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توجیهي مقاله
اپرېل ۲۰۱۹
د افغانستان د عامه څېړنو موسسې په اړه
د اف ""غانس ""تان د ع ""ام ""ه څ ""ېړن ""و م ""وس ""سه د ټ ""ول ""نیزو څ ""ېړن ""و ی ""و
خ"پلواک ارګ"ان دی چ"ې د »ټ"ول"نیزې پ"وه"ې او ل"ه پ"ال"یسۍ څ"خه
د زده ک ""ړې« ل ""وړون ""ه ت ""ر ک ""اري پ ""وښ ""ښ الن ""دې ن ""یسي ت ""رڅ ""و
وک"والی ش"ي چ"ې د ع"لمي – ټ"ول"نیزو څ"ېړن"و ،د څ"ارن"ې ارزون"ې
پ" ""روگ" ""رام" ""ون" ""و ،ښ" ""وون" ""ې روزن" ""ې او س" ""ال م" ""شورې ل" ""ه الرې پ" ""ه
اف""غانس""تان او ن""ورو ل""ږ پ""رم""ختللیو ه""ېوادون""و ک""ې د پ""رم""ختیاي""ي

له طالبانو سره د سولې خبرو لنډه مخینه
افغان دولت له  ۲۰۱۰کال راهیسې له طالبانو سره د
سولې د ټینګښت او شخړو د پای په الره کې څو نا
بریالۍ هڅې وکړې .دغه نوښتونه تر څه مودې وړاندې
د طالبانو له انکار سره مخ وې او په پرله پسې توګه یې
له افغان دولت سره له خبرو ډډه کړې او په هېواد کې د
نیواکګرو ځواکونو په توګه یې له متحده ایالتونو سره د
سولې په مخامخ خبرو ټینګار کړی.

او ب""یارغ""ون""ې پ""روگ""رام""ون""و ل""ه پ""یاوړت""یا س""ره م""رس""ته وک""ړي .دغ""ه
م " ""وس " ""سه د اف " ""غانس " ""تان پ " ""ه اق " ""تصاد وزارت ک " ""ې د ی " ""وه غ " ""یر
ان""تفاع""ي او ن""ادول""تي بنس""ټ پ""ه ت""وگ""ه ث""بت ش""وې چ""ې م""رک""زي
دف " ""تر ی " ""ې پ " ""ه ک " ""اب " ""ل ک " ""ې دی او س " ""یمه ی " ""یز دف " ""ترون " ""ه ی " ""ې پ " ""ه
م"زارش"ری"ف )ش"مال( ،ه"رات )ل"وې"دی"ځ( ،ک"نده"ار )س"وې"ل( ،ج"الل
آباد )ختیځ( او بامیانو )مرکز( کې دي.
د اف ""غانس ""تان د ع ""ام ""ه څ ""ېړن ""و م ""وس ""سه پ ""ه ب ""لجیم ه ""ېواد ک ""ې د
 APPRO-Europeس " ""ازم " ""ان د بنس " ""ټ اې " ""ښودون " ""کي پ " ""الوي
غ""ړی""توب ه""م ل""ري او ه""مدارن""ګه د ع""ام""ه پ""ال""یسیو ل""ه پ""اره د ن""یاو
غ ""وښ ""تنې م ""لي ک ""مېټې د داراالن ""شاء پ ""ه ت ""وګ ""ه ه ""م ک ""ار ک ""وي او
ه " ""م د غ " ""وره ح " ""کوم " ""توال " ""ۍ ،ج " ""نسیت تح " ""لیل ،ع " ""ملي ټ " ""ول " ""نیزو
څ " ""ېړن " ""و ،ع " ""ام " ""ه ادارې او پ " ""راخ " ""تیا) (GRADم " ""رک " ""ز بنس " ""ټ
اې""ښودون""کې ده .د اف""غانس""تان د ع""ام""ه څ""ېړن""و م""وس""سې پ""ه اړه
د ال ډې " ""رو م " ""علوم " ""ات " ""و ت " ""رالس " ""ه ک " ""ول " ""و ل " ""ه پ " ""اره دغ " ""ې پ " ""اڼ " ""ې:
 www.appro.org.afاو د  APPRO-Europeم" ""وس" ""سې پ" ""ه
اړه د ال ډې" ""ر م" ""علوم" ""ات" ""و ل" ""ه پ" ""اره دغ" ""ې پ" ""تېwww.appro- :
 europe.netاو د ع"ام"ه پ"ال"یسیو ل"ه پ"اره د ن"یاو غ"وښ"تنې م"لي
ک " " ""مېټې پ " " ""ه اړه د ال ډې " " ""ر ج " " ""زئ " " ""یات " " ""و ل " " ""ه پ " " ""اره دغ " " ""ې پ " " ""تې:
 www.nac-pp.netاو او د  GRADم ""رک ""ز پ ""ه اړه د ال ډې ""رو
م""علوم""ات""و ل""ه پ""اره دغ""ې پ""تې www.grad.edu.af :ت""ه م""راج""عه
وکړئ.

دغه توجیهي مقاله له  ۲۰۰۱کال راهیسې طالبانو سره د
سولې خبرو په اړه د شته معلوماتو کتنې پر بنسټ چمتو
شوې .دغه مخینه به د یوې سریزې په توګه د  ۱۳۲۵عمل
پالن پر پلي کېدو د څارنې پروژې د یوې برخې په توګه
څېړنیز راپور په پيل کې راشي .یاده پروژه د سویډن د
پراختیايي همکاریو نړیوالې ادارې له خوا تمویل شوې او
موخه یې د افغانستان د  ۱۳۲۵عمل پالن د پلي کېدو لړۍ په
اړه څارنه او د ژورو څېړنو ترسره کونه ده .د دې څېړنې
راپور به د  ۲۰۱۹کال د اپرېل میاشتې په پای کې د
افغانستان د عامه څېړنو موسسې د وېب
پاڼې) (www.appro.org.afله الرې لوستونکو ته د
السرسي وړ ده.
د اړیکو برېښنا لیکونه mail@appro.org.af :و
mail@appro-europe.net

د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي له طالبانو
سره د سولې تړون وړاندیز وکړ او ټاکل شوې وه چې
په  ۲۰۱۰کال د سولې عالي شورا له الرې او ورپسې د
 ۲۰۱۱کال د لویې جرګې له الرې خبرو ته وړاندې
شي .په دې وړاندیز کې د بېرته ادغام یو پالن شامل و
او په ټولنه کې یې د طالبانو له پاره د محترمانه ځای
زېری ورکاوه؛ خو په دې شرط چې طالبان له
تاوتریخوالي الس واخلي او له القاعده شبکې سره
خپله اړیکه پرې کړي .د پخالینې پالن هم د یوې بلې
الرې په توګه وړاندې شو ترڅو د طالب مشرانو د بښلو
او سیاسي رسمیت پېژندلو او هم د ترهګرو له تور
لېست څخه د هغوی د نومونو لرې کولو په الره کې له
همکارۍ ډاډ ترالسه شي (۱) .خو د ولسمشر کرزي
وړاندیز د طالبانو له خوا رد شو .طالبانو هم ورپسې د
سولې عالي شورا رییس برهان الدین رباني په ۲۰۱۱
کال د لویې جرګې له جوړېدو څو اوونۍ وړاندې وواژه.
د حامد کرزي تر مشرۍ الندې د افغان دولت او
طالبانو ترمنځ د سولې خبرې تر ډېره له هېواد څخه د
باندې د دواړو لورو د اړیک کسانو له الرې وشوې .د
کرزي د دولت له خوا د سولې د ټینګښت هڅې سره له
پرمختګونو د منسجمې ستراتیژۍ نه شتوالي ،د افغان
دولت او نړیوالو فعاالنو ترمنځ د کمزورې همغږۍ او
پروسې د نا روڼتیا له امله له ماتې سره مخ شوې(۲) .
د ملي یوالي حکومت له پاره په  ۲۰۱۴کال د خپل
تأسیس راهیسې د سولې ټینګښت یو لومړیتوب و.
ولسمشر غني د سیمې هېوادونو او ځانګړې توګه

پاکستان ته مخه کړه ترڅو له افغانستان سره د سولې
په ټینګښت کې مرسته وکړي .نوموړي همدارنګه یولړ
هڅې وکړې ترڅو نړیواله ټولنه قانع کړي چې د
افغانانو تر مدیریت او مشرۍ الندې د سولې پروسه
بریالیتوب ته رسېدای شي .کابل پروسه د افغانانو تر
مشرۍ او مالکیت الندې سولې پروسې په اړه د سیمه
ییزې او نړیوالې اجماع رامنځ ته کولو په موخه د ۲۰۱۷
کال په جون کې پيل شوه .د کابل د لومړي کنفرانس
پرمهال ،ولسمشر غني د هغو هڅو اصلي کرښې بیان
کړې چې د خبرو اترو مېز شاته د طالبانو کېنولو په
الره کې له خپل دولت سره همکارۍ ته د پاکستان د
قانع کولو په الره کې کړې وې او زیاته یې کړه چې
پاکستان همکارۍ ته چمتو نه شو او ښکاره هم نه ده
چې له افغانستانه څه غواړي(۳) .
د کابل د سولې پروسې دویم پړاو د  ۲۰۱۸کال د
فبرورۍ په  ۲۸مه تنظیم شو چې په کې ولسمشر غني
له طالبانو سره د سولې خبرې له هر راز مخکې شرط
پرته وړاندیز وکړ چې د طالب جنګیالیو بښل ،د یوه
سیاسي ګوند په توګه د طالبانو په رسمیت پېژندل ،د
اساسي قانون تعدیل ،د طالب مشرانو له پاره د
سزاګانو او بنډیزونو لغوه کول په کې شامل وو (۴).له
دې سره ،طالبانو دغه وړاندیز ونه مانه او ویې ویل چې
یوه میاشت وروسته یانې د اپرېل په میاشت کې به خپل
پسرلني عملیات پیل کړي.
په دې منځ کې ،د  ۲۰۱۸کال د مارچ په  ۲۶مه ،ګڼو
افغانانو د هغه ځان وژونکي برید په غبرګون کې د
هلمند والیت په لښکرګاه ښار کې ناسته وکړه چې دوې
ورځې وړاندې له یوه سپورټي لوبغالي څخه د غېږ غېږ
نیولو مسابقې له کتلو وروسته وتونکو کسانو په منځ
کې وشو او له امله یې لسګونه تنه مړه او ووژل شول.
ګڼو کسانو له هلمند څخه کابل ته د سولې له پاره د
الریون پیل او د  ۲۰۱۸کال په جون میاشت کې دری
ورځنی اوربند د هغو نښو په توګه په پام کې نیولي چې
څرګندوي د جګړې دواړه لوري د سولې خبرو
غوښتونکي دي.

د  ۲۰۱۸کال په جون میاشت کې ،ولسمشر غني د کوچني اختر په ورځو
کې له طالبانو سره د یوې اونۍ یو طرفه اوربند اعالن کړ چې له مخې یې
افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو باید په ټول هېواد کې د طالبانو پر
ضد خپل عملیات ودروي .طالبانو هم د اختر په درېیو ورځو یانې د جون له
 ۱۶تر  ۱۸نېټې د اوربند په اعالنولو سره ځواب ورکړ او اعالن یې وکړ چې د
اوربند له پایته رسېدو وروسته به خپل بریدونه له سره پیل کړي. (۵) .
ولسمشر غني د طالبانو له خوا د دغې اعالمیې له خپرېدو سربېره ،د ۲۰۱۸
کال د اګېست په میاشت کې له لوی اختر وړاندې یو بل اوربند اعالن کړ چې
دا ځل یې طالبانو وړاندیز رد کړ او په راکېټونو سره یې په ارګ برید وکړ،
همدارنګه د غزني په ښار یې نظامي برید وکړ او له امله یې سلګونه ملکي
وګړي او امنیتي ځواکونه ووژل شول(۶) .
د جون له  ۱۶تر  ۱۸مې ،ګڼ شمېر طالب جنګیالي د افغانستان لویو ښارونو
ته ننوتل او ټاکل شوې وه چې د ملکي وګړو ،ځینو سیاستوالو او ملي
ځواکونو له خوا یې هرکلی وشي .اوربند او د سولې دغه څوځاییز
)(۷غورڅنګ ته د خلکو محتاطانه خو مهم غبرګون چې د  ۲۰۱۸کال د مارچ
په پای کې پيل شوی و ،د سولې د ټینګښت او په دې اړه یې نوې هیلې را
وټوکولې چې له طالبانو سره د سولې په څو اړخیزو خبرو کې باید کوم ټکي
پام کې ونیول شي.
ولسمشر غني د افغانستان په اړه د جینوا په وزارتي کنفرانس کې چې د
 ۲۰۱۸کال په نومبر میاشت کې جوړ شو ،له طالبانو سره د سولې له پاره د
خپلې الرې نقشه وړاندې کړه .نوموړي له ښځو او نرانو تشکیل شوی ۱۲
کسیز مرکچي پالوی معرفي کړ چې د جمهوري ریاست د دفتر عمومي
رییس عبدالسالم رحیمي له خوا یې مشري کېده .نوموړي زیاته کړه چې
دولت یې د سولې خبرو اترو مخکې وړلو له پاره الزم پوتنشیل او ظرفیت لري
او دا چې افغانستان د سولې پروسې نوي پړاو ته ننوتی .ولسمشر له شرط
پرته د سولې خبرو کولو وړاندیز وکړ خو د سولې د هوکړې له پاره یې سرې
کرښې په ګوته کړې .د افغانستان اساسي قانون او د ښځو حقونو ته
درناوی او د هېواد په کورنیو چارو کې د بهرنیو ترهګرو او جنايي ډلو د
مداخلې مخنیوی په خبرو اترو کې د افغان دولت سرې کرښې وګڼل شوې.
)(۸
روسیه هم د  ۲۰۱۸کال په نومبر میاشت کې د طالبانو د یوه پالوي او
سولې عالي شورا د غړیو ترمنځ د سولې د بې ساري خبرو اترو کوربه وه
چې د یوه نا دولتي بنسټ په توګه یې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت
پر هلو ځلو د څارونکي په توګه عمل کاوه .د افغان دولت له خوا هېڅ رسمي
پالوي په دغو ناستو کې ګډون نه درلود خو د چین ،پاکستان ،هندوستان،
ایران او منځنۍ آسیا هېوادونو په ګډون له لسو څخه ډېرو هېوادونو خپل
استازي دغو خبرو ته استولي وو(۹).افغان پالوي له مخکې شرط پرته د
سولې خبرواترو وړاندیز تکرار کړ حال دا چې طالبانو په دې موضوع بیا ځل
ټینګار وکړ چې هغوی یوازې له امریکا سره خبرې کوي .طالبانو همدارنګه
له هېواد څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو وتلو او د اسالمي شریعت له مخې د
اساسي قانون اصالح کولو په اړه په خپل دریځ هم ټینګار وکړ(۱۰) .

د مسکو د خبرواترو دویم پړاو د افغان سیاستوالو او طالب پالوي ترمنځ د
 ۲۰۱۹کال په فبروۍ میاشتې ترسره شو .د دغي دوه ورځنۍ غونډې پایله د
جګړې پای ته رسولو الرې د نقشې په اړه هوکړه وه .د الرې د دې نقشه په
لومړني پړاو کې د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل او د افغانانو اساسي حقونو ته
درناوی شامل دي .دواړو لورو دغه خبرې
»ډېرې قناعت بښوونکې او بریالۍب« وګڼلې ) (۱۱او د نهو ټکو لرونکې یوې
اعالمیې په خپرولو یې هوکړه وکړه چې د سولې یوه تړون ته د رسېدو اړتیا
– که څه هم افغان دولت د سولې په دغو خبرو کې ګډون ونه لري -باید د بین
االفغاني خبرو اترو له پاره ادامه پیدا کړي .په دې خبرو کې د امریکا متحده
ایالتونو او طالبانو ترمنځ په مخامخ خبرو ،په ملي بنسټونو کې سیستماتیکو
اصالحاتو ،د سولې په پروسه کې ګاونډیانو ته ونډه ورکولو ،د بهرنیو
ځواکونو هر اړخیز وتلو ،د دې خبرې ضمانت چې افغان خاوره به د هېڅ بل
هېواد په ضد نه کارول کیږي ،له اسالمي احکامو سره سم د ښځو د حقونو
په ساتنې ،له اسالمي احکامو سره سم د آزادۍ ساتنې ،د افغانستان د
بیارغونې له پاره د پراختیايي مرستو جذبولو ،د ملګرو ملتونو له تور لېست
څخه د طالب مشرانو د نومونو لرې کولو ،په قطر کې د طالبانو له پاره د دفتر
پرانستلو او د قطر په دوحه کې د بین االفغاني خبرونو په سرته رسولو ټینګار
وشو(۱۲) .
د سولې خبرو د وروستیو دورو په اړه او همدارنګه دا چې له طالبانو سره
خبرې کوونکې ډله کې تر ډېره پخواني مجاهدین ،د افغان دولت سیاسي
مخالفان او په مسکو کې مېشت افغانان شامل دي – چې هېڅ یو یې هم د
خبرو په پروسه کې د افغان دولت ورګډولو ته تمایل ونه ښود – اندېښنې
شتون لري .له طالبانو سره خبرې کوونکې ډله دېته په کتو سره چې د افغان
دولت له لوري کوم چې یو انتخابي دولت دی او د اساسي قانون له مخې
مسؤلیت لري ،هېڅ ماموریت نه دی ورکړل شوی ،یوه شکمنه او نامشروع ډله
ګڼل کیږي .همدارنګه داسې اندېښنې هم شته چې دغه ډله د هغې روغې
جوړې یا مصالحې پر وړاندې ځواب ویونکي نه ده چې له ښايي له طالبانو
سره یې ترسره کړي .د ګڼو کتونکو له انده ،هغه هوکړې چې له طالبانو سره
به د ښځو د حقونو ،ځوانانو او لږکیو په اړه وشي ،ښايي د اساسي قانون
له احکامو او په کې له تضمین شویو حقونو سره مخالفت ولري.
د سولې په خبرو کې د ښځو»هدفمند ګډون« یوه له هغو غوښتنو ده چې په
.پرله پسې توګه د مدني ټولنې له خوا مطرح شوې) (١٣د  ۲۰۱۹کال په
اپرېل میاشت کې ،د دوحې د سولې په خبرو کې د دولتي استازو شامېلول،
که څه هم په شخصي توګه ،له هغو حقونو څخه د ال ډېرې ساتنې په الره
کې یو کوچني خو مثبت ګام ګڼل کیږي چې افغان دولت یې خوندي کولو ته
ژمن دی .دغې موضوع په خپل وار د سولې په خبرو کې د مدني ټولنې او
ښځو د استازو شامېلېدو سبب شوه .له دې سره ،ښځې ال هم د سولې
خبرو په لوړه کچه کې له شتون څخه بې برخې دي او دغه مسئله په دې اړه
د اندېښنو المل کیږي چې د هغوی ګډون ترکومه حده کوالی شي د ښځو
او لږکیو له حقونو څخه د مالتړ په برخه کې د عیني السته راوړنو تضمین
وکړي(١۴).

په قطر کې د متحده ایالتونو او طالبانو ترمنځ د خبرو په څلورم پړاو کې
خلیلزاد د افغان غمیزې پای ته رسولو فوریت ته اشاره وکړه(۲۳).د هغه
چوکاټ له مخې چې د سولې له خبرو راپورته شوی ،که چېرې خبرې په
سولې پای ته ورسیږي ،طالبان به ضمانت ورکړي چې افغانستان به د
ترهګرو له پاره د خوندي جنت په توګه نه کارول کیږي او یا پر متحده
ایالتونو د بریدونو ترسره کولو له پاره به د ترهګرو په خوندي پټنځای نه
بدلیږي .په بدل کې به متحده ایاالت خپل ټول ځواکونه له افغانستان څخه
په بشپړه توګه وباسي .همدارنګه ویل کیږي چې دغه چوکاټ اد تنفیذي
مکانیزمونوب له پاره احکام او مفاد هم لري؛ که څه هم د دغو مکانیزمونو د
فعالیت څرنګوالي په اړه او دا چې څوک به یې د تنفیذ واک ولري ،هېڅ
ډول جزئیات په السرسي کې نه شته (۲۴).د خلیلزاد په خبره ،طالبان به
آخر له اوربند او له افغان دولت سره مخامخ خبرو ته غاړه کېږدي ،خو دغه
ادعا د طالبانو له خوا رد شوې ده (۲۵).د راپورونو له مخې ،د جمهوري
ریاست په راتلونکو ټاکنو کې د طالبانو د ورګډولو په وړاندیز کې د خلیلزاد
له خوا د ټاکنو ځنډولو نظر هم وړاندې شوی (۲۶).نوموړي وروسته
څرګنده کړه چې د ټاکنو ترسره کول او ځنډول هغه پرېکړه ده چې خپله
یې باید افغانان وکړي (۲۷) .د دې راپور د لیکلو پرمهال )د  ۲۰۱۹مارچ(،
د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي چې د جمهوري ریاست ټاکنې به له پالن
سره سم د  ۲۰۱۹کال په جوالی میاشت کې ترسره شي.
خلیلزاد څرګنده کړه چې د متحده ایالتونو هڅې له طالبانو څخه د دې
تضمین په اخستلو تمرکز لري چې افغانستان به د ترهګرو له پاره په
خوندي پټنځای نه بدلیږي او هم د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د قدرت
وېش په هر هوکړه لیک کې به بشري حقونو ،د مطبوعاتو آزادۍ او د ښځو
حقونو ته درناوی کیږي (۲۸).دغه هڅې د ویتنام د جګړې په اوږدوکي د
پاریس د سولې له خبرو سره تشبېه شوې چې له اوسني لیدلوري د دولت
مخالفې وسله والې ډلې ته د متحده ایالتونو تسلیمي ګڼل کیږي .کله چې
طالبان واک ته ورسیږي ،له هر هغه شرط پرته چې متحده ایالتونو وضع
کړي ،هېڅ ډول محدودیت به په وړاندې ونه لري او وبه شي کوالی چې په
آزادانه توګه د حکومت کولو له پاره هر راز الره خپله کړي (۲۹).ولسمشر
غني د خلکو په شتون کې خبرداری ورکړی چې د سولې هر هغه تړون به
د ناورین او وینو تویېدو سبب شي چې په کې افغان دولت ګوښه شوی
وي(۳۰) .
د هېواد په سترو ښارونو کې د زده کوونکو له  ۳۰سلنو ډېرې ،د پارملان د
وکیالنو له  ۲۵سلنو ډېرې او د کاري ځواک شاوخوا  ۲۰سلنه ښځې
تشکیلوي .دغه ټولې السته راوړنې په اساسي قانون کې اټکل شوې خو
الهم بسنه نه کوي .له کور څخه د باندې د ښځو د شتون او تحرک
محدودولو په غرض د اساسي قانون بیا کتنه کېدای شي په زوراو پرته له
دې چی

خبرې دومره وړاندې تللې چې طالبانو اعالن کړی چې له سولې وروسته
دولت کې به اساسي حقونو ته د ښځو السرسی د اسالمي احکامو له
مخې تضمین شي .په ورته حال کې ،د طالبانو ویاند ویلي چې »د ښځو
د حقونو تر نامه الندې ،د اخالقي فساد ،بې حیايۍ او غیر اسالمي
فرهنګ خپرولو هڅه شوې« (۱۵) .د سولې په خبرو کې غیر طالب ګډونوالو
په تېرو  ۱۷کالو کې ترالسه شویو آزادیو او حقونو په برخه کې ترالسه
شویو السته راوړنو ته ډېره لږه اشاره کړې حال دا چې اکثریتو یې هوکړه
کړې چې اسالمي ارزښتونو )نه دي په ګوته شوي( ته ژمن اوسي .یوازې
دوو ښځو د مسکو په خبرو کې ګډون درلود حال دا چې هېڅ یوې ښځینه
استازې د قطر په خبرو کې شتون نه درلود(۱۶).د سولې په خبرو کې د
ښځو ګوښه کولو او د هغوی حقونو ته پاملرنې نه کولو په اړه ناخوښي
یوازې تر کابل او د هېواد سترو ښارونو پورې محدوده نه ده .د مثال په
توګه ،د غور له کلیوالي والیت څخه یو شمېر ښځو په دې اړه اندېښنه
ښودلې چې ښايي آزادۍ یې په دغو خبرو اترو کې تر پښو الندې شي.
)(۱۷
له طالبانو سره د سولې شرایطو په اړه له هغو اندېښنو سربېره چې د
ټولنې د مختلفو برخو او په ځانګړې توګه د ښځو ،ځوانانو ،قومي او
مذهبي لږکیو ترمنځ مطرح شوې او هم له هغو آوازو سره چې نوي
اساسي قانون ته د طالبانو د یوې مهمې غوښتنې په توګه له اسالمي
شریعت سره ډېر انطباق ورکړل شي ،الهم د سولې په اړه د هیلو او
خوشبینۍ څپې شته دي.
طالبانو تل په افغانستان کې د یوه نیواکګر رژیم په توګه له متحده ایالتونو
سره پر مخامخ خبرو ټینګار کړی .د امریکا متحده ایالتونو له پاره له
طالبانو سره د سولې هوکړه کېدای شي په افغانستان کې د اوږدمهاله او
درانه لګښته شتون څخه د ګوښه کېدنې ستراتیژۍ لومړی پړاو وي(۱۸).د
 ۲۰۱۸کال د سپټمبر په میاشت کې د افغان سولې او پخالینې له پاره د
متحده ایالتونو د ځانګړې استازي په توګه د زملي خلیل زاد ټاکنه د خبرو
له الرې د سولې یوه تړون ته د رسېدو له پاره د واشنګټن د جدي لېوالتیا
ښکارندويي کوي . (۱۹).ښاغلي خلیلزاد د سیمه ییز او نړیوال مالتړ
جلبولو له پاره خپلې مشورتي لیدنې له اسالم آباد ،ریاض او قطر څخه
پيل کړې .نوموړي له روسیې هم لیدنه وکړه او ورپسې له افغان ولسمشر
محمد اشرف غني ،افغان سیاسي څېرو او د مدني ټولنې له استازو سره
ناستې وکړې ترڅو د سولې د هوکړې په اړه د هغوی لیدلوري،
لومړیتوبونه او اندېښنې واوري(۲۰) .
پاکستان هم د دې له پاره چې د افغان سولې د ټینګښت هلوځلو په اړه
خپل ښه نیت څرګند کړي ،د طالبانو یو بانفوذه مهم مشر او د طالبانو د
تحریک بنسټ اېښودونکی مال عبدالغني برادر یې له بنده آزاد کړ ترڅو د
سولې په خبرو کې له امریکايي چارواکو سره ګډون وکړي(۲۱).د مال
برادر خوشي کېدو د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون د ګڼو
افغانانو له هرکلي سره مخ شو او دغه ګام یې په هېواد کې د سولې او
پخالینې په هڅو کې مثبت ګام وګاڼه(۲۲).

هغو نا څاپي محدودیتونو سره ورته ترسره شي چې د مجاهدینو په دوره
کې د ښځو له پاره وضع شوي وو .د ګڼو ښځو له لیدلوري» ،د سولې زیان
ښايي محدودیت ونه لري(۳۱) «.
د  ۲۰۱۹کال په فبرورۍ میاشت کې ،د سولې په اړه د افغان ښځو د نظر
اجماع عالي ملي کنفرانس له ټول هېواد څخه د  ۳۵۰۰ښځو په ګډون په
کابل کې جوړ شو .ولسمشر مخاطبانو ته د خپلې وینا په اوږدو کې د
سولې خبرو پرمهال د معاملې د یوې وسیلې په توګه د ښځو حقونو
کارونې هر ډول امکان رد کړ .دغه کنفرانس د یوې اعالمیې په خپرولو پای
ته ورسېد چې د جګړې پای ته رسولو ،د افغانستان اساسي قانون ته د
درناوي او د سولې په پروسه کې د ښځو رول په رسمیت پېژندلو غوښتنه په
کې شوې وه(۳۲) .
د دوحې د سولې خبرو په اړه د افغان ښځو شبکې بیانیې هم له سوله
ییزو الرو د جګړې پای ته رسول ،د سولې په خبرو کې د ښځو ورګډول او
د ښځو د حقونو درناوی او په رسمیت پېژندل غوښتي دي .دغه بیانیه
همدارنګه غوښتنه کوي چې طالبان د د خلکو باور جلبولو له پاره تر خپل
واک الندې سیمو کې د نجونو د ښوونځیو پرانستو ،د ښځو پر موسسو د
بریدونو نه کولو او د ډاکټرانو ،نرسانو او خبریاالنو ساتنې په څېر چارو ته
مخه کړي(۳۳) .
د خلیلزاد مېرمنې آغلې چریل بینارډ د هغه مطلب په ځواب کې چې د
نیویارک ټایمز په  (۳۴) Op-Edپاڼه کې د دوو افغان مېرمنو له خوا د
ایوې بین االفغاني موضوع په توګه د ښځو د حقونو تعریفولو په اعتراض
خپور شوی و ،د  NaNonal Interestsمجلې د  ۲۰۱۹کال فبرورۍ
میاشتې په ګڼه کې یوه مقاله خپره کړه او د الندې دالیلو په وړاندې کولو
سره یې له افغان فېمېنسټانو وغوښتل چې د خپل برخلیک مسؤلیت د
امریکا متحده ایالتونو له دوو لسیزو مالتړ وروسته په خپله غاړه واخلي:
کله چې د سپټمبر له یوولسمې وروسته د لومړي ځل له پاره افغانستان
ته راغلو او د افغانو ښځو تیاره شرایط او ځور مو ولید ،ښکاره خبره وه
چې باید مرسته یې وکړو .له نېکه مرغه د هغوی په نیابت زموږ پراخو
او ډېر لګښته هلو ځلو د هغوی کار اسانه کړ .خو هغه دریځ چې
یوشمېر له هغوی زموږ د هدفي شاتګ له امله خپلوي ،زما له پاره
اندېښمنوونکی دی .آزادي د نورو د زړه سوي ثمره نه ده او هم کېدای
شي د نورو په اردو او پیسو ترالسه شي ۱۷ .کاله ،د  ۲۵۰۰امریکايي
سرتېرو وژل کېدل او د  ۱۲۶میلیارد ډارو لګښت کفایت کوي ،له دې
ډېر نه یوازې د توجیه وړ نه دي بلکې له هېڅ الرې نه شي کوالی موږ په
یوې مطلوبې الرې سم کړي.

مېرمن بینارډ زیاتوي چې اوس خپله په افغان ښځو پورې اړه لري چې د
خپلو حقونو ترالسه کولو له پاره مبارزه او مقاومت وکړي او ومنی چې د
دغو حقونو ترالسه کول ریښه لرونکو ارزښتونو او فرهنګي دودونو ته په کتو
ښايي سل کاله وخت واخلي (۳۵).که څه هم دغه لیدلوري په ټولیزو رسنیو
کې سخت غبرګونونه راوپارول ،خو ښکاري چې که د سولې تړون افغانانو
ته د نظر څرګندولو حق له ورکړې او د ښځو له حقونو څخه د ساتنې له
پاره د ځانګړي مفاد له وضع کولو پرته خبرو ته وړاندې شي ،افغانان له
دې پرته بله چاره نه لري چې له ځانه دفاع وکړي.

نور په دې اند دي چې آن که افغان ښځې وکوالی شي په خپلو بښو
ودریږي ،بیا هم د افغان ښځو په اړه د لوېدیځ له تاریخي مسؤلیت څخه
څه نه کمیږي .د  ۲۰۰۱کال په وروستیو کې د طالبانو د رژيم له پرځېدو
وروسته افغان ښځې ډله ډله د باندې را ووتلې او پر ښځو تمرکز لرونکو
پروګرامونو او د نړیوالو ډونرانو د ساتندویه ګامونو لکه د سیاست او ملکي
خدمتونو په برخو کې د ښځو له پاره د ونډې وضع کولو په مالتړ یې وکوالی
شول د ټولنیز ژوند په ټولو برخو کې حضور پیدا کړي .له دې سره ،دغه
السته راوړنې ترهغه وخته ساتل کېدای شي چې لوېدیځ په افغانستان کې
د پام وړ شتون ولري .له افغانستان څخه د لوېدیځ په بېړني شاتګ سره د
دې خطر شدید احتمال شته چې د ښځو له پاره ډېری ترالسه شوې السته
راوړنې شاته پاتې شي .خو یو شمېر نور د مېرمن بینارډ د دریځ پر
خالف د افغانو ښځو او البته په نورو ځایونو کې هم د لوېدیځ پر اخالقي
مسؤلیت ټینګار کړی:
له کابو دوو لسیزو جګړې وروسته ،متحده ایالتونه په اخالقي لحاظ
مسؤلیت لري چې ډاډ ترالسه کړي د دوی له وتلو وروسته افغان ښځې
د نويمې لسیزې وحشتناک حالت ته نه ستنیږي .خو موږ هم باید
ډاډمن شو چې له هغوی سره د سعودي عربستان ،مصر ،بحرین ،د
پاکستان او اندونیزیا په څېر هغو نورو ملتونو په پرتله خورا ډېر ښه
چلند کیږي چې موږ ورسره نیږدې امنیتي او ډیپلوماتیکې اړیکې لرو.
متحده ایالتونه باید له ښځو سره د یوشان چلند له پاره د دغو هېوادونو
پر مشرانو د فشار راوړلو په الره کې شته هلې ځلې رهبري او الرښونه
یې وکړي ...متحده ایاالت باید د افغان ښځو – او په پراخه کچه د ټولو
افغانانو -له حقونو څخه د مالتړ او دفاع له پاره آن که چېرې له هېواد
څخه د خپلو ځواکونو ایستلو پرېکړه هم وکړي ،چمتوالی ولري(۳۶) .

په داسې حال کې چې منل شوي چې د سولې خبرې تر ډېره د محرمتوب
یوې درجې ته اړتیا لري ،خو دا اندېښنه هم شته چې د ټولو ګټه
اخستونکو او په ځانګړې توګه د ښځو له پراخ ګډون پرته ښايي د سولې
هوکړه په اوږدمهال کې ثبات ونه لري .د سولې شعوري ټینګښت د دې کار
معرفت او ارزونې ته اړتیا لري چې د افغان ټولنې مختلفې برخې له
طالبانو سره د سولې له تړون څه انځور لري او دغې سولې ته د رسېدو له
پاره د خپلو کومو څیزونو تېرېدو ته چمتو دي.
له دې سربېره ،دېته په کتو چې د افغانستان  ۱۳۲۵ملي عمل پالن ترډېره
د نړیوالې ټولنې تر الرښونې الندې تصویب شوی او د ملي یوالي
حکومت ،نړیوالې ټولنې او ښځو د حقونو ټولنو له خوا منل شوی ،اړتیا ده
وڅېړل شي چې له طالبانو سره د سولې تړون ترکومه حده د دې پالن له
مفادو سره سمون لري .په همدې کچه مهمه ده چې د سولې تړون د
اساسي قانون له احکامو ،هغو نورو قوانینو ،پالیسیو او جوړښتونو څخه
په متابعت وشي چې له  ۲۰۰۱کال راوروسته پرله پسې افغان دولتونو ،که
څه هم د نړیوالو ډونرانو ترفشار الندې ،د جنسیتي نابرابرۍ د هواري له
پاره رامنځ ته کړي.
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