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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ال په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکو: یادونه

            

 ۰۲/۲۰/۰۲۰۰                 د مدني ټولنې د همغږې مرکز
 

 کاګو کې د ناټو سرمشریزې غونډې تهیپه ش
 د همغږۍ مرکز وړاندیزونه او غوښتنې ید افغان مدني ټولن

 
تازېتوب کوي، تر هر څه دمخه د همغږۍ مرکز چې په افغانستان کې د شاوخوا دوه سوه مدني بنسټونو اس نید مدني ټول

ټینګښت کې ډېره قرباني مننه کوي چې په افغانستان کې یې د سولې او ثبات په د زړه له کومې یوالې ټولنې څخه له نړ
هیله خو دا وه چې موږ  .ې دهړاو په افغانستان کې یې د ولسواکۍ او بیا رغونې په برخه کې بېدرېغه مرسته ک ورکړې

ي وای، خو بیا شریک کړنږدې نړیوالې ټولنې سره له د شیکاګو په غونډه کې برخه درلودای او خپل نظریات مو له 
 ورسوو:په لیکلی توګه وړاندیزونه او غوښتنې هم د دغې مهمې غونډې د ښو پایلو لپاره غواړو خپل 

  
له امریکې او د ناټو له نورو غړو هېوادونو سره د افغانستان د ستراتیژیکو همکاریو د سندونو السلیک کولو دې ته 

تېره د ناټو غړي هېوادونه په خالص مټ له افغان ولس سره خپلو مرستو ته الره هواره کړه، چې نړیواله ټولنه او په 
دوام ورکړي. زموږ هیله دا ده چې د شیکاګو د غونډې پرېکړې او د ناټو له غړو هېوادونو سره د ستراتیژیکو 

دو یاو پراخدو ې د غځېنه دا چې د جګړ ضامن اوسي،ډاډمنې سولې او ثبات د همکاریو تړونونه باید په افغانستان کې 
 المل وګرځي. 

 
د مرستو په کچه چې یوالې ټولنې څخه دا ده زموږ هیله له نړڅرنګه چې الهم افغانستان پر خپلو پښو نه دی درېدلی، 

زنه توګه د افغانستان . دا مرستې باید په متوااو د پخوا په څېر دې خپلو مرستو ته دوام ورکړي کې دې کمی نه راولي
د تېرو لسو کلونو له تجربو څخه د زده کړې ټولې اړتیاوې په پام کې ونیسي او یوازې پر پوځي برخه تمرکز ونه شي. 

شي، چې په لنډ وخت کې بنسټیزو پروژو ته توجه وداسې او  يفغان ولس لومړیتوبونه سم تشخیص شپه رڼا کې د ا
 تې بې نیازه کړي. افغانستان د نړیوالې ټولنې له مرس

 
د افغانستان د دولت او نړیوالې ټولنې تر منځ د مرستو په تنظیم کې بشپړه همغږي پر دې خبره ټینګار کوو، چې  موږ

د لګښت بهیر وڅارل شي. او د یوه شفاف میکانېزم له مخې دې په افغانستان کې د بیا رغونې او د مرستو  رامنځته شي
لینو ټاکلو په ټول بهیر کې رعایت ئود مس او پلي کولواوجوړولواو پروسو  په زموږ په اند دا شفافیت باید د پالېسۍ 

 متخصص دې داسې یوه کومېټه جوړه شي چې د افغان دولت، نړیوالې ټولنې او مدني ټولنې تر څنګد دې شي. 
 استازي پکې غړیتوب ولري. 

 
ه دا ده چې افغان امنیتي ځواکونه په رښتیني مانا په پر مختللو وسلو سنبال شي، وږ هیلد ډاډمن امنیت او ثبات لپاره زم

غوره روزنه ورکړل شي او هغه ټول وسایل او تجهیزات چې د یوه عصري پوځ لپاره اړین دي، په واک کې ورکړل 
وېش څخه په کلکه قومي  سیاسي، تنظیمي  اوله هر ډول افغانستان وسله وال ځواکونه  د ې تر څنګ بایدشي. د د

 شي.وژغورل 
 

د ولسواکۍ په برخه کې که څه هم د پام وړ پرمختګ شوی دی، خو زموږ په اند ال ډېر کار ته اړتیا ده. لومړی دا چې 
نکې ټاکنې باید د نړیوالې ټولنې تر څارنې الندې په شفافه او عادالنه توګه ترسره شي راتلود ولسمشرۍ او ملي شورا 

اصالحات  ت له بحران څخه وژغورل شي. د دې لپاره اړینه ده چې د ټولټاکنو په کمیسون کې بنسټیزاو د مشروعی
 ښتیني مانا خپلواک او ناپېیلی شي او د ټولو لپاره د منلو وړ وګرځي.په رراوستل شی، 

 
مدني ټولنه الهم په افغانستان کې ډېر او بنیادي کار ته اړتیا لري؛ لومړی خو دا چې په مدني ټولنه کې د حکومت د 

ته ونه سپارل شي، چې په خپله  وحقونو د کمیسون په څېر داسې ادارالسوهنې مخه ونیول شي او چارې یې د بشري 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/madani_tolana.pdf
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

او یا څو لویو ، چې په کابل هغو مدني بنسټونو ته شوې دهوازې تبعیضي چلند کوي. تر اوسه پورې زیاته پاملرنه ی
لري، زموږ هیله دا ده چې د افغانستان په ټولو والیتونو کې مدني بنسټونو ته پاملرنه وشي او د فعالیت ښارونو کې 

ونډه د افغانستان په ټولو دموکراتیکو او مدني بهیرونو کې پراخه  مدني ټولنې ته بایدمرستې الس وروغځول شي. 
 .ښځو ونډې ته ځانګړې توجه وشي د مدني ټولنې په پیاوړتیا کې د ځوانانو اواو ورکړل شي 

 
 

پر بشري حقونو تېری ال هم د ولسواکۍ او مدني ټولنې پر وړاندې مهم چلنج دی او الهم زورواکان د بشري حقونو د 
ده چې د بشري حقونو په خپلواک کمیسون کې  تامین په الره کې مهم ګواښ او خنډ بلل کېږي. زموږ په اند ډېره مهمه

او وړ او د قانون له مخې په هرو پنځو کلو کې نوي  يبنسټیز بدلون راشي، کمیسون له میراثي کېدو وژغورل ش
دی پلی لین ورته وټاکل شي. انتقالي عدالت چې د بن په لومړني کنفرانس کې یې ژمنه شوې وه او تر اوسه نه وئمس

د بشري حقونو په کمیسون کې تر اصولي بدالنه وروسته باید د انتقالي عدالت پلي . ګڼل کېږياړتیا  شوی الهم یوه جدي
د  زموږ په اند ،ولنې تر ټولو زیان منونکي پوړ دیښځې ال هم د افغاني ټڅرنګه چې کېدو ته لومړیتوب ورکړل شي. 

نډې لپاره باید بنسټیز کار ورته وشي، په ټولنیز ژوندانه کې یې د پراخې و چلند پر ځایشعاري  سره دښځو له حقونو 
و د تاو تریخوالي د تشخیص او مخنیوي په موخه د افغانستان په دولتي سیستم کې اړین سمون ځالره هواره شي او پر ښ

 راوستل شي.
  

ده. له اداري فساد سره مبارزه د ډېرو د ښې حکومتوالۍ، عدالت او سولې پر وړاندې ډېره لویه ننګونه  اداري فساد
ر ته اړتیا ده. کمیسونو او ادارو په جوړولو سره نه ترسره کېږي، بلکې د هغې لپاره ټینګه اراده او د نړیوالې ټولنې فشا

اداره د تنظیمي او قومي  لنډ شي او دولتيباید د افغانستان له حکومت څخه د زورواکانو او مافیایي کړیو السونه 
 پر مسلکي معیارونو جوړه شي.پر ځای  تونومصلح

 
چې په ټولو تړونونو او پرېکړو کې ده په پای کې په شیکاګو کې د ناټو له سرمشریزې غونډې څخه زموږ غوښتنه دا  

د افغان ولس ملي حاکمیت، ملي ګټو، خپلواکۍ او ملي یووالي ته بشپړ درناوی وشي او پر کړیو ژمنو مسووالنه او 
 وشي.جدي عمل 
 په درنښت

 د مدني ټولنې د همغږې مرکز
 افغانستان

 
 
 


