
   
 

 

 
 

راتلوونکي  : د واد ېه
افغان مدني  پاره دله
 ې انګوی سنار ېولنټ

  



   
 

 

 وړاندیز

د پخواني ولسمشر اشرف    خهڅ  وادېله ه  ه،ېټمه ن  ۱۵پر    ېاشتیم  ستګکال د ا  ۲۰۲۱د  
  او ړ پ  ینو  وی  ې سره، په افغانستان ک کولو  ترالسهد واک    ېاو د طالبانو له لور په وتو  غني  

   .  ړ ک  مخ سره ېراتلوونک باوره ېب له وادېه او خلک  ږ زموشو. دغه  بدلون   لیپ

   ې ی  ې ک  څپه تر   ېچ  شول  زمنېاغ  خونهړ ا  لېالبېد ژوند بد افغانانو  حالت    ندګر څپه دغه نا
  د   ېک  وادېه  په   ېچ   ده  ې ک  حال   ېداس  په   دا.  شول  ړا  ته  ودو ېښ پر   وادېه  د افغانان    ونهګزر 
نامنظم   ول ډدغه   .ید  یشو   یلګالترین  هم   وضعیت  معیشت   د   او   ژوند  ی نځور   افغانانو  ېپات

درک    یوالګرنڅ  ګشي د پرمخت  ی سره کول  ۍفعاالن هم په سخت  ېولنټله امله د مدني    حالت
   . يړ ک

افغان    ېی  ې ک  څ په تر   ې چوه    ایتړ ا ته    ءفضا  ې داس   ېوی  ، ېک  ا ڼر   په  تید دغه نوي واقع
پر مدني   وادېبیا د دغه ه رهېپه ت افغانستاناو نوي بدلونونه او پر  شي ولټرا  سره دینفعان

په    هړ د ساتلو/ دوام په ا ېولنټد مدني    ې چ  ې حال ک  ې په داس د هغو عواقب وارزوي.    ېولنټ
  ، ڼېد تشکیل ب  ېولنټمدني    د  خو،  توافق شته  ځفعاالنو ترمن  کیلوښ   یر ډېد    ېافغانستان ک
الهم د نظرونو    هړ په ا  واليګرنڅ  کوړېا   د  ېی  سره  چارواکیو  بالفعلهبیا له    رهېتفعالیت په  

 . یاختالف موجود د

 ن یمتخصص  ا یمشران    ېولنټد مدني    ې، چیمټافغانانو یو  تنه    ۳۰د    ږمو  ې، چ وهمدغه المل و
 دونکوېپاره د بدللهنکي  ود راتلو  ېولنټد افغان مدني    ې چ  ه ړ وک  هړ کېپر   دي،   شامل   ېکپه
ک  وهیپه    انوګوینار ېس  ا  نکیووراتلو  ممکنه  د  وڅشو،    کیلښ   ېپروسه  سناریو    هړ په  یوه 

 .  وړ ک تهځرامن

  د   ایيښ   ېچ   ړېک   ور ځان  ېراتلوونک  ېتوپیر لروونک  ې سره داس   هګډپه    یم ټ  وید سنار   ږ مو
  ، ونیسو   ې ک  پام  په   شو،  مخ  ورسره  ایي ښ   ې چ  موارد   احتمالي   هغه  و څ  تر  واوسي   ړ و  منلو

  ولرو.  ز ېاغ ېاحتمالي مواردو باند نوځېپه  ېچ وېږ وتوان  ېد په او وړ کار یورسره ع انځ
او د مدني  درک شریکول او پراختیا    د   اوونوړ د بدل شویو ت  ې ک  وادېه  هدف په  ګډ   ږ زمو

 د بیا رهېت  په ېراتلوونک  افغانستان د ېانګسناریو  دغه. ید تعبیر  هغو د ېک برخه په ېولنټ
  ول ټ  ږمو  چاره  دغه.  وشریکو  موخه   په  کولو  تهځرامن  فکر   انتفادي  د  خه ړ ا  له  ېولنټ  مدني

  ي ښراب  تیاړ و  کولو  تهځرامن  تفکر   ستراتیژیک  د  ې ک  برخه   غوراوي  وونکیوګنن  راتلوونکیو  د
   شو.   ړ او پوهاوي سره پر مخ ال وګپه خالصو ستر  ېمند یو چاو هیله 

 کیالسل

 نومونه  ونوالوګډ ولوټد 

  



   
 

 

 ه زیسر
 

تنو ژمنو او  ۳۰د  ېولنټد افغان مدني “ېانګوینار ېنکي س وراتلو ېولنټ: د افغان مدني وادېه
د جنسیت، سن    هګله قومي، ژبني، سمتي، مذهبي او همدارن  ېاندو فعاالنو له لوري چ   ڼرو

  اسپورا ډیافغان    ينواو    نيپخواد    ې چ  یتوپیر لري، تشکیل شو  سره  خهړااو تخصص له  
د    ې ک  ټ شامل دي. هغوي په دغه ریپور   ېکهمکاران هم په  یدننه د هغو  ېک  وادېاو په ه

سناریو شویو  سناریو  انوګمعرفي  توحیدوونکي دي. دغه  او  مدني    ېانګلیکواالن  افغان  د 
د همکارانو په مشورو او د درک او  تجربو    یدننه د هغو  ې ک  وادېاو په ه  یوړ غ یمټد    ېولټ

د آوازونو په    ید هغو  رټیډاو یو ژمن او وفادار ای  ېد شریکولو سره چمتو او تدوین شو
 ده.   ړېمرسته ک ېد متن په لیکلو ک انوګاو تأیید سره د سنارویو دېږ ل

حضوري مرکو  په    ېپاره د نظریو شریکولو په برخه کله  ولوړ جو   انوګوید سنار   یم ټدغه  
شو. دغه بهیر    ولټسره را  ېروزنیز ورکشاپ ک  نيځور   هځسره په یوه پن  کیلتیاښ په    ېک
  ې ولنټد مدني   ېالمل شو چ  ېد د  ،یبهیر « په نوم نومول شو  انوګسناریو  لوېالبې» د ب  ېچ

خپله  په  ې پاره چله  ولوړ پاره د سناریو جود راتلوونکي وضعیت له هګډپه    روپګفعاالنو یو  
د هغه سره د تطبیق   ېدا چ   ې. د دغه بهیر هدف نه یواز يړ برخه دي، همکاري وک  ېد هغ

په راتلوونکي مسیر    ېد درک او پوهاوي بلک   خهڅ وضعیت    ېپاره د بدلون په حال ک له
   الرو موندل دي.  پاره د حلوضعیت بدلون له زلروونکيېاغ ېباند

په راتلوونکي کلونو    ایيښ   ېاحتمالي داستانونه دي چ  هړ په ا   هڅد هغه    ېانګوینار ېدغه س 
پوهاوي   هړ شي او د اوسنیو واقعیتونو او کلیدي قاطعیتونو او نه قاطعیتونو په ا  ښپی  ېک
  ړو   ېاندوینړ شي او نه هم د و  ښ پی  ایيښ   ې ده چ  اندوینهړ و  هړ په ا  هڅ. دا نه د هغه  ید

   باید ترسره شي.  ې ده چ ۍپالیس 

  ې ولن ټد افغان مدني  دي،    ېندګر څاو    ېر بمعت  ،ېوونکګنن  ،ېوندړ ا  ې چ  ېانګوینار ېدغه س 
  ه ړ په ا  واليګرنڅ او تکامل    نوړ په کتو چمتو شوي او د راتلوونکي کته    تیاوسني وضع

له تصوراتو او انتظار   ږ زمو  ېچ  دي  داستانونه   تصوراتو  وروستیو  د  روپګ  د  اددي.    ېکیس 
او    ونوګد شته نن  ېاندړ پر و  ېولنټد افغان مدني    هغه.  په پراخه کچه دياو    هړ په لو  خهڅ

پاره له ممکنه حل  له  ېراتلوونک  ښېاو د   یانعکاس د  ی رغانده او پرانیست  هړ فرصتونو په ا
 کوي.   ړ مالت خهڅ الرو 

  ت ی وضع  ندګر څاو نا  توپیر لروونکي  چلي،ېپ  وهیپه    ر،څې په    تید افغانستان اوسني وضع
ه  شي   ی کول    ولړ جو  ویسنار د    ېک ویروونکي   وادېد  او  احتمالي  له  ته  واقعیت  اوسني 

شي،    یکول  ېانګ. سناریويو   ور ګټپاره  په پراخه کچه د لیدلوري پراختیا له  خهڅمسیرونو  
  ې ک  ولوځرګاو عاملیت حس را  ېاحتمالي الرو موندلو او د هیل  لوېالبېد تخیل پراختیا، د ب

 ولو ړ داستانونو جو  ر ېد یو زیات شم  هړ په ا  ېد راتلوونک  ره،ېسرب  ې. له ديړ مرسته وک
پرته د راتلوونکیو فرصتونو امکانات   تیاړ ته له ا  ړېژمتیا او هوک  موقعیتونو    یوګړ انځدنده  

شو  هم نه  هڅـ که    ېراکوي چ  تیاړ ته د دغه واقعیت د درک و  ږ مو  ېانګبرابروي. سناریو
شو له هغه سره   یـ خو کول  وړ ک   رولټکن  ې یا ی  و ړ وک  اندوینهړ و  هړ راتلوونکي په اد     یکول

 .  ولر و ېورباند زېاو اغ وړ کار وک

 مراجعو   کیلوښ   او  وندوړ ا  ېک  قضیو  په  ېولنټ  مدني  افغانستان  د  موخه  انوګد دغو سناریو
  مدني   دننه  ېک  وادېه  په  ایيښ   ېک  کسانو  دغو.  دي  ولڅه  بحثونو  او  اقداماتو  عملي  د  ېک

  دغه   ېر ېچ  که.»  وي  شامل  سازمانونه  ېولنټ  الملليبین  هګهمدارن  او  دیاسپورا  فعاالن،
  ی کول  کار   ه څ  شي،   هښ پی  سناریو   دغه   که  او   ولري؟«  ې معن  هڅ  به  ته   ږمو  شي،  ه ښ پی  سناریو

  بحثونو وڅ  په  پارهله  سناریو  ېهر   د  سره  پام  په ته  مسائلو   ولرو؟«  به  غوراوي  کوم  شو؟
  زیات   یو  »  ې چ  ونیسئ  ېک   پام  په  دا   سره  کتو  په  ته  ګېولټ  انوګسناریو  د  ېچ  دا  دویم  او
 . شي پیل  سره  شو؟« یکول ه څ ږ مو سره پام په ته راتلوونکیو  احتمالي ر ېشم

 



   
 

 

 کتنه  ته انوګویسنار 
 

ده، په همغه اندازه لیکه  برخ  ېاو بنامعلومه    ېراتلوونک  ېولنټني  مدد افغانستان    ې چ  ومرهڅ
 ینو ځفعاله ده خو د طالبانو او    ولنهټمدني    ېچ   ې معن  ېقاطعتونه هم شته دي؛ په د  ېینځ

 وي. الر به آسانه نه  ګامله د پرمخت   ېله همد  ړیک   ز ېاغ  ېوربانداقداماتو     وادونوېنورو ه
    
ته السرسي،   وړ کوضعیت، اطالعاتو او زده وښځد  ېپه هغه ک ېابهامات هم شته چ ېینځ

  ې ی رهډېتر   ېانسجام هغه ابهامات دي چ ولنیز ټد افغانانو هوساینه، د تاوتریخوالي کچه او 
 .  ید ړیسره مخ ک   نوېښ له اند یمټد سناریو 

  
شته. د سناریو    ېالر   ېپاره زیاتله   ېاحتمالي راتلوونک  ګپرمخت  ېولنټد افغانستان او مدني  

 دي.   يړ غوره ک هګهغو په تو وښ  ولوټپاره تر له نوټمورده د دغو پل لور څ یمټ
 
 
 
 
 
 
 
 

. دغه داستان » که ویره،  یداستان د  یوونکښ اوګ، یو  ېپرد  ۍک ړ د ک  ،ېسناریو ک  ړۍپه لوم
تمرکز    ېباند  انوګشي« موضوع   ښبه پی  هڅشي،    ودل ښ ې پر   یاو تاوتریخوال  یوال  هښ وګ

 لري.  
  

منزوي او د   ر څېپه    ټېکو  ېبند  ېیو  الهم د، افغانستان  ېپرد  ۍکړ د ک  ېپه دغه سناریو ک
د خلکو   ځدننه هم د یو بل ترمن ېک وادېاو په ه  ید وادېجال ه خهڅ وادونوېله نورو ه  ړۍن
 ېته د نه پاملرن تنوښ غو ېولنټ ېیوالړ حکومت د اتباعو او نبالفعله  شوي دي. ېپر  ېکړېا

  ی او محدودو سیاسي او مادي سرچینو ته السرس  یشو  ژندلېپ  یدله امله الهم په رسمیت نه
ه د  سر   ونوټبنس   ولوټاو له    ید  ېافراطي عناصرو په الس ک  او  لري. حکومت د توندالرو

ژوند    ني ځد ور   ېپه پایله ک  او لري    خهڅ له اسالم    ې ی  یدو  ې عمل کوي چ   ټ پر بنس   ه څهغه  
  محدود او خدماتو ته السرس    تیاووړ ا  نیوړ د ژوند لوم  او  يشوپه براخه کچه خراب   طیشرا

.  يځرګاو تاوتریخوالي المل    ۍمنښ د   ،ېد ویر   طیباالخره دغه ناهیلوونکي شرا  ې چ  ید
 له امله   زیاتواليد    یاو تاوتریخوال  وګړ د ج  ځقومونو تر من  د  او  ایپراخت  ۍر ګتره  د  ایيښ 

 سره وپاشل شي.   وادېه ېکال پور  ۲۰۳۰تر 
  

 
 
 
 
 
 
 

له    ې تشریح کوي چ  افغانستان  یوه  ې داس   ګېانړ و  ا ڼر   د   ه ځدویمه سناریو، د دروازو له من
د    ر ډېسره    ځې نن ور  توپیر لري.  له  یر ډېزیات    ۍ کړ لروونکي ک   ېپاره د پردافغانانو 

خو په    یحرکت سوکه د. په کمه کچه بدلون شته،  یاحساس شته د  ان ګد خپ  ه ګپه تو  ېخون
 .  اشي ر   ته خوا دننه ګېانړ و اڼد ر  ې چ شته  ېچول ېینځهم   ېپردو ک

 
ک سناریو  د  بالفعله  ې په دغه  په  د    ې چ  یتوانیدل  ېحکومت  مخالفانو  سیاسي  او  د خلکو 

خو    نسبي   ې ک  وادېساتلو سره په ه  ېد افغانانو د هوساین  ې کچه ک  هټېټافکارو، نیوکو،  په  
  ې چ   يېږ هغو مدني فعالیتونو ته اجازه ورکول ک  ېیواز   آرامي حاکمه واوسي.   ېماتیدونک

  تیا ړ و  ، ېتنښ غوولري، له هغه پرته د حق  اوړ د خلکو د ژوند بقاء سره ت  ولډپه مستقیم  
  ینو ځپه  وادې. د هلرينه جواز هګفعاالیتونه په رسمي تو رڅېکرو او تعلیم په  زده ،ېونړ لو



   
 

 

ک مدني    ېسیمو  چ  ېولنټد  کوم    ېفعالیتونه  ته  پی  ښ واګحکومت  حکومتي   وي،ښ نه  د 
د مالي مرستو  وادونهېبسپنه ورکوونکي ه  ېچ  ېحال ک ېدي. په داس  ړ چارواکیو د منلو و

د افغانستان په کورنیو   ېکچ  ېر ډېتر    وادونهېکوي، نور ه  ار ګین ټپر اصالحاتو هم    ګنڅتر 
 کوي. هډډ  خهڅله مداخلو   ېچارو ک

  
 
 
 
 
 
 
  

 
  ې ژوند تجربه کوي. د دغ ړو ت ښ افغانان ستونزمن خو د پای یر ډېد دغه وضعیت له امله 

 .يږ یټراوخو شي ید یک ېشته چهم  ېلتیاوګترین ېر ډې ېالند ښښتر پو ېسول ېظاهر 
شي د    یدي. کید  ېاو بدلون باد سره مل نیستو پردوله پرا ېانګیوسنار  ې ملور څاو   ېیمېدر 

  واد ېه  د  ېک  هغو  وړ دوا  ې چ  وړ ک   ور ځان  ې یو وخت ک  ېعناصر په داس   انوګدغو دوو سناریو
 یو ړ لوم په ر،څې په انوګسناریو نورو دوو د. لري رول فعال ولنهټ مدني ېک ېراتلوونک په
 ولنهټمدني    ېک  ېانګسناریوغو  د  وړ دوا  ېک  حال  ېهمد  په.  وي  ستونزمن  ر ډې  طیشرا  ېک

 ېراتلوونک  ېبدلون لروونک  ېبلک   ت،ڼګښ یټپه    تیاووړ ژوند ا نيځد افغانانو د ور   ېنه یواز 
حکومت پر   بالفعله  فعال رول لوبوي. د بدلون باد، دغه فشار د  هم    ې فشاربرخه کد  پاره  له
  ولوټد  ېپرده ک ېپه پرانیست ېچ ېحال ک ېخپلوي، په داس  هڼب ونڅیو ولسي پاد   ېاندړ و

مرسته کوي. له دغو    ېک   ګپه پرمخت  وادېد ه  ې ده چ  ۍبحثونه هغه ستراتیژ   ځلورویو ترمن
.  ي ېږ ته نه رس   یسره پا  ېاسانه او هوسا راتلوونک  انه، ښ یوه هم له رو  خهڅ  انوګسناریو

پاره د  له  ېراتلوونک  ېیو   ې د داس   ې پرد  ېوریز ځان  ېد بدلون باد او پرانیست  ،ېسره له د
 .  ورويځان یوالګنر څتشکیل  ېولنټمدني 

حرکت او  سره،    یدوځته دننه د باد خو   ېنخو  کیدو او  ستل یپران  کیوړ کد    لکه  د بدلون باد 
حکومت د خپلو اتباعو حقوق   یلړ ناکاره او ت  بالفعله  یو    ېبدلون شته. په دغه سناریو ک

نه  او  کولمحدودوي  ا  یشي  وکړ د خلکو  رسیدنه  ته   په  وخت  د  وضعیت  دغه.  يړ تیاوو 
  رهبران   ېولنټ  مدني  افغان  د .  يېږ ک  المل  ۍنارضایت  د  خلکو  د  کچه  پراخه   په  سره  دویر ېت

  دغه   ې چ  کوي  مرسته  بهر  او  دننه   ې ک  وادېه  په  دي،   ښځې   ې ی  یر ډې  ې چ  انتظام  زناکېاغ
  حکومت   ېچ   ېحال ک  ې شي. په داس   هلبد  تځښ خو  ولنیز ټ  یو  پر   پارهله  بدلون  د  نارضایتي

بدلون    ې الهم فرصتونه شته چ  ته پاره ، خو دغو فرصتونو لهراولياصالحات    پارهلهد 
  په ته    وادونوې ه  یوډوناګپراخه کچه  په    خهڅ  ېله سیم  ره،ېسرب  ېکوي. له دعملي اقدام نه

هم له    وادونهېنور ه  ېچ يېږ المل ک  ېپراختیا د د  تاوتریخوالي  ۍر ګترهد  سره    ولډبالقوه  
بدلون   په د  يړ وک  ړ مالت  خهڅ دغه  بدلون د    ېکال پور  ۲۰۳۰تر    هګتو  ېاو  انقالبي  یو 

 . شي وګاحتمال تر ستر 
 

د درک،    هګلیدو په موخه د پردو پرانیستو په تو  ې منظر   بهر   د   ، ېسناریو ک  ۍپه وروست
له   کوړېا لیدو  بدلون  په وده واو  ب  الروځشتون لري. د من  تیاړ پاره مخ  سیاسي   لوېالبېاو 

جو رهبرانو  کوچن  هړ جریانونو  پخالین  لهډ  ۍیوه  اترو،  خبرو  جو  ۍد  پاره له  يړ جا ړ او 
 .   يېږ ولټرا
 

توپیر لروونکي لیدلوري او د    هړ په ا ېراتلوونک  وادېد ه ې ک یوړ غ  ې لډ ې هم د دغ ه څکه 
طریقه    ه ښ   ولوټپاره تر  له  ګاحساس شته، خو د یوبل منل د پرمخت  ۍد بدبین  هړ په ا  ر ېت

  ې د پراخ   وادېشي ه  یخو کول  یسوکه د  بهیر  ېینپخالهم د خبرو اترو او    ه څکه    .يګڼ
 . يځبوپر لور  ېراتلوونک

 
اترو آسانتیا او  زمین  کیلښ المللي  بین   ه څسره ه  ېپه مداخل  ې برابرو ک  ېلوري د خبرو 

د حقونو    طیشي. د افغانانو د ژوند شرا  هړ پر مخ ال  ۍدغه پروسه دافغانانو په مشر   ېکوي چ
د    هګپه تدریجي تو  ېالر   انسجام له  ولنیز ټته د السرسي او    تیاووړ د زیاتوالي، د ژوند ا 

 پر لور درومي.   واليهښ 
  



   
 

 

 جدولییز پرتله
لروونکیو    په توپیرو  هغه  پارهدرک له  ندګر څ بحث او    هړ په ا  پیچلي چلندونوامله د دغه    ېیو ترکیب یاهم بله سناریو واوسي، له همد  انوګطرحه شویو سناریو  لوروڅد    ېراتلوونک  ایيښ 

 ده.   ېنسخه پرتله شو ېعناصرو یوه ساده شو ید کلید انوګد سناریو ې جدول ک ېویشو. په الند انوګسناریو
 
 ې پرد ېستیپران تونهځښولسي خو ا ڼر ېله الر درزونو د  ېپرد 

 ماهیت  ویسنارد 

  ه څماهیت    وینارس  ېدغ  د
  ؟ید

 کمیتحا  اليیاو س  ېر ېود 
کیدو المل  تفرقه او اختالفات د پاشل 

 يېږ ک

 پارهله  ساتلو  ثبات  د  تښ پای  یماتیدونک
 د  کچه  هړ لو  په  مل  سره  درزونو  له
 . يېږ ک المل رولټکن

  له   یدوګتن  خهڅ  تیله وضعخلک  
  پاره له   بدلون  د  حکومت  د  امله

 يېږ ک منظم

جو د  بحثونه    ې سول  او  يړ جا ړ سوکه 
 يېږ ک المل زیاتوالي تګښ ینټ

 نهیاوپخال ړیجا ړ جو ت ځښ خو ز یولنټپاره بدلون له محدودیتونه او ړیجا ړ نه جو ې ماتاو  هړ شخ ېنګړانځ کلیدي 

 ۍ او ستراتیژ ېموخو نفعاالد کلیدي 

مدني    ۍنړلوم  ېولنټد 
  موخه

مدني   ء او ژغورنه بقا  او  افغانانو  لوم  ېولنټد    یو ړ د 
 تأمین  تیاووړ ا

 تشکیل  ېولنټ هټد پراخ بنس  ن یتأمد بشري حقونو 

مدني   لوري له    ېولنټد 
شو  ېمسلط  ېکارول 

 ۍستراتیژ

مالتبین پوهاوي   ړ المللي  د  او 
 یزیاتوال

 

ه   او   فعالیتونه  ټپ  ېک  وادېپه 
  له   کول،   ېاندړ و  خدماتو  غیرسیاسي 

 تنهښ غوحق دوامداره بهر  وادهېه

خو   د   او  کیدل  تهڅرامن  تځښ د 
 کیدل  ېاندړ و خدماتو

سول اترو،  خبرو    او   ،ګښټینټ  ېد 
 پارهله  مذاکراتو  غیررسمي   او  رسمي

 ونهړ جو تیاړ و
تره  ېنړک  ګړېانځد حکومت   مخالفو    نورو   او   ریزوګد 

  ې پخالین  نه   او  رول ټکن  د  لوډ  وسلوالو
 څې ه جدي دوامداره پارهله

من  د  ېالر   له   آسانتیاوو  مهالهځد 
 څېه پارهله ساتلو ثبات ماتیدونکي

محافظه کاران د نه پخالکیدوونکي  
 کوي  ار ګتین  ېوضعیت ساتلو باند

 بحثونو  لور   پر   حکومت  ونهګډولټد  
 پراختیا  ړمالت د او ونګډ ېک

  فعاالنو  ېولنټالمللي د بین
 اقدامات  مشخص

  بالفعله د    وادونهېبهرني ه  ر ېیو شم
د   سره  وسلوالو  مخالف  حکومت 
مرسته   تجهیزاتو  نظامي  او  مالي 

 کوي 

  د   ېک  برخه  په  وضعیت  وښځد  
  خلکو   د  فشار،  پارهله  بدلونونو  محدودو
 مالي پارهله کولو پوره تیاووړ ا  اساسي
 ې مرست بشردوستانه تمویل،

تأمین   مرستو  مالي  د  لهد  پاره 
الر  له  کولو  وضع    ې شرطونو 

پاره  له  زېاغ  ېحکومت باند  بالفعله  
له   تأمین،  سرچینو  مالي    بالفعله د 

  خه څ تځښحکومت یا مقاومت خو
 ړ مالي مالت

مشارکت، د مالي سرچینو تأمین،   ړ لو
پاره د بستر چمتو کیدل، له  د بحثونو له 

  او  ونهړ جو تیا ړ و ، ړ مالت خهڅ پراختیا 
  ی اځ  پر   یاځ  واکونوځ  ساتو  سوله  د

 کول



   
 

 

 میشتو خلکو تجربه ېپه افغانستان ک

عمده   ت یوضع وښځد    نالوستي،   فقر،  ولډپه 
  شوي،   پلځ  ،یوال  هښ وګ  ارتیا،ګوز 
  د   هګتو  ېزیاتیدونک  په  مخ   په  او

  تر   توښ ن  او  تاوتریخوالو  وسلوالو
 کول  پورته وسلو د ېالند ز ېاغ

   او   یالسرس   محدود  ته  کار   او  وړ کزده
  تجربه   تاوتریخوالي  کورني  او   فقر   د

 کول

زده او    السرسي   د  ته  و ړ ککار 
  مقاومت   د   او  یوالهښ   تدریجي

 . رهبري ت ځښ خو

 شویو  مارلګ  کیلوښ   د  ېک  ونوګیالوډپه  
 یوګړ و   لروونکیو  و ړ کزده  د   ېک  کسانو
 یزیاتوال

  ته   تیاووړ ا  خوندیتوب  او  نیوړ د لوم د افغانانو هوساینه
  دوامداره   په  او   یالسرس  یکمزور 

 ګ ت لور  په لتیاګدترین هګتو

 بدو  په  ېک  یوړ لوم  په  يګړ و پرته   ېکیدل خو له هوساین  ېژوندي پات
 په  خو  کوي  ژوند  ېک  طویشرا

  لور   پر  واليهښ   د  ولډ  تدریجي
 درومي 

زیاتیدونک پر    ، یوالهښ   هګتو  ېمخ 
 منتیا ډاډ او خوندیتوب

نظر او    ته   ویمعلوماتو 
 یالسرس

ب ته   انید  معلوماتو  او  نشته  ازادي 
 یدمحدود  رډې یالسرس 

رابلل محدود    وډد بیان ازادي او د غون
السرس  ته  اطالعاتو   ولوټد    یدي، 

دله محدود  رسن  یپاره  پراخ    ۍ او  تر 
  د   ۍ رسن  ېولنیز ټاو    ېمحدودیت الند

 دي  باوره ېب بریده تر  امکان
 

غون او  ازادي  بیان    رابلل   وډد 
  د   ۍرسن  ېولنیز ټ  خو  محدود

 دي ړو السرسي
 

ب غون  انید    د   آزادي  ولوړ جو  وډاو 
 ده  ېک  حال په پراختیا

  روپي ګ او فردي د ېلتیاو ګشته ترین نژادي توپیرونه
 يېږ ندګر څ را هڼب په وګړ ج

  ی لروونک  توپیر   سره  قومونو  لوېالبېله ب
 يېږ ک چلند

حت توپیرونه  تر    یقومي  امکان  د 
  کلیدي   په  او  يېږ ک  تهښ ارز   ېحده ب

 ېمناسب  د  ېک  نیونو  تصمیم
 پرته حضور  او ۍاستازول

 

 د او ندګر څرا هویت قومونو لوېالبېد ب
 ي ځر ګ  ړ و بحث

 

  



   
 

 

 ېپرد کیوړد ک

د وخت   او تیاره او منزوي وي ، ېلړ ت ول ډ ړبشپ په  ېچ  ئړ ک  ور ځخونه ان  ېیوه داس 
 کم احساس شتون لري.   رډې ي،ښېږ بهر پی ېچ  هړ په ا هڅیا هغه 

 
 څخه   ېوادونوله نورو ه  ړۍاو د ن    ګوښه  ړلې،ت  ېافغانستان د یو  ېپه دغه سناریو ک

  ړېکېرغانده ا  ځمندننه هم د خلکو تر   ېک  ېواداو په ه  ینیول شو  ېپه پام ک  ېوادجال ه
 ېوادوالو د ه  ېچ  ید ته حاضر نه  ېحکومت د  بالفعله    ېپه دغه سناریو ک  دي.  ېمحدود

په رسمیت    الهمخوا  له  ړیوالوامله د ن  ېشي له همد  یمته تسل  ښتنوغو  ټولنې  ړیوالېاو ن
محدودو مالي او سیاسي    ېچ   ېږيالمل ک  ې. دا په خپل وار د دیشو  ېژندلپدی  نه  

د هغو افراطي    ګهرهبري او اداره په عملي تو  ېوادولري. د ه  ی سرچینو ته السرس 
ترسره    ټ د خپلو هغو لیدلوري پر بنس   ې چار   ټولې   ېده چ   ېلویدل  ې په الس ک  وعناصر 
په  یطژوند شرا ځنيد ور  ېپه پایله ک . لري څخهتفسیر  لهاسالم  د ېی یدو ېکوي چ

دغه    ې چ  ېږياو خدماتو ته السرسي کم  ړتیاووا  ړنیود ژوند لوم  ېږي،پراخه کچه خراب
په   عناصر  ویر   ېک  ټولنهناهیلوونکي  المل    ښمنۍد  ې،د  زیاتوالي  تاوتریخوالي  او 

په زیاتوالي    ښتیي توکیو د مؤلدو توکیو او کوکنارو کد نشه  ګه. په دوامداره توېږيک
په   وسله   ېک  ېواده  ټولسره  پر ضد  طالبانو  زیات د  فعالیتونه  امنیت    ېچ  ېږيوال  د 

  ې. په پایله کېږيزیاتوالي المل ک  ېرشویو کسانو د شم ځایه  ېخرابیدو او د کورنیو ب
 ګړو د تاوتریخوالي او ج  ځمنتر د قومونو     ګهاو همدارن  ګواښونو  ګریزود تره  ښایي

 وپاشل شي.  ېواده ېک  کال ۲۰۳۰زیاتوالي له امله په 



   
 

 

 ېشمهالو
 

په   ېک  ړېکوحکومت ابالفعله  له نورو برخو سره د افغانستان د    ړۍد ن  ېکال ک  ۲۰۲۲په  
رامن بدلون  خوا په رسمیت  له  ېوادکوم ه   څشوي او حکومت الهم د هی  ځتهمحدوده کچه 

مهاله . په همځيته نه را  ېواده  ېمرست  ېمرستو پرته نور   ړنیو له بیاو    یشو  ېژندلپ  یدنه
په   ېوادد ه ېښيته ورته پ ېبریدونه او د مرګيځان ې،چاودن ی،تاوتریخوال ګریز تره ګهتو
د    ېک  ېوادپه ه  ېاو په پایله ک  ېه ستونزمنه شون. کارموندېږيترسره ک  ېسیمو ک  ېالبېلوب

سیس  ارز  ېستونز   ټمبانکي  پیسو  ملي  د  امله  له  محدودیت  فعالیتونو  اقتصادي    ښت او 
الهم د   نانافغا  ېره،سرب  ړېکوا  ګریزوسره د محدودو سودا  ېوادونوله نورو ه .ېږيراکم

دغه الملونه    ېپه پایله ک  ېله ستونزو سره مخ دي چ   ېتوکیو په پیرک  ړتیاوړ ا  ړنیوخپلو لوم
دننه  ېک ېوادکوي، په ه ړ وتو ته ا څخه انستان له افغ والېواده تنه هاوومیاشت په سل ههر 

 . ید ړولیغو یفضاء سور  واليګوښهاو  ۍناهیل یرې،د و ېاو بهر افغانانو ژوند باند
 
 
 
 
 
 
 
  

والو د مدني اعتراضونو او وسله  ېکسیمو    ېالبېلوپه ب  ېواداو اقتصادي ناورین د ه  ۍناهیل
 . ېږيمبارزو المل ک

  
 ې الند  څار تر  ګهپه شدیده تو ښوونځي  ې چ  ېحال ک  ې په داس  ې ک ړیو کال په لوم ۲۰۲۳د 

له شپ  بالفعلهدي،   پرانیستي دي او د   هم  ټولګيپورته    څخه  ږمحکومت  د نجونو پر مخ 
بیاکتنه   ډول  ېپه داس   ېکچو ک   ټولوپه   ېتعلیمي نصاب باند  ښوونځیود  پوهنتون په شمول  

  ښځینه د    ېک  ښوونځیوپه    ېي. په پایله ککو  ټینګار   ډېر   ړوکپر دیني زده  ډېرهتر    ېچ  ېږيک
 . ېږيراکم ګهتو ړ کوونکیو شتون په پام واو نارینه زده

ته د کار    وښځحکومت د تعلیمي نصاب،  بالفعله  افغان سیاسي فعاالنو او دیاسپورا پر    یر ډې
  ۍ خوا د بدلون فشارونو پالیس له یوالوړ د ن   ېزیاتولي په برخه ک  ۍکولو حقوقو، د بیان آزاد

 ۍ سیال  د  ته  ېپاملرن  ېک   برخو  یکوټاو په ژیوپولی  ړ دغه مالت  ېیله کپا. په  کوي  ړ مالت  خهڅ
خبر  یپلوماتیکوډله بالفعاله حکومت سره د غیررسمي  ونهوادېه کم ر ډېسره  هسر  ېتنښ غو

  محدود   رډې  ې اترو ته دوام ورکوي خو له دغو فشارونو سره بیا هم د اصالحاتو په برخه ک
 . يېږ ک وګترستر  بدلون

    
خپل    بالفعله تطبیق    واک ځحکومت  قوانینو  مذهبي  تره  منتیاډ اډد    خهڅد  له   ریزو ګاو 

  و څل شوي  مارګ کسان  ېداس ېک وادېه ولټپه  .یړ کمتمرکز  ېسازمانونو سره پر مبارز 
له مذهبي تعریف   یسره مخ کوي یا د هغو  ونوګحکومت له نن  ېچ  هړ په ا  نوړ ک  ولډهر  

  ت ښ المنکر وزارت ارز. د امربالمعروف او نهي عنيړ وي، معلومات ورک  ېک  کرټسره په  
 ولنوټ، عمومي  پر سفر  وښځله محرم پرته    ېچاو نفوذ پیدا کوي او دا تضمینوي    اتیالز 

  ترالسه   ډ اډ  د   خهڅ  بندولو  له  فعالیتونو  ولوټ  د  مهال   پر  هځحجاب رعایت، د لمان  د، د تشکیل
  سره   شدت   په  قوانین  شوي  محدود   ول ټ  شمول  په  شتون  خلکو  د   ېک  جماتونو  په  او  کولو
 پر   فعالیتونه  يګفرهن  او   کوي  منع  اګډ  او  موسیقي  ،ېسندر   هګهمدارن  یهغو.  يېږ تطبیق 

(  ځ ور  ړۍ جشنونه لکه د نوروز) د لمریز کال لوم يګي. فرهنومحدود ېپور  هغو مذهبي
 شپه( منع کوي. دهږ او ولوټاو یلدا شپه ) د کال تر 

  
مدني فعالیتونه لویدیز پلوه او  مدني فعاالن    یر ډې  ې حکومت په دغه لیدلوري سره چبالفعله  

ته د جواز له    ونوټبنس   دغواو    دويمحدومدني فعالیتونه    ې ک  وادېدي، په ه  ېغربي پدید
یو    او مذهبي سازمانونه  ېانګشورا  ېییز سیمه  ر ېکوي. یو شم  هډډ  خهڅ  ړېورک  ول ډپه 

دغه موضوع .  يېږ په شدت سره محدود  ېخلکو ته د خدماتو په رسولو ک  سره فعال دي خو
 ې همد  په.  شي  ېبند  ولډ  ړ او یا په بشپ  ېهم راکم  ېالمللي مرستبین  ېچ  ېالمل شو  ېد د

  وي،  کچه پراخه په خهڅ کولو ېاندړ و له خدماتو نیوړ لوم ېچ ته فعالیت هغه هر  ېک حال
  ې ییز سیمه  ېچ  کله.  ورکوي  السه   له  تیاړ و  کولو  ترالسه  ېبودج  د  او  يېږ ک  ورکول  نه  اجازه
ي. ومحدود پراختیا موضوعاتو ړ و بحث  د او وي ورسره ارونکيڅ ي،ېږ ولټرا ېانګشورا



   
 

 

حکومت د تفسیر نقد له رسمي او  بالفعله  د    خه څحکومت، له دیني مسائلو    بالفعلهله دین،  
 . يېږ سره مخ ک ونونوګغیررسمي غبر 

    
 د  ته  مسائلو  حقوقي  ېک   وادېه   په  ولډ  په  ګېلېب  د  ي،ېږ محدود  خدمات  حکومتي  یر ډې

  خپلي   خلک  یر ډې  ېچ  ي ېږ ک  المل  ېد  د  دا   او  يېږ راکم  تیاړ و  م ټسیس   حقوقي  رسمي   ېرسیدن
  له   مایوسئ  د  خهڅ  وضعیت  له  یا  او  يړ ک  راجع  ته  مټسیس   قضایي  ییز سیمه   ېقضی  حقوقي

 .يړ کونه ه څه ولډ څهی پارهله بیولو پرمخ د هغو د امله
 

او د    ېږيک  ړول ا  ته   ټرولپام د اخالقي جرمونو مهار او کن  ډېر  ې ک  یطوشرا  ډول په دغه  
کمه پاملرنه  ته  مسایلو    ټولنیزو  څېراختالفونو په    ځکورني تاوتریخوالي او د خلکو تر من

  ې چ ېږيکالمل  ې تاوتریخوالي زیات او د د ټولنیز په کچه  ټولنېد   ېپه پایله ک ېچ ېږيک
 سره مخ شي.  ۍاو ناهیل ځورونېخلک له   ډېری

    
پاکو اوبو، کافي    اکڅښ خلک به د    یر ډېشي،    ېبه هم زیات  ېستونز   مټد روغتیایي سیس  

ونه  وړ خو السرسي  ته  مراقبتونو  روغتیایي  یو  او  او  شم  ر ډېلري  او    ېمتخصص  ر ېکم 
  ره ډېبه هم  هستونز   تښ شي او د درملو د کم   ېپات ېک وادېبه په ه ېرانټاکډ ینهښځ ېمعالج
 شي. 

  
محدودو  بالفعله فعالیتونه  رسنیو  د  هغو  ي حکومت  د  تو  ېخپرون  یاو  شدیده    هګپه 

ته السرسي محدود    سنیور   ولنیزوټدننه پلتفارمونو او    ېک  وادېپه ه  هګهمدارن.  يوسانسور 
د حاکمانو   ېچخپرول    ټ او ریپور   رامګهغه پرو  ول ډهر    ې په متعارفو رسنیو ک  وادېد ه  .ید

  منع  هم اعتراضات مدني. لرينه جواز  بیانوي نقد فعالیتونو پر حکومت د او تونوښ له ارز
 . يېږ محکوم ېاو پر سزاء باند يېږ کنیول  ېی عامالن او دي

  
 په  ېود  د  سره  ۍکټچ  په   سره  بندیزونو  له  قاچاق  او  تښ ک وټیي توکیو تولیدونکیو بود نشه
 ګړې انځغال او نور کوچني جرمونه په    . یداو د وسلو قاچاق او پلور هم زیات    ی د  ېک   حال

نا امني احساسوي او د    یر ډې  شوي،زیات    ېسیمو ک  اريښ په    هګتو امنیت   انيځخلک 
 . ريیپ ېوسل پارهله

   



   
 

 

 وا ځله  وښځد    ېیواز   ې به ی  ېینځ  ېچ  يېږ تشکیل پیل  روپونوګحکومت ضد غیرمسلح  د  
  ی اځ  ېبهر سیمو ک  خهڅ   ار څپرتو او د حکومت له    ېر ېبه په ل  روپونهګ. دغه  يېږ تشکیل

وسلو او   ېله الر   کوړېمیشتو افغانانو سره د ا  ېدیاسپورا ک  پهبه    ی. هغويېږ ک  یاځپر  
بریدونو  د    هڼب  په فزیکي  روپونهګدغه      ېککال    ۲۰۲۳په    خو  مومي  یته السرس   وړ کزده

 لري.نه تیاړ و
    

له    ۍاو نا هیل  ۍد ناکام ې په مهارولو ک  لوډ ریزوګحکومت د تره  بالفعله  ېکال ک   ۲۰۲۴په  
  ې مارن ګکیدو په موخه د جبري    یاځسره د یو    واکونوځله امنیتي    ېک  وادېه  ولټامله په  

 له  هګپاره په عملي تواقبت لهمر او    ېد تغذی  واکونوځد دغو  حکومت    بالفعله.  پیلويبهیر  
ي.  وک  وضع  مالیات   زیات  یوګړ و  اريښ   په   او  ولويټرا  زکات   او   عشر  خه څ  خلکو  کلیوالو
امنیت تره  لوواوسله  مخالفو  واکونو،ځ  ید  شکمنو    ې زیات  ګړې ج  ېوسلوال  ځ ترمن  روګاو 

  وادونوېه  یوډاونګ  بهر  پولو  له  وادېد ه  نهبریدوخپل    ې لډ  ېر ګمهاله ترهسره هم  ېي. له دشو
   .ويځغ ته
 

امنیت  اوړ ت  ېحکومت پور   بالفعله  په  ېک  وادېه  ولټ  په په زیاتوالي    واکونوځ  ی لروونکیو 
ضد بریدونو او د وضعیت پر    پر   واکونوځ  يامنیتسره غیرنظامي وسلوال هم د حکومتي  

   سبوتاژ الس پوري کوي.  
  

  حکومت خپل پام  بالفعله    سره  زیاتوالي  په   فعالیت  لو ډد طالبانو ضد غیر نظامي وسلوالو  
قومي هویت   ګډ  د  روپونهګ  وسلوال  غیرنظامي   یر ډې.  ويړ ا نفوذ او تحقق ته    لوډدغو    پر 

  ه څ ه  لوړ و   هځمنله  لوډحکومت د دغو  بالفعله    ې پایله کپه    په محوریت تنظیم شوي دي.
پاره وحشتناکه بریدونه  له  ېستېاخاو غچ  لوړ و  ه ځمن  له  لوډد دغو    واکونهځ  یامنیتکوي.  

ب په  سره  خپریدو  په  خبرونو  دغو  د  ویره   ېتصفی  قومي  بالقوه  د  ېک  لوډ  لوېالبېکوي. 
 .  يېږ زیات یتوبړ د خلکو غ  ېک لوډپه غیر نظامي وسلوالو  ې. په پایله کيېږ زیات

  
.  يېږ کیلښ   ېک  زیاتوالي  پوهاوي  د  ه ړ ا  په  کیچ ړ ک  د  ېک  وادېدیاسپورا مدني فعاالن په ه  د

 واد ېه  په   ېک   برخه  په  تیاړ پیاو  د   ونوږ غ  خپلو  د   ې ک  رسنیو  ولنیزوټ  او  الملليبین  په  یهغو
  ډ ا ډ و څ اچوي فشار حکومتونو پر یهغو. کوي استفاده خه څ کوړېله ا سره خلکو   ننهد ېک

  ولري،   السرسي  ته  ویزو  شي  یکول  تي، ښ ت  خه څ  افغانستان  ې چ  کسان  هغه  ي،ړ ک   ترالسه
  ړمالت  خهڅ  میشتیدواخیستوونکیو له  د نویو افغان پناه   ېک  وادونوې په کوربه ه  خلي،وا  پناه

  ې ک  وادېپه ه ېدفاع کوي چ خه څمرستو  نیوړ پاره له بید هغو کسانو له هګکوي او همدارن
ه  یو وڅشي   خوا ترسره شوي جنایتونه مستندله لوډ لوېالبېد ب و څکوي  ه څژوند کوي او ه

 . يړ وک ړمالت خهڅورخ له انتقالي عدالت  
  

قي  متر او    پالهټ. بنس يېږداخلي اختالفونه زیات  ېحکومت ک   بالفعلهپه    ې کال ک  ۲۰۲۶په  
  دننه   ې ک  حکومت  په.  دي  ناراضه  خهڅ  تیاګترین  ېزیاتیدوننک  په   مخ  له  ېک  وادېالملونه په ه
 کو ړېا   ليځبیا  د   سره  وادونوېه  نورو  له   بهیر،  ې سول  د   سره  روپونوګ  وسلوالو  غیرنظامي

یووالي  د سره  لوډ روګله تره هګزیاتوالي، ناورین پایته رسولو او همدارن ۍآزاد، ولوګینټ
 کولو   ترالسه   واک  د   هګهمدارن  او   ۍ انارش   د  ېتیاوګپاره فشارونه شتون لري. دغه ترینله
  د   واکونوځمخالفو  د    او  تګښ ینټ  ثبات  د  ېک  وادېه  په  ۍثبات  ې بدغه    . يېږ ک  المل  وڅه  د

 کوي. ېکمزور  تیاړ حکومت وبالفعله د  ې په برخه ک مهار  زناکېاغ
     



   
 

 

  محصوالت   محدود  ېچ  يېږ المل ک  ېد د  ګړېج  ېوچکالي او وسلوال  ېکال ک  ۲۰۲۸په  
په د  د  تښ ارز  پیسو  د  شي،  ولټرا  ر ډې  ېک  وادې ه  ولټپه    ېچ  ید  ېمعن  ېکموالي دوام 

المللي پاره د بینمخنیوي له   ۍلري. د قحط  یخلک خوراکي توکیو ته السرس   ر ېمحدود شم
کاروانونو   وڅرسولو    ېد مرست  ېحال ک  ې. په همديېږ چمتو ک  ېمرست  ۍنړ خوا بیفعاالنو له 

 ه ګافغانان په دوامداره تو  يېږ المل ک  ږېد لو  ېک  ېسیم  ینوځپه    ېبریدونه شوي چ  ېباند
  ي ېږ ک وګکچه ترستر  هړلو  ۍوالډد ک ېکال ک ۲۰۲۸ته دوام ورکوي، په   ودوېښ پر  وادېد ه

حکومت  بالفعله  د    وادونهېه  یر ډې ې. په پایله کديېږ پر   وادېپه زرهاوو تنه ه  ۍاو هره اوون
 کوي.   ړ مالت هټپپه  خه څ لوډمخالفو غیرنظامي وسلوالو 

  

مهمو    له  ېک  برخه  په  ې ساتن  د  سرحدونو  وادېحکومت په دننه او د ه  ېکال ک   ۲۰۳۰په  
شتون   ېلډ  ېریز ګقومي او تره  ې وسلوال  ر ې یو زیات شم  ې ک  وادېسره مخ دي، په ه  ونوګنن

غیر نظامي وسلوال   ېک  حال ېپه همد واخلي.  ې واک په الس ک وادېد ه يړ غوا ې لري چ
او له    ي ځخوا ته    ېد تجزی  وادېسره په یووالي کار کوي. ه  وادونوېه  یوډاونګله    نهروپوګ
 وادونوېه یوډاونګکیدو خطر شتون لري. له  یاځسیمو د یو  ینوځسره د  وادونوېه یوډوناګ

 . یسره مخ د ونوګکیدو افغان حکومت له نن یاځیو ارونهښ عمده سرحدي  د سره  
  

شي؟ د افغانانو   هیبه تجز   وادېوساتي؟ آیا ه  تیاړ بشپ  ۍمکنځشي    یحکومت کول  بالفعلهآیا  
   ي؟ړ نظامي مداخله وک ېک وادېشي؟ آیا نور فعاالن به په ه هګنڅبرخلیک به 



   
 

 

 ا ڼد شاوخوا ر نودرزو د
  رڅې  په ېخون ېوی ېداس د سناریو  دغه. ده تیاره رهډې هوا. ئړ ک  ور ځان هخون توره او ېلړ ت یوه
حال    ې. په همديېږ ک  وګمحدود بدلون او سوکه حرکت تر ستر   لري،  ړۍک  ېلروونک  پرده  ېچ  ده
 کوي.   نهرادن اڼر  ته ټېکو ې چ  شته سوري  ر څېدرزونو په  کوچنیو د کیوړ ک  د ېک ارهیتپه  ېک
 
. دغه  يړ ک  ګینټثبات    سبين  ېک  وادېه  په  ې چ  یتوانیدل  ېد  په  حکومت  بالفعله  ېدغه سناریو ک  په

د    له پاره  افغانانود    او  زونوی بند  دسیاسي مخالفانو    پر ثبات د افکارو او عقایدو په محدودیت،  
فعالیت په هغو   ېد مدني تولن  ېک  وادېهپه    .ید  یشو ساتلله امله    ساتلو ېهوساین  د  ېکچ  ۍنړ لوم

 هکل  تونهیکوي، جواز لري. نور فعال  ړ مالت  خه څ بقاء    له   ژوند  خلکو   د   ېیواز   ې چ  ېساحو ک 
 حکومت  بالغعلههم د  هڅلري. که جواز نه ولډپه رسمي  ړېکاو زده  ونهړ لو تیاړ و تنه،ښ غوحق
 پهشي،    لښ واګونه    حکومت  فعلهلبا  ېچ  ېتر هغه پور   ولنهټشته خو مدني    ېتیاو ګړ خوا نیمله
  خه څ  ې له مداخل ې په افغانستان ک وادونهېه یر ډې  نورلري.  رول  مهم  ې سیمو ک او ولنوټ لوېالبېب

 کوي.  هډډ
  ژوند   منستونز   سره  سره  ړ مالت  او  ثبات  ت، ښپای  له  افغانان   یر ډې    ې پایله ک  په   ټوضعی  دغه   د

 وادېه  ولټپه    ي،ېږ محدود  هګپه شدیده تو  فعالیتونه    یر ډېآزادي نشته،    بیان  د  ې چ  ادکوي.    ربهتج
  دي. وونکيښ واګ ېدرزونه شته چ رډې ېتر دغه ثبات الند او شته  احساس انګخف د ېک



   
 

 

  شېمهالو 
 

رهبري    خوا له  ې لډقوم    ېد یو  هګتو  وميپه عم  ې کال راهیس   ۲۰۲۲له    حکومت  لفعالهبا
د  يېږ ک ب  ۲۰۲۲.  د  پایه  تر   ې ک  بستونو  مدیریتي  نیوځمن  په  استازيقومونو    لوېالبېکال 

هم خپل    حکومت  لفعلهبا.  يېږ ک  ېپات  ېپاره په دغو بستونو کله  ېمود  ېد زیات  ېچ  يېږ مقر 
 ر ډې  ېک  قوانینو  په  ېک  موده  دغه  په.  اکيټ  هګتو  په  انویوال  د  والیتونوژمن ملکي کسان د  

  هڼپه تصادفي ب  قوانین  ېک  وادېه  ولټپه    هګخو په عمومي تو  يېږ ک  وګستر   تر   بدلون  کم
لري    هړ قومیت پوره ا  په  سرغوونکیو  قانون  د  اود قربانیانو    هڼتنفیذ ب. د قوانینو د  يېږ تطبیق 

     .يېږ پلي ک ېییزو توپیرونو په شتون کاو د سیمه
 

  له   معترضان.  هشت  ېکړې ا  ېحدودم  ځمسووالنو ترمن  وبالفعل  د   او  فعاالنو  ېولنټ  مدني   د
السرس  حکومت  لفعلهبا ته  خبرو  تر  نه  یسره  او  ه.  يېږ ک  کول ټ  رهډېلري    ې ک  وادېپه 

 . يېږ ک ېپات ېک وادېپه ه ر ېکسانو کم شم وندوړ ا روپونوګمعترضو 
  
او    ینهښځ  ولوټپه شمول    یوځوونښ   ثانوي  وکال تر پایه د نجون  ۲۰۲۲د    حکومت  لفعلهبا

  تونو ښ اصلي ارز   حکومت  لفعلهبا. د  ېپرانیز   يڼځووښ پر مخ    وانانوځنارینه ماشومانو او  
  دیني   وا  یونړ نصاب پر لوم  یتعلیمسره د نجونو    نیولو  ې په پام ک  ېاو ثبات ساتن  ړ د مالت

د ثبت   ې او په تاریخ ک  وریاضات ، علومو دیني د نویو شویو  هلکان او  لري تمرکز  وړ کزده
. يېږ ک ورکول روزنه هړ په ا انوګشویو موضوع 

وو له نارینه  ءفضا  کاري  ېچ   لري  اجازه  کار  د   بهر  خه څ  کور  له  مهال   هغه   ېیواز   ښځې 
خپل مخ پر    د   ټد حجاب قانون پر بنس   حکومت  لفعلهباد    هګهمدارن  یجال وي. هغو  خهڅ
د کار او دندو ترسره کولو اجازه    ېپه محدودو برخو ک  ېیواز   ښځې.  دي  ېمؤظف  ولوټپ

   لري. 
 

بهر میشتي افغان د پیسو    یر ډېبهر افغانان خپل فعال رول ته الهم دوام ورکوي.    وادهېه  له
 ونوګشي او په کوچنیو پان  ېژوندي پات  و څسره له خپلو کورنیو سره مرسته کوي    لوېږ په رال

د    هګسازمانونه او فعاالن همدارن ې ولنټبهر د مدني  وادهېسره د کار زمینه برابروي. له ه
د افعانانو    یته دوام ورکوي. هغو  ېتنښ او غو   ړ کوونکیو او فعاالنو مالتالمللي مرسته  بین
ژوند حق،    د ېی هدف ړ و یتوبړ د لوم او دي يړ مالت اقداماتو او رامونوګپرو ېهوسایند 

.  ید  تضمین حقونو  بشري  او  وښځ  د  آزادي،  مطبوعاتو  د  ازادي،  بیان  د  ،ېاکنټ  ،ېړ کزده
  دوام   تهخپلو مرستو    ېچ  يړ غوا  رستندویانوم  له  پارهله  کولو  ترالسه  موخو  دغو  د  یهغو
 او   زیاتوالي ۍد  بیان ازاد  ېاو بدلونونو سره چ  یتونوړ له خپلو لوم  ېاو دغه مرست  يړ ورک

وله  وښځد   د  ا  ورکولو  ېاجاز   د  ته  رامونوګپرو  ېورکوون  تیاړ پاره    د .  بولي  وندړ سره 
  خه څ  حقونو  خپلو  له   ښځې  شي،نه  هیر  باید  افغانان  ې چ  ید  تضمین  ې د  د  موخه  یهغو

  ې اکنټ  ټ بنس   پر   رأیو  د  خلکو  د   ېد  پارهله  یدوړ جو  حکومت  هټبنس اخپر   د  او  وي  ېبرخمن
   .  شي ترسره

 
سانسور سیاست خپلوي.    انيځد    ،ېپات  ېک  وادېپه ه  ې چ  ۍهغه رسن  ېکال ک  ۲۰۲۳  په

ژبو خپل انتقادي لیدلوري له کوم مشخص پیام پرته  لو ېالبېشي په ب یکول ۍرسن ېز ییسیمه
ک  ریپور يړ تشر  رسنیو سرچینو  دغو  د  افغان    ونهټ.  په    ېچ  خواله  یوړ غ  ېولن ټ  مدنيد 

.  ي ېږ خپر   ېک  نوپلتفارمورسنیو په    ولنیزوټ  یوالوړ ن   داو    يېږ ولټرا  کوي،  ژوند  ېک  دیاسپورا
  افغانانو   یر ډې  د  خپروي،  معلومات  ناسم   کچه   پراخه  په  ېچ   ېد  له  سره  ۍرسن  ېولنیز ټ

 په   هڅ  هغه  د  وادوالېه  ېک  یلها. په پيېږ بدل  ېیوه معتبره اطالعاتي سرچینه باند  په  پارهله
 .کوي ترالسه  معلومات کم  ي،ښېږ پی بهر  او دننه  ېک وادېه په ېچ هړ ا

 



   
 

 

  د   دي،   ړ و   باور   د  حکومت  لفعلهباد    ېهغه فعاالن چ  ېولنټمدني    د کال تر پایه    ۲۰۲۳  د
  ې اندړ د روغتیایي او طبي خدماتو و کوونکیو،ړ مالت د معیشت   کوونکیو، ېاندړ و خدماتو

د فعالیت جوازونه ترالسه کوي.   هګپروژو د تطبیقوونکیو په تو یزوټبنس کوونکیو او د بیخ
  د   یاځیوفعاالن له مذهبي مشرانو سره  ېد فعالیت په پیل سره د مدني تولن ونوټد دغو بنس 

 حکومت  لفعلهباد.  شي  تهځرامن  کچه  په  ې میس  د  ېچ  کوي   مرسته  ېک  راکمولو  په  وړشخ
د دغو فعالیتونو د ترسره کولو اجازه ورکوي.    ېکسان شته چ  يړ مالت  ېولنټمدني    دپه کچه  

د له   کوي،  منع  کول  ترسره  فعالیت  ولډ  هر   د  والیان  والیتونو  ر ېشم  یو  د  ېچ  ېسره 
 .دي يړ مالت ېولنټ مدني  د بیا نور  ېینځخو
 
  بودجه   کمه  رهډې  کوي،  خدمت  ته  خلکوسازمانونه    ېد مدني تولن  ېچ  ېک  ایونوځهغو    په

له   لري،  هتکی  ېباند  کارکوونکیو  داوطلبو  او  ییزوسیمه  پر   هګتو  عمومي  په  هغوي.  لري
او خدمات   کوي  ېی  ړ التم  کوي،کار    سرهور   ېدېږ ن  له  ېدي چ  ېک  کهړېپه ا  هغو خلکو سره

د امکان تر   ېتمرکز کوي چ  هڼب  ېپه داس   تیاووړ د خلکو پر ا  یکوي. هغو  ېاندړ ورته و
سره   کلتور او    تونوښ حکومت له ارز   لفعلهبااو    ېولنټوساتل شي او د    ېک  ولنوټحده په خپلو  

  په   هګهمدارن  او  ېوین  وابځ  د   ېک  تبعید  په   ولنهټ  مدني  افغان   ېک   اوړ پ  غه د  په.  لريوتوافق  
مستندولو ته   وښ پی  ېونړسرغ   حقونو  بشري  د   موخه  په  ړ مالت  د  ېک  فارمونوټپل   الملليبین

 دوام  ورکوي. 
  

شرط    ېد  په فعالیتونه جواز لري، خو    ی ر ډې  ې چ  ېشو ندهګر څته   ېولنټمهاله مدني    ېد  تر 
له تعریف   حکومتله دیني قوانینو سره د  هګتو  انهښ او په رو ويمخالف نه حکومتد  ېچ

  ې ک  برخو  پراخو  په  هټپ پهخو    هڼپه تدریجي ب  ولنهټمدني    کې  لري. په پایلهسره مخالفت ونه
 تعلیمي نصاب له داسې  پاره  د نجونو د تدریس لهد ټول هېواد په کچه    لکه  وي،لیپ  فعالیت
  ې شبک  ېولنټ  مدني  د  .ي ېږ ورکول ک  روزنهبه    هټپه پپرانستل چې    يځوونښ   کوچنيسره  

او شفر لروونکیو   وټپاره له پله   ولوګینټ  کوړېد ا  ېچ  يېږ ندګر څرسنیز سازمانونه را   وا
 استفاده کوي. خهڅ ونوډکو

    



   
 

 

  ترالسه   په  ېبودج  دپیلوي او    ېبشري مرست  سرهکولو    ترالسهپه    ېد بودج  مرستندویان
له امله  ونوډبوروکراتیکو خن د هیر ی دغه . ته هم دوام ورکوي ووپراختیا اساسي  سره کولو

 کوي. ړېله افغانستان سره خپل سرحدونه پیاو وادونهېه يډاونګ ، یسوکه د ر ډې
  

ک  ر ډې ترسره  اعتراضونه  مدني    ي،ېږ کم  داس   ېولنټد    ې ترالس الند  ۍستراتیژ   ېفعاالن 
ییز  او سیمه  يېږ فعالیتونه زیات  ټ خوا پله  ېولنټکم عمومیت ولري. د مدني    رډې  ې نیسي چ

 .رويډېد پراختیا امکانات  فعالیتونود یهغو د ړ مالت
    
  ې چ   ې ک  سیمو  هغو  په.  لري  توپیر   ر ډې   کچه  کولو  ېاندړ و  خدماتو  د   ېک  سیمو  لوېالبېب  په
 خدماتو توپیر لروونکي    لوېالبېب  خواله  ېولنټ  مدني   د  ي، ېږ تفسیر   هګتو  آزاده  په  ړېکهزد  ېدین
هم د    ې چ  ېاو اساسي کارونه. په نورو سیمو ک  هرغاون  ، هکرنلکه    ید  ر ډې   یالسرس   ته

د    یحت  ي،ېږ ک ېاندړ خدمات نه و  هګخوا په سمه توله حکومت  لفعلهبااو هم د  ېولنټمدني 
 دي.  ړ د السرسي و  هڼب ېکمزور  ېر ډېهم په  ېتیاوړ ا ۍنړ ژوندانه لوم

    
  ه ګ کچه په پام تو  ړ او مالت  خدماتو  د  ېقومونو ک   لوېالبېبامله په    لهجغرافیایي توپیرونو    د

له    ېچ دي  عموماً هغه کسان   ي،ېږ ک  خهڅ ور   ړ کچه مالت  هټېټپه    ې چ  ېولنټتوپیر لري. هغه  
متفاوت   ې کچو ک  لوېالبېپه ب    ونهتوپیر دغه    منزوي شوي دي.   ې په افغانستان ک  خه ړ تاریخي ا 

 قومونو   د   . ید  رډې  ې برخو ک  ینوځکم خو په    ړمالت  حکومت  لفعلهباد    ې ک  سیمو   ینوځپه    .دي
د قومونو    ې رسنیو له خوا د پیامونو په استولو سره چ  ولنیزوټ  او   عامه  د  یوال  ېر ې ل  ځمنر  ت

 ګړې ج  ځمنوختونه د قومونو تر   ېینځ.  يېږ ر ډېاختالفاتو زیاتوالي ته لیواله دي،    ځترمن
 نشته.   یفزیکي تاوتریخوال هګپه رسمي تو ېاندړ پر و وولنټ لوېالبېبد خو ي،ښېږ پی
 
  ۍ سخت  په  نهخدمتو  يیروغتیا  او  سرپناه  ،هړ خوا  لکه  ېتیاوړ ا  ۍنړ لوم  ژوند  دخلک    یر ډې

فقر تجربه کوي، خو د ماشومانو او د بدن د    ړ و  پام   د  افغانان  یر ډې .  کوي  ترالسه  سره
 کولو   ترالسه   په  مرستو  د  شي  یکول  افغانان  یر ډې  ې چ  ی لدېودر   کهځبهیر    الوڅخر  یوړ غ

 . شي ېپات ژوندي سره
 

ک  ۲۰۲۴  په تره  څې ه  ې خپل  حکومت   لفعالهبا  ې کال  ود  ۍر ګد    ې باندمخنیوي    ېد 
 ې چ  ید  ښواګ  یلو  ولوټتر    وکیدلټرا  لوډنورو وسلوالو    او  مذهبي  ېچ  کهځمتمرکزوي.  

 ریزوګاو نورو تره   القاعدهاو د داعش،    يېږ رولټکن  هګپه شدیده تو  ېورسره مخ دي. وسل
 .يېږ ک اچول ته زندان  او يېږ ک نیول کسان  شک  په یتوبړ غد  لوډ
 
  ون ګډد خلکو    ېاعتراضاتو ک. په دغو  يېږ تنظیم  ېپاره مظاهر ترسره کولو له  اکنوټملي    د
د   یر ډې يېږ ک پلځ ولډ په وحشیانه  خواله حکومت لفعلهبا د. خو  یکم د ېانتظار له کچ د

  تي ښ ت  وادهېه  له   هم  یا  اونیول شوي    ،وو  کیل ښ   ې په دغه بهیر ک  ې فعاالن چ  هغه  ېولنټمدني  
شوي او منحل    پلځ  ،ېو   ېکلونو ک  روېپه ت  ېچ  ېشبک  او  فعالیتونه  ېینځ  ېک  پایلهپه    ېچ

  شوي   ژندلېپ  رسمیتخوا په  له  حکومتبالفعله  د    ېییز فعاالن چسیمه  یر ډې  وځشوي دي.  
 .ورکوي دوام ته ونوټفعالی خپلو ي،ېږ ک خه څور  ړ مالت او
 
رامن  وڅ  حکومت  لفعلهبا اصالحات  چ  تهځمهم  غیرمتمرکز    ېکوي  یو  المل     حکومتد 
 نه   بدلونونه  قانوني  ولډ   څهی.  يېږ ک  ورکول  ته  ونوتاو تصمیمونه والی  ېدند  یر ډې.  يېږ ک

 ه ګپه خپلواکه تو  ېچ  ويڅوالیان ه  حکومت  لفعلهبا  هګتو  عملي  په  خو  شوي  تهځرامن  دي
خپل بریالیتوبونه له یوبل    ېک  وادېه  ولټ  په  ېشبک غیررسمي  ېولنټ. د مدني  يړ وکاجراآت  

  ې چارواکي چ   حکومت لفعلهباسره شریکوي. او د والیتونو په کچه ورو ورو وده کوي. د  
  ي ېږ ورکول کاجازه نه  هګفکر کوي، په عمومي تو ې د ثبات په ساتلو ک ې سر ک ړۍپه لوم

 .يټېږ پ ېورباند ګېاو ستر  يېږ خو دغه بدلونونه له رسمي تصدیق پرته ترسره ک
 

ییز  . سیمهويټپ  ېورباند  ګې چارواکي خبر دي خو ستر   ېینځ  ېباند  فعالیتونو  ټ پ  ول ډ  دغه
  موضوع   ېله د  حکومت  لفعلهبا.  يېږ مسوولین او رهبران له شخصي عواقبت سره مخ ک

  ۍ آرام  نا  عمومي  د  یياښ  دي مخ  ورسره  خلک  ېچ   خدمات  وونکيښ واګ  هغه  یخبر د  خهڅ
خدماتو ته په   ړ و  تیاړ د ا  څېه  لوکو  ېاندړ و  خدماتو  ناستو  یاځ  د  هګتو  ېد  په.  شي  المل
دوام مومي.  هم له مجازاتو سره ۍد نافرمان یحت سره ورکولو ېاجاز 



   
 

 

سره سم په پراخه    ګشته فرهن او  زناکو ېاغ  د   سازمانونه ېولنټد مدني    خه څکال    ۲۰۲۵  له
  ي ېږ ک لګڼ ړ و تښخوا د ارز مسوولینو له  ییزوسیمه رهبرانو او  يګاو فرهن د مذهبي هګتو
وروسته    ههغ  له .  کوي  ې کپه  فعالیت  ې چ  ړیک  ته ځانعطاف رامن  ړد پام و  ېک  وولنټ  وهغ  په  او
ک  وښځد   برخه  بیولو  پرمخ  مدني    ېحقونو    د قومونه    ۍ کږ ل.  يېږ زیاتفعالیتونه    ېولنټد 
 او د رول لوبولو    هګپه تو  یوګړ ځکولو، د من  تهځفضاء رامن  اترو  خبرو   د   پراختیا،  ېنز رو

هم په مخ   يړ لوبغا  ېولنټکوي. د مدني    هڅپاره هله  ړ تمونو د مالتس غیررسمي قضایي سی
زیاتیدونک والی  هګتو  ېپر  بالفعل  ونوټ د  د  کچه  ترمن  هپه  او خلکو  د   ځحکومت چارواکیو 

 .رول لوبوي هګارتباطي پل په تو
  
  له   ېک  کال   ۲۰۲۴  به  ې چ  فعالیتونه  ټ پ  یر ډې  ېولنټ  مدني    د   پایه  تر  کال   ۲۰۲۵  د

 .يېږ پیل لي ځبیا ، کیدل  ترسره ېمخک اعتراضونو
 
ثابت دي.   هګپه نسبي تو  طیشرا  رهاپله  ېولنټ  مدني  او  خلکو د  ېکلونو ک  ۲۰۳۰ـ    ۲۰۲۵  په

  ه ځ وختونه آرامي له من  ېینځ  ګړېقسمي ج  ېکالي، او په سرحدي سیمو کوچ  ،ښېطبیعي پی
 .  يېږ پاره د مصیبت زیاتوالي المل کله ېمود ډېاو د لن يړ و

  ژوند   آرامهد ماتیدونکي ثبات ساتلو ته دوام کوي. افغانستان له    هګهمدارن  حکومت   لفعالهبا
  ې . تاوتریخچن يېږ ور ځ  ر څېپه    ر ېت  د  خلک  یر ډې  او  دينه   وادېه  هوسا  سره  یوګړ و   لروونکیو

  ی رډې.  يېږ ترسره ک  هګوي، په نادره تو  ې نګړ انځ  ېدور   حضور  دد امریکا    ې چ  ېنړ ک
   و اجتماعات  د  یا  آزادي  بیان   د.  يړ ک  تعقیب  سبک  یو  ژوند  د  کمه   له  کم  ي ش   یخلک کول

  خه څ  حقونو  ني،ړ لوم  له   ژوند  د   هګتو  قسمي  په  ښځې   ېچ  ېک  حال  ېداس  پهنشته.  آزادي
  ې نجون   هم   هڅ  که  هګتو  ې د  په.  لري  محدودیت  ېر ډې  پرته  وونارینه  د   خو   دي   ېبرخمن

 هګدي. هغوي په عمومي تو  ېبوخت  وړ کپه دیني زده  ېیواز   ېی  یر ډې  خو  ،کوي  ېړ کزده
ساتنه   خهڅله کورنیو  وڅمسوولیت لري  ېد راتلوونک یوګړ د راتلوونکیو و ېک ۍپه کورن

  ته ځتوپیر رامن  زناکېلري. مدني تولنه فعاله ده او اغیي موقعیتونه به ونه او حرفه  يړ وک
 .ده  مخ هم سره محدودیت ر ډې لهکوي خو 

 
نفوذ، په   بهرنیانو  د   ناورین،  غیرمنتظره دغه ولري؟  دوام کومه  تر   به  ثبات  یماتیدونک  دغه

  ې پراخ   د  به  لیوالتیا  ېزیاتیدونک   پر   مخ   خلکو  د   ته  بدلون  یا  ،دننه اختالفونه  ېک  حکومت
   المل شي؟ ډۍوګډ

 



   
 

 

 بدلون باد د
 

  او او د بدلون    ويهوا پاک  ۍنپخوا  باد .  ئړ ک  ورځان  ېم ږ واو د باد    ۍکړ ک  ېپرانیست
  ایي ښ   وينه  ړ و  ڼېاندویړ واو    يړ جاړد جو  ایيښ ي. بدلون  ړ راو  ی زیر   ت ځښ خو
د   يړ ک  نظمه ېب  کاغذونهسر شي او یا هم د میز پر   ېډو ګډې ې وختونه پرد ېینځ

خبره دا ده    ډاډد    خو  ،یشو کولنه   اندوینهړ و  هړ په ا  واليګنر څ او وخت    ېمږ باد و
 .يېږ او بدلون لیدل ک ځښټ خو ېکوسناریباد بدلون راولي. په دغه   ېچ
  

د خپلو اتباعو   ېچ  ېحال ک   ېاو ناکاره حکومت په داس  ړلییو ت ېپه دغه سناریو ک
یحقو ک  ېق  کولنه  ړي،محدود  وک  ړتیاووا  یهغود    یشي  رسیدنه  دغه  ړيته   .

ت په  وخت  د  نارضایت  ېریدووضعیت  د  خلکو  الزیاتو  د  د  ګرځي المل    ۍسره   .
 ېواددي، په ه  ښځې  ېی  ډېری  ېرهبري چ  ېزناکهرهبرانو اغ  ټولنېافغانستان د مدني  

بدله شي. په   ځښتخو ټولنیز دغه نارضیاتي په یو  څومرسته کوي  هر دننه او ب ېک
ک  ېداس  چ  حکومت  بالفعله  ې چ  ې حال  لري  فرصت  پر    ې الهم  انقالب    ځای د 

  ېره، سرب  ېکوي. له داستفاده نه څخه دغو فرصتونو  له خو  ړي، اصالحات غوره ک
تاوتریخوالي    ګریزود تره  کچه  پراخه  په  سیمې  له  او  ېوادونوه  ګاونډیو  ډولبالقوه    په

بدلون    هم د  ېوادونهنور ه  ېچ   ېږيالمل ک  ېپراختیا د د له    ړمالت  څخه حکومت 
  .ېږيیو انقالبي بدلون احتمال الزیات د  ېکال پور  ۲۰۳۰تر  ګهتو ېاو په د ړيوک



   
 

 

 شېمهالو 
 

سته  وور   ۍ. له یو فصل وچکالیشوستونزمن    ر ډې  طید افغانانو ژوند شرا  ېکال ک  ۲۰۲۳په  
  . ي ېږ ک  ړ ره ناممکنو غوارویو ته اپاکیدو له  ېد ژوندي پات  ۍ الهم قحطي دوام لري او کورن

وا د  خافغانانو له  میشتو ېدیاسپورا ک . په  ید  یکوونک  ۍوضعیت ناهیل  پاره لهخلکو    ی ر ډېد  
  الهم خلکو وضعیت    یرډې  د   رسته کوي خو م  سره   کورنیو  ینوځله    ېحوال  ۍپیسو کوچن

 .ید یکوونک یناهیل
  

  ي ځوونښ پاره  ختمولو له  ۍالمللي مرستو د جلب او زیاتوالي او قحطخکومت د بین  بالفعله
  ې پور  وړ کني زدهدی  پر   ېیواز   نصاب  تعلیمي  یوځوونښ د    خود نجونو پر مخ پرانیسي دي. 

تر    شېو  ومرست  وړ خو  نیوړ خوا د بیالمللي فعاالنو لهپر مهال د بین  ۍ . د قحطید  منحصر 
 وي.ک یویمخن خهڅ  ینوړ م له کچه  رهډې تر او يېږ خلکو رس 

  
  ه ړجو  ۍمشر   په  وښځ  د  وادېه  د  ېچ  لهډ  یوه  فعاالنو  ېولنټ  مدني   د  ،ېک  اوړ پ  ېپه همد

د بشري حقونو   ېک  وادې په ه   فهد  یهغو  د.  پیلوي  کار   تنظیم  پر   تځښ خو  ولسي  د  ،ېشو
 ې توونکښ د بیان ازادي او تبعیض مخنیوي غو  ، ۍآزاد  وښځد    ی. هغویاو رعایت د  ړ مالت

  ې چ  پارههل  اکنوټآزادو او منصفانه  او    حکومت  هټبنس د پراخ  یهغو  ره،ېسرب  ېدي، له د
په   ولټ رأی  ېکافغانان  نوماند  ولوورک  ېد  ولري،    ۍاو  .  کوي  دفاع  خهڅور   او  هڅهحق 

.  وي ړ جو  اساس   او  ټبنس   حکومت  قانوني  او  هټبنس پراخ  یو  د   دا  ېچ  کوي  استدالل  یهغو
  ړ مالت  خهڅ  یدوړ جو  حکومت  ېمهالډلن  یو  د  هګارنهمد  یهغوپاره  لور ته د حرکت له  دغه

 یافغانان خپل راتلوونک  ېی  ېک  څتر   په  ېپر لور چ  اکنوټ  ېد داس شي    یوکول  وڅکوي  
  د   افغانستان   ې ر ېچ  که ې چ کوي  استدالل   یهغو.  يړ ک  هواره   الر   اکي، ټحکومت په خپله و

  ېک  ېپه راتلوونک  ایيښ  ي،ړ کپر لور حرکت ونه  مټیو پراخ سیاسي سیس   د  ېرأی  په  خلکو
 فقر او تاوتریخوالي سره مخ شي.   ېونکدزیاتیله مخ پر  

 
اعتراضي تاکتیکونه کاروي، خو دغه اعتراضونه   ړ یو ل  هګهمدارن  یهغو  ېککال    ۲۰۲۴په  
  ې کسان چ  ېپات. يېږ له امله راکم ېتښ یټد فعاالنو د  خه څ وادېاقداماتو او له ه پوونکیوځد 

د دیني تفسیر    ېموخ  ېخپل  وڅي دیني عالمانو سره همکاري کوي  قر مت  له  ي،ړ بدلون غوا

ک  ېک  ټپه چوکا ری  ېاستدالل کوي چ  یهغو  ي،ړ بیان  ه  ی ونښټیو  له   ېچ  وادېاسالمي 
د    هګهمدارن  یولري. هغو  یدرناو  هدغو حقونو ت  بایدکوي،    ړمالت  خهڅ   و ړ کقرآني زده

له  وښځ بلک  ید هغو  ې کوي چ  ېاندړ و  ټپاره چوکاحقونو  نه  باور لویدیز    ی اسالم   ېپه 
 .یتفسیر د

  
  ه څ ه  سره  لوغوره کو  ۍستراتیژ   ت ځښ ولسي خو  یو پراخ  رهبران د   یر ډې   ېولنټد مدني  

د .  يړ وک  ز ېاغ  ېباند  حکومت   لفعلهباه  پ  پارهله  السرسي  د  ته  حقونو  نیوړ لوم  ېچ  کوي
  ځ فشار ترمن  زناکېد اغ  ېدنبا  ېکناو پر راتلوو  تامنیاو    ېد سول  ځ رهبرانو تر من  ت ځښ خو

  ه ړ کېپر   رهبران   دغه   ر ې شم  زیات  یو.  يېږ ک  وګستر   تر   اختالف  هړ ا  په  واليګرنڅتعادل    د
لهزی  ېولنټد    وڅ  ولري  ۍستراتیژ   ړ و  هدف  د  ېچ  کوي تعادل  د  سره  برخو  د  اتو  پاره 

 ې ک  یوړ په لوم  ېلډ. دغه  يړ ک  ېشریک  ۍپیامونه او ستراتیژ   خپل  ېالر کو لهړېشخصي ا
. ده ېشو  هړ جو خهڅ  مشرانومترقي دیني علمانو او پخوانیو سیاسي  وانانو،ځ و، ښځ له



   
 

 

  ورټخصوصي سکاو  ي  ی ادحات  رو ګ، ویناوالو، د بز وونکیوښ   د   ې ک  کلونو  ۲۰۲۵  ـ   ۲۰۲۳  په
کوي.    ېک  ځښټدغه خو  په  هم  رهبران پور   ۲۰۲۶  تر مشارکت  په    ېلډ  ېد دغ  ېکال 

سره رهبري وده کوي او یو   ریدو ې. د وخت په تيېږ زیات  ر ېد دیني عالمانو شم ې ترکیب ک
  ۍ په رهبر   ېچکې    لهډ. د هغو کسانو په  يېږ شامل  ېک  لهډنور خلک هم په دغه    ر ېزیات شم

فعالیتونه    لي ډ  ې د دغ  هټپه پ   ېته ژمن کسان دي چ  حکومتبالفعله    ېتنه ی  وڅشامل دي،    ېک
 . اريڅ
  

پاره  بدلون لهد حکومت    ه ښ په خپله خو  ،يشو یاځیو  سره  تځښله دغه خو  ې هغه کسان چ
په    ېدي چ  ېانګموضوع   ېباوري داس   ېباختالف او    ېک  لوډپه قومي    ي،ېږ کسره متحد  

باوري شته، خو د    ېب  ځترمن  لوډد قومي    هم  ه څ  کهي.ېږ کنهبحث    ېورباند  ېک   تځښ خو
 .يېږ ک ولځ پامه غور  له هګتو مهالهډپاره په لنحکومت بدلون هدف د تحقق له

 
پ  په داس  ونهړ سرغ   کارهښ د بشري حقونو    ېک  اوړ په دغه  رسمي    ېچ  ېحال ک  ېشته، 

حکومت پر ضد نیوکو ته اجازه  بالفعله  او د    يېږ شدت سره سانسور ک  په  ۍ خبري رسن
قومي او جنسیتي تاوتریخولي شته  ېداس  یر ډېفعاله دي.  ېر ډې ۍرسن ېولنیز ټ، خو شتههن
 . يېږ خپر  هڼب رافیکيګاو  هګتوپه پراخه  ېک رسنیو ولنیزوټپه  ېچ
  

  ل ډ  ګړېانځبرخو په    لو ېالبېبپه    وادېبریدونه د ه  ریز ګتره  ې لډ  ېله د  ښېپی  ېتاوتریخچن
  واد ېپه ه  ېچ  کاريښ   ې داس   .يېږ ک  ترسره  ېباندبانکونو او حکومتي ادارو    یو،ځوونښ په  
د ناقانونه   حکومت  لفعلهبا.  هد   دوېمخ په زیات  کچهیتوب او نفوذ  ړ غ  د  ېک  لوډ  ریزوګتره  ېک

رول لري،   ېزیاتیدو کپه   ۍنا امنیت د ېی وهړ دوا ېچ ېک رولټوکیو په کنیي توسلو او نشه
په  وادېخوا د هله وادونوېه یوډاونګوختونه د  ېینځ  ره،ېسرب  ېکوي. له دنه هڅه ولډ څهی
  پل ځ  ولوډ  ریزوګمیشتو تره  ې ک  وادېپه ه  ې هدف ی  ېچ   يېږ ک  ۍهوایي بمبار   مویس   ینوځ

مهارلو په  د    لوډ  ریزوګخوا د ترهله   ونوګواځد پاکستانیو او ایرانیو    رهېسرب  ېدي او له د
 . يېږ هم ترسره ک ې زمګ ۍمکنځموخه 

  
زیاتیدونک پر  مخ  له    هڼب  ېافغانان   په  او  کوي  ېنیوک  خهڅحکومت    لفعلهباناراضه دي. 

د   کچه  خوپراخه  له  یو  تځښبدلون  ک  حکومت  لفعلهبا  د.  يېږ ک  یاځسره    ې چارواکو 



   
 

 

د   پلځ  خلکو  د  او  لتیاګد وضعیت ترین   ېک  وادې ه  په.  يېږ زیات  توپیر اختالفونه او د نظر  
 . يېږ د نیوکو زیاتوالي المل ک ېولنټالمللي د بین هړ بشري حقونو وضعیت په ا

 
  هړ کېر ېکلنو ناکامو خبرو اترو وروسته    لور څسره د    حکومت  لفعلهباله  رهبرانو    تځښ د خو

  ړحکومت جو   ینو  ېی یاځالس واخلي او پر   خهڅ   و څد نفوذ ه  ې پر حکومت ک  ې چ  يړ ک
 ې یو  د موخه  په  قیتطب  د   ېطرح   یدوړ وي حکومت جود نرهبران    ت ځښ دغه خو ي. د  ړ ک

  ه ړکېد شورا پر   حکومت  لفعلهباکه    ېمني چ  یکوي. هغو  هړ هوک  یدوړ جو  پر شورا    انتظامي
  ت ځښخود   ي،ېږ ک  هړ کې پر   ېدغه نو  ېکله چ  . اخلي  امونهګالزم    ې پاره یله  پلوځمني، د  ونه 
 . يېږ ، نیول ککیدل  ارلڅخوا جاسوسانو لهحکومت  لفعلهباد  ېتنه رهبران چ  وڅ
  

ک پایله  خوخ  ېپه  غ  ښټد  کوچینو    وڅ  ر پ  او  یشو  تهځرامن  خطر   ۍباور   د  ېک  یوړ په 
سره    هګتو  په قصدي  ېچ  يېږ ک  شلېو  ېباند  روپونوګ یوبل  او    ګډله  فعالیتونه  هویتونه 
د پراخ    ې ک  وادېالهم دوام لري او له دوو کلونو وروسته، په ه  فعالیتونه  ت ځښ د خو  .لرينه

له   ساتلو  ړ مالت نوي حکومت  د  سک  دپاره  او  ه  ور ټخصوصي  نورو  مالت  وادونوېاو   ړد 
 کوي. څېجلبولو ه

  
کوي، یو    ړ سیاسي مالت  خه څحکومت    لفعلهباله    وادونهېبهرني ه  ې ینځ  ې ک  او ړ په دغه پ 

 زیاتیدونکي   پر  مخ  له  لوډ  روګمیشتو تره  ې افغانستان ک  په  ېچ  وادونهېه  يډاونګ  ر ېشم
  سرتیري   پاکستاني  ۲۰ ېی  ېک  څتر   په  ېچ  وو  برید  هغه  هم  ېی  یو  ېچ  دي  مخ  سره  بریدونو

 لوډ  روګد تره  ېسازمانونو ک خیزوړ ا  وڅپه ملل متحد او    هڼب  پراخه  په  یهغو،  وشو  ووژل
 بحث کوي.  هړ په ا ېود
  

  خو کوي    تنهښ غو  ېمداخل  ېد نظام  ېپه افغانستان ک  وادونهېه  يډاونګ  ې کال ک  ۲۰۲۷په  
نه مداخله  نظامي  ستر   کومه  ک  ېچ  ېشو  هړ هوک  ېبلک  ي،ېږ ک  وګتر  افغانستان  د    ېپه 

خرابید  ارنهڅفعالیتونه    ریزوګتره وضعیت  د  او  شي  نظامي   ېکورت  صپه    وزیاته  د 
 بیاکتنه کوي. هړ په ا ېمداخل

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 رهبرانو   تځښوځ  ولسي  د   يړ غ   ېولنټ  مدني   د  ېک  دیاسپورا   په   ېک  یوړ لومکال په    ۲۰۲۹د  

 ېک  هکوي. په دغه ناست  هډغون  سره  حکومتونو   له  وادونوېه  واکمنوځ  ېسیم  د  هګډ  په  سره
ژمنه نه    ړ مالت  ند ګر څد    ې لور   له  هغونورو    د  لهپرته    وادونوېه  یوډاونګ  وڅله    ځښټ خو

د نسکوریدو   حکومت  لفعله با. د  يېږ سره مخ ک  ليکهر له تود    یترالسه کوي، خو د هغو
  ې د سیم   ې کال په وروستیو ک  ۲۰۲۹د    ې چ  اوړ په دویم پ  ېډ. د دغو غونيېږ احتمال زیات

  خصوصي   ېمرست  د  خواله  وادونوېه  وڅ  د   ځښټخو  ،ېشو  هړ جو  ځترمن  وادونوېه  واکمنوځ
 ۍر ګیي توکیو او ترهتاوتریخوالو، نشهد هغو    هم  هڅ  که  وادونهېدغه ه  .کوي  ترالسه  ېژمن

ن  خهڅ   ستانافغان  له  ېچ   لري  نهېښ اند  خهڅ برخو    ړۍد  د    ېبلک  ي،ېږ صادر   تهنورو 
 ړیسره یو پیاو یشته او له هغو ې په افغانستان ک ې چ وريګفرصتونه هم  هغه ۍر ګسودا

 شي.  یکید ېمتحد پات
  
  ې ستره شورا چ   ون ګډاستازیو په    ولسي تنو زیاتو    ۱۵۰۰ له  ۱۵په   ت ښ یګکال د ا  ۲۰۳۰  د

نه  ړ مالت  حکومت  لفعلهباد   شورا غيړېږ شته،جوورسره  د  رهبرانو د    تځښ د خو  يړ . 
  خه څ  ټ وګ  ، ټوګد افغانستان له    ولډ  ړپه بشپ  وڅي  ږ ې کل کاټسره    روا په پوره غوخله

هم شامل دي. دغه شورا د یو  يړ غ الريځ د طالبانو من ېپه هغو ک ېچ يړ استازیتوب وک
  ۍ حکومت پر رهبر   مهالهډنقشه او د لن  ېالر   ېحکومت، د افغانستان د راتلوونک  هټبنس پراخ

تر سره کول    اکنوټد عادالنه او آزادو    ژر  بریده  تر   امکان   د .  يېږ ته رس   ړې کېپر   ۍوروست
بدلونونو  وڅله    هګ. شورا همدارنید  یتوبړ شورا لوم  ېد دغ تیر   کلیدي  اساسي    سره د 

 کوي. هړ قانون پر انفاذ هم هوک
  



   
 

 

 دامات عبارت دي له: اضافي اق ېنقش  ېد الر 
  
 نیول؛   ېځدر  ګینټ هړ ه ا د فساد پ •
 ترالسه کولو په موخه د قانون تطبیق   ډ اډد   خهڅ کولو  افشاءمجازاتو او    مفسدینود   •

  ؛یزیاتوال
 پاره د  له واليهښ  ېورکوونحساباو  تیاڼرو دویلوونکیو او عمومي مرستو د تم •

 بدلون؛   مټمالي سیس 
  ؛یفعالیتونو مخنیو  ولوټ   وندړ یي توکیو د تولید انشه  ولډ  هر ل د  په شمو  د کوکنارو •
  یمټکولو ملي  ېوسل ې مدیریت سره د ب ګډد کورنیو او ملي دفاع وزارتونو په  •

   ول؛ړ جو
   روګد هغو بز  هګاو همدارن ړمالت خهڅپخوانیو مبارزینو له معیشت خدماتو   د •

کرنیزو   ولیبد  ددي،    کیلښ   ېیي توکیو په تولید او کر کد ناقانونه نشه   ېچپاره  له
 برابرول.   ېزمینتولیدوانو 

  
  دغه آیا    ي؟ړ ک   ترالسه  واک  هګنڅوخت او    ه څحکومت    یوروسته به نو  ګېجر   ېله لوی

  ت ځښخو  د  ېک  ټحکومت چوکانوي    دشي؟    یپر تطبیق بریال  ېنقش   ېه د الر بحکومت  
 وي؟ هګنڅ بهشتون  لوډ لوېالبېب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



   
 

 

 
 ې پرد ېپرانیست

  
  تیا ړ و ېود په مخ پارهله بدلون او کوړېا درک، د ور ځان کولو ېر ېد پردي لپار بهر ته د کتو له 

  ېد خبرو اترو،  پخالین  روپګ   ییو کوچن  ړ جو  خهڅسیاسي رهبرانو     لوېالبېاو ب  والر ځمن  د.  شته
 .يېږ ولټپاره سره راله يړ جا ړ جو او
  

احساس شته او د افغانستان    ولډیو    ۍینباو بد  ځ د رن  ې ک  یوړ غ  الرو ځمن  په  ې چ  ې حال ک  ې په داس 
 ه ړ هوک هپاره یوپاره توپیر لرونکي لیدلوري لري، خو د یوبل منلو او یووالي له له ېد راتلوونک

  د   وادېد خبرو اترو او پخالیني بهیر سوکه والي ته په کتو سره ه  ې. دلته ده چ يېږ ک  تهځرامن
 . درومي راتلوونکي لور ته  ېپراخ ېیو
  

  د  پروسه  دغه  وڅ  کوي  هڅه   او  دي  کیلښ   ېآسانتیا برخه ک  اترو  خبرو  د  يړ المللي لوبغابین
ژوند   د  زیاتوالي،  د  حقوقو  د  طیشرا  ژوند  د  افغانانو  د.  شي  هړ ال  مخ  پر   ۍمشر   په  افغانانو

  .ید کیدو هښ   په ولډ  تدریجي په ېالر  له انسجام  او السرسي د ته تیاووړ ا



   
 

 

 شېومهال 
  

مي.  وپر لور در   لتیاګد ترین  هګوضعیت همدارن  پایه  تر  کال  ۲۰۲۳  د   خهڅ کال    ۲۰۲۲له  
سازماني   او  چ  روپونهګ خلک  کوي  لري  ېی  ېینځ  ېقیام  هم  مدني    ېی  نور   او  وسله 

 .ويګنن کواد طالبانو  ولټ ې دي چ تونهځښ خو
  

دننه په دیاسپورا    ېک  وادېفعاالن په ه  ېولنټ. د مدني  يېږ منظم  ليځبیا  ولنهټد افغانستان مدني  
  د  ځ ترمن  ونوډونګسیاسي   واو نور   الرو ځبالعفله حکومت له من  د فعاالنو،    ېولنټد مدني    ېک

 تمرکز کوي. ېباندکولو او پراختیا  تهځپه رامن کوړېغیررسمي ا
 

  ي ېږ ک  ل ګڼ  پوونکيځحکومت سیاستونه  بالفعله خوا د  له  ېولنټالمللي  د بین  ې په دغه موده ک
ورکويخپل  خو   دوام  ته  مرستو  مرستاو    بشپرپالو  سیاسي  او  د    ېپرمختیایي  ودروي. 
 غیر  او  يېږ ک  سره مخ  ونوګزیاتو نن  لهلنه  وټد مشارکت نشتوالي له امله    ېولنټالمللي  بین

افغانانو ته دا    ې مرست  ړۍبی  ېولنټالمللي  سازمانونو فعالیتونه او د بین  ییزوسیمهي  حکومت
 شي.  ېژوندي پات ېورکوي چ تیاړ و
    

د  پونه روګ  ترورستي   هګارنهمدوسلوال فعالیتونه او    نوونوڅسره هممهاله،د ولسي پا  ېله د
  یو،ځوونښ روغتونونو،  پر  او    ته دوام ورکوي  طالبانو پر ضد خپلو پالن شویو بریدونو

د وحشیانه    وکد خل  ليډ  ېوسلوال  ېینځ  .يېږ بریدونه زیات   بميبسونو او کارخونو    اريښ 
 ستو ېالهام اخ  په  خهڅد طالبانو له بریا    ی له امله د طالبانو پرضد مقاومت کوي. هغو  پلوځ

طالبان له نظامي    ې چ  ي ړ غواکوي او    څې د واک ترالسه کولو ه  ېد تاوتریخوالي له الر 
  لو ډد دغو  نوزیاته ده. طالبا او هړ لوکچه  ېمارنګد  ې. په دغو سازمانونو کويګونن خهړ ا

ته د وسلو   وادېه خهڅ  وادونو ېه یوډاونګده. له  ړې له السه ورک تیاړ خپله و  ې ک رولټپه کن
  ې یي توکیو تولید او تجارت خپل د نشه  ېکال ک  ۲۰۲۳. په  ید  ېقاچاق د زیاتیدو په حال ک

 . ید  یته رسیدل ېکچ ړېلو
     

تندالرو ترمن  الروځحکومت دننه د من  لفعالهباد   ور   ځاو  ت  ځېاختالفات د  سره   ریدوېپه 
په زیاتیدو دي. داس   ېتښ ن  ځترمن  وندونوګاو د    يېږ ندګر څرا د    وادېه  ېچ  کاريښ   ېمخ 

 . یدروان پر لور   وګړ ج ېتود
    
  ګډوډۍ او    ګړوج له   ېچ ډلهد مشرانو یوه    ټولنېد افغان مدني    ېک  ړیوکال په لوم  ۲۰۲۴د  

سره  ګوندونواو سیاسي  ډلوحکومت، وسلوالو  لفعالهباله  ېچ ړيستومانه شوي، غوا څخه
پلتفارم جو  یو  اترو  د مدني فعاالنو لهيړ ک  ړ د خبرو    ې خوا د اطالعاتو شریکولو، شبک. 

  ي ړېږ جو غه پلتفارمدد خبرو اترو  ولوړ جو تیاړ و ،اترو خبرو ستراتیژیو، وګډ د ولو،ړ جو
د    ېدننه او په دیاسپورا ک  ېافغانستان ک. دغه پلت فارم په  کوي  ړ مالت  ېی  لنهوټ  لهیواړ ن  او

.يېږ ک تهځرامن سره ولوګینټ په کوړېا مجازي او حضوري په ځترمن ېولنټمدني 



   
 

 

بیانوي.   ېموخ   ېخپل  څېپاره هله  یدوړ جو حکومت  هټاو پراخ بنس   ېپخالین  ې د سول  لهډدغه  
سره   ولوړ په جو ۍستراتیژ  ېیکتیپلوماډ ېدي، د یو ې په دیاسپورا ک ېچ  يړ غ  ېلډ ې د دغ

ییزو  خبرو  د خبرو اترو  میز ته راشي او له سیمه  ېچ   ي ړ غوا  خه څحکومت  بالفعله  له  
د دغو خبرو اترو د آنچاري    ېدملتونه    ريګمل  ې کوي چ  زېاندړ و  یوکوي. هغو  ړ تمالاترو  

   . ولري رول  ارونکيڅاو 
 

  ې لري چ  رهېو  یپر کیفیت شک لري. هغو  الروګد خبرو اترو ت  يړ غ  یر ډې  ېولنټد مدني  
ا ر  زناکتیاېاغ ولنهټمدني  د او واکمنويځال هغه لتیایکښ حکومت بالفعله د  ېپه دغه بهیر ک

 ي.کمو
  

  و ګړد جسره مخ دي خو    ۍناهیل  او  فقر   شدت،  وګړ جهم د    هڅکه    خلک  ېک  اوړ پپه دغه  
  ی ر ډېحکومت د  بالفعله    ره،ېسرب  ې. له ددي  منده  هیل  ته  وڅه  ېولنټپاره د مدني  له  یپا
  کیلو ښ دي.  د    ېمحدود ېر ډېهم   ېاو مرست  یشو  ژندل ېپ  یدخوا په رسمیت نهله  وادونوېه
  ې ګډ   د  الر  ۍنېپاره یواز له  ت ښ د افغانستان د پای  ېباور دي چ   ېپه د  يړ غ  ېینځ  وندونوګ

  ېږاو خلکو ته خپله غ  يړ ک   تهځرامن  حکومت  هټبنس   یو پراخ  ې موندل دي چ  ېسیاسي الر 
  دا ده  ېی  هڅي او هکو  ېله یوبل سره خبر   ېکوي چ  هړ لوري هوک  کیلښ   ولټ.  يږ پرانی

 . يړ حل ک   ېله الر  ېخپل اختالفات د خبرو اترو او پخالین ېچ
 

.  يېږ ترسره ک  ړ تمال  په  وړ ییزو لوبغااو سیمه   لملليابین د    ېپه کابل ک  یاډد خبرو اترو ای
  ې ت ښ باید په افغانستان ن ېچ   يېږ اجماع ته رس   ې او د  وري ګله یوبل سره    يړ ییز لوبغاسیمه

  ه ټپاره پراخ بنس د  اختالفونو د حل له  ېچ   ويڅلوري ه  کیلښ   ولټ  ی. هغويېږ ورس   ته  یپا
 ومومي.  ېالر حل
    
. بسپنه ورکوونکي يېږ پیل  ې اتر   ېخبر   ړ د انتظار و   ېپه کابل ک   ېکال په نیمایي ک  ۲۰۲۴د  

اترو او همکار   ته افغانانو     خه څ  ېاو روزنیز   ېونړ لو  تیاړ وله    ېپه برخه ک    ۍد خبرو 
افغانستان مدني    زېاندړ و  ېونړ جو  تیاړ د و  ېکسان چ  نيړ کوي. لوم  ړ مالت   ې ولن ټمني د 

ک  يړ غ دیاسپورا  په  د  ېاو  افغانان  هغو  یمیشت  مذهبي    نه  ېیواز   یخو  خپلواک  دي. 
  وندونهګسیاسي  هګاو همدارن يړ غ روپونوګوالو د نورو وسله ي،ړ رهبران، د طالبانو غ



   
 

 

  له  ته  اترو خبرو  ونهړ جو   تیاړ برخه اخلي. دغه و ېک رامونوګ په پرو ې ونړ جو تیاړ د و  هم
 . يېږ ک هم المل ۍهمکار  ېاو الزیات کوړېرغانده ا  د ېک ونوالوګډ په رهېسرب چمتووالي

    
  یو  د  ،ې نښ او ب ېرسنیو کارکوونکي د عفود  او   يړ غ  یر ډې  ېولنټمهال د مدني  ېپه همد

 ې او له هغو کسانو سره د مقابل  يړ جاړجو  ، ېونړ لو  تیاړ و  جبران،  ېخسار   د  زغم،  منلو،  بل
 یکمزور   بهیر د خبرو اترو    ېچ  يړ خپرولو سره غوا  ناسمو اطالعاتو   په  ېچ  کوي  هڅه
دغه    ېي او په افغانانو کېږ خدغه پیامونه الپرا  ې ک  سنیور  فومتعار او    وولنیز ټ  لووټ. په  يړ ک

 .  یژوند کولو امکان شته د یاځد یو   ې چ یوکیدلټرااحساس 
 
په   ېبرخ ېد » کابل بهیر« د یو  اوړ پ  ړید ملي خبرو اترو لوم  ېک  یکال په پا  ۲۰۲۴د  
این  هګتو په دغه پرويېږ ترسره ک  ېک  لټهو  رکانتیننتلټپه کابل    رو ګد مل  ېچ   ې ک  رامګ. 

دننه او بهر افغانان سره    ې ک  وادېپه ه  ي، ړېږ او آسانتیا سره جو  وربتوبګملتونو سازمان په  
  لو ډخپل لیدلوري له یوبل سره شریکوي. په دغو    هړ په ا  ېد راتلوونک  وادېاو د ه  يېږ ولټرا
خصوصي   ولنه،ټمدني   ،ۍمذهبي مشران، رسن  ،ېل ډ  ېوسلوال  ي،ړ حکومت غ   بالفعلهد    ېک

  ونوال ګډ  ېپروس   ېپخواني سیاسي رهبران شامل دي. د دغ  او  د پوهنتونونو استادان  ور،ټسک
او مشران دي.  وانانځسیمو او قومونه  لوېالبېد ب وادېد ه ونګډوو په او نارینه و ښځد 

د یو    وڅده    تنهښ غو  خهڅله ملل متحد سازمان    ړیلوم  ېانګد دغو خبرو اصلي موضوع
د  ېچ راواستوي واکونهځساتي او افغانستان ته خپل سوله يړ عمل وک هګپه تو اروونکيڅ

احتمالي    م ټسیس   ۍ. د حکومتوليړ وک  یمخنیو  خهڅ   دو ښ له پی  توښ خبرو اترو پر مهال د ن
وشي. اساسي قانون، عادي قوانین، خپلواکي  بحث ېک یپه پا ډېد غون به هړ په ا  تړښ جو

  و ښځاو    وانانوځبشري حقوق، سیاسي مشارکت او    (ازادي، د وینا ازادياو آزادي ) د بیان  
 .ويړ رول به د دغو خبرو اجنداء جو 

  
  ې شي هر هغه افغان چ و  هړ هوک  ځلوریو ترمن  ولوټخبرو اترو وروسته به د    نیوړ له لوم

  ې لوري د دغ  یر ډېهم    ه څساتنه وشي، که    خهڅ ته راستون شي، باید ور    وادېه  ي،ړ غوا
ا  ېژمن په  کیدو  باوري  دیاسپورا    نهېښ اند  هړ د  له  بهیر  د   خهڅلري، خو دغه  افغانانو  د 

  ړد الزیات مالت   خهڅ به له دغه بهیر    ارنهڅ  ېولنټمدني    ایيځ. د  يېږ کالمل    ګتدریجي رات
 المل شي.  

 
ونه  ر بهیر پیل شي. دغه بهی  ګیالوډ  ایيځد    ېک  وادېپه ه  به  ېک  یوړ کال په لوم  ۲۰۲۵د   

  ، ښځې منعکسوي.  برخه    رهډېد دغو خبرو اترو  او    وندړ په ملي کچه د خبرو اترو سره ا
ته  دغه بهیر    سره  ونګډ  خپل   په  ې ک  فارم ټپل  په  امامان  جوماتونو  اود  ې انګشورا  ېییز سیمه

  تهځپاره د فضاء رامنییز اقدام لهدرک او سیمه   ګډد    یورکوي. هغو  یزهګمشروعیت او ان
په کچه لیدلوري   وادېه  ولټپاره د  له ېد معلوماتو رسولو مرست هړ کولو او ملي بهیر  په ا

 تیا ړ بحت و  د  هړ روزنیزو مسائلو په اد  روحیه او    ګد خبرو اترو فرهنکوي او    ېاندړ و
   کوي.  تهځرامن

 رول   مهم  ېک  کیلتیاښ   په   خلکو  الزیاتو  د  ېک  بهیر   اترو  خبرو  د  ۍرسن  ېولنیز ټخبري او
  په .  شي  شریک  ېالر   له  رسنیوز   نورو  او  ولنیزوټ  د  کچه  پراخه  په  به  لیدلوري.  لري

آزاد  بیان  د   ې ک  افغانستان وینا  همدارنده  یدوړ لو  په بهیر درجه    ۍ او  آزاد  هګ.  بیان    ۍ د 
 ده. ړېهم وده ک ګفرهن

  
پوره کولو     ړتیاووستنیدنه او د افغانانو د اراد افغانانو مخ پر زیاتیدونکي    څخه له دیاسپورا  

 وده کوي.  لیتونهفعا ټولنېپاره د مدني له
  



   
 

 

 پهشتون لري.    لتیاګاختالف او ترین  ځفعاالنو ترمن  لوېالبې ب  ېولنټد     ېک  دوره  دغه  ولهټپه  
باور دي، په    ېکسان په د  رېدننه، یو زیات شم  ېحکومت او مذهبي تشکیالتو ک  لفعلهبا

بو  وادېبه ه  کیلتیاښ   ېک  ویوړ جاړ بحثونو او جو   دیني   ېکپه  ې چ  يځد سکولریزم پر لور 
بیول ک  وادېاو ه  يېږ کنه   یته درناوتعلیماتو   ته   ې کپه   ګلویدیز فرهن  ې چ  يېږ هغه لور 

حکومت   ونهګډ  ولټیو    ېهدف ی  ېفعاالن یا هغه کسان چ . دغه محافظه کاره  برالسه وي
لوري په خبرواترو    کیلښ پاره  راکمولو له  لتیاګدي، سره مخالف دي. د دغو ترین  ولړ جو

او    ید  وادېافغانستان یو اسالمي ه  ېکولو ته دوام ورکوي چ   ېاندړ پیامونو و  انه ښ د رو  ېک
به بهرنیو مداخلو ته اجازه   ې چارو کاو د افغانستان په   ي ېږ ک یوي به، اسالم ته به درناو

 شي.    ل ړ ک نه ور 
 

په د  رېهم  یو شم  ېک  ولنهټپه مدني    هګهمدارن سره    ې باور دي چ  ېکسان  له حکومت 
و قومي او  اشي  مراعات نه  به بشري حقوق    ې چ  يېږ المل ک  وادېیو ه  ې د داس   ړیجا ړ جو

  خه څد خبرو اترو له بهیر    فعاالن   ېینځ  ېولنټ  مدني   د .  يېږ جنسیتي تبیعضونه به رواج
  ه ټپه پ  ې کسان شته چ  ې داس  ې ینځکوي. خو    هډډ  خهڅ   ون ګډله    ېنیوکه کوي او په هغو ک

هم مخالفتونه شي او د دغه    ې فعاالنو ک  وړ . د خبرو اترو په مالتويړ جو ۍرغانده ستراتیژ 
  ېلتیاوګکوي. دغه ترین  هڅد نفوذ پراختیا، شهرت او واک ته د رسیدو ه  يړ غ   ر ېبهیر یو شم
 . يېږ المل ک ېسیاسي او شخصي قدرت پالن دکله ناکله 

  
ک  ۲۰۲۵د   نیمایي  په  مالت  ېکال  د  غیرنظامیانو  امنیت    ،ړ د  د  راکمولو،  تاوتریخوالي  د 

ملي چارواکیو د  پاره  او د مسوولیتونو منلو له  ړد ملي سیاسي خبرو اترو د مالت  تیا،ړ پیاو
 ۍ یوه کوچن  واکونوځملتونو د سوله ساتو    روګد ملته    افغانستان   موخه  په  ېورکوون  تیاړ و
 ي.  ځ را لهډ
 
فعاالن الزیاتو خبرو اترو ته    کیلښ   ېپه »کابل بهیر« ک  به  ېک  یوړ په لومکال    ۲۰۲۶د  

وک پيړ مخه  دغه  اترو  خبرو  د  ج  ېک  اوړ .  ل  وګړ د  جریانونو،   کیو،ږ قربانیانو،  مذهبي 
غ دیاسپورا  د  او  په   وڅکوي    ونګډ  هم  ېلډ  ېنور   ر څېپه    یوړ محصالنو  افغانستان  د 

 يړ وک  ونګډ  ېک  وټد مذاکراتو په فرعي کمی  به  ېلډواخلي. دغه    هډون  ېراتلوونکي مسیر ک
 .  ي ړ استفاده وک  خه څور   ې ک  وړ کېپر   و څته وسپاري    یم ټمرکچي    ې تنښ او غو  ې موندن  ېخپلاو  

 
  ت ړښجو حکومتد نوي  ېخبرو اترو ک پهلوري  کیلښ  هب ېکال تر نیمایي پور  ۲۰۲۶د 

المللي  له بین ،يکو هړ اصالح هوک پر  اوسني اساسي قانون د ي، ېږ ته رس  ړېهوک ېباره ک
  ش ې پر یو مهالو  به  هړ ترسره کیدو تنظیم په ا  اکنوټاو د    نوياعال  ړخپل مالت  خه څ  معاهدو

د    ونګډفعال    وښځد    ېبرخو ک   ولوټپه    ېچ  ندويګر څلوري دا    ولټ.  يېږ ته رس   ېړ هوک
بهیر د بریا راز   په    روګد مل  هګهمدارن  یهغو  رهېسرب  ې. له دیددغه  ملتونو سازمان 

لوریو جنایتونه   ولوټ  ېکوي او دا تشخصیوي چ  هړ کولو بهیر سره هوک  ېوسل  ېمدیریت د ب
  نه ښ دي باید ب  ېی  وليړ ورته ا   ېد هغو زیانونو له امله چ  خهڅ له خلکو    او  يړ ترسره ک

 .يړ وغوا
  

  او   ېشو  ده   نه  مداخله  ړ و  پام   د   څ هی  ېک  برخه   په  ې ورکوون  تیاړ و  و ښځد  ېکلونو ک  په دغو 
 ه ګهمدارن  او  بهیر   اترو  خبرو  بهیر   کابل   د  خو.  دي  ېپات  حال  خپل  په  ېونګنن  ېر ېت  ېر ډې
 کوي   هړ هوک  لوري  کیلښ   ې . په دغو خبرو اترو کيلر   ون ګډ  فعال  ښځې   کچه   په  ېولنټ  د
له    وښځد    ېک  خونوړ ا  ولوټد ژوندانه په    ېچ  وينه    به  مقررات  او  قوانین  ېداس  څهی  ېچ
 . يړ سره مخالفت وک ونګډ

  دوامداره   ور ټي او خصوصي سکحکومتد    ېک  وادېپه ه  ېک  اوړ په دغه پ   هګپه عمومي تو
  او   يېږ راستن  ورو  ورو وو،   ېښیپر   ې ی  افغانستان  ېچ  والګپان  ېینځ.  يېږ ک  ترسره  ونهګپان
 .يټپل ېچار ېالر  ېمرست د سره اقتصاد له وادېه د شرکتونه یلو ر ېشم یو
 
په   ېپایل  ېمشخص  ېد روانو خبرو اترو د یو  ېد کابل بهیر له الر   کال تر پایه  ۲۰۲۶د  
  خه څ سیمو    ولوټله    حکومت. دغه انتقالي  يېږ تشکیل  حکومتاو انتقالي    هټیو پراخ بنس   هګتو
  ی ر ډې ېلنوټالمللي بین د . ید ړ جو  خهڅ  لوډاوسیاسي   روپونوګوو، قومي او نارینه وښځد 

پ  هګپه تو  ېد یو مشروع مرجع  حکومتانتقالي    یوال دغه نوبرخه او    نيېږ په رسمیت 
 . ويګنټېورسره  ېکړېرسمي ا 

 
  ې چار   نیاساسي قانون تدو  ینود    به  حکومتبه دغه انتقالي    ېکال پور   ۲۰۲۸ـ     ۲۰۲۷  د

تنظیم او   اکنوټفعالیتونه لکه د ملي او محلي    داخلي   کلیدي  ېینځ  مطابق  هغه  د  وڅپیلوي  
د ملي او محلي    بهکال تر نیمایي    ۲۰۲۸بهیر پیل شي. د    ې کول او پخالین  ې وسل  ې آسانتیا، ب



   
 

 

  ې اساسي چار   کنواټ  دغو  د  به  ېکال ک  ۲۰۲۹او په    يېږ پیلکارونه    ۍنړ پاره لومله   اکنوټ
  رام ګپرو  تلو  د  واکونوځالمللي سوله ساتو  مهاله د بینبه هم  وروسته  هغهله    ېچ   ي ېږ کترسره  

 .يېږ ک نیول ېالند الس  تر  هم
المللي مرستو پر جذب تمرکز    پاره د بیند خلکو د ستونزو راکمولو له  حکومت  مهالهډلن

کوي او    ړ مالت  خه څله رول    حکومتد انتقالي    يړ ییز لوبغااو سیمه   ولنهټ  المللينی. بيکو
 ورسره پراخوي.   ېمرست ېخپل
 
 په  وادېهد  هړ ورکولو بهیر په ا ې او رأی ونګډد  ېک اکنوټپه   ېک یوړ کال په لوم ۲۰۲۹د 
خوا پراخ  له   ېولنټد مدني    ېک  برخه  په  ېروزن  د  پارهله  انسجام  د  خلکو  د  ېک  برخو  ولوټ

 .  يېږ ککمپاین ترسره 
 
د افغانانو له پراخ   ېچ  يېږ ترسره ک  ېاکنټ  ېییز ملي او سیمه  ېکال په وروستیو ک  ۲۰۲۹د  

 وي.  ې هرکلي سره به مل

په لوم  ۲۰۳۰د   ژوند کوي او د   ېالند  ښېافغانان د ملي فقر تر کر  یر ډې  ېک  یوړ کال 
ترسره   ښې د تاوتریخوالي پی ، هم دوام لريالاختالفات   ځ وو ترمناو نارینه وښځقومونو او 

  صورت   په  ۍ ناکام  د  بهیر   دېږلواک  ته د    حکومتنوي    ې چ شته  همالکسان    ېاو داس   يېږ ک
متقابل درک وده    ر څېپه    ېود  ياقتصاد  د  سره  ېد  له.  دي  چمتو  ته  کولو  پورته  وسلو  ېک

 دي.   ېپه حال ک ګشاخصونه د پرمخت ېاو د انساني ود ېکو
 

نو  اکنوټله   بین  ېچ  يېږ اعالن  حکومتمنتخب    یوروسته  سیمه  ېولنټالمللي  د   زوییاو 
د   ېژمنه کوي چ  حکومتمنتخب    یشي. دغه نو  ژندلېله لوري په رسمیت وپ  يړ لوبغا

په    ېدرملن  پ ټاو د ملت    لوړ و  هځنارضیاتیو له من  ېد پات  ، یته ژمن د  ړېکابل بهیر هوک
به   د وضعیت    ستل ېواخ  امونه ګموخه  افغانانو  او  افغانستان  د  او  به  اره  پله  والي هښ شي 
 په الر واچول شي.  رامونهګاو اقتصادي  پرو ولنیز ټسیاسي، 

  
  دوام   سره  درک  متقابل  له   به  بدلونونه  دغه  آیا  وي؟  هګنڅ  به  حکومت  وروسته  اکنوټله  

شي؟  المل  واليهښ  ژوند د افغانانو د به ونهګپان ۍبهرن آیا ومومي؟
  



وال ونګډ  
مدني   افغانستان  تنو   ۳۰  د  ېولنټ  مدني  د  ېک  یمټ  سناریو  د  پارهله   راتلوونکي  د  ېولنټد 

په    پوهانوکار  یو    یدي. هغو  ېشامل  ېلډ  ېتوپیر لروونک  ونګډاو فعاالنو  تو   یمټ د   هګپه 
لیدلوري  ېمخین  ېتوپیر لروونک توپیرلروونک  او  جنسیت، نسلونه، موضوعي   ،ېدند  ې) 

ژبن مذهبي،  قومي،  سیمه  ۍتخصص،  چاو  لري  سوابق(  هغو  ېییز  د  یدا  د  تیاړ و  ېته 
 ېونګشته نن  ېاندړ پر و  ېولټد افغانستان مدني    هګپه تو  ېستونز   ېولیز ټ  ېد یو  وڅکوي  ور 

 . يړ درک ک

 یتوپیر لروونک  هړ په ا   نکیو راتلوو  لروونکیو  توپیر   لورو څ  د   ول ډ  ولنیز ټ  په   ېانګدغه سناریو
انو ګسناریو  وڅیا    ېپه یو  ولډپه تقریبي    ړیهر غ  یمټد    ویکوي. د سنار   ېاندړ و  ور ځان
ا  یوګړ انځد    ېک یا  معقولیت  د  ا  وندواليړ عناصرو  نه  هړ په  کتوافق  پایله  په  د  ېلري. 

ل  ونوالوګډ پی  ړ دغه  یا ضمني سپار   تهځرامن  وښ لیک د  د اجماع    ېباند  تنوښ کیدو احتمال 
او توپیر لروونکي  سواندو هړ ـ د ژمنو، ز  یي ښ په خپله خلک  ېیواز  ېکبلکوي، نه ودنهښ 

ې پراخ  ایيښ   ېانګدغه سناریو  هد  ه هیلمند  ،ړیسره کار ک  ېی  یاځیو    ېچ  لهډیوه    وړ لوبغا
ې برخه ک   ګ سره د افغانستان پرمخت  یله هغو  ې چ  ويڅوه  ېاتر   ېخبر   ېاو ستراتیژیک
 مرسته کوي. 

کابو هر   یمټ. د  سناریو  یيښ را  ېراتلوونک  ېتخیل  ېتوپیر لروونک  لور څ  ېانګدغه سناریو
یا    وندواليړ عناصرو د ا   یوګړ انځد    ېک  انوګسناریو  وڅپه یو یا    هګپه احتمالي تو  ړیغ

د   وښ پید راتلوونکیو    لیکړ دغه ل  ونوالوګډد    ېلري. په پایله ک نه  هړ هوک  هړ معقولیت په ا
یا ضمني و بلک  نه  ودونهښ   ز ېاندړ احتمال  به   ېانګدغه سناریو  ېمند دي چ  هیله  ېکوي، 

 په   ګپرمخت  د  سره  افغانستان  له   ېچ  ويڅوه  ېاتر   ېخبر   ېاو پراخ   ېستراتیژیک  ېداس 
. کوي مرسته ېک برخه

یم ټ ویسنار  د
ديیجمش  الیناز 
محمودي هیذک

یخان آقا داودز 
طغرا ونسی

محمد رضا رفعت 
نجیب پیکان

نیعنقا ام
وبي یا لوفر ین

احمدي ایسون
لماز ی هیعال

م یخالد فه
جواد اسلمي 

الهام کوهستاني
قرباني هیمرض

 وادیعبدهللا ه 
زاده  یلطف هللا نجف

والونګډنور  
مصطفی صدیقي 

عیرف  ز یعز 
ل ی وخړ دانش ک 

برنادونه   ت ښ نودغه   فولکي  د 
Folke Bernadotte  له   ۍمډاکا

د  خوا  Reosرئوس    یشرکا  ، 

Partners     د اروپایي    ېاو په افغانستان ک  ۍپه همکار
( ترEU APSM)  میکانیزم    ړ د مالت  ېد سول  ېولنټ

 تطبیق شو.  ېچتر الند

جمیلھ افغانی



   
 

 

  ؟وړوک استفاده  ولډ هڅ خهڅ انوګسناریوله  
   

بلک نه  له راتلوونکي سره    ترسره   ېک  مهالاوس  په   ېچ  کیلتیاښ   ېپه راتلوونکي ک  ې» 
  ې چ  هګرنڅ.  بدلوي  ولډ   لیدلوري  د   ږ زمو سره  زمان   حال   له   تمرکز،  ېراتلوونک  پر .  يېږ ک

  زده  خهڅ ېراتلوونک له. کوو درک ليځبیا ېتیاوړ ا ېستراتیژیک هغه د او زمان  حال ږ مو
  پاره له  تل  د   هڼب  تعامل  د  ږ زمو  سره  زمان  حال  له  ې چ  کهځ  ده،  ېپاروونک  او  ېوونکګنن  هړ ک

  .«بدلوي
 (Oliver Freeman) منیفر  ور یاول—  

   
 . دي نه ېاندوینړ و ېانګدغه سناریو

 
 دي.  نه زونهېاندړ دا و

  
له مو  ېراتلوونک   ېداستانونه دي چدا هغه   او  د    ږ احتمالي مسیرونه تشریح کوي  سره 

 مرسته کوي.      ې اوسني واقعیت سره  په خبرو، تفکر او ژور درک ک
   

په ننیو   ېبلک  نه  هړ په ا  وښ د پی  ېک  ېبریا په راتلوونک  ګېولټسناریو یا د هغو د    ېد یو
  ولوټوختونه تر    ېینځ.  يېږ ارزول ک  ټپر بنس   زناکتیاېد اغ  ېستراتیژیو او غوراویو باند 

 .  وړ وک هډډباید ورنه  ې وي چ ګشاته ت ېانګسناریو ېمهم
ته د حال او راتلوونکیو   ږمو  ېکوو چ   ته ځژبه رامن  ه ګډیوه    ېپه چمتو کولو ک  انوګد سناریو

  ی غوراو  ېشو داس یکول ټد خبرو امکان راکوي. د دغه بحث پر بنس ېپه باره ک ونوګنن
واقعیتونو د   ېراتلوونک  ېد مطلوب  ږ زمو  ېچ   وړ او ستراتیژیک متحدین تشکیل ک  تهځرامن

د بریا   انوګبحث د سناریو  هړ د هغو په ا  ېک  خلکوامله    ېزمینه برابروي. له همد  اويړ لو
 مخامخ یا مجازي واوسي.   ولیز،ټشي فردي،   ی. دغه انعکاس کیدیدپاره الزمي له

   
 ته   اجماع  شي،نه   ښپی   ایيښ   ېچ  هړ ا  په  هڅ  هغه  د  هدف  انعکاس  تيړښ جو  انوګد سناریو

 لو ېالبېد ب  ې بحث ک  ېد احتمال په باره ک  ې ښ پی  د  ېاستفاد  په  خه څ  انوګسناریو  له.  دي  رسیدل 

  د   پارهله   معلوماتو  او  ستوېاخ  الهام   د  هړ ا  په  ستراتیژیو  جمعي  او  فردي  د  ونګډ  روپونوګ
 . دي اکلټ اوونوړ پ راتلوونکیو او مسیرونو ممکنه

 
 ړبشپ په متنونه سناریو  د  ېمخک کولو سره تر  له تمریناتو راتلوونکیو  د ېچ کوو ز ېاندړ و
 . ئړ ک مطالعه ولډ
  

 
 
 

    
 تفکر فردي هړا په انوګ. د سناریو1

  د   او   کووم  فکر  هڅ  هړا  په  انوګزه شخصاً د سناریو
  وینم؟ ول ډ هڅ رول زما ېک زناکتیاېاغ په هغو

 
پاره له   رافغانانویافغانانو او د هغو غ  ولوټد    ېانګسناریو  ېراتلوونک  ېولنټد افغانستان  مدني  

 دي.   وندړ لري، ا ز ېاغ ېاو خلکو پر راتلوونک وادېد ه ېفکر او اقدامات ی ېچ
    

. زه وکو ېاندړ و هګولټ  وسیائلو او تنوښ پو د پارهله تفکر  فردي د هړ ا په انوګدلته د سناریو
 پاره له  ساعتونو  وڅ  ای  دقیقو  وځد پننو  تښ پوپر دغو    هګپه شخصي تو  ې چ  م ړ له تاسو غوا

.  ئړ ک   منعکس  ې ک  مجله  خپله   په  ې ی  یا  ئ ړ ک  ورځان  ی ش   هڅ  ېچ   ئړ وغوا  ایي ښ   .ئړ وک  فکر 
  حضوري  او  مجازي د  ېپایل تأمالتو خپلو  د  ې ک صورت  په لیوالتیا د  ېچ  درکوو بلنه ږ مو

  ئ ړ ک   ېشریک  سره  کسانو  هغو  یحت  او  همکارانو  و،ڼشریکبا  رو،ګمل  خپلو  له   ېالر   له  تعامل
 . لرئ ورسره مخالفت ېچ
 



   
 

 

 ېتنښپو پارهله ونګد فردي غبر

 ویهره سنار

 کوم احساسات راپاروي؟ ېم ویسنار 
 کومو له او  شو یکول استفاده هښ   خهڅله کومو فرصتونو  ېپه دغه سناریو ک

 یو؟ مخ سره ونوښ واګ
 ده؟ ېلروونک توپیر  رهډېکومه موضوع راته  ېسناریو کپه هره 

 اوسم؟وچمتو   وڅشم  یکول ه څ ځپاره نن ور زه د دغه ممکنه راتلونکي له
 ته چمتو واوسو؟  ېاحتمالي راتلووتک ېدغ  وڅشم    ینن کوم کار ترسره کول

  پر  او لري  یتوبړ غ  ېی  زه  ېچ روپونوګ  هغو پر ما،  پر شي،   هښ پی سناریو دغه  ې ر ېکه چ
 ولري؟  ز ېاغ هڅ به افغانانو

 ه ګولټ انوګوید سنار

 راپاروي؟   احساسات کوم مو ېانګسناریو ېولټ
 لیدلي مو نه وو؟   ېچ  وروګ هڅاوس 

 

 ې نکوراتلو

 ؟ منويېښ مو کومه موضوع اند ېکنکي وراتلو په
 مو احساست راپاروي؟   ېموضوع راتلوونک ېد کوم

 زما رول 

 ده؟  ومرهڅ کچه  تیمؤثر  او ز ې زما د اغ
 م؟ ړ زه کوم رول لوبول غوا 

  ترسره   اقدامات   کوم  دم؟ېږپر   ز ېاغ  ېراتلوونک  پر   و څ  م ړ ک  ې شم ترسره ی  ی کوم کار کول
  ؟شم یکول

 کولو   تهځرامن  تځښپاره د خود الپراخو بحثونو له.  2
 ی خپراو انوګسناریو

 
د  هړا ېپه د وڅ وړک ېاندړته و روپګیو  هګتو زناکهېپه اغ ېانګشو سناریو یکول هګنڅ

 ي؟ ړک تهځرامن تځښخوبحثونو 
   

پاره د تفکر، بحث او اقدام له  ېبلک  ،یدله پیام سره مل یو محصول نه  ېیواز   ېانګسناریو
افغانستان مدني   ب  ېانګسناریو   ېراتلوونک  ېولنټیوه محرکه وسیله ده. د   ونوږ غ  لوېالبېد 

بنس   واد،ېاو د ه   کیلتیاښ  او  او    نوخطرو،  نوفرصتواحتمالي    وندړ ا  ېراتلوونک  ونوټ خلکو 
 ته زمنیه برابره وي.  کیلتیاښ  ونوږ غ لوېالبېجلب او د ب اویوغور 

رونیزو ورکشاپونو  او د رسنیو   و، ډبحثونو، مناظرو، غون،  یشنونوټشئ د پریزن  یتاسو کول
 وئڅهودغه بهیر    سره  د خبرونو په خپرولو    هړ په ا  انوګد سناریو  ېشبکو له الر   ولنیزوټاو  
 واخلئ.  ېکپه  هډوناو 

    
 :  ئړک ېیکشر الرو  ېالند  له ېانګشئ سناریو یکول

   
  ،کوئ   ونګډ ېکپه ې سره چ ېهغو کنفرانسونو او سیمینارونو په استفاد له .1

 . ئړ ک  ېشریک سره نورو له ېانګسناریو
   بحثکوئ   هړ ا  په  انوګموضوغ   وندوړ ا  د  ېک  رسنیو  ولنیزوټپه    ېله هغو کسانو سره چ .2

   . ئړ ورسره شریک ک  ګلین انوګد سناریو ،تعامل ولرئ او
 یا بحث برابر    هډپاره یوه غونله  وڼاو ستراتیژیکو شریکبا  رو،ګد خپلو همکارانو، مل .3

 .  ئړ ک
کئېول ید ویبالک پستونه او  لیدلور  ېمقال هړ ا /باره په انوګد سناریو .4



   
 

 

 انعکاس ولیزټ ېک باره په انوګویسنار د . 3
 

 و؟ړک  برابره آسانتیا هګرنڅ ته  انعکاس ولیزټ ېک  باره په  انوګد سناریو
 

د سناریو    ې چ  کسان هغه  شئ    یکول  رهېعامه پوهاوي سربله    هړ د خپرواي په ا   انوګد سناریو
همزولو،    ور،ټسک  ولنه،ټ شئ په    ی کول  ول،ډپه    ګېلې. د بوئټنظریات لرئ، ول  ګډ  ېپه باره ک

کار نه ورسره کوئ، د یو جمعي   هګډپه  ېک لیتونوفعا نیوځپه ور  ېچ ېک خلکو لوېالبېیا ب
 انو ګموضوع   وکیدونکیوټد را  ایي ښ انعکاس هدف   ولیزټانعکاس کوربانه واوسئ. ستاسو د  

 درک وي. روپ ګد   خهڅ  ېپاره د افکارو د تبادلاو یا د احتمالي اقدماتو له
  
  ډې غون  ېداس   ېکووم چ  زېاندړ و  ئ،ېږ ته ورس   ېکچ   ېژور   ېک  ګیالوډپه    ئړ که غوا 

وخت ولرئ    ر ډېامله به    ېساعته وخت واخلي، له همد  لورڅکم له کمه    ېچ   ئړ ک  ړېجو
پاره د مفاهیمو په له  روپګ او هم د    ئړ وک   ېکپه  نهڅېړ محتوا درک او    انوګد سناریو  ېچ
 .  ئړ ترالسه ک یلیدلور  ینو هړ ا

 
 . ئړ وک استفاده خه څ جدول  ېالند له  پارهله تړښ د دغه بحث د جو

 
  ږ دغه سناریو زمو 

ک واک  کوم   ېپه 
 فرصتونه راکوي؟ 

سناري  دغه  آیا 
کوم  ږمو   ې له 
سره مخ    ېونګنن

 کوي؟ 

سناریو د   ېد دغ
  ه څپاره  تطبیق له

   و؟ړباید وک

دغ سناریو    ېپر 
اغ   پاره له  زېد 

 و ړوک باید  هڅ

درزونو    خهڅله 
 ا ڼر

    

     باد د بدلون

     ېپرد ېستیپران

     ېپرد

ک  رامګ پرو  نیزمد روز.  4 تنظیم   انوګله سناریو  ېپه 
 استفاده خهڅ

 
او له    خهڅ  انوګله سناریو  ېشم چ  یکول  هګرنڅ په پراخه کچه    خهڅ  هغهد افغانستان 

 م؟ ړپاره استفاده وکله ېکوونکیو د روزند زده  خهڅمسایلو 
   

  ې ژندنېپولن ټ  حقونو،  بشري  حکومتولئ،  ت،ګښ ینټ  ېسولد    خهڅ  انوګسناریوشي له    یکید
  استفاده   هګتو  په  عنصر   محرک   د   رامونوګپرو  میکوډاکا  د  ې ک  برخه   په  وګانڅ  نورو  او

 . وشي
 

او    ئړ یو لکچر چمتو ک ېپه برخه ک انوګشئ د سناریو یکول استئ،ییا استاد  یوونکښ که 
له پس   ولنیزوټاو    ېپان  يټرنیټان  ، ټریپور د  یا   په تو  خه څ   ونوټرسنیو    ه ګد درسي توکیو 

 .ئړ استفاده وک
  

  و ی  ولړ سیمینار جو  میکډیا اکا  ېمناظر   ېد یو  ېپه باره ک  انوګسناریو  لوروڅد  
له    ی چي کول  ید  یغوراوبل     د   ېک  انوګسناریو  په  ېچ  ئړ وغوا  ونوالوګډشئ 

پر پالیسیو او ستراتیژیو د هغو د عواقبو په  اوفرصتونو او  ونوګنن ویشو منعکس
 . يړ خپل نظریات بیان ک هړ ا

 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

 د  ستراتیژیو او پالیسیو پراختیا  ټد  سناریو پر م  .  5
 

  او ستراتیژیو خپلو  د  خهڅ انوګسناریو له ېچ شي یکول  هګنڅزما او نور سازمانونه 
 ي؟ړوک استفاده  ېک برخه په  واليهښپالیسیو 

  
او د نویو پالیسیو چمتو  ېد یو سازمان د ستراتیژیو چمتو کولو او بیاکتن ایيښ  ېانګسناریو
سره کار کوو، یو     انوګله سناریو  ېواوسي. کله چ   ود ښ وسیله یا الر   ورهګټپاره یوه  کولو له

  و، ړ ترسره ک  دیبا  ېسبا ی  ېپاره چد هغه کار له  ېانګ. سناریووروګ  ور ځان  دمهالهږ ستر او او
 مول  په فکر کو  هړ سناریو عواقبو په ا  ېکوي. خو د هر  ېاندړ نه و  وابځ  ولډپه مستقیم  

ته باید    واکځکوم    وي؟  ېستاسو سازمان په کوم موقعیت ک  ئړ غوا  ېچ  کوي  یر ځ  ته  ېد
  ول ګل  رتهېچ  څېستاسو ه  هړ په ا  ېراتلوونک  ېاو د افغانستان مخ په ود  ؟شي  ولړ پام وا

له تاسو سره د    ېکوي چ  تهځیو ستراتیژیک وضعیت رامن  هګهمدارن  ېانګسناریو  ؟يېږ ک
 مرسته کوي. ېاو اقداماتو د پالن په چمتو کولو ک تونوښ نو
  

ستراتیژیک پالن   يګړ انځشئ د    یکول  ېشته چ   ېلیاو وس   ېتنښ نظریات، پو  ېدلته داس 
 ئړ استفاده وک خهڅ ور  ې پوره کولو برخه ک تیاووړ د خپلو ا ېچمتو کولو ک

 
 ې تنښ پو هړ چمتو کولو په ا ۍد ستراتیژ 

 
 چمتو کوي. ېونګته کوم فرصتونه، خطرونه او نن ولوټسازمان یا  ږزمو ېانګسناریودعه 

  و؟ړقوتونو، شاخصونو یا اخطار ورکوونکیو اشارو ته پاملرنه وک وندوړکومو ا هړپه ا انځد 
 .  يځرګو ړو تښد پای هګن څ ۍستراتیژ ۍاوسن ږسره زمو یولوڼ ېپه پام ک انوګسناریو لوروڅد دغو 
 واوسو؟   ېک  تیباید په کوم موقع  ېسناریو کپه هره 

   ؟یموقعیت کوم د  ړد پام و ږزمو
 و؟ ړد کومو ستراتیژیو او پالیسیو تعقیبول غوا

 و؟ړورک دوام باید  ته کارونو کومو او وړک  پیل باید  کارونه کوم و،ړک  کوم کارونه باید ترسره نه
 و؟ ړک ترسره کارونه کوم او وړوک فکر هړا په هڅاوس باید د  

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خوا د رئیوس په همکارۍ او مشارکت او په افغانستان کې د  دغه نوښت د فولکه برنادوته اکاډمۍ له
 تر پوښښ الندې طرحه او تطبیق شو.  (EU APSM)اروپایي ټولنې له سولې څخه د مالتړ میکانیزم 

نظریات په هیڅ  دغه سند د اروپایي ټولنې په مالي مالتړ چمتو شوی دی. په دغه سند کې درج شوي 
 اروپایي ټولنې رسمي نظر نه منعکسوي. ډول سره د

 . Toa Maes تووا مایس حه: طر  انځورونه او

-Creative Commons Attribution دغه سند د ګډو سندونو د غیر سوداګریز نړیوال بنسټ  
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 پته برښنالیک واستوئ. info@fba.seه په پار د الزیاتو معلوماتو له
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