیون د داسې جزئیاتو څرګندوی دي چې په هغو کې
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په زرګونو موارد ،قتلونه ،وهل ډبول ،اسید شیندل ،کورني او جنسي تاوتریخوالي یاد
شوې دي.
نور قوانین ،لکه د آزادیو او اطالعاتو اړوند قانون نه دی پلی شوی او مونږ له دولت او نړیوالو شریکانو غواړو چې د
نویو قوانینو تر طرحې وړاندې ،د موجوده قوانینو د پلي کولو لپاره پانګونه وکړي .مونږ همدا راز له دولته غواړو
چې د قوانینو د تدوین پر وخت ،د مشورې اخیستلو له میتوده کار واخلي.
د مدني ټولنې فعاالن د هېواد په پرمختګ کې مهم لوبغاړي دي او د دولت او خلکو تر منځ د پیوستون د پل رول
لوبوي.
مونږ د دولت د هغو اقداماتو هرکلی کوو چې د مهمو قوانینو په اړه یې د مدني ټولنې له فعاالنو سره مشورې کړې دي
خو دا مشورې باید منظمې شي او د والیتي او پالزمېنې کابل حکومتولي په کې ځای شي .څرنګه چې دولت د
انجوګانو د قانون د ارزونې په حال کې دی ،مونږ د مشورې یوه داسې پروسه غواړو د قانون مسوده مخکې تر دې
چې کابینې ته وړاندې کوي له مدني ټولنې سره مشاوره وشي.
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د افغانستان د مدني ټولنې د بنسټونو په استازیتوب سره ،غواړو له تاسو صمیمانه مننه وکړو چې  ۱۷کاله مو د
افغانستان مالتړ وکړ ،حتی ستاسو یو شمېر تر دې هم زیات له مونږ سره وو .مونږ پوهېږو چې د دولت او تمویل
کوونکو مالتړونه حتمي او پای موندونکي نه دي .په همدې خاطر مونږ ژمن یو چې خپل فعالیتونه او شفافیت هم
وڅارو .اوږدمهاله او دوام لرونکي پرمختیایي اهداف باید د دولت ،تمویلوونکو او نړیوالې مدني ټولنې د موجوده ګډون
د ودې په ترڅ کې تر السه کړو.

 ۶ضمیمه :د جینوا د کنفرانس په څنډه کې د مدني ټولنې د غونډې یادښتونه او وړاندیزونه
د جینوا په کنفرانس کې د عمل لپاره د وړاندیزونو په اړه د اقتصاد له وزیر ښاغلي مستور سرهد بحث یادښتونه
د  ۲۰۱۸کال د نوامبر ۲۷
د اقتصاد له وزیر ښاغلي ډاکټر مصطفی مستور څخه د افغانستان په اړه د جینوا د کنفراسن په څنډه کې د بسپنه ورکوونکو او
نورو په حضور کې د افغان او نړیوالې مدني ټولنې سره د ناستې د منلو لپاره د زړه له کومې مننه وشوه .د اقتصاد د وزیر په
توګه د هغه له ټاکل کیدو راهیسې د مدني ټولنې سره د ګډې همکارۍ له امله هم ورته کورودانی و ویل شو .د غونډې په پای کې
له مدني ټولنې سره د نږدې همکارۍ په اړه د هغه له شوو ژمنو تود هرکلی وشو( ،لکه څنګه چې د مالیې په برخه کې یې د
غیري حکومتي سازمانونو سره کار کړی و).
د دې ناستې موخه د مدني ټولنې ،دولت او نړیوالې ټولنې د درک د ښه کولو او د نظریاتو د روښانه تبادلې لپاره د یو فرصت
برابرول و .د اقتصاد وزیر د دریځ هغه مقاله هم لوستلې وه چې د افغانستان په اړه د جینوا د کنفرانس لپاره د مدني ټولنې د
کاري کمیټې له خواچمتو شوې وه.
د جینوا کنفرانس لپاره د مدني ټولنې د رسمي پالوي او د مدني ټولنې د نورو سازمانونو ،انجیوګانو او فعالینو په ګډون د مدني
ټولنې د استازو له خوا ښاغلي مستور ته دا الندې وړاندیزونه وشول او د هغه ځوابونه هم یادداشت شول.
د مدني ټولنې لپاره فضا
د مدني ټولنې تر فشار الندې فضا د مدافعې د کمیدو او ستونزو المل ده ،چې له دې سره بیا په خپل وار بودیجوي او امنیتي
ستونزې هم یو ځای شوې دي.د هغه ښه کار سره سره چې د مدني ټولنې سازمانونو او غیرې حکومتي سازمانونو تر سره کړی
دی ،بیا هم مدني ټولنه نوم بدې شوې ده ،او د منفي تبلیغاتو په پایله کې د مدني ټولنې " پاک مخ" چا ته ښکاره شوی نه دی.
د مدني ټولنې استازو پر اقتصاد وزیر او افغان حکومت غږ وکړ چې د مدني ټولنې له فعالیتونو د مالتړ تر څنګ دې د مدني
ټولنې ارزښت او څارنیز رول تأیید کړي .د حکومت د پالیسیو او پروګرامونو د پایلو په څارلو کې د اغیزمنتیا لپاره دوی
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معلوماتو ته اړتیا درلودله خو دا به تل په واک کې نه ورکول کیدل .هغوی وړاندې بیا د مدني ټولنې په اړه د ناسمو معلوماتو د
ردولو غوښتنهوکړه ،همدا رنګه د اقتصاد وزارت د انجیو ګانو د څانګې له خوا ورکړل شوي ارقام یعنی دا چې  ۶۴سلنه د
انجیو ګانو پیسې په کابل کې لګیږي ،پر ناسمو انګیرنو والړ وبلل .انجیو ګانو او د افغانستان لپاره د بشري او پراختیایي مرستو د
همغږۍ ادارې د انجیو ګانو له څانګې سره د دې ارقامو په بیا کتنه کې د مرستې وړاندیز وکړ.
د مدني ټولنې د فضا او د فعالینو ساتنه هم خورا مهمه وګڼل شوه .د هغو خطرونو چې مدني ټولنې ته له حکومت سره د همکارۍ
په سترګه د کتلو له امله رامینځ ته کیږي او د هغوی د په نښه کولو د خطرونو یادونه هم وشوه.
وزیر و ویل چې هغه پخوا ،اوس او په راتلونکي کې د مدني ټولنې د څارونکیرول ستایونکی و او هغه یې تأیید کړ .له دې سره
هغه فکر کولو چې که مدني ټولنې له حکومت سره همکاري کړي وي او که نه دا د مدني ټولنې موضوع ده .هغه ومنله چې د
معلوماتو خپرول تل هغه ډول چې باید وي ښه نه وي.
استازو همدا راز له نړیوالې ټولنې څخه د یوې پیاوړې او تلپاتې مدنې ټولنې د مالتړ غوښتنه وکړه او زیاته یې کړه چې د 'مدني
ټولنې' یو روښانه تعریف به خورا ګټور وي .یوه بسپنه ورکونکي د دې وړاندیز د تکرار تر څنګ زیاته کړه چې د مدني ټولنې
له لوري یو روښانه لیدلوری او روښانه غږ هغه څه دي چې بسپنه ورکوونکي یې هیله لري.
حاضرینو و منله چې اعتبار د ښه کار په پایله کې تر السه کیږي ،او مسلکي شبکې یوه شتمني ده.همدا رازد نړیوالې مدني ټولنې
یوه استازي د مدني ټولنې له خوا د منسجمو پروګرامونود جوړونې او پرمختګ غوښتنه هم وکړه.
د ښکلتیا میکانیزمونه
د مدني ټولنې برخه والو فکر کولو چې له حکومت سره همغږي سمبولیکه وه .وړاندیزونه شوي وو خو هغه وړاندیزونه نه په
یوه پالیسۍ بدل شول او نه عملي شول.
ښاغلي مستور و ویل چې د اقتصاد وزارت په پام کې درلوده چې په میاشت کې یو ځل له مدني ټولنې سره تخنیکي غونډه او
همدا راز د مشرتابه د کمیټې یوه درې میاشتنۍ غونډه ولري خو د  ۲۰۱۸کال د مارچ د میاشتې راهیسې یوه یې هم نه ده تر سره
شوې او وزیر زیاته کړه چې له همدې امله د بحث وړ موضوعاتو انبار جوړ شوی دی.
د اقتصاد وزیرپه وینا اقتصاد وزارت غیرې حکومتي سازمانونو ته د یوې واحدې بسپنېپر پالن کار کوي ،چې د روغتیا وزارت
او د کلیو د بیا رغونې او پراختیا د وزارتونو له خوا هم دې ته ورته پالن عملي شوی دی .په داسې حال کې چې د اقتصاد وزیر
د داسې یوې بسپنې تمه نه کوله چې هر څه به بدل کړي ،هغه و ویل چې موخه به یې د یوې ګډې بسپنې درلودل او د هیواد په
کچه د وړاندیزونو غوښتنه به وي چې دا به بودیجې د برابر ویش المل شي .خوندیتوب به د تخنیکي غونډو له خوا وړاندې شي،
د بیلګې په توګه د بیا راستنیدونکو لپاره .د دې وړاندیز د ځینو مفاهیمو په اړه اندیښنې په غونډه کې د مدني ټولنې د حاضرو
فعالینو له خوا څرګندې شوې.
د اقتصاد وزیر له مدني ټولنې سره د نږدې کار لپاره یې ځان ژمن وبللو .هغه همدا راز زیاته کړه چې هغه غواړي څو د غیر
حکومتي ملي سازمانونو کنفرانس په یوې کلنۍ غونډه بدل شي.
د فساد ضد
برخه والو په افغانستان کې د تر سره شوي فساد د کچې په اړه خپلې اندیښنې څرګندې او زیاته یې کړه له فساد سره د مبارزې
لپاره باید یوه عملي ستراتیژي موجوده وي.د هغوی له نظره د دولتي مامورینو په معاشونو کې توپیر د فساد د هڅولو المل دی تر
ټولو ټیټ معاش (د میاشتې  ۱۳۰امریکایي ډالر دي) چې یو کارکونکی یې تر السه کوي د ژوندانه د اړتیاوو د پوره کولو لپاره
بسیا نه دی  .د اقتصاد وزیر ومنله چې فساد پراخ دی خو ویې ویل چې مدني ټولنه هم ورڅخه مستثنی نه ده ،هغه زیاته کړه چې
انجیو ګانې ' یوه کورنۍ سوداګري' وه .انجیو ګانو ته د مفسد نوم ورکول وننګول شول ،د یوه نظم ورکوونکي عادالنه سیسټم
لپاره مالتړ موجود و او وزیر وهڅول شو څو د هغو انجیو ګانو په وړاندې دې عملي ګامونه واخلي چې په کې د فساد شواهد
موجود وي ( .تر اوسه پورې د اقتصاد وزارت یواځې هغه انجیوګانې چې رپوټونه یې نه دي وړاندې کړي بې اعتباره کړي دي
 ،ښایي له دې امله د دوی پر فعالیتونو بندیز لګول شوی وي).
سربیره پر دې دا هم و ویل شول چې د حکومت یو شمیر غړوهم شخصي انجیوګانې جوړې کړي ،یا د خپلې کورنۍ د غړو په
نوم یې انجیو ګانې جوړې کړي دي .چې دې او نورو ' د پام وړ' انجیو ګانو تړونونو ته په پام سره یوه غیرعادالنه ګټه به یې تر
السه کوله ،او د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ په دې اړه شواهد همدرلودل .همدا رنګهداسې کسان هم موجود وو چې هڅه یې
کوله څو د مدني ټولنې استازي له فساد سره د مبارزې له نوي کمیسیون څخه وباسي ،د اقتصاد له وزیر څخه غوښتنه وشوه څو
حکومت وهڅوي څو د دې فشار پر وړاندې مقاومت وکړي.
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د اقتصاد وزیر و ویل ال تر اوسه د هیڅ انجیو پلټنه (تفتیش ) نه ده شوې ( ،چې دا کار به پخوا کله چې ده پخپله له یوې نړیوالې
انجیو سره کار کولو تر سره کیدو او د هغه له نظره دا یو ښه نظر و) نو ځکه د هیڅ کوم پر وړاندې کوم اقدام نه دی شوی.
معلوماتو ته السرسي
دا قانون تعدیل شوی دی او ټول غوره میکانیزومونه په کې ذکرشوي دي ،چې د روڼتیا د نړیوال سازمان په وینا دا یې د 'نړۍ له
تر ټولو ښه' قانون ګرځولی دی ،او د جینوا له کنفرانس وړاندې ولسمشر د دې موضوع اړوند یو پنځه کسیز کمیسیون همټاکلی
و .سره له دې ،د دې قانون تنفیذ یوه بله موضوع ده چې ورته کومه بودیجه ځانګړې شوې نه ده .پایله دا شوه چې خلک باید د
معلوماتو په لټه کې پرته له دې چې معلومات تر السه کړي دفتر په دفتر وګرځیچې له همدې امله څارنه خورا ستونزمنهشوې
ده.په دې اړه چې معلوماتو ته السرسي ښه کیدای شي وزیر هم موافق و.
رپوټ ورکونه
د مدني ټولنې برخه والو د رپوټ ورکونې شرایط خورا ستومانه کوونکي وګڼل ،اقتصاد وزارت ته رپوټ ورکونه د منلو او د
درک وړ وه خو داسې ښکاري چې هر وزارت خپل رپوټ په بیلو فارمټونو کې غواړي .هوکړه لیکونو پر دې رپوټونو شرطونه
وضع کړي دي چې سازمانونه یې مجبور کړې وو چې د خپل وخت یوه زیاته برخهد هغو پر بشپړولو ولګوي پرته له هغې به
دغه سازمانونه په والیتونه کې د کار جوګه نه وو.
د ’ One Stop Shopوړاندیز شوی و ،چې له مخې به یې نه یواځې رپوټونه تر السه کیږي بلکې شکایتونه به ثبت او پرې
بحث به هم وشي ،د ساتنې لپاره هم یو میکانیزم وړاندېشو څو دا تضمین کړي چې په کیدونکو پریکړو کېد مدني ټولنې غږونه
په پام کې نیول شوي دي .
د اقتصاد وزیر په ځواب کې وویل چې د مدني ټولنې څخه د کلني رپوټ تر السه کول هم ستونزمن و خو رپوټ ورکونه اړینه
ده .هغه همدا رنګه دا ومنله چې د رپوټ ورکونې د میکانیزمونو نه ساده کیدل په حقیقت کې یوه ستونزه وه .د انجیو ګانو
تخصص به د مدني ټولنې لپاره د الرې په چمتو شوې نقشه کې د یو وړاندیز په توګه مطرح شي او په دې توګه به هغه پوه شي
چې څوک به 'غوره 'وي .د هغه له نظره دا به لګښتونه راټیټ او د رپوټ ورکونې چینلونه به کم کړي.

پایله
د اقتصاد وزیر ومنله چې غوره انجیو ګانې هم شته چې عام خلک او حکومت یې په هکله خبر دي .دا هم ومنل شوه چې د
وړاندیزونو یو لیست به د اقتصاد وزیر ته وړاندې شي چې د مدني ټولنې کاري کمیټه به له وزیرسره دا تعقیب کړي .هغه د
مدني ټولنې سره له نږدې د کار کولو لپاره ځان ژمن وګڼلو.
اقتصاد وزیر ته د شوو وړاندیزونو لنډیز
 .۱افغان حکومت باید په په ښکاره ډول د مدني ټولنې ،د هغې له ارزښتونو او څارونکي ونډې مالتړ وکړي ،چې دا به د مدني
ټولنې له واضح تعریف سره به تسهیل شي.
 .۲د مدني ټولنې په اړه ناسم معلومات دې رد او تصحیح شي.
 .۳له اړوندو قوانینو سره سم دې مدني ټولنې ته اړین معلومات وړاندې او د معلوماتو خپرولو ته دې وده وړکړل شي.
 . ۴له حکومت سره د همغږۍ هوکړه شوي میکانیزمونه دې په عمل کې پلي ،څو دا تضمین شي چې د مدني ټولنې غږ په پام
کې نیول شوی دی.
 .۵له فساد سره د مبارزې لپاره دې یوه عملي تګالره رامینځ ته شي چې په کې به ملکي کارکوونکو ته د بسیا معاشونو
برابرول ،له فساد سره د مبارزې له کمیسیون څخه د مدني ټولنې د استازو د حذفولو د فشار پر وړاندې مقاومت ،او په هرهغه
ځای کې چې فساد موجود وي که شخص /سازمان (د  NGOsپه ګډون) وي ،پر وړاندې یې د عملي ګامونو اخیستل شامل
وي.
 .۶د ’ ‘one stop shopد رامینځ ته کیدو له الرې دې د مدني ټولنې څخه رپوټونه تر السه شي ( په بیال بیلو فارمټونو کې د
بیالبیلو رپوټونو اړتیا ته د پای ټکې کیښودل شي) او د هغوی ممکنه شکایتونه دې و ارزول شي.
 .۷د اقتصاد وزیر د مدني ټولنې له کاري کمیټې او د جینوا کنفرانس له پالوي سره پر یوې تعقیبي غونډې هوکړه وکړه څو پر
دې او نورو اړوندو موضوعاتو بحث وشي.
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 ۷ضمیمه :د جینوا په کنفرانس کې د مدني ټولنې وینا ۲۰۱۸ ،کال د ډسمبر میاشت
د افغانستان په اړه د ژنو کنفرانس ته د افغانستان د مدني ټولنې وینا
ډسمبر 2018

مونږ ،د مدني ټولنې د کاري کمیټې غړي او د مدني ټولنې استازي د افغانستان په اړه د ژنو کنفرانس کې په بلنه او حضور خوښ
یو ،هغه کنفرانس چې د نومبر په  27او  28نیټه د ژنو په پالدی ناسیونس کې جوړ شوی ؤ.

مونږ د افغانستان په اړه د ژنو کنفرانس د هغو نتایجو هر کلی کوو چې د کنفرانس په رسمي اطالعیه او دوه اړخیزه حساب
ورکولو چوکاټ کې راغلې دي .مونږ باور لرو چې د افغانستان په اړه د ژنو کنفرانس د نړیوال تفاهم د ودې او په افغانستان کې
د اوږدمهاله سولې او نېکمرغۍ د مالتړ په الره کې یو ښه اقدام دی.

مونږ د هغو اړیکو هرکلی کوو چې د کنفرانس په اوونۍ کې د مدني ټولنې د فعاالنو او افغاني او نړیوالو پالیسي جوړوونکو تر
منځ نیول شوې دي .د افغانستان خلک په حکومتولۍ کې د ودې ،د عمومي خدمتونو او پراختیایي نوښتونو مستفیدین دی او په
عین حال کې یې په دې ټولو بهیرونو کې فعال ګډون کړی دی .د پل په توګه د خلکو او دولت تر منځ د مدني ټولنې رول د دې
بهیرونو د راتلونکي موفقیت لپاره اساسي دی .له همدې کبله مونږ د افغانستان د دولت او د افغانستان د نړیوالو شریکانو سره د
ډېرو اړیکو غوښتونکي یو.

ملکي تلفات :د یادونې وړ ده چې د کنفرانس په اطالعیه کې "د بشري کارمندانو د درنو تلفاتو په شمول د ملکي تلفاتو ریکارډ
ماتوونکې سطحې" مسأله یاده شوې ده او له ټولو اړخونو غواړي چې د ماشومانو په شمول د هېواد وګړي له تاوتریخوالي لرې
وساتي او د خیریه کارمندانو رول او ناتړلتوب ته درناوی وکړي .مونږ له ټولو بېالبېلو وسله والو ډلو غواړو چې په غیر نظامي
اهدافو حملې بندې کړي او له هغو تاکتیکونو ډډه وکړي چې د ملکي خلکو د وژنې سبب کېږي .مونږ همدا راز د افغانستان له
دولت او بهرنیو ځواکونو غواړو چې د مقتدرانه میکانیزمونو په نیولو سره په ځانګړې توګه د هوایي حملو په برخه کې هڅه
وکړي چې د ملکي افرادو د وژنې مخه ونیول شي.

سوله :ډېره غټه اړتیا ده چې سره ښکېلې خواوې جګړې ته خاتمه ورکړي .مونږ باور لرو چې جګړه یوازې په یوه سیاسي حل
الره ختمیدلی شي .خو مونږ اندیښمن یو چې یوه "بېړنۍ سیاسي حل الره" ممکن د ښکېلو خواوو بې عدالتیو ته له رسیدو بغیر
رامنځته کړي چې البته دا به د اوږدمهاله بحران حل الره نه وي .له همدې کبله مونږ د سولې د بهیر په متن کې د قربانیانو او د
هغوی د کورنیو د نظرونو اخیستلو غوښتونکي یو .له نورو کشمکشونو تر السه شویو تجربو ښودلې ده چې سوله یوازې هغه
وخت پایښت لرونکې وي چې خلک ورسره وي .له همدې کبله مونږ غواړو چې پر ټولنیز محور والړې سولې رامنځته کول باید
په محلي او ملي سطحه پیاوړی شي.

پر دې سربېره مونږ باور لرو چې د عاید په کافي اندازه تضمین او مناسبو اجتماعي خدمتونو ته السرسی به د کشمکش د کمښت
سبب شي .په همدې خاطر مونږ د اعالمیې د هغه متن چې وایي" :سوله باید د جدي هڅو او اصالحاتو پر اساس نیولو ،همدا راز
هغو اقتصادي او اجتماعي پروګرامونو پر اساس رامنځته شي چې د ټولو لپاره وي".

دا چې کنفرانس له طالبانو سره د مذاکراتو چارې ته اساس ورکړی چې "یوه سیاسي اجماع چې د ښځو په شمول ټوله ټولنه په
کې شامله وي" او "د اقلیتونو اړوند افراد" په کې شامل وي تاکید کړی دی ،زمونږ د خوښۍ سبب دی .مونږ په دې خاطر چې
طالبان د خبرو په حد کې د ښځو د حقونو د درناوي مدعیان شول ،د طالبانو تر ولقې الندې سیمو کې ښځې له اجتماعي ژونده بې
برخې دي او هر وخت د سختو مجازاتو سره مخ کېږي .مونږ په همدې خاطر اندیښمن یو چې د سولې مذاکرات ممکن د بشري
60

حقونو او جنسیتي برابرۍ په ساحه کې السته راوړنې کمزورې کړي .مونږ له دولته غواړو چې ښځې په هغو ټولو دولتي ادارو
کې چې د سولې د مذاکرې مسؤولیت لري ،شاملې کړي ،د سولې د مشورتي کمیټې په شمول چې نوې تشکیل شوې ده.

نړیوال مساعدت :د نړیوالې ټولنې په دې ژمنې خوشحال یو چې د افغانستان د پرمختیایي لومړیتوبونو په برخه کې به
تر۲۰۲۰کال پورې 15.2ملیارده ډالر مرسته کوي چې البته ویل شوې دي او دوام به ومومي او بیا به له افغانستان سره مالي
مرستې کمې شي" .البته زمونږ اندیښنه هغه وخت د مرستو د کمولو په اړه ده چې خلک مرستو ته سخته اړتیا ولري .مونږ
غواړو چې د هر ډول مالي مرستو کمول باید د ځمکنیو واقعیتونو پر بنا وي څو دا تضمین کړي چې د افغانستان خلک ډېر
زیانمن نه شي او خپل ژوند په شرافتمندانه توګه پر مخ بوزي .مونږ د مرستو د اغېزمنتیا په برخه کې د نړیوالې ټولنې د
پرمختیایي اجنډا او ژمنو په برخه کې د دولت د رهبرۍ نه خوشحال یو .په دولتي پالیسیو کې د ټولو د شمول په انکشاف ،د هغه
په شمول چې د افغانستان د ملي پراختیا او سولې په چوکاټ کې او د باثباته افغانستان په اهدافو کې راغلي دي ،د ستاینې وړ دي.
مونږ د هېواد د بېالبېلو سیمو تر منځ د پرمختیایي پروژو د برابر وېش غوښتونکي یو چې لرې پرتې او هغه نفوس چې کمه
پراختیا یې کړې هغوی هم باید په کې شامل شي.
مونږ غواړو چې د مرستو او مساعدتونو په بودجه کې هر ډول تغییر د بوجې د اغېزمن او باکیفیته مصرف په برخه کې باید د
دولت د توانایۍ د ریښتونې ارزونې پر بنسټ وي .د کمبوتاتو په صورت کې مونږ غواړو چې انجوګانې تقویه شي څو له یوې
خوا د خلکو لومړنیو اړتیاوو ته رسیدنه وشي او له بله پلوه د پرمختیایي تلپاتې اهدافو په ترالسه کولو کې خپل رول ولوبوي.

له فقر سره مبارزه :مونږ په اطالعیه کې په افغانستان کې د فقر د ودې او بېکارۍ په برخه کې د اندیښنې په څرګندولو کې
شریک یو ،په ځانګړې توګه هغه وخت چې وچکالي تر نیمایي زیات هېواد کې د خلکو ژوند ګواښوي .مونږ د"اقتصادي،
اجتماعي او چاپیر یالي ،په ځانګړې توګه په کرنیز سکټور کې د شوکونو په مقابل کې د مقاومت د پیاوړتیا " لپاره د بالفعل حیاتي
پروژو وړاندې کولو او اږدمهاله حل الرو رامنځته کولو غوښتونکي یو لکه څنګه چې په اطالعیه کې هم راغلې دي .د زراعت
پراختیا ،د زراعتي ځمکو ښه کولو او د زراعتي – تجارتي پارکونو او حمایوي زیربناوو د پراختیا لپاره پانګونه الزم ده.
څرنګه چې اقتصادي فرصتونو ته د السرسي نیشتوالی د کشمکش له اصلي عواملو څخه دی ،مونږ همدا راز له نړیوالې ټولنې
غواړو چې په زراعتي سکټور او د کار د ایجاد په برخه کې په ځانګړې توګه په کلیوالو سیمو کې پانګې اچونې ته لومړیتوب
ورکړي.

خدمتونه وړاندې کول :مونږ د افغانستان په اړه د ژنو کنفرانس په اطالعیه کې د وړاندې شوي نظر سره موافق یو چې د دوه
اړخیزې حساب ورکونې  ،۲۰۱۸-۲۰۱۷په چوکاټ کې په معتدل مختګ سره باید "ډېر" کارونه د روغتیایي او ښوونیزو
خدمتونو په برخه کې ترسره شي .مونږ په ټول هېواد کې " د ښځو او معلولو افرادو په شمول د ټولنې د بېالبېلو اړتیاوو" په پام
کې نیولو سره د اساسي خدمتونو په ترسره کولو کې د "ودې او ګړندیتوب" د درخواست هرکلی کوو .مونږ د افغانستان له دولته
غواړو چې معارف دې د یو ملي لومړیتوب په نامه معرفي کړي او همدا راز ښځینه ښوونکو ته په لومړیتوب ورکولو سره زده
کړې ته د نجونو السرسي ته وده ورکړي .د فقر لوړې سطحې په ځانګړې توګه د باسواده ځوانانو تر منځ په ښوونیز نصاب کې
د جدي اصالحاتو څرګندویي کوي څومهم کار ته چې هغه " زده کړه د ښه کار په لور" لکه چې په اطالعیه کې راغلي پلې شي.

سیار خلک :مونږ په هېواد کې د بې ځایه شویو او مهاجرو د عاجل وضعیت په اړه د کنفرانس د ګډونوالو له درک سره موافق
یو .مونږ له نړیوالو تمویلوونکو غواړو چې په مالي ډول مساعدت سره د انساني مرستو په برخه کې د ملګروملتونو سازمان
درخواست عملي کړي څو په راروان ژمي کې د بېځایه شویو د خوندیتوب لپاره الزم اقدامات ،همدا راز د وچکالۍ له بې ځایه
شویو سره په راتلونکو فصلونو کې ترسره شي .څرنګه چې د هېواد ټولې برخې د نا امنۍ کړاونه ګالي ،د ورګرځېدو لپاره امن
ځای شتون نه لري .بهرني هېوادونه که چېرته قصد هم لري ،د مهاجرو او پناه غوښتونکو افغانانو اجباري راستنول دې په هېواد
کې د مناسب وضعیت تر راستنیدو پورې ودروي ،تر هغه پورې چې خلک وکړای شي په امن او باعزته توګه خپل وطن ته
راستانه شي .نا امنو سیمو ته د افغان ښځو ،نارینه وو او ماشومانو راستنول یوازې په بېځایه کېدو او زیانمنیدو تمامیدلی شي او
په هیڅ وجه به د هغوی لپاره د عادي ژوند په معنی نه وي.

مدني فضا :مونږ د افغانستان په پراختیا کې لکه څنګه چې د افغانستان لپاره د ژنو په کنفرانس کې هم راغلي د مدني ټولنې او
خپلواکو رسنیو د "مهم رول" د منلو په خاطر مننه کوو چې "د دولت د فعالیتونو د څارنې او ارزونې په شمول ،په سیاسي
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بهیرونو کې د مدني ټولنې د رول" په تاکید سره د دې رول د پیاوړتیا غوښتونکي شوې دي .چې دا د مدني ټولنې د فعاالنو له
خوندیتوب او د بشري حقونو اړوند د ټولو اړخونو د تاوتریخوالي او د قانون د بشپړ تطبیق په اړه اطالعاتو ته له السرسي پرته
نه تر السه کېږي .همدا راز دا کار بې له مالي مرستو نه ترسره کېږي .مونږ د افغانستان له دولت او نړیوالې ټولنې غواړو څو
دا تضمین وکړي چې دا مرستې به له کمولو پرته ،په یوه مناسبه اندازه او له انعطاف سره د اغېزمنو فعالیتونو په برخه کې دوام
وکړي.

مونږ له دول ت او نړیوالو شریکانو غواړو چې د تفاهم د ودې ،اعتماد او دوه اړخیزه حساب ورکولو په خاطر د مرکز او والیتونو
په سطحه د مدني ټولنې او دولتي ادارو تر منځ مباحثې وهڅوي .هغه څه چې په دې الره کې به مرسته وکړي د کارونو او
همغږۍ د شتو میکانیزمونو نوې ارزونه او د پېژندنې وړ تشو موندنه ده.

مونږ د دولت له خوا د انجوګانو د قانون د تعدیل پروګرام چې د ۲۰۱۹کال تر پایه به ترسره کېږي ،هرکلی کوو .مونږ د اقتصاد
وزارت د نیت هرکلی کوو چې ویلي یې دي ،کابینې ته د قانون تر وړاندې کولو وړاندې به له انجوګانو سره رسمي مشاوره کوو.

له فساد سره مبارزه :مونږ په دې خاطر چې یاد کنفرانس "په راتلونکې افغانستان کې له فساد سره د مبارزې مرکزیت" منلی
دی ،هرکلی کوو چې مونږ هم په لوړه سطحه د فساد او د حکومت پر مشروعیت او اغېزمنتیا د هغه د تاثیراتو په اړه اندیښمن
یو .په امنیتي ،عدلي او مدني سکټور ونو کې د فساد پر ضد هڅې تر اوسه ملموس نتایج نه لري .په لوړه سطحه د فساد قضیو ته
د رسیدو لپاره ،مونږ له دولت غواړو چې د نه زغم پالسي سراسري کړي او هغه څوک چې په فساد متهم دي ،بې له دې چې د
هغوی سیاسي ائتالف ته پاملرنه وکړي ،باید حساب ورسره وکړي .د حکومت د ودې لپاره مونږ له دولت غواړو چې اداري
کارونه اسان او روان کړي ،ځکه چې اوسمهال دا چارې پر خارق العاده کاغذ لېږلو او کاغذي سیسټم والړې دي چې په طبیعي
توګه د مفسدو مامورینو لپاره د تېښتې الره جوړوي .ځکه چې د حکومت په پروګرامونو کې "اسان خدمتونه" راغلې دي ،تر
 ۲۰۲۰کال پورې به لس عمومي خدمتونه اسان شي ،مونږ له حکومته غواړو چې په دې برخه کې د ښځو او معلولیت لرونکو
افرادو اړتیاوو ته لومړیتوب ورکړي او تضمین کړي چې دا بهیرونه به په فساد ونه لړل شي .مونږ همدا راز د افغانستان د دولت
او نړیوالو شریکانو غواړو چې پر پراختیایي نوښتونو د خلکو څارنه الزامي کړي او همدا راز د فساد د قضایاوو د تشخیص او
اغېزمنې راپور ورکونې په برخه کې د اجتماعاتو د ظرفیت په لوړاوي کار وکړي.

د ښځو ګډون :د افغانو ښځو د پرمختګ منلو سره سره ،مونږ د اطالعیې دا وینا ښیو چې "د ښځو اجتماعي – اقتصادي اړتیاوو
ته د رسیدنې لپاره ،همدا راز پر نجونو د تاوتریخوالي سطحې ته چې د نړۍ تر ټولو لوړ حد کې راځي ،ډېر کار په کار دی".
مونږ باور لرو چې جګړې او فساد د ښځو پر وضعیت ډېرې اغېزې کړې دي او په همدې خاطر هغوی باید له دې پدیدې سره د
مبارزې لپاره په ملي هڅو کې فعال رول ولري .مونږ د ښځو ،سولې او امنیت په اړه د افغانستان د عمل ملي پروګرام د بشپړ
تطبیق غوښتونکي یو او له نړیوالې ټولنې غواړو چې وړ مالي او تخنیکي مرستې چمتو کړي .مونږ په اطالعیه کې د " د جزا
قانون پر بنسټ د تاوتریخوالي د له منځه وړلو او ناقضانو ته د مجازاتو ورکولو او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالو قانون د
موادو پر بنسټ" د " ډېرو ملموسو اقداماتو" په تاکید کې شریک یو .مونږ فکر کوو چې د ژنو د دوه اړخیزې حساب ورکونې
چوکاټ له  4.2شاخص سره چې وایي څلوېښت تنه ښځې څارنواالنې او اته تنه ښځې قاضیانې باید د ولسوالیو په سطحه تربیه او
استخدام شي ،یو کمزوری هدف دی ځکه چې عدالت ته د السرسي او تحصیل لرونکې ښځې د السرسي وړ کولو په برخه کې د
ښځو اقتصادي ستونزې تر هغه هدف ډېرې سترې دي .مونږ فکر کوو چې په ټولنه کې د ښځو د رول د اغېزمنې ودې الره
همغه په مجموع کې "جنسیتي" مسایلو ته رسیدنه او له نارینه وو او هلکانو سره همکاري ده.

انتخابات :مونږ په وروستیو پارلماني ټاکنو کې د خلکو حضور ستایو ،سره له دې چې د  ۲۰۱۴کال د ولسمشرۍ ټاکنو کې
ګواښونه او تقلب لیدل شوی ؤ ،بیا هم خلک له کورونو راووتل او رایه یې ورکړه .مونږ باور لرو چې دولت باید د دې عمومي
اعتماد درناوی وکړي او په دې برخه کې له اطالعیې سره موافق یو چې وایي" د ۲۰۱۹کال د جمهوري ریاست انتخاباتو او
نورو متوقع انتخاباتو لپاره دې اغېزمن چمتو والی ونیول شي څو شفافیت ،اعتبار ،حضور او د انتخاباتو امنیت تضمین شي".
مونږ له همدې کبله د افغانستان له دولته غواړو چې د بریښنایي تذکرې سرتاسري صدور دې پیل کړي چې د احتمالي تقلب د
کمښت سبب کیدلی شي .مونږ له دولته غواړو چې انتخاباتي بنسټونه او اړوند قوانین اصالح کړي څو قوم محور سیاست بند
شي .دولت باید دا تضمین وکړي چې هیڅ دولتي کارمند به په ازادو او عادالنه انتخاباتو کې مداخله ونه کړي.

62

په نتیجه کې :د افغانستان خلک له وېرې ،فقر او بې عدالتۍ پاک سوله ییز ژوند وړ دي .د افغانستان دولت ،نړیواله ټوله او
مدني ټولنه باید یو د بل تر څنګ هڅه وکړي چې داسې کارونه تضمین او د حصول وړ شي.
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