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لنډیز

ــه تــړاو لنــډه ټلیفــوين رسوې  ــو پ ــو نظرون ــد موضوعاتــو پــه اړه د افغانان د آســیا زړه ټولنــې د ســولې احتــايل بیــن االفغــاين مذاکراتــو اړون

تــررسه کــړه. یــاده رسوې د ۲۰۲۰ زېږدیــز کال د اګســت پــه لومړیــو کــې تــررسه شــوه او د افغانســتان لــه ۳۴ والیتونــو څخــه پــه کــې ۴٫۹۱۲ 

کســانو برخــه اخېســتې ده، چــې لــه دې ډلــې ٪۲۰ یــې ښــځینه او پاتــې ٪۸۰ یــې نارینــه وو. 

لــه ځــواب ویونکــو څخــه غوښــتل شــوي وو، چــې د ســولې بیــن االفغــاين مذاکراتــو لپــاره خپــل درې اســايس لومړیتوبونــه پــه ګوتــه کــړي. 

ټــول ځوابونــه پــه کټګوریــو کــې ډلبنــدي شــول څــو پــر مفهومــه تحلیــل تــه الر هــواره کــړي، لــه دې ډلــې ٪۷۹ یــې ســولې/امنیت، ٪۲۸ یــې 

د بــري حقونــو موضوعاتــو، ٪۲۱ یــې اقتصــادي ودې، ٪۱۹ یــې د ښــځو حقونــو ، ٪۹ یــې د بیــان آزادۍ او د ځوانانونــو حقوقــو، ٪۷ یــې  د 

قانــون حاکمیــت او ٪۷ نــورو یــې بیــا زده کــړو تــه اشــاره کــړې ده.

کلــه چــې د اســامي امــارت، اســامي جمهوریــت او د دواړو مختلــط نظــام پــه تــړاو پوښــتل شــوي یــا دا چــې لــه دې ډلــې هېــڅ یــو یــې دوی 

غــوره نــه ګڼــي، ٪۷۵ یــې جمهوريــت تــه رایــه ورکــړې، ٪۷ یــې امــارت، ٪۶ یــې لــه دواړو مختلــط نظــام او ٪۱۱ یــې بیــا ویــي دي، چــې لــه 

دې ډلــې هېــڅ یــو یــې د خوښــې وړ نظــام نــه دی. عمــر، زده کــړو او عوایــدو تــه لــه ځغلنــد نظــر وروســته تحلیلونــو دا پــه ډاګــه کــړه، چــې د 

ښــخو پــه پرتلــې ســړیو تــر ډېــره اســامي امــارت تــه رایــه ورکــړې وه او هغــوی چــې د بکلوریــا یــا هــم لېســانس تــر کچــې زده کــړې لرلــې، 

د کمــو زده کــړو لرونکــو پــه پرتلــې یــې جمهوریــت تــه ډېــره رایــه ورکــړې وه. 

کلــه چــې د ســولې لــه هوکــړې وروســته د اوســني اســايس قانــون تــر چــر النــدې د نظــام جوړښــت او دوام پــه اړه پوښــتل شــوي،  ٪۳۲ یــې 

هــو ځــواب ورکــړی، ٪۲۵ یــې د نــه ځــواب ورکــړی او ٪۳۲ یــې بیــا د هــو ځــواب ورکــړی خــو ویــي دي، چــې اوســنۍ اســايس قانــون یــو 

لــړ تغییراتــو یــا اصاحاتــو تــه اړتیــا لــري؛ دغــه راز ٪۱۰ نــورو بیــا ویــي دي، چــې دوی نــه پوهیــږي. د ســړیو لــه ډلــې ٪۳۲ او د ښــځو لــه 
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ډلــې ٪۲۹ د هــو ځــواب ورکــړی؛ دا ځــواب چــې دوی نــه پوهیــږي، ٪۱۴ یــې ښــځې او ٪۹ یــې ســړي و، مګــر د نــه یــا رد ځــواب پــه برخــه 

کــې ښــځو او ســړيو پــه ډېــر کــم توپیــر یــو لــه بــل رسه تقریبــاً مســاوي ســلنه درلــوده) ٪۲۶ ســړیو او ٪۲۳ ښــځو د نــه یــا رد ځــواب ویلــی 

دی( او دا چــې ځــواب یــې هــو و، خــو د تغییراتــو یــا اصاحاتــو یادونــه یــې کــړې ده )٪۳۱ یــې ســړي او ٪۳۳ یــې ښــځې وې(. پــه دې اړه 

نظرونــه چــې ایــا اوســنۍ اســايس قانــون پــه خپــل ځــای پاتــې يش او کــه نــه؟ د یــو مشــخص حکومتــي سیســتم پلــوي نــه کــوي او هغــوی 

چــې اســامي امــارت غــوره ګڼــي، قطعــاً اوســنۍ ډموکراټیــک نظــام هــم نــه ردوي. 

ــن  ــور اړی ــو حض ــو ځواکون ــه د بهرنی ــه موخ ــن پ ــاره د تضمی ــق لپ ــک د تطبی ــړه لی ــولې هوک ــا د س ــې ای ــوي، چ ــتنه ش ــرې پوښ ــې ت ــه چ کل

دی، تقریبــاً نیایــي )٪۴۷( یــې نــه ځــواب ورکــړی، ٪۳۷ یــې هــو ویــي، ٪۹ یــې بیــا ویــي دي چــې ښــایي مرســتندویه واويس او ٪۶ یــې 

ویــي دي، چــې دوی نــه پوهیــږي. نــورو عواملــو تــه د ځغلنــد نظــر پــه تــرڅ کــې پاخــه عمــر لرونکــو د ســولې تضمیــن پــه موخــه د بهرنیــو 

ــږي. د ســړیو  ــدل کې ــه لی ــا ن ــه اړتی ــا ویــي، چــې د دوی حضــور ت ــو بی ــه داســې حــال کــې چــې ځوانان ــی، پ ــن ګڼل ــو حضــور اړی ځواکون

برعکــس ښــځو تــر ډېــره د بهرنیــو ځواکونــو حضــور مرســتندویه بللــی، پــه داســې حــال کــې چــې ســړیو بیــا ویــي، چــې د بهرنیــو ځواکونــو 

حضــور اړیــن نــه دی. 

لــه ځــواب ویونکــو دا هــم پوښــتل شــوي، چــې لــه افغــان حکومــت رسه د طالبانــو د ســولې لــه هوکــړه لیــک وروســته لــه طالــب جنګیالیــو 

ــدو،  ــم کې ــې د مدغ ــو ک ــه لیک ــو پ ــي ځواکون ــي امنیت ــدو، د م ــه د راګرځې ــد ت ــادي ژون ــاح او ع ــع س ــه د خل ــد ويش. دوی ت ــه بای رسه څ

پــه اوســني حــال د پاتــې کېــدو یــا هــم د نــه پوهېــدو انتخابونــه ورکــړل شــوي وو. پــه ټولــه کــې د ځــواب ویونکــو نظــر دا و چــې طالــب 

ــا دا چــې خلــع ســاح يش)٪۴۲(، یــوازې ٪۷ یــې ویــي دي  ــه لیکــو کــې مدغــم يش)٪۴۵(، ی ــو پ جنګیــايل بایــد د مــي امنیتــي ځواکون

چــې نــه پوهیــږي او پاتــې ٪۵ نــورو بیــا ویــي، چــې طالــب جنګیــايل دې پــه خپــل حــال پاتــې يش. څــو اړخیــز تحلیلونــه پــه ډاګــه کــوي، 

چــې پاخــه عمــر لرونکــو او ښــځینه ځــواب ویونکــو د ســولې لــه هوکــړې وروســته پــه خپــل حــال د طالــب جنګیالیــو پاتــې کېــدو تــه رایــه 

ورکــړې ده، پــه داســې حــال کــې چــې ســړیو بیــا د ښــځو پــه پرتلــې تــر ډېــره دې تــه رایــه ورکــړې، چــې طالــب جنګیــايل دې د مــي امنیتــي 

ځواکونــو پــه لیکــو کــې مدغــم يش. 

کلــه چــې د ســولې لــه هوکــړه لیــک وروســته پــه سیاســت کــې د ښــځو رول پــه تــړاو پوښــتل شــوي دي، لــه ۵۸٪ زیــات یــې ویــي چــې 

ښــځې بایــد پــه سیاســت کــې پــراخ رول ولــري، ٪۱۹ یــې ویــي چــې لــه ســړیو رسه مســاوي رول بایــد ولــري او یــوازې ٪۱۴ یــې ویــي، چــې 

بایــد کمــه ونــډه او رول ولــري. د ســولې تــر هوکــړه لیــک وروســته پــه سیاســت کــې د ښــځو پــراخ یــا هــم ســړیو رسه د مســاوي رول نظــر 

تــر ډېــره بریــده د ښــځینه ځــواب ویونکــو لــه لــوري وړانــدې شــوی دی، پــه داســې  حــال کــې چــې نارینــه ځوانانــو بیــا پــه سیاســت کــې د 

ښــځو لــه پراخــې ونــډې او رول رسه مخالفــت ښــودلی دی. هغــه وګــړي چــې تــر بکلوریــا یــا هــم لېســانس کچــې یــې زده کــړې درلــودې د 

کمــو زده کــړو لرونکــو وګــړو پــه پرتلــې یــې لــه ســړیو رسه د ښــځو لــه مســاوي رول ماتــړ کــړی دی، پــه داســې حــال کــې چــې د لېســانس 

تــر کچــې د زده کــړو لرونکــو ځــواب ویونکــو حتــی د ښــځو لپــاره لــه دې هــم د پراخــې ونــډې او رول  ماتــړ کــړی دی. 
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رسیزه

د دې لپــاره چــې د ســولې روانــې پروســې او د هېــواد راتلونکــې پــه تــړاو د افغانانــو نظریاتــو مــخ پــرودې پوهــه ال زیاتــه يش، د آســیا زړه 

ټولنــې د یــو شــمېر موضوعاتــو پــه تــړاو چټکــه رسوې تــررسه کــړه، چــې ممکــن د ســولې پــه راتلونکــو احتــايل خــرو اتــرو کــې پــرې بحــث 

ويش: د حکومــت ډول او د قانــون حاکمیــت، د ســولې هوکــړه لیــک پــه تضمیــن کــې د بهرنیــو ځواکونــو رول، د طالــب جنګیالیــو راتلونکــی 

رول، د ښــځو رول، او دا چــې پــه خپلــه افغانــان د ســولې پــه خــرو کــې کــوم لومړیتوبونــه تــر ټولــو مهــم ګڼــي، هغــه موضوعــات دي، چــې 

پــه دې رسوې کــې تــر بحــث النــدې نیــول شــوي.

شالید

د بیــن االفغــاين مذاکراتــو پــه رانېــږدو رسه د افغانســتان لپــاره د نهایــي دولــت پــه تــړاو خــرو اتــرو او مباحثــو زور اخېســتی دی او د اســامي 

جمهوریــت او اســامي امــارت پــر رس اختــاف د شــخړو اړخونــو ترمنــځ د بحــث یــوه عمــده موضــوع ګرځېدلــې ده. افغــان حکومــت پــه 

ــو ســیايس او ټولنیــزې الســته راوړنــې خونــدي  ــه جمهوریــت دفــاع کــوي او وایــي، چــې یوازېنــی چــوکاټ چــې د تېــرو ۱۹ کلون کلکــه ل

کــوالی يش، جمهوریــت دی. پــه داســې حــال کــې چــې بــل پلــو طالبــان بیــا د امــارات پــر بیاځــل راتــګ ټینــګار کــوي او وایــي، چــې د 

دوی نظــام پــه ناعادالنــه توګــه د بهــرين یرغــل پــه تــرڅ کــې رانســکور شــوی دی. د افغــان دولــت پــر منځپانګــه او د افغانســتان خلکــو لــه 

ارادې او خوښــې رسه ســم د پرېکــړو پــر تــررسه کولــو د ټینــګار ترڅنــګ، د حکومــت نــوم او نظــام هغــه محــوري موضوعــات دي، چــې د 

مذاکراتــو لپــاره پاتــې دي؛ او یــو داســې نــوم او نظــام بایــد غــوره او وټــاکل يش، چــې د اکرثیــت اســتازیتوب وکــړای يش. دا موضــوع لــه 

افغانســتان د بانــدې پــه نــورو ځایونــو کــې رېښــې لــري، ځکــه ګــڼ شــمېر ســیمه ییــز او نړیــوال لوبغــاړي د دغــو دوو بدیلونــو پــه تــړاو بېــا 

بېــل نظرونــه لــري.  
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د افغانســتان اوســنی اســايس قانــون چــې د هېــواد جمهــوري نظــام بنســټ ږدي، د اوږدمهالــه مشــوريت پروســې الســته راوړنــه ده، چــې پــه 

۲۰۰۳ مېــادي کال کــې د افغــان پوهانــو او ســیايس مرانــو لــه لــوري د ملګــرو ملتونــو ســازمان پــه ماتــړ پیــل شــوه. پــه پایلــه کــې یــې د 

۲۰۰۴ زېږدیــز کال اســايس قانــون پــه ډېــر محتطانــه ډول یــو متــوازن ســند تصویــب شــو، چــې د لســیزو جګــړو پــه تــرڅ کــې د ویجــاړ شــوی 

هېــواد د بیارغونــې پــه لــور یــو ګام و. د دې قانــون هڅــه دا ده څــو د لږکیــو او د هغــوی د ژبــو دغــه راز د اهــل ســنت او اهــل تشــیع فقهــي 

مذاهبــو پــه رســمیت پېژندلــو رسه پــه هېــواد کــې قومــي، ژبنــی او مذهبــي تنــوع پــه رســمیت وپېــژين او ترمنــځ یــې یووالــی راويل. دغــه قانون 

پــه واضــح ډول د اســام ســپېڅلی دیــن د دولــت دیــن او د ټولــو قوانینــو بنســټ بــويل خــو ترڅنــګ یــې د نړیوالــو حقوقــو لــه معیارونــو رسه د 

هغــوی لــه مطابقــت هــم ډاډ ورکــوي. مګــر د طالبانــو لــه لــوري د وســله وال مقاومــت دوام او لــه نویــو ادارو رسه د هغــوی ســیايس مخالفــت 

دا ســند پــه یــو ســیايس تــورن شــوي ســند بــدل کــړی دی. پــر اوســني حقوقــي سیســتم نیوکــې د نیمګړتیــاوو او د ســیايس او قضایــي ادارو 

د کمــزوری او نیمګړتیــاوو لــه کبلــه دي، چــې ویــل کېــږي اوســنی اســايس قانــون تحمیــل شــوی او د غــريب قوانینــو پــر بنســټ تصویــب 

شــوی دی. د ۲۰۰۴ زېږدیــز کال د اســايس قانــون خطــر د راتلونکــو مذاکراتــو پــر یــو ایډیولوژیکــي اختــاف د بدلېــدو پــه حــال کــې دی، 

چــې بایــد کــم ارزښــته ونــه ګڼــل يش. د هېــواد اســايس قوانینــو پــه تــړاو د پرېکــړې ســمبولیک ارزښــت هېــڅ یــوه ډلــه هــم نــه لــري. پــردې 

رسبېــره، اســامي رشیعــت د نــړۍ پــه کچــه د اســامي خوځښــتونو د انســجام لپــاره یــوه لومړنــۍ وســیله ده، او دا کار کــوالی يش د طالبانــو 

لپــاره د هغــو ډلــو پــه منــځ کــې ماتــړي پیداکــړي، چــې د نــورو طبعــي ځانګړنــو لــه مخــې لــه هېــڅ ډول خوځښــت رسه هــم تــړاو نــه لــري. 

پــه اســايس قانــون کــې د تعدیاتــو موضــوع د افغــان حکومــت لــه لــوري هــم منــل شــوې، خــو ټینــګار یــې دا دی، چــې هــر ډول تغییــر او 

اصــاح بایــد د منــل شــوي حقوقــي پروســې پــه تــرڅ کــې رامنــځ تــه يش. حتــی دا ډول پروســه او شــونتیا د هغــو ډلــو لپــاره هــم ثابتــه ده، چــې 

پــه افغــاين ټولنــه کــې ځانونــه متــرر ګڼــي او د ســولې پــه روغــه جــوړه کــې د خپلــو حقونــو لــه الســه ورکولــو وېــره لــري. 

نــور مهــم موضوعــات چــې د مذاکــرې پــه مېــز پــرې بحــث کېــدالی يش د ســولې هــر ډول هوکــړه لیــک پــه تضمیــن کــې د بهرنیــو ځواکونــو 

رول دی. پــه هېــواد کــې د ناټــو ځواکونــو لــه ۱۹ کلونــو زیــات حضــور، چــې اوس هــم دوام لــري او د بهــرين تېــري او اشــغال تــر ټولــو د 

ــدل  ــه یــوه ســراتیژیکه امنیتــي اندېښــنه ب ــو نظامــي عنــارصو شــتون اوس پ ــر افغــان خــاوره د بهرنی اوږدې مخینــې لرونکــی حضــور دی، پ

شــوی دی. دې تــه ورتــه بلــه موضــوع د طالبانــو اوســنیو جنګیالیــو راتلونکــی دی، چــې د افغانســتان نافــذه قوانینــو لــه مخــې مجرمیــن یــا هــم 

جنګیــايل ګڼــل کېــږي او د افغانانــو لپــاره یــوه حساســه موضــوع ده، ښــایي  دوی کــوم شــخيص درد او کــړاو تــرې لیدلــی وي، چــې پــړه 

یــې مســتقیا د دغــو جنګیالیــو پرغــاړه اچــوي یــا دا چــې ځینــې افغانــان یــاد جنګیــايل خپــل خپلــوان یــا هــم ایډیولوژیکــي ملګــري ګڼــي. 

د اوســني حکومــت دا پرېکــړه چــې ۴۰۰ طالــب بندیــان خــويش کــړي، کــه څــه هــم چــې تــر ټولــو خطرنــاک زندانیــان او مجرمیــن دي؛ پــه 

ټــول هېــواد کــې د بحــث موضــوع ګرځېدلــې، نــو لــه دې کبلــه بــه د لــوی شــمېر طالــب جنګیالیــو راتلونکــې پــه راتلونکــې دولــت کــې یــو 

بحــث راپاروونکــې موضــوع وي. 

ــه افغانســتان کــې د زده کــړو، ســیايس حضــور، ګارنــې او روغتیایــي پاملرنــې پــه برخــو کــې  ــه ۲۰۰۱ زېږدیــز کال را پــه دېخــوا ښــځو پ ل

حقــوق او فرصتونــه ترالســه کــړي او د زېــږون روغتیــا، لــه زېــزون د مړینــې پــه کچــه کــې یــې کموالــی لیدلــی دغــه راز یــې دا وړتیــا موندلــې 

څــو پــه ټولنــه او کورنــۍ کــې د هغــو الرو چــارو لــه الرې پــه فعاالنــه ډول برخــه واخــي چــې د طالبانــو د حاکمیــت دورې پرمهــال یــې نــه 

شــول کــوالی او د کورنــۍ جګــړې پرلــه پســې کلونــو پــه تــرڅ کــې یــې ورتــه الرسســی نــه درلــود. د افغانســتان ســړیو، ښــځو او ماشــومانو لــه 

دغــو الســته راوړنــو ګټــه پورتــه کــړې ده او اوســمهال د ښــځو او ســړیو دواړو پــه ګــډون د ګــڼ شــمېر افغانانــو پــه منــځ کــې دا وېــره خــوره 

ده، چــې ښــایي د ســولې پــه مذاکراتــو کــې د دغــو الســته راوړنــو لــه ډلــې ځینــې یــې لــه الســه ورکــړو. د زده کــړو حــق د مختلطــو زده کــړو 

لــه کبلــه لــه خنــډ رسه مــخ دی، د عامــه مشــارکت حــق د هغــه لبــاس اغوســتلو لــه کبلــه راکــم شــوی یــا ډېــر کــم اغېزنــاک دی، چــې هویــت 

او فرهنــګ لــه خطــر او شــک رسه مــخ کــوي او پــه اقتصــاد کــې د ښــخو ونــډه او همــکاري محــدوده او پــه رشایطــو پــورې تړلــې ده  - دا د 

ګــڼ شــمېر افغانانــو متنــوع او واقعــي اندېښــنې دي او پــه ټولنــه کــې د ښــځو رول دغــه راز ســیايس ډګــر تــه د دوی تــګ بــه مطمئنــاً د هغــو 

موضوعاتــو لــه ډلــې وي، چــې پــه بیــن االفغــاين مذاکراتــو کــې بــه د مذاکــرې پــر مېــز کېښــودل يش.  



د سولې بین االفغاين مذاکراتو اړوند د افغانانو سیايس ترجیحاتو رسوې

5

تګالره )مېتودولوجي(

دا رسوې د ګرځنــده تلیفــون لــه الرې تــررسه شــوې او لــه هغــو منرونــو رسه پــه کــې اړیکــه ټینګــه شــوې ده، چــې د افغانســتان ټلیفــوين کــوډ 

او د شــبکو کوډونــو تــه پــه کتــو لــه کومــې ماحظــې پرتــه پــه تصــاديف ډول ترتیــب شــوي وو.1 دې کار د اطاعاتــو راټولوونکــي ټیــم تــه دا 

فرصــت پــه الس ورکــړ څــو د کرونــا ســاري ناروغــۍ پرمهــال پــه خونــدي کاري چاپېریــال کــې کار وکــړي، هغــو ســیمو تــه الرسســی وکــړي، 

چــې د مخامــخ مرکــو لپــاره ښــایي خونــدي او امــن نــه وي او پــه منونــوي ډول د هغــو افغــان وګــړو لــه منځــه کســان غــوره او اړیکــه وررسه 

ټینګــه کــړي، چــې ګرځنــده ټلیفونونــه کاروي.2 د دې رسوې لپــاره اړونــد ټیــم تــه د ۲۰۲۰ زېږدیــز کال د اګســت پــه ۶ مــه نېټــه روزنــه ورکــړل 

شــوه او ۲۷ کســیز ټیــم )۱۰ ښــځو او ۱۷ ســړیو( د ۲۰۲۰ زېږدیــز کال د اګســت لــه ۷ تــر ۱۳ نېټــې اطاعــات راټــول کــړل.  مرکــه کوونکــو د 

ځــواب ویونکــو ژبــې تــه پــه پــام لــه پښــتو یــا دري پوښــتنلیکونو ګټــه پورتــه کــړې ده. پــه نــورو ژبــو هېــڅ ډول مرکــه نــه ده تــررسه شــوې. د 

۴۵٫۰۰۰ ډایــل شــویو منرونــو لــه ډلــې یــوازې د ۱۰٫۲۰۰ پــه شــاوخوا کــې واقعــي منرونــه و او لــږ تــر لــږه ۸۲،۰۰ زنګونــو تــه ځــواب ورکــړل 

شــوی دی. تــر ۲٫۰۰۰ پــورې کســان د مرکــې لــه پیــل وړانــدې یــا هــم د لومــړی پوښــتنې پرمهــال اندېښــمن او پــه وېــره کــې شــوي دي او 

نــور یــې بیــا لــه دوو پوښــتنو وروســته لــه دې حالــت رسه مــخ شــوي دي. پــه پایلــه کــې مجموعــاً ۵،۵۰۰ مرکــې تــررسه شــوې، لــه دې ډلــې د 

غیــر واقعــي اطاعاتــو پــه ګــډون  ســلګونه مرکــې د اطاعاتــو د پاکــوايل پرمهــال حــذف شــوي دي، ۸۷ یــې بیــا لــه دې کبلــه حــذف شــوي، 

چــې د ځــواب ویونکــو عمــر لــه ۱۸ کلونــو ټیــټ و او ۵ یــې لــه دې کبلــه لــه لېســت وویســتل شــوې، چــې والیــت یــې نــه و ثبــت شــوی یــا 

یــې د مرکــې پرمهــال نــه و پــه ډاګــه کــړی. پــه ټولــه کــې د ټینګــو شــویو اړیکــو لــه ډلــې نیایــي )٪۴۸( یــې د ځــواب ویونکــي لــه هوکــړې 

او رضایــت وروســته ثبــت شــوي، لــه ٪۲۵ رسه یــې د نظــارت ټیــم لــه لــوري اړیکــه ټینګــه شــوې او ٪۱۰ لیــکل شــوی مــن لــه ثبــت شــویو 

غږیــزو مرکــو رسه بیاځــل کتــل شــوی دی. ثبــت شــوي غږیــزې اړیکــې بــه د اطاعاتــو لــه راټولولــو وروســته تــر ۶ میاشــتو پــورې پــه خونــدي 

ډول زېرمــه يش او بیــا بــه لــه منځــه یــوړل يش.  

ننګونې او محدودیتونه

د ګرځنــده ټلیفــون لــه الرې الرسســی او معلوماتــو تــه د افغانانــو الرسســی د هــرې څېړنــې دایمــي موضــوع ده. پــه داســې حــال کــې چــې 

رسوې ګانــو پــه ډاګــه کــړې، چــې نېــږدې ٪۸۰ افغــان ښــځې ګرځنــده ټلیفــون تــه الرسســی لــري3، خــو دا الرسســی د مالکیــت معنــا نــه لــري. 

د ټینګــو شــویو اړیکــو لــه ډلــې یــوازې ۱۵٪ تــه یــې د ښــځو لــه لــوري ځــواب ویــل شــوی دی. دا کار ګــڼ شــمېر عوامــل لــري: ۱( د کمــو 

عوایــدو لرونکــې کورنــۍ ښــایي یــوازې یــو ټلیفــون ولــري، چــې هغــه هــم ممکــن د معمــول لــه مخــې د ورځــې پرمهــال د کورنــۍ لــه مــر 

رسه وي او زمــوږ رسوې هــم د ورځــې لــه لــوري وه، نــو لــه دې کبلــه دوی نــه شــول کــوالی څــو د کورنــۍ ښــځينه غــړو تــه ټلیفــون ورکــړي، 

حتــی کــه رضایــت او لېوالتیــا یــې هــم لرلــه، ۲( هغــه ګرځنــده ټلیفونونــه چــې ښــځې یــې کاروي د کورنــۍ نارینــه لــه لــوري کنټرولیــږي او 

څارنــه یــې کېــږي نــو لــه دې کبلــه اجــازه نــه لــري، چــې نامعلومــې اړیکــې ځــواب کــړي،4  او باالخــره ۳( ښــځې د عامــه ټلیفــوين مزاحمتونــو 

لــه کبلــه د ســړیو پــه پرتلــې ډېــرې کمــې نامعلومــو اړیکــو تــه ځــواب وایــي. د ښــځو لــه لــوري پــه کــم شــمېر د اړیکــو ځوابولــو یــا هــم پــر 

کرښــه د پاتــې کېدلــو لــه کبلــه دغــه راز د ښــځینه ځــواب ویونکــو پــه نښــه کولــو لپــاره لــه هڅــو رسه رسه یــوازې ٪ ۱۹.۷ مرکــې لــه ښــځو 

رسه تــررسه شــوي دي. څارونکــو هڅــه کولــه څــو د ښــځینه ځــواب ویونکــو لــه لــوري د مرکــو د کمــې کچــې تشــه لــه دې الرې ډکــه کــړي، 

1  د ګرځنــده ټلیفــون لــه الرې رسوې څخــه پــه دې وروســتیو کلونــو کــې پــه افغانســتان کــې ډېــره ګټــه اخېســتل کېــږي او اصــي المــل یــې دا دی، چــې لــه لېــرې پرتــو ســیمو رسه د اړیکــو 

ټینګولــو ښــه وســیله ده. دا تــګاره د کوېــډ ۱۹ خپرېــدو پرمهــال د ټولنیــز واټــن ســاتنې لپــاره ډېــره ګټــوره ثابتــه شــوه. د ګرځنــده ټلیفــون لــه الرې د رسوې میتودلوجــۍ، کارونــې او محدودیتونــو 

د بېلګــې لیدلــو لپــاره وګــورئ: )د افغــان کډوالــو او بېرتــه راســتنېدونکو پــه تــړاو د نړیــوال بانــک ټلیفــوين رسوې؛ میتودولوجــي او اغېزناکتــوب، نړیــوال بانــک، جــوالی ۲۰۱۸ زیېږدیــز کال، 

بلومســتاک، جوشــوا. ) د S-89327-AFG-1 ټلیفــوين اطاعاتــو لــه الرې د اقتصــادي ځانګړنــو اټــکل(، د امریــکا متحــده ایاالتــو اقتصــادي ټولنــې د مقاالتــو ټولګــه ۲۰۱۸:۱۰۸؛ ۷۲-۷۶، ۲۰۱۸ 

زیېږدیــز کال مــې میاشــت. پــه افغانســتان کــې د ګرځنــده ټلیفــون لــه الرې د متررینــو تحلیــل او نقشــه اخېســتنه: د چټــک بــري اقــدام پــه موخــه ټلیفــوين رسوې، د خوراکــي امنیــت د تحلیــل 

متررینــو د نقشــې اخېســتنې او تحلیــل پــروژه، نړیــوال خوراکــي پروګــرام، ۲۰۱۶ زېږدیــز کال.
2  د اطاعاتــو راټولــول د )Criterion Research and Consultancy(لــه لــوري د آســیا زړه ټولنــې د کارکوونکــو تــر څارنــې النــدې تــررسه شــوي، د اطاعاتــو تجزیــه او تحلیــل د ســید مســعود 

ســادات پــه مرســته شــوي دي.
3  - “ له فرصت رسه نښلېدل: موبایل ټکنالوجۍ ته د افغان ښځو الرسيس رسوې،” د امریکا متحده ایاالتو نړیواله پراختیایي اداره، ۲۰۱۳ زېږدیز کال مې میاشت، 

.pdf.mobile_women_afghan_survey/1871/documents/files/default/sites/gov.usaid.www//:https
4   - فهیم حسین، “ د افغان ښځو پیاوړتیا: ایا ټکنالوجي په دې برخه کې مرسته کوي او که خنډ ګرځي؟ پرانېستي ډموکرايس، د ۲۰۱۵ زېږدیز کال اکټوبر ۳۰ مه، 

./hinder-or-help-ict-does-women-afghan-of-images-new-creating/en/net.opendemocracy.www//:https
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چــې لــه نارینــه وغــواړي څــو خپــل ټلیفــون د کورنــۍ ښــځینه غــړي تــه هــم ورکــړي او ښــځینه مرکــه کوونکــو بیــا لــه ســړیو هــم غوښــتي 

چــې کــه چېــرې کېــدالی يش د لنــډې رسوې تــررسه کولــو لپــاره خپــل ټلیفــون د کورنــۍ ښــځینه غــړې تــه ورکــړي. کــه څــه هــم یــو شــمېر 

ســړیو لــه دې خــرې رسه هوکــړه لرلــه خــو زیاتــرو یــې بیــا ویــل چــې دوی اوســمهال پــه کار کــې دي او د خپلــې کورنــۍ لــه ښــځینه غــړو 

رسه نېــږدې نــه دي. دا هــم امــکان لــري، چــې د برېښــنا پرلــه پســې پرېکېدلــو هــم د اطاعاتــو راټولولــو پرمهــال د ټلیفــوين اړیکــو پــر پوښــښ 

اغېــز کــړی وي.

د ســیايس پوښــتنو حساســیت چــې پــه دې رسوې کــې شــوې دي، ښــایي پــه غیرقصــدي ډول د هغــو ســیايس تشــنجاتو تــر اغېــز النــدې 

راغلــې وي چــې د طالــب بندیانــو د خوشــې کېــدو پــه اړه د لویــې جرګــې لــه کبلــه راپورتــه شــوي وو، او دقیقــاً مشــوريت لویــه جرګــه هــم 

پــه هاغــه ورځ پیــل شــوه، پــه کومــه ورځ چــې مــوږ خپلــه رسوې پیــل کــړه او درې ورځــې یــې دوام وکــړ.5 ځینــو ځــواب ویونکــي د هغــو 

پوښــتنو پــه تــړاو شــکمن شــول چــې د لویــې جرګــې پرمهــال تــرې کېــدې او ځینــو نــورو بیــا خپــل شــک یــا وېــره درلــوده چــې د نامعلومــو 

او پټــو دالیلــو لــه کبلــه دا پوښــتنې تــرې کېــږي. دا کار پــه زیاتــرو وختونــو کــې د ځــواب ویونکــو لــه لــوري د خــرو نــه کولــو او ځینــې 

وختونــه پــر مرکــه کوونکــو د امانــت کولــو المــل هــم ګرځېــدالی دی.

 ځــواب ویونکــو تــه دا هــم ویــل کېــدل، چــې کومــه پوښــتنه یــې زړه نــه غــواړي ځــواب کــړي، کــوالی يش بــې ځوابــه یــې پرېــږدي، او 

زیاتــرو ځــواب ویونکــو یــو یــا څــو پوښــتنې بــې ځوابــه پرېښــودي دي، او یــا یــې یــوازې یــو لنــډ ځــواب ورکــړی دی. کــه څــه هــم پــه 

تېــره لســیزه کــې پــه افغانســتان کــې مخابــرايت پوښــښ وده کــړې ده، خــو کلیــوايل او لېــرې پرتــې ســیمې التراوســه هــم ډېــر کــم مخابــرايت 

پوښــښ لــري یــا پــه بشــپړه توګــه تــرې محرومــې دي، لــه دې کبلــه د کلیــو او ښــارونو ترمنــځ د ښــار پــه ګټــه تبعیــض پــه ټلیفــوين اړیکــو 

او ځــواب ورکــړې کــې شــوی دی. دې تــه پــه ورتــه ډول هغــه کورنــۍ چــې عوایــد یــې لــوړ دي، پــه کــور کــې یــې څــو ټلیفونونــه موجــود 

وي، نــو لــه دې کبلــه هــر ډول منونــوي رسوې تــر ډېــره د بېوزلــه او کمــو عوایــدو لرونکــو پــه پرتلــې لــه هغــو وګــړو رسه تــررسه کېــږي، چــې 

شــتمن وي او عوایــد یــې لــوړ وي. هغــه وګــړي، چــې د کورنیــو بــې ځایــه شــویو پــه کمپونــو کــې اوســیږي، چېرتــه چــې ګرځنــده ټلیفــون 

تــه الرسســی ډېــر کــم دی یــا هــم د مخابــرايت پوښــښ خدمتونــه کمــزوري دي، پــه دې رسوې کــې یــې پــه ســمه توګــه اســتازیتوب نــه دی 

شــوی. باالخــره، عینــي واقعیــت لرونکــي ځــواب تــه د الرسيس کومــه الره نــه وه، څــو د ځــواب ویــوين د موقعیــت یــا هــم عمــر کــره والــی 

دقیــق او ډاډ تــرې ترالســه يش. 

تحلیلونه

 Stata او R v. 3.6.1 راټــول شــوي اطاعــات پــه لومــړي ګام کــې پــه اکســل پروګــرام کــې دننــه شــوي، بیــا تحلیــل شــوي او ماحظــه یــې پــه

v. 15.1.  کــې شــوې ده. تحلیلونــه کــوم وزن او انــدازې تــه لــه پــام پرتــه تــررسه شــوي، ځکــه ذهنیــت دا و، چــې: 

وزن او انــدازه د نفوســو انــدازه کولــو لپــاره کارول کېــږي. د انــدازې تطبیــق د نامتناســبې منونــې ډیزایــن لپــاره غــوره نــه دی. د رسوې لپــاره 

د وزن یــا انــدازې طرحــه کولــو پــه موخــه د نفوســو تناســب معلومېــدل الزمــي دي. پــه دې رسوې کــې یــوازې لــه ۱۸ کلونــو پورتــه نارینــه 

او ښــځینه افغانــان چــې ټلیفونونــه یــې درلــودل پــه نښــه شــوي دي. د دې ترڅنــګ د رسوې تحلیــل لپــاره لــه انــدازې کار نــه يش اخېســتل 

کېــدای ځکــه د رسوې لپــاره د انتخــاب شــویو کســانو د منونــې شــونتیا د تحلیــل پرمهــال نامعلومــه وه. د انــدازې معلومولــو لپــاره د منونــې 

انــدازې د نفوســو لــه انــدازې رسه پرتلــه کېــږي، چــې معمــوالً د مــي رسشــمېرنې لــه الرې پېژنــدل کېــږي. 

د بېلګــې پــه توګــه د هغــو نارینــه وو یــا ښــځینه وو شــمېر نامعلــوم دی، چــې ګرځنــده ټلیفــون کاروي. دا چــې دا رسوې پــه تصــاديف ډول 

د لیــکل شــویو ټلیفــوين شــمېرو لــه مخــې تــررسه شــوې ده او فرضیــه دا ده، چــې د ځــواب ورکــړې پــه کچــه کــې هېــڅ ډول سیســتاتیکه 

ځانګړنــه پــه پــام کــې نــه ده نیــول شــوې، نــو ښــایي تــر یــوې کمــې انــدازې پــورې تبعیــض پــه کــې موجــود وي او د منونــې انــدازې بایــد د 

پاتــې نفوســو اســتازیتوب تــر ډېــره وکــړي او انعــکاس ورکــړي. پــردې رسبېــره، کــه څــه هــم چــې د محدودیتونــو پــه برخــه کــې ورتــه اشــاره 

وشــوه، د ښــځو پــه پرتلــې ســړي ډېــره لېوالتیــا لــري چــې پــه رسوې کــې برخــه واخــي. دا کار هــم د کمــو عوایــدو او کلیــوايل ســیمو/ کــم 

5 - “ افغان ولسمر د طالب زندانیانو له ازادولو رسه هوکړه وکړه،” الجزیره، د ۲۰۲۰ زېږدیز کال اګست ۹ مه، 
.html.200809063717608-release-prisoner-taliban-agrees-president-afghan/08/2020/news/com.aljazeera.www//:https



د سولې بین االفغاين مذاکراتو اړوند د افغانانو سیايس ترجیحاتو رسوې

٧

مخابــرايت پوښــښ ســاحو لــه کبلــه دی.6

پــه رسوې کــې یــوازې شــپږ ډموګرافیــک عوامــل او شــپږ ادراکــي پوښــتنې شــاملې دي، نــو لــه دې کبلــه څــو بعــدي تحلیــل تــر ډېــره محــدود 

دی؛ پــه ټولــه کــې پــر هــر ځــواب د عمــر، جنســیت، زده کــړو او عوایــدو د اغېــز معلومولــو لپــاره ۳۹ بېــا بېــل موډلونــه ترتیــب شــول. د دغــو 

p-value(( موډلونــو لنډیــز پــه دویــم مــل لیــک کــې تریــح شــوی دی. لــه احصائیــوي اړخــه مهمــې اړیکــې پــه ٪۱۰ اعتــاد کچــې رسه

0.1 >( د موندنــو پــه برخــه کــې تــر بحــث النــدې نیــول شــوي دي.

د دې لپــاره چــې لــه لویــو او د هېــواد پــه کچــه مشــهورو رسوې ګانــو رسه د اطاعاتــو پرتلنــه اســانه يش، د والیتونــو ځایــي ډلــې د اوږدمهالــه 

کارېدونکــي سیســتم لــه مخــې چــې د آســیا بنســټ لــه لــوري د افغانســتان خلکــو پــه رسوې کــې لــه ۲۰۰۶ کال راپــه دېخــوا هــر کال کارول 
کېــږي، جــوړې شــوي دي. 7

موندنې

په بین االفغاين مذاکراتو کې لومړیتوبونه

ددې رسوې پــه تــرڅ کــې لــه ځــواب ورکوونکــو غوښــتل شــوي وو، څــو پــه راتلونکــو بیــن االفغــاين مذاکراتــو کــې خپــل درې لومړیتوبونــه 

پــه ګوتــه کــړي. د دوی ځوابونــه پــه ۲۲ بېــا بېلــو کټګوریــو کــې راټــول شــويي دي او د ځــواب ورکوونکــو ســلنه پــر٪ ۱۰۰ هــم واوښــته، 

ځکــه دوی اجــازه درلــوده څــو درې ځوابونــه ووایــي، کــه څــه هــم زیاتــرو یــې دا کار نــه دی کــړی. د ځــواب ورکوونکــو لــوی اکرثیــت ) 

٪۷۸.۷( یــې لــږ تــر لــږه د ســولې او امنیــت اړونــد ځــواب ویلــی دی ) ۱ انځــور وګــورئ(. دا ځــواب د عمــر، جنســیت، زده کــړو، عوایــد یــا 

هــم ســیمې لــه مخــې تــر ډېــره رسه توپیــر نــه لــري. د قومــي محرومیــت او مذهبــي محرومیــت پــه ګــډون د بــري حقونــو خوندیتــوب اړونــد 

ځــواب د٪ ۲۷.۶ لــه لــوري ویــل شــوی او پاتــې ٪۲۱.۰ بیــا د اقتصــاد او ودې پــه تــړاو خپلــې اندېښــنې پــه ډاګــه کــړي دي. د ښــځو حقونــو 

ــو حقوقــو  ــان آزادي او د ځوانان ــه داســې حــال کــې چــې د بی ــوري مطــرح شــوي، پ ــه ل ــد موضوعــات د ٪۱۸.۶ ځــواب ورکوونکــو ل اړون

اړونــد موضوعــات )٪۹.۴(، د قانــون حاکمیــت )٪۷.۳( او زده کــړې )٪۷.۳( هــم د افغــان وګــړو عامــې اندېښــنې وې.

٦  - مــوږ پــه دې رسوې کــې د تېروتنــو حاشــیې د تصــاديف منونــې لــه مخــې حســاب کــړي دي، لــه دې کبلــه چــې د نفوســو انــدازه نامعلومــه ده. د تېروتنــو حاشــیې لپــاره مــو لــه النــدې فورمــول 
ګټــه پورتــه کــړې ده. 

پــه دې فورمــول کــې MoE د تېروتنــو حاشــیه ده، CV حقیقــي مقــدار، P د ځوابونــو نســبت او n د منونــط انــدازه ده. د راپــور جوړولــو پــه موخــه مــوږ د هغــو ځوابونــو لــه نســبت څخــه چــې 
د لومــړۍ پوښــتنې )اســامي جمهوریــت( پوښــتنې پــه ځــواب کــې وړانــدې شــوي دي، ګټــه پورتــه کــوو؛ چــې n=4,912 ،p = 0.745،  او  CI  پــه ۹۵ ســلنه ســطحه کــې محاســبه شــوی دی. 

٧  - د والیتونــو دا ځایــي ډلبنــدي عبــارت ده، لــه: مرکــزي زون/کابــل: پنجشــېر، وردک، کابــل، لوګــر، کاپیســا او پــروان؛ ختیــځ زون: ننګرهــار، لغــان، کنــړ او نورســتان؛ ســوئل ختیــځ زون: پکتیــا، 
غــزين، خوســت او پکتیــکا؛ ســویل لوېدیــځ زون: هلمنــد، کندهــار، ارزګان، نیمــروز او زابــل؛ لوېدیــځ: هــرات، غــور، فــراه او بادغیــس؛ شــال ختیــځ: بغــان، بدخشــان، کنــدز او تخــار. مرکــزي 

زون/ هــزاره جــات: دایکنــدي او بامیــان؛؛ او شــال لوېدیــځ: بلــخ، فاریــاب، ســمنګان، رسپــل او جوزجــان.
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۱ انځور: د سولې مذاکراتو لپاره مهم لومړیتوبونه ) ځواب ورکوونکو ته د درېیو ځوابونو اجازه وه، نو له دې کبله په دې انځور کې 

مجموعي سلنه له ٪۱۰۰ اوړي(.

ــادي  ــې او اقتص ــت، د بیارغون ــون حاکمی ــو، قان ــو حقوق ــان آزادۍ او ځوانان ــت، بی ــولې او امنی ــه س ــه ل ــاوي توګ ــه مس ــړیو پ ــځو او س ښ

ــه  ــره بریــده د کار حــق، زده کــړو تــه د الرسيس حــق او ل ــه کــړې ده. ښــځو)٪۳۶.۵( د ســړیو پــه پرتلــې )٪۱۴.۲( تــر ډې موضوعاتــو یادون

ــه کــړې ده، دغــه راز ښــخو د ســړیو پــه  ــو یادون ښــځو او نجونــو رسه د تاوتریخــوايل پــه وړانــدې د مبــارزې پــه ګــډون د ښــځو لــه حقون

پرتلــې پــه ټولــه کــې تــر ډېــره د زده کــړو پــه تــړاو خپلــه اندېښــنه ښــودلې ده ) ٪۱۰.۹ ښــځې او٪ ۶.۴ ســړي(. ســړیو بیــا د ښــځې پــه پرتلــې 

تــر ډېــره د اســامي رشیعــت او مســلانانو د یوځــای وايل موضوعاتــو تــه اشــاره کــړې ده ) ٪۴.۰ ســړي او ٪۰.۸ ښــځې(، د واک وېــش / 

یــووايل تــه بیــا ٪۵.۸ ســړیو او ٪۳.۸ ښــځو اشــاره کــړې ده؛ دغــه راز د مذهبــي او قومــي لږکیــو لپــاره د مســاوي حقونــو پــه ګــډون بــري 

ــه ٪۲۸.۴ ســړیو او ٪۲۴.۰ ښــځو اشــاره کــړې ده.  ــو ت حقون

هغــه ځــواب ورکوونکــو چــې د لېســانس تــر کچــې )٪۱۲.۶ ( یــا بکلوریــا کچــې )٪۱۰.۶( پــورې زده کــړې کــړي وې د هغــو پــه پرتلــې ډېــره 

د بیــان ازادۍ او ځوانانــو حقوقــو دغــه راز د ښــځوو حقونــو تــه اشــاره کــړې ده، چــې کمــې زده کــړې یــې درلــودې ) لــه ٪۴.۸ نیــويل تــر 

٪۸.۰ پــورې( لــه دې ډلــې ٪۲۴.۳ یــې د لېســانس تــر کچــې زده کــړې لرلــې او ٪۱۲.۰ یــې هېــڅ زده کــړې نــه لرلــې. هغــه ځــواب ویونکــي 

چــې زده کــړې یــې نــه لرلــې یــا یــې د خپلــو زده کــړو کچــې پــه ډاګــه کولــو څخــه انــکار کاوه، تــر ډېــره بریــده د نــورو ځــواب ویونکــو پــه 

پرتلــې درېیــو پوښــتنو تــه د دوی لــه لــوري د ځوابونــو ورکــړې کچــه کمــه وه او تــر ډېــره یــې ویــل چــې مــوږ نــه پوهېــږو، مګــر د نــورو پــه 

څېــر یــې پــه مســاوي ډول لــه ســولې او امنیــت او پــه عامــه توګــه مطــرح کېدونکــي د بــري حقونــو موضوعاتــو تــه اشــاره کــړې ده ) لــه دې 

ډلــې ٪۲۱.۹ یــې هېــڅ زده کــړې نــه لرلــې او ٪۲۶.۷ یــې د خپلــو زده کــړو کچــه نــه ده پــه ډاګــه کــړې(؛ بیارغونــه او اقتصــادي موضوعــات 

بیــا د ٪۲۱.۲ ســلنه هغــو وګــړو لــه لــوري مطــرح شــوي، چــې هېــڅ زده کــړې یــې نــه درلــودې او ٪۱۷.۵ یــې بیــا د زده کــړو کچــه نــه ده پــه 

ډاګــه کــړې؛ دغــه راز د ښــځو حقــوق )٪۱۲.۰ د نالوســتو( یــا هــم د قانــون حاکمیــت ) د ٪۱۵.۵( هغــو ځــواب ویونکــو لــه لــوري مطــرح 

شــوي، چــې د زده کــړو کچــه یــې نــه ده پــه ډاګــه کــړې. د زیاتــرو پوښــتنو پــر ځوابونــو د ځــواب ویونکــو عمــر کومــه اغېــزه نــه ده کــړې، 

خــو هغــه ډلــه ځــواب ویونکــي چــې عمــر یــې ځــوان یانــې د ۱۸ او ۲۵ کلونــو ترمنــځ و )٪۸.۱( یــې د پاخــه عمــر لرونکــو یانــې هغــه کســان 

چــې عمــر یــې لــه ۴۵ کلونــو لــوړ و )٪۵.۲( تــر ډېــره لــه زده کــړو او د ښــځو لــه حقونــو )پــه ترتیــب رسه ٪۲۱.۲ او ٪۱۲.۹( یادونــه کــړې ده. 

ــه ګــډون ځینــو موضوعاتــو تــه لومړیتــوب ورکــړی،  ــو کچــو عوایــدو لرونکــو د ســولې او امنیــت دغــه راز واک وېــش او یــووايل پ د ټول

خــو د ټیټــې کچــې عوایــدو لرونکــو وګــړو بیــا د لــوړې کچــې عوایــدو لرونکــو پــه پرتلــې تــر ډېــره د قانــون لــه حاکمیــت )٪۹.۷٪ ټیټــې 
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کچــې، ٪۵.۱ لــوړې کچــې( بیارغونــې او اقتصــادي اندېښــنو )٪۲۷.۴ ټیټــې کچــې، ٪۱۸.۶ لــوړې کچــې( او فســاد )٪۲.۴ ټیټــې کچــې او 

٪۰.۳ لــوړې کچــې( څخــه یادونــه کــړې ده. د لــوړې کچــې عوایــدو لرونکــو ځــواب ویونکــو د ټیټــې کچــې پــه پرتلــې د بیــان لــه آزادۍ او 

ځوانانــو حقونــو )٪۱۵.۷ لــوړې کچــې، ۴.۹ ټیټــې کچــې( او ښــځو لــه حقونــو ) ٪۲۱.۶ لــوړې کچــې او ٪۱۵.۱ ټیټــې کچــې( څخــه یادونــه 

کــړې ده. 

لــوی اکرثیــت ځــواب ویونکــو پــه ټولــو زونونــو کــې ســولې او امنیــت تــه پــه یــوه کچــه خــو ډېــر کــم توپیــر ) پــه ټولــو زونونــو کــې لــه 

٪۷۷.۷ نیــويل تــر ٪۸۱.۳ پــورې( اشــاره کــړې ده. د ځینــو مذاکــرايت لومړیتوبونــو پــه برخــه کــې د زونونــو ترمنــځ توپیــر د پــام وړ دی، دا 

ښــکاره ده چــې ځینــې موضوعــات د هېــواد پــه بېــا بېلــو زونونــو کــې د ســړیو او ښــځو لپــاره عمــده اندېښــنې دي. د بیــان ازادۍ او ځوانانــو 

حقوقــو اړونــد اندېښــنه د نــورو ټولــو زونونــو پــه پرتلــې پــه ســویل لوېدیــځ کــې )٪۱۹.۵( زیاتــه وه؛ دا ســلنه پــه ختیــځ کــې لــه ٪۶.۳ نیــويل 

بیــا پــه شــال ختیــځ کــې ٪۱۲.۱ تــه لوړیــږي. پــه همــدې ډول د بــري حقونــو اړونــد اندېښــنې کچــه بیــا پــه ســویل لوېدیــځ کــې )۴۰.۱٪( 

د نــورو ټولــو زونونــو پــه پرتلــې لــوړه ده ) پــه نــورو زونونــو کــې لــه ٪۲۵.۶ نیــويل تــر ٪۲۸.۲ پــورې(. د ښــځو حقونــو تــه تــر ډېــره پــه لوېدیــځ 

ــو کــې  کــې )٪۲۲.۴(، مرکز/کابــل کــې )٪۲۱.۳٪(، شــال ختیــځ کــې )٪۱۸.۱(، ســویل ختیــځ کــې )٪۱۸.۱( او مرکز/هــزاره جــات زونون

)٪۱۷.۰( اشــاره شــوې ده، او پــه شــال لوېدیــځ )٪۱۶.۲(، ختیــځ )٪۱۳.۹( او ســویل لوېدیــځ )٪۱۱.۸( زونونــو کــې پــه کمــه انــدازه اشــاره 

شــوې ده. پــه مرکــزي زون /کابــل )٪۴۲.۹( او لوېدیــځ )٪۴۱.۲( زونونــو کــې ښــځو )٪۱۷.۷( د ســړیو)٪۱۴.۹( پــه پرتلــې د ښــځو حقونــو تــه 

تــر ډېــره بریــده اشــاره کــړې ده. پــه مرکزي/هــزاره جــات زون کــې د ښــځو )٪۲۱.۴( او ســړیو )٪۱۵.۲( ترمنــځ د توپیــر کچــه هــم کمــه ده، 

د دې ترڅنــګ پــه یــاد زون کــې د ښــځو حقونــو د تاییــدی کچــه هــم لــوړه ده او ښــځو تــه پــه ســیايس او اقتصــادي ډګرونــو کــې د ګــډون 

لپــاره ازادي ورکــول کېــږي او کورنــۍ ماتــړ هــم لــه ځــان رسه لــري. تــر ډېــره پــه ټولــو زونونــو کــې د ښــځو پــه پرتلــې ســړیو ډېــر زیــات 

د اســامي رشیعــت اړونــد اندېښــنې پــه ډاګــه کــړي دي، بیــا هــم پــه ســویل ختیــځ کــې د ســړیو)٪۳.۵(  پــه پرتلــې ښــځو)٪۳.۲(  ډېــره لــه 

اســامي رشیعــت یادونــه کــړې ده، چــې بایــد د ســولې پــه مذاکراتــو کــې یــو لومړیتــوب وي.  

څــو اړخیــز تحلیلونــه پــه ډاګــه کــوي، چــې نارینــه ځــواب ویونکــو د ښــځو پــه پرتلــې تــر ډېــره لــه بیارغونــې او اقتصــادي ودې،  دغــه راز 

زده کــړو څخــه یادونــه کــړې ده او ډېــرو کمــو یــې د طالبانــو پــه پلــوی خــرې کــړي او د داعــش پــه تــړاو خــرې اتــرې یــې د بیــن االفغــاين 

ــه د مهمــو  ــوړ عمــر  لرونکــو ځــواب ویونکــو ســولې او امنیــت دغــه راز زده کــړو ت ــادې کــړي دي. ل ــه توګــه ی ــو د لومړیتــوب پ مذاکرات

لومړیتوبونــو پــه توګــه اشــاره کــړې ده. پــردې رسبېــره هغــه ځــواب ویونکــي چــې تــر لېســانس کچــې یــې زده کــړې درلــودې د هغــو پــه 

ــه راتــګ  ــو ل ــو خوندیتــوب او د طالبان ــو د الســته راوړن ــرو کلون ــات، د تې ــاوي وحــدت او ثب پرتلــې چــې نالوســتي وو؛  زده کــړې، جغرافی

وړانــدې وضعیــت )اوســني وضعیــت( ســاتنه  تــر ډېــره دمهمــو لومړیتوبونــو پــه توګــه یــاد کــړي دي. پــه همــدې ډول د بکلوریــا ترکچــې لــه 

زده کــړو برخمنــو ځــواب ویونکــو د نالوســتو پــه پرتلــې د قانــون حاکمیــت، د تېــرو الســته راوړنــو خوندیتــوب، د اوســني وضعیــت ســاتنه او 

زده کــړې د بیــن االفغــاين مذاکراتــو لپــاره د مهمــو لومړیتوبونــو پــه توګــه یــاد کــړي دي. هغــه ځــواب ویونکــي چــې لومړنــۍ زده کــړې یــې 

درلــودې تــر ډېــره لــه طالبانــو رسه پــه مذاکراتــو کــې ســوله او امنیــت دغــه راز د طالبانــو ضــد دریــځ د مهمــو لومړیتوبونــو لــه ډلــې  ګڼــي 

دي. هغــه ځــواب ویونکــي چــې د عوایــدو کچــه یــې لــوړه ده د تېــرو ۱۹ کلونــو الســته راوړنــو خوندیتــوب، زده کــړې او فســاد د مهمــو 

لومړیتبونــو پــه توګــه یــاد کــړي دي، پــه داســې حــال کــې چــې بــري حقوقــو او لــه بېوزلــو / ټپیانــو رسه مرســته یــې تــر ډېــرې کمــې کچــې 

پــه خپلــو خــرو کــې یــاده کــړې ده. 

حکومتي نظام

لــه ځــواب ورکوونکــو پوښــتل شــوي وو، چــې دوی کــوم نظــام تــه ترجیــح ورکــوي، چــې د ســولې لــه روانــو خــرو منــځ تــه رايش، د دوی 

لــه ډلــې نېــږدې درې برخــې )٪۷۴.۵( یــې د امــارت )٪۷.۴( پرځــای جمهوریــت تــه رایــه ورکــړې ده. مختلــط نظــام تــه یــې )٪۶.۲( ځــواب 

ویونکــو رایــه ورکــړې او )٪۱۱.۰( یــې ویــي، چــې دوی هېــڅ انتخــاب نــه لــري.8 ښــځو )٪۷۷.۶( د ســړیو پــه پرتلــې )٪۷۳.۷( جمهوریــت 

تــه زیاتــه رایــه ورکــړې ده، او ســړیو)٪۸.۱( د ښــځو)٪۴.۸( پــه پرتلــې امــارت تــه زیاتــه رایــه ورکــړې ده. د هغــو ځــواب ویونکــو لــه ډلــې 

8 - دا پایلــې د ســولې او جګــړې انســټیټیوټ لــه موندنــو رسه ورتــه دي، چــې پــه ډاګــه یــې کــړه۶۷.۸ ســلنه وګــړي جمهوریــت، ۷.۷ ســلنه امــارت، ۱۶.۰ ســلنه د دواړو مختلــط نظــام تــه ترجیــح 
ورکــوي او ۸.۵ ســلنه بیــا وایــي، چــې ورتــه مهــم نــه دی. د دې رسوې د لیدلــو لپــاره وګــورئ: عنایــت نجفــی زاده، مصطفــی رسوری او محمــد عرفانــی،) د ســولې پهــه تــړاو د افغانســتان خلکــو 

د درک ارزونــه؛ دویــم چــاپ( د ســولې او جګــړې انســټیټیوټ، د ۲۰۲۰ زېږدیــز کال اګســت میاشــت.
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چــې خپــل میاشــتني عوایــد یــې پــه ډاګــه کــړي دي، هغــوی چــې د عوایــدو کچــه یــې پــه میاشــت کــې لــه ۱۵٫۰۰۰ افغانیــو لــوړه ده )۸۱.۲٪( 

ــه میاشــت کــې  ــا هغــوی چــې د عوایــدو کچــه یــې ټیټــه )پ یــې د منځنــۍ کچــې عوایــدو لرونکــو )۷۵۰۱-۱۵۰۰۰( پــه پرتلــې )٪۷۶.۵( ی

لــه ۰- ۷۵۰۰ افغانیــو پــورې ده(؛ )٪۷۲.۹( یــې جمهــوري نظــام غــوره ګڼلــی، کــه څــه هــم د ټیټــې کچــې)٪۷.۳( او منځنــۍ کچــې )۷.۹٪( 

عوایــدو لرونکــو ســلنه چــې امــارت یــې غــوره ګاڼــه رسه ورتــه وه، یــوازې د لــوړې کچــې عوایــدو لرونکــو پــه پرتلــې یــې ســلنه ۵.۴ لــوړه وه. 

د هېــڅ انتخــاب نــه لرونکــو پــه ډلــه کــې د ټیټــې کچــې عوایــدو لرونکــو ونــډه )٪۱۶.۳( د منځنــۍ کچــې عوایــدو لرونکــو )٪۹.۰( او لــوړې 

کچــې عوایــدو لرونکــو )٪۶.۷( پــه پرتلــې لــوړه وه. 

تــر کومــه ځایــه چــې د ځــواب ویونکــو د زده کــړو کچــه لوړیــږي، د جمهــوري نظــام انتخــاب ســلنه هــم لوړیــږي )۴ انځــور وګــورئ(، 

کــه څــه هــم هغــو ځــواب ویونکــو چــې دینــي زده کــړې یــې درلــودې9 تــر ډېــره )٪۱۳.۹( یــې د نــورو زده کــړو لرونکــو پــه پرتلــې امــارت 

تــه رایــه ورکــړې ده، چــې دا ســلنه لــه ٪۶.۰ نیــويل بیــا تــر ٪۸.۹ پــورې دوام لــري، کــوم چــې امــاريت نظــام خوښــوي. پــه دې برخــه کــې 

د ځــواب ویونکــو عمــر کــوم مهــم عامــل نــه دی پــه ګوتــه شــوی،ځکه لــه دې اړخــه لــه ۳ ســلنه کــم د توپیــر ټکــي د ټولــو ډلــو ځــواب 

ویونکــو پــه منــځ کــې پــه ډاګــه شــوي دي. 

۴ انځور: د زده کړو کچې له مخې هغه نظام چې ځواب ویونکو ترجیح ورکړې ده. 

پــه مرکــز/ هــزاره جــات کــې )٪۷۹.۶(، پــه ســویل لوېدیــځ کــې )٪۷۷.۵٪(، پــه ســویل ختیــځ کــې)٪۷۷.۵( او پــه پازمېنه/کابــل کــې زون 

ــه  ــځ کــې )٪۷۲.۰(، پ ــه ختی ــې)٪۷۲.۳(، پ ــځ ک ــال ختی ــه ش ــی، خــو پ ــام غــوره ګڼل ــا )٪۷۶.۹( ځــواب ورکوونکــو جمهــوري نظ ــې بی ک

ــځ کــې  ــه ســویل لوېدی ــه ورکــړې ده، خــو پ ــه رای ــو کــې )٪۶۸.۴( کــې جمهوریــت ت ــه شــال لوېدیــځ زونون ــځ کــې )٪۶۸.۸( او پ لوېدی

)٪۱۱.۵( او پــه لوېدیــځ کــې )٪۹.۷( دغــه راز پــه شــال ختیــځ زونونــو کــې )٪۹.۰( ځــواب ویونکــو امــارت غــوره ګڼلــی دی. د شــال 

ــود.  ــر درل ــه پوهېــږم انتخــاب ډې ــو کــې ځــواب ورکوونکــو د ن ــه ځینــو زونون ــه ګــډون پ لوېدیــځ )٪۱۵.۷( او لوېدیــځ )٪۱۳.۱( پ

لــه پنجشــېر څخــه )٪۸۶.۷( او لــه کندهــار څخــه بیــا )٪۸۵.۱( ځــواب ویونکــو تــر ټولــو پــه لــوړه کچــه جمهوریــت تــه رایــه ورکــړې ده، 

او د ســمنګانو)٪۶۵.۵(، فاریــاب)٪۶۳.۴(، هلمنــد)٪۶۲.۸(، او جوزجــان د )٪۵۸.۱( ســلنې پــه لرلــو رسه تــر ټولــو د ټیټــې کچــې والیتونــه 

وو، چــې جمهوریــت تــه یــې رایــه ورکــړې وه. لــه هلمنــد څخــه )٪۲۱.۸(، خوســت )٪۱۴.۱(، او رسپــل د )٪۱۳.۷( پــه لرلــو رسه د امــارت 

خوښــونې والیتونــو پــه ډلــه کــې تــر ټولــو لــوړه ســلنه درلــوده. پــه داســې حــال کــې  چــې غــزين بیــا د )٪۴.۷( پــه لرلــو رسه تــر ټولــو ټیټــه 

ســلنه لرلــه، چــې امــارت یــې خوښــوه. )۲ او ۳ انځورونــه وګــورئ(.

٩  - هغه ځواب ویونکي چې دیني زده کړې لري، شمېر یې کم دی، له دې کبله باید د توجه وړ ونه ګڼل يش.
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۲ انځور: د والیت له مخې هغه ځواب ویونکي چې اسامي امارت نظام یې غوره ګنلی دی. 

۳ انځور: د والیت له مخې هغه ځواب ویونکي، چې اسامي جمهوریت نظام یې غوره ګنلی دی.

هغــه ځــواب ویونکــو چــې جمهوریــت یــې غــوره ګڼلــی دی د امــارت پلــوو پــه پرتلــې بــري حقونــه ) پــه ترتیــب رسه ٪۲۹.۳ او٪ ۲۵.۵(، 

ــه ترتیــب رسه٪ ۱۰.۸او٪ ۵..۸( ترجیــح  ــو حقــوق ) پ ــان آزادي او ځوانان ــه ترتیــب رسه٪ ۲۰.۵ او٪ ۱۱.۳( دغــه راز د بی د ښــخو حقــوق ) پ

ورکــړې ده. لــه بلــه اړخــه هغــو ځــواب ویونکــو چــې امــارت یــې غــوره نظــام ګڼلــی د هغــو پــه پرتلــې چــې جمهوریــت یــې غــوره ګڼلــی لــه 

بیارغونــې / اقتصــادي ودې ) پــه ترتیــب رسه ٪۲۶.۴ او ٪۲۰.۹(، زده کــړې )پــه ترتیــب رسه ٪۱۱.۳ او ٪۷.۵( او د قانــون حاکمیــت )پــه ترتیــب 

رسه ٪۱۰.۴ او ٪۶.۵( اشــاره کــړې ده. )پنځــم انځــور وګــورئ(.
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۵ انځور: د ځواب ویونکو له لوري د حکومتي سیستم د غوره وايل له مخې د مذاکراتو لپاره لومړیتوبونه

ــا هــم  ــه پرتلــې اســامي امــارت، د دواړو مختلــط نظــام ی ــه ځــواب ویونکــو د ښــځینه پ ــه ډاګــه کــوي، چــې نارین ــه پ څــو اړخیــز تحلیلون

هېــڅ یــو تــه یــې ترجیــح ورکــړې ده. د اســامي جمهوریــت ترجیــح د ښــځو او ســړیو دواړو پــه منــځ کــې یــو ډول وه. هغــه وګــړي، چــې 

د عوایــدو کچــه یــې لــوړه وه د واړو مختلــط نظــام تــه یــې ترجیــح ورکــړې ده، پــه داســې حــال کــې چــې د کمــو عوایــدو لرونکــو بیــا د 

هېــڅ یــو انتخــاب کــړی دی. پــردې رسبېــره، د بکلوریــا او لېســانس زده کــړو لرونکــو د نالوســتو پــه پرتلــې ډېــر اســامي جمهوریــت خــوښ 

کــړی دی.

د اسايس قانون په تړاو اندېښنې

کلــه چــې ځــواب ویونکــي پوښــتل شــوي چــې ایــا اوســنۍ اســايس قانــون بایــد د ســولې تــر هوکــړه لیــک وروســته دوام ومومــي او کــه نــه؟ 

٪۳۱.۷ ځــواب ویونکــو هــو ویــي دي، ٪۲۵.۰ یــې نــه ځــواب او ٪۳۱.۷ ویــي دي، چــې بایــد دوام ومومــي، خــو تغییراتــو یــا اصاحاتــو تــه 

اړتیــا لــري)۶ انځــور وګــورئ(؛ ٪۱۰.۲ ویــي دي، چــې دوی نــه پوهیــږي. د ښــځو )٪۲۸.۷( پــه پرتلــې ســړیو پــه ډېــر شــمېر رسه )۳۲.۴٪( 

هــو ویــي، دغــه راز ښــځې )٪۱۳.۷( د ســړیو)٪۹.۳( پــه پرتلــې تــر ډېــره دا خــره کــړې ده، چــې دوی نــه پوهیــږي، خــو د نــه ځــواب ســلنه 

د ســړیو )٪۲۵.۵( او ښــځو)٪۲۳.۱( دواړو رسه ورتــه ده او دا ځــواب چــې هــو بایــد دوام وکــړي، خــو تغییراتــو یــا اصاحاتــو تــه اړتیــا لــري، 

د ســړیو ســلنه  ٪۳۱.۳ او د ښــځو٪ ۳۳.۳ده.

۶ انځور: د اسايس قانون دوام ارجحیت، خود یو لړ اصاحاتو تر راوستلو وروسته.
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پــه دې برخــه کــې ډېــرو کمــو ځــواب ویونکــي دا ویــي، چــې دوی پــه دې نــه پوهیــږي، چــې ایــا اســايس قانــون پــر خپــل ځــای پاتــې 

يش او کــه نــه؟ ) لــه دې ډلــې ٪۱۷.۴ یــې نالوســتي، ٪۱۳.۶ یــې لومړنــی زده کــړې لرلــې، ٪۷.۱ یــې بکلوریــا او یــوازې ٪۵.۷ یــې لېســانس 

و( هغــه ځــواب ویونکــي چــې نالوســتي و، ځــواب یــې دا و، چــې اســايس قانــون بایــد پــر خپــل ځــای پاتــې يش خــو اصاحاتــو تــه اړتیــا 

لــري ) لــه دې ډلــې نالوســتي یــې ٪۲۳.۷ او د نــورو کچــو زده کــړو لرونکــي بیــا لــه ٪۳۱.۳ نیــويل تــر ٪۳۶.۱ پــورې و(. د دینــي زده کــړو 

لرونکــي ځــواب ویونکــي د نــورو ټولــو کچــو زده کــړو لرونکــو پــه پرتلــې) لــه ٪۲۶.۱ نیــويل تــر ٪۳۲.۹( دا ویــي چــې اســايس قانــون بایــد 

پــه خپــل ځــای پاتــې يش او ډېــرو کمــو یــې دا ویــي، چــې بایــد اســايس قانــون نــور دوام ونــه کــړي ) لــه دې ډلــې ٪۱۱.۱ یــې د دینــي زده 

کــړو لرونکــي او یــو پــر څلورمــه برخــه یــې د نــورو زده کــړو لرونکــي ځــواب ویونکــي و( خــو د منونــې دا انــدازه ډېــره کمــه ده، چــې پــه 

تــرڅ کــې یــې مــوږ وکــوالی شــو لــه کومــې فرضیــې پرتــه دا د واقعــي موندنــې پــه توګــه پــه پــام کــې ونیســو. د ځــواب ویونکــو د عوایــدو 

کچــې لــه مخــې پــه دې برخــه کــې کــوم د پــام وړ توپیــر نــه دی تــر ســرګو شــوی، خــو یــوازې د ځــوان عمــر لرونکــو ) هغــوی چــې عمــر د 

۱۸ او ۲۵ کلونــو ترمنــځ دی( ځــواب ویونکــو لــه ډلــې ٪۳۶.۶ یــې د ٪۲۶.۱ هغــو عمــر لرونکــو وګــړو پــه پرتلــې چــې عمــر یــې تــر ۴۵ لــوړ 

دی، ویــي چــې دوی فکــر کــوي چــې اســايس قانــون بایــد پــه خپــل ځــای پاتــې يش خــو اصاحاتــو تــه اړتیــا لــري. د ځــواب ویونکــو دا 

ځــوان عمــر لرونکــي ډلــه )٪۲۲.۹( د نــورو ټولــو پــه پرتلــې )لــه ٪۲۴.۳ نیــويل تــر ٪۲۷.۷( تــر ټولــو کــم دا ویــي، چــې اســايس قانــون بایــد 

پــه خپــل ځــای پاتــې نــه يش. 

لــه مرکــز/ هــزاره جــات )٪۳۷.۱( او ختیــځ )٪۳۴.۸( زونونــو څخــه ځــواب ویونکــو تــر ټولــو ډېــر د اســايس قانــون پــر ســاتنې ټینــګار کــړی 

دی، پــه داســې حــال کــې چــې بــل خــوا بیــا پــه ســویل ختیــځ کــې )٪۳۲.۴( او لوېدیــځ کــې )٪۳۱.۰( ځــواب ویونکــو ویــي دي، چــې 

اســايس قانــون بایــد پــه خپــل ځــای پاتــې نــه يش او پــه دې برخــه کــې د ختیــځ ســلنه )٪۲۰.۹( چــې اســايس قانــون پــر خپــل ځــای پاتــې 

نــه يش. لــه مرکز/کابــل )٪۳۳.۹( او شــال لوېدیــځ)٪۳۳.۶(  زونونــو څخــه ځــواب ویونکــو ویــي دي، چــې اوســنی اســايس بایــد پــر ځــای 

پاتــې يش خــو یــو لــړ اصاحــات پــه کــې رامنــځ تــه يش. پــه دې برخــه کــې د والیتونــو ترمنــځ هــم د پــام وړ توپیــر تــر ســرګو کېــږي، پــه 

خوســت کــې )٪۴۴.۷(، بامیانــو کــې )٪۳۸.۲(، ډایکنــډي کــې )٪۳۶.۳( او پنجشــیر کــې )۳۶.۱٪( تــر ټولــو زیــات پــه دې ټینــګار کــړی، 

چــې اوســنی اســايس قانــون بایــد وســاتل يش او تــر ټولــو کمــه کچــه یــې پــه غــور والیــت کــې وه، چــې ســلنه یــې ۱۷.۶٪ تــه رســیږي. پــه 

بغــان )٪۳۳.۵( او کندهــار)٪۳۵.۹( والیتونــو کــې ځــواب ویونکــو بیــا پــه دې ټینــګار درلــود، چــې اوســنی اســايس قانــون بایــد پــر ځــای 

پاتــې نــه يش، او پــه لوګــر)٪۱۳.۴(، خوســت )٪۱۴.۱( او پنجشــیر )٪۱۵.۷( والیتونــو کــې د هغــو ځــواب ویونکــو ســلنه تــر ټولــو پــه ټیټــه 

کچــه کــې وه، چــې ویــل یــې اســايس قانــون بایــد پــه خپــل ځــای پاتــې نــه يش. 

پــه دې اړه نظرونــه چــې ایــا اســايس قانــون پــر خپــل ځــای پاتــې يش او کــه نــه، پــه روښــانه ډول د یــو مشــخص حکومتــي نظــام پلــوي نــه 

کــوي، دغــه راز هغــوی چــې اســامي امــارت نظــام تــه ترجیــح ورکــوي، مطلقــاً اوســنی ډموکراټیــک اســايس قانــون نــه ردوي.) ۷ انځــور 

وګــورئ(

۷ انځور: د مشخص حکومتي سیستم له مخې د اسايس قانون منلو، ردولو یا هم د تغییراتو راوستلو ته ترجیح ورکول.
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ــره ترجیــح ورکــړې ده،  ــه ډې ــون ت ــوړې کچــې عوایــدو لرونکــو وګــړو اوســني اســايس قان ــه ډاګــه کــوي چــې د ل ــه پ ــز تحلیلون څــو اړخی

چــې د ټولــو قوانینــو او حقوقــي جوړښــت لپــاره د ســولې تــر هوکــړه لیــک وروســته د یــو بنســټ پــه توګــه پاتــې يش. لــه لومړنیــو زده کــړو 

تــر لېســانس کچــې پــورې د رســمي زده کــړو لرلــو د نالوســتو پــه پرتلــې لــه دې کار رسه مرســته کــړې ده، چــې ووایــي شــته اســايس قانــون 

اصاحاتــو تــه اړتیــا لــري. د ښــځو پــه پرتلــې د ســړیو کچــه پــه دې برخــه کــې لــوړه وه، چــې فکــر یــې کاوه څــو نافــذ اســايس قانــون بایــد 

د ټولــو قوانینــو او حقوقــي جوړښــتونو د بنســټ پــه توګــه پاتــې نــه يش. 

د بهرنیو ځواکونو حضور

کلــه چــې د ســولې هوکــړه لیــک د تضمیــن لپــاره لــه ځــواب ویونکــو د بهرنیــو ځواکونــو د حضــور لپــاره د اړتیــا پــه تــړاو پوښــتنه شــوې ده، 

تقریبــاً تــر نیایــي پــورې ځــواب ویونکــو )٪۴۷.۱( یــې نــه ځــواب ویلــی، ٪۳۶.۶٪ یــې هــو او ٪۸.۹ یــې ویــي چــې ښــایي مرســتندویه متــام 

يش، دغــه راز ٪۶.۳ یــې ویــي چــې نــه پوهیــږي.)۸ انځــور وګــورئ( د هــو ځــواب پــه برخــه کــې د ښــځو )٪۴۱.۰( ســلنه د ســړیو )۳۵.۴٪( 

پــه پرتلــې لــوړه وه. د مرســتندویه متامېــدو ځــواب پــه برخــه کــې د ښــځو ســلنه ٪۱۲.۳ او د ســړیو ٪۸.۱ وه، پــه داســې حــال کــې چــې ســړیو 

)٪۴۹.۲( د ښــځو)٪۳۸.۳( پــه پرتلــې ډېــر پــه دې ټینــګا کــړی، چــې د بهرنیــو ځواکونــو حضــور تــه اړتیــا نــه لیــدل کېــږي.

۸ انځور: هغه ځواب ویونکي چې وایي د بهرنیو ځواکونو حضور ته اړتیا نه لیدل کېږي.

د ځــواب ویونکــو د زده کــړو کچــه لــه ځوابونــو رسه کــوم نېــږدې تــړاو نــه لــري، مګــر هغــوی چــې تــر بکلوریــا )٪۳۷.۰( یــا هــم لېســانس 

ــی زده کــړې )۲۸.۳٪(  ــا یــې هــم لومړن ــه پرتلــې، چــې نالوســتي )٪۳۴.۷( و ی )٪۴۰.۲( کچــې پــورې یــې زده کــړې کــړي وې د هغــوی پ

لرلــې پــه دې ټینــګار درلــود، چــې د بهرنیــو ځواکونــو حضــور اړیــن دی یــا هــم ښــایي مرســتندویه متــام يش) د بېلګــې پــه توګــه لــه دې 

ډلــې هغــوی چــې تــر لېســانس کچــې )٪۱۰.۴(  یــې زده کــړې لرلــې د هغــوی پــه پرتلــې چــې نالوســتي)٪۶.۴( وو، فیصــدي یــې لــوړه وه(. 

تــر هــرې کچــې پــورې چــې د عوایــدو انــدازه لوړیــږي، د بهرنیــو ځواکونــو پــر حضــور د دوی ټینــګار هــم لوړیــږي. پــه دې برخــه کــې 

عمــر کــوم د پــام وړ رول نــه لــري. 

پــه دې برخــه کــې د زونونــو ترمنــځ یــو شــمېر توپیرونــه تــر ســرګو شــوي دي، پــه ســویل ختیــځ کــې )٪۴۱.۶( او پــه مرکــز/ کابــل زونونــو 

کــې )٪۳۸.۸( ځــواب ویونکــو د نــورو ټولــو زونونــو پــه پرتلــې پــه لــوړه کچــه دا ویــي، چــې ښــایي د بهرنیــو ځواکونــو حضــور اړیــن وي. 

پــه ختیــځ )٪۵۱.۱(، شــال لوېدیــځ )۵۱.۵٪( او لوېدیــځ )٪۵۱.۱( کــې د هغــو ځــواب ویونکــو شــمېر تــر ټولــو لــوړ و، چــې ویــل یــې د 
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بهرنیــو ځواکونــو حضــور تــه اړتیــا نشــته؛ دغــه راز پــه ســویل لوېدیــځ )٪۱۲.۲( او ســویل ختیــځ )٪۱۰.۵( کــې د هغــو ځــواب ویونکــو شــمېره 

تــر ټولــو لــوړه وه، چــې د بهرنیــو ځواکونــو حضــور یــې مرســتندویه ګاڼــه )۹ انځــور وګــورئ(.

۹ انځور: د زون له مخې د بهرنیو ځواکونو د حضور لپاره د اړتیا په تړاو نظرونه

څــو اړخیــز تحلیلونــه پــه ډاګــه کــوي، چــې د زیــات عمــر لرونکــو ځــواب ویونکــو شــمېره پــه دې برخــه کــې لــوړه وه، چــې ویــل یــې د 

ســولې هوکــړه لیــک د تضمیــن لپــاره د بهرنیــو ځواکونــو حضــور اړیــن دی، پــه داســې حــال کــې چــې د ځوانانــو لــه انــده د یــادو ځواکونــو 

حضــور تــه اړتیــا نــه لیــدل کېــږي. د ســړیو برعکــس ښــځینه ځــواب ویونکــو پــه لــوړه کچــه ویــي، چــې ښــایي د بهرنیــو ځواکونــو حضــور 

ــه مخــې بیــا  ــا د بهرنیــو ځواکونــو حضــور غیــر اړیــن ګڼلــی دی. د زده کــړو کچــې ل مرســتندویه وي، پــه داســې حــال کــې چــې ســړیو بی

هغــوی چــې تــر لېســانس کچــې )بشــپړې یــا هــم د بشــپړېدو پــه حــال کــې( زده کــړې یــې لرلــې د نالوســتو پــه پرتلــې یــې د ســولې د تضمیــن 

لپــاره د بهرنیــو ځواکونــو حضــور ډېــر اړیــن ګڼلــی دی، پــه داســې حــال کــې چــې د لومړنیــو زده کــړو لرونکــي بیــا پــه دې انــد وو، چــې د 

یــادو ځواکونــو حضــور تــه اړتیــا نــه لیــدل کېــږي.  پــردې رسبېــره، د لــوړو عوایــدو لرونکــي پــه دې نظــر وو، چــې د ســولې هوکــړه لیــک د 

تطبیــق لپــاره د بهرنیــو ځواکونــو حضــور اړیــن دی، پــه داســې حــال کــې چــې د ټیټــې کچــې عوایــدو لرونکــو بیــا د دې مخالــف نظــر درلــود. 

د طالب جنګیالیو راتلونکې

ځــواب ویونکــي پوښــتل شــوي وو، چــې لــه افغــان حکومــت رسه د طالبانــو د ســولې هوکــړه لیــک پــه صــورت کــې لــه طالــب جنګیالیــو رسه 

څــه بایــد ويش؟ دوی تــه پــه دې برخــه کــې د خلــع ســاح کېــدو او عــادي ژونــد تــه د راګرځېــدو، د افغانســتان مــي امنیتــي ځواکونــو پــه 

لیکــو کــې د مدغــم کېــدو، پــه خپــل حالــت د پاتــې کېــدو یــا دا چــې دوی نــه پوهېــږي؛ څلورګــوين انتخابونــه ورکــړل شــوي وو. پــه ټولــه 

کــې د زیــات شــمېر ځــواب ویونکــو نظــر دا و، چــې طالــب جنګیــايل بایــد د افغانســتان مــي امنیتــي ځواکونــو پــه لیکــو کــې مدغــم يش 

)٪۴۵.۳(، بــل خــوا د )٪۴۲.۱( یــې بیــا ویــي چــې بایــد خلــع ســلع يش، )٪۶.۸( یــې ویــي چــې دوی نــه پوهیــږي او پاتــې ٪۴.۷ ځــواب 

ویونکــو ویــي، چــې بایــد پــه خپــل حــال پاتــې يش. د ادغــام پــه برخــه کــې د ســړیو )٪۴۶.۷( ســلنه د ښــځو )٪۳۹.۹( پــه پرتلــې لــوړه وه، 

مګــر د خلــع ســاح کولــو پــه برخــه کــې بیــا د ســړیو )٪۴۱.۲( پــه پرتلــې د ښــځو)٪۴۶.۲( ســلنه لــوړه وه. 

ــه درلــود، کــه څــه هــم هغــه ځــواب ویونکــي چــې د عوایــدو کچــه  عوایــد او د زده کــړو کچــې پــه دې برخــه کــې کــوم د پــام وړ رول ن

یــې کمــه وه او هغــوی چــې نالوســتي و، لکــه څــه ډول چــې پــه نــورو پوښــتنو کــې لیــدل شــوي، تــر ټولــو ډېــر یــې دا ویــي، چــې دوی 
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نــه پوهیــږي. هغــوی چــې د لېســانس تــر کچــې یــې زده کــړې لرلــې ډېــرو کمــو)٪۳.۳( یــې ویــي، چــې طالــب جنګیــايل دې پــه اوســني 

ــاوړی ټاکونکــی  ــر پی ــا هــم نالوســتي )٪۸.۳( دي. عمــر هــم ډې ــد)٪۵.۰( ی ــې چــې کــم عوای ــه پرتل ــې يش، د هغــوی پ ــت کــې پات وضعی

عامــل نــه وو، مګــر هغــه ځــواب ویونکــي چــې عمــر یــې لــه ۴۵ پورتــه وو، ډېــرو )٪۱۰.۱( یــې د ځوانانــو پــه پرتلــې دا ویــي، چــې دوی نــه 

پوهیــږي. دا کار ښــايي لــه دې املــه وي، چــې پــه دې عمــر کــې پــه زیاتــه کچــه خلــک ډېــرې کمــې زده کــړې لــري یــا هــم هېــڅ زده کــړې 

نــه لــري، پــه داســې حــال کــې چــې ځــوان عمــر لرونکــي معمــوالً زده کــړو تــه تــر ډېــره الرسســی لــري. دا خــره پــه تېــره بیــا د زړو ښــځو 

پــه تــړاو ال ډېــر صــدق کــوي، ځکــه هغــوی هېــڅ ډول رســمي او نارســمي زده کــړو تــه الرسســی نــه لــري. 

پــه بامیانــو)٪۴۹.۲(، دایکنــدي)٪۴۹.۶(، پنجشــیر)٪۵۰.۶( او تخــار)٪۴۸.۲( والیتونــو کــې تــر ټولــو ډېــرو ځــواب ویونکــو دا ویــي چــې 

طالــب جنګیــايل بایــد خلــع ســاح يش، خــو بــل خــوا پــه پکتیــا )٪۲۶.۸(، لوګــر)٪۳۴.۹(، لغــان)٪۳۵.۶( او هلمنــد)٪۳۴.۶( والیتونــو کــې 

ډېــر کــم خلــک پــه دې نظــر وو، چــې طالــب جنګیــايل خلــع ســاح يش. پــه کنــدز)٪۵۰.۹(، ننګرهــار)٪۵۰.۲( او پکتیــا)٪۶۰.۶( کــې د 

ــه لیکــو کــې  ــو پ ــوړه وه، چــې ویــل یــې طالــب جنګیــايل بایــد د افغانســتان مــي امنیتــي ځواکون ــو ل ــر ټول هغــو ځــواب ویونکــو کچــه ت

مدغــم او جــذب يش، خــو د ادغــام پــه اړه د مثبــت نظــر لرونکــو شــمېر پــه ســمنګانو )٪۳۴.۵(، خوســت )٪۳۸.۸( او بامیانــو)٪۳۹.۲( کــې 

تــر ټولــو کــم و ) ۱۰ انځــور وګــورئ(. 

۱۰ انځور: هغه ځواب ویونکي چې ویي دي، طالب جنګیايل باید د افغانستان مي امنیتي ځواکونو په لیکو کې مدغم او جذب يش.

پــه مرکــز/ هــزاره جــات زون کــې ځــواب ویونکــو تــر ټولــو ډېــر )٪۴۹.۴( د طالــب جنګیالیــو پــر خلــع ســاح کولــو ټینــګار کــړی دی. پــه 

ختیــځ زون کــې بیــا د هغــو ځــواب ویونکــو کچــه تــر ټولــو ټیټــه وه، چــې ویــل یــې طالــب جنګیــايل بایــد خلــع ســاح يش او تــر ټولــو 

ډېــر یــې د مــي امنیتــي ځواکونــو پــه لیکــو کــې د هغــوی پــر ادغــام او جــذب ټینــګار کاوه. پــه لوېدیــځ)٪۴۸.۵( او شــال ختیــځ )۴۷.۰٪( 

کــې د هغــو ځــواب ویونکــو شــمېر لــوړ و، چــې د طالــب جنګیالیــو پــر ادغــام یــې ټینــګار درلــود. پــه ســویل لوېدیــځ)٪۶.۸( او لوېدیــځ 

)٪۵.۳( زونونــو کــې د هغــو ځــواب ویونکــو شــمېر د نــورو زونونــو پــه پرتلــې ډېــر و، چــې د طالــب جنګیالیــو پــه خپــل حــال پاتــې کېــدو 

رسه موافــق وو. )۱۱ انځــور وګــورئ(
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۱۱ انځور: د طالب جنګیالیو د برخلیک په تړاو د زون له مخې د ځواب ویونکو ترجیح.

څــو اړخیــز تحلیلونــه پــه ډاګــه کــوي، چــې زیــات عمــر لرونکــي او ښــځې د هغــو ځــواب ویونکــو لــه ډلــې وې، چــې ویــل یــې طالبــان د 

ســولې لــه هوکــړه لیــک وروســته بایــد پــه خپــل حــال پاتــې يش، پــه داســې حــال کــې چــې ســړیو بیــا د ښــځو پــه پرتلــې تــر ډېــره د مــي 

امنیتــي ځواکونــو پــه لیکــو کــې د طالــب جنګیالیــو پــر ادغــام ټینــګار درلــود. هغــه ځــواب ویونکــي چــې لــوړ عوایــد او لــه لومړنیــو زده کــړو 

نیولــې تــر لېســانس کچــې پــورې یــې یــوه انــدازه رســمي زده کــړې درلــودې د نالوســتو پــه پرتلــې یــې دا غــوره ګڼلــه چــې طالــب جنګیــايل 

بایــد خلــع ســاح يش او عــادي ژونــد تــه راوګرځــي. 

په سیاست کې د ښځو رول

کلــه چــې د ســولې لــه هوکــړه لیــک وروســته پــه سیاســت کــې د ښــځو رول پــه تــړاو پوښــتل شــوي دي، د )٪۵۸.۴( ځــواب دا و، چــې بایــد 

پراخــه ونــډه او رول ولــري، )٪۱۸.۸( یــې ویــي چــې بایــد لــه ســړیو رسه مســاوي ونــډه پــه سیاســت کــې ولــري، یــوازې )٪۱۴.۲( یــې ویــي 

چــې بایــد کــم رول ولــري. ) ۱۲ انځــور وګــورئ(.

۱۲ انځور: هغه ځواب ویونکي چې وایي د سولې له هوکړه لیک وروسته باید ښځې په سیاست کې پراخه ونډه ولري. 
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د ســړیو)٪۵۳.۶( پــه پرتلــې د ښــځینه )٪۷۸.۲( ځــواب ویونکــو شــمېر لــوړ و، چــې ویــل یــې ښــځې بایــد د ســولې لــه هوکــړه لیــک وروســته 

پــه سیاســت کــې پراخــه ونــډه ولــري، خــو بــل خــوا د ٪۶.۱ ښــځو پــه پرتلــې د هغــو ســړیو )٪۱۶.۲( کچــه لــوړه وه، چــې ویــل یــې ښــځې 

بایــد محــدود او کــم رول ولــري )۱۳ انځــور وګــورئ(. 

۱۳ انځور: د جنسیت له مخې د سولې له هوکړه لیک وروسته په سیاست کې د ښځو ونډې په تړاو د خلکو نظرونه

تــر کومــې کچــې پــورې چــې د ځــواب ویونکــو عمــر لوړیــږي، پــه هاغــه انــدازه پــه سیاســت کــې د ښــځو پراخــې ونــډې پــه تــړاو د خلکــو 

مثبــت نظــر کچــه راکمیــږي. لــه دې ډلــې هغــه کســان چــې عمرونــه یــې تــر ۴۵ کلنــۍ پورتــه دي )٪۵۴.۳( یــې د هغــو کســانو پــه پرتلــې چــې 

عمرونــه یــې لــه ۲۵ کلنــۍ )٪۶۲.۱( کښــته دي، پــه سیاســت کــې د ښــځو پراخــې ونــډې پــه تــړاو ډېــر کــم مثبــت نظــر لــري. پــه همــدې ډول 

هرڅومــره چــې د ځــواب ویونکــو د زده کــړو کچــه لوړیــږي، پــه هاغــه انــدازه پــه سیاســت کــې د ښــځو لپــاره د پراخــې ونــډې پــه تــړاو 

د خلکــو مثبــت نظــر کچــه هــم پورتــه ځــي. لــه دې ډلــې هغــه کســان چــې نالوســتي وو او پــه سیاســت کــې یــې د ښــځو د ونــډې پــه تــړاو 

مثبــت نظــر درلــود شــمېر یــې ٪۵۴.۰ تــه او هغــوی چــې د پوهنتــون یــا لېســانس تــر کچــې یــې زده کــړې لرلــې شــمېر یــې تــر ٪۶۵.۶ ســلنه 

پــورې رســېده. تــر هــرې کچــې پــورې چــې د زده کــړو کچــه لوړیــږي، پــه هاغــه انــدازه پــه سیاســت کــې د ښــځو محــدود یــا کــم رول 

پــه تــړاو د ترجیــح کچــه راټیټیــږي ) لــه دې ډلــې هغــه کســان چــې نالوســتي وو او د ښــځو کمــې ونــډې پــه تــړاو یــې د غــوره وايل کچــه 

ټیټــه وه ســلنه یــې ٪۱۸.۳ تــه رســېده او هغــوی چــې د پوهنتــون یــا لېســانس تــر کچــې یــې زده کــړې لرلــې، ســلنه انــدازه یــې ٪۱۱.۵ ســلنې 

تــه رســېده(.

د عوایــدو کچــې پــه سیاســت کــې د ښــځو رول پــه تــړاو د خلکــو پــه نظرونــو کــې کــوم مهــم او برخلیــک ټاکونکــی رول نــه دی لوبولــی، 

د دوی لــه ډلــې هغــو کســانو چــې د ۰ او ۷۵۰۰ افغانیــو ترمنــځ میاشــتني عوایــد یــې لــرل ٪۵۸.۱ ســلنه او هغــوی چــې میاشــتني عوایــد یــې 

ــډې  ــه سیاســت کــې د ښــځو پراخــې ون ــورې پ ــر ٪۵۵.۷ پ ــا ت ــدو لرونکــو بی ــوړې کچــې عوای ــورې وو ٪۵۴.۰ او د ل ــۍ کچــې پ ــر منځن ت

تــه ترجیــح ورکــړې ده او د کــم رول نظــر لرونکــو انــدازه یــوازې لــه دوی رسه ۳ ســلنه توپیــر کــوي. هغــوی چــې د عوایــدو کچــه یــې پــه 

میاشــتنۍ ډول لــوړه وه ډېــر کــم )٪۲۳.۴( یــې د منځنــۍ کچــې )٪۲۱.۷( او ټیټــې کچــې )٪۱۷.۹( پــه پرتلــې د ښــځو اوســني وضعیــت پــر 

تــداوم ټینــګار کــړی دی. 

پــه داســې حــال کــې چــې د هېــواد پــه کچــه پــه سیاســت کــې د ښــځو مــخ پــه وړانــدې زیاتېدونکــي رول څخــه پــه پراخــه کچــه ماتــړ 

کــوي، مګــر د زونونــو پــه کچــه بیــا د پــام وړ توپیــر پــه دې برخــه کــې موجــود دی) ۱۴ انځــور وګــورئ(. پــه مرکــز/ هــزاره جــات کــې د 

نــورو زونونــو پــه پرتلــې تــر ټولــو زیــات ) ٪۷۲.۳ ( ځــواب ویونکــي پــه سیاســت کــې د ښــځو لــه پراخــې ونــډې او رول رسه موافــق و، او 

ویــل یــې چــې ښــځې بایــد د ســولې لــه هوکــړه لیــک وروســته پــه سیاســت کــې پراخــه ونــډه ولــري. لــه پازمنــې/ کابــل څخــه بیــا )۶۲.۷٪(، 
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ــوړه وه، چــې  ســویل ختیــځ کــې )٪۵۸.۸(، شــال لوېدیــځ کــې )٪۵۸.۷( او شــال ختیــځ کــې )٪۵۵.۹( د هغــو ځــواب ویونکــو کچــه ل

ــځ  ــځ)٪۵۱.۱(، ختی ــه لوېدی ــه راز پ ــري. دغ ــډه ول ــه ون ــې پراخ ــت ک ــه سیاس ــته پ ــک وروس ــړه لی ــه هوک ــولې ل ــد د س ــځې بای ــې ښ ــل ی وی

)٪۴۹.۴، او ســویل لوېدیــځ)٪۳۹.۳( زونونــو کــې د ښــځو پراخــې ونــډې پــه تــړاو نظرونــه تــر ډېــره مثبــت وو. پــه ســویل لوېدیــځ)٪۲۶.۰( او 

ختیــځ)٪۲۳.۰( ســلنه ځــواب ویونکــي د نــورو زونونــو پــه پرتلــې تــر ډېــره بریــده پــه دې انــد وو، چــې د ښــځو رول بایــد لــه ســړیو رسه پــه 

مســاوي کچــه پاتــې يش، او بــل خــوا لــه ختیــځ څخــه )٪۲۰.۹(، لوېدیــځ څخــه)٪۱۸.۵( او ســویل لوېدیــځ څخــه )٪۱۸.۳( ســلنه وګــړي پــه 

دې انــد وو، چــې د ښــځو رول بایــد راکــم او محــدود يش. 

۱۴انځور: د زون له مخې د سولې له هوکړه لیک وروسته په سیاست کې د ښځو ونډې په تړاو د خلکو نظرونه

څــو اړخیــز تحلیلونــه پــه ډاګــه کــوي، چــې ښــځینه ځــواب ویونکــو د ســولې لــه هوکــړه لیــک وروســته پــه سیاســت کــې د ښــځو لــه پراخــې 

ونــډې ډېــر ماتــړ کــړی دی، پــه داســې حــال کــې چــې ځــوان عمــر لرونکــي نارینــه پــه سیاســت کــې د ښــځو لــه پــراخ رول رسه تــر ډېــره 

مخالــف وو. هغــو کســانو چــې د بکلوریــا یــا هــم لېســانس تــر کچــې یــې زده کــړې لرلــې د نالوســتو پــه پرتلــې تــر ډېــره پــه دې انــد وو، چــې 

ښــځې بایــد پــه همــدې اوســني حالــت پاتــې يش؛ پــه داســې حــال کــې چــې هغــه کســان چــې د لېســانس تــر کچــې یــې زده کــړې لرلــې د 

عمــر، جنســیت او عوایــدو لــه کنټــرول وروســته پــه سیاســت کــې د ښــځو لپــاره د پراخــې ونــډې او رول ماتــړي وو. 

ــه کابــل کــې کېښــودل شــو، یــوه خپلواکــه افغــان  ــه  )Heart of Asia Society( چــې بنســټ یــې پــه ۲۰۱۹ کال کــې پ د آســیا زړه ټولن

فکــري خونه/ټولنــه ده چــې پــه افغانســتان او د آســیا زړه ســیمې هېوادونــو ترمنــځ ډیالــوګ او څېړنیــزې پراختیــا پــه برخــه کــې کار کــوي. د 

آســیا زړه ټولنــه پــه افغانســتان کــې د داســې څېړنــې پــه تــررسه کولــو او خرواتــرو د آســانتیاوو پــه برابرولــو کــې د خــاص مترکــز رسه د روانــې 
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ښځو ته باید ډېره ونډه ورکړل يش د ښځو ونډه باید په اوسني

حالت پاتې يش

ښځې باید کمه ونډه ولري

نه
سل

 (٪
)

پالزمېنه / کابل

ختیځ

سویل ختیځ

سویل لوېدیځ

لوېدیځ

شامل ختیځ

مرکز/هزاره جات

شامل لوېدیځ

زون
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